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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

ile, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 12,55 te ara verildi. 

İkinci Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 

kabul olundu. 
Hudut ve Sahiller Sağbk Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanun tasarısının madde ve bö
lümleri kabul olundu; tümü açık oya sunuldu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe kanun tasarısı açık oya sunuldu. 

Oyların ayrımı sonucunda her iki kanun ta
sarısının da kabul edildiği bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Üniversitsler bütçeleri üzerinde bir süre gö

rüşüldü. 

Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 18,50 de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

ITillî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
İstanbul, 
İstanbul Teknik, 
Ege, 

Ankara ve 
Hacettepe üniversiteleri ile, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerinin 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarılarının madde ve 
bölümleri kabul olunarak tümlerinin gelecek 
birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

6 . 2 . 1972 Pazar günü saat 9,30 da topla
nılmak üsera Birleşime saat 22,45 te son verildi. 

Balkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Hayri llumcuoğlu Bahriye Üçok 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,30 

BAŞKAN : Başkanvekili İs'ken'der Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi Er'doğan (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin, Birinci Oturumunu açıyorum. 

III — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve But- lasılma, ilim ve tekniğin gerektiği gibi uygu-
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi lanmaması neticesinde, muhtelif aşamalar gös-
(1/554); Cumhuriyet Senatosu 1/8) (S. Sayısı: tererek, Anayasanın 131 nci maddesinde pren-
10) (!) sibe bağlanmış millî bir konumuzdur. 

A — ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/567; Cumhuriyet Sena
tosu 1/23) (S. Sayısı : 22) (2) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığı bütçesinin 
müzakerelerine başlıyoruz. İlgililer yerlerini al
sınlar. 

Gruplar adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum; 

Millî Güven Partisi Grupu adına, Sayın Feh
mi Baysoy, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sa
yın Lûtfi Bilgen, 

Adalet Partisi Grupu adına, Sayın Nahit 
Altan, 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum. Sayın Mecdi Ağım, Sayın Şevket Ak-
yürek, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Salim Hazer-
dağlı, Sayın İsa Bingöl. 

Söz sırası, Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Fehmi Baysoy'un. 

Buyurun Sayın Baysoy. Saat 09,35. 
M. G. P. GRUBU ADINA FEHMİ BAY

SOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; 

Ormancılık konusu, sosyo - ekonomik dü
zenle ilgili yurdumuzun problem konularından 
biridir. Yurdumuzda orman konusu, yanlış an-

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1972 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

(2) 22 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Memleketin iklimi ve özellikle, yağışlar 
üzerinde, toprağın korunmasında, suların tu
tulmasında ve zararsız hale getirilerek sürekli 
ve tutumlu bir biçimde harcanmasında olumlu 
etkiler yapan orman, millî ekonominin ayrılmaz 
bir parçasıdır. 

Yurdumuzun, odun hammaddesi ve keroste 
ihtiyacını sağlıyan ormanlarımız, vatandaşlara 
da iş ve geçim alanı imkânları vermektedir. Tu
ristik ve sportif gelişmelere yardımcı olan or
manların korunmasının ve ekonomik kolektif 
nimetlerinden düzenli ve yeterli bir şekilde fay
dalanmamızın ancak belirli bir orman politi
kası ile sağlanabileceği açık bir gerçektir. 

Orman - halk ilişkilerinde ormancılığın bu
günkü problemleri, geçmiş yılların plânsız ve 
düzensiz bir ormancılık politikası neticesinde, 
kanayan bir yara halinde devam etmektedir.^ 
Orman köylüsü çok düşük geçim koşulları için
de yaşamaktadır. Diğer taraftan, Türkiye or
manlarının korunması Anayasal bir vecibedir. 
Bu bakımdan, birbirinden ayrılmaz iki unsur 
olan orman va orman köylüsünü müştereken^ 
mütalâa ederek, Türkiye ormanlarının korun
ması konusunda gerekli faaliyeti göstermek lâ
zımdır. Ancak, orman konusunun kısır çekiş
melere ve partilerarası rey hesabına dayanan 
sorumsuz bir açık artırma konusu haline geti
rilmemesi de gereklidir. Bu bakımdan, orman 
suçlarının affı konusunda çok ihtiyatlı hareket 
etmemiz ve affı ortaya koyarken, suçluları mü
kâfatlandırma gibi, yanlış bir anlayışa gidilme
mesi lâzımdır. Burada kasdettiğimiz kimseler 
fakir orman köylüsü değildir. Köylü edası için
de, menfaatlarm istismarım yapan gayri ah-
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lâki ticaret erbabıdır. Anayasanın değiştirilen' 
maddesi de, aynı espriyi bize görev olarak ver
mektedir. Burada anakonu, halk - orman iliş
kilerinde Hükümetin ciddî tedbirler alması ve 
vatandaşları orman suçunu işlemiye iten neden
leri ortadan kaldırıcı sosyo - ekonomik nitelik
teki faaliyetlerin yapılmasıdır. 

1956 yılında çıkan 6831 sayılı Orman Kanu
nunda orman köylerinin kalkındırılması için 
her yıl bütçeye 50 milyon liradan aşağı olma
mak üzere ödenek konması öngörüldüğü halde, 
bu hizmete, kanunun cilasından bugüne kadar 
ancak 20 milyon liraya yakın bir ödenek kon-, 
muştur ki, bu ödeneği yıllara böldüğümüz tak
dirde, hükümetlerin alâkasızlığı açık ve beliğ 
bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Orman Bakan
lığı kuruluğundan sonra da, konuya gereği şe
kilde ilgi gösterilmediğinin açık bir delili, 1972 
bütçesinin tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Ormıancıihlkta diğer önemli bir konu da, 
hudult ihtilâflaradır. Tarım memleketi olan 
yaşamımızda, tabiat kaynaJküarı envanterlerinifa 
bir elden yapılması ve araziden faydalamma, dü
zenlenmesinin planlanması gerekmektedir. Bu 
konuda muhtelif genel müdürlüklerin ayrı ayrı 
çalışımıa yapmialan metioesimıde, Türkiye'de or
manı - hudult ihtilâfları halledilmesi güç bir so
run haline gelmiştir. Elimsizdeki bilgilere göre, 
haîen yüzbinin üzerimde derdest dâva dosyası 
mevcultltur. Bu bakımdan da, ormanların sınır-
lanldınîmaısını yeni ©sasılara bağlryan ve hangi 
alanların onman ısayılimıyacağını gösterea tasa
rının önemle ele alınması gerekmektedir. 

Bulada, orman tarifi Anayasamızın 131 nci 
mıaddeısime esas olarak alındığı cihetle, yapıla
cak çalışmalarda orman sınırı dışına çıkarıla
cak arazilerin, ilmen ve tfemmem oriman vaısfını 
kajybeıtmis sahalar olmasının kanunda açıkhğa 
kaviuşturuilimaısı şarttır. 

Ormancılılklta diğer önemli bir konu da, or
man mahsullerinin faymıetlenidiriilm'e^idir. Or
man Bakanlığı kurulusuna esas alman Profesör 
Ozana'ma raporunu tetkik ettiğimiz zaman, 
Baikpıriıliffin önemli bir fonksiyonunun da orman 
emdü°itrd!si olması gerektiğini görüyoruz. Ba-
kanr'ğın kuruluşundan bugüne kadar, orman 
emdü^trM komulsmda esaslı bir çalışmaya şa-
hMiolmaldığî<mızı da belirtmek zararetrndeylz. 
Hepimizin bildiği gdibd, Türkiye ormanları, or-

man endüstrisinin ham maddeisimi ancak plânlı 
ve programlı bir kaynak kıymetlendirilmesi 
ile karşılıyabileeek niteliktedir. Halen, odun 
ve odun menşeli mahsûllere karşı artacı ihtiya
cın karşılanması, ancak orman endüstriiisinde 
gerekli tedbirlerim alınıması ile mümkün görül
mektedir. öğrendiğimize göre, orman endüstri
sindeki yatırımlar Orman Bakanlığının kcmtro-
lü altında değildir. Bu bakumdan da, hammad
de planlanması yapılmadan değişik sektörler 
tarafından orman mahsulleri endüstrisine gidil
mesinin, zaten az olan ormarallarımızı bir tah
rip politikasına gctüreceği açık bir hakikattir. 

Ormancılıkta diğer önemli bir konu ise, 
erozyonla mücadele ve ağaçlanldırma çalışmala
rı dır. 

Bu konuda Bakanlığın yayınladığı istatis
tikler tetkik edildiğinde, son semsilerde bu çalış
maların da yavaşladığı ve saha baknmımdaa 
azaldığı göriilmekteıdir. Erozyonla mücadele 
konusu, yurdumuzun yaşamaîbilir bir ülke ol-
•mmı için, anaprobleım konularımdan biridir. 
Hal böyle iken, Orman Bakanlığı Bütçesinde 
bu konuya yeteri kadar ödenek ayrılmadığını 
ütülerek tesbit etmiş bulunmaktayız. Ormaa-
ların korunması ve doğal güzelliklerimden hal
kın faydalanmasını sağlamak maksadı ile te-
?:-, edil™ eki 3 olan m'::lî parklar çalış™ al arı ye-
r'rdedir, ancak yeterli değiMir. Bu konu-
•*•& Baıkrnlığ.'n Meclislerde bulunan Millî park 
k^nuraı tasarısını talkıhe derek, kma bir zaman
da kanunlaşmasını temin etmesinin, çalışmala
rın uygulanılması bakımından, yerinde bir faa
liyet olacağı kanaatindeyiz. 

Orman Bakanlığı hakkındaki görüş ve dü-
pfi" melerimizin açıklanmasını belirten bu ko-
mısmamızda, orman işçilerinin Sosyal Sigorta 
kapsamı içine alınmasını da bir zaruret oîarak 
kabul ettiğimizi belirtmek isterim. Bu konuda 
yarılacak çalışma? arda, orman işletmeleri mıev-
zuia^mda Devlete yeni külfetler yükleyecek ve 
b^r^m neticesinde orman mahsûlleri maliyet 
fiyatlarını artıracak hususlardan kaçınılması 
da gerekmektedir. 

Orman Bakanlığı yurt çapında dağılan teş
kilâtı ile tarım faaliyetlerinin yanında hizmet 
î?'dren bir teşkilatımızdır. Bugün, tarım saka
sı gemisliyecek meraları kendi içine almış bu
dan erimli sayılan ekonomik yatırım ve faali-
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man çalışmalarında ormanlarımızın 10,5 milyon 
hektaadaın 18,5 milyon hektara çıktığı ilân edil
diğine göre, hayvancılığımız için önemli mera 
sahası bir problem olarak yurdumuzda ortaya 
çılkmaşjtır. Bu bakımdan da, Onman Bakanlığı
nın Tarım, Köy işleri, imar - iskân bakanlık
ları ile bir çalışma yaparak, yurt ekonomisi ba
kımlında çok önenüi gördüğümüz hayvancılığın 
anaproblemlerinden biri olan meralar konusun
da müşterek bir faaliyete geçmesinin gerekti
ği kanısındayız. 

Orman Bakanlığı hakkındaki konuşmamızı 
tamamlarken, ormancılığın anaprensipleri olan 
ve Anayasamızın 131 oıci maddesinde yer alan 
huız.UBİara göre Orman Bakanlığının gerekli teş
kilâtı kurarak, halk - orman ilişkileri bakımın
dan önemli sayılan ekonomik yatırım faaliyeti 
çalışmalarına kısa zamanda başlamasını temen
ni ediyoruz. 

Orman Baıkacılığı Bütçesinin, Bakanlığa, 
Miemleikeıte ve meıslekdaşlarıımıza hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, Millî Güven 
Paresi Grupu adım hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür öderiz Sayın Baysoy. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına bu-

yurunTis Sayın Blüıgen. Saat : 9,50 

C. H. P. GRUPU ADINA LÜTFİ BİLGEN 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Or
man Bakanlığının, saygı değer mensupları; 

Orman Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesi üze
rinde söze başlamadan önce, Cumhuriyet Halk 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına he
pinizi saygıyla selâmlarım. 

Bundan önceki yıllarda temas ettiğimiz hu
susları, aynı kadro karşısında, tekrar ederek 
kıymetli zamanlarınızı almak niyetinde değilim. 

Zira, her yıl ne dersek diyelim, bu yönde, 
fazla bir ilerleme kaydedilmediğini de esefle 
söylemek zorundayım. Bu yıl, yeni bir durum 
vardır, ona değineceğim. 

Orman Bakanlığı, müstakil 1971 yılı Bütçe
sinin üç katma yakın olan 1972 bütçesi Orman 
Genel Müdürlüğiyle beraber hesaba katılınca, 
Genel bütçeye oranı % 7,2 dir. 

1937 yılında Tanm Bakanlığına bağlı bir 
genel müdürlük olarak 8 milyon 190 bin 508 
liralık bütçe ile ciddî bir çalışma içine giren 

Orman Genel Müdürlüğü, iki yıldan beri kendi 
bakanlığına kavuşarak oldukça yüksek bir büt
çe ile eleştirilerimizi beklemektedir. 

Her halde, çok kısa bir zamanda hazırlana
cak Bakanlık kuruluş kanunlarından sonra, 
bâzı problemleri de çözülmüş olarak, daha ciddî 
bir çalışma İçine girebilecek olan Orman Ba
kanlığının, 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısını ha
zırlayıp Meclise sunmuş olmasını takdirle ana
rız. Bu tasarı üzerindeki görüşlerimizi biraz 
sonra anlatmak üzere, bugünkü durumumuza 
kısa bir göz atmakta fayda vardır. 

Çok yâkm bir zamana kadar Türkiye or
manlarının yüz ölçümü 12 - 13 milyon hektar 
olarak tahmin ediliyordu. Modern metotlarla 
yapılan net ölçülerden sonra, bunun 18 milyon 

| hektar olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulu-
! nuyoruz. Bütçe raporlarından öğrendiğimize 

göre, bugüne kadar mevcut ormanın acak 1/3 
ünün tahdidi yapılmıştır. Bugün çok kötü du-

, rumda olan orman „- köylü ilişkilerinde, en bü
yük unsurun tahdit eksikliği veya yetersizliği 

j olduğunu söylemeye de lüzum yoktur. Tüm or
man sahasının 2/3 ü olan 12 milyon hektarlık 
sahada hiçbir tahdit yapılmamış; yapılan yer
lerde de ihtilâflar kökünden kesilmemiş, hattâ 
yerine göre artmıştır. 

35 yıldan beri faaliyette olan Orman Genel 
Müdürlüğü, başlangıçta çok dar bir kadro ile 
işe başlamış ve çok az bir bütçe ile yetinmek 
zorunda kalmıştır. Üstelik, bugün sahilbolduğu 
yüksek vasıflı teknik elemanlardan da mahrum 
bulunuyordu, kadrosu yetersizdi. O günün kıt 
teknik imkânı ve mutaassıp ormancılık zihniye
tiyle yapılan tahditlerin de, bugün yeniden göz
den geçirilmesi gerekmektedir. Zira, öyle saha
lar orman içinde ve yine öyle sahalar orman dı
şında bırakılmıştır ki, bunun isabetini kabul et
mek hiçbir zaman mümîkün olamamıştır. 

Tahdit görmüş sayılan pek çok yerlerde, da
ha fazla ihtilâf çıkmış, her ihtilâf, mahkemeden 
geçtikten sonra yeni yeni anlaşmazlıklar sonun
da, orman tahriplerine ve orman içi köylüsünün 
tedirginliklerine yol açmıştır, Eski yıllara göre, 
1972 yılının kabarık bütçesine rağmen, ancak 
400 bin hektarlık sahanın tahdit programına 
alınmış olması, orman - köylü münasebetlerinin 
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en az 15 - 20 sene daha düzeltilemiyeceğinin işa
reti sayılabilir. Nitekim, raporda da bu endişe 
belirtilmiştir. 

Halbuki, bugün için Orman Bakanlığının 
yapması gereken en âcil iş, tahdidi yapılmıyan 
yerlerin son süratle işlemlerini yapmak ve ek
sik yerlerin'inkini de tamamlamakla beraber, 
eskiden tahdide tabi tutulup da, hukukî ve ilmî 
nitelikten mahrumolan muamelelerinin yeniden 
gözden geçirilmesidir. Aksi halde bir müddet 
sonra, ne gezden getirilecek orman, ne de müca
deleye dayanacak orman içi köylüsü kalacak
tır. 

Dünya yaratıldığından beri canlılar arasın
da devamlı bir mücadele vardır ve bu kıyamete 
kadar da sürecektir. Zira, tabiatın sim bu nok
tadır. Jeolojik devirlerde, hayvanlar arasında 
hayat sabası savaşları olduğu 'gibi, nebatlar 
arasında da büyük yer değiştirmeler olmuştur. 
Zaman olmuş, kutuplardan ekvatora doğru çe
şitli iklimlerin ağaçları yaşama sahalarını de
ğiştirerek genişletmişler, zaman olmuş, aksi 
yönden ilerlemeler kaydedilmiştir. Fakat, bü
tün bu hayat sahası mücadelesi, nebatın kendi 
jenerasyon kanunlarına göre olmuştur. însan-
'sız devirlerin jenerasyon mücadelesine bugün 
insanlar müdahale ve yardım etmektedirler. 
Öyle bir çağda yaşıyoruz ki, insanlar, istedikle
ri çeşitleri, istedikleri yerlerde yetiştirmeye ça
lışıyor ve başarıyor. Hele, bu tür çalışmalar lâ-
boratuvar denemelerini geçirip, pratiğe intikal 
ettirilince insan müdahalesi iyiden iyiye kendi
ni hissettiriyor. Bu denemeler sayesinde alınan 
sonuçlar, sadece ilim adamlarının üniversite lâ-
boratuvarlarında veya araştırma istasyonların
da ve lâboratuvarlarmda yaptıkları çalışmala
rın sonucu değildir. Halkın da kendine göre 
birtakım amprik çalışmaları vardır. Asırlardan 
beri devam edegelen gözlemler sonucunda alı
nan bilgiler, halk tarafından da tıpkı lâboratu-
var çalışmaları gibi denenmekte ve uzun zaman 
içinde de olsa, çok müspet neticeler alınmak
tadır. Böylece, neyin nerede, daha iyi yetişece
ğini orman içi köylüsü kısmen öğrenebilmekte
dir. Ekmeğini topraktan çıkaran kimseler za
manla ekmek çıkaracak topraktan mahrum kal
mışsa ve başka meslek veya sanat sahibi de 
olamamışsa, nafaka çıkaracak toprak aramak
tan başka ne yapabilir ki? Hattâ bu aramada, 

önüne orman da çıksa ona sahiholacaktır. Aksi 
halde, başkalarının topraklarına göz dikecektir 
ki, hukuk devletinde buna müsaade edilemez. 
Müsaade edilemez ama, aç insanlar karşısında, 
hukuk prensipleri de bir raddeye kadar işler. 
Eğer, hukuk prensipleriyle bu vatandaşlara ya
şama hakkını veremezsek, sosyal kanunlar et
kisiz kalır, onun yerine doğa kanunları işler. 
Nitekim işlemektedir de. 

Topraksız kalan köylüye toprak reformuyla 
vadedilen toprak da hâlâ verilmediğine veya 
sanayi devrimi yapılıp, kendisi topraktan kur-
t arılamadığına güre, açlığının giderilmesi için 
toprak bulmaktan başka ne çaresi vardır Or
man içi köylüsü ziraatle meşgul ise ve yeterince 
toprağı da yoksa, bunu orman içinden arıyacak 
ve bulacaktır, ki, buna biz, orman tahribi diyo
ruz. O ise, «Yaşama hakkımdır» diyor. Biz, 
«Suçlusun» diyoruz, o, «Açım» diyor. Kim hak
lıdır burada?... 

Orman içi köylüsü yaşama hakkını kullan
mak için ağaç türlerinin yer değiştirme müca
delecine müdahale ve yardım etmekte, tabiatiy-
le meyveli ağaç tarafını da tutmaktadır. El
bette, bu mücadelede insanın tuttuğu taraf ka
zanacaktır. Nasıl ki; gecekondu mücadelesinde 
gecekonducular er - geç kendilerini kabul ettir
mişlerdir ve bundan sonra da, ettireceklerdir... 
O halde, bu sosyal akımın önüne geçmek değil 
onu iyi kanalize etmek lâzım olduğu gibi, or
man içi köylüsünün bu hayat mücadelesini de 
kınamak, tecziye etmek değil, gerçekçi bir gö
rüşle onu da kanalize ederek, hem ormanı hem 
de köylüyü kurtarmak lâzımdır. 

Aslında bu mücadele, Anayasamızın 14 ncü 
maddesinde belirtilen, her vatandaşın, yaşama 
hakkı ilkesine uygun bir harekettir. Zira, yine 
Anayasaya göre, Devlet bu 14 ncü maddenin 
tahakkuku için her vataıldaşa yaşama hakkını 
sağlıyacak şekilde iş bulacaktır. Sosyal Devle
tin, anavasfı budur. Anayasamızın bütün ruhu 
ve mihrakı 14 ncü maddede yazılı, vatandaşın 
yaşama hakkıdır. Diğer bütün Anayasa mad
deleri vatandaşın yaşama hakkının, kısacası 
14 ncü maddenin tahakkuku için konmuştur. 
Cumhuriyetçiliğimiz de, lâikliğimiz de, milliyet
çiliğimiz de, devrimciliğimiz de ve tek kelimey
le, sosyal Devlet oluşumuz da, hep halkın bu 
yaşama hakkı içindir. Bu bizini halkçılık anla-
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yısımızı ifade eder. Yaşama hakkı, her şeyin 
esasıdır. Sosyal Devlet, eğer bu vazifesini yapa
mazsa, vatandaş 14 ncü maddedeki yaşamak 
hakkını tahakkuk ettirmek için, kendi gücünü 
kullanmak zorunda kalır ki; buna ihtiyaç kal
madan, sosyal Devlet gereken zemini hazırla
malıdır. Vatandaşın yaşama hakkını kendi gü
cüyle tahakkuk ettirmesi elbette kanuni olacak
tır. Ama, kanun gerçekçi değilse, bu çelişkideki 
sucu sadece orman içi köylüsüne yüklememek 
gerekir. Ne yazık ki, bugüne kadar böyle ol
maktadır. Böyle bir hakkı kullananın, hukuk 
Devletinde mükâafatı cezalandırılmak olmama
lıdır. Gerçi, orman suçlularını affeden bir tasa
rının kanunlaşmasını herkes beklemektedir. Fa
kat, suçlunun affiyle, suçların kalkacağını san
mak hayaldir. Bu kanunla köylü; bu âna kadar 
işlediği suçlardan dolayı affetsek bile, ertesi gü
nü yine suçlu duruma düşecektir. Çünkü, geçi
mini sağladığı ormandan açma arazisinden çıka
cak değildir. Bunu yapamayınca da, tekrar suç
lu olacaktır. Köylüyü affetmekle açlığı gideri-
lemiyeceği için, sadece çıplak af değil; geçimi
ni sağladığı toprağın tapusuyla beraber kendi
sine verilmesi gerekmektedir. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak bunu öneriyoruz. 19S9 se
çim bildirgemizle bunu ilân ettik. Şimdi, aynı 
konuda İsrar ediyoruz. 17 maddelik 1969 seçim 
bildirgemizin 3 ncü bölümünü işgal eden, «in
sanca bir orman düzeni» başlığı altında önerdi
ğimiz düzen değişikliğiyle: 

«Orman köylüsü yaşıyabilmek için suç işler 
duruma düşmekten, suçluluk duygusu ve ezik
liği içinde bunalmaktan, hapislerde sürünmek
ten kurtulacaktır» demiştik. 

Köylüyü ve ormanı kurtaracak bu düzen de
ğişikliğinin nasıl yapılacağını sonraya bıraka
rak, dönelim 6831 sayılı Orman Kanununun bâ
zı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı üzerin
deki düşüncelerimize. 

Aslında bu eleştiriyi ileride kanun geldiğin
de yapacağız; fakat burada bütçe dolayısıyle 
üzerinde duruşumuzun bir sebebi vardır. Tasa
rı henüz Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Ko
misyonundadır. Yüce Senatoya gelinceye kadar 
bir hayli yol ka'tetmesi gerekmektedir. O zaman 
söyliyeceMerimize simidi değinme suretiyle, bel
ki tasarının Hükümetçe geri alınarak düzeltil
mesi ve kanunlaşmasının böylece hızlandml-
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ması sağlanabilir. Çünkü, bu kanun tasarısı ya 
komisyonlardan, ya da Meclisten dönecektir. 
Eğer buralardan dönmezse veya düzeltilmeden 
şimdiki haliyle geçerse, tatbik kabiliyeti olmaya
cağı için, halkın direnişiyle ölü kanunlar arasın
da yer alacaktır. Bunun böyle olmasından kork
tuğum için şimdi üzerinde durmak işitiyorum. 
Endişemi izhar ettiğini bu tasarının 2 nci mad
desi şöyledir. 

«Madde 2. — 15 . 10 . 1961 gününden önce 
bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam 
olarak kaybetmiş yerlerden, 

a) Su ve toprak rejimine zarar vermiyen 
orman bütünlüğünü bozmryan ve imar ıslah edi
lerek devamlı ürün alman verimli kültür arazi
si haline gelmiş tarla, bağ, meyvalık, zeytin
lik gibi çeşitli tarım alanları ile hayvancılıkta 
kullanılmasında toplum yararı görülen otlak, 
kışlak, yaylak haline gelmiş yerisr, 

b) Şehir, kasaba, köy yapılarının (Dağı
nık evlerle her çeşit yapı ve tesisler haricol-
mak üzere) toplu olarak bulunduğu yerleşim 
sahaları orman sınırlan dışına çıkarılabilir. 

Evvelce sınırlanması yapılmış ve fakat yu
karıdaki fıkra hükümlerine uymadığı Orman 
Bakanlığınca anlaşılan sınırlamaların düzeltil
mesi, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihken 
itibaren en geç 10 yıl içimde orman kadastro 
komisyonlarınca yapılma/îi. 

Yeniden yapılacak orman kadastrolarınla 
da bu madde hükümleri uygulanır... v. s.» 

Bu tasarımın bundan sonraki kısmı daha zi
yade orman kadastro komisyonlarının teşkil 
ve çalışma sistemleri ile ilgili olduğu için bura
da zikretmiyeceğiz. Tasarının ruhuna tamamiy-
le iştirak ediyoruz. Gayesini de paylaşıyoruz. 
Affı değerlendiren ve köylünün bir daha suç 
işlemesine mâni olan bir düşüncenin eseri ola
rak hazırlandığı da muhakkaktır. Bu bakım
dan, bizim 1969 seçim bildirgesine de uygun
dur. Ancak, burada bilerek veya bilmiyerek: 
öyle bir hata yapılmaktadır ki, bütün faydala
rını silip süpüreceği için şimdiden düzeltilmesi 
için ikaz etmek istiyoruz. 

Evvelâ, 15 . 10 . 1981 gönünden emce bilim 
ve fen baknmından orman nıiıteîıiğini tam olarak 
kaybetmiş yerlerin orman hudutları dışına çı
karılabileceği hususu. 
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ikinci olarak, yeni hudııtlandırmalarin ve 

eskilerinin düzeltilmesinin 10 yıl içinle tamam
lanacağı husınudur. 

Başlaüjgıçm 15 . 10 . 1961 den önceye alın
ması ve sadece ondan önce bîr yerin liman ve 
fennen orman vasfını kaybetmiş olması ka.lr.il 
edilecek, ondan sonraki işlemler muteber olmı-
yacaktır. Bu tarihin başlangıç alınması, acaba 
yeni Anayasaya göre ilk secim tarihi olduğu için 
midir? Ondan -sonra ve önce birçok seçimler ya
pılmıştır. Böyle bir başlangıç, belli bir ânı Ana
yasa bakımından da aksettirmiyor. Halbuki, 
çok mühim de olsa, siyasi olayların tabiat tari
hinde nirengi alınmaması gerekir. 

15 . 10 . 198.1 d2n öncaki açmalarla, ondan 
çok as bir zaman sonra, örneğin; 1962 de açılan 
bir yeri nasıl tefıik edecsk'.ir bu komisyon? 
Üzerinden bir sene geçen bir yer ila 10 sene ge
çen bir yer kolayca ayrılabilir ama, 9 sene ge
çen bir yerle 10 sene geçen bir yari hangi ilmî 
ölçü ile tespit elece^ls? Hattâ 5 - 6 senelik 
farkı bile tesbit etmek bazen mümkün değil
dir. B'ir kimse örneğin; 1980 ta orman vasfını 
kaybeden bir yeri imar ederek fidan dikmiş ol
sun, yambaşında bir başkası aynı vasıftaki bir 
yeri 19-85 ta bahçe yapmıştır ama, 4 - 5 yasın
da aşılı fidan dikmiş olsun; bu güm bu İM bah
çenin farkını ne ile tesbit edeceğiz? Bu tefrik 
o kadar çok kargaşalığa, mücadeleye, kanlı kav
galara, köylünün birbirine düşmesine ve hattâ 
komisyon hakkında asıllı asılsız çeşitli dediko
dulara sebebola çaktır ki, herkesi bez inecektir, 
köylüyü bıktıracaktır ve süratle yeni orman 
ftahripleriaıe yol açacaktır. Zira, bu tefrik yo
luyla orman yüzünden teşekkül eden itimat 
buhranı Devlete karşı olan reaksiyonu kendine 
en yakım unsur olan orman tahribinde bulacak
tır; şimdiye kadar olduğu gibi. Demokratik 
sistem içinde bütün gücümüzle silmeye çalıştı
ğımız asırlardan beri teşekkül etmiş bu itimat 
buhranı tekrar alevlenecek ve Devletin yapa
cağı bütün reformlara karşı geniş halk kütlesi 
tekrar reaksiyon er bir duruma gelecektir. 

Haydi diyelim ki, en modern usullerle her 
yerin hakiki tarihini tesbit e'tik ve 15.10.1981 
den öncekilerle sonrakileri birbirinden ayırdık. 
Bu durumda çok az bir zaman far kıy le, hattâ 
birkaç gün arayla açılmış yerler hakkında ayrı 
ayrı muamele yapılacak; birine tapusu verile
cek, diğeri hapishaneye gönderilecek... Hangi 

adalet ve insanlık duygusuna ı m r bu i-lam; 
insafa sığar mı hiç? Hattâ, dama ta~ı gibi or
man tarla haritaları ortaya çıkacaktır. Zira, 
bütün köylü toplanıp da sıralan ve bir uçtan 
aynı anda imar, ihya yapmış değillerdir. Her
kes mecbur kaldıkça ve ihtiyaç d u y ü ç a or
man vasfını kaybetmiş yerlere yerleşmiş, ziraat 
yapmış, köy kurmuştur. Kimi 15 . 10 . 1981 den 
önce, kimi hemaa sonra veya dün olmuştur. Bu 
ayırım insafsızdır ve çak haksızdır. Sosyal ada
lete de, hukuka da ve ormancılık politikasına 
da aykırıdır. Aksi halde, en geç 10 sene sonra 
yeniden bir kanun çıkarılarak bugünküleri dü
zeltmek iein yeni bir 10 yıl öncelik tanımak ge
rekecektir ki, bunun sonu gelmez. O halde, bu
rada tutulacak en isabetli yol, bunun başlan
gıcını Hükümetin tasarıyı hazırlayıp da, Mecli
se verdiği tarihi esas kabul etmektedir. Daha 
doğrusu tatbikatın başladığı tarih olmalıdır 
ama, bu halde orman aleyhine acele tahripler 
olabileceği düşünülerek tasarıyı halkın duydu
ğu tarih olan Meclise veriliş ânı kabul etmek 
en isabetlisidir kanısındayım. Bu hususu Hükü
met şimdiden nazarı itibara alarak yapmalıdır. 

îkinci mesele; orman kadastro komisyonla
rının işlerini 10 senede bitirecekleridir. G-erçi 
bu bir tavandır ama, şimdiye kadar hiçbir me
selede tavanın altında kalmadık. Hep üstüne 
çıktığımız için, hatalarını hesaba katınca, bu
nun 10 - 15 yıl olacağını şimdiden söylemek 
kehanet sayılmaz. Tecrübeler göstermiştir ki, 
düz arazideki kadastro mahkemelerinin bile 
8 - 10 yıl sürenleri çoktur. Çok daha karışık 
olan orman - köylü - arazi ilişkilerine ait itiraz
ların mahkemesi en az bu kadar sürerse, kendi
lerine sonuncu yılda sıra gelecek bir köy halkı 
için mahkemelerden arınmış olmak 20 - 25 sene
ye vabeste olacaktır ki, bu zaman bir kuşak 
değişimidir. O zamana ne ormanın, ne de or
man içi köylüsünün takati kahr. 

Bugün orman açmalarını, aslında çek fıkara 
insanlar yapamıyorlar. Onların Devlete gücü 
yetmiyor. Ama, öyle güçlü kişiler vardır ki, Hü
kümete, Devlete ve iktidarlara yakınlıkları do-
layısıyle 5 - 10 dönümlük tapuya dayanarak 
veya ona da dayanmıyarak yüzlerce dönüm aç
ma yaptırarak o yerleri açmakta, Devlete gücü 
yetmiyen güçsüz köylülere dönümünü 4 - 5 bin 
liradan satmaktadırlar. Bu sömürü düzeninin 

http://ka.lr.il


C. Senatosu B : 30 6 . 2 , 1972 O : 1 

nasıl işlediğini bundan önceki yıllarda bütçe 
görüşmelerinde söyledim, örnekler verdim. Fa
kat bir türlü tedbir alınmadı. Aynı insanlar 
şimdi yeni yeni sahalar açarak aç, sefil köylü
lere dönümünü, daha da pahalı, 5 - 6 bin lira
dan satmaya devam ediyorlar. Düşününüm ki, 
bir yerde orman vasfını kaybetmiş yerler var; 
içinde de toprağa muhtaç aç, sefil köylüler var; 
fakat oradan yararlanamıyorlar. Mevcut kanun
larımız ve mutaassıp ormancılık zihniyetimiz 
buna mâni oluyor. Ama güçlü bir adam araya 
giriyor, aynı yeri orada çalışan insanlara açtı
rıp, binlerce liraya yine aynı insanlara satıyor, 
yüzbinler, milyonlar kazanıyor. Eğer orman ka
dastro komisyonları, kanunda bahsedildiği gibi 
kurulursa, neticeler ancak 20 - 25 yılda alına
cağı için bu tip sömürüler de devam edecektir 
'demektir. 

Bize göre, bunun bir pratik çaresi vardır, ve 
o da şudur : 

6831 sayılı Kanunu değiştiren tasarıdaki baş
langıç, kanun tasarısının Meclise sunuluş tarihi 
olur. Orman Bakanlığı, bütün başka işleri âdeta 
bir kenara itercesine, topyekûn imkânlarını tah
dit ve kadastro için seferber eder, Ankara'dan 
başlıyarak illerde ve ilçelerdeki bütün kadrolar 
bu iş için seferber edilir, eğer gerekiyorsa bu 
maksatla yeni kanunlar getirilir. Kadastro ko
misyonuna seyyar mahkeme eklenerek kadas
trosu yapılan yere itiras var ise, hemen orada 
mahkemesi yapılıp süratle karara bağlanarak 
hakiki orman olan yerler Devlet için ayrılır. Or
man vasfını kaybetmiş yerler de kültür arazisi 
olarak veya hayvancılık için topraksız köylüye 
'dağıtılmak üzere hazır bir duruma getirilir. 
Ama, bu noktaya geldikten sonra bir tehlike 
vardır; orman dışına çıkarılan yerler kimlere 
verilecektir, hakiki muhtaçlar nasıl bulunacak
tır? Eğer bu yapılamazsa, yine birtakım güçlü 
aracıların eline geçtikten sonra esas muhtaçlara 
karaborsa üzerinden satılması işten bile değil
dir. Hattâ, bunlar öyle incelik ve ustalıkla ya
pılır ki, daha komisyon köyü terk etmeden tak
sim yapılmış, satış tamamlanmış, kaparolar bile 
alınmış olur. Bunu önlemenin tek çaresi, orman 
kadastro komisyonlariyle toprak reformu ko
misyonlarını birleştirmektir. 

Yakında Meclislere sunulacağını umduğu
muz toprak reformu kanun tasarısı için de. Hü
kümetin acele etmesini rica ederiz. Kanun sür

atle çıkarıldıktan sonra; Orman Bakanlığı, Ta
rım Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü ve Adalet Bakanlığı aralarında ahenkli bir 
işbirliği yaparak, ormanlık 'bölgelerde mahke
mesiyle beraber tek bir komisyon halinde çalış
mak suretiyle orman ve kültür arazisi ayırımı 
yapılır, tarım için veya hayvancılık için ayrı
lan yerler toprak reformu koşullarınca muhtaç 
çiftçiye verilir ve mesele orada bitirilir. Herkes 
tapusunu cebine koyar, böylece yaylalar halkı 
kendiliğinden ormanı boşaltır, daha mümbit 
yerlere gitmeyi tercih ederler. Hakikaten, or
man olan yerler de Devletin malı olarak koru
nur, çoğaltılır. Bu Devlet ormanlarını da, ona 
komşu olan veya içinde yaşıyan istekli köylü
lere belirli bir menfaat mukabilinde bekletmek 
mümkündür. Hattâ orman içi köylülerinin or
manı Devletten de iyi koruyabildiklerine dair 
örnekler vardır memlekette. Vaktinizi almamak 
için değinmekle yetiniyorum. 

Orman niteliğini kaybetmiş yerlerin tâyinin
de nirengi tarihi olarak 15 . 10 . 1961 tarihini 
almaya itiraz ediyoruz. Anayasa Mahkemesinin 
itiraz edeceği mülâhazasiyle bu tarihin esas alın
dığım duymaktayız. Ne dereceye kadar doğru 
bilmiyoruz. Gerçi, 1965 te çıkan 6831 sayılı Ka
nunu değiştiren 663 sayılı Kanun Anayasanın 
131 nci maddesine aykırı olduğu için, Anayasa 
Mahkemesince bozulmuştur. Fakat, bunu örnek 
alarak zaman tavanını 15 . 10 . 1961 almanın 
bir faydası olacağını sanmıyorum. Bozmayı ön
leyici bir tedbir olur mu bilmem? 

Bir defa Anayasanın muaddel 131 nci mad
desinin buna mâni bir hali varsa, 15 . 10 . 1961 
den önceki yerler için de vardır. Kaldı ki, o gün
kü bozma karan ile ilgili Anayasa Mahkemesi 
kararının gerekçeleri, lehte ve aleyhte olanla
rın fikirleri, muhalefet şerhleri ve müzakere za
bıtları dikkatle okunursa, yeni teklif için gayet 
açık işaretler, çıkış yolları bulmak mümkündür. 
O zaman 7 ye karşı 8 oyla alman bozma kararı
nın oy sahipleri kendi görüşlerinde elbette hak
lıydılar. Bunların tetkikinden 131 nci maddeye 
uygun kanunim nasıl hazırlanacağı istihraç edi
lebilir. 

Toprak Reformu Kanunu çıkarıldıktan sonra 
ilk tatbikatın Güney - Doğu'daM geniş araziler
de ve sosyal dengenin çok bozuk olduğu yerler
de başlıyacağı yaygın bir kanaat halindedir. Biz 
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de bunu uygun buluyoruz, Fakat bu toprak re
formunun ormanlık bölgelerle ilgili yönü de var
dır ki, hem ormanı koruyup geliştirmek, hem de 
orman içi köylüsünü kalkındırmak başlıca ama
cıdır. Böyle orman - köylü ilişkilerinin çok bo
zuk, mücadelenin ağır, ormamn tehlikede, or-
maniçi köylüsünün de sefalet içinde olduğu böl
gelerden bir tanesi de toprak reformu ve orman 
reformunun müşterek tatbikatı için pilot bölge 
olarak seçilip, o tip bir çalışmaya başlanabilir. 
Bunun için bütün Türkiye'nin şartlarını ihtiva 
eden bir il bulunabilir. Bir yandan Güney . Do-
ğu'da toprak reformu tatbikatı yapılırken, böyle 
ormanlı bir ilde de başka bir tatbikat yapılır. 
Meselâ, içel vilâyetinde Türkiye'de mevcut bü
tün iklimler, bütün arazi şekilleri, bütün ziraat 
ye hayvancılık tipleri yanında, en zenginle, en 
fakir insanların yanyana yaşadığını görmek 
mümkündür. Böyle bir il bu maksat için güzel 
bir pilot bölge olabilir. Yukarıda önerdiğimiz 
gibi, muhtelif bakanlıkların ortak gayretiyle ku
rulacak Orman Kadastro ve Toprak Reformu 
komisyonları bu ile gider ve süratli bir çalışma 
ile en çok bir yılda ölçüleri yapar; bir yandan 
orman olan yerle olmıyan yerleri ayırırken, bir 
yandan da toprağa muhtacolanlan tesbit eder. 
Böyle bir hareketle, sahillerde ve vadilerde su al
tında orman vasfını kaybetmiş yerleri dağlık 
bölgelerdeki hakiki orman içi köylülerine yete
rince ve tapıısuyle birlikte verirsek, tüm orman
lar kendiliğinden boşalır. Yaylalarda geçimini 
temin ettiği yüzlerce dönüm arazisini aşağılarda
ki, vadi ve sahildeki 15 - 20 dönümlük bir yerle 
başabaş değişmeye hazır olan bu köylülerin bu
günkü haleti ruhiyelerinden faydalanıp hiçbir 
kamulaştırma parası ödemeden hem ormaniçi 
köylülerini verimli toprağa kavuşturarak, hayat 
standartlarım, yükseltmek, hem de feda edeceği
miz 5 - 10 dönümlük orman vasfım kaybetmiş 
araziler karşılığında kazanacağımız yüzlerce dö
nümlük orman sahalariyle ormanlarımızı geniş
letiriz. Bu husus her halde tecrübe edilmeye 
değer. Bir taşla iM kuş vurulabilir; hem de çok 
iri iki kuş. Düşündüğümüz ve önerdiğimiz or
man ve toprak reformunun neticesi en güzel ve 
en kısa zamanda içel ilinde veya münasip bir il
de alınabilir, üstelik Türkiye'deki bütün iklim 
ve arazi çeşitlerini muhtevi olan bu ilde yapılan 
denemenin basanlarından ve aksaklıklarından 

tüm Türkiye için yapılacak tatbikatta rehber 
noktalar çıkartılabiîir, ders alınabilir. 

Orman Bakanlığı, Orman G-enel Müdürlüğü 
bünyesinde mevcut hasep sanayii ile ilgili bir 
tosım fabrikaların ancak % 25 randımanla ça
lışmakta olduğunu esefle görmekteyiz. Milyon
larca lira döviz harcıyarak kurulan bu fab
rikalar deney veya gösteriş için yapılmamış
tır herhalde. Beyle âtıl kapasiteleri harekete 
getirecek kaynaklanmışı çoğaltmak zorunda
yız. 

Köylüye zati ihtiyaç kerestesi verilirken, on-
lann da insan olduğu ve yapacaklan evin kü
mes değil, insan barınağı olacağı g'âz önmıe alı
narak yeterince ve kaliteli kereste verilmeli
dir. Aksi halde, bâzı işletmelerdeki özel elek
triklerin kilovatının Devlete 5-6 liraya mal ol
duğunu hesabetmeye başlıyan köylülerin ileri
de daiha neleri hesabedebileceMerini göz önü
ne almak lâzımdır. 

Yapacak odunla, yakacak odun arasındaki 
c/c 40 - 60 nislbetini hiç olmazsa tersine dön
dürmek için, kasaba ve şehirlerde olsun, odun 
dışı yakıtları teşvik edecek tedbirler alın
malıdır. 

Orman Köylerini Kalkındırma G-enel Mü
dürlüğü, Köy işleri Bakanlığına bağlı aynı ad 
ve nıalssatla kurulmuş bir daire ile nasıl bağ
daştırmaktadır? Bu gibi dublikasyonlara ne
den lüzum vardır? Eğer bunlar anlaşabiliyor-
larsa ikincisine lüzum yoktur; bakanlıklar
dan birindeki yeter. Anlaşamıyorlarsa, diğeri
ne yine lüzum yoktur. Köy İşleri Bakanlığı ile 
Orman Bakanlığı, oturup bu meseleyi hallet
mesi ve bu Orman Köylerini Kalkındırma Ge
nel Müdürlüğü en münasip bakanlıkta bırakıl
malıdır. 

Ağaçlandırma ve Erozyonu önleme Genel 
Müdürlüğünün en son teknik bilgi ve zihniyet
le teçhiz edilerek gereken hizmet süratle sağ
lanmalıdır. Buna son derece ihtiyacımız var
dır. Ancak, ağaçlandırma sahasının seçilmesin
de dikkatli olunmalıdır. Ormanla hiçbir mü
cadelesi olmıyan köylerde öyle ağaçlandırma 
sahaları seçilmiştir ki, başlangıçta köylü ile 
istişare ederek yapılmadığından, derhal çatış
ma başlamıştır. Badema bunlara son verilme
lidir. 
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Bütün genel müdürlükler ayrı ayrı çalışır
ken tek bir anafikir etrafında toplanarak ve 
(toparlanarak taassuptan âri bir şekilde orman 
için olduğu kadar, orman içi köylüsünü de iyi 
muamelelerle memnun etmeye, Devlete bağ
lamaya mecburdurlar. Dinde taassup ne kadar 
kötüyse ve en büyük zararını da dine dokun-
duruyorsa, ormancılıktaki taassup da evvelâ 
orman sarar vermektedir. 

Çağımızın meslek anlayışı, insanlara hiz
met esasına dayandığına gere biz de, ağaçla
ra hizmeti insanların işine yanyacağı için kıy
metli hizmetlerden saymaktayız. Yoksa, mü
cerret orman için ormancılık olmaz, insancıl 
bir orman düzenine ve ormancılık görüşüne 
mutlaka geçmeliyiz. Meclise sunulmuş iki ta
sarı ile belki köylü - orman mütarekesi yapıla
bilir. Bu mütakereken faydalanarak devamlı 
sulhun çarelerini de aramalıyız. Bütün mille
tin arzuladığı arman, ormancı ve orman içi 
köylüsü araîinldaki devamlı sulhun kurulabil
mesi için Cumhuriyet Halk Partisi 1989 se
çim bildirgesinde 17 maddelik «Halktan yet
ki istiyoruz» adlı kitabında görüşlerini şu şe
kilde açıklamış ve buna da «İnsanca bir orman 
düzeni» adını vermiştir, özlemini çektiğimiz 
insanca bir orman düzeninin kurulabilmesi için, 
evvelâ şunu teşhis ve tesbit ediyoruz ki Or
man, bir doğal hazinedir. Fakat Türkiye'nin 
(bozuk düzeninde bu hazinenin içinde sasıyan 
orman köylüleri ülkemizin en yoksul insanla
rıdır. 

'Bu düzende, bâzan ağaçlar, bâzan oylar 
düşünülmüştür. Fakat ağaçların arasında, or
manların içinde yoksul ve çaresiz yaşıyan in
sanlar düşünülmemiştir. HaSbuM insanı düşü
nen, insanı koruyan bir düzen kurulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, vaktiniz doldu 
efendim. Konuşmanız daha uzun mu? 

LÛTFÎ BİLGEN (Devamla) — Burada bı
rakabilirim. 

BAŞKAN — Bağlayınız cümlenizi yarıda 
kalmasın. Münasip bir yerde bırakırsanız. Ne 
kadar var daha? 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Üç sayfa. 
BAŞKAN — üç sayfa. 
LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Sonra de

vam edeyim efendim. 

BAŞKAN — Bağlayın efendim. 
LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Kıymetli ar

kadaşlarım, bana verilen zamanı taşmamak 
için burada kesiyorum. Eğer imkân bulursam, 
ikinci söz almak suretiyle geri kalan kısmı 
tamamlıyacağım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil
gen. 

Efendim, Sayın Bilgen, grup sözcüleri gö
rüşmelerini bitirdikten sonra, tekrar söz ta-
lelbederlerse kendilerine söz verebilirim. Zaten 
grupları adına söz alan arkadaşlardan bir Ada
le b Partisi Grupu adına söz alan arkadaşımız 
kalmıştır. Başka grup adına söz istiyen yok
tur. Eğer, bu konuşmadan sonra Sayın Bilgen 
tekrar sez isterlerse kendilerine söz verebili
rim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nahit 
Altan. 

Buyurunuz Sayın Altan. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Savın Başkan, muhterem senatör
ler; 

Adalet Partisi Grupu adına Orman Bakan
lığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi sunmak 
üzere bulunduğum bu anda, sizlere ormanın 
bir memleket ve millet için ifade ettiği ehem
miyeti uzun uzadıya anlatmayı lüzumsuz addet
mekteyim. 

önce Türkiye'mizde realiteleri dile getirmek
le mevzua gireceğim. 

Hepinizce malûmdur ki, bugün vatanımız
da orman sahalarının hakiki sınırlarının tes-
biti henüz tamamlanmadığı gibi, miktarı da 
katî olarak bilinmemektedir. Son ölçülere göre 
her ne kadar ormanlarımızın 18 milyon hek
tar genişliğinde olduğu söylenmekte ise de, bâ
zı çevrelere göre bu miktarın 25 milyon hek
tarı geçtiği iddia edilmektedir. Esasen bu mik
tarın orman tahdit komisyonlarınca yapılma
sına devam edilen tesbitlerle de artacağı ta
biîdir. Ancak, bu sahaların vasıflarının iyi ol
duğu ve her yönü ile ormandan bekleneni ver
diği iddia edilemez. 

18 milyon hektar genişliğinde tesıbit edi
len ormanlanmızm 7 milyon hektarı iyi va
sıflı ve bakiye 11 milyon hektarı ise bozuk va
sıftadır. 
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Ormanlarımızın muhtelif mıtakalarda ela da
ğdım nisbeti çok bozuktur. Bâzı bölgelerde 
orman sahası, o bölge sahasının % 60 veya 70 
ini bulmakta, bâzı mmtakalarıımzda, rakam
la ifade etmeye değmiyecek, hattâ yok denecek 
kadar az bulunmaktadır. Orta, Doğu ve Güney 
- Doğu Anadolu bu ormansız sahalara dâhildir. 
Bu bölgeler erozyona, sele, soğuk iklime ve 
iktisadi sıkıntıya, yakacak ve yapacak yoklu
ğuna, velhâsıl ormansızlığın selbebolabileeeği 
her türlü felâkete mâruzdur. Bugün Türkiye'
mizde mevcut ormanlardan iktisaden gerek
tirdiği şekilde de istifade edilememektedir. Bu 
cihete matuf faaliyetler yeni başlamıştır. 

Saha ve evsaf itibariyle arz ettiğim şekil
de olan ormanlarımız içinde ve bitişiğinde 
mevcut 15 722 köyde 8 milyon köylü vatanda
şımız yaşamaktadır. Bu vatandaşlarımız her 
türlü medeni ihtiyaçlardan mahrum ve ancak 
orman içinde bulunmaktan mütevellit, bula
bildikleri imkânlarla hayatlarını idame ettir
meye çalışmaktadırlar. Bu vatandaşlarımız mil
lî gelirden, vasati fert başına isabet eden mik
tardan çok az bir miktarına s&hibolabilmekte-
dirler. Orman Kanunu gereğince, bunlara tanı
nan zati ihtiyaç için verilmesi öngörülen, ya
pacak ve yakacak da zamanında kâfi miktar
da ve iyi evsafta verilmediğinden, ihtiyaç ve 
zaruretlerden dolayı bu vatandaşlarımız Or
man Kanununa aykırı fiillere âdeta zorlanmak
tadırlar. 

Sayın senatörler, Türkiye'mizde orman mev
zuatında da vuzuh yoktur. Zira, ormanın tarifi 
sarih, katı ve şahsi takdirden uzak, tam mânâ-
siyle ilmî değildir. Halkın orman anlayışı ile 
kanunun tarifi ve tatbikatçıların anlayışı bir
birine uymamaktadır. Bu bakımdan, hele tatbi
katçı kötü niyetli veya evsaf bakımından kâfi 
değilse, kanunun tatbikatı daha kötü netice 
vermekte ve memlekette Orman Teşkilâtı ile 
vatandaş arasında birlikte çalışma değil, ça
tışmak doğmaktadır. Ormanın yaşaması ve be
kası zecri tedbirlerle değil, iktisadi ve sosyal 
meseleleri halletmek ve orman içi veya yakının
da yaşıyan halk ile Orman Teşkilâtının birlik
te ve aynı anlayış içinde hareket etmelerine 
bağlıdır. Tatbikatta, bilhassa mahkemelere 
intikâl eden hâdiselerde idare; davacı, bilir
kişi ve vasıflarını mevzuattaki hükümlerle ken

dine sağladığından, vatandaş aleyhine kötü 
ve haksız neticeler doğmakta ve bu bir bakı
ma da memleket iktisadiyatı aleyhine tecelli 
etmektedir. 

7 . 8 . 1969 tarihinde Orman Bakanlığının 
kurulmasından evvel Tarım Bakanlığına bağlı 
bir Umum Müdürlük olarak çalışan Orman Teş
kilâtı 1937 yılına kadar muhtelif bakanlıklara 
bağlı bir umum müdürlük kuruluşu içinde yü
rü tülegelmiştir. Bu sebepten de orman gereken 
alâkayı görmemiş ve orman içi köylerde de ya-
şıyanların dertlerine çare bulma imkânı hâsıl 
olamamıştır. Hattâ, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü maddesi gereğince, orman köy
lüsünü kalkındırmak için her yıl 50 milyon 
liralsk bir fon ayırmak lâzım iken, 14 - 15 se
nede bu fondan ancak 5-6 milyon gibi cüz'i bir 
miktar harcanmıştır. Mutaassıp bir ormancılık 
zihniyeti ile yakın samana kadar, olanı muha
faza sistemi, önpîâna alınmış ve dolayısiyle ih
racata elverişli orman ürünlerimiz yerinde 
bırakılarak, yaşlı işe yaramaz ağaçlar haline 
getirilmiştir. Keza, bu sistemle ormanları ıs
lah cihetine de gidilememiş ve bu hususta ge
reken tedbirler alınmamıştır. Nerede, ne cins 
ağacın daha faydalı olacağı ve iyi netice ve
receği ciheti de etüt edilmemiştir. 

Bütün bu ve buna benzer sebeplerden do
layı gün geçtikçe orman sahalarımız daralma
ya başlamış, iktisadi bir kalkınma menfcaı ol
maktan çıkmış ve o sahada yaşıyan vatandaş
larımıza da dert olmuştur. Zira, toprağa bağ
lı olan köylümüz, esasen başka yerde de ge
çim sahası bulamadığı için, orman bölgesinde
ki imkânlarla yaşamak mecburiyetinde bıra
kılmıştır. 

Sayın üyeler; 
Yukarda kısaca arz ettiğim cihetlerden an

laşılacağı gibi, iki husus ortaya çıkmaktadır. 
Birisi; orman içinde veya yalanında yaşıyan 
yolsuz, işsiz, okulsuz, topraksız, kâfi geçim 
kaynaksız, kısacası insan haysiyetine yaraşan 
hayatı temin edememiş bulunan 10 milyona 
yakın bir kütlenin mevcudiyeti; 

İkincisi de; ormanın, memleketin iklimine 
tesiri, toprak kayması ve erozyonu önleme 
vasfı, iktisadi kalkınmadaki rolü, tabiî güzel
likteki açık durumu gibi faydaların bulundu
ğudur. 
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Tatbikatta bu iki husus birbirine zıt hale 
getirilmiş ve o şekilde gösterilmeye devam edil
diğinden şimdiye kadar alınan tedbirler ve 
yapılan tatbikat yanlış netice vermiş; ne va
tandaşa ne de memlekete ve ne de ormana bir 
fayda getirmemiştir. Binaenaleyh, alınacak 
tedbirler bu iki cepheyi telif edici ve iiki ta
rafı da iyi neticeye götürücü olmalıdır. Bu
nun için önce Orman Kanununda ormanın sa
rih tarifinin yapılması hususunda gerekli de
ğişikliğe gidilmelidir. Bu tarif yapılırken mem
leketin realitesi nazarı itibara alınmalı ve ka
nunların daimiliği ve vatandaşa itimat telkin 
edici vasfı göz önüne alınmalı evvelki ka
nunlarla verilen ve müktesep hak teşkil eden 
haklar çiğnenmemelidir. 

Esasen Anayasamızın 131 nci maddesi, Ana
yasanın yürürlüğe girdiği tarih i en önce bilim 
ve fen bakımından orman niteliğini tam ola
rak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvalık, zey
tinlik gibi çeşitli tarım alacalarında veya hay
vancılıkta kullanılmasında yarar bulunan top
raklarla; şehir, kasaba ve köy yapılarının top
lu olarak bulunduğu yerler dışında, orman 
sınırlarında hiçbir daraltma yapılmıya sağma 
dair fıkrasında, müktesep hakların nazarı iti
bara alınacağını emretmiş bulunmaktadır. 

Orman Kanunumuzda ve diğer tarımla il
gili kanunlarda, mevcut kar] şıklıklar dola-
yeıyle şimdiye kadar birçok haklar çiğnen
diğinden, bu yeme matuf bir kanun da çık
ması veya Orman Kanununda bu bakımdan 
da değişiklik yapılması, orman politikası yö
nünden zaruri ve Anayasaya uygundur. Aynı 
zamanda, orman içi veya yakını köylerde ya
şayanlara huzur verecek ve iktisaden kalkın
malarını temin edecek ve dolayısiyle millî 
gelire katkıda bulunmalarını sağlamış ola
caktır. İlim ve tekniğin çerçevesi içinde iieri 
ve rasyonel bir ormancılık uygulanması su
retiyle ormanlarımızın korunması, verimleri
nin artırılması yeni ormanların yetiştirilme
sini sağlıyaeaik ve halkımızın refah ve saade
ti temel hedef olduğu için, memleket gerçek
leri göz önünle tutularak ormanların verimi 
azaltılmadan halk ve orman ilişkilerini dü-
zsnliyecek ve halkın bu işlere de iştirakini ve 
işbirliğini temin edecek hükümler getirilme
lidir. 
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r Ormancılıkta ilerlemiş memleketlerde or
manın muhafaza ve ihyasında halkla idarenin 
işlbirliği yapması, idareyi halkın karşısınday-
mış gilbi göstermemeye çalışılması Orman Teş
kilâtının anavazifelerindendir. Bu hususları da 
temin bakımından kanunda gerekli tadilât 
yapılarak, Devlet baltalık ormanların köy sı
nırlan içinde kalan kısımlarından ve o köylere 
yetecek miktarının korunması, yetiştirilmesi 
veya faydalanılması Orman Bakanlığının idare 
ve murakabesi altında köy hükmi şahsiyetine 
devredilmeli lir. 

Orman içi veya yakını köylerde Devlet 
Orman Teşkilâtının amanejman plânlarına gö
re ve onların kontrolü altında isletilmek şar-
tiyle, koruluklar tahsis edici ve bu suretle 
köylünün yakacak ve avadanlık ihtiyaçlarını 
karşılayıcı tedbirler kanunla alınmalıdır. 

Arz ettiğim tedbirler Anayasamızın 131 nci 
ve diğer maddelerindeki ormanla alâkalı hü
kümlere ayları düşmemekte ve bu maddelerde 
bulunmasını teklif ettiğimiz hususlara mâni 
olucu hükümler bulunmamaktadır. Anayasa
mızın 131 nci maddesi özel ormanlann mevcu
diyetini kabul etmekle beraber, Devlete ait 
ormanlann mülkiyeti, yönetim ve işletmesinin 
özel kişiye devrolunamıyacağı âmir hükmünü 
vazetmiştir. Bunun dışında, bu hususların köy 
mânevi şahsiyetlerine, Devletin kontrolü al
tında, devrine mâni hüküm yoktur, 

Sayın senatörler; 
Alınacak tedbirler meyanında, orman içi 

veya yakınındaki köylerde yaşıyan vatandaş-
lanmısm iktisadi vaziyetlerinin düzeltilmesi 
için önce besi hayvancılığının geliştirilmesi için 
gereken teşebbüs yapılmalıdır. Bu mmtaka-
larda yem sanayii, süt sanayii ve et kombina-
lan gibi müesseselerin kurulmasında öncelik 
tanınması temin edilmelidir. 

Bu arada, damızlık verilmesinde Ve hay
vancılık kredisinde orman içi köylere öncelik 

' ve kolaylık tanınması temin edilmelidir. 

Keza, küçük el sanatlarına ebemimiyet 
verilmeli ve kurslar tercihan bu böljgelere 
tahsis edilmelidir. Bilhassa orman manîısulle-
riyle ilgili sanat dallarında vâki talepler 
zamanında iyi vasıflı tahsislerle karşılanmalı
dır. 
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Beş Yıllık Plânda ve Plânın yıllık uygu
lama programlarında, bilhassa ihraeaita dönük 
orman ürünleri sanayiinin teşviki bahis mev
zuu olduğundan, plânın tatbikatını temin edici 
imkânlar sağlanarak millî gslirin artmasın
da orman ürünlerine lâyık olduğu yer veril-
anelidir. 

'Orman içi veya yakınlarındaki löylerde ya
şayan köylülere kanunen tanınan zâti ihtiyaç 
için verilmesi öngörülen yapacak ve yakacağın 
zamanında, kâfi miktarda ve iyi evsatflta veril
mesini sağlamalı ve bu vatandaşlar suç işle
meye JEorlanmamabdır. 

lOrman Bakanlığının en mühim vazifelerin
den birisi de, ormanı yok denecek kadar az 
bulunan Orta , Doğu ve Güney - Doğu Anado
lu'da ilmî esaslara dayanan tetkikat netice
sinde en münasip ve iktisadi değeri yüksek 
forman yetiştirmektir. 

(Muhterem senatörler; 
Bu mevzu dolaıyısıyle şahidi olduğum 

bir hulsusu da size arz etmeden geçemiysce-
ğim. 

Bir mesele dolayıs^yle Orman Umum Mü
dürlüğüne gittiğimde yine bu mevzuu açtığım 
zaman, yetkili bir arkadaş bana «Oralarda 
sorman yetişemez» demişti. Sebep ne deyince; 
«Yaz ve kış sühunet derecesinin ortalamadı 10 
dereceden adağıdır» diye cevap verdi. Ken
disine, Türkiye de dahil daha soğuk mınta-
kalarda ormanın yetiştiğini, hattâ buralarda 
yetişen orman nevilerinin, bu sahalarda ye
tişmesinin mümkün olmaması halinde da
mızlık fidanların Sibirya, isveç, Norveç, Fin
landiya gibi iklim derecesi itibarıyla ssnelik 
vasati sühunet derecesinin çok düşük olduğu 
yerlerden getirilmesinin mümkün olabilece
ğini söylediği zaman yine onların buralarda 
iyi nötice vermiiyeceğini beyan ettiler. Bu su
retle mütehassıs geçinen arkadaşımızın mu
taassıp 'bir ormancılık zihniyetiyle hareket 
ettiği ve Türkiye içinde rahat yaşanabilecek 
orman sahalarından ayrılmak istemediği ka
naati bende o gün hâsıl olmuştu. 

IBu tahakkuk ettirildiği takdirde, orman 
sahası niübeti fazla olan belgelerin yiiM azal
tılır. Bu suretle arazilerde topraksız çiftçile
rimizin ziraat yapması sağlanır ve iktisaden 
kalkınmamızda büyük gelişmeler olur. Aynı 

zamanda yeni orman sahaları açılır ve orada 
yaşayan vatandaşlar ormanın sağladığı fayda
lardan hisselerini alırlar. 

'Bu arada vatandaşlar orman yetiştirilme
sinde çalışacakları için, geri kalmış bu bölge
lerde yeni iş sahaları da açılmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
ISözüme nihayet vermeden evvel bir hususa 

temas edeceğim. Benden evvel konuşan Sa
yın Halk Partisi Sözcüsü Lûtfi Bilgen arka
daşım kendisine iştirak etmediğimiz birçok 
noktalara temas etti. Bunlara verilecek ce
vap bana pek düşmez; daha ziyade Bakanlığa 
aitttir. Yalnız benim söylemek idtediğlm hu
sus, Meclislere şevkedilmiş bir kanun tasa
rısının M edişlere geldiği zaman gerektiği 
şekilde tenkit edilmesi mevzuudur. 

Meclisler kanunu istediği gibi değiştirmeye 
salahiyetli olduğu halde arkadaşımızın burada 
konuşmasının 15 - 20 dakikasını buna tahsis 
etmesini ben uygun görmedim. Esasen burada 
can alıcı nokta olarak tesbit ettiğim; kendileri
nin bu 15 dakikalık konuşmasında nirengi nok
tası ve esbabı mucibe olarak gösterdiği husus, 
alınmak istenen tedbirin tarihidir. Eğer yan
lış anlamadıysam, bunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından da bozulma ihtimalinden bahset
miştir. Halbuki, Anayasamızın 131 nci madde
sini tetkik edecek olursa, bu tarih kendiliğin
den tesbit edilmiştir. Alınması lâzım gelen ve 
kanunun çıkarılması gayesini emreden Anaya
sa hükmü şudur : «Anayasanın yürürlüğe gir
diği tarihten ence bilim ve fen bakımından 
orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan 
tarla, bağ, meyvalık, zeytinlik gibi çeşitli ta
rım alanları...» ve saire. Demekki, istenilen ted
birin alınması hususunda kanun tasarısı yapan 
Bakanlık, Anayasanın bu hükmüne dayanarak 
mevzubahsolan gayrimenkullerde ve ormanla 
alâkalı mevzularda tarihi kendisi re'f.en tesbit 
etmemiş, doğrudan doğruya Anayasanın emre
dici hükmünü oraya vaz'etnıekten başka bu hu
susta bir takdirde bulunmamıştır. Bu, Anayasa
ya uygundur. Onun için arkadaşımın bu husus
ta ve buna dayanarak 15 dakika konuşmasını 
kusura bakmasınlar, ben bir parça zühul addet
tim. 

Grupıım adına saygılar sunarım. Sağ olun. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altan. 
Gruplar adma birinci konuşmalar sona er

miştir. ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Lûtfi Bilgen söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bilgen. 15 dakika süreniz 
var, saat 10.43, 

C. H. P. GRÜPÜ ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(içel) — Kıymetli arkadaşlarım; 

Çok az kalan bir yeri tamamlamak için ikin
ci kez söz aldım. Ancak, A. P. Sözcüsü Sayın 
Nahit Altan arkadaşım ilrtidar alışkanlığına 
tutuldular. Hatırlatırım ki, şimdi âdemi ikti
dardadırlar. 

Kaldığım yerden devam ediyorum : 
C. H. P. 1969 seçim bildirgesinde 17 madde

lik «Halktan Yetki istiyoruz» adlı kitabında 
görüşlerini şu şekilde açıklamış ve buna da in
sanca bir orman düzeni adını vermiştir. 

Özlemini çektiğimiz insanca bir orman dü
zeninin kurulabilmesi için evvelâ şunu teşhis ve 
tesbit ediyoruz ki, orman bir doğal hazinedir. 
Fakat Türkiye'nin bozuk düzeninde bu hazine
nin içinde yaşıyan orman köylüleri ülkemizin 
en yoksul insanlarıdır. Bu düzende bazen ağaç
lar, bazen oylar düşünülmüştür; fakat, ağaç
ların arasında, ormanların içinde yoksul ve ça
resiz yaşıyan insanlar düşünülmemiştir. Halbu
ki, öncelikle insanı düşünen, insanı koruyan bir 
düzen kurulmalıdır. 

Kendileri orman belgelerinde insanca yaşa
yabilir duruma geldikleri saman, köylüler or
manları, Devletin şimdiye kadar koruyabildi
ğinden çok daha iyi koruyacaklardır. 

Anayasamız, Devlete ormanların korunması 
ödevini verir, Çünkü ormanların korunması, 
toprak varlığımızın korunması demektir; fakat 
Anayasamız Devlete, herkes için insanlık onu
runa yaraşır bir yaşama düzeni kurma ödevini 
de verir. Onun için, ormanları yakıp kesmek 
Anayasaya ne kadar aykırı ise, milyonlarca or
man köylüsünü insanlık onuruna yaraşır bir 
yaşama düzeyinden yoksun bırakmak da Ana
yasaya en az o kadar aykırıdır. Nitekim Ana
yasamız, Devletten yalnız ormanların korunma
sını değil, ormanlar içinde veya hemen yakının
da oturan halkın kalkındırılmasını da istemiş-
t / 1 . 

Ağaçlardan önce insanın Devleti olmak mec
buriyetindeyiz. 

özlemini çektiğimiz ortanın solu düzeninde 
Devlet, ağaçlardan önce insanların devletidir. 
Bu düzenin kurulabilmesi için, insanlarla bir
ilikte, orman köylüleriyle birlikte, ormanlar da 
en sağlam güvenceye kavuşmalıdır. Halkla 
Devlet elele vererek, bu orman varlığını halkla 
Devletin elele vereceği bir demokratik işletme
cilik anlayışı içinde değerle direc&ktir. 

İnsanca bir orman düzeni kurmak için şun
ları öneririz: 

Orman tanımı, gerçekçi ve bilimsel esaslara 
göre yeniden yapılmalıdır. Bu tanıma göre or
man alanları yeniden saptanmalı, orman olmı-
yan yerler belli olmalıdır. 10 sene önceden de
ğil, bugünden başlanmalıdır. 

Gerçekte orman olmadığı halde, yanlış ola
rak orman kapsamı içinde görünen ve tarım ya
pılmasında orman bütünlüğünü korumak veya 
selleri ve toprak kaymasını önlemek bakımın
dan salanca bulunımıyan yerlerden, o bölgeler
deki topraksız veya az topraklı orman ve dağ 
köyleri, ortanın solunda bir toprak reformunun 
adaletli koşulları içinde, tarım yapmak üzere 
yararlanabilmelidir. 

Orman alanı içinde kalması gerekmekle be
raber, üzerinde meyva veya zeytin ağaçları ye
tiştirilmesi orman bütünlüğüne zarar vermiye-
cek şekilde tanzim edilmeli; ormandan beklenen 
yararları sağlamaya devam edebilecek toprak
lar ise, orman alanı olarak Devlet mülkiyetin
de alıkonulmak; fakat, o bölgelerdeki orman 
köylüleri bu topraklarda, orman bütünlüğü ba
kımından uygun görülen ağaçları yetiştirecek 
gelirlerini kendilerine alabilmelidirler. 

Halk yararına bu tedbirlerin, gerçek orman 
varlığını küçültmeden, gerçek ormanlara zarar 
verilmeden, hattâ orman varlığımızı zenginleş
tirerek uygulanması mümkündür. 

Orman bölgesi içinde bulunmryan ve bugün 
üzerinde tarım yapılmıyan dağ yamaçlarından 
bir kısmı - teraslama yapmak ve meyva ağaç
lan yetiştirmek üzere - dağ köylerinde yaşıyan-
larm veya onların kuracağı üretim kooperatif
lerinin yararlanmasına tahsis edilmelidir. Bun
lar, ayrıca gerekli bilgi, teknik yardım ve ucuz 
kredi sağlanarak Devletçe desteklenmelidir. 

Orman işletmesi, bir kamu iktisadi kurulu
şu durumuna getirilm elidir. Gerek orman işçi
leri, gerek cr-man köylülerinin kuracakları çok 
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yönlü kooperatifler ve üst kuruluşları, bu İşlet
menin yöntemine ve karma katılabilmelidirler. 

Aracılara ihtiyaç kalmamalıdır. 
Orman işçilerinin çalışma koşullan adaletli 

ve insanca tir düzene bağlanarak sosyal güven
likleri sağlanmalıdır. 

Orman köylerinin konut ihtiyaçlarını karşılı-
yacak yeterli orman ürünü ayırmada güçlük çe
kilen bölgelerde köylülere, Devletçe elverişli 
yapı malzemesi sağlanmalıdır. 

Bir yerin orman olup olmadığı konusundaki 
anlaşmazlıklann çözümünde, mahkemelerin da
ha objektif ölçülere göre karar verebilmesini 
kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır. 

Sonuç : 
Orman düzeninde yapılacak bu değişiklikler, 

orman köylüsünün insanca yaşama hakkı ile 
orman varlığımızın korunması gereği arasındaki 
suni çelişmeyi orî-adan kaldıracaktır. 

Bu düzen değişikliği ile orman köylüsü ya-
şıyabilmek için suç işler duruma düşmekten, 
suçluluk duygusu ve ezikliği içinde bunalmak
tan, hapislerde sürünmekten kurtulacaktır. 

Bu düzen değişikliği ile köylü - Devlet - or
man yabancılığı sona erecektir. Köylü, Devleti 
karşısında değil, yanında görecektir. Orman, 
köylünün nskını kesen değil, nskını veren bir 
kaynak durumuna getirilecektir. 

Bu düzen değişikliği ile orman köylüsünün 
gücü kendi yaşamının zenginleşmesi ve mutlu-
laşması yolunda, orman varlığımızın daha iyi 
değerlendirilmesi yolunda, orman ürünleri sa
nayiinin gelişmesi yolunda seferber edilecektir. 

Kıymetli arkalaşlarım; 
Bugünkü fikirlerimizi ve gelecek için dü

şüncelerimizi Cumhuriyet Halk Partisi Cumhu
riyet Senatosu Grupu adına arz etmiş bulunu
yorum. 

Grup olarak müspet oy vereceğimiz Orman 
Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bütçele
rinin millete hayırlı olmasını diler, hepinize say
gılar sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Efendim, şahıslan adına söz alan arkadaş-

laranıza sıra geldi. 
Sayın Mecdi Agun, buyurunuz. Saat 10,50 
O. MECDÎ AGUN (Rize) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
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Anayasa ve Adalet Komisyonunda Orman 
suçlan af kanunu tasansı ve teklifleri görüşü
lürken Sayın Bakandan ormanlanmızın ekono
mik gücü hakkında bir sual sormuştum. Mak
sadım vardı. Haziran 1971 tarihinde Türkiye'yi 
ziyaret etmiş bulunan Fin Hariciye Vekili ga
zetecilere verdiği bir beyanatta, Türkiye'nin 
700 - 800 milyon dolarlık orman mahsulü ihra
catı yapabileceğini bildirmişti, Eu mühim beya
nat sükût ile geçti; her halde Haziran 1971 ta
rihi, evveli ve sonralan; anarşistlerin olayları 
ve çeşitli mühim siyasi olaylara sahne olduğun
dan veyahut ciddiye alınmadığından. Çünkü, 
hiç kim:e bugüne kadar Türkiye'de büyük bir 
orman serveti mevcudolduğunu, ormanlarımı
zın böyle bir ihraç potansiyeli bulunduğunu 
duymamıştı. 

Türkiye ̂ de yaygın olan fikir, tek fikir, M, 
buna fikir demek de doğru değildir, propagan
da demek lâzımdır - Türkiye'de orman yoktur; 
mevcudolanı da, kötü veya orman içi ve orman 
civarında oturan köylü tahribetmiş'tir. Türki
ye'de hiçbir ilim adamı ormancı çıkıp da Türk 
efkârı umumiyeslne : «Türkiye'mde yüz yaşından 
fazla 280 milyon metreküp ağaç vardır; 80 yaşı 
ile 100 yaşı arasında 110 milyon metreküp ağaç 
vardır; ambardaki stdk demektir; bunun değe
ri kabuğu soyulmuş olarak 200 milyar lira bir 
servettir. Bu servetten, senede otuzar milyon 
metreküp alındığı takdirde, senede 15 milyar 
lira gelir sağlryabilir.» dememiştir. 

Sayın Bakandan Anayasa ve Adalet Komis
yonunda bu çok büyük meseleyi açması için o 
suali sormuştum. Sayın Bakan bana komisyon
da verdiği cevapta sulardan bahsetmişti. Sula
rın iki kısma aynldığmı, bunlann akar sular 
ve durgun sulardan ibaret olduğunu; sulann 
devamlı olması için ormana ihtiyaç bulunduğu
nu, ormanın da sulan tanzim eylediğini, iklim 
yaptığını izah ettiler. Orada bulunan komisyon 
üyeleri bilirler. Bu acayip cevap karsısımda ben 
de sualimi geri aldığıma bildirdim. Sayın Bakan 
diyordu ki : «Orman suyu, su merayı, mera 
hayvanı, hayvan gübreyi, gübre tarlayı besler. 
Yani orman tarlaya fedadır. Bugün ise medeni 
dünya, tarla ormana feda olsun, demektedir.» 

Sayın Bakanın Millet Meclisinde 15.10.1971 
tarihinde yaptığı konuşmayı ve orada esasları
nı gösterdiği orman politikasına dair zabıtları 
okumuştum. Bu zabıtlarda ormanın, keçi, köylü, 
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bir de politikacılar tarafından tahri'hedildiğî 
ileri sürülüyor. Fakat, ormanlarda, yukarda arz 
ettiğim üzere, Fin Dışişleri Bakanının beyan 
ettiği gibi, 700 - 800 milyon dolarlık bir ihra
cat imkânının m&vcüdolduğundan, bir servet, 
hattâ odun stoku bulunduğundan hiç bahis yok
tur. Sanki bu büyük bir servet değildir. Diğer 
her şey bundan mühimdir. Hattâ, ormanlarda 
spor tesisleri kurulması, gölgesinde yatıp pey
nir -ekmek yemek ve serin bir bardak su içmek 
bile daha mühimdir. Bu husus kayda değerdir. 

Sayın Bakan bu konuşmasında ayrıca; ror-
inancılık politikası diğer politikalara oranla bir 
özellik taşır. Bunun içindir ki, partilerara-n re
kabete konu yapılmamalı ve bu politikanın par-
tilerüstü niteliği kabul edilmelidir» demişler
dir. 

Bunur. üzerinde duracağız, 
Bundan evvel. 800 milyon dolânık bu mracat 

değerinin önemini tebarüz ettirmek Jfsr^r.;?, 
SCO milyon dolar demek 3 milyar mark demek
tir, 12 milyar Türk lirası demektir, i 20 adet 
Berk muhribi denize indirilir bu para ile, S mil
yar mark ile en modern muhriplerden 15 adet 
alınır. Bu netice, bu imkân dünya siyasetinin 
yeniden gözden, geçirilmesini icabetin ir. 

8C0 milyon dolar ihracat yaparsınız diyen ?ı% 
Fin Harici ve Vekilidir. Fiıılâııdivrdnm. G30 'd.,ı 
kilometrekare aradri ve 22 milyon hektar orma
na vardır. Yılda 1 500 000 000 dolar orman 
ürünü ihraceder. Muvaffak olmuş bir Devlat 
vo bir millet,.. Bunun Dışişleri Bakanı, Türkiye'
de B.ei;icum,huruyle birlikte misafir bulundukla
rı sırada böyle bir beyanat vermiştir, gazetecile
re. «700 - 800 milyon dolarlık orman ürünü ihraç 
edebilirsiniz,» diyor. Bu, beyanat, aslında heye
can yaratacak bir beyanattır. Hiçbir politikacı 
buna aldırmazlık edemez ve buna «Oanım, hesap
sız konuşmuştur.» diyemez. Bunu ancak bir mü
nakaşa sonunda diyebilir. Böyle yapılmamıştır, 
bu münakaşaya girişilmemiştir, 

Fin Dışişleri Bakanının beyanatım, 1969 da 
ormancılığımız hakkında rapor vermiş bulunan 
yine Finlândij/a'lı olan özara'ya istinadettirdi-
ğini tahmin ediyorum, özara'nm raporu mey
dandadır. Bu raporun tak cümlesini tek kelime
sini reddetmek imkânı yoktur, özara ve Fin 
Devlet adamları uzmanlıklarını, bütün açık kalb-
lilikleriyle, kıskanmadan Türk Milletine arz et-
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mm bulunuyorlar demektir. Bu rapor Türkçeye 
tosuma edilmiştir. Aklın, mantığın ve medeni
yeti:" eseridir, herkese okumasını tavsiye ederim. 

Say:n Bakan bu raporu okudular mı? Bakan 
Orman Fakültesinin öğretim üyesidir de aynı za-
marda, Yanlış malûmat vermiştir; keçi sayısı 
a dmrtır demiştir. Halbuki azalmıştır. Nüfus 
çoğ-aklı elemiştir. Nüfusun çoğalmasından bayağı 
müteessir görünüyor, sıkıntı duyuyor Sayın Ba-
k?îî. 

Sayın Bakan Meclisteki o konuşmasiyle, poli
tik? miardan ormanı alıp kaçmak istiyor. Foliti-
j-.ac?ckm kaçınanın imkânı yoktur Sayın Bakan, 
politikacı adamı yakalar. Servet orada çürüye
cek politikacı buna seyirci mi kalacaktır? Poli
tikacı buraya kendi emeği ile gelen adamdır, 36 
milyon içinden seçilerek gelen adamdır. Kendi 
paradiyle aldığ?. ayakkabıyı eskitir. Politikacıyı 
bu gayrete sevk eden kuvvet, herşeyin en iyisini, 
en gimelini milleti için yapmak aşkı ve arzusu
dur. Bir sabah uykusundan uyandığı zaman ken
dimi:. bir makamda gören nesine dayanarak na
sihat eder? 

Şimdi, ormana ait sizin ilminizin nasıl oldu
ğunu bms izah edeceksiniz; sükût ile geçilmiye-
ooktk. 3-öyle zarar içinde yüzmek, milyarlık ser
veti çürütmek, faydalanmamak, çürüdüğünü de 
&akk'rak gidici partilerüstü olsun... Partilerin 
o"m.mm hakkmda fikri olmıyacak mı? Üniversite
nin vazifesi ilmî malûmatı doğru vermektir. Bu 
malûmata istinadedecek politikacılar, o malûma
tı aksiyona ve milletlerinin faydasına çevirecek
lerdir. Yapılacak şey budur; teknikçi adara, po
litikacı adam diye tasnifler yapıp, nazariye uy
durup vakit geçirmek değildir. 390 milyon met
rem ikrp - ki, metrekübü 500 liradan 200 milyar 
lira eder - tamamen çürümeye terk edilmiştir. 
Hangi teknik, hangi ilim bunu yerinde çürütü
yor? Orman serveti vardır, ama alamıyoruz da 
domiyor, Yoktur, orman da azaldı diyor; keçi, 
köylü ve politikacı yok etti ormanları diyor ve 
ayrı şahsiyeti olan özerk bir siyaset istiyor. 

Şimdi bu gidişe bir de özerk misali bir poli
tika verilecek,.. Bunun altında yatan nedir? Bu 
gidişi değiştirmek istiyenin karşısına çıkılacak... 
Bu politika ile Sayın Bakan müstakbel eylemle
rin tohumunu ekiyor. Bu, bâzı gençleri, dernek
leri vasıtasiyle sokağa sürüp; filân parti, filân 
politikacı ormanları yok edecek, alın elinize tü-
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feği, acın göğsünüzü: «Anamız bizi bugün için 
doğurmadı mı?» deyin anlamını taşır, Bakanın 
Millet Meclisindeki konuşması buraya gider. 

Orman servetimiz hangi güne saklanıyor? Ki
me saklanıyor? Hangi teşkilât, hangi iradedir ki, 
var olan bu büyük serveti bize yok ola
rak tenimsetmiştir. Türkiye bütün gücüy
le çalışmakta, tarımı ile, sanayii ile ih
racatını ancak 500 milyon dolara çıka-
rabilmiştir. Yalnız bir kalemde ormanlar
dan 800 milyon veya 1 milyar dolar ihracat ya
pacak servete sahip iken, buna yoktur deniyor. 
Var olan servet millete yok diye takdim ediliyor
sa, bundan büyük zararı kim verebilir. 800 mil
yon dolar Türkiye'nin bütün ihracatının iki ka
tıdır; iki Türkiye demektir. Eu servetin yerini, 
hesabını gösterecek haldeyim. Yalnız bunu Ba
kanın ağzından işitmenizi istiyorum. Bunun için 
Sayın Bakandan soruyorum ; 

1. Bu stok ormanlarımızda var mıdır? 
2. Ormancılık tekniği böyle yaşlı servetin 

kaldırılmasını emreder mi, etmez mi? Ağaçları 
yaşlandırmak doğru mudur? 

S. Diğer Avrupa ülkelerinde büyük kutıırlu 
ağaçların fabrikalarda artık işlenmediğini bili
yorlar mı? O kadar terk edilmiş ki bu usul, bun
ları işliyecek makina ve fabrika bile yapılma
maktadır. 

Küçük kuturlu genç ağaçların işlendiği doğ
ru mudur? Sebebi nedir? 

Sayın Bakan Millet Meclisinde yaptığı o ko
nuşmada, doğrudan doğruya ormanda servet 
yoktur da demiyor. «Türkiye ormanları 18 mil
yon hektardır, bunun 7 milyon hektarı normal, 
11 milyon hektarı bozuktur» diyor. Bunu dinli-
yen ve okuyan kimsenin morali kalmaz. Keçiye 
kızar, köylüye kızar, politikacıya hücum eder... 
18 milyon hektarın 11 milyonu bozuk, 7 milyon 
hektarı normal denirse, bu orman yok demek
tir. 

Şöyle ifade edilmesi lâzımdır; normal orman
lar, 470 milyon metreküb, (ibreli koru orma
nı) bozuk koru ormanı, 65 milyon metrekübdür. 
Bunların saha itibariyle durumu şöyledir: Nor
mal koru ormanlarının umumi orman sahasına 
nisbeti % 27, bozuklarmki % 24 tür. Bu doğ
rudur. Ozara'dan evvel, 1965 - 1966 senelerin
de, Wackerman adlı bir Amerikalı uzmanın ra
poru vardır. Bu raporu görmedim. Tercüme edi
lip, yayınlanması lâzımdır. Amerikalı dostları

mız da, büyük ihracat imkânlarına sahiboldu-
ğumuzu açıklamışlardır. Wackerman'ın raporu
nu mütaakıp, Orman Umum Müdürlüğü yeni 
bir plâna göre çalışmaya başlamıştır. Buna gö
re, 67 fabrika kurulacaktı. Ayrıca SEKA, mev
cut kâğıt fabrikalarına, her biri 500 milyon li
raya çıkacak 5 adet büyük kâğıt fabrikası ku
racaktı. Bu, şüphesiz ilk hamle idi. Özel sek
tör teşvik edilecekti. Bu 67 fabrika ile, SEKA'-
nın kuracağı kâğıt fabrikaları ne durumdadır? 
Özel sektör, teşvik ediliyor mu? 

Sayın Bakandan, son bir.sual daha soruyo
rum; bu büyük servetten Türkiye'yi tam fay
dalandıracak enerji ve arzuya sahip midir, de
ğil midir? Açıklamasını rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Agun. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) - - Sayın 

Başkan, demin benden evvel konuşan Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu sayın sözcüsü arkadaşım, 
bir beyanatım üzerine, bana bir hitapta bulun
du. Bunu tavzih etmek için, ikinci defa kısaca 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu söz isteyişiniz grup adına 
mı oluyor? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Siz de ikinci kez grup adına söz 
istemiş oluyorsunuz. 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın Altan, bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA NAHİT ALTAN (Ça
nakkale) — Muhterem arkadaşlarım; 

Kısa bir zaman evvel konuşulanlar meydan
da. Ben, konuşurken, arkadaşımın fikirlerine ce
vap vermek mecburiyetinde değilim, dedim. 
Çünkü, iktidar ve muhalefet münasebeti bakı
mından ve bugünkü durumu itibariyle bu bana 
düşmezdi. Ancak, ben şunu belirtmek istedim; 
gelmesi takarrür etmiş bir kanun var. Bu ka
nun, geldiği takdirde, burada bunun her ciheti 
görüşülecektir. Belki, daha Senatoya gelmeden 
Millet Meclisinde, o tarih tesbit edilmiş olduğu 
için, katı şeklini alacaktır. Esasen, bunun Ana
yasanın âmir hükmü olduğunu belirttim ve bu
nun için, Senatoda 15 dakika gibi bir zamanın 

— 602 



C. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O : 1 

alınmaması bakımından bir tarizde bulunldum. 
Bunun, iktidar ve muhalefet münasebetini tes-
biit edemedim. Ben, bilhassa arkadaşımın, ko-
Tiuşurken iki maniaya gelecek bir şekilde kendi
lerimi ilktidarda zannediyorlar aıtoa, iktidarsız 
^olduklarını tesbi't ettim, gibi bir beyanda bu
lunmasını da, bir grup sözcüsü olmaları bakı
mından! doğru bulmadım. Yoksa, kendilerine 
bunu söylemezldim. Beln isterdim ki; hayır, Sa
yın Aljtan yanılıyor, Anayasamızda böyle bir 
hüküm yoktur veyahut Anayasamızın hükmü 
böyle değ'iMir diye, şu kürsüden münasip bir 
cevap verilirdi. Yoksa, ben eğ'er cevap vere
cek olsaydım, diğer birçok cihetleri daha geniş 
çapta tenkiid edecek ve doğru bulmadığım nok
talarını belirtecektim. Ben dikkat buyurduy-
sanız, yanm saate y'aJkm koaıuşimatoda Ada
let Partisinin ismini bir kere ağzıma aidini, o 
'da sıfatımı tebellür eittirmek içimdi. Kenidiisi, 
her an partisinin propagandasını, partisinin 
bilmem bir seçim evvel, iki seçim evvelki beyan
namesini zikretmek suretiyle, yine bugünkü 
ortamda müfliasilbolmııyan ve objektif olması 
lâzımlgelleın 'tanlkidlerin'e sübjektif cihetleri so
kuşturmak suretiyle, esasen kendisi muhalefet 
zihniyetini belirtmiş oîdu. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür edemiz Sayın Altan. 
Efendim, şahısları adına söz alan arkadaş

ları tekrar okuyorum; Saym (Jenel Kurul bilgi 
sahibi olsun diye. 

Sayın Şevket Akyürek, Sayın Ömer Ucuzal, 
Sayın Salim Hazerdağûı, Sayın İsa Bingöl, Sa
yın Fadlk Atayurt, Sayın Hıfzı Oğuz Bekaita, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Şimdiliye kadar şahısları aidına kaç kişi konuş
tu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Daha, bir kişi konuştu efen
dim. 

Söz sırası Sayın Akyürek'te. Buyurun Sa
yın Şevket Akyürök. Saat 11,05. 

ŞEVKET AKYÜEEK (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Memleketinizin orman ürünlerini lâyıkı 
veçhile değerlendirilmek mlaksaldiyie Orman Ge
nel Müdürlüğü Tarım Bakanlığından ayrılmış 
ve Orman Bakanlığı ismi ile yeni bir Bakanlık 
kurulmuştur. Bunun esas sebebi, orman ürün

lerimizin en iyi sekide, daha iyi değerlendiril
mesi ve ormanlarımızın bir eldeaı) bir bakanlılk-
itan idare edilmesi içindi. 

Bu Bakanlığın teşekkülümden sonra, Onman 
işletmeleri Umum Müdürlüğü ve Orman Ürün
leri Sanayii Umum Müdürlüğü ıdaye M umum 
müdürlük ide teşekkül etfti. Evvelce, orman işlet
meleri ve orman ürünleri sanayii, bilhassa fab
rikalarda, işletmelerde bir müdür tarafımdan 
ildare ediliyordu. Burnum, daha verimli çalışma
sı için, bunları ayırdılar. Orman İşletmeleri 
Umum Müdürlüğü ve Orman Ürünleri Sanayii 
Umum Müdürlüğü aidi altımda, yani fabrika 
müdürlüğü ile o bölgenin işletme müdürlüğü 
ayrı olarak bitfer müdürlük oldu. 

Şimdi bu, gayet tabiî ki, çalışmaların daha 
teJksif edilmiş olması, daha î yi netice vermesi 
için yapıldı. FaikaJt, buradan istenilen netice 
maalesef alınmıyor. Aralarımda ihtilâf oluyor; 
fabrikalara lâzım olan ipitüldai madde diyece
ğim, tomruk verümitylor, verilmediği için de 
fabrika kemdi kapateitiesime göre lâyıik olam 
bir çalışmayı yapamıyor. Bu yüzden, daha ev
vel sözcü arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşım da söyledi, fabrikalar zarar ediyor 
dediler. Evet zarar eder... Bir fabrika, kendi 
kapasitesine göre bir çalışma yapamazsa, zarar 
eder, ama niçin acaba bunların aralarında bu 
ihtilâf vardır?. Eğer, umum müdürlük makamın
da bunları soracak olursanız; iki umum müdür
lük de gayet güzel birbiri ile anlaşıyor; fakat 
bölgelerdeki müdürler birbirleri ile anlaşamı
yorlar. Her umum müdür; İşletmeler Umum 
Müdürü kendi müdürünü korur, Orman Ürün
leri Sanayii Umum Müdürü de kendi müdürle
rini korur, yahut da onları müdafaa eder, bu 
suretle bir anlaşmazlığın içimde fabrikalar ça
lışmakta devam eder. 

Benim, esas üzerinde durduğum bir nokta 
bu değil; bizim memleketimizde sert ağaçlar, 
yani başta kayın olmak üzere, meşe, dişbudak, 
gürgen, karaağaç, bunlar dünya piyasasında 
hakikaten bir itibar kazanmış ağaçlardır. Daha 
çok evvelden başlıyacak olursak, bir zamanlar 
Devlet fabrikalar kurmak suretiyle bu hususta 
çalışmaya başladı ve ilk zamanlarda, bilhassa 
kayın ve meşeyi kurutmak suretiyle ihracetti. 
Bunların en büyük müşterisi İngiltere idi. İn
giltere'ye verilen mallarımız, ilk zamanlar ga-
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yet güzel gidiyordu; fakat sonraları kalite bo
zukluğu, ebatlardaki aksaklıklar, birçok teknik 
evsafa uymaması ve saire yüzünden İngiltere 
bizi piyasasından tamamen attı. Ondan sonra, 
İsrail, İtalya, Yunanistan, Suriye, Irak, Lübnan 
ve saire; diğer Şark memleketleri bugün bizim 
yine bu ağaçlarımızı satmalnıaktadır. Bugün, 
kayın hakikaten memleketimizde mebzul mik
tarda bulunmaktadır. Senede rahatlıkla 1 mil
yon, 2 milyon, hattâ 5 milyon metreküp satabi
lecek kapasitede kayın ormanlarımız var. Fa
kat, maalesef biz yalnız (her sene devam et
mektedir.) 100 ilâ 120 bin metre mikâp ağaç, 
kereste ihracetmek için anlaşma yaparız; fakat 
işte deprem oldu, falanca yere ihtiyacoldu diye, 
yine bu istihsal, bu ihracat kapasitemiz birden 
bire 120 bin metre mikâptan, ya 50 bin metre 
mikâba veya 25 bin metre mikâba kadar düşer. 

Esasen bir noktayı da tebarüz ettirmek lâ
zım. Bugün, en son Trakya bölgemizde yapılan 
fabrika ile beraber 13 fabrikamız var. Yani, Or
man Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğüne bağ
lı 13 fabrika var, Belki 14 veya 15 olabilir; be
nim bildiğim 13. Bugün, Plânlama, 1977 sene
sinde orman ürünlerimizin değerlendirilmesi ile 
senede 5 milyon metre mikâp kerestenin ihrace-
diîeceğini bildirmektedir. Biz bugün 25 bin 
metre mikâp kereste ihracedebilecek isek ve 
ediyor isek, acaba 1977 senesinde 5 milyon met
re mikâbı - ki, aşağı - yukarı, 1/200 ü oluyor 
bugün - nasıl istihsal edeceğiz, nasıl yetiştire
ceğiz? Bunlar için bütçede her hangi bir çalış
ma görmedim. Bugün, 13 fabrikaya ancak 30 
fabrika ilâve etmek lâzım ki, bu istenilen mik
tar yetişsin. Bu fabrikaların içerisinde yetişen 
personele lâyık oldukları kıymet ve değer ve
rilsin ki, istihsal artırma teşebbüslerine giriş
sinler. Ama, biraz evvel bir arkadaşımın ifade 
buyurduğu, işe politikacılar karışıyor den'di. 
Hayır arkadaşlar, politikacıların, Devletin mü
esseselerine, Devletin umum müdürlerine hiçbir 
suretle müdahale etmeye hakları yoktur. Poli
tikacılar, burada ancak kanun çıkarır. Biz, icra 
mevkiinde değiliz. Biz, ancak fikirlerimizi bu
rada söyliyebiliriz. Bunun haricinde, müdahale 
etmek bizim hakkımız değil. 

Bunun canlı bir misali var; politikacıların 
müdahalesi ile bâzı fabrikalara lüzumlu olan 
malzeme verilmediği için ve verilemediği için 
fabrikalar zarar etmektedir. Çünkü politikacı-
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ların tesiri ile müzayede suretiyle kereste alın
makta yahutta ormancılara tesir edilmek sure
tiyle, o da ekmeğimden olmıyayım, vazifemden 
olmıyayım endişesi ile, o özel teşebbüslere mal 
vermek zorunda kalmıştır. Beyler, bunun bir 
tane canlı misali ortadadır. İsparta'da 1965 se
nesinde ufacık bir atelye olan kereste fabrikası 
bugün Balkanların en büyük kereste fabrikası-
dır. Bu, bunu nereden aldığı odunlarla yapmış
tır? İşte, politik müdahalelerle olan bir vakıa
dır bu. Bu itibarla, politikacılar lütfen kendi
lerine düşen vazifeyi Parlâmentonun içerisinde 
yapsınlar. 

Bunları arz ettikten sonra; bugün aynı şe
kilde 7485 sayılı Kanun gereğince orman Dev
lete geçecek. Yalnız bu kanunda bir aneks ile 
eğer orman, Devletin ormanına bitişik orman-
sa, Devlet ona el koyacak; bitişik orman değil
se, kendi mülkünde kalacak, deniyor. Bunu he
pimiz yaşadık. Bu kanunun tatbikatı dolayısıy-
le ufak hâdiseler, olduğunu hepimiz gördük. 
Bu yüzden, bu kanunun çıkması sırasında bir
çok mülk sahipleri ormanla bitişik olan orman
larını yaktılar ve hâlâ bu devam etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, iki dakikanız 
var efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 
efendim; o halde bir hususu daha arz edip ay
rılacağım. 

Bu yüzden, binlerce dosya hâlâ mahkemede
dir, bunların halledilmesini Sayın Bakandan bil
hassa rica ediyorum. Yalnız, bir hususu arz et
mekle sözlerimi kapatacağım. 

SEKA Umum Müdürlüğüne lâzım olan ke
resteler devamlı olarak orman idaresinden temin 
edilmeye çalışılmaktadır. Selüloz yıpnıak için, 
kâğıt yapmak için, birinci, ikinci, üçüncü kalite 
keresteye ihtiyaç yoktur beyler. Ben, bir işlet
meci ve bu kâğıt sanayiini hilen bir arkadaşınız 
olarak söylüyorum; ama SEKA bir tazyikle, 
birinci, ikinci, hattâ üçüncü kalitedeki tomruk
ları kendisine verdirmeye mecbur etmektedir. 
Bugün SEKA nm 190 liraya aklığı tomruk, zğır 
kereste olarak yapılır, işi enir ve satılırsa, met
reküpü 600 liradır. Demekki, SEKA-mn 190 li
raya aldığı bir tomruğu dışarıda 800 liraya sat
mak mümkündür. SEKA ya niçin bunlar veri
liyor? Bir taahhüde girmiştir; o çalışma içeri
sinde lâzımolan keresteyi yetiştiremiyor ve bu 
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suretle, bu ziyan olup gidiyor. Bunun da tas
hih edilmesi lâzımdır. Bugün, isveç odun mem-
fcaıdır; odun satar, fakat kendi g'enç ağaçlarını 
ve kerestelerini ziyan etmemek için dışarıdan 
selüloz mubayaası cihetine gitmiştir. Biz de 
bunu yapabiliriz. Çünkü, dışarıda selüloz, çok 
ucuzdur; selüloz alalım, ama odunlarımızı, tom
ruklarımızı daha iyi bir şekilde değerlendire
lim. 

Bir de, bugün memleketimizin kayın orman
larında zamanı geçmiş milyonlarca ağacımız var
dır; bunlar değerlendirilemiyor. Vaktinde ke-
silemediği için, bunlar ardakîaşıyor ve içerisi 
boşalıp işe yaramıyacak bir hale geliyor. Kesi
lenler de, zamanla oradan kaldırılmadığı için 
kurtlanıyor ve yine işe yaramaz bir hale geliyor. 

Bunları en iyi bir şekilde halletmesini ben 
Sayın Bakanımızdan bir üye olarak rica ediyo
rum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Akyii-
rek. 

Sayın Ucuzal, saat 11,16. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Yıllardan beri bu kürsüde değerli arkadaş
larım, çok değerli fikirler söylemiş ve zabıtlara 
geçirmişlerdir, i'ki saate yakın zaman zarfında 
da, konuşan arkadaşlarım güzel fikirler getr
diler. 30 küsur yıldan beri memleketimizin 
büyük bir dâvası olan orman meselesinde kar
şılıklı fikirlerin mücadelesi gibi bir hava var. 
Benim kanaatim, karşılıklı fikir mücadelesi ol
maması lâzımdır. Gerek ormanda, ormanın mu
hafaza?! yenimde görev alan arkadaşlarımızın, 
gerekse ormanda yaşıyan insanların durumunu 
nazarı itibara alarak fikir yürüten arkadaşları
mızın bir tefk noktada birleştiğini memnuniyet
le görüyorum. Her iki taraf, millî servetimiz 
olan ormanın muhafaza edilmesi, iyi değerlen
dirilmesi ve millet olarak istifade edilmesi yö
nünde çalışmaktadır. 

30 küsur senelik tecrübe bizi bir noktaya ge
tirdi. Tarım Bakanlığı bünyesinde bir Genel 
Müdürlük olarak vazife yapan bu Teşkilâtı bu
gün bir Bakanlık olarak meydana getirmiş bu
lunuyorsunuz. Şimdi, Bakanlık kendi bünyesin

de üç tane yeni genel müdürlük daha kurdu. 
Böylece vazifeler biraz daha aydınlığa kavuştu
ruldu. 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde vazife 
alan şahıslar, mevzuatın getirdiği ve gelecek 
mevzuatın da getireceği açıklıklar içerisinde, bu 
millî servetimizi iyi değerlendirme yönünden 
çalışacaklardır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımızın hassa
siyetle üzerinde durduğu nokta; orman, orman 
içi ve kenarı köylülerle olan nıünasebatin iyi 
kurulması noktasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçmişte çıkarılan 
mevzuat, hakikaten orman içinde yaşıyan yok
sul vatandaşı karşısma alan bir taassup içe
risinde hüküm taşır gibi bir mahiyette idi. Bi
raz da tatbikatta tek taraflı bir düşüncenin içe
risine girilirse, hakikaten yıllardan beri orman 
içerisinde ve orman kenarında yaşıyan vatan
daşlarımızın, aslında mahrumiyet bölgelerinde 
olmaları sebebiyle, büyük sıkıntıya düştükleri 
hepimizce malûm. Benim şahsan arzımı ve ar
kadaşlarımın da arzusu, bu taassubun 3~avaş 
yavaş ortadan kalkması yönündedir. Hakikaten. 
bundan 10, 20 sene evvele yönelecek olursak, 
bir taassup mevcuttu. Ama, yıllar geçtikçe bu' 
taassup yavaş yavaş dengesini bulmakta, va
tandaş - orman münasebetleri normale gelmek-
mektedir. 

Benim istirhamım, bu dengenin iyice yu-
muşamasıdır. Yumuşayan dengenin her iki ta
rafa sağlıyacağı fayda, aslında milletindir. 
Böyle olunca, meselemizi açıldıkla vuzuha ka
vuşturmakta büyük fayda var. 

Şimdi, üç genel müdürlüğün kurulması su
retiyle vazifeler aydınlığa çıkmıştır, ümidedi-
yoruz ki, bundan sonra Orman Bakanlığı bün
yesinde görev alan arkadaşlarımız rahatlıkla 
çalışacak ve bu büyük dâvayı normal yoluna 
getireceklerdir. 

Zaman içerisinde arz etmeli istediğimiz husus
lar çok; zamanımız dar. Bu bakımdan benim 
üzerinde duracağım nokta; bilhassa ödeme den
gemizde büyük rolü olan ihracat maddelerimi
zin ambalajı meselesidir. 

Çok iyi biliyorsunuz ki, Türkiye'nin ihracat 
maddeleri hâlâ tahta sandıklar içerisinde Av
rupa'ya gönderilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa bizim na
renciye mahsulümüz dünyanın en vasıflı ve en 
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iyi kalitelisidir. Buna rağmen, ambalajının çir
kin oluşu Avrupa pazarlarında bizim malları
mızı yarı fiyatına düşürmektedir. Bu yolda An
talya'da kurulan bir ambalaj fabrikamız bü
yük hizmet edecek vasıf ve kapasitededir. Zan
nediyorum, normal çalışma imkânına henüz kavu
şamadı. Avrupalı'nın içini boşalttıktan sonra tah
ta sandığı atacak yeri yok, yakacak yeri yok. Bu 
bakımdan kendilerine büyük sıkıntı olmakta
dır. Ama bugün karton ambalaja gitme imkâ
nımız olmadığına göre, elimizdeki bu fabrika
nın istihsalini artırıp, hiç olmazsa bu, biçme 
değil, soymak suretiyle yapılan ambalaj mal
zemesini çoğaltır ve bu sandıkları piyasaya sü
rersek ihracat mallarımız gittiği pazarlarda 
büyük değer kazanacaktır. Hem orman mahsûl
lerimiz böylece değerlendirilmiş olacak, hem 
istihsal ettiğimiz ihrad mallarımız da değer 
fiyatına satılacaktır. Bu bakımdan, yalnız An
talya değil, münasip yerlerde birkaç fabrika 
daha kurmak imkânı sağlanırsa, ihracat mal
larımız daha çok müşteri bulacak, fazla değer
le satılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden evvel hu
zurunuzda konuşan bir arkadaşım 13 fabrika
mızın olduğunu, bunun yetmiyeceğini, 30 fab
rikamız olması lâzımgeldiğini beyan buyurdu
lar. Doğrudur, ama her nedense döndüler, özel 
müteşebbisler tarafından yapılan fabrikanın 
durumundan da şikâyet ettiler. Ben, burada ne 
maksatla hareket ettiğini bilmiyorum ama, ar
kadaşım 13 fabrikayı 30 a çıkarın diye talepte 
bulunurken, 13 fabrikayı 14 fabrika yapan va
tandaşın tutumundan neden şikâyet etti anlıya-
madım doğrusu? 

Daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
1972 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin Türkiye'
de, gerek Orman idaresine, gerekse ormanla 
yakınlığı bulunan vatandaşlarımıza büyük fay
da sağlıyacağı kanaatindeyim. 

Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Heye
tinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/563; Cumhuriyet Senato
su 1/20) (S. Sayısı : 19) 

4. — İstayıbııl Teknik Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (Millet Meclisi 1/564; Cumhuriyet 
Senatosu 1/21) (S. Sayısı : 20) 

5. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/560; Cumhuriyet Senatosu 
1/18) (S. Sayısı : 17) 

6. — Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/555; Cumhuriyet Senato
su 1/12) (S. Sayısı : 11) 

7. — Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi lf 561; Cumhuriyet Senato
su 1/13) (S. Sayısı : 12) 

S. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/565; Cum
huriyet Senatosu 1/27) (S. Sayısı : 26) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, açık oylamalar 
var, onlar için oylarınızı kullanmanızı rica ede
ceğim. 

Sıra sayısı 19 istanbul Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı, sıra sayısı 20 İstanbul 
Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı, sıra sayısı 17 Ege Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı, sıra sayısı 11 Ankara 
Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı, sı
ra sayısı 12 Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı, sıra sayısı 26 iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanu
nu tasarılarının açık oylamaları yapılacaktır. 
Kupaların dolaştırılması ve oyların kullanılma
sını rica edeceğim. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sayı
sı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

A) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vam) 

BAŞKAN — Efendim, söz sırası Sayın Ha-
zer dağlınındır. 

Buyurun Sayın Hazerdağlı, saat 11,25. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu bütçeler münasebetiyle her vesile ile or

manın faydaları üzerinde konuşur dururuz. 
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Gerçekten Türk yurdunun aşamadığımız birçok 
problemlerinin ormansızbk yüzünden aşılama
dığı hepimizin bildiği bir gerçektir. 

Türkiye'de, kısaca arz edeyim, sık sık sel 
âfetleri oluyorsa ormansızlıktan, kuraklık, ye
raltı suyu muvazenesizliği oluyorsa ormansız-
lıktan, her yıl Kıbrıs kadar toprağımız erozyon 
sebebiyle denizler a akıyorsa ormansızlıktan, 
son zamanlarda büyük bir problem olarak orta
ya çıkacak olan, milyarlarca lira sarfı ile yap
tığımız barajların ileridaki yıllarda dolacr.k 
olması da ormansızlıkrandır. 

Bunlar, aşılması güç olan uzun vadeli işler
dir. Onun için orman konusunda ne kadar ko
nuşsak, o kadar azdır. Ormanın faydalarından 
ne kadar bahsetsek, o kadar azdır. Daha sayı
lamayacak birçok sorunları var orman konusu
nun. 

Türkiye'mizde, bu topraklarda 2000 yılında 
85 milyon insan yaşıyacak. Bade raporunu tek
rar hatırlatmakta fayda var. Hepiniz biliyor
sunuz bu raporda, «Türkiye, 70 - 80 milyon nü
fusu barındırır ama, boş kalan yerlerinde or
man yetiştirilmiş olması şartı ile.» denmekte
dir. 

Arkadaşlarım, son zamanlarda bu plânlı 
kalkınma döneminde, Türkiye'de orman servet
lerinin, orman rezervinin az olmadığı söz konu
su edilmektedir. Biraz önce arkadaşlarımız da 
bahsettiler. Ben, bu konuya dokunmıyacağım, 
yalnız şunu söylemek istiyorum; yani orman re
zervi fazla imiş, ihracat yapabiliriz, deniyor. 
20 yıldır yapılmamış işler, 6 senelik son ikti
darlar zamanında yapılmamış işler 6 aylık Hü
kümetten istenmek suretiyle feryat edilmesi 
garip bir şey. Bu kadarı gereksiz bir şey. Ne 
zamandan beri biz, Fin Hariciye Vekilinin... 

SÎRKI TURANLI (Adıyaman) — Hangi 
bütçeyi konuşuyoruz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ne 
zamandan bari Fin Hariciye Vekilinin Türkiye'
nin orman politikası hakkındaki raporları ile 
amel etmesini öğren dük? Türkiye'nin orman so
rununu Türk mühendisleri çözecek; yabancı uz
manlar, Türkiye'yi sömürmek istiyenler değil 
rapor verebilirler, ama, gelip yabancı Hariciye 
Vekilinin böyle demiş olmasından dolayı, Ba

kanın buna eğilmemiş olmasını bir politika me
selesi yapamazsınız. Türkiye'de, orman sorunu
nu bilen mühendisler vardır, uzmanlar vardır; 
bunu da bilmeniz lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, yurt sorunu yö
nünden orman yalnız bir servet değildir. Orman, 
yurdu yurt yapan bir unsurdur, bir varlıktır. 
Onun için Büyük Atatürk, «Ormansız memle
ket, ağaçsız memleket vatan değildir» demişti. 
Servetimiz var, bunu ihracedelim; güzel bir şey. 
Ama, asıl önemli sorun, yurdu yurt yapan un
surun üzerine eğilmek meselesidir. Türkiye git
tikçe çölleşen bir vatan halini almaktadır. Şu 
noktada hepimiz anlaşmaya varmışızdır; büt
çeye konulan paralarla bu memleketi ağaçlan
dırmak mümkün değildir. 

Ormancılarımızdan bir konuda şikâyetim 
var; ağaçlandırmayı, zaten ormanlık bölge olan 
Batı Anadolu'da, daha kolay orman yetiştirilen 
yerlerde yapmak yerine, Orta - Anadolu'da, 
Doğu - Anadolu'da ormansızlıktan çölleşen yer
lere bu güçleri kaydırmayı ihmal etmektedirler. 
Acaba Batı - Anadolu'da orman kolay yetişi
yor, çabuk ortaya çıkıyor, gösterişi kolay olu
yor da, Orta - Anadolu'da, Doğu - Anadolu'da ye
tiştirilmesi güç mü oluyor? Ben Orta - Anadolu 
ve Doğu - Anadolu'da orman yetiştirilmesinin 
güç olduğu fikrini kabul etmiyorum. Orta - Ana
dolu'da da, Doğu - Anadolu'da da ağacın cinsi
ni bulduğumuz takdirde, orman yetiştirilmiye-
cek saha yoktur. 

Madem ki, bütçeye koyduğumuz paralarla 
Türkiye'yi ağaçlandırmak, ormana kavuştur
mak mümkün değil; ben bunu birkaç bütçe mü
nasebetiyle, birkaç vesile ile dile getirmişim-
dir, burada bulunan ormancı arkadaşlarımız din
lemişlerdir, Türkiye'de boş kollar vardır, boş 
insangücü vardır, bunlardan faydalanmak lâ
zımdır. Gençlik içindeki kollar ve bugün Ordu
da kur'a dışı kalacak güçler Türkiye'de orman 
yetiştirmeye mecburdurlar. Anayasamıza göre, 
ağaç yetiştirmek angarya değildir. Eğer angar
ya sayılıyorsa, Anayasanın da değiştirilmesi lâ
zımdır. Türkiye'nin kuraklığı karşısında; bu 
kadar boş güc varken, ağaç yetiştirilmesi için 
ciddî çalışmalar yapılmak lâzımdır. Ben, yıllar
ca evvel söylediğim bir konuyu geçenlerde Hür
riyet Gazetesinde okumakla çok büyük sevinç 
duydum. Orman Bakanlığında gençliğin ağaç 
yetiştirmesi için çalışmalar yapılıyormuş. 
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Muhterem arkadaşlarım, tekrar tekrar söy-
liyeceğim, söylemekten zevk alıyorum. Gençlik 
bu memlekete alın teri dökmek mecburiyetin
dedir. Spora, basketbola, voleybola, dansa, oyu
na, hepsine bu gençliğin gücü yeter, parası, 
avuçlarla ter dökmeye zamanları bulunur; ama 
bu memleket için bir damla alın teri dökerek 
ağaç yetiştirmeye bu gençlik, bu ordudan artan 
güc sevk edilmezse bu memlekete yazık olur vs 
gelecek nesillere de bundan daiha çöl bir vatan 
'(bırakmış oluruz. Arkadaşlarım, bu, güç olan bir 
şey değil, çok kolay bir iştir. Devletin bir fi
dan dahi yetiştirmesine mahal olmaksızın, özsi 
teşebbüsün fidan yetiştirmesi ve gençliğin de 
fidanı özel teşebbüsten alıp dikmek suretiyle 
ağaç yetiştirmesi mümkündür. Yeter ki, bu iş 
organize edilsin, düzenlensin. Ormancı arka
daşlarımla bu konuyu konuştuğum zaman; 
efendim Türkiye'de mevcut ormanları koruya
mıyoruz, yenisine nasıl yetişeceğiz, dediler. Bu 
fikre katiyen iştirak etmek mümkün değil. Top
lu halde orman yetiştirdiğiniz takdirde, bunun 
başına özel idarenin koyacağı bir bekçi ile ICO 
'binlerce dönüm ormana sahip çıkmak mümkün
dür. Arkadaşlar, halkın kendi eliyle ye ittir
diği şeyi taihribetmesi mümkün değildir. OrLa -
Doğu Teknik Üniversitesi giibi, bâzı konularda 
anarşik olayların olduğu bir yerde, öğreneil?r 
Amerikan Elçisinin arabasını yaktıkları ve anar
şik olaylar çıkardıkları zaman; «Sakın ha or
manlara dokunmak yok» demişlerdir. Arkadaş
lar, bir kimse kendi eliyle yetiştirdiği şeyi tah-
ribetmez. Hazır bulduğu şeyi tahribetmeye ça
lışır. Şimdi, siz halkın yetiştirdiği ormanı, hal
kın tahrihedeceğini kabul edemezsiniz, Gençlik 
kendi eliyle yetiştirdiği bu ormanı tahribetıııez. 

Liselerarası müzik yarışması, liselerarası şu 
yarışması var; ama liselerarası orman yetiştir
mekte yarışma yok. Bir rahmetli Cemal Gürsel 
gelecek. Orduya orman yetiştirmesini tavsiye 
edecek, süs kabilinden ormanlar yetişecek, 0 
gidecek ondan sonra duracak. Bu memlekette or
man yetiştirilmesi düzensiz, başa gelenlerin, Ge
nelkurmay Başkanlarının takdirlerine kalmış bir 
konudur. Halbuki, Türkiye'nin en büyük prob
lemlerinden birisi de, ormansız olusudur. Buna 
Sayın Orman Bakanlığımızın bir çare bulması 
lâzımdır. Sayın Orman Bakanının bu yolda 
çalışmaları olduğunu memnuniyetle öğreniyo

ruz. Esasen kariyeri de, bilgisi de buna müsait
tir. Sayın Bakan bu konu üzerine ciddiyetle 
eğilmelidirler. Bu süre zarfında bu kanunlar 
çıkmazsa, bunlar kanunlaşmasa, yarın bu ka
nunların çıkarılması politikacıların elinde ha
kikaten güçtür. Orman Türkiye'de bir politika 
mevzuu edilmiştir, politika yolunda tahrip de 
edilmiştir. Şimdi bu konulara çare bulmak lâ-

! zımdır. Bütün bu dertleri konuşmaya vaktimiz 
yokirar. Bunlara âcil olarak bir çare bulunması 
lâzımdır. Sayın Bakanın Türkiye'ye büyük yar
dımları olacaktır. Bu itibarla, orman yetiştiril-

j me2İ konusunda Sayın Orman Bakanımızın 
ciddî çalışmalar yapmasını ve bilhassa bu iki 
gücü, bu bos kolları Türkiye'nin orman yetişti
rilmen mevzuuna sevk etmesi konusunda mev
zuat getirmesini bekliyoruz, 

Bu vesile ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, -Sayın Kazer-
dağlı. 

S?.ym isa Bingöl. Saat : 11,36. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Saym Başkan, de

ğerli senatörler; 
K-sa zaman ölçüsünde konuyu tafsilâtı ile 

I izah için gerekli tahlillerin yapılması imkânı 
I olmıyaoağmdan, sadece prensiplere ve çok kısa 

olarak da tatbikatlara temas edeceğim; yetkili
lerden bilgi rica edeceğim, değerlendirilmesini 
yüce takdirlerinize bırakacağım. 

Ancak, bir hususu çok özet olarak eleştir
mek istiyorum, Âmmeye karşı hizmet tekabbül 

t edenlerin iki yönden murakabesi mümkündür, 
Birincisi; hizmet, v az'edilmiş kaidelere g'öre 

ifa edilmez, Edilirse usule uygun olmaz, iyi ni
yetle bilmeden veya kötü niyetle yapılır; bunu 
icrai mesuliyet olarak kabul ediyoruz. 

İkinci husus, menedilmiş işler yapılmaz ama 
elle tutulur bir hizmet de görülmez; sadece bir 

I yer işgal edilmiş olur. Buna da ad vermek g:-
i rdıivöe «ihmali mesuliyet» diyoruz. 
\ Birinci şık için Türkiye'mizde çeşitli kont-
I rol, murakabe ve ceza müesseselerimiz vardır 
i ve çalışıyorlar. Ama, ikinci yönü Türkiye'de 

çalışmamaktadır. Âmme vicdanı da bu sahada 
fertler gibi sakittir, sesi çıkmıyor ve bir ted
bir de bulunamıyor. 

i Bu umumi tahlilden sonra, arz ettiğim hu
suslarda Bakanlıkla ilgili konularıma geçiyo-

! rum. 
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Ağustos 1969 tarihli Orman Bakanlığı Ku
ruluş Kanunu gerekçesinde orman varlığımızın 
'korunması, işletilmesi, (geliştirilmesi, imar ve ıs
lah edilerek: veriminin artırılması hususların
da hedef ve tedbirlerin daha süratli ve müessir 
bir şekilde gerçekleştirilmesi amacı yer almış
tır». Kısa bir zaman iolmıyan üç senelik bir za
manın idrakinde Bakanlığın hizmetlerinde şu 
prensiplere îgöre vâki tatbikat bilhassa değer 
taşıyacaktır. Bu sebeplerle bâzı sorularımız 
olacaktır. Şöyle ki; ormanların korunmasında, 
işletilmesinde imar ve ıslah ve veriminin artırıl
masında ürünlerinin değerlendirilmesinde he
def ne olmuştur? Süratlendirme ve müessir hale 
getirme olmuş mudur? Vâki ise nelerdir? 

Bir diğer konu: Anayasa hükmü olarak or
manların yönetimi ve işletilmesi Devlete aittir. 
Diğer taraftan, çeşitli (kanunlara göre de, Dev
let ormanlarda mülk saihiibidir. Yani, mülkü 
tesbit eder, sınırlandırır, değerlendirir, korur, 
sonra da işletir. Bu zıt hizmetler de aynı teş
kilât ile, hattâ taşrada aynı şahıslar tarafın
dan tedvir olunur. İşletme; yani faydalanma, 
koruma; yani devamlılığını devam ettirme bir
birine karşı faaliyetlerdir. Bugün, bölümleri 
ayrı ayrı mütalâa olunarak bir değerlendirme 
yaptırılmak suretiyle, korumanın veya işlet
menin ayrı ayrı rantaJbilite değerleri nedir, 
hangisi daha verimlidir? Yani tatbikatta han
gisi daha verimli olmaktadır. 

Bu arada, 1972 yılı program uygulaması ka
rarnamesinin 238 nci bendindeki döner serma
ye tarifinde aynen; «Ormanla iligili olanların 
ekonomik koşullara göre yöneltilmesi gereken 
üretim faaliyetleri niteliğini almışlardır.» de
nilmekte ve «işletmelerin Kamu İktisadi Teşeb
büsleri statüsüne kavuşturulmaları gerekmek
tedir» talimatı verilmektedir. Bu umumi izah
taki durumlara göre idarenin, işletmeden ayrı
larak, sınırlandırma, amenajman ve kısmen de 
koruma görevlerini muhafazası yanında, uygu
lama kararnamesinin ışığı altında işletmenin bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsü haline getirilmesi dü
şünülüyor mu? Bu tedbir, kuruluş prensipleri 
halinde, bir oto - kontrol telâkki edilebiliyor 
mu 

Ayrıca, kanunlara göre ormandan faydala
nan köylülerin tenzilâtlı tarifeli ihtiyaçlarının 
'karşılanması güçlükleri, işletme ve koruma gö

revlerini ifa eden Genel Müdürlükçe bertaraf 
edilebilmiş midir? Bu hizmetler orman işletme 
çalışmalarını aksatıyor mu; önlenmesi için ne
ler düşünülmektedir? 

Bir başka nokta; bugün fiilen erozyonu ön
leme, yol ve sair âmme hizmetlerinin maliyet
leri, yıllık üretimin maliyetine ilâve olunan de
ğerlerle karşılanmaktadır. Yani, yıllık bütçe
lerde bütün bu masrafların tutar bedelleri, o 
yılm üretiminin satış bedeline ilâve edilerek 
karşılanmaktadır. Taibiatlyle de mal değerleri 
çok yükselmektedir. Ortak Pazar veya bunun 
dışında diğer pazarlara rekabetimiz bakımın
dan; mal ihracına tevessül etmemiz, ihracata 
yönelmemiz bakımından, maliyetlerin teşbihin
de bir değişiklik düşünülmekte midir? 

G-ene erozyonu önleme yönünden Türkiye'de 
çok ciddî mânada; altını çizerek ifade ediyo
rum, çok ciddî mânada tehlike çanları çalmak
tadır. Mevcut kuruluşların çalışma kapasitele-
riyle bu dertler kısa sürede bertaraf edilebilir 
mi? Bu teşkilâtı ile bunları halletmek için uzun 
süreye ihtiyaç varsa, başka kuruluşlardan fay
dalanma düşünülüyor mu? Bu faaliyetler ara
sında kabul edilmekte bulunan ağaçlandırma 
faaliyetleri için özel teşebbüsten yararlanma 
mevzuubahis midir? 

Bir diğer konu : Orman ürünlerinin değer
lendirilmesinde makro hedef nedir? Plânlar ya
pılmış mıdır? End - use metodu ne dereceye ka
dar tatbik olunmaktadır? Bunda fayda var mı
dır? Değerlendirmede küçük sanayi yolu mu, 
entegre sanayii yolu mu ağırlık taşımaktadır? 
Bu çalışmalar için mutlaka kamu sektörü mü 
düşünülmektedir, yoksa özel sektörün ilâvesi 
suretiyle bir çalışma düşünülmekte ise, özel 
sektörün teşviki hususunda çalışmaları var mı
dır ; nelerdir? 

Bir başka husus; işletmede orman emvalinin 
istihsalinde seçme sisteminin terk edilmekte ol
duğu; beğenilen ağaçların çıkarılması sistemi
nin terk edilmekte olduğu, yaş sınıfları meto
dunun ve hattâ toplu üretim metodunun tatbi
kine gidildiği görülmektedir. Bu takdirde, ürü
nün fabrikasyona veya pazara taşınması safha
sında büyük masraflarla, inşası uzun senelere 
ve geniş bir makina parkına bağlı olan yol ya
pımı fikri mi, yoksa aynı malzemenin mütaad-
dit defalar kullanılması imkânını sağlıyan ha
vai nakliyat sistemi mi düşünülmektedir. Bu 
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husus düşünülüyorsa, bir teşebbüs var mıdır? 
Son defa değiştirilen Anayasanın 131 nci 

maddesi karşısında aynen metin; «ormanlar 
içinde veya hemen yakınında oturan ballan kal
kındırılması ve ormanı koruma halamından, or
manın gözetilmesinde ve işletilmesinde Devlet
le bu halkın işbirliği yapmasını sağlayıcı tedbir
ler...» konusunda Bakanlık çalışmaları balonun
dan neler düşünülmektedir? Plânlanmış husus
lar var mı'dır? 

Havza amanejesi ve ormancılık tekniğinin 
bir koordinatörlüğü düşünülmekte midir? Or
manlık havzalarda bulunan köylerdeki ailelerin 
yıllık ortalama gayrisâfi gelirinin 996 lira oldu
ğu idarece beyan edilmekte, bu fikriyat içerisin
de 15 bin liraya çıkarılması gerektiği de öngö
rülmektedir. Bu konularda bakanlıkça düşünül
mekte olan tedbirler nelerdir? 

Bir son sorum da ilme aidolacaktır. Odun
dan başka yakacak maddesi bulunmıyan Muş'
ta; görülen ve şayi olan yokluk nedeniyle, sav
cının kamu müesseseleri ihtiyacı için jandarma 
gücü ile istiflerden odun aldırmasına sebebola-
cak kadar gariplikler meydana gelmesi sadece 
mahallî bir dert midir, yoksa bu dedikoduya 
değer verilerek memurlarla uğraşma hali mi
dir? Bu konu hakkında değerli bakanımızın bil
gileri var mıdır? 

Sorularımı bitirerek, bir şükranımı ifade et
mek İstiyorum. 

Yılların menfi tortularını silmeye vesile olan 
ve genel bütçenin 23 ncü maddesinde yer alan 
orman muhafaza memurlarına zabıta hizmetlisi 
olarak bir yan ödeme konusunu tahakkuk ettir
miş bulunan Yüce Meclislere ve dolayısiyle 
Bütçe Komisyonu sayın üyelerine tahsisen şük
ranlarımı belirtir, görevlilerin hizmetlerinde 
başarılı olmalarını, bütçelerinin cümleye hayırlı 
ve uğurlu imkânlar sağlamasını diler, kalbî say
gılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bingöl. 
Sayın Faik Atayurt. Saat 11,48. 
M. FAİK ATAYUET (Uşak)) — Saym Baş

kan, sayın üyeler, muhterem Bakan ve Orman 
Bakanlığının çok değerli temsilcileri; 

Türkiye'nin çetrefil ve yığınak halindeki zor 
orman meselelerinin halliyle alâkalı büyük bir 
bütçenin görüşülmesinin yapıldığı şu anda, ku
ruluşundan bu âna kadar dinamik ve fevkalâde 

başarılı hizmet ve faaliyetleri ile temayüz etmiş 
bulunan bir Devlet örgütünün muhterem men
suplarını burada tesbit ve tescil etmek zorunlu
luğunu zevkli bir vazife olarak ifa ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hakikatte Orman Ba
kanlığı bütçesi burada 3,4 milyon liralık bir ge
nel bütçe ve 246,2 milyonluk bir katma bütçe 
meselesinden ibaret değildir. Hakikatte, bu bü
yük müesesenin 1,7 milyarı asan bir döner ser
maye bütçesi de mevcuttur ki, bu suretle bu bü
yük Teşkilâtın 2 milyara varan 1972 bütçesi ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Bu itibarladır ki, 
Orman Bakanlığının hizmet ve faaliyetlerini; bü
tün yurt sathına yayılmış olduğu halde, bu bü
yük rakam içerisinde mütalâa etmek ve ayrıca 
bu döner sermayenin büyük sirkülasyonunu ve 
bunun köylü ve orman içi ve kenarındaki vatan
daşların geçimleriyle, çalıştınmıalariyle alâkalı 
yapıcı hizmet ve faaliyetlerini mutlak surette 
dikkate almak mecburiyeti vardır. Bu sirkülas
yon da, daha büyük rakamlara ulaşmakta, bir
kaç milyar seklinde üremektedir. Eğer bu üç 
yönlü bütçe; genel, katma ve döner sermaye büt
çeleri konsolide edilerek mütalâa edildiği takdir
de, bu Bakanlık bütçesinin 760.5 milyon liralık 
cari bir harcama, 369,5 milyon liralık bir yatırım 
harcaması, 861,5 milyon liralık bir transfer har
camasından ibaret büyük bir bütçe ile karşılaş
tığımız görülür ki; cari harcamalar % 38,19, ya
tırımlar % 18,55, transferler de % 43,26 olmak 
üzere temerküz etmektedir. 

Ancak, burada önemli gördüğüm bir hususu 
dikkat nazarlarınıza arz etmek istiyorum. Cari 
harcamalar yıldan yıla artma ve kabarma istida
dı göstermektedir. Bunlarda esaslı tasarruf ve 
indirim tedbirleri alınmalıdır. 

ikincisi; yatırımlar azalabilmektedir. Böyle 
bir istidat görülüyor. Bunların ise prodüktif ve 
faydalı yatırımlara doğru tevcihi zarureti aşi
kârdır. 

Keza, transfer harcamalarda da faydalı ve 
yatırıma müteveccih olacak transferlere önem 
verilmesinin zarureti, mutlak surette bu Bakan
lığın değerli mensupları tarafından takdir edi
lecektir. 

Muhterem, arkadaşlar, gelir - gider arasında
ki münasebetleri tetkik ettiğimiz zaman, konsoli
de olarak 2 079 5G0 000 liralık tor-tan bir gelire 
mukabil, giderler 1 741 800 000 liradan ibaret-
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tir ki, artış ve eksilişler dikkate alınmak sure
tiyle, arada 337 700 000 liralık bir farklılık doğ
maktadır. Esas iç bünye tetkik edildiği zaman, 
işletmeler bakımından gelir 1 800 600 000 lira
dır, giderler ise, 1 milyar 384 milyon liradır. 
Müspet fark 416,6 milyon liradır. Buna mukabil 
tamirhaneler, yedek parça depoları ve kereste 
fabrikalarının gelir - gider tablolarında gözüken 
menfi neticeler bakımından, tamirhanelerde 16,5 
milyon lira, yedek parça depolarında 0,4 milyon 
lira, kereste fabrikalarında da 62 milyon lirayı 
biraz geçen bir menfi netice doğmaktadır ki, bu 
78,9 milyon liraya tekabül etmektedir. 

Şu halde, gelirle gider arasındaki fark genel 
olarak konsolide edilecek olursa, 416,6 milyon 
lira isletme varidatından diğer bu üç müessese 
ve onun teşkilâtının gelirlerini karşılamak mak-
sadıyle yapılması icabeden 78,9 milyon liralık 
bir tenzilâtı dikkate almak suretiyle, işletmele
rin ormanlardan sağladığı varidatla kendi ken
dine dönen bir müesseseyi yaşatmak mecburiye
ti vardır. Ancak, alınması iktiza edebilecek ta
sarruf, indirim ve rasyonel çalışma tedbirleri ba
kımından tamirhanelerin, yedek parça depo mü
dürlüklerinin ve kereste fabrikalarının mutlak 
surette rantabl ve rasyonel çalışarak bilançola
rını bundan böyle mutlak mânada müspete irca 
etmeleri şart ve lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Orman Bakanlığının 
kurulması büyük bir reorganizasyon hareketidir, 
bir büyük inkılâptır. Türkiye'de ormancılık ba
kımından büyük inkılâplar yapılmıştır. En bü
yük inkılâp, şüphesiz Cumhuriyetten sonra Yüce 
Atatürk'ün direktifleriyle ormancılık alanında 
başlatılmış bulunan büyük ormancılık reform 
hareketleridir. Ve bu dönemde, yine bundan iki 
sene kadar evvel kurulmuş bulunan Orman Ba
kanlığı da Türkiye ormancılığının gelişmesinde 
en büyük hareketlerin başında gelmektedir. Bu 
itibarla, Orman Bakanlığının imkânlarından Or
man Bakanlığı teşkilâtımızın geniş ölçüde fayda
lanmak suretiyle memleket yararına ve orman
cılık menfaatine uygun düşebilecek çok dinamik 
ve cesur hareketleri ve adımları atması zaruri
dir, bunda gecikilmemelidir. 

Bahusus, Orman Bakanlığının esas kuruluş 
gaye ve hedeflerine uygun bir tarzda, gecikilme
den derhal gerekli mevzuatın tedvini, ıslahat 
tedbirlerinin alınması ve döner sermaye kanunu, 

teşkilât kanunları, döner sermaye talimatname
sinin çıkarılması ve sermaye kifayetsizliklerinin 
bertaraf edilmesi şarttır. 

Yüce Atatürk'ün başlattığı ağaçlandırma fa
aliyetlerinin, bir süre devam eden ve fakat son
radan zaman zaman inkıtaa uğrayan temposu 
hızlandırılmalıdır. Yüce Atatürk yol kenarla
rında, demiryolu istasyonlarında, köylerde, okul
larda, kışlalarda örnek teşkil edebilecek gayet 
faydalı ağaçlandırma teşebbüs ve faaliyetlerine 
geçmişti. Bunların geniş ölçüde devam ettiril
mesi ve faydalı bir şekle ifrağı zarureti vardır. 

Keza, Türkiye'de her yıl geniş orman sahala
rı yanmakta, kül olmakta ve kaybolmaktadır. 
Bunların zararları döner sermaye içerisinde ve 
bilançolarda yer etmektedir. Yangınların ve di
ğer tahrip faktörlerinin orman üzerinde bırak
mış olduğu menfi tesirlerin izale -edilebilmesi 
için bir sigorta müessesesine ihtiyaç vardır ve 
bu şekilde otofinansman karşılanmak suretiyle 
her hangi bir şekilde bertaraf edilmiş, imha edil
miş orman sahalarının yerlerine yenilerinin ika
mesinde bâzı kolaylıklar sağlanması mümkün
dür. Yeni tedvin edilecek mevzuatta bu cihetin 
dikkate alınacağını ümit ve temenni etmekteyim. 

Diğer taraftan, gerek seçme usulüyle olsun, 
gerekse tranşlama usulüyle olsun, kesim sahala
rında özel tensil süreleri içerisinde başarıya ula
şamamış bulunan tensil sahalarının, plânlı bir 
tahribe gidilmemek bakımından, mutlak surette 
tetkik ve tesbit edilerek ağaçlandırma ödenekle
rinin, orman bakım masraflarının artırılması ve 
buraların mutlak surette ağaçlandırılması ve or
mana kalbedilmesi zarureti aşikârdır. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, lütfen bağlayın 
vaktiniz geçiyor. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Devamla) — 
Bu meyanda, orman içi ve kenarı köylülerinin 
ormanla olan ilişkileri bakımından da, bu Ba
kanlık mensuplarının onların münasebetlerini 
güvenilir bir hale ifrağ edeceklerinden ve iyileş
tireceklerinden, onların ekonomik, sosyal ve kül
türel kalkınmalarına katkıda bulunacaklarından 
emin bulunur; vaktin müsaadesi nisbetinde söy
lemek imkânını bulduğum bu fikirlerin müspet 
anlamda değerlendirileceğinden ümidimi kesme
diğimi ve bu Bakanlığın güzide mensuplarının 
başarıya ulaşmasını ve memlekete hayırlı hiz
metler yapmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

— 611 — 



0. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Atayurt. 
Muhterem arkadaşlar; önergeler var, okutu

yorum : 

HIFZI OĞUZ BEK AT A (Ankara) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Faydalı konuşmalar sonunda konunun kâfi 

derecede aydınlanmış olduğu kanisiyle müzake
renin kifayetini saygılarla arz ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

İstanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Bekata, buyu
runuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Zannederim ki, bu konuda daha bir iki arka
daş söz almış bulunuyor. Son sözü söyliyecek 
olan senatör arkadaşımızın konuşması Bakanın 
yeniden kürsüye çıkıp cevap vermesini icabetti-
recek durumda olabilir. Bu itibarla, müzakere
lerin kısaltılması ve selâmeti için, zaten bir ve
ya iki kişi kaldığına göre onlara da söz lütfeder
seniz tekrar Bakanın kürsüye çıkmasına ve mü
zakerelerin uzamasına lüzum kalmaz. 

Onun için önergenin aleyhinde bulunuyorum. 
5-10 dakika sonra bütün konuşmacılar bitmiş ve 
Sayın Bakan da tümünü cevaplandırmış olur. 
Böylesine vakit kazanmış oluruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bekata. 
Sayın Bekata'nm malûmlarıdır ki, son söz 

senatöründür. O bakımdan son sözü zaten ver
mek durumunda her zaman olabiliyoruz. 

Yalnız, oylama suallere de raci bulunduğu
na göre, Sayın İsa Bingöl daha önceden sual so
racağın]!. beyan etmişler, bir tezkere göndermiş
lerdir. O bakımdan, Sayın İsa Bingöl'ün soraca
ğı sualler hariç tutulmak üzere, önergeyi oyları
nıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tik. 

Şimdi söz sırası Orman Bakanı Sayın Ssiâ-
hattin İnalın. Ancak, son söz olarak Saym Be
kata sıradadır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 

Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun pek de
ğerli üyeleri; 

Sözlerime başlamadan önce, Bakanlığımız 
bütçesi üzerinde gerek kendi grupları adına, 
gerekse şahısları adına konuşmalar yapan sayın 
üyelere şahsım ve Bakanlığım mensupları adı
na yürekten teşekkür eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

Yapılan değerli, yararlı ve uyarıcı eleştir
meler, teklifler ve temenniler bizim için büyük 
ölçüde önem taşımaktadır. Bu konuşmaları da
ha sonraki çalışmalarımıza ışık tutacak bir şe
kilde değerlendirmeye çalışacak ve onlardan 
geniş ölçüde faydalanacağız. 

Saym senatörler; 
Vaktimizin kısıtlı bulunması nedeniyle or

manlarımız, ormanlarımızın ekonomik, sosyal 
fonksiyonları, ormancılık politikamızın amaç
ları, bu amaçları gerçekleştirmekle görevli hiz
met birimlerimizin ayrı ayrı çalışmaları ve ni
hayet bütçemizin muhtevası hakkında uzun uzun 
maruzatta bulunmak suretiyle zamanınızı ve 
sabrınızı suiistimal etmek istemiyorum. Ancak, 
yüksek müsaade ve müsamahanıza sığınarak, 
önce ormancılığımızın önemli gördüğüm bâzı 
temel sorunları ve bunlara ilişkin çalışmaları
mız üzerinde kısaca duracak, daha sonra da 
sayın konuşmacıların temas buyurdukları hu
suslara cevap arzına çalışacağım. 

Türkiye ormancılık politikasının anaamaç-
1 arından birisi, ormanların korunmasıdır. Or
manların korunmasının en başta gelen önşartı 
da, ormanların sınırlandırılması ve sahiplerinin 
de kesin olarak ortaya konmasıdır. Ne vazık 
ki yurdumuzda bugüne kadar ormanlarımızın 
sınırlarını ve sahiplerini kesin olarak tevhit et
mek maalesef mümkün olamamıştır. Bu konu
daki çalışmalara aslında çok yıllar öncesi baş
lanmıştır, ama çok çeşitli nedenler ile bu çalış
maları başarmak, sonuçlandırmak ve Türkiye 
ormanlarının kesin smırlariyle ve sahipleriyle 
ortaya koyabilmek mümkün olamamıştır- Bu ça
lışmaların başlangıcı da 1870 tarihlerine kadar 
uzanır, öek çeşitli mevduat içerisinde bu konu-
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ya ait hükümler yer almıştır; ama idari, teknik, 
malî, hukukî sebepler ile bu görevi tamamla
mak mümkün olamamıştır. 

Bugüne kadarki çalışmalarımızla mevcut or
manlarımızın, yuvarlak hesap, 1/3 ünün ancak 
sınırlanması işi bitirilebilmiştir. Kaldı ki, bu ça
lışmaların ilk dönemlere aidolanlarının bir kıs
mı da pek ihticaca salih çalışmalar niteliğinde 
değildir. Bunları ayrıca bir revizyona tabi tut
mak gerekecektir. 

Halen yürürlükte bulunan 6831 sayılı Or
man Kanununun hükümleri gereğince yurdu
muzda tahdit komisyonları adını verdiğimiz he
yetler ormanların sınırlandırılması işiyle görev
lidirler ve bu görevi yapmaktadırlar. Önümüz
deki yıl için tahdit komisyonlarının .sınırlandı
racağı sahanın alanı 400 bin hektar olarak tes-
bit edilmiştir; fakat bu, biraz önce sayın bir ko
nuşmacının da değindikleri gibi, ağır bir tempo
dur. Bu tempoyla Türkiye ormanlarının tahdit 
işini süratle bitirmek mümkün değildir. Onun 
içindir ki, biz Bakanlık olarak Türkiye orman
larının tahdidini süratle bitirebilme ve bu sınır ih
tilâflarından ortaya çıkan ve sayısı yüzbinleri 
aşan dâvalara bir son verme ve memleketin bir 
yönden adliye mekanizmasını da bu külfetten 
kurtarmış olmak için yeni bir tasarı hazırladık. 
Bu tasarı hükümlerine göre, bugüne kadarki 
çalışma temposu ve metodu değiştirilmek isten
mektedir. Vaktiyle bir heyet kendi ekipmaniyle 
beraber arazi üzerinde çalışır idi. Halbuki, şim
di, bir tahdit veya bir diğer deyimle kadastro 
heyeti emrine mütaaddit üç ilâ beş teknik ekip 
vermek suretiyle, tahdit yapma temposunu üç 
ilâ beş misline çıkarmayı düşünüyoruz. 

Ayrıca, bu metodun süratli ve sıhhatli, daha 
da ucuz olabilmesi bakımından hava fotoğrafla
rından faydalanma üzerinde duruyoruz. Bu ko
nuda kesin metodun tesbit edilebilmesi için Ha
rita Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü ve Orman Bakanlığı mensupları ve 
Orman Fakültesi öğretim üyelerinin katılma-
siyle teşkil ettiğimiz bir komisyon ile bu meto
dun ne olacağını da tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Yalnız, tahdidin nasıl yapılacağının metot 
yönünden tesbit edilmiş olması maksada kâfi 
değildir. Bir de, asıl bu işleri yapmak için ge
rekli personeli, ekipmanı da tedarik etmek ge
rekir. Bu ihtiyacın en ölçüde olabileceğini araş
tırmak maksadiyle kurduğumuz bir komisyon 

vasitasiyle tahdit işlerimizin 5 - 1 0 - 1 5 ve 20 
yıllık süreler içerisinde bitirileceği göz önünde 
tutulmak suretiyle, bu 4 alternatif üzerinde de 
ayrı ayrı çalışmalar yaptık. 

Bu konuyla çok siki ilgisi bulunması nede
niyledir ki, tasarı içerisinde, yine bugünkü ko
nuşmalar sırasında muhtelif sayın konuşmacı
ların değindikleri bir diğer hususa da yer ver
miş bulunuyoruz. O da, Anayasanın 131 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasında yer alan; yani 
Anayasanın çıkışı tarihinden önce ilmen, fen-
nen ve tamamen orman niteliğim kaybetmiş 
olan tarla, hayvancılığa müsaidolan yerler ve 
bir de toplu yerleşme yerlerinin orman rejimi 
dışına çıkarılabileceğine aidolan hükümdür. Bu 
hüküm de, bu hazırlamış olduğumuz tasarı içe
risinde yer almış bulunuyor. 

Anayasanın bu âmir hükmünün paralelinde 
hazırlamış olduğumuz bu tasarı ve bu tasarının 
uygulanmasında kullanacağımız yöntem bu ta
sarı içerisinde belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
istirham edeceğim. 

Efendim, üniversitelerle ilgili açık oylama
ya iştirak etmemiş olan arkadaşımız var mı?... 
Yoktur. Oylama işlemi son bulmuştur, kupaları 
kaldırınız. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Anayasanın paralelinde hazırla
mış olduğumuz bu tasarı; tahditin teknik yön
den yürütülmesiyle ilgili yöntem de dâhil ol
duğu halde, kanunlaştığı taikdir'de umuyoruz ki, 
yakın bir gelecekte Türkiye ormanlarının tah
ditle ilgili problemlerini halletmiş olmak müm
kün olacaktır. 

Kanımızca tahdit işi, Türkiye ormancılık 
politikasının, daha doğrusu Türkiye ormancılık 
dâvasının bir numaralı konusudur. Bu konuda 
Bakanlıkça ve daha doğrusu bütün ilgililerce 
bir vuzuha kavuşmadıkça, yani, Devlet orman
larının sınırlarını kesin olarak ve bitişiğindeki 
ormanları yine kesin olarak sahipleriyle belir
gin bir hale getirmedikçe, Hükümetler ve halk 
arasındaki ihtilâflar devam edip gidecektir. Bu 
devamlı ihtilâflar, Hükümet ve halk anlaşmaz
lıkları, Türkiye ormancılığının teknik alanda 
asıl yapması lâzımgelen meslekî görevlerini bü
yük ölçüde önliyecektir. Bu nedenledir ki, bir 
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yenden Hükümetler ve halk arasındaki ihtilâf
ları bertaraf etmek, öte yandan Türkiye orman
cılığının teknik alanda uygulanması lâzımgelen 
bütün ormancılık metotlarını uygulıyaibilmesini 
Bağlıyabilmek nedeniyle bu konu üzerinde bü
yük bir hassasiyetle durmak ve bunu yakın bir 
gelecekte mutlak bir sonuca ulaştırmak mecbu
riyetindeyiz. 

Bu konuyla ilgili olarak bâzı sayın konuş
maklar hasırlanan tasan ûserindö durdular. 
Ona, biraz sonra soru sahiplerine cevap vermem 
sırasında tekrar değineceğim. 

Üzerinde yine kısaca durmak istediğim ve 
dolayısiyle bâzı konuşması arkadaşlarımızın 
buradaki konuşmalarına da cevap vereceği dü
şüncesiyle amenajman çalışmalarımız hakkında 
bilgi vermek isterim. 

Türkiye ormanlarının amenajman plânları
nın yapılması işine aslında 1917 yılında başla
mıştır. Fakat, araya Birinci Dünya Harbinin, 
Millî Kurtuluş Savaşının, İkinci Dünya Harbi
nin gir m es: gibi çok büyük sebepler ve buna 
inzimam eden diğer idari, teknik ve malî sebep
ler nedeniyledir ki, amenajman plânlarımızın 
keıin sekliyle sonuçlandırılması da bugüne ka
dar mümkün olamamıştır. Ama şunu memnun
lukla müjdeliyebilirim ki, önümüzdeki yaz ay
ları içerisinde, yani 5 - 6 ay sonra bütün Türkiye 
ormanlarının amenajman plânları kesin olarak 
bitirilmiş ve sonuçlariyle ortaya konmuş olacak
tır. 

Kalen bitirilmemiş bulunan, sadece Erzu
rum, Elâzığ ve Ankara başmüdürlüklerine aido-
lan sahaların amenajman plânları bitirileme
miştir; diğer bütün sahaların kesin amenajman 
plânları, hava fotoğrafları ve yer metotları 
kombisesi, metotlariyle sonuçlandırılmış bulu
nuyor. 

Bir memleketin orman varlığının kesin ola
rak gerek sahası, gerek serveti, gerekse artımı 
ve gerekse etası bakımından, miktarlarının ne
ler olduğunun ifade edilebilmeli, ancak bu ke
sin amenajman plânlarının bitirilmiş, ortaya 
konulmuş olmasına bağlıdır. Bu üç orman 
başmüdürlüğüne ait olan sahaların amenajman 
plânlan bitirilmemiş olmakla beraber, halen 
elimizde mevcudolan bilgilere göre, orman sa
hamız 18 milyon 200 küsur bir hektardır. Bu 
ormanlardaki dikili ağaç serveti 869 600 000 
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metrekübtür. Yine bu ormanlarım izm yıllık 
etası 13 745 000 mstreküb, dikili gövde hacmi
dir. ; baltalık ormanlarımızdaki yıllık eta mik
tarı da 5 milyon sterdir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının öngördüğü 
1972 yılı istihsal tutarı ise, yani bu yıl istihsal 
edeceğimiz miktar ise, 5 720 000 metreküb ya
pacak odun ve 18 milyon ster de yakacak odun
dur. 

Bir diğer konuya da yine kısaca değinmek 
istiyorum. Bu da, memleketimizde yapılmakta 
elan makro plân ve bölgesel plân çalışmaları
dır. 

Bir memleketin orman varlığını; ağaç ser
veti, saha3i, artımı ve etasiyle bilmiş olmak bir 
çok huruçlarda faydalı olur; fakat en faydalı 
olduğu yer, o memleket ormancılığının yapıla
cak makro plânında ve bölgesel plânlarında 
birer veri kaynağı olması bakımındandır. Plân
lı kalkınma ilke ve hedeflerine uygun olarak 
uzun vadeli memleket ormancılık genel plânı 
yapılması daha önceki yıllarda lüzumlu görül
müş ve FAO Teşkiîâtiyle Hükümetimiz arasın
da 19S7 yılında bir anlaşma yapılmıştır. Orman
cılık ve Orman Sanayiini Geliştirme Özel Fon 
Projesi adını taşıyan bu çalışma 1972 yılı son
baharında ?c:ıa ermiş olacaktır. Bu çalışma 
bittiği takdirde, ki bu tarihte Türkiye orman
larının bütün amenajman plânları da tamam
lanmış olacaktır, o vakit biz Türkiye cicimin
de ormanlarımızın kapasitesi nedir ve gelecek 
yılların arz talep ve projeksiyonları ne ölçüde 
birbiriyle denkleşebilecektir; bunları, işte bu 
makro plân ve bölgesel plân çalışmalarının so
nunda kesin olarak bilebileceğiz. Bugün için 
bu konuda ke^in olarak bir şey söylemek maa
lesef tahminin ötesine pek geçemiyf.cektir, 

Yine önemli gördüğüm bir diğer konu, mev-
cudeian ormanlarımızdan en rasyonel şekilde 
na°ı! faydalanabiliriz, konusudur. Ormancılık 
da erman işletmelerinden veya işletme ünitele
rinden faydalanma, o üniteler için tâyin ve tes
bit edilmiş olan idare ve işletme gayelerine gö
re tâyin ve tesbit edilir. Bu idare gayeleri ve 
silvikültürel işletme gayeleri memleketin çok 
çeşitli faktörlerine göre, yani doğal, iktisadi, 
sor yal, kültürel ihtiyaçlarına ve faktörlerine 
göre taayyün eder ve her işletme birimi içinde 
bunlar daha önceden tesbit edilir. 
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Ormanlarımızın amenajman plânları, biraz 
önce arz ettiğim gibi tamamlanmamış olduğu 
içindir ki, bu idare gayeleri kesin olarak tesbit 
edilmiş ve ortaya konulmuş değildi. Ama, şim
di, amenajman plânlarımız yapılmış, ortaya ko
nulmuş olduğu içindir ki, idare gayelerimizi de 
kesin olarak tesbit etmiş olacağız. 

idare ve dolayısiyle silvikültürel işletme 
gayelerinin tâyin ve teıbitinde, genel olarak 
teknolojideki gelişme de büyük ölçüde rol oy
nar. Bu gelişmelerin paralelinde, bu gayelerde 
de zaman zaman değişiklikler yapılır. 

Günümüzün teknolojisi eskiye oranla çok 
büyük değişiklikler ve dolayısiyle ilerlemeler 
kaydetmiştir. Vaktiyle orman ürünleri endüst
risinde makbul olan orman ürünü, daha ziyade 
uzun boylu, kaim çaplı orman ağaçlarıydı. 
Halbuki, bugünün teknolojisi artık bu ölçüde 
orman ağacı yetiştirilmesine ihtiyaç hissettir-
memektedir. Daha ince çaplı, daha kısa boylu 
ağaçları da istenilen şekilde kullanabilme bu
günün teknolojisinin imkânları dâhiline girmiş 
bulunmaktadır. Bu nedenledir ki, idare gayele
rimizi ve idare gayelerimizle ilgili olarak silvi
kültürel gayelerimizi ve dolayısiyle ormanlar
daki istihsal müddetlerini eskiye oranla değiş
tirme mecburiyetindeyiz, Bunun bir sonucu ola
rak amenajman metotlarımızın değişmesi ge
rekmektedir, bunun bir sonucu olarak yol in-
şaası metotlarımızın değişmesi gerekmektedir. 
Bunun bir sonucu olarak topyekûn ormancılık 
•işletmesi faaliyetlerinde yeni bir görüş ile bu 
işletmeleri ele alarak reorganize etmek gerek
mektedir. işte bu maksatladır ki, önümüzdeki 
ay içerisinde bir sempozyumla bütün bu konu
ları görüşüp, konuşup, tartışıp bir karara bağ
lıyacağız. Bu sempozyum neticesinde, amenaj
man plânları bitmiş, envanter işleri tamamlan
mış ormanlarımızda hangi metotla bu orman
larımızdan en optimal bir şekilde millet ve 
memleket için faydalanma mümkün olacaktır; 
bunu tâyin ve tesbit etmiş olmamız imkân dâ
hiline girecektir. 

Kısaca orman ürünleri sanayii durumumuza 
da değinmek istiyorum. 

Her memleketin ormancılığı, ürettiği ürünü 
hiç şüphesiz en yüksek değer taşır şekilde çe
şitli işlemlere tabi tutmak suretiyle değerlen
dirmeyi arsu eder. Memleketimizde de ürettiği

miz orman ürünlerini en iyi şekilde değerlen
dirme; bir yandan memleketin iç ihtiyacına 
arz etmek, diğer yönden de tüketim fazlasını 
memleketlere ihraç etmek bizim de başlıca amaç-
larımız'dan birini teşkil etmektedir. 

1972 programına göre Orman Bakanlığına 
aidolan fabrikalar için tahsis ettiğimiz tomruk 
tutarı 511 bin metrekübtür. Ayrıca, 100 bin 
metreküb işlenmiş orman ürününü de dış mem
leketlere ihraç etmeyi programlantırmış bulunu
yoruz. Bunun dışında, yalnız Orman Bakan
lığı kanaliyle değil, özel sektör kanaliyle de ge
niş ölçüde orman ürünü ihracına gayret sarf edi
yoruz ve nitekim 1972 yılı için, ihraç kaydıyle 
özel sektöre vermiş olduğumuz tomruk tutarı 
da 272 bin merekübü bulmaktadır. 

Orman ürünleri endüstrimizin entegre olma
sına, millî sermayeyle kurulmasına gayret sarf 
ediyoruz. Devlet Plânlama Teşkilâtı da bize, 
zaten orman ürünleri endüstrisinde entegre en
düstriye, bütünleşmiş endüstriye gitmeyi; kü
çük, bölük parça endüstriye gitmemeyi özellikle 
tavsiye etmektedir. 

Kısaca millî parklar konusuna da değinece
ğim. Ormanların ekonomik fon rsiyonu, yanın-
da, sosyal fonksiyonlarının çok büyük olduğuna 
da yine bugünkü konuşmalar sırasında muhte
lif sayın konuşmacılar değindiler. Bugünkü in
sanların hayat şartları eskisine nazaran çok de
ğiştiği içindir ki, bu değişiklik insanoğlunu ta
biata daha çok itmekte, tabiata eskisine oranla 
daha da çok bağlanmaktadır. Bu, sağlık yö
nünden, gerek beden ve gerekse ruh sağlığı yö
nünden büyük bir zorunluk olmaktadır. Bu ne
denledir ki, dünyanın birçok ileri memleketlerin
de, memleket orman varlığının büyük ölçüde bir 
oranı, bu sosyal maksatlara münhasır olmak 
üzere değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. 
Hattâ birçok memleketlerde denilmektedir ki, 
orman ürünlerini dış memleketlerden ithal et
mek mümkündür, ama ormanın bizatihi bu 
sosyal fonksiyonunu dış memleketlerden ithal 
etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir hususu istir
ham edeceğim. 

Efendim, sözünüzü her hangi bir şekilde kes
mek haddimiz ve salâhiyetimiz değildir. Ancak, 
yardımlarınızı istirham ediyorum. Saat 13,00 e 
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kadar 2 ba.iiaiiL.it bıııccsı !~ıtirecskLk. iiıo olmaz
sa t i r bakanlık bütçesini bitirmekte gayetiniz 
olurca memnun olurum. 

ORMAN BAKANI SELÂMATTİN İMAL 
(Devamla) — Teşekkür ederim, Yani yarım sa
at zamanımız var... 

BAŞKAN — Efendim, daha başka işlemleri
miz de var. 

ORMAN BAKANI SHLÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Mümkün olduğu kadar kısaca ar
za çalışacağım Sayın Başkan. 

Halen memleketimizde 11 millî parkımız, üç 
tabiatı koruma sahamız ve 168 orman içi mesi
remiz var. Bunların sayısını süratle çoğaltmaya 
çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili bir kanun tasa
rımız Yüce Meclistedir, bunu izliyoruz. 

Bu konuyla ilgili olarak üzerinde durmak 
istediğim, buna ilişkin bir diğer konu da, kara 
avcılığı konusudur. Bu konuda hasırlanılmış 
bir tasarı da yine Büyük Millet Meclisimdedir, 
bunun da biran evvel kanumla&mlası için çaba 
&arf ediyoruz. 

Üzerinde çok durulan bir konu olduğu için, 
ornıian - köy ilişkilerine de yine kısaca değine
ceğim. 

Orman - köy ilişkilerimin normal bir hale 
getirilmesinin, ormanları korunmanın bir ön-
şartı olduğunu biliyoruz. Ayrıca, orman içi 
ve kenarındaki köylerin kalkındırılması Ana
yasamızda, Orman Kanunumuzda, Hükümet 
programımızda yer almış hususlardır ve bunla
rın yapılması da bu kanunlar ile esasen emre
dilmiş bulunmaktadır. 

Halen, orman içi ve kenarı köylerdeki otu
ran vatandaşlarımıza yaptığımız yardımlar, 
işçilik yönü ile 1971 yılında 768 900 000 lira
dır. 1972 yılında bu miktar 872 milyon lira 
olacaktır. Orman ürünlerimden çeşitli şekillerde, 
orman içi ve kenarında oturan köylü vatamidaş-
larımız faydalanırlar, bunlara zati ibJtiyaoları, 
müşterek ihtiyaçları ve pazar ihtiyaçları için 
çeşitli şekillerde orman ürünleri veririz. 1972 
yılı için bu yapılacak yardıanların tutarı, yarım 
milyon metreküp yapacak odun ve 11 milyon 
Ster de yakacak odundur. Bunlarım para tu
t a n 240 milyon lirayı bulmaktadır. Bu bölge
lerdeki köylü vatandaşlarımıza, krediler yolu 
ile çeşitli yardımlar yapmaktayız ve Ormam 
Kanunumun 35 nci maddesi gereğince 370 bin 
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lira, 64 mcü maddesi gereğince 3 milyon lira, 
döner sermayemizin 42 nci maddesi gereğince' 
33 milyon lira yardım yapmış bulunuyoruz. 
Bunların dışımda, yime köylü vatamdaşlarıımızım 
dış kaymaklardan, faydalanması içim de ayrıca 
gayretler ve çabalar içim/deyiz. Ve nitekim, 
1970 - 1971 yıllında Dünya Gıda Yardım Prog
ramından 41 000 işçiye 61 milyon lira tutarında 
gıda yardımı yapılamıştır. Bu, 1972 yılımda da 
aşağı - yukarı aynı seviyede devam ettirile
cektir. 

isveç projesi ile 1971 yılımda yime bu bölge-
j lerde yaşayan vatandaşlarımıza 1 800 000 lira

lık çeşitli kesim aletleri verilmek suretiyle, kar
şılıksız bir yardımda bulunulmuştur. 

Bunlar dışında, dış kaynaklardan da, çeşit
li sekililerde yine bu bölgelerde oturan vatan-
daşlaınmıza yardım sağlanması içim çaba sarf 
ediyoruz. 

Ağaçlamdırma konusu, Türkiye ormancılık 
politikasının ana amaçlarım dam birisidir. Bu 
konuya da yine muhtelif sayın konuşmacılar 
değindikleri için, buna da kısaca değinilmek is
tiyorum. 

Bildiğiniz gibi, biraz evvel arz ettiğim 
18 200 000 hektar tutarındaki ormanlarımızın, 
% 60 ı bozuk nitelikteki ormanlardır. Bu or
manların imar edilmesi, ıslah edilmesi ve ağaç-
lamdırırlimak suretiyle optimal kuruluştaki or
manlar halime getirilmesi bir zorunluluktur. 
Bu nedenledir ki, Türkiye'nin ve Türkiye 
•orrnıam'Cihğınım ağaçlamdırma konusundaki göre
vi çok büyüktür ve çok önemlidir. 1972 yılında 
ağaçlandıracağımız sahanım tutarı 34 000 hek
tardır. Bunum yanımda, 87 bin hektar tuta
rındaki bir diğer ormanlık alanın da bakım ve 
imar işleri yapılmak üzere programlaştırılmış 
bulunmaktadır. Ağaçlamdırma hizmetlerimin 
yerine getirilebilmesi içim kurulmuş bulunan fi
danlıklarımız 1972 yılında, sayısı itibariyle 147 
den 151 e çıkarılacak, fidan kapasitesi bakı
mımdan, da, kapasiteleri 443 milyondan 452 mil
yon fidana yükseltilecektir. Devletçe yapılan 
bu ağaçlandırma faaliyetleri; Türkiye ormanla
rının ağaçlandırılması ve bozuk olanlarınım 
imar ve ıslah edilmesi içim yeterli değildir. Hak
lı olarak; muhtelif sayın konuşmacıların de
ğindikleri gibi, bu konuda, aslımda milletçe 
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(bir seferlberliğe girmeim&z gerekmektedir. Bu 
hususa biraz sonra soruOara cevap bölümlünde 
de yine kusaca değineceğim. 

Bu arz ettiğim cahşımlalar dışında, araştır
ama, meslekî öğretim, h'izmfet içi eğitim konutları 
üzerimde de teslbit ettiğimiz çeşitli programlar 
var ka, bu porgraımlaria uyulmak sureciyle bu 
hizmettiler de yapılıp yürütiüüımektedir. 

Sayın üyeler, bendim anlakonular hakkında 
arz eltaıelk isteldiğllm husuıslar bunlardı. Şimdi 
onıülsaadenlizle kısa kiisa, Sayın Başfcanımızıtn da 
ımülsaaidesini suiistimal etımemek üzere, sorulara 
cevap arz etmeye çaitoşiaoağıım. 

SaJyın Fehmi Baysoy, orman komutunun öne
mi üzerinde durdular.. 

BAŞKAN — Sayım Bakan, suallerin cevap-
lamdmimiasıııSda, arzu eıtltağiniz sualleri oevap-
laridınrsıniiz; hepsine cevap vermek mecburiye
tiniz yok, bir. ikincisi, buhMmıyan üyelerin 
^rullarıaıın cevabı gerekirse yaızılh da olabilir, 
tfcakid!itrirajize kalknı^ter. Arzu edetrsentz, buradan 
oıf ade de eidelbilirsiniz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) — Peki efendim, teşekkür ederim. 

Sayın Fehmi Baysoy, af kanıununun çıplak 
bir af kanunu olmaması üzerinde durdular. Bu 
kanunla birlikte, köylü halkın kalkındırılması 
için tedbirlerin de beraber getirilmesini arzula-
dılar. 

'Buna biz de, gönülden katılırız; aslında da 
böyle olması lâzım. 

Hudut ihtilâfları üzerinde durdular, tahdit 
sınırlama ve Anayasanın 131 nci maddesini bu
rada eleştirdiler. Bunu biraz önce arz ettim. 
Bu, hazırlanmış olan tasarının kanunlaşması ile 
halledilmiş olacaktır. 

Ozara raporundan bahsettiler; Ozara rapo
ru, bizlerin de malûmudur. Ozara, yabancı bir 
uzman olarak memleketimize gelmiş, bizim mes-
lekdaşlarımızm verdiği verilere, bilgilere da
yanmak suretiyle Türkiye ormancılığı ile ilgili 
ıbâzı fikirler ileri atmıştır. Yalnız, mesnetleri, 
yani dayanmış olduğu rakamlar, o tarihlerde 
bugünkü kadar sahih olmadığı içindir ki, ileri 
'sürdüğü fikirler değil, sadece işlemlerin hacmi 
isabetli değildir. 

Millî parklar üzerinde durmuşlardı. Bunu 
da biraz önce arz ettim. 

Orman işçisinin, Tarım - Orman îş Kanunu 
çerçevesinde yer almasına, sosyal güvenlikleri
nin sağlanması konularına değindiler. 

Bunlar sağlanmıştır. Hem Sosyal Sigortalar 
Kanununun 2 ve 4 ncü maddelerinde, hem de 
ayrıca Tarım - Orman İş Kanunu içerisinde or
man işçisinin sosyal güvenliği sağlanmış bulu
nuyor. 

Sayın Lûtfi Bilgen, çok geniş bir konuşma 
ile çok çeşitli hususlara değindiler. Fakat ko
nuşmasının ağırlık noktasını, özellikle biraz ön
ce arz etmiş olduğum tahdit konusuna ve Ana
yasanın İSİ nci maddesinin 5 nci fıkrasını bera
berinde getiren tasarının eleştirilmesine inhisar 
ettirdiler ve üç nokta üzerinde önemle durdu
lar. Birinci olarak neden 15 . 10 . 1961 tarihi 
bir mebde tarihi olarak alınmaktadır, ikinci 
olarak, bu işin 10 yıl içinde bitirileceği şüphe
lidir, üçüncü olarak da orman dışına çıkartıl
ması lâzımgelen bu sahalar kimlere verilecek
tir buyurdular. 

Bunları kısaca cevaplandırayım. 
Efendim, 15 . 10 . 1981 tarihi, bir diğer sa

yın konuşmacının verdiği cevapta da belirtildi
ği üzere, Anayasanın İSİ nci maddesinin 5 nci 
fıkrasının sarih hükmüne dayanmak suretiyle 
alınmış ve ilk Büyük Millet Meclisi seçimi ta
rihi, burada 15 . 10 . 1961 olarak yer almıştır. 
Vakit geçmiş olmasın diye tekrar etmiyorum. 

İşin 10 senede bitirileceğinden şüphe ediyor
lar. Haklıdırlar. Birçok kanunlar hazırlanır
ken tahminler yapılır; fakat bu tahminlar bâzı 
ahvalde isabetli olmaz. Nitekim 3116 sayılı Or
man Kanunumuzda, bütün Türkiye'deki orman
ların tahdidinin 5 senede bitirileceği öngörül
müştü, halbuki bu, bugüne kadar bitirilemedi. 
Ama, biz bütün gücümüzü seferber etmek sure
tiyle bunun bir kısmının bitirilmesi için çalışa
cağız. Zaten, burada 10 yılda bitirileceği kaydı, 
bütün Türkiye ormanlarının tahdidi işi değil, 
daha önce tahdidi yapılmış olanların revizyon
larının bitirilmesi işidir. Ama, bütünü ile bu 
tahdit işlerinin en kısa zamanda bitirilmiş ol
ması, bizim de en halisane amacımızı teşkil et
mektedir. Bu konuda teşkil ettiğimiz bir komis
yon bize dört alternatif getirdi; bu alternatif
lerden birisi 5 senede, ikincisi 10 senede, üçün-
ücüsü 15 senede, dördüncüsü 20 senede bitmek 
üzere. Bu süreler içinde bittiği takdirde, ne ka
dar elemana, ne kadar ekipmana ve ne ne ka-
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dar paraya ihtiyaç hâsıl olacaktır; bunun bütün 
hesaplarını yaptırdık. Binaenaleyh, bu konu 
üzerinde önemle duruyoruz. Arz ettiğim gibi, 
bütün amacımız, tasarı kanunlaşır ise süratle 
bütün bu tedbirleri almak suretiyle bu operas
yona girmek ve bu derdi en kısa zaman zarfın
da izale etmektir. 

Orman dışına çıkarılacak yerlerin kimlere 
verileceği konusu üzerinde durdular. Bu, aslın
da toprak ve tarım reformu kanunu hazırlanır
ken beraber derpiş edilecektir. Orada bu mesele 
halledilmiş olacaktır. Bildiğiniz gibi, orman re
jimi dışına çıkartılmış olan arazi Hazineye ait
tir. Hazineye aidolan arazinin tevzi İşi, toprak 
ve tarım reformu kanunu içerisinde ele alınmak 
suretiyle bir hal şekline sokulacaktır. Biz, or
mancılar olarak deriz ki, bu nevi çıkartılacak 
arazi, eğer büyük ölçüde yerler ise, buralara 
orman içindeki köyler getirilerek iskân edilme-' 
lidir. Ama, bu bizim görüşümüzdür. Bunun ta
rım ve toprak reformu kanunu içerisinde nasıl 
bir şekil alacağını henüz bilmiyoruz. 

İSonra köy işlerine, ağaçlandırmaya, zatî ih
tiyaçlara, hasep sanayiine değindiler. Bunları 
biraz önceki mâruzâtımla dolayısıyle cevaplan
dırmış bulunuyorum. 

Bir diğer konu üzerinde de ısrarla ve uzun
ca beyanda bulunmak suretiyle durdular. 
Oda, Türkiye'de bir insanca orman düzeni 
kurulması ve önce inisan, sonra orman felse-
felsinin benimsenmiş olması keyfiyetidir. 

(Bilmiyorum ama, Türkiye'de bunun aksi
ni iddia edecek tek kimse yoktur. Türkiye'de, 
bir kimsenin çıkıp da, «önce ağaç, sonra in
san» diyeceğini ben tasavvur edemiyorum. Bu 
Ibakımdan, bunun üzerinde fazlaca durmıya-
cağım. Biziım de bütün gayretimiz; bütün 
'bakanlıklar ve bütün Türk Milletinin arzusu 
olduğu gibi, önce vatandaşımızı iyi bir duru
ma getirebilme, ona insanca yaşıyalbilnie ola
nağını sağlamaktır. Bu anagörüşte birleşmiş 
olunca, artık önce ormandır, sonra insandır, 
konusu üzerinde uzunboylu durmayı şahsan 
zait buluyorum. 

Sayın Nahit Altan, orman sınırları, orman 
sahasının dağılışı, ormanlardan faydalanma
nın düzenli olması, ormanın tarifi gübi ko
nular üzerinde durdular. Orman köylüsüne 
yeteri kadar faydalı olunamadığından bahset

tiler ve hulâsa olarak, köylünün durumu ve 
onmanın durumu konusu üzerinde ısrarla du
rulmalı, köylünün yaşantısı ıslah edilmeli, 
ormanlar korunmalı ve millette daha faydalı 
hale getirilmelidir, buyurdular. 

İBu, ileri sürülen fikirlere biz de gönülden 
katılıyoruz. Zaten bunu gerçekleştirmenin de 
çabası içindeyiz. 

Ssym Mecdi Agun, bendenizin Adalet ve 
Anayasa Komisyonundaki müzakereler sıra
sında, kendiısinin bir sorusuna vermiş olduğum 
cevabı burada söz konusu ettiler. 

(Kendisi, Fin Hariciye Vekilinin; Türki
ye'nin orman mahsulü ihracatı ile 700 - 800 
milyon dolar bir gelir sağlıyabileceği yolun
daki beyanınım benden de duyulmasını ister-
lermiş. Halbuki ben, bunu söylememiş, orman
ların sular ve iklim üzerindeki faydaları ko
nusunda izahlarda bulunmuşum... 

Bendenize tevcih ettiği sual; «Sayın Ba-
kanımıîzdan ormanın faydaları hakkında bize 
izaihait vermesini rica ediyorum» idi. Böyle bir 
soru karşısında, ben esasen hayret ettim, niçin 
ıböyle bir soru soruldu diye ve nitekim, bu soru
nun* yeri değildir diye Komisyon Başkanı da 
hayret etti. Bendeniz de kendisine, ormanla
rın sosyal ve ekonomik faydalarını izah eitmeys 
Ibaşladım. Eğer açıkça; «Fin Hariciye Vekili 
700 - 800 milyon dolarlık ihracat imkânlarımız 
var demiş. Bu gerçek midir?» Deseler idi, ken
disine açıklardım. Bu bir. 

İkincisi, Millet Meclisinde orman suçları
nın affı ile ilgili metin üzerindeki konuşma
lar sırasında yaptığım bir beyanda ileri sür
düğüm fikirleri; burada pek de isabetli bul
madıklarını ifade ettiler, ama buna diğer sayın 
!bir konuşmacı yeteri kadar cevap verdi. Ben
deniz uzunboylu bir polemiğe yol açılma
ması için bu konu üzerinde fazlaca durmu
yorum. Fakat kısaca özet olarak söyliyeyim. 
ki, ve kanım odur ki, Türkiye'de ormancılık 
prdblemi bir millî problemdir. Bu millî prob
lemde partilerin, Hükümet tebeddüllerinin, ik
tidar değişikliklerinin dahli, tesiri olmama
lıdır. Ve işte zaten bu, bu memleket için 
(bir zorunluk halinde hissedildiği içindir ki, 
Anayasamızın 13(1 nci maddesinin sonuncu 
fıkrasına; «Ormanların tahribedilmesine yol 
açan hiçbir siyasi propaganda yapılamaz.» hük
mü getirilmiştir. 
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Bu memleket ormancılığının, politikacıdan 
değil, politikadan ne derece zarar görmüş oldu
ğunu benden önceki birkaç sayın konuşmacı 
zaten dile getirdiler, ben bunlar üzerinde faz
laca durmuyorum. 

700 - 800 milyon dolarlık ihracatımız olup 
olmadığını, biz zannederim, yine bir «ayın ko
nuşmacının da ifade ettiği gibi, Fin Hariciye 
Vekilinin Ankara'ya teşrifindeki beyanından 
öğrenecek değiliz. Bu memlekette, tarihi yüz 
yılı aşan bir ormancılık vardır, bu memleket
tin, bu milletin yetiştirdiği, bu memleketin or
mancılığını ve ormanlarını tanıyan insanları 
vardır; bunlar söyliyecekiir. Yoksa Fin Harici
ye Vekili değil. Eğer ondan ümit bekliyorsak, 
bu ümit beyhude ve boşunadır. 

Biraz önce arz ettim, amenajman plânlarımız 
1972 yılında biterse ve kesin sonuçlan alırsak, 
biraz Önce arz ettiğim makro plânlarımız sonuç
lanır ise, o zaman Türkiye ormancısı, Türkiye 
kamu oyuna; Türkiye ormanlarının bütünü ile 
kapasitesi budur, bölgeler itibariyle kapasitesi 
budur ve bu memleketin taleplerini Türkiye or
manları şu ölçüde, şu yerlerde, şu şekilde kar-
şılıyabilir, diyecek duruma gelecektir. Bu kesin 
hesapları almadan bendeniz, 700 milyon, 800 
milyon dolarlık Türkiye ormanları ihracat ya
pabilir, fikrine hiçbir şekilde katılamam ve 
böyle bir beyanda da bulunamam. Ancak, Tür
kiye ormanları 18 milyon hektar varlığı ile çok 
büyük bir potansiyele sahiptir. Türk Milletinin 
daha çok uzun yıllar her çeşit ihtiyacını karşılı-
yabilecek bir güçtedir. Aslolan, bu orman var
lığının bir millî varlık olduğunu hepimizin müş
tereken kabul etmemiz, onun üzerinde titizlikle 
'durmamız, korunmasını sağlamamız ve bu mil
letin emaneti olarak verilen ve onu isleten in
sanların, bu konular üzerindeki çalışmalarına 
hepimizin yardımcı olmamızdır. 

Efendim, Sayın Şevket Akyürek, çeşitli ko
nular ve özellikle sert ağaçların dış memleket
lere ihracı konusu üzerinde durdular. Biz de 
elimizde mevcudolan imkânları seferber etmek 
suretiyle bu ihracat konusu üzerinde duruyo
ruz. Ancak, bol ölçüde istihsal yapabilme ve ih-
racödebilme, gerek iç ve gerekse dış piyasanın 
da ihtiyaçlarına göre ayarlanmak mecburiyetin
dedir. Ayrıca, bize Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın her yılın istihsali ile ilgili olarak vermiş 
olduğu tertipler vardır; onlarla da bağlıyız. 

!Saym Ömer Ucuzal, özellikle ambalaj konu
su üzerinde durdular. Antalya'da gerçekten bir 
ambalaj fabrikamız vardır, 1,5 milyon sandık 
kapasitelidir. Bunu, çift vardiya çalıştırmak su
retiyle kapasitesini 2 - 2,5 milyon sandığa çıkar
ma çalışması içindeyiz. Bununla ilgili tedbirleri 
alıyorum. 

Sayın Salim Hazerdağlı, orman rezervleri, 
ihraç?.* imkânları varmış ve saire gibi konular 
üzerinde durdu. Daha ziyade konuşmaları bir 
cevap niteliğinde idi. Fakat daha sonra, özel
likle ağalandırma konusu üzerine temas ederek, 
bunun Orta ve Doğu Anadolu'ya da kaydırıl
masını bir temenni olarak öne sür'düler ve bu 
ağaçlandırma işlerine, gençlik ve asker gücü
müzün de katılmasının yerinde olacağını ifade 
ettiler. Biz de bu fikirlere aynen katılıyoruz ve 
zaten bunun üzerinde çalışıyoruz. Hazırladığı
mız bir yönetmelik ile asker gücünü, okulları ve 
daha bunun dışında kalan çok çeşitli örgütleri 
bu ağaçlama yönetmeliğinde görevlendirmek 
suretiyle, bu işi milletçe ele almayı ve daha da 
süratlendirmeyi tasarlamış bulunuyoruz. 

Sayın îsa Bingöl, çok çeşitli konulara değin
mek suretiyle sorular tevcih etti. Kendisi sayın 
meslekdaşımdır. Sayın Başkanımız belki vak
tin çok daralması sebebiyle bu soruların yegân, 
yegân cevaplandırılmasına her halde zaman mü
sait değildir, diyecekler. Eğer müsaade buyu
rurlarsa, ben sayın meslekdaşıma bu soruları
nın cevaplarını, sadece burada vakitten tasar
ruf etme, programı aksatmamış olma bakımın
dan, sonra arz edeyim. 

Muhafaza memurlarına yapılacak yardım 
dolayısiyle, Bütçe Komisyonunda çalışan sayın 
üyelere teşekkürde bulundular, tabiî bu teşek
küre biz de zaten yürekten katılıyoruz ve ka
tıldık. 

Sayın Faik Atayurt, döner sermaye ile il
gili bütçemiz tutarının 2 milyarı aştığını, kon
solide bütçe halindeki bu büyük yekûn tutan 
bütçenin, kısaca bir analizini yaptılar ve sonra 
ormancılığın yakın tarihlerden bu yana bü
yük ilerlemeler kaydettiğini, Orman Bakanlığı
nın kuruluşu ile daha iyi bir döneme girmiş 
olduğunu dile getirdiler. Kendilerine bu beyan
larından dolayı teşekkür ederim. Ağaçlandırma, 
orman zararlarına karşı bir dahilî sigorta fik
rini ileri sürdüler. Bunlar üzerinde de hiç şüp-
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beşiz diğer bütün burada ileri sürülen fikirler
de olduğu gibi duracak, bunları başlangıçta da 
ara ettiğim gibi, daha sonraki çalışmalarımıza 
bize ışık tutmak üzere değerlendireceğiz. 

Efendim sorularla ilgili olarak maruzatım 
burada bitmiş oluyor. 

Beni sabırla dinlemiş olmanızdan dolayı, he
pinize yürekten teşekkür eder, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım: (Alkışlar) 

BASK AST — Sayın Bakan, bir dakikanızı is
tirham edeceğim efendim. 

Sayın Bingöl, sualiniz olacaktı. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Balkan, muh

terem vekilimize, sorularımı, bir tatbikat poli
tikasına esas olacak sorular olması bakımından 
arz etmiştim. Kendilerinden, mümkünse, zabıtla
ra geçmesi bakımından bu beyanlarımın, tafsi-
len mutlak surette cevaplandırılması hususunu 
talebedeceğim. Zaiten, soru sormak imkânı kal
madı. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bingöl. 
Son söz Sayın Bekata'nındır. Buyurun saat 

11,55 
HIFZI OĞ-UZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bir mütehassıs ve orman sahasına hassas 

bir milliyetçi bağı ile bağlı olduğunu bildiği
miz Sayın Bakanın döneminde bu konuya daha 
esaslı bir teşhis koyarak, konuya gereğince yö
netebilmiş olmak için, kısa birkaç söz söyle
mek ihtiyacını duydum. 

Sözlerime Bakanın son sözü ile başlıyaca-
ğım. «Orman dâvası, Türkiye için, bir millî so
run değil, bir millî dava haline gelmiştir.» Bu
yurdular. Bu dâvanın iki yönünden bir tanesi
ne bir cümle ile ilişip, ikinci yönü hakkında dü
şüncelerimizi arz edeceğim. 

Bu yönlerden biri; orman içi köylülerinin 
durumudur. Bu hal, bugün Köy İşleri Bakanlığı
na intikal etmiş ve bunun için bütçede sadece 
6 milyon civarında bir para konmuş bulunmak
tadır. 9 milyona yakın veya aşkın orman içi 
köylülerinin bu para ile hallerinin düzeleceği 
ümidi mevcut değildir. Fakat, konu Köy işleri 
Bakanlığı ile ilgili olduğu için geçiyorum. 

Şimdi, Orman Bakanlığımız ile alâkalı mese
leye geliyonun» 

Değerli arkadaşlarım, yakın zamana kadar, 
orman meselesini şöyle biliyoruz; erozyon, or

manlara karsı olan kayıtsızlık, kanunların boş
luklarından faydalanma, politik veya halk ka
yıtsızlıklarının birikimi, Türkiye'de bir orman 
sefaletini getirmiş idi. Bir memleketin vatan 
olarak süregelmesi, yüzölçümünün % 25 ini aş
kın bir miktarının ormanla kaplı olmasına bağ
lıdır. Türkiye'de ise bu, ancak % 13 civarında 
ve bunun da mühim bir miktarı fundalık tar
zında olduğuna göre, ecnebi mütehassıslar şu 
cümleleri söyler olmuşlardı: «Türkler, böyle 
giderse, yarın bir vatan aramak zorunda ka
lacaklardır.» 

Şimdi, Sayın Bakanın verdiği rakamlara 
göre, bu miktar % 20 ye yakın gösterilmekte
dir. Bu yeni ölçüye, çok yakın zamana aidolan 
ölçü ile çelişir halde görüyorum. Bu itibarla 
hangisinin doğru olduğunun münakaşasına gir-
miyeceğim. 

Ancak, bir noktayı arz etmek istiyorum. 
Orman davarının Türkiye'de Hr millî dâva ola
rak ele alındığı kanaatini beslemiyorum. İş
te, zaten bu sözleri söylemek için huzuru
nuza çıktım. Ve bu gidişle devam ettiği tak
dirde biz Senatoda, Millet Meclisinde, dışarıda 
orman edebiyatı yapmış olacağız ama ormanı 
bir millî dâva olarak ele almış olmıyacağız. Ne
den?.. Onu da, Sayın Bakanın halka şikâyeti 
veya millete konuyu arz etmek ihtiyacından do
ğan bir konuşmasını hatırlatarak belirtmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, bir dakikanızı 
istirham, edeyim. 

Saat 13,00. Mesai saati sona ermiştir. Or
man Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinin sona 
ermesine kadar mesaiye devam hususunu oyla
rınıza ar? ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BSKATA (Devamla) — Or

man konusunun, yani kütleyi yeterince ağaca 
kavuşturajilme, orman içi meselelerinin halle
dilmesi ve toptan orman dâvasının millî bir dâ
va olarak korunup, sürdürülebilmesi için büt
çelere konmuş bulunan paralar öylesine küçük
tür ki, bu paralar ile ancak idarei maslahat 
yapılabilir, orman dâvaları halledilemez. Nite
kim, Sayın Bakan da sanırım ki, bütçeye bu ko
nunun halledilebilmesi için en azından 500 mil-
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yon civarında bir paranın konmadı lâzumunu 
belirtmişti. 500 milyon kcndıığu takdirde, bu 
dâvanın ICO senede arzu edilir istikamete vara
bileceğini de hesaplıyordu. Bugünkü tahsisatla 
bu konu, eğer bildiğim ve duyduğum yanlış de
ğilse, 500 senede halledilecektir. O halde, or
man dâvası, Sayın Bakanın son sözüne uygun 
olarak ele alınmış değildir. Yani, bir millî dâva 
olarak ele alınmış değildir. 100 senede, 500 se
nede halledilecek bir konu; mahiyeti millî dâva 
olur ve beyle ele aLnırsa, bu konu geçiştiriliyor 
demektir. 

öyleyse, Sayın Bakanın içinde bulunduğu 
Hükümet, partiler dışı veya üstü bir Hükümet 
olmasından da faydalanarak; bütçe beyle çık
tıktan sonra dahi olsa, bu konuyu artık Sena
tolarda, Meclislerde edebiyatını yaptığımız, dı-
şarda, bakanlar değiştikçe temayüllerine göre 
ermanm tarifi dahi değişen keyfiliğin dı^na çı
kıp, bilimsel metotlar neyi emrediyorsa onun 
icaplarına gere aktarma, hattâ ileri de para iste
mek suretiyle işi mahrekine, yoluna koyamazsa, 
şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da 
orman konularını vatanın selâmetinin şartı ve 
millî dâva diye ortaya koyduğumuz halde, işi 
tutuş tarzımız fantazinin ötesine gidemiyecektir. 

Sözümü şöylece bağlamak istiyorum. Biz, 
bâzı büyük ve hayatî konuların, tehlike çok ya
kınımıza gelmeden, sahip çıkıcısı olmuyoruz. Bu 
konu nesiller sonra, bugün bu konuyu ihmal 
edenleri çok büyük ölçüde ilham edecek bir 
büyük millî dâvadır. Bünyesinin gerektirdiği 
titizlikle ele alınması ise, dâvanın bu açıklıkla 
ortaya konmasını ve gerekli ödeneklerin de ona 
göre ayrılmasını sağlamak suretiyle olur. Aksi 
halde, bir takandan öteki bakana konuyu dev
rederek hiçbir ciddî deva bulmadan, sadece 
doğru dille konuşulmuş olmanın ötesine geçme
den intikal formalitelerini yerine getirmiş olu
ruz. 

Ben, Sayın Bakanın şahsında ve Yüce Sena
tonun konuya verdiği değer ve ilgi ile beraber, 
bu konuya artık geçiştirilen, idareyi maslahat 
hudutlarının içinde oyalanan değil, Bakanın son 
sözünde clduğu gibi, millî dâva haysiyetine 
kavuşturulan, partiler değiştikçe, iktidarlar de
ğiştikçe, bakanlar değiştikçe tarifine dahi mü
dahale edilerek, orman o muymuş, bu muymuş 
kavgalarını çok ötede bırakarak, bu millî dâva

nın milletçe ve onun gerçek temsilcileri olan 
Meclislerce ele alındığının, Hükümet tarafından 
da yürütüldüğünün yoluna girdiğini görmek is
tiyorum. 

Bu temenni ile Sayın Bakanın konuşmalarını 
icraatına tatbik etme ehliyetini de göstereceğin
den emin olarak Yüce Senatoyu saygı ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bekata. 
Açık oylamaların neticelerini arz ediyorum: 
Sıra sayı 19, istanbul Üniversitesi 1972 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 123 
sayın üye iştirak etmiş, 123 kabul oyu ile tasarı 
Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 20, istanbul Teknik Üniversitesi 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama
sına 122 sayın üye iştirak etmiş, 122 kabul oyu 
ile tasarı Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Sıra say isi 17, Ege Üniversitesi 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısının açık oylamasına 124 üye 
iştirak etmiş, 124 kabul oyu ile tasarı Senato
muzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayılı 11, Ankara Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 114 
üye iştirak etmiş, 114 kabul oyla tasarı Sena
tomuzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 12, Hacettepe Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına 
124 üye iştirak etmiş, 124 kabul oyu ile tasarı 
Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 26, iktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 1972 yık Bütçe kanunu tasarısının 
açık oylamasına 114 sayın üye oy kullanmış, 114 
lıabul oyla tasarı Senatomuzca kabul edilmiştir. 

Efendim, Orman Bakanlığı Bütçesinin bö
lümlerine geçiyoruz. 

Bölümleri okutuyorum: 

A) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 131 795 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira; 

13.C00 Yönetim giderleri 230 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 55 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

33.000 İktisadi transferler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. •—- Orman (rene l Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe kamımı tasarısı vf Karma Bütec Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi J/SfiT: Cumhuriyet 
Senatosu 1/23) (S. Sayısı : 22) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçiyoruz. Maddeleri oku
tuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için ( A l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (207 910 348) lira, yatırım 
harcamaları için (A 2) işaretli cetvelde göste-
tildiği üzere (38 950 000) lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (A 3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (6 228 948) lira ki, 
toplam olarak (253 089 296) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, ( A l ) , (A/2), (A, 3) 
işaretli cetvellerde bulunan bölümlerin tümünü 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler.., Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) işaretli 
cetvellerle birlikte tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Orman G-enel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (253 089 296) lira olarak tahmin edil-
mistir. 

İ BAŞKAN — (B) işaretli cetveli oylarınıza 
! arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir, 

Madde 2 yi (B) cetveliyle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman G-enel Müdürlüğünce 
1972 bütçe yılında elde edilecek g*elir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci 
madr'.f:?.! hükmü, Orman Genel Müdürlüğüne 
bağh d-i .'•?:- sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

Bi'.^'-V; — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. K°'.'iı" edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5, — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri 
getiren kanunların uygulanmasından doğan is
tihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl içinde 
gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle ( A l ) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilgili tertiplerindeki ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatlarla ilgili ola
rak kamulastırılacak veya satmalmacak arsa 
için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne 

| konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Ka-
) nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, te-
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sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8, — Orman Genel Müdürlüğü orman 
okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (M) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sa
yılı Kanunun belirtiği hüküm ve şartlar gere
ğince, ormanların sınırlama işine 1972 bütçe yı
lında da devam olunur. 

-»• m>»« 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 
Efendim, böylece Orman Bakanlığı Bütçesi 

son bulmuş oluyor. 
Orman Bakanlığı Bütçesinin memleketimize, 

milletimize ve mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. 

30 ncu Birleşimin Birinci Oturumu bitmiştir. 
Saat 14,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma saati : 13,13 

.<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılıca Saati : 14,30 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi'Erdoğan (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Müzakerelere -başlıyoruz. İlgililer yerlerini 
alsınlar. 

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/556; Cum
huriyet Senatosu 1/14) (S. Sayısı : 13) (1) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığının 
Bütçesi müzakerelerine geçiyoruz. 

Grupları adma söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum. 

ibrahim Eteni Karakapıcı Millî Güven Par
tisi Grupu adına, Hüseyin öztürk Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına, Mehmet Varışlı Ada
let Partisi Grupu alına. 

Şahısları adına s'Sz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum. 

Sayın Beliğ Beler, Saym Hüsnü Bikeçligil, 
Sayın Cemal Tarlan, Sayın isa Bingöl, Sayın 'Sa
lim Hazerdağlı. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın İb
rahim Etem Karakapıcı, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Sayın Eaşkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1972 malî yılı 
Bütçesi dolayısiyle Millî Güven Partisi Grupu 
adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz almış 
bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Senatoyu say
gılarımla selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım, medenî ve ileri ülke
lerin gençlik sorunlarını ve genç kuşakların 
sportif sahadaki yetişme konularını çok yıllar 
evvel ele aldıkları ve büyük ilerlemeler kaydet
tikleri malûmunuzdur. Ecdadımın, topyekûn 

(1) 13 S. Sayılı basmnyazı tutanağın sonu
na eklidir. 

milletimiz; geçmiş yıllarda genç, yaşlı spora 
önem vermiş ve 'bu yolda ün kazanmış, tarihe 
geçmiş bulunmaktadır. Bu meyanda güreş, ok, 
cirit, kalkan - kılıç oyunları, bilhassa at spor
ları o devirlerde revaçta olan sporlardı. 

Bugün teknolojinin çok ileri gittiği, ülkeler
arası muhabere ve ulaşımın kolayca yapıldığı 
dünyamızda genç kuşaklar bazen olumlu, bazen 
de olumsuz etkiler altında kalmakta ve bunlar 
kolayca memleketten memlekete yayılmaktadır. 
Yakın geçmişte bunun misallerini ve çok acı so
nuçlarını gördük. 

Sosyal ve ekonomik gelişmelerin etkisini za
rarlı yönden kurtarıp, faydalı neticelere çekmek 
için gençliğin ruh ve beden eğitimine önem ver
mek mecburiyeti aşikârdır, okul içi ve okul dışı 
genç kuşağı beden eğitimi ve spor dallarına çek
menin, çocukların moral ve beden gelişmesinde 
fevkalâde müessir olan bir vasıta olduğu da bir 
hakikattir. Bir zamanlar yurdumuzda, bâzı çevre
lerce yabancılardan alınmış taklit işler, diye hoş 
karşılanmıyan bu spor dalları bugün artık alışıl
mış ve iyi organize edildiği takdirde, her yaş
taki insanın istifade edeceği bir vasıta haline 
gelmiştir. 

Yine bu arada birçok memleketlerde kurul
muş gençlik merkezleri, semt lokalleri, izcilik 
teşkilâtları ve dinlenme kampları gençlerin bu 
sahadaki ihtiyaçlarına hizmet eden örgütler me-
yanmda görülmektedir. Bu örgütlerin gençleri 
birbirine yaklaştırıcı, birleştirici ve yaratıcı 
kuvvetlerini inkişaf ettirici yönde büyük etki
leri olmaktadır. Elbetteki, Türk çocukları ve 
gençleri de medenî kuralların dışında kalmaya
caklardır. işte bu niyetle Gençlik ve Spor Ba
kanlığı kurulmuş, Türk çocuklarına ve gençleri
ne hizmet yolunda bir hayli mesafe alınmış, bu
gün hakikaten birçok spor dallarında dünya 
milletleri ile boy ölçüşür hale gelinmiş bulun
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, bu Bakanlığın amacı; 
üniversite dâhil, okul içi ve okul dışı gençliğin 
beden ve ahlâk kabiliyetlerini geliştirmek ve 
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bunların sosyal ihtiyaçlarını temin etmek, bun
lar için gerekli tesisim kurmak, idari ve teknik 
eleman yetiştirmek ve bu faaliyetlerini bütün 
yurt sathına yaymaktır. 

Ayrıca, dünya milletleri ile sportif temasla
rın sağlanması da önemli îbir vazife dalıdır. 

Bu Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı ve 
ibunlann faaliyetleri hakkında uzunlboylu iza
ha* vermeyi Izait görüyoruz. Ancak, bu arada 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
nun faaliyetlerinden bdr nelbze bahsetmek ye
rimde olacaktır. 

1961 yılında ve 351 sayılı Kanunla kurul
muş bu tevekkül, kr&dü vermek, yurt yapmak, 
gençlılğin sosyal meselelerini çözmek yolumda 
büyük gayret sarf etmektedir. Kuruluşundan 
ıbu yana 22 bin öğrenciye kredi vermi^ir. Ha
len 8 hine yakın öğrenciye kredi vermektedir. 
ikinci Beş Yıllik Plan dönemi sonunda yutftlar-
dakıi yaltak adedinin ise 22 bmi geçeceği anla
şılmaktadır. i:ibe bu çalışmaları burada sevinç
le gererek, ilgilileri tebrik ötmek bizler için bir 
vazife olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, înr bakaalzk bütçesi 
üzerinde taMiUerimizi yaparken, cari masraf
lardan âzami tasarruf edilmesini öne sürmekte
yiz. Gençlik ve Spor Bakanlığının cari masraf
ları şöyledir : 

1971 de 28 milyon küsur olan tahsisat, 1972 
te 45,5 milyon küsur lira olarak % 63 oranında 
bir artış göstermektedir. Tabiatiyle emekli ke
senekleri, memur ayüklanndaki artışların bu
raya aksi olmuştur. Yine de bu harcamalarda 
tasarrufa riayet edilmesini öne sürmekten ken
dimizi alamıyoruz. Diğer kesimlerdeki artışlar 
da büyük yekûn tutmamaktadır. 

Bu hususlara bu kadar j^aret öttükten son
ra, bu sene yurtta ve dünyada büyük yankılar 
uyanlduran Akdeniz oyunları uygulamasında ba
san gösteren sporcu ve idarecilerimize ve bu 
oyunları radyo ve televizyonla yaymaya gayret 
«den diğer kuruluşlara şükranlarımızı arz et
mek isteriz. Bunun yanımda, bu sene yapılacak 
olan 1972 Münih Olimpiyatlarında yine idare
ci ve kıymeıtli sparculanarıısa candan başarılar 
diilemdkıîieyls. 

Değerli arkad&şlanm, bütçe imkânlarının 
darlığı Türldye'nün gelecekteki kaderine haMm 
olacak gemçiğ&mize ve sporcularımıza daha ge

riş imkânların sağlaamasmı maalesef mürrilkün 
kılmamaktadır. Ancak, vazife şuuruna erişmiş 
ve bunu kendisine bir memleket ve millet ülkü
sü yapmış kıymetli idareciüer elinde, bu maddi 
imkânsızlıkların yenilerek ve muvaffakiyetim. 
diğer senelere de sarî olmak üzere gelişeceğine 
iüanıyorus. 

Sözlerimizin sonuna gelmişken bir kere da
ha ifade ötımek isteriz ki, bizim vazifemiz ge
lecek nesillere, kalkınmış, gelişmiş ve Kitün öz
gürlüğüne sahip, güven ve huzur içinde bir va
tan bırakmak olacaktır. Türk gençliğinin ruhen 
ve bedenen yüksek bir vasıfta olduğu muhak
kaktır. Gönlümüz, daima Atatürk çizgisi üze
rinde, taıbiatiyle milliyetçi, mânevi değeri ve 
yapıcı kuvveti üsttün vasıfta bir Türk gençli
ğinin geîıitimıesini ve yükselmesini is'fcemek istâ-
kametinfedir. 

Ayrıca, bölücü ve memleketin huzur ve £fü-
venine yönelmiş davranışların olujunu ve hu 
oluşmadaki etkenleri yeniden tahlil etmeye lü
zum görmüyoruz. Geçmişteki kusarlarımızı dü
zeltmek ve aynı noktaya tür daha gelmemek 
üzere, ileriye dönük hamMerimczi artırarak, 
Tüık gençliğine ve gelecek nesillere hizmeti ka
çınılmaz bir memleket borcu bilmeliyiz. 

Güven Partisi Grupu bu anlayış ve davranış 
içinde, her müspet gayrete elimden g-eîen bütün 
çabasını harcıyacağını bir kere daha 'ifade öt
mek ten bahMyariık duyar. 

Yine bu görü} noktasından hareketle, bu 
yolda gayret sarf eltnnıiş olanlara ve emek sarf 
edeceklere candan şükranlarımızı sunarken; bu 
vazifeyi yüklenmiş kıymetli Gençlik ve Spor 
Bakanı ve Teşkilâtı mensuplarına ve Yüce Se
natoya saygılarımı sunar, 1972 yılı Bütçesinin 
memleketimize hayırlı noticeler gc'ürmesini Yü
ce Tanrı'dan niyaz ederim. 

Tefekkür ederim efendim. ''Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Kara-
kapıeı. 

Cumhuriyet Halk Partim Grupu adına Sa
yın Hüseyin öztürk, buyurunuz efendiim. Saat 
14,43. 

C. H. P. GHU?U ADINA HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri, 

Gençlik ve Spor Bakanlığının seçkin temsil
cilerini bütçeleri münasebetiyle Cumhuriyet 
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Halk Partisi Grupu adına selâmlıyarak konuş
malarıma başlamak isteri-.n. 

Türk gençliğinin eğitiminde kurulduğu gün
den beri çalışnıalariyle Türkiye çapnrdıa beğe
nilir bir kuruluş haline gelmiş olan Gençlik ve 
Spor Bakanlığının daha iyi teşkilâtlanmasında, 
daha iyi çalışmasında görüşlerimizi arz etmeye 
çalışacağız. 

Tüm gençlik sorunlarını kapsıyan bir amaç
la kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığının spor 
faaliyetleri yanında, gençler için sosyal, kültü
rel programlar hazırlıyarak, yetenekleri ve 
yönsemelerine göre yetişmelerini sağlamak plân 
amaçlariü.îiaTV'l'r. 

ıGençlik sorunlarının genel ve özel ihtiyaçla
rının araştırılıp, önemle üzerimde durulması da 
bakanlığın çalışmalarının esasını teşkil etmek
tedir. Çağımızda beden eğitimi, genel eğitim 
içinde geniş ve önemli bir yer tutmaktadır. Ço-
coğun moral ve beden gelişmesinde olsun, öğ
retim işinde olsun, başta gelen bir vasıta ola
rak beden eğitimi önem taşımaktadır. Sporun, 
insanlarda beden gelişmesi ve ruh sağlığındaki 
olumlu etkisinden başka, uluslararası maddi ve 
mânevi gücü bakımından değeri de günden gü
ne artmaktadır. Orta - Asya,dan beri bütün çağ
lar boyunca atalarımız spora önem vermişler ve 
bu alışkanlıklarını da bir eğitim geleneği ola
rak gittikleri yerlere götürmüşler ve tesisler 
kurmuşlardır. Ülkemizde bugünkü anlamdaki 
beden eğitimi ve spor işlerinin programlı olarak 
ele almışı ise, kökeni ocağa kadar dayanmasına 
rağmen, Tanzimattan hemen sonra başlamıştır. 
İlk defa Mektebi Sultani (Galata Saray Lisesi
ne) beden eğitimi dersi konmuş ve Fransa'dan 
öğretmen getirilmiş. Daha sonra rahmetli Selim 
Sırrı Tarcan 1911 yıllarında modern jimnasti
ğin okullarımıza ders olarak girmesini ve oku
tulmasını gerçekleştirmiştir. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra 1923 yılla
rından itibaren de federasyonların kurulması, 
spor kulüplerinin organizesi başlamış ve olim
piyatlara iştirak edilmiştir. Cumhuriyet yöne
timi ile Türk gençliğinin genel ve millî terbiye
sinde Büyük Atatürk'ün de direktifleriyle be
den eğitiminin büyük önem taşıdığının bilincine 
varılarak plânlı uygulama işine girişilmiştir. Bu 
anlayışla beden eğitiminin bütün okullarda uygu
lanması isi, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, 
Türk Spor Kurumu gibi millî spor birliklerinin 
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bir kanunla 1936.de Devlet himayesine alınma-
slyle başlamış, programlı çalışma böylece bugü
ne kadar devam ettirilmiştir. 1969 yılında Genç
lik ve Spor Bakanlığı kurularak spor hizmetleri 
Millî Eğitim Bakanlığından alınarak bu bakan
lığı devredilmiştir. 

Bugün her dereceli okullarımızdaki öğrenci
lerin yaşlarına, bünye özelliklerine göre beden 
eğitimine tâbi tutulmasına olanaklar sağlanmak 
yeterli değildir. Sebebi ise, programlardaki vu
zuhsuzluk ve öğretmen yetersizliğidir. Öğrenci
lerimize fikrî gelişme, hüner, beceri kazandırıl
ması yanında, ruh ve beden sağlığı bakımından 
da bir bütünlük arz eden beden eğitimi verme 
işinin sağlanması ile kazanılacak özellikler ve 
iyi alışkanlıklar yerine getirilememiştir. 

Bunun için açık ve kapalı spor sahalariyle 
okulların tamamlanması ilk amaç olmalıdır. 
Çünkü, beden eğitiminin tesis ve araçlariyle 
okullarda beden eğitimi yapılması sağlanmadığı 
takdirde, sporda başarılara ulaşmamız bir hayal 
olarak kalacaktır. Bu bakımdan ulusal eğitimin 
başlıca kaynak ve dayanaklarından birisi olan 
beden eğitimi işinin sağlanmasının, millî birlik 
ve bütünleşmeyi etJkiliyeceği gerçeği gözden ka
çırılmamalıdır. 

'Bu arz ettiğim konuların işlenişinde Gençlik 
ve Spor Bakanlığı Merkez Teşkilâtı, Bakanlık 
Makamı, Müsteşar, Özel Kalem Müdürü, İstişa-
ri Görev Daireleri, Aslî Görev Daireleri ve Yar
dımcı Görev Daireleri olmak üzere dört bölüm
de organize edilmiştir. Çağımızdaki gelişmele
rin etkisiyle genç kuşakla, yetişkinler arasın
daki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantı ba
kımından farklılıklar doğmuş, bunun giderilme
si ise boşlukta kalan gençleri çeşitli bunalımla
ra itmiştir. 

Gelişme ve yetişme çağında olan gençle
rin içinde bulunduğu ortamı göz önünde tuta
rak, beden, ruh ve sosyal yönleriyle inceleyip 
tanınması ve ihtiyaç duyduğu yönde eğitmek 
için iyi yetiştirilmiş beden eğitimi öğretmenle
rinin rehberlik ve liderlik yöneleriyle de olgun
laşmasında bakanlığın uyanık olması dileğimiz
dir. 

Çocuğun öğretiminde, moral ve bedensel ge
lişmesinde önemli yer tutan ve etkisi olan spo
run ve jimnastiğin iyi düzenlenmesi ve uygu
lanmasında sağlıklı ve güçlü bir gençliğin ye-
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tişmesi kolaylaşacaktır. Bu 'balkımdan her dere
celi okullarımızda beden eğitimi derslerinin 
konması, programlı şeklîde işlemesi gerekmek
tedir. Ayrıca, ülkenin çeşitli bölgelerinde spor
tif oyunların yapılması ve çeşitli yarışmaların 
sağlanması için gençlik merkezleri, lokalleri, 
spor sahaları, dinlenme kampları, izcilik teşki
lâtları kurup, geliştirmek ise önemli meseleler
dendir. Gençlerin boş zamanlarını değerlendir
mek, bunalımlarını gidermek kötü alışkanlık
lardan alıkoymak ortamından uzaklaştırmak, 
olumlu faaliyetlerle mümkün olacağı için, bu 
olumlu faaliyetlerin de kaynağı spor alanları
dır. Bütün okullarımızda spor ve jimnastik sa
ha ve salonlarını tamamlamak, disiplinli çalış
ma ortamı içinde gençlerin yeteneklerini geliş
tirmek, Türk sporuna faydalı olduğu kadar, 
gençliğin sağlam vücut ve sağlam kafayla yetiş
mesini de sağlamış olacaktır. 

Bakanlığın, Kuruluş ve Teşkilât Kanununun 
tiran önce çıkarılarak bu önemli işlemler üze
rine daha etkili şekilde eğilmesi gereğine ina
nıyoruz. Halen kuruluş safhasında olan Bakan
lığın Merkez Teşkilâtında, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü. Yüksek öğrenim Kredi Yurtlar 
Kurunu Genel Müdürlüğü, Okul İçi Beden Eği
timi ve Spor Genel Müdürlüğü, izcilik Genel 
Müdürlüğü, Boş Zamanları Değerlendirme Ge
nel Müdürlüğü ve Eğitim Genel Müdürlüğü ola
rak görev yapan altı genel müdürlük vardır. 
Ayrıca; Müsteşarlık, istişari görev daireleri ve 
yardımcı görev daireleri de vardır. 

351 sayılı Kanuna göre çalışan Yüksek öğ
renim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü
ğü, Türkiye'deki yüksek öğrenimdeki öğrenci 
gelişimine oranlı bir seviyeye ulaşamamıştır. 
1962 yılından beri faaliyet gösteren im kuru
mun, 19T1 - 1972 öğretim yılı dâhil, 10 850 kre
di sağladığı, yatak kapasitesinin ise 20 000 i 
aşacağı ifade edilmektedir. 150 000 i aşkın yük
sek öğrenim gençliği içinde 30 000 e yaklaşan 
öğrenci sayısı ile hazırlanan bu imkânların ye
terli olduğu kanaatinde değiliz. Ayrıca bu ka
pasitenin fiilen hepsinin de kullanılmadığı bir 
gerçektir, öğrenci yurtları ise, sosyal tesisler 
ve spor tesislerinden yoksun, ilkel birer yatak
haneden ibarettir. Bütün yurtların kültürel, 
sosyal ve sportetif faaliyetlere elverişli hale 
getirilmesi dileğimizdir. 

6 . 2 . 1972 O : 2 

Eğitim Genel Müdürlüğünce karşılanacak 
beden eğitimi öğretmeni, antrenör, monitör ve 
spor yöneticileri sorunu bugün % 25 bile ger
çekleştirilememiştir. Üniversiteden ilkokula ka
dar ve çeşitli spor kulüplerinin ihtiyaçlarının 
karşılanması sağlanamamıştır. Bu bakımdan 
beden eğitimi hocası ve antrenör yetiştirmek 
için yüksek dereceli okulların açılmasının gere
ğine inanıyoruz. Bunların adı, «akademi veya 
enstitü» olsun, ama mutlaka açılsın. 

ilkokullarda beden eğitimi dersleri verecek
lerin ilkokul öğretmenlerinden seçilerek kurs
larla yetiştirilmesini faydalı bir buluş görüyor 
ve tasvibediyoruz. Beden eğitimi öğrenmenleri-
nin pedagoji ve psikoloji yönünden de iyi ye
tişmesini öneriyoruz. Çünkü, insan canlı bir 
varlık olarak, ence tanınması ve yeteneklerinin 
saptanmasından sonra, uygulanacak eğitim ve 
metot araçları ile de geliştirilir. Ayrıca, çeşitli 
spor dallarındaki beden eğitimi öğrenmenleri-
nin ihtisaslaşmaları için yetiştirici kursların 
genişletilmesini ve devamını faydalı buluyoruz. 
Eğitim enstitülerinin eğitimin bölümlerinin ka
pasitelerinin genişletilmesini olumlu karşılıyo
ruz; fakat yeterli bulmuyoruz. Çünkü halen or
ta dereceli okullarımızın % 65 inde beden eği
timi öğretmeni yoktur. Beden eğitimi program
larının günün koşullarına uygun hale getiril
mesi işinde gösterilen çabanın maddî olanaklar
dan gelen engellerle yavaşlatılması, antrenör, 
monitör, spor yöneticileri gibi rehber kişilerin 
yetiştirilmesi sağlanamamıştır. 

Anadolu Hisarı, Spor Akademisinin en kısa 
zamanda tamamlanması için yapılan teklifin 
miktarından kısılması ise, Türkiye'nin çok bü
yük ihtiyacı olan elemanların yetişmesinin bi
lincine vanlamadığmı gösteren acı bir örnek
tir. 

İzcilik Genel Müdürlüğlmün kuruluş gaye
si, öğrencinin ruhsal ve bedensel güc ve beceri 
kazanmaları ve karşılıklı yardımlaşma duygu
larının geliştirilmesi yönündedir. Ayrıca, ka-
rekterli, iyi vasıflı, hukuka saygılı, kendine 
güven duyan, ulusunu ve ülkesini seven in
sanlar olarak gençlerin yetişmesinde görevli 
bir teşkilât olarak çalışmak amacındadır. Oy
sa bu teşkilât, bu belirtilen amaca ulaşmak
ta başarılı sayılamaz. Bu . sahadaki faaliyetle
ri ise yetersizdir. İzcilik Genel Müdürlüğü, 
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albııl içi ve okul dışı izcilik çalışmalarında (Yav
rukurt kümesi, izci oymağı ve ergin izci ocağı 
faaHyeilerinde) milyonlarca öğrencilerden 
23 656 güM Mr sayıya 1971 yılında ancak ula
şabilmiştir ki, bu çok azdır. Ayrıca il çapında 
veya topyekûn yapılan çalışmalarda izcilik eği
timi ve uygulanışı klâsik ve verimsiz bir gös
teriden öteye geçememiştir. Batı ülkelerindeki 
gibi çağdaş seviyeye çıkarılması, olanak ve 
koşullarına kavuşturulması şarttır. 

Okul içi Beden Eğitimi Spor Genel Müdür
lüğü ile Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri 
içiçedir. Bunların bir isim altında teşkilâtlan
ması daîha güçlü ve verimli olur kanısındayız. 
Bunların konularını bile ayırmak mümkün de
ğildir. Her ikisi de okullarda ders içi ve ders 
dışı beden eğitimi ve spor hareketleriyle gö-
revMir. Her ikisinde de eğitilecek kaynak; ki
şidir, öğrencidir ve gençliktir. 

Türkiye Gençlik Spor Teşkilâtını kurmak, 
yüksek öğretim gençliğini bu faaliyetin içine çek
mek zamanı gelmiştir. Yurt içi ve yurt dışı te
masları ve yarışmaları bu teşkilâtın aracılığı 
ile yürütmek, Türkiye Mülî Taldbe Spor Teşki
lâtı gibi zayıf ve yetersiz bir toplulukla işbir
liği yapmaktan kurtulmak Bakanlığın üzerin
de önemle durması gereken bir iş olsa gerek
tir. 

ülke çapında okullar arasında atletizim, 
voleyfooî, basketbol, futlbol, güreş, boks, eskrim, 
İbisiklet, masa tenisi, okçuluk, judo, tekvando, 
halter, su sporu, dağcılık, kayak ve buzhokeyi 
gibi yaraşmalar düzenlemek, yetenekli kişileri 
seçip uluslararası yarışmalara gönıdereıbilimiek 
imkânları sağlanmalıdır. 

Görevleri batarından birisi diğerinin alam 
içine giren İzcilik Teşkilâtı ile Boş Zamanları 
Değerlendirme Genel Müdürlüğünün birleşltdri-
lerek daha randımanlı ve daha güçlü çalışana 
orltıanıına kavuşturulması görüşünldeyiz. Çünkü 
gençlerin boş zamanlarını «değerlendirmek 
amaoiiyle, yaz tatdl kaimpları, gençlik kültür 
merkezleri ve lokalleri açmak, kır konakLama-
ları, gmler, dışta ve içte yapılacak temaslar 
hem izcilik Teşkilâtının ve hem de Boş Za-
ımanlan Değerlendirme Geonel Müdürlüğünün 
gor^Tİerinideııidir. 

1938 den beri ülkemizde Halt îmkânfları için
de faaü|ye*lJe bulunan Belden Terbiyesi Genel Mü-

daiaiüğü, gençlerimizin, fizik ve moral bakıimdam 
ŷ fcâştajefiini, devrimci ve ulusal bir aimaçla gö
reve hazırlanmalarını yümitımıeye çahşmaklfcajdiir. 
Heim gençllerimdzin ve hem de halkıimızın boş 
zajmamnı değerlenidirmie baklanımdan oyun, jiim-
nanttik ve çeşiltli spor faaliyetlerini yönelten bu 
Teşkilâtlın gün geçtikçe işi büyümekte ve ço-
ğahndk&adır. Şimdilik 21 spor dalımda faaliyet 
gösteren Genel Müdürlük, spor tesislerinin ye
tersizliğinin ıstıralbı ve sıJkaınfası ıLçinde faaü-
yetlerini zorlukla sürdürmektedir. Atleıtiam 
ve su sporları gibi dallarda başjka ülkelerden 
geri kakışımızın nelderalieri üzerinle eğüp, okul 
içi v© okul dışı bu gibi tesisleri yapma imkân
ları Dslvietçe gereği kadar dilkfkaite alınıp im
kânlar yarıaltılaımaıdığınldaın, ulrosflararası yanş-
(mâlarlda alınan sonuçlar ulusufmuzun büyük 
ü&ünıtüsüne sebebolmaiktaidır. Bütçemizin ve 
imkânlarımızın sınırını bu yaıtaMmlar için zor-
lamıamını uflıuisal bir görev olduğu inancındayız. 

illerdeki bölge m'üdıürlükleri aracılığı ile yü
rütülen spor faaHyefolerindın, Devlet Memurları 
Kanunu gereğince, özlük işleri bakımından Ge
nel Müdürlüğe bağlanmalarının spor faaliyet
leri balkımandan daıha ranldıonıanflı ve daha bü
tünleşmiş bir çalışma ortamı yaratacağına da 
imaiiuyoroıız. 

Beıden Terbllyesi Bütçesinde yapılan teküff-
tien 25 milyon lirabik bir azaltimanın isabetli 
olmadığı kanısındayız. Çünkü, 70 miUyonluk 
bor yaitınımldan, 53 milyon lirası zaten devam 
eden inşaatlara ve işlere gidiyor. Geriye kalan 
17 mffllyon lira ile ne yapılabilir? 

Balkarallığın 54 mdüyomu aşkın bütçesi içimde, 
3 milyon 940 bin liralık bir yatnnün yimıe çok 
azidır. Çünkü, çoğalan nüfusla, spora karşı il
ginin artışıyla ters orantılı bütçe gelArilmıasi 
doğru olmasa gerektir. Hele bugün sporum 
anme kucağından, üniversiteye kadar ve daha 
sonra da imsamfların yaşamjtısı boyunca devam 
©Lımesi, çağımızın bir gereği olarak yerleştiği 
dilkkkate alınırsa, spor tesislerine yapılacak 
yatırımların önömini takdir edersiniz. 

Aynıca, spor kulüplerinin kütle sporumu 
gün geçtikçe teşıvtik etaııe çalışmalarına hız ve
rirken, tahsisatın yöbersiızliğime karşı, oülma-
anak mıümlkün değildir. Buma rağmen, maddî 
Imkânsıızlılklar içeriilsinıde ve hepsi de borçlu olan. 
profesyonel futbol kuttüptarâni sporun beş da-

— 628 — 



O. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O : % 

fanda faaliyet göstermeye aorlaimalk da inısaf-
sızlıfkltar. Bu, bir yönüyle diğer gelişecek spor 
dallanma da gerejelkltıen zor durumda bırıaikaoak-
tar. Oysa ki, bunlar tıeiker teker ele alınıp, 
ımaddî güçleri ona göre organize edilirse dafea 
faydalı olur. Batı ülkelerinde bundarın örnek
leri çoktur. 

Bu durum gösteriyor ki, spor kulüpleri bir1 

federasyonda birleştirilmeli ve güçleri artırıl
malıdır. Bu federasyonlarda temsilcilerin yöne
tim gücü olmalıdır. 

Ayrıca, bütün federasyonlar da, Almanya'
da olduğu gibi, bir spor birliğinde toplanmalı
dır. Yani, Türk spor birliği kurulmalıdır. Spo
run yönetiminde bu teşkilât söz sahibi olmalı 
ve Devletin gücüne katkıda bulunacak bir ku
ruluş haline getirilmelidir. 

Ayrıca, bu kuruluşların yardımı ile, spor
cuların ve yöneticilerin sigorta edilmesi sağlan
malı, Devlet ise, ulusumuza devamlı şampiyon
luk kaşandıran sporculara teşvik de olsa, onla
rın emeği karşılığı da olsa, emekli aylığı sağ
lamalıdır. 

Sporumuzun ve sporcularımızın imkânsız
lıklar içerisinden kurtarılmasını etkiliyecek, 
maddi olanaklar ssğlıyacak spor vakfının ku
rulması da düşünülmelidir. Böylece, Anaya
sanın hükümlerinden olan, özel yetenekli fakir 
gençlerin eğitimdeki imkân eşitliğinden fayda
landırılması sağlanmış olacaktır. 

Sporun ahlâk kaideleri içinde yürütülmesi 
için ise, eğitim yayınlarına, olumlu propagan
daya, bilimsel çalışmalara yön verilmesi, Genç
lik ve Spor Bakanlığının bu konudaki çalışma
larını daha da hızlandırması gereğine inanıyo
ruz. 

1972 yılı bütçesi üzerinde ben rakamlara 
inmeden, genel olarak prensipleri, görüşlerimi
zi ve bu konuda memleket için faydalı olabile
cek Bakanlık için faydalı olabilecek düşüncele
rimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Dileğimiz, bugün boşlukta kalmış olan genç
liği en kısa zamanda bu yalnızlıktan, bir ideal 
kuraklığından, bunalımdan kurtaracak sosyal 
sahalara çekmek faydalı olacaktır. Yoksa, biz 
onlara sahip çıkmadıkça, o gençlik bizim yanı
mızda olamıyaoağı gibi, çeşitli spor dallarında 
dünya çapında yetişmesi gereken istidatlar da 
körleşecek ve bu şekliyle Türkiye'deki spor bir 

iki dalda ve o da centilmence yarışmalarla de
ğil de, daha çok itişmeler ve kavgalara sebebo-
lacak artamda devam edecektir. Bu bakımdan 
dileğimiz; bütçenin hayırlı olması, önümüzde
ki yıllarda bu hususların tahakkuku için Ba
kanlığın seçkin mensuplarının bu görüşlerimi
zin üzerine önemle eğilmesi ve başarıya ulaş-
marıdL.'. 

Tekrar bütçenin hayırlı olmasını diler, beni 
dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlarıma say-> 
gılar, sevgiler sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk. 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin açılq 

oylamasına oy kullanmıyan arkadaşımız var 
mı? («var» sesleri). 

Efendim, söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Varısh'da. Buyurun Sa
yın Varışlı. Saat 15,03. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Konya) — Sayın Başkanım, muhterem sena
törler ; 

1972 malî yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Bütçesi hakkında AdaM Partisi Grupu adma 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan 
Yüce Senatonun değerli üyelerini ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığının kıymetli mensuplarını say-
giyle selâmlarım. 

Sayın senatörler, yüce tarihi tertemiz bir 
milletin asil evlâtlarının yetişmesini ve onların 
kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak, sıhhaftli ve 
dinamik kalmalarını temin etmek gayesiyle faa
liyette bulunan Bakanlığımızın çalışmalarından 
bahsetmeden evvel, günümüzün konusu gençlik 
sorunlarına bir nebze değinmek isterim. 

Sayın senatörler, gençlik denince akla gelen, 
o milletin geleceği demektir. Tarih boyunca 
gençliğimiz geleceğini tâyin etme gayreti gös
termiş ve daima bu gayretinde başarı kaydet
miştir. Üzülerek ifade etmek isterim ki, bâzı 
çeşitli akımların uydusu olma gayreti gösteren 
ve Türk gençliğini temsilden tamamen uzak 
bedbaM gençler, hayatı toz bembe görme gibi, 
sakil bir yol seçmişlerse de, bu yolun hatalı 
olduğunu bildikleri zaman, gerek kendi şahsi
yetlerinden ve gerekse aziz milletimizin sevgi 
ve sempati duygularından uzak kaldıklarını 
anlamışlardır. 

Yine üzülerek kaydetmek isterim ki, bâzı 
gençlerimiz şuursuzca yeraltı faaliyetlerine 
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ehemmiyet vermiş, gayrimeşru tedhiş, tehdit 
metotlarına başvurmuş; medeni ve ölçülü yol
ları tercih edememek gafletine düşmüşlerdir. 

Bu hareketler yapılırken milletimiz ve mem
leketimizin yüksek menfaatleri hiç denecek de
recede nazarı itibara alınmamıştır. Zamanın 
idarecileri bu gençleri tabiî mecrasına koyma 
gayreti sarf etmiş ve her vesileyle gidilen yo
lun yanlış olduğunu kendilerine çeşitli misal
lerle izah etmiştir. Yine, zamanın idarecileri 
bos durmamış, her türlü anarşinin kolaylıkla 
körüklenebileceği bir ortamda, sabır ve taham
mülle bu türlü yıkıcı hâdiselerin karşısına kuv
vetli bir Devlet ve nizam fikriyle çıkmış, gere
kenleri adalete teslim etmiştir. Buna, «Büyük 
çıkış» demek gerekir. Zira, bu fikir büyük Türk 
Milletinin isteklerine uygun ve demokrasiyi 
meşru temellerin, üstüne oturtma arzusunun bir 
ifadesi olarak kendisini göstermiştir. Devletin 
ezici kuvveti; şahsi tahakkümlerini yürütmek 
için anarşi ile işbirliği yapmakta fayda gören
lerin değil, Anayasa ile tahkim ve tescil edilmiş 
olan demokratik idareyi ilelebet yaşatmak isti- ! 
yenlerin elinde olmuştur. I 

Türkiye'nin kaderinin meşru ve mesul eller- S 
de olması istenen bu ortamda, Türk vatandaşı- ! 

l nm fikrinde ve kafasında demokrasiyi tahribe ( 
yeltenenlerin müdafii kim olursa olsun, Devlet 
kuvvetlerinin ezici, insafsız ve çok şiddetli mu
kavelesiyle karşılanacağını bilmelidir. 

Türk gençliği şunu bilmelidir ki, milletin 
temsilcileri tarihî vazifelerini yapmak arzusun
dadırlar. Dar ve kısıtlı görüşlerin mutlaka ne
tice vermiyeeeğini bilmelisiniz. Birbirinize düş
mekten şiddetle kaçınmalısınız. Zira, bu vatan 
bizimdir. Nasıl ki, atalarımız bu vatani canları 
ve kanları pahasına korumuşlarsa bundan ders 
almak da sizin göreviniz olmalıdır. Bizler, sizle
rin birbirinize düşmenizden şiddetle kaçmmışız-
dır. Hukuk ve kanun Devletinin ihyasına gay
ret edilirken, bâzı anarşistlerin bunu yıkmaya 
çalışmaları kınanacak mühim bir olaydır. Bu
nu kınamak, aklı eren her Türk vatandaşının 
aslî görevi olduğu gibi, bu görevini de ihmal 
etmemesi vatan borcudur. 

Bu memlekette hür ve serbest seçim müesse
sesi, hür basın, hür yargı organı, siyasi parti
ler, muhtar üniversite, hür teşebbüs, hür vic
dan demokratik nizamın müesseseleri değil mi

dir? işte biz bunların müdafiiliğini yapmakta
yız. Aziz Türk Milleti de bunu istemiyor mu?.. 

Şimdi, anarşist gençler sise soruyorum; ya 
siz ne istiyorsunuz? Ben söyliyeyim; hiçbir şey. 
Atılacak adımın ne netice doyuracağını hesapla-
malısmıı. Kime, neye hizmet ettiğinizi bilmelisi
niz. iş işten geçtikten sonra, bindiğin dalı kes
tikten scnra dövünmenin, eyvah demenin kıyme
ti olmadığı gibi, bu hareketlerinizin kefaretini 
ağır ödersiniz. Artık, sizi şu veya bu şahıs 
değil, büyük Türk Milleti de kurtarmak istemez. 
Devletin":izin güçlü ve itibarlı olması hepimizin 
yararınadır. Bu itibarla, her Türk vatandaşının 
milletçe en kıymetli varlığı olan Devletimizin iti
barını koruması ve onun hakkında fikir yürü
türken biraz titrenmesinin icabettiğini bilmesi 
gerekir. 

Meml aketimizi, siyasi çalkantılar içersinden 
çıkarıp, huzuru sükûnu, kardeşliği, dostluğu, 
karşılıklı itimadın hâkim olduğu bir ülke haline 
getirmek gayreti içersinde olmamız şiddetle lâ
zımdır. 7'.unu, kanım ve hukuk dev?etinin ısrarlı 
müdafileııî olarak savunmaktayız. Kanunlarımı
zın derp:"'i etmediği haklan istihsale çalışmak ve
ya kanunlarımızın tanıdığı hakları tahdide kalk
mak tasvibedilmiyen hususlardır. Bunların tas-
vipkân :;lmak, bizi istikametimi si büemiyeeeği-
m?z bir ortama götürür, Büyük bir milletin isti
kametinin bilinmez ortama götürülmesi akü ve 
mantığm alacağı bir husus değildir. Hâkimiye
tin kayıtsız şartsız Türk Milletinin, olduğunu dü-
şünmiyenler, lâik ve demokratik Türkiye'de baş
ka bir idare tarzı düşünmek isteyenler büyük 
Türk Milletinin kahredici gücünü karşılarında 
bulacaktır. 

Saym senatörler, yer yer ortaya çıkan (iğren
ci hareketlerinin siyasi kışkırtmacılar tarafından 
körüklenmesine kapılmıyan Türk gençliğinin 
asil hareketini takdirle karşılıyoruz. Birkaç 
anarşistin yaptıkları insanlık dışı hareketleri 
Türk gençliğine mal etmeyi insanlık dışı bir ha
reket olarak nitelemekteyiz. Bu anarşistlerin 
sürdürdükleri silahlı yıkıcı faaliyetler yüzünden, 
bütün anneler ve babalar evlâtlarının akşam ev
lerine sağ olarak dönüp dönmiyeceği korkusuyla 
büyük üşüntü çekmişlerdir. 

Yine bu anarşistlerin silâhlı işgalleri yüzün
den; Öğrenme, ve öğretme hürriyeti ortadan 
kalkmıştır. Yine bu anarşistler, banka memur 
ve veznedarlarını silâh tehdidine mâruz bırak-



0. Senatosu B : 30 

mışlardır ve Türk Devletinin teminatı altında 
"bulunan yabancı görevlileri ve diplomatları ka
çırmış ve öldürmüşlerdir. Görev başındaki Türk 
güvenlik kuvvetlerine rastgele kurşun sıkmışlar, 
kurşun yağmuruna tutmuşlardır, Daha da ile
ri giderek, büyük Türk Ordusuna karşı da silâh
lı saldırılara girişmişlerdir. Kahraman Türk ku
mandanlarının evlerini dinamitlemişler ve hattâ 
Türk askerini şehit etmişlerdir. 

Bağımsız Türk Devletini yıkmak, onun yeri
ne Marksist ve Leninist fikirleri benimsiyerek, 
Türkiye'yi komünistlestirmek için girişilen ve 
kızıl yıkıcılığa «İkinci Kurtuluş Savaşı» ismini 
verenlere sesleniyorum: Suçlarınız çağ dışı ve 
dünya hukuk kurallarına aykırıdır. 

Sayın senatörler, hakiki Kurtuluş Savaşının 
Büyük Kumandanı Atatürk, memleketi Türk 
gençliğine emanet ederken, böyle bir gençlik 
düşürülebilir miydi? Ebedî hâtırasını miletçe an
dığımız Büyük Atatürk'ün, bu mevzudaki hassas 
tutumumun, ruhunu şadedecektir. 

Atatürk, Türk Milletinin kendisini idare ka
biliyetine inandığını ve millî iradenin ancak 
Parlamentoda tecelli edebileceğini söylemiştir. 
Cumhuriyet ilân edildikten sonra, «Hâkimiyet, 
kayıtsız şartsız milletindir.» demişti. Seçim yap
manın, milletin oyu ile iktidara gelmenin veya 
çekilmenin sosyalistlerin hoşlanmadığı şeyler ol
duğunu söylemişti. Yine büyük Atatürk; milli
yetçilik Türk Devleti için izalesi imkânsız tarihî 
bir karakter damgası, demişti. 

Muhterem senatörler, sözlerime müsaadenizle 
biraz daha devam etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Biraz bütçeden bahsetmek su
retiyle değil mi efendim? 

A. P. GRÜPU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Devamla) — Evet efendim. 

Türk Milleti bütün mazisi boyuncu daima 
millî duygudan hız almıştır. Millî duyguların 
önplânda tutulmasiyle Türk Devleti milliyet
çilik temeli üzerine kurulmuş ve böylece yaşa-
tılmıştır. Türk Milletinin tarihî gerçekleri üze
rine kurulu Türkiye Cumhuriyetini yıkma ça
basında olan gafiller başlarını Türklük ve Ata
türkçülük kayalarına çarpacaklardır. Türk 
milliyetçilik anlayışını indî görüşler ve uluorta 
tefsirlerle tahrif etmeye ve yanlış tanıtmaya ça
lışanların mevcudiyeti bir gerçektir. Kimlikleri 
yalnız günlük gazeteleri takioedenlerce bile 
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malûm ve hiç şüphe yok ki, kökü dışarıda bir
takım cereyanlara kapılmış, Türk halkının sağ 
duyusundan habersiz, memleket realitelerini 
germekte yetersiz bir avuç insan, hemen her 
yayın vasıtasından, konferanslardan, açık otu
rumlardan ve hattâ Meclis kürsülerinden fayda
lanarak, milliyetçilik unsurlarına, aile ahlâkına, 
millî ruh, dil ve dine saldırmakta ve Türk mil
letinin ruhunda ııüvelenmiş millî hisleri zede
lemek gayesiyle kesif bir propaganda faaliyetine 
girişmiş bulunmaktadırlar. Millî duyguyu in
kâr, insanlığı inkâr mânasına gelir. Kendini bes
leyip, büyüten ve yetiştiren yakınlarına, mil
letine ve üzerinde doğduğu ve her türlü nimet
lerinden istifade ettiği vatanına düşman kesilen 
bir kimsenin, insan sureti altinda olup da, in
sanlığa yakışmıyan hareketlere tevessül etmesi 
neyle mukayese edilir bilemiyorum? Zira, sevgi 
esnasında gelişen milliyetçilik duygusu beşerî 
bir unsurdur. Daha doğrusu, insanı insan ya
pan bir faktördür. Vatan ve milleti için ça
lışan, mânevi hazza bürünür. Bu da, sonsuz 
bir çalışma iştiyakı verir. Böylece insanlar, bu 
duyguları ile memleket ve milletini Batı seviye
sindeki medeni milletlerin katma ulaştırır. 

Parolamız; çok ve daha çok şeyler yapmak 
mecburiyeti ve azminde olmak, memleketimizi 
dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri 
seviyesine çıkarmak olmalıdır. 

Türkiyemizin gelişmesinin, büyümesinin, güç
lenmesinin, devamının en zaruri şartı, milletçe 
bütünlüğümüzdedir. Maziyi değerlendirmekte 
fayda umuyoruz. Memlöketimizin kıymetini, 
Devletimizin kıymetini, huzurun, sükûnun başa
rının değerini bilmeye mecburuz. Anarşi, kar
gaşalık bu milletin hasleti değildir. Anarşi he
veslilerinin, Devlet ve otorite düşmanlarının 
hürriyeti evvelâ hazmetmesinin lüzumlu oldu
ğuna inanıyoruz. Macera aramak istiyenler, 
maceralarının kendilerine neye malolacağını çok 
iyi bilmelidir. Milletimiz hem. haysiyetini ve 
hem. de hürriyetini korumaya muktedirdir. 

Sayın senatörler, Büyük Atatürk'ün Sam
sun'a ayak bastığı günden bu yana Gençlik ve 
Spor Bayramını kutlarız. Atatürk, «Her Ulus 
çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmalarını, ya
şadıkları belgenin sıhhî şartlarını temin etmek, 
Devlet halinde bulunan, siyasi teşekküllerin en 
birinci ödevidir» demişlerdi. Bizde de, geç ol-
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masına rağmen, 3 Kasım 1969 yılında gençleri
mizin faaliyetleriyle yakmen ilgilenecek olan 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Bakan
lığımızın çalışmalarını biz de yekinen taMbet-
mokteyiz. 

Dünyadaki hızlı gelişim, insanın fikir ve 
görüşlerine, gündelik iş hayatına büyük etkide 
bulunmuştur. Bu değişikliğin zarar ve etkileri 
daha ziyade böyle bir ortamda ve değerlendiril
mede, yargısına hazırlıklı olmıyan okuyan ve 
îş hayatına atılan genç kuşaklarda görülmekte
dir. Gençlerimizin, yukarda da bahsettiğim gi
bi, yaşadikları ortam ve meşguliyet sahalarını 
da dikkate alarak biyolojik, psikolojik, sosyolo
jik yönleriyle ilmî bir açıdan incelemek ve so
nuçlarını tesbit ederek, ihtiyaç duydukları den
ge ve güvenliği sağlamak, huzursuzlukları gi
dermek, yeni ideallere karsı olan eğilimlerini 
değerlendirmede örf ve âdetlere bağlı, kanun 
ve nizamlara saygılı gerçekçi bir yol takibetme-
leri gereklidir. 

Gelişme ve yetişme çağında olan gençlerin, 
çağının ve yarının sorunlarını olumlu olarak 
değerlendirmelerine büyük yardımcı olarak iyi 
yetiştirilmiş, yeterli sayıda beden eğitimi öğret
menleri ile rehber ve liderlere, her türlü maddi 
ve mânevi desteği ve beraberliği sağlayacak sos
yal, kültürel, sportif amaçlı alt yapıya ve faali
yetlere şiddetle ihtiyacolduğu kanısındayız. 

Bugün beden eğitimi ve spor, genel eğitimde 
çok geniş bir yer tutmaktadır, öğretimde ol
sun, çocuğun moral ve beden gelişiminde olsun, 
birinci derecede vasıta olarak kabul edilmekte
dir. Her biri kendisine has özel metot ve pren
siplere sahip bulunmaktadır. Ayrıca dersane ve 
okul içine inhisar etmiyerek, genel eğitimde de, 
en az bunların fonksiyonu kadar değsri bulu
nan dış faaliyetleri do ihtiva etmelidir. Bu ba
kımdan her kademedeki okullarımızda öğrenim 
yapan çocuk ve gençlerimizin kendi yaş, cins ve 
bünye özelliklerine göre çeşitli beden eğitim fa
aliyetleri, fikrî gelişme, bilgi, hüner ve marifet 
kazanmaları yanında, fizik ve ruhî gelişmelerine 
önem verilmesi ve böylece yetişmelerinin bir 
bütün olarak ele alınmasını zaruri bulmaktayız. 
Bilhassa teknoloji sahasında büyük hamleler 
yaparak gelişimini hızla sağlamış memleketler
de, toplumun sosyal yapısındaki değişikliğin 

genç kuşaklarda yaptığı etki büyük ve ciddî bir 
sorun olarak kendisini göstermiştir. 

Sayın Başkanım, konuşma müddetimin biti
mine daha zaman var mı acaba? 

BAŞKAN — Efendim, daha bir 10 dakikanız 
var. Bütçeye yeni girdiniz, devam buyurunuz 
efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Sayın 
senatörler, memleketimizi de içine alan gençlik 
olaylarının büyük ıstıraplarını gördük. Halen 
de bu durumun ıstıraplarını yaşamaktayız. Geliş
miş memleketler gençliğin isteklerini karşılıya-
cak tedbirlere çoktan girmişlerdir. Bu arada, 
klâsik eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olan 
çeşitli beden ve karakter eğitimi faaliyetlerinde 
gençlerin bedenen ve ruhen gelişmelerini sağlı-
yacak imkânlarından yararlanmışlardır. Bugün, 
çeşitli memleketlerde gençliğe hizmet götüren 
örgütler olarak, gençlik merkezleri, semt lokal
leri, izeilik teşkilâtları, semt spor sahaları, din
lenme kampları gençlerin faydalandığı en tabiî 
tesis ve kuruluşlardır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında gençlik 
ve spor sorunlarına 2 bölüm halinde yer veril
miş ; göz önüde bulunldurulacak ilkeler ve uygu
lanacak politika açıklıikla belirtilmiştir. Çağdaş 
ııygarhk düzeyine ulaşmak yolunda büyük ça
balar harcıyan milletimizin gençliği, millî ha
yatımızın her bölümünde birleştirici, yaklaştırıcı 
ve yaratıcı bir unsurdur. Bu nedenle kişiliği, 
bedeni ve ruhu ile birlikte dengeli bir bütün 
olarak düşünmek ve gençleri girişken, yapıcı, 
yaratıcı, sağlam, mutlu ve verimli vatandaşlar 
olarak yetiştirmek lâzımdır. 

Bugün eğitim ve eğretim daha çok teknik 
bilgi aktarması şeklinde anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle, toplumumuzda beden eğitimi, spor ve 
boş zamanları değerlendirme konularının önem
senmediği, gerektiğince dikkate alınmadığı ve 
ihmal edildiği bir gerçektir. Bakanlığın kuru
luşuna kadar bu konularda faaliyet gösteren çe
şitli kuruluşların uygulamaları ise yurt çapın
da dikkate alınmıyacak kadar az ve etkisizdir. 
Diğer taraftan bu kuruluşlar arasında da gerek
li işbirliğinin olmaması verimi düşürmüş ve 
çok zaman kaybına sebebolmuştur. 

Ülke nüfusunun yarısına yakan bir oranını 
okul içi ve okul dışı genç kuşaklar teşkil etmek
tedir. Bu genç kuşağın bunalımlarını gidermek, 
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boş zamanlarını verimsiz ve olumsuz sonuçlara 
gürüküyen faaliyetlerden kurtararak, yapıcı ve 
kabiliyetler kazandırıcı meşguliyetlerle değer
lendirmek, millî kalkınmaya ve çağdaş uygar
lığa üstün seviyede kalkıda bulunmalarını teş
vik etmek; sağlık, çalışma imkânı ve ihtiyaçla
rını gidermek, aynı zamanda sosyal, mânevi, ah
lâki ve kültürel değerler bakımından yetişme
lerini sağlamak üzere çeşitli hizmetlerin en iyi 
biçimde gerçeklere götüfülrnesi gerekmektedir. 
Bu hizmetleri sağlamak üzere kurulmuş olan 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş amacını 
aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür : 

Üniversite dînil, okul içi ve okul dışı gençli
ğin bedenî ve ahlâki kabiliyetlerini demokratik 
usullere uygun bir şekilde geliştirmek ve sosyal 
ihtiyaçlarını sağlamak. 

Oyun, jimnastik, spor, izcilik ve boş zaman 
çalışmalarına yönelmek. 

Gençliğin gelişmini temin ve teşvik etme 
faaliyetlerinin gerektirdiği tesisleri; kurmak 
malzemeleri temin etmek ve bu faaliyet
ler için lüzumlu teknik ve idari eleman
lar yetiştirmek; memleket içinde ve dı
şında bu faaliyetlerle ilgili olarak bilimsel araş
tırmalar yapmak. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu faaliyet
lerde bulunduğunu germek isteriz. 

Bu amacı gerçekleştirecek olan Bakanlığımız
dan aşağıdaki hususları da gerçekleştirmesini 
Gruptunuz olarak dilemekteyiz : 

— Gençliğin temel sorunlarına eğilmek. 
Türk sporunu geliştirmek ve yaymak. 
Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabil

memizde rol oynıyacak gençlere en verimli ge
lişim çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak, bü
tün millî kuruluşların iştirakiyle eğitim, sos
yal refah, sağlık, çalışma, eğlenme ve dinlen
me imkânlarını temin etmek. 

Bütün okul çağı gençliğinin yaş ve beden 
özelliklerine uygun, beden eğitimi ve spor uy
gulamalarını bilinçli şekilde yürütecek beden 
eğitimi, spor öğretmenleri ve gençlik liderleriy
le, her türlü spor saha ve tesislerinde liderlik 
edecek antrenör, monitör, yönetici ve organi
zatörleri ihtiyaca cevap verecek sayıda ve mo
dern eğitim metotlariyle yetiştirmek. 

Her yaşta vatandaşların işgücünü artıran ve 
sağlıklı yaşantılarını gerçekleştirmeye imkan 

veren, sağlık için beden eğitimi spor f aaliyetle-
rlinin tanıtılmadı, uygulanman ve yayılması için 
kalınmalara yön Vermek. 

Amatör sporun altyapı üniteleri olan spor 
kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve geliştirilmesi
ne ait her türlü tedbirler plânlanarak, kulüp
lerin Türk sporuna katkıda bulunacak bir dü-
Zc'je ulaşmaları teşvik edilerek, gerektiğinde 
birleştirilerek daha yararlı bir hizmet reorga-
nizasyonuna ulaşmaları, mensuplarına en iyi 
santiarla spor yaptırmaları ve gerçekten kay
naştırıcı sosyal topluluklar haline getirilmele
ri için gerekli tedbirler almak.. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, 5 dakikanız var, 
MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Emre

dersiniz Sayın Başkan. 
Türk sporunu uluslararası temaslarla geliş

tirmek, Türk gençleriyle diğer milletlerin 
gençleri arasında kültür ve görgü, mübadele
sini gerçekleştirmek için, üstün başarı gös
teren gençlerimizin dış temaslarını temin ve or
ganize etmek. 

Sayın senatömr; 
Ayrıca, sporu kütleye mal etmek ve yay

mayı, sporu Cumartesi ve Pazar eğlenceleri ol
maktan çıkarıp, günlük çalışmalar araşma 
girmesini temin etmeyi, tesisleri de tam za
manında gençliğin emrine vermeyi, sporu lilkı-
lükten kurtarıp, ihtiyaç haline getirmeyi gru
ptunuz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız
dan dilemekteyiz. 

Bakanlığın hazırlanan Kuruluş ve Teşkilât 
Kanununun da biran önce çıkarılmasını da 
Adalet Partisi Grupu olarak arzu etmekteyiz. 

Zamanımın dolduğunu tahmin ediyorum. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin memle
ketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan niyaz eder, beni dişleme 
lûtfunda bulunduğunuz için hepinize en derin 
saygılarımı sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Varış
lı. 

Sıra Sayısı 22 olan açık oylama neticesi
ni arz ediyorum:. 

Orman Genel Müdürlüğü 1972 malî yılı Bütç-e 
kanunu tasarısının açık oylamasına 119 sayın 
üye katılmış olup, 119 kabul oy çıkmıştır. Ka
nun kabul edilmiştir. Arz ederim. 

iSıra şahısları adına söz alan arkadaşlara 
I geldi. 
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Sayın Beliğ Beler, buyurunuz. Saat 15,30. 
EELÎĞ BELER (İzmir) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, 
Muhtelif zamanlarda Senato kürsüsünden 

yaptığımız aynı bütçenin görüşmelerinde, bâ
zı tenkidler ileri sürmüş ve temennilerde bu
lunmuştuk. Esefle ve üzülerek ifade etmek is
terim ki, temenni ve tenkidlerinıizin büyük 
bir kısmı, bugüne kadar her nedense yerine 
getirilememiştir. 

Birçok sayın arkadaşımızın yakinen bil
dikleri gibi, sporun içinden gelmiş, sporda mü
sabık, idareci ve spor yazarı olarak tam 30 
sene emek vermiş ve halen de fiilsn spor yapa
rak dereceye girmiş bir arkadaşınızım. Bundan 
dolayı, sporun dertlerini daha derinlemesine 
incelemek fırsatını bulduğum gibi, asıl der-
din nerede olduğunu anlıyabilecek kadar da 
'bu işin içindeyim. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin bu
gün görüşülmesi dolayısiyle son derece ehem
miyetli gördüğüm bâzı hususlar üzerinde tek
rar durmayı bir vazife bildim. 

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Adnan Ka-
raküçıük'ün iyi niyetli bir kimse olduğundan 
katiyen şüphe etmemekle beraber, yabancısı 
ıbulundukları bir camianın basma getirilme
leri bizi haklı olarak bâzı endişelere sevket-
mektedir. 

Gerek Yüce Senato ve gerekse Meclis kür
süleri, spordan yakınan senatör ve milletvekil
lerinin konuşmalarına daima vekile olmuştur. 
Bunlar, sporun kalkınması için çareler aran
masını isterlerken, daima bir noktaya dokun
muş; mevcut eski Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kanunun yetersizliğinden yakınmış-
lardır ve daima bu konuşmalara cevap veren 
sporla ilgili Devlet Bakanları ve son saman
larda da Gençlik ve Spor Bakanları, mevcut 
3530 sayılı Kanunun yetersizliğini Meclis kür
sülerinde belirtmişler ve yeni bir teşkilât ka
nununun hazırlandığını ifade etmişlerdir. Ama 
Ibu yeni teşkilât kanunu şimdiye kadar bir tür
lü Meclise getirilmemiştir. Daima biliıımiyen 
kuvvetler, bir noktada bu kanunu engellemiş
tir. 

Artık Türk sporunun daha fazla bekleme
ye tahammülü kalmamıştır. Bunu, kendi içinde 
ıhisseden bir kişi olarak, Türkiye Spor Genel 

Müdürlüğü kanun teklifini Yüce Meclise ver
miş bulunuyorum. 

Spor camiası, spor teşkilâtı sık sık basının, 
parlömanterlerin şikâyetlerine hedef olur. Ço
ğu zaman bunlar haklıdır; ama bâzan bu teş
kilâttan hidbir şey vermeden çok şeyler is
temek durumunda kalırız. Bir şey vermediği
miz müddetçe, bir şey istemeye hakkımız ol
madığını bilmeliyiz. Mevcut hataları düzelt
mek için yeni teklifler ve yardımlar yapaca
ğımız yerde, haklı veya haksız tenkidlerde bu
lunuruz. 

Bu teşkilâtın iyi işlemediğine, birçok aksı-
yan noktaların bulunduğuna ben de inanıyo
rum. Tenkit edenlerin başında ben de varım; 
ama sadece tenkid ile işlerin düzelemiyeceği-
ni de biliyorum. Bundan dolayı Sayın Bakana, 
evle viy etle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Teşkilâtının ihtiyacı bulunduğu reformlar üze
rine eğilmesi gerektiğini, Bakanlık teşkilâtı
nın ancak bundan sonra düzeltilmesi yolunda 
çaba harcamasının uygun olacağını, bilhassa 
hatırlatmak isterim. 

Bir memleketin sporu, iyi kanun, yeterli tah
sisat ve yetişkin spor idarecilerinin elinde 
yükselir. Spor idarecisi öyle kolay yetişmez. 
Yetişmiş elemanları kıskançlıkla korumak ge
rekirken, maalesef harcandığını üzüntü ile g*ör-
dük. Bunların başında, sporun içinden yetiş
miş eski müsteşar Ulvi Yenal ile eski Futbol 
Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak bu
lunmaktadır. Bunların yerlerinin kolay ko
lay doldurulamıyacağmı, biz sporun içinden 
gelenler pekâlâ bilmekteyiz. Artık bu yollar 
bırakılmalıdır. Spor işlerinde; sporcu iradesi
nin hâkim kılınması zamanı gelmiş ve hattâ 
geçmiştir. Her meselede haklı olarak millet ira
desi deriz. Spor işlerinde de gerekli irade, spor
cu iradesi olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz Ak
deniz Oyanları müsabakalariyle büyük bir im
tihan vermiş ve bundan yüz akı ile çıkmıştır. 
Emekleri geçenlere, başta Akdeniz Oyunlar Mü
dürü Turgut Atakol olmak üzere, teşekkür et
meyi bir görev bilirim. Ancak, bu vesile ile 
ehemmiyetli bir hususu da belirtmek yerinde 
olur. 

Bilindiği gibi, Akdeniz Oyunları bir Oyun
lar Müdürlüğü tarafından yöneltilmiş, organi-
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zasyon hazırlıkları bu müdürlük tarafımdan ya
pılmıştır. Şayet bunda başarı gösterebilmiş 
isek, bu biraz da bu Müdürlüğün iyi çalışma
sından doğmuştur. Bu müdürlük, çalışmaları
nı özel bir yönetmelikle ve serbesti içinde yap
mıştır. tşte ba§arısının en kuvvetli yönü de, 
kendi insiyatifi altında iş yapmasına imkân ve
ren özel mevzuatı olmuştur. Bu da gösterir ki, 
spor işlerinin alışılagelmişlerden çok farklı bir 
mevzuat manzumesine ihtiyacı vardır. 

'Bütün bunları göz önünde tutarak hazır
ladığım ve sporcu iradesinin de bir ifadesi ol
duğuna inandığım kanun teklifini Yüce Mecli
se ve Parlömanter arkadaşlarıma sunmuş bu
lunuyorum. Ümidederim ki, Sayın Bakan bu 
teklifimi destekler ve kısa zamanda Türk spo
runa reformcu bir veçıhe ver'ecek olan teklifim 
kanunlaşır. 

Zaman zaman spor teşkilâtının iyi işleme
diği, turistik seyahatler yapıldığı, suiistimal
lerin mevcudolduğu yolundaki iddiaların bir 
kısmı elbette mesnetsiz değildir. Bunların hep
si, iyi bir kanun etrafında toplanacak yeni 
bir teşkilât ile bertaraf edilebilir. Spor teşki
lâtı reorganize edilir, spordan anlıyan teknik 
adamlar, kadro meseleleri düşünülmeden, gö
reve çağırılıp mesailerinden istifade yoluna 
gidilebilir. Spor idarecisini sporun kendisi ye
tiştirir. Vasıflı idareci daima tercih edilebilme
li, teşkilât içerisinde kullanılması mümkün 
hale getirilmelidir. 

Kanun teklifimin tetkikinden anlaşılacağı 
veçjhile, gaye, idari sorumluluğun Devlet eliy
le muiafazası suretiyle, günün şartlarına ve 
dünyadaki emsallerine uygun bir spor teşkilâ
tı kurulmasıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanı arkadaşımın en bü
yük 'başarısı, kanımca Beden Terbiyesi Teşki
lât Kanununu biran evvel çıkartmak olacak
tır. Bu yolda kendisine bütün yardımları yap
maya hazırım. Bakanlık Teşkilât Kanunu ayrı 
bir konudur, onun da üzerinde durulmak gere
kir; ama meselemiz, Türk sporunun yarınıdır, 
bunu ihmal edemeyiz. 

Saym arkadaşlarım, spor sorununun mo
dern memleketlerdeki önemini bilmiyenimiz yok
tur. Spor, artık bir propaganda aracı olarak 
da son derece ehemmiyet kazanmıştır, bunu 
ğörmemezlikten gelemeyiz. Arkadaşlarım, o 

halde vakit geçirmeksizin bunun çarelerini ara
yıp bulmaik, tathik etmek ve Türk gençliğinin 
emrine vermek zorundayız. Unutmayalım ki, 
spor sahalarına sevk imkânı bulamadığımız 
gençlerimizin sokaklara düşmesini de önlemek 
elimizdedir. Böylece Türk sporuna dünya mil
letleri arasında da bir mevki kazandırmış ola
cağız. 

Spor işlerinin arzuladığımız seviyeye ulaş
ması ve gençliğin spor yolu ile eğitilmesi, ka
nımca en büyük memleket kazancı olacaktır. 
Amatör sporun gelişmesi, yeterli tesislere sa-
hibolması, spor sağlığı ile örgütlenmesi, bilim
sel metotlar içinde gelişmesi netice itibariyle 
malî külfete dayanan hususlardır. Bütçe im-
kânlariyle spor faaliyetlerinin yeterli olarak 
desteklenmesinin her geçen yıl daha güçleş-
tiği bilinen bir husustur. O halde amatör spor 
faaliyetlerinin arzuladığımız seviyeye ulaşma
sı, gençliğin her zaman istifadesine tahsis edi
lecek bol ve çeşitli tesislere kavuşması için 
yeni bir gelir kaynağına; gençlik ve spor işle
rine tahsis edilecek bir gelir kaynağına ihti
yaç bulunduğuna şüphe yoktur. 

200 bine yaklaşan bir yüksek öğrenim genç
liğinin burs, kredi ve yurt sorunu yanında, spor 
yapma ve boş zamanlarını değerlendirme ihti
yaçlarının da bulunduğunda şüphe yoktur. Bu
nun yanında, çok kişinin spor yapabilme im
kânları, yani sporun kütleye maledilmesi ola
naklarının il, ilçe hattâ köylere kadar yaygın 
hale getirilmesi de, halli gereken sorunların 
biri, belki de en önemlisi dir. 

Bunlara ilâveten, Spor - Toto hâsılatının es
ki seviyesini muhafaza edememesi, buna kar
şılık her geçen gün yapılan ve adedi çoğalan 
tesislerin ayakta duralbilmesi için gerekli mas
rafların artması yeni bir gelir kaynağının za
ruretini belirtmeye kâfidir. 

Muasır memleketlerin Spor - Toto ile birlik
te yürüttüğü ve hemen her ülkenin uyguladığı 
Spor - Loto, aynı zamanda genel bütçenin yük
lerini de azaltacak ve bunun yanında spor iş
lerinin daha iyi yürümesinde büyük destek ola
caktır. Spor - Toto Kanununun Yüce Mecliste 
kalbulünden bu yana yapılan tatbikat; o sıra
da bu kanun aleyhinde ileri sürülen fikirlerin 
yersiz olduğunu fiilen ortaya koymuştur. Ya
pılan spor saha ve tesisleri bunun açık ve can-
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lı bir misalidir. Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 21 federasyonu yoğun faaliyetlerini 
Spor - Toto ile Devlet bütçesinden verilen ve 
hiçibir zaman yeterli olmıyan tahsisatlarla 
yürütmektedirler. Sporu bir propaganda vesi
lesi addeden ve bunda büyük faydalar gören 
dünya anlayışına ayak uydurabilmenin tek 
ve çıkarlı yolu, spora daha fazla gelir sağla
makla mümkündür. Hangi açıdan bakılırsa ba-
küısın, Spor - Lotonun sağlıyacağı faydalar 
açıktır, özlemini duyduğumuz seviyeye ulaş
ılanın yolu, maddi olanakları sağlamakla 
gerçekleştirilebilir. 

Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, Spcr 
- LOJD Kanununun çıkarılması için 1982 yılın
dan çeri sarfetmekte olduğu çabaları yalan
lan bilenlerdenim. Bu çalışmalara zaman za
man ben de katılmıştım; fakat ne yazık M, bu 
çalışmalar zamanın bakanları tarafından de
ğerlendirilmemiş ve bugüne kadar da bir ne
tice alınamamıştır. Türk sporunun, muasır se
viyeye ve görüş içerisine örgütlenmesi için 
artık beklemeye tahammülü kalmamıştır. O 
nedenledir M, İzmir Milletvekili arkadaşımla 
birlikte hazırladığımız Spor - Loto kanun tek
lifimizi Yüksek Meclise sunmayı bir vazife bil
dik. 

BAŞKAN — Sayın Beler, iki dakikanız var 
efendim. 

BELİĞ BELER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Spor - Loto, halkın spora katkısı yoludur. 
Halktan alınanın yine halka verilmesi yo
ludur. Bütün Avrupa milletlerinde yapılan sis
temin vakit geçirmeksizin yurdumuzda da uy
gulanmasının gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir 
görev halini almıştır. Spor - Loto, insanlarda 
mevcudiyeti bilinen, iddia ve tahminde bulun
ma eğilimlinin disipline edilmiş ve ezel bir ge
lir kaynağı haline getirilmiş şeklidir; fakat 
memleket sporuna katkısı mutlaka büyük fay
da sağlıyacaktır. Buna olan inancımızı ve Türk 
sporuna yardım etme ineğimizi bu kanun tek
lifini yapmış olmakla yerine getirdiğimizi sanı
yoruz. 

Yukarda izahına çalıştığım bu gerçekleri 
pek yaikın zamanda yeni Gençlik ve Spor Ba-
":?.nı da anüıyacaktır; buna eminim. Gayemiz, 
T irk sporunun biran önce kalkınmasını, ken
disine yakışır yeri almasını temindir. Bu ne

denlerle Yüce Meclise sunmuş bulunduğumuz 
Türkiye Spor Genel Müdürlüğü ve Spor - Loto 
kanun teklifimizin, Sayın Bakan ve siz sayın 
arkadaşlarımız tarafından da destekleneceğin
den hiç şüphe etmiyoruz. 

Sizlerime son vermeden evvel, mühim gör
düğüm hususları, tekrardan bıkmış olmakla 
beraber, bir daha teshitte fayda mülâhaza edi
yorum. Şöyle ki: 

1. Türkiye Spor Genel Müdürlüğü ile Spor 
-Loto kanun teklifimiz vakit geçirilmeden 

kabul edilmelidir. Bu hususta bilhassa Spor ve 
Gençlik Bakanı arkadaşımıza büyük iş düş
mektedir. Ariık tetkik ettirmek safhasını bir 
tarafa bırakıp, süratle neticeye gitmelidir. 

2. 21 federasyonun bir çoğunda muvaffak 
olunması için hariçten teknik adamlar getiril
meli ve Ibiihassa kurs açma mevzulanna bü
yük ehemmiyet verilmelidir. 

Turistik harici temaslara muhakkak son 
verilmelidir. Muayyen bir seveyiye gelemiyen-
ler, barajı aşamıyanlar yabancı memleketlere 
gezmeye yollanmamaiıdır. 

3. Yerli futbol antrenörlerimizle ve yerli 
hakemlerimizle haklı olarak iftihar edebiliriz. 
Bununla beraber, icabederse yabancı hakem 
mevzuu da pekâlâ ele almabilmeiidir. 

4. Spora hiçbir zaman politika karıştırıl
mamalıdır. Tesisler mevzuu uzun vadeli prog
ramlarla ele alınmalı, bunların bakım ve mu
hafazasında büyük gayret sarfedilmelidir. 

5. Profesyonel kulüplerin yaşıyabilmeleri 
için bunlara şirket kurabilme imkânları verilme
lidir. 

6. Federasyon başkanları seçimle işbaşı
na getirilmeli ve teknik mevzularda federasyon
lara büyük serbesti tanınmalıdır. Gençlik ve 
Spor Bakanı arkadaşlarımız Umum Müdürlü
ğün ve federasyonların işlerine, bilhass a t3iv-
nik hususlarda asla müdahalede bulunmamalı
dırlar. 

7. İllerden başlamak üzere, ilçe ve hattâ 
köylere kadar bütün vatan sathına spor saha
larının yayılmasına çalışılmalıdır. Kütle spo
runa gitme zamanı artık gelmiştir ve hattâ geç 
bile kalınmıştır. 

8. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve 
bölge müdürlükleri teşkilâtları yeni baştan ele 
alınmalı, yeni çıkarılacak Türkiye Spor Genel 
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Müdürlüğü kanunu ile, spordan anlıyan kim
selere de teşkilâtta muhakkak yer verilmeli
dir. 

9. Bilhassa amatör kulüp ve sporculara bü
yük alâka gösterilmeli, bunlardan maddi ve 
mânevi yardımlar asla esirgenmemelidir. 

10. Yüksek tahsil gençliğinin spor yapabil
me imkânlariyle birlikte, burs, kredi ve yurt 
mevzuları da, daha büyük ehemmiyetle ele alın
malıdır. 

Yeni bütçenin Tüı'k gençliğine ve sporcula
rımıza hayırlı olmaısını temenni eder, Yüce Se
natoya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Beler. 
Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı mensupları için

de Millî Eğitim Bakanlığından tecrübe sahM 
arkadaşlarımız da yer almaktadır. Bu arkadaş
larımızın çoğunu tanır, değerlerini takdir ede
rim. Sayın Bakan, eminim ki; bu arkadaşları
mızın yetkilerini, salâhiyetlerini kullanmalarına 
imkân verirse, mutlaka muvaffak olur. 

Türkiye'de beden eğitimi öğretmenleri mik
tarı azdır. Gençliği harekete getirecek de, on
ları meşgul edecek de, bedenen eğitecek de yine 
bu meslek mensuplarıdır. Bu işlemde geç kalın
mış, gereken tesisler kurulmamıştır. Yalnız, bu 
sahada çalışan arkadaşlarımız hakiki mesleğin 
mensupları oldukları için; mevcut beden eğiti
mi öğretmenlerimiz dahi, sahaları olmadığı ve 
kifayetli yetişmediği halde, birdenbire; tesirler
le de olsa, geniş miktarda beden eğitimi ensti
tülerinin açılması benim kanaatimce doğru de
ğildir. Bu arkadaşlar da her halde o fikri taşır
lar. Çünkü, bir yarım adam yetiştirdiniz mi, 
gitti... Bu arkadaşlarımızın içerisinde öylelerini 
tanırım ki; Bakanı, «Şunları, şunları kuralım,» 
dediği vakit, sahasının ehli olduğu için «Hayır 
bu olmaz, ancak şu imkânlarımızla yaparız; 
ilerde şunları kurabiliriz.» der. Millî Eğitim Ba
kanlığının camiası içerisinde de böyle arkadaş
larımız olsa idi, her halde Millî Eğitim Bakan
lığı bugünkü keşmekeş haline gelmezdi. Onun 
için hakiki uzman olan arkadaşlarımızın bu an
layışlarına yer vermeli, iyi beden eğitimi öğret
meni yetiştirildikten sonra tedricen mevcut 
okulları geliştirmelidir. 

Diğer bir mesele, spor sahaları meselesidir. 
Benim kanaatimce, tesisleri bir yere yığmaJk, 
konforlu büyük büyük tesisler mi yapmak lâ
zım, yoksa bunları vilâyetlerin içerisinde dağıt
mak mı lâzım, meselesi mühimidir. Mademki 
gençliği meşgul edeceksiniz, mademki gençliğin 
enerjisini bir yere toplayacaksınız, ^ani hare
ketli gençlerin zamanını değerlendireceksiniz, 
kanaatim o ki, muhtelif semtlere az ve ucuza 
mal olan spor sahalarını yaymalıdır. Yoksa, 
Ankara'nın çeşitli semtlerinden insanlar kalkıp 
da merkezî bir yerdeki stadyuma gelmezler. 
Meselâ, Bâhçelievlere gidersiniz, zavallı çocuk
lar mahalle aralarında top oynarlar. Bu, çocuk
ların en tabiî hakkı... 

Osman Verel Bey benim teftişimi yapmıştır. 
Tanıdığım ve çok sevdiğim müfettişimdir. Be
nim okulumu, övmiyeyim ya, bilir. Çocukları
mızın boş zamanlarını orada nasıl değerlendir
diğimizi pekâlâ bilir. Ama bu, neyin sayesinde 
oldu?.. Okulun içerisinde, duşları olduğu giibi 

6 - 7 tane müsait bahçesi vardı, basketiböl ve 
voleybol sahaları vardı. Bu surette çocukların 
bir kısmı orada beden eğitimi yaptığı gibi, bir 
kısmı da kütüphanede zamanlarını başka türlü 
değerlendirirlerdi. Bundan maksat fu; ben ken
dimi övmek için söylemiyorum, lüzumu da yok 
zaten. Bunu tatbik etmiş bir insanım, vicdanen 
müsterihim. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Millî Eğitim 
Bakanlığı ile temas kurması lâzımdır. Okullar 
yapılırken, bahçeleri geniş tutulmalıdır; spor 
tesisleri kurulduğu zaman o mu'hiıtin gençliğine 
de açık tutulmalıdır. Oradaki beden terbiyesi 
öğretmeni, okul içi ve okul dışındaki gençlere 
rehfberlik yapmalıdır. Zaten, beden terbiyesi öğ
retmeninin vazifesi 3 - 4 saatlik ders yapmak 
değildir, bunun dışındaki zamandır. l>ers dışı 
zamanlarda gençleri faal bîr hale getirebilmek
tir. Bizde vaktiyle bir toplantı oldu, ben de 
katılmıştım. Bir Millî Eğitim Bakanı bu 
derslere «Aburcubur dersler» dedi. Ben, 1947 
de ona karşı çıktım; dersleri az görürsünüz, 
ama bu arkadaşlarımızın faaliyetleri okul dışın
da başlar, okul dışında da gençlerin zamanım 
değerlendirirler, dedim. îyi insan'dı, hakikaten 
bMm fikrimizi kabul etti. Meselenin bîri bu. 

Şimdi, geliyorum yurtlar meselesine Bir 
arkadaşım konuştu, gençlik meselelerinden bah
setti. Ben şahsan öğretmenim; eğer gençliğin 
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hatası varsa, başka istikamete sapmışsa, şahsan 
kendimi mesul addederim, Ben o makamın ba
şında olsam, - olmaz ya - Millî Eğitim Bakanı 
olduğunu farzedelim; eğer okullarda hâdiseler 
oluyorsa, yine kendimi mesul addeiderim. Çün
kü, gençliğe nasıl bir terbiye verirsen, nasıl 
eğitirsen, nasıl İnandırırsan o yola doğru gider. 
Kuzuyu kurda kaptırmak marifet değildir. 

Şimdi, geliyorum yurtlara... Yurtları, bir 
kışla halinde düşünmemek lâzımdır. Sayın 
umum müdür buna yeteneklidir. Çocuklar ge
lip yatacak, yemeğini yiyecek, çıkıp gidecek. 
İşte bu, olmaz. Esas, üniversiteden çıktıktan 
sonra yurtlarda eğitim safhası başlar. Sayın 
Umum Müdür bilir; İngiltereWe kolej sistemi 
vardır, bu kolej sisteminde, 6 - 7 öğrenciye bir 
mürebbi düşer; yani ders verici. Bunlar da ile
rinin profesörüdür. Bizim dedelerimizin vaktiy
le okullarda kurduğu - mubassır bize ağır gelir -
mubassır sistemi vardır. Yani o çocuklara dersin 
dışında rehberlik edecek insanlardır. Bunu, vak
tiyle bizim dedelerimiz kurmuştur. Ondan son
ra onlar, bunu geliştirmiştir. 

Şimdi, bir yurtta 600 talebeniz var. Bu 600 
talebeye bir müdür, iki tane muavin veriyorsu
nuz. Olmadı, bu olmaz.., Üniversitelerle irtibat 
kurup üniversitelere alman asistanlara yer ve
rilmesi lâzımdır. Burada mesai görülmesinin 
imkânını hazırlamalıdır. Meselâ; fen fakülte
sindeki öğrenci gelip burada yatıyor. Fen fa
kültesinden gelen öğrenci, ders bakımından bâ
zı tatbikat imkânlarına yurtta sahibolabilmeli-
dir. Benim kanaatimce, yurtlarda bir fizik lâ-
boratuvarı yer alabilmeli, bir kimya lâboratu-
varı yer alabilmeli, bir spor tesisi yer alabil
meli, bir geniş kütüphane yer alabilmeli, sonra 
fikri münakaşalara yer verilebilmeli, konferans
lar verilmeli. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil iki dakikanız 
var, efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki, 
Sayın Başkan. 

Bu suretle yurtlar, bir kışla hali olmanın dı
şına çıkarılmalı ve bu hususun tahakkuku için 
gayret sarfedilmeli. 

Türkiye^de iki çeşit yurt var, birisi üniver
sitelere bağlı, birisi şahıslara bağlı. Bunlar ara
sında da bir irtibat kurulabilmeli. Ama, diye
ceksiniz ki, bu olur mu? Olur. İmkân vermezse
niz, mümkün mü? Mümkün de değildir. Umum 

Müdür istediği kadar çırpınsın, çalışsın... Bu 
zihniyeti kafanızda yerleştirmeyiniz, bu imkân
ları hazırlamayınız, bu elemanları vermeyiniz, 
o zaman olmaz. Buradaki eğitimciler, asistanlar 
ilerinin üniversitesinin doçentliğine kadar gele
bilmeli. Hattâ, buradaki çocukların kabiliyetle
rini bunlar değerlendirmeli. İngiltere'deki ko
lej sisteminde öyledir. Yarının büyüik adamla
rını, idarecilerini o zamandan tesbit ederler, 
istikametlerine yön verirler. Maalesef bizim 
Türkiye'mizde böyle değil. Paraları heder edi
yoruz, bir gösteriş halinde devam edip gidiyor. 
Ondan sonra da, «vay gençler orada birbirine 
girdi» diyoruz, gençlerde kabahati arıyoruz. 
Biraz da kabahati sistemlerin, kifayetsizliğinde, 
kendimizin noksanlığında aramalıyız. 

Bütçe hayırlı olsun. Saygılarımla. 
lEAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dikeç

ligil. 
Sayın Tarlan?... Buyurunuz. 
OEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bendenizden evvel konuşan muhterem arka

daşlarımın hepsi Gençlik ve Spor Bakanlığının 
önemi üzerinde durdular. Haklıdırlar, ama ka
naatim odur ki, bu bakanlığa yeteri kadar 
ehemmiyet verilmemektedir. Halbuki, Türkiye'
de süratle artan nüfusa paralel olarak miktar
ları ve sorunları çoğalan bir gençliği, daha cid
dî bir şekilde hesaba katmak ve ele almak mec
buriyeti İle karşı karşıya bulunduğumuzu unut
mamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gençlik sorunları
nı birbirinden ayrı ayrı olarak mütalâa etmek, 
ele almak da pek isabetli olmak kanaatinde
yim, Nitekim, gençliğin spor sahasındaki ihti
yaçları düşünülürken, aynı zamanda ekonomik 
ve sosyal sorunlarının da dikkatle te'sbitinde ve 
bunların topyekûn ele alınarak giderilmesi ci
hetine gidilmesinde sayılamıyacak kadar fayda 
sağlanacağı kanaatindeyim. Bu mânaya gelen 
tutumda Gençlik ve Spor Bakanlığına ağır ve 
düşündürücü hizmetler terettülbetmektedir. Bu 
bakımdan, Gençlik ve Spor Bakanlığının yalnız 
büyük şehirlerde yaşıyanlarla değil, Türkiye'de 
yetişen bütün gençliğin sorunlarına muhatap ve 
bu şuurla hareket eden bir teşkilât olarak mü
talâa edilmesi icabeder. 

Yeni Bakanımızın ilk attığı adımlar böyle 
bir yola yönelmek arzu ve kararlılığı içinde ol-
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duğunu göstermektedir. Memnuniyetimi ifade 
öderken, bu sahada kendilerine faydalı olur 
ümidi ile düşündüğüm bir tek tedbiri de açık
lamak fırsatını bahşettiğinden dolayı, kendile
rine bu bütçe münasebetiyle teşekkür ediyo
rum. 

Muhterem. arkadaşlarım, Türkiye'mizde 
gençlik hareketleri daha ziyade büyük şehirler
de kendilerini hissettirir bir gelişme halindedir. 
Ancak, gençliğin spor yönünden birtakım, im
kânlara sahip kılmak suretiyle bir yandan tat
min, bir yandan da disipline edilebileceği dü
şüncesine bendeniz şahsan iştirak edemiyorum. 
Zira, gençliği, her türlü sportif ihtiyaçlarını 
karşılıyacak tesislere kavuşturmakla hizmet. 
bitmiş olamaz. Bunun yanında, gençliğin bilhas
sa sosyal ve ekonomik sorunları vardır. Bunlar, 
hep birlikte mütalâa edilmez ve topluca ele alı
narak ihtiyaca cevap verecek bir şekil verilmez
se, sarf edilen emekler mahalline masruf ola
maz. Türkiyemizde, bugün köylerden başlıyarak 
ied&rik edebildikleri, bulabildikleri imkânlar nis-
betinde büyük şehirlere doğru bir gençlik akını 
vardır. Bunların ilk masum arzuları; bir yandan 
okumakla beraber, spor açısından da gelişmek ve 
gördükleri diğer spor otoritelerinin zaferlerine 
ortak olmak ve başarı sağlamaktır. Fakat, 
muhterem arkadaşlarım, maddi imkânsızlıklar; 
bunlardan mühim sayılabilecek bir kısmını, bu 
arzuları istikametinde muvaffakiyete götürmek 
şöyle dursun, bilâkis yanlış yollara itmektedir. 
tşte, Gençlik ve Spor Bakanlığının en mühim 
vazifesi, bu durumda olanlara yardım elini uzat
mak ve bunları yollarından saptıracak güçlük
lerle karşıkarşıya koymadan, şefkat ve himaye 
edici gücünü göstermek olmalıdır. Bu vasıfta 
olanlara sahip çıkmalıdır. Burada mühim olan 
dâva da, süraJtle çoğalan Türk gençliğini bü
tün sorunları ile birlikte himayesine alacak bir 
teşkilâta kavuşturmaktır. Bu teşkilât Bakanlı
ğın dışımda olacaktır. Böylesine geniş bir teşki
lâtın kurulmasında Gençlik ve Spor Bakanlığı 
yalnız bırakılmamalıdır. Esasen Bakanlığın 
maddi imkânı da bu ihtiyacı karşılıyacak hacim 
ve vüsatte değildir. Ancak muhterem aradaşla-
rım, böyle bir teşkilâtın yaratılmasına Gençlik 
ve Spor Bakanlığı öncülük edebilir. Meselâ; 
düşündüğüm tedbir şudur : 

Acaba, Türk gençliğini geliştirme vakfı 
adıyla bir teşkilât kurmak ve bütün memleket

teki ana ve babaları, hayırseverleri ve kannu te
şekküllerini hizmete davai etmek, geniş bir 
kampanya açmak suretiyle böyle bir teşekkülün 
kurulmasına yanyacak ve Türkiye çapında bir 
alâka çekmek mümkün değil midir? Denebilir 
ki, Maarif Bakanlığının Yurtlar ve Krediler 
Genel Müdürlüğü vardır. Bu teşkilât, okuyan 
talebenin yurt ve burs ihtiyacını karşılamakta-
dii'. Doğrudur. Biraz evvel Millî Güven Partisi 
Grupu adına konuşan değerli arkadaşım bu hu
susta kıymetli bilgiler de sundular. Ancak, sağ
lanan imkân ihtiyaca nisbe't edilirse, netice biz
leri memnun ve tatmin edici bir şekilde tezahür 
etmez kanaatindeyim.' 

Bunun dışında, öyle bir teşkilât kurulmah-
dır ki, maddi imkânları kadar, sinesine alacak
ları da âdet bakımından en fazla olmalı ve bu
rada en iyi şekilde okutmak ve sosyal ve spor 
ihtiyaçları karşılanmak olanakları sağlanmalı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, 2 dakikanız var 
efendim. 

CEMÂL TARLAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Yeni Bakanımızın, tamamen iştigal sahası 
olan bu önemli mevzuun ve ihtiyacın ya üzeri
ne eğilmiş veya eğilmek üzere olduğunu kuv
vetle tahmin ediyorum. Böyle bir kampanyaya 
girdikleri takdirde, yanlarında Türkiye'nin çok 
tanınmış ve her türlü maddi imkâna sahip in
sanlarını, tevekküllerini bulacaklardır. Bu yol
da, atacakları adımda kendilerine muvaffaki
yet temenni ederim. Elbette ki, kanuni imkân
larına kendi Hukuk İşleri Teşkilâtı bir şekil ve
recektir, ama böyle bir yola girdikleri takdirde 
her halde Türk gençliğine büyük hizmet etmiş 
olacaklarını tahmin eliyor ve bu vesile ile 1972 
yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin mil
letimize ve onun evlâtları olan Türk gençliğine 
hayırlı dileği ile hepinizi hürmeitle selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tarlan. 
Sayın Bingöl, buyurun. Saat : 16,00. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Çok değerli Bakanımızdan ve yeni bir kuru

luş hamlesinde, bir teşkilâtlanma hamlesinde 
olan çok değerli Bakanlık erkâmndan iki ko
nuda istirhamda bulunmak için huzurunuzu iş-

[ gal ettim. 
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Genç, bünyesinin fonksiyonu gereği, mutla
ka biriktirdiği, yenilediği, artırdığı, büyüttüğü 
varlığı ile bir enerji tüketimi ile karşı karşıya
dır. Faydalı sarf mahalleri bulmadığı takdirde, 
mutlaka bir kanal bulması zarureti dolayısiyle, 
israfa, kötü itiyatlara sahip veya mahkum ola
caktır. Bugünkü sistemde, hattâ son 15 - 20 se
neden beri, Türkiye'de spor olarak bilhassa te
maşa sporunu görmekteyiz. Büyük stadlar yapıl
makta, mahdut kütlenin eforlarını kullanmaları 
karşısında, 10 binlerce seyirci de tribünlerde bu 
heyecana iştirak etmek suretiyle, enerjilerini tü
ketmeye gayret etmektedirler. Ama, bilhassa 
ferdî spor bakımından, bünyeyi yetişürebilme 
bakımından ciddî bir çalışma, ciddî bir netice el
de edebilme imkânından milletçe mahrum kal
maktayız. Ferdî sporda muhakkak ki, bedenî ka
biliyetleri fevkalâde yükseltmek imkânları bulu
nacaktı!'. Meselâ, kayak, atletizm, güreş ve sair 
sporlarda olduğu gibi. Yalnız bunda da bir teş
kilâtlanma, iyi bir öğretme konusu, lâzımdır. Bu 
hususlar şu anda yalnız veya büyük çapı ile; 
amatör olarak çalışanlar grupundan ziyade, pro
fesyonel grupun kampındadır, onların bölümün
dedir. Amatör grup bu konuda ciddî bir himaye 
imkânına henüz, arzu edildiği seviyede, erişeme
miş bulunmaktadır. Takım çalışmaları, muhak
kak ki beraber yaşamayı, ani karar vermeyi ve 
netice almayı, mukavemet göstermeyi telkin 
eden bir spor şeklidir, ama her halükârda en 
evvelâ ferdî olarak yetiştirme yolu temin, edil
melidir. Pek tabiîdir ki, ferdî olarak yetiştirir
ken ciddî hocalar, ciddî öğreticiler, ciddî bir teş
kilâtla bu mevzu halledilir. Böylece, bilhassa 
gencin ahlâki yönü de çok ciddî bir disipline 
alınmış olabilecektir. 

ikinci konu; gençlerin boş zamanlarını de
ğerlendirme mevzuu, bilhassa çok değerli Ba
kanlığın en ciddî meşgaleleri arasında görül
mektedir. Ancak, bu bo^ zamanlan değerlendir
me yönünde, yine de çok ciddî disiplinli öğreti
cilerin temin edilmesi ve bu konuya angaje edil
mesi, tavsif edilmesi iktiza etmektedir. Bunları 
değerlendirirken 3 konunun nazarı itibara alın
masını, Batı'da müşahede ettiğimiz gençlik ev
leri misali değerlendirilmesini en ciddî bir arzu 
olarak kendilerinden istirham etmek istiyorum. 
Bu konular; gençlerin beden kabiliyetlerini 
yükseltme imkânına kavuşturulması, resim, mü
zik gibi sanat kabiliyetleri ve dolayısiyle kültür 

yönüyle kendilerinin yükseltilme imkânına ka
vuşturulması ve nihayet fikrî yönden yükseltile-
bilme imkânlarına kavuşturulması konularıdır. 
Umuyorum M, bu konular bir arada toparlana
rak ve mesele ciddî olarak tetkik edilerek, 
Türk bünyesi tahlil edilerek bu konuda bir ku
ruluş yapabilmek ve faydalı bir teşekkül elde 
edebilmek, imkânı hâsıl olur. 

Son olarak da, son yılların büyük hâdiseleri
ne sebep olmuş bulunan yurtlar konusuna çok 
kısa olarak değinerek sözlerimi bitirmek istiyo
rum. insanların en faal anlarının geçtiği bir dev
rede, büyük kütle halinde, gençlerin bir arada 
bulunabildikleri yer olan yurtlarda çeşitli çalış
malar, sanat çalışmaları cereyan etmektedir. An
cak, işin en önemli tarafı - ki görüşümüze göre -
netice alınamamış tarafı, bunların disiplinli ola
mamaları konusudur. Bu, şahsi görüşüm, şahsi 
kanaatimdir. Umarım ki, kendisinden büyük bir 
ümitle neticeler beklediğimiz kıymetli Bakanı
mız bu konuları deeğrlendirir ve kısa zamanda 
Türk gençliğini tarihlerin kaydettiği iftihar un
suru haline getirir. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bingöl. 
Sayın Atmaca, buyurun. Saat : 16,07 dir. 
(M3EYİN ATöVÎAÖA (DenMi) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım, Gençlik ve Spior 
Bakanlığnnüm değerli mensupları ve temsilci
leri ve saygı değer Bakan; 

Gençlik ve Sip'or Bakanlığının amaçların
dan birisi spior, diğeri de gençlik sorunları
dır. Spor konusu, birftakım kanunlar, yönetme
likler ve tüzüklerde bir çalışma sistemine, yö
nüne girmiş; ancak gençlik konucunda, konu
nun da belki yeni, ele alınmış olması dolayı
siyle, henüz olumlu bir safhaya geldiğini gö-
ı enlemekteyiz. Belki sspor konusunda alınacak 
(birtakım tedbirler vardır. Türkiye'deki spo
rumuzun dünya ölçüsünde ve Türklya öl-
ças'öndcki durumu nedir, ne olmalıdır? Bu, 
üzerinde gerçekten durulması gereken bir ko
nudur. Ama, inançla söylüyorum ki, Türki
ye'de spor mevcut imkânlarımıız Öldibünde, 
bütçelerden verebildiğimiz ödenekler oranın
da, olumlu bir yolda gelişmektedir ve gelişe
cektir. 

Benim üzerinde asıl durmak iatediğim hu
sus bu genç Bakanlığın genç Bakanının, genç-
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lik sorunları üzerine biraz daha ağırlık ver-
omsısi ve son yıllarda Tuılkiye'de 'siyasi, ekono-
ımik ve sotayal birtakım problemler yaratan 
gençliğin ciddiyetle ele alınması vs bu genç 
kucakların; Atatürklün CuırJhuriyoIü emanet 
ettiği ve yarınımızın, büyük Türkiye'nin yara-
tıicısı olacağına inandığnmız gençlerin yönel
tilmesinde , memleket yararına yöneltilmesin
de, birtakam ciddî tedbirlerin acilen alınma
sını duiyurmaMır. Bunun için scız almış bu-
lucnmıyorum. 

IGençlik konusunda şimdiye kadar Gençlik 
ve ıSpior Bakanlığının ele alabildiği tek konu, 
krediler ve yurtlar konuludur. Bütçe imkân
ları içinde Krediler ve Yurtlar Genel Müdür
lüğü ve onun başında buluman değerli boöa-
ımız Genel Müdürün, elinden gelen ionikânla-
riyle olumlu ve yararlı bir çalışma yaptığı 
inancındayız. Alma, bunu da yeterli görmüyo
ruz. Yurtlar bir otel veya pansiyon işletmesi 
halinden çıkarılıp, bu yurtlarda - DJ'keçligil 
arkadaşımızın da biraz evvel belirttiği 
gibi - kitaplıklar, spor sabaları ve bu gençle
rin bbiş zamanlarını değerlendirecek yeni ku
ruluş ve tesüslere süratle gitmek lâzımdır. 
Gençlerimizin yalnızlaşmaya düşmelerinin ve 
kaynayan kanlarının yöneltilemîmEssinin bir 
nedeni de, boş zamanlarda karamöar düşün
celere kapılmalarından ileri gelmektedir. 
Gençleri ne kadar meşgul edersek, gençleri iyi, 
işlere ne kadar yöneltebilirsek, gençleri köitü 
işleri düşünmekten ne kadar uzaklaştırabilir-
fsek, gençleri o kadar yetiştirme imkânına, o 
kadar yararlı hizmet etme imlkânına kavuş
turmuş oluruz. Bugün için gençlik sorunla
rında ele alaMldiğinıiz bu ilk konunun dı
şında, yani kredi ve yurt konularında; yurt 
konu'su daha çjok tatmin edici hale gelmiş; 
fakat kredide, ancak kredi isteklerinin % 30 
unu dahi aor karşılayabilmekteyiz. Tabiî bu 
(bütçe konusudur; Devletimizin, milletimizin 
'zenginliği, bütçesinin imkânları konusudur. 
Bakanlığı aşan, Bakanlığın gücü dışına çıkan 
(bir konu olduğu için, sadece Parlâmento
dan ve Hükümette», bu konuda biraz daha 
(bu gençlere Mkân verilmesini rica etmekten 
ıbaşka bir dileğim dlam&Zr 

Gençliğin okul içi ve okul dışı zamanları
nım ele aîmması zarureti vardır. Aksi tak
dirde, bu konu ele alınmazsa, gençler memlö-
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!köS gerçeklerini bilmeızlertee birtakum. kötü, 
ısapık fikirlere kapılmaları daha kolay ol
maktadır. Birtakıım, rejim için patlama, sföcyal 
ve ekonomik hayatnmız için bunalımlar ge
tiren fikirlere, gençler, boş kaldılkça, esasen 
p.:i;k!C'I!ojik çağının gereği olarak, bu gibi ca
zip görünen boş vakit geçirme, macera he
veslerine kapıla!bilm3ktedi1rler. 

Son ve tan/ifbedemediğimiz, memleketimiz 
için büyük zararlar veren gençlik hareketleri
nin sonuçlarını sadece gençlerde aramanın 
doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü «Ne 
okersen onu biçersin.» Biz gençlere ne vere
bildik; öğretmen olarak ne verebil'dik, münev
ver olarak ne verebildik, Devlet olarak ne ve
rebildik? Evvelâ bu sorudan işe başlamak ge
rekir. Arpa ekersen arpa, buğday ekersen buğ
day, hiçbir şey ekmezsen yabani otlar tarlada 
biter, işte, gençlik düşüncesi ve gençliğin bey
ni de budur. O halde bunları işlemek gerekir. 
Sadece günlük hayatının beş altı saatini okulda 
geçiren gencin Kızılay'da, istanbul'da Beyoğ
lu 'nda, izmir'de Kordon'da başıboş işsiz gez
mesi neticesinde, birtakım kötü hayallere ve 
kötü niyetlere yönelebileceğini de akıldan çı
karmamak lâzım. 

Bir de tatiller meselesi var. Gençler tatil
lerde tamamen tüketici bir sınıf olarak köyün
de, kentinde, kahvelerde, eğlence yerlerinde 
vakit geçirmektedir. Bir hâtıramı anlatacağım. 
Aydın "da Millî Eğitim Müdürü bulunduğum sı
rada üniversiteli gençlere mektuplar yazarak, 
Tekke Köyünde bütün yaz, bir okulu temelden 
çatıya yaptırmanın zevkini gençlere tattırdı
ğım zaman gençler giderken şöyle dediler : 
«Biz eğer bu okul yapımında susuz, kahvesiz, 
gazinosuz, fırınsız, hattâ kuru arpa yufka ekme
ğinin dışında bir yiyeceği olmıyan bu köyün 
şartlarını görmemiş olsa idik, düşüncelerimiz 
daha başka olurdu.» Bu hâtıramdan hareket 
eisrek, yaz kampları ile okul yapımında, yol 
yapımında, orman yetiştirmede ve memleketin 
diğer altyapı hizmetlerinde gençleri organize 
ederek yaz aylarında çalıştırmakla onlara, doğ
ru istikamette, memleketin gerçek şartlarının 
öğretilmesi istikametinde ve kafalarına arız 
olan birtakım sapık fikirlerin temizlenmesi yö
nünde büyük hizmetler yapılabilir kanaatin
deyim. 
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BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bağlı

yorum Sayın Başkanım. 
Türk gençliğine ne kadar değer verirsek, 

Türkiye'nin istikbali o kadar parlaktır. Genç
leri suçlamakla, gençleri töhmet altında bırak
makla, gençleri şu veya bu şekilde sapık fikir
lere kapılmış olarak gözden çıkarmakla mesele
lerin içinden çıkamadığımız gibi, Parlâmento 
olarak, millet olarak, yetişkinler olarak, münev
ver olarak, Sayın Bakan olarak sorumluluktan 
kurtulunamıyacağını ifade eder, Türk gençliği
ne inanmanın; Türkiye'yi sevmenin, Türkiye'
ye bağlı olmanın ifadesi olduğunu bir kez daha 
tekrar eder, hepinizi saygı ile selâmlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın At
maca. 

Sayın Ucuzal, zatıâliniz söz mü istiyorsu
nuz?.. Buyurun efendim. Saat : 18,18 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım 

Spor ve Gençlik Bakanlığının 1972 yılı Büt
çesi üzerinde bir - iki cümle ile konuşmamı arz 
edip bitireceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlık yıllarca 
bir genel müdürlük olarak milletimizin haya
tında görev vermiştir. Zamanı gelince, bu ih
tiyacın karşısında bu genel müdürlük bir bakan
lık teşkilâtı olarak çalıştırılmak üsere kararlaş
tırılmış ve bir bakanlık olarak ihdas edilmiştir. 
Esasta iki görevle karşıkarşıyadır: Birisi; Tür
kiyelin spor meselesi, diğeri; buna dayalı ol
mak üzere gençlik meselesidir. Her iki mesele
nin de, bugün gerek Türkiye'de, gerekse dünya
da ehemmiyetli bir yeri olduğuna kaniim.. Bu 
meselenin, herkesin gönlünün istediği şekilde 
ideal noktaya kavuşması hepimizin en büyük 
temennisidir. Ancak, mesele göründüğü kadar 
basit, göründüğü kadar hafif bir iş değildir. 
Mesele, oldukça çetrefil ve oldukça güç bir me
seledir. Spor hayatında, millet olarak geçmişte
ki tarihî devirlere bakarsak, o günün icapları
na göre sporu kemali ciddiyetle yürütmüş bir 
'millet olmamıza rağmen, değişen dünya şartların
da sporun getirdiği başka şartlar da beraber gel
miştir. Bu bakımdan meseleyi hafife almaya şah
san benim gücüm yetmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, her meselede oldu
ğu gibi, sporda da ihtisasa ihtiyaç vardır, ih
tisas sahiplerine ihtiyaç vardır. Yalnız, bir me-

| seleyi bu noktada ayırdetmek mecburiyetinde-
i yiz. Bakanlık mevkiini işgal eden bir arkadaşı-

mızııı, Bakanlığı görevinde ihtisası olup olmadı
ğı meselesine geldiğimiz zaman, geçmişte Dev
let idarasinde vazife alan; fakat ihtisası olmı-
yan nice muvaffak olmuş kimseler bulunduğu
na millet olarak şahit olmuşuzdur. Benim şahsi 
kanaatime göre, Bakanlık mevkiine gelen şahıs
larda, ihtisastan ziyade, Devlet adamı olma li
yakati lâzımdır. Benim grupuma mensup çok 
değerli bir üye arkadaşım bugün bu Bakanlığın 
başında bulunmaktadır. Bu arkadaşımın bu va
zifeyi, aldığı noktadan vazifesinin devam ettiği 
yere kadar kemali ciddiyetle götüreceğine yü
rekten inanıyorum. Bugünkü kadro ile bu i§, 
düne nazaran bugün daha rahat yürüyecektir 
ve muvaffak olacaktır. 

Sözümü burada kesiyorum. 
Bütçenin Bakanlığa ve milletime hayırlı ol

masını diler. Yüce Heyetinizi saygı ile selâmla
rım. (A. P. Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Adnan Kara-

küçük, buyurunuz. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA-

RAKÜÇÜK (Maraş) — Sayın Başkan, sayın se
natörler, aziz ve muhterem arkadaşlarım; 

Gerek muhterem grupları, gerekse şahıs
ları adına konuşan senatör arkadaşlarımın Ba
kanlığımızla ilgili konulardaki görüş, düşünce, 
teklif, tenkit, temenni ve sorularına ilişkin gö
rüşlerimizi ve cevaplarımızı sunmadan önce, 
üyesi olmakla şeref duyduğum Yüce Senatoyu 
ve kıymetli arkadaşlarımı saygılarımla selâm
larım. 

Elden geldiği kadar kısa hatlarla, ana esas
lar üzerinde açıklamalarda bulunacağım. 

Değerli konuşmacı arkadaşlarımın bir kıs
mının, düşüncelerine ve sorularına bu konuş
mamda cevap bulacaklarını ümit etmek isterim. 
Açıklamalarımızı ve görüşlerimizi iki bölüm 
içinde değerlendirmeye gayret edeceğim. 

Birinci bölümde, bakanlığımızın kuruluş ge
rekçesi ile yaptığı hizmetleri. İkinci bölümde; 
değişen ve gelişen ihtiyaçlar, şartlar gereğince 
bakanlığımızın yeniden düzenlenmesi, buna iliş
kin görüşler, tedbirler, kısa ve uzun vadeli 
plân, program ve projelendirme çalışmaları 
yer alacaktır. 
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Bilindiği gibi, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
4951 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince 
3 Kasım 1969 da kurulmuştur. Bakanlığa 6 Şu
bat 1970 tarihli ve 3/707 sayılı Cumhurbaşkan
lığı Tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının Beden Eği
timi ve İzcilik Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 
bağlanmıştır. 9 Haziran 1970 tarihli ve 4/464 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile de, Be
den Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme, Okul İçi Be
den Eğitimi İşleri bakanlığımıza devredil
miştir. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, bilindiği 
üzere, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
gençlik ve spor sorunlarının bir bütün ölara,k 
ele alınması, gençliğe hizmet sağlıyan program
ların geliştirilmesi, farklı hizmetler arasında 
yakın işbirliği kurulması öngörülmüştür. Bun
lara paralel olarak gençlikle ilgili gerekçeli te
mel amaç şöyle tespit edilmiştir. 

«Türk gençliği, milletimizin tükenmeyen 
hayatiyetinin temsilcisidir. Millî hayatımızın 
her bölümünde, görevlerin ve sorumlulukların 
devamlılığında birleştirici ve bağlayıcı unsur
dur. Gençlik sorunlarının çözümlenmesi için ge
rekli çabalar uzun sürede büyük değer taşı
maktadır. Gençlerin girişkenlik, yapıcılık ve ya
ratıcılık vasıflarını geliştirmek, topluma sağlam 
ve mutlu ve verimli vatandaşlar kazandırmak 
amacımız olacaktır.» 

Bu temel amaca ulaşmasını sağlayıcı diğer 
hususlar İkinci Beş Yıllık Plâna göre şunlardır: 

Boş zamanları değerlendirmek. 
Gençlerin millî kalkınmaya katkıda bulun

malarını sağlamak. 
Mevcut gençlik gücümüzü, belirli program

lar gereğince, en uygun şekilde kalkınma amaç
larına yöneltmek suretiyle gençlerin işbirliği, 
içinde toplu çalışma kabiliyetlerini ve millî kal
kınmaya katılma bilinçlerini geliştirmek. 

Pek muhterem senatör* arkadaşlarım, de
mokratik düzen ve hürriyet rejim!; içinde, 
plânlı kalkınma tercihimiz ve uygulamamız ge
reğince hızlı, dengeli ve sosyal adalet ilkelerine 
Anayasa çerçevesi içinde bağlı bir kalkınmanın 
gerçekleştirilmesi açısından gençlik ve spor so
runlarının bu anlayış ve tutum içinde bir bütün 
olarak ele alınmasının zorunlu olduğuna kaa-
niiz. 

i Daha mutlu, ileri ve modern Türkiye yarat
ma idealinin, gençlik ve spor sorunlarının çok> 
yakın, birbirinden ayrılmaz ilgi ve ilişkileri 
içinde bulunduğu inancındayım. 

Bilim ve teknolojideki bu hızlı gelişmeler, 
günümüzde çağdaş uygarlığın önsaflarında 
yar alan ülkeleri dahi büyük ölçüde etkile
mektedir. Bu gelişmeler ve değişmeler, çağdaş 
uygarlık düzeyine hızlı ulaşmak çabasında ve 
amacında olan ülkeleri ve toplumları daha de
rinden etkilemekte; bu ülkelerde ekonomik, 
sosyal, kültürel, politik dalgalanmalara sahne 
olmaktadır. Türkiye'miz de bu etkilenmelerin 
ve dalgalanmaların içindedir. Bu, normal ve 
çok tabiî bir sonuçtur. 

Ulaşım ve haberleşme araçlarının çok ge
lişmesi, uluslararası teşkilâtlanmaların an
laşmaların artması ve güçlenmesi gibi sebepler
le, çok küçülmüş bulunan dünya ülkeleri ve 
ailesinden; rejimleri ne olursa olsun, bu etki-, 
lenmelerin ve dalgalanmaların dışında kalan 
bir ülke yoktur ve olamaz. 

150 yıl gibi, gerçekten çok uzun bir süredir1 

millî bünyesini yenileme çabasında ve amacın
da olan Türk . toplumu, Büyük Atatürk'ün 
önderliğinde gelişmiş ülkelori hayran bırakan, 
geri kalmışlara da örnek olan çok önemli başa
rılar ve sonuçlar sağlamıştır. Son Yanın Yüz
yıl içinds ise, toplumsal gelişmelerin en ileri 
noktalarına yaklaşmıştır. Ancak; bu çabaların 
sonunda sağlanan her ileri gelişme ile yeni yeni 
değerler kazanan Türk toplumu, bu değişme 
ve gelişmelerin beraberinde getirdiği sorunlar
la da karşı karşıya kalmıştır. 

Bunların çözümlenmesi yolundaki çabalar, 
bu konuda sağlanan veya sağlanamıyan sonuç
lar, esasen var ve normal olan nesiller arasın
daki değerler farklılığını ve çatışmalarını daha 
da artırmıştır. Böylece, yaşlılar ile gençler ara
sındaki farklılık veya uyuşmazlık daha açıklık 
ve ağırlık taşımaya, kazanmaya başlamıştır. 
Gençler, yaşlılar için, gençliklerini unuttukla
rını, dünyanın, dünkü dünya olmadığını belir
tirlerken, yaşlılar ise, gençler için, gençlerin 
yaşlıları saymadıklarını, beğenmediklerini, bü
tün değerleri sarsmaya ve hattâ yok etmeye 
kalktıklarını düşünmeye ve ifade etmeye başla
mışlardır. 

Önceleri duygu ve düşüncede kalan bu tu
tum ve davranışlar, bilindiği gibi dünyada ve 

643 — 



G. Senatosu B : $0 6 . 2 . 1972 O : 2 

bizde, günümüzde çok tehlikeli, bölücü, parça
layıcı, gerçekten millî varlığı ve değerleri tah-
ribedici patlamalar ve eylemler şekline dönüş
müştür. 

işte, bu gibi temel sebeplerle ve ihtiyaçlar
la bir zörunluk haline gelmiş bulunan Gençlik 
ve Sptor Bakanlığının kuruluşu, çok geç de ol
sa, Türk toplumu ve gelecek için çok isabetli 
ve yerinde bir tutum olmuştur. Böylece, Türk 
gençliğinin ve sporunun sorunlarının bilimsel 
olarak araştırılması ve tesbiti, bu sorunlara ger
çekçi çözüm yollarının bulunması, üniversiteler 
ve yüksek okullar da dâhil olmak üzere, okul 
içi ve okul dışı tüm gençliğin bedenî ve ahlâkî 
yeteneklerinin demokratik düzen ve ortam için
de geliştirilmesi, gençliğin temel ihtiyaçlarına 
ilişkin tödlbirlerin alınmasına yardımcı ve aracı 
olunması ve bunların gerektirdiği eğitim, ye
tiştirme, yöneltme, rehberlik, boş zamanlarını 
değerlendirme, spor, izcilik, jimnastik vs oyun 
gibi faaliyetlerin, tesisleriyle birlikte dengeli 
şekilde yaygınlaştırılması amaçlarını, konula
rını organize ve koordine edecek bir Bakanlık, 
yürütme organı içerisinde yer almıştır. 

Pek muJhterem Başkan, sevgili ve kıymetli 
senatör arkadaşlarım; Bakanlığımın adından 
da anlaşılacağı gibi, gençlik ve sporun birlikte 
ele alınması da çok yerinde ve gerçekçi bir ha
reket olmuştur. Çünkü, birbirini tamamlıyan, 
geliştiren ve özellikle birbirinden ayrılması 
fonksiyonel yoldan mümkün de olmıyan, genç
lik ve sporun tek koordinatör ve otoriteye bağ
lanmış olması; araştırma, plânlama, uygulama 
çalışmalarını bu değerlendirmelerin ışığı altın
da yeniden düzenleme ve geliştirmede, birliği, 
beraberliği ve kolaylığı sağlamak yönünden 
faydalı olacaktır. Kabul etmeliyiz ki, biz, uzun 
yıllar her ikisini de ihmal etmiş durumdayız. 

Gençliğimizin acilen çözüm bekliyen sorunla
rı ne kadar çoksa, sporumuzun da sorunları o 
kadar cesim ve çoktur. Ne sporumuzu, bütün 
gençlişimizi kapsıyacak şekilde ele aldığımızı 
ve ne de gençliği bu alana kanalize edecek, 
onun moral ve fizik varlığını geliştirecek tedbir
leri tam mânasiyle aldığımızı iddia etmek müm
kün değildir. 

ilk bakışta, bu konunun sorumlusu bâzı ör
gütlerin bulunduğu kanaati hâsıl olmakta ise 
de, genel düzen içerisinde yüzeye çıkarılması ge
rekli asıl kona. ele alınmamış, bir koordinasyon 

i yoluna gidilmemiş ve bu gibi örgütlerin varlı
ğı İkinci,, üçüncü, dördüncü ve hattâ beşinci 
dereceye atılmıştır. Bu suretle, gençlik eğiti
minin başında gelen ve gençlerimizin birikmiş 
enerjilerini kanalize ederek olumlu bir amaca 
yönelten beden eğitimi ve spor alanında maale
sef ve maalesef çok zaman kaybetmiş durumda
yız. 

Büyük önder Atatürk'ün Cumhuriyeti ema
net ettiği Türk gençliğinin sorunlarına, millet
çe ve millî kurum ve kuruluşlarımızca; - Çok 
kıymetli arkadaşlarım, bu cümle konuşmamın 
içinde birkaç defa geçecektir, onun için altını 
çiziyorum; lütfen bunun üzerinde hassasiyeti
nizi istirham ediyorum - Büyük Önder Atatürk'
ün Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğinin 
sorunlarına, milletçe ve millî kurum ve kuru
luşlarımızca vakit geçirmeksizin eğilmek mecbu
riyetindeyiz. Biz Bakanlık olarak, Türk gençli
ğinin sorunlarının yanında, Türk sporunu yine 
büyük önderin direktiflerinin ışığı altında teş
kilâtlandırmak için gerekli tedbirleri almayı 
bir görev saymaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, büyük Atatürk; «Spor, 
yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayıl
maz. idrak, zekâ, ahlâk da bu işe yardım eder. 
Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve 
kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle ba
şa çıkamazlar. Ben, sporcunun zeki, çevik, aynı 
zamanda ahlâklısını severim. 

Türk sosyal bünyesinde spor hareketlerini 
düzenlemekle görevli olanlar, Türk çocukları
nın spor hayatını düzeltmeyi düşünürlerken, 
sadece gösteriş için her hangi bir yarışmada 
kazanma isteği ile spor çizmezler. Esas olan, 
"•-ütün her yaştaki Türkler için (işte, sporun 
kütleye yayılması meselesinin işaretini Atatürk 
o zaman vermiştir) beden eğitimi sağlamaktır» 
diye buyurmuşlardır. 

16 Aralık 1971 tarihli Hükümet Programı
mızda, gençlik ve spor konuları kısaca şöyle 
özetlenmiştir: 

«Gençlerimizi, yarının millî görev ve sorum
luluklarını yüklenecek üstün vasıflarla yetiş
tirmek millî kalkınma çabamızın en verimli ya
tırımlarından biridir. 

Gençlerimize sağlıklı hayat şartları, geniş 
bir dünya görüşü, köklü kültür imkânlarını sağ
lamak başlıca amacımızdır. 
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Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabilme
mizde rol oynıyacak gençlere, en verimli geli
şim çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak, bütün 
millî kuruluşların iştirakiyle eğitim, sosyal re
fah, sağlık, çalışma ve dinlenme imkânları ar
tırılacaktır. 

'Türkiye'de sporun geliştirilmesine ve yay
gın hale getirilmesine önem verilecektir.» 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 
önce, Türk gençliğinin, Türk sporunun sorun
ları nelerdir? Bunları bu konunun sorumlu bir 
bakanı olarak dile getirmekte fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Nüfusun 12 ilâ 24 yaş arasındaki kesimi 
gençlik olarak kabul edilmektedir. 36 milyon 
olan nüfusumuzun 15 milyonu bu yaş kesitinde 
bulunmaktadır. Tek başına hiçbir kamu kuru
luşunu bu kadar büyük bir kütleye hizmet et
mekle görevli saymak, kanaatimizce mümkün 
değildir. Bundan daha önemlisi, bu büyük küt
leye hangi hizmetlerin ne şekilde götürüleceği
nin henüz anlaşılamamış olmasıdır. Bakanlık 
olarak, bizim için temel sorun da budur. 

Kanaatimizce, gençliğe yalnız eğitim imkân
larını sağlamakla yetinmek yeterli değildir. 
Gençliğe en üstün düzeyde eğitim sağlamak, 
esasen Devletin Anayasal görevidir. Bunun sağ
lanmış olması, gençliğin bugün içinde bulundu
ğu sorunlarını ortadan kaldıramaz. 

Kıymetli a.rkada şiarım, takdir ederdiniz ki, 
bu çağda bulunanlar, yani 12 ilâ 24 yaş kesitin
de bulunanlar, kuvvet, kudret, yetenek ve iş 
arama arzularını, iş başarma arzularını tatmin 
etmek ve denemek isterler. Toplumumuzda sık, 
sık raslanan aşırı gençlik hareketlerinin en 
önemli etkisini bizim kanaatimizce burada ara
mak icabeder. 

Bu yaş devresinin gereği olan, gençlerin eği
limlerimden faydalanarak, iyi plânlanıp; yönel
tilen faaliyetler vasıtasiyle gençlik disipline 
edildiği; ona sportif ve moral alışkanlıkları ve
rildiği takdirde, enerjileri kanalize edilmiş, 
kendileri de mutluluğa erişmiş olacaklardır. 

Hemen burada, benden evvel kıymetli hiz
met vermiş çok değerli arkadaşlarımı hürmetle 
anarak, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden 
dolayı teşekkürlerimi ve şükran hislerimi ifade 
etmek istiyorum. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) 

Pek kıymetli arkadaşlarım, kraruluş gerek
çemizi böylece özetlemiş bulunmaktayım. 

Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar yap-. 
tığı hizmetler de şöylece özetlemeftoüir : 

Pek muhterem arkadaşlarım, Bakanhğm 
kuruluşundan bugüne kadar yapmış olduğu hiz
metler arşivlerden, dosyalardan objektif esas
lar içerisinde alınmıştır. 

Halen mevcut orta dereceli okullanmızra 
beden eğitimi öğretmenlerine olan ihtiyacı 7 bi
nin üzerindedir. Buna karşılık, çalışmakta olan 
öğretmen sayısı ise, 826 dır. 

Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme hızınım, 
yılda 60 - 70 den 500 - 600 e yükselmesi lüzum- < 
lu ve zaruridir. 

'Öğretmen yetiştirme hizmetlerinde kullanıl
mak üzere Manisa'deki Askerî Spor Savaş Otaı-
lu bina ve tesisleri Millî Savtunma BaSkmhğm-
dan devralınmış olup, bu yıl faaliyete geçecek
tir. 

Bu iş için, bu seneki bütçemizde 1 milyon 
788 bin lira civarında bir paramız vardır. Gecem 
sene bir zühul olmuştu; konulan para tenkis 
edilmek suretiyle Nafıa Vekâletine intikal et
memiş ve maalesef bu inşaat geçen sene devam 
edememiştir. ; 

Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi bölü
mü tesisleri İlâve inşaatı devam etmektedir. 17 
milyon liraya çıkacak olan bu tesisler hizmete 
girecektir. 

Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığından devra
lınan tesislerde de, gere&li tadil v« onarım ya
pılmış, bu suretle bu yıl yeniden alınan öğrenci 
50 den 120 ye çıkarılmıştır. 

1971 yasında ilk defa ilkokul öğretmenleri
ne kurslar açılarak, ilkokullarda beden eğitimi 
faaliyetlerinin daha veıimli olarak yürütülmesi 
bir derecede temin edilmiştir. Bu kurslardan 
yetişen 240 ilkokul öğretmeni il ve ilçelerde, bir 
veya birkaç ilkokulun beden eğitimi derslerini 
başarı ile yürütmektedirler. 

Beden eğitimi öğretmenlerinin çeşitli branş
larda uzmanlaşmalarını sağlamak maksadiyle, 
120 öğretmene kurs açılmış ve buradan yetişen 
öğretmenler bölgelerinde uzmanlıklariyle ilgili 
çalışmalara başlamışlardır. 

Aziz ankaidaşlamm, biraa evvel gerek şato
ları ve gerekse grupları aidıana kodiugam arkadaş
larım oldu; bu batkımdan AnadoluhBan hakkın
da da malûmat vermek isftâyoFusm. 
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Amadoluhâsarı'mda iaiişaisı devam edem Spor 
Aikademüsi 1973 yılımda bitinijlünieöre çalışılacak
tır. 25 milyon proje tutarlı bu akademi öğre
time başlaJdığınlda, Türk sporunum çehresdınim 
değişeceğinle multlalk bir kaımaaltimiz vardır. 

1971 yılunida mulhıteüif illerde 38 adet kurs 
açılmış, bu kurslara ilk ve orta dereceli okul 
öğretmenleri ile izciliği beniiimseyem gemiçler ka
tılmış ve 2 293 kişi izci lideri olarak yetişmiş
tir. 

246 izci ve yavrukurt ovmağıma, kuruluşla-
nnı iiknıal etmek maiksadiyle, 157 500 Tl. yar
dım yapılmıştır. izcilik kamp ve eğitim tesis
lerinden, izmir Buca 1da yapılanı eğitim merke
zimin inşası 'bdlimlilş olup, Mayıs ayımda hizmete 
girecektir. 

Bolu ve Uludağ'da 250 kamp tesisi 1972 yı
lımın ortalsımjda hizmete açılacaktır. 

Bir eğittim (komulsu ollam sporu, okulun ta
biî çalışmaları içimde bir düzeme bağlamak ve 
(bu anlayışla sporun gerçek gelemieği içinde geli-
şüimimii sağlamak amaciyle ilik, orta, lise ve dedi
ği meslekî teknik ve özel okullarda öğrencilerim 
yaş ve kabiliyet seviyelerime uygum çalışmalar 
düzemlemjecektdr. 

Bu cümleden olarak, Grup Türkiye birinci
liklerime 67 ilin katılafbiilmiesi imkânı açık tutul
muştur. 

Orta dereceli okulları kapsıyan bu türlü uy
gulama memleketimizde ilk defa yapılmakta
dır. Bu şekildeki bir hdızmıetin ifası, faaliyet
lerim yurt satihımıa, bölge ayrımı yapmadan, 
dengeli bir şekilde yayılması fırsat eşitliği ya-
ratılımıasıma, bölgelerin spor alanımda bilgi ve 
görgülerinim artınümıasıma vesile teşkil etmiş
tir. 

Ayrıca, öğrencilerim sosyal, ekonomik, kül
türel ve turizm yömündem yurdu tamıma, bilgi 
edimime olanağı sağ'lamımıştır. 

Bu suretle yapılan okul içi, okulararası mü
sabakalara katılan öğrenci sayısı 100 603 kız, 
425 283 erkek otaak üzere cem'an 525 886 dır. 

Henüz 784 orta dereceli okuldan faaliyet ra
porları alınmamıştır. Bumflarım da ilâvesiyle 
1971 yılımda spor faaliyetlerine katılan öğrenci 
sayıisı 800 bimi bulacaktır ki, bu her zaman söy
lediğimiz sporu kütleye yaymamın en bariz de
lili ve müjdeisdidir. 

Sporla ilgili çeşitli neşriyat bastırılarak okul
lara gönderilmiştir. 

Türkiye Millî Talebe Spor Teşkilâtı ile iliş
ki kurularak, yıllık çaüışıma programlarında yer 
alam yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerim gerçek
leştirilmesi sağlanmıştır. 

Yaz aylarında deniz kenarımda 9 ayrı kamp 
açılmış, bu kamplara her dereceli okullarımız
dan 6 748 öğrenci katılmıştır. Ankara'da üç 
ayrı yerde -Sayın Dikeçîigil'dıe dokundular 
zanmıediyorum bu mevzua- gençlik ve kültür 
merkezleri açılmış, bu merkezlerde 2 bin geme 
çeşitli faaliyet ve meşguliyetlere sevk edilmiş
tir. 

Muhterem senatör arkadaşlarım, Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, kuruluşum
dan bu yama ihtiyaç sahibi 22 002 öğrenciye 160 
milyon 503 b:m Tl. vermiştir. Halem 7 850 öğ
renciye kredi verilmekte olup, 1971 - 1972 öğre
nim yılında yeniden 3 bin öğrenciye daha kredi 
verilecektir. 

Kurum tarafından halen idare edilen ve iş
letilen 9 ildeki 26 öğrenci yurdumda 2 968 i 
kıs, 14 699 u erkek olmak üzere, 'toplam ola
rak 17 667 yüksek öğrenim öğrencisi barım-
dırılmaiktadır. Bu miktar ile Kurumum kuru-
luşundara bu yana Yüksek öğrenim, öğrenci 
Yurtlar yatak kapasitesi % 340,9 oranımda ar
tırılmıştır. 

Ayrıca, inciraflitı Atatürk öğrenci Sitesi 13 
ay gibi kısa bir süre içinde1 tamamlanarak, hiz
mete açılmıştır. Bu suretle kurum yurtları ya
tak kapaisitefiir.de 1 600 artış sağlamimıştır. 

Bakanlığımızın kuruluşundan, Bakanlık gö
revini devralmış olduğum zamana kadar Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile 
ilgili kısımlara geçiyorum. 

Pek muhterem Başkam, kıymetli senatör ar
kadaşlarım, 21 federasyom vasıtasıyle 25 spor 
dalında faaliyet gösteren Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1971 çalışmalarındaki ağırlık, 
hepimizin malûmu, Akdeniz oyunları olmuştur. 

Kulüplerden 5 spor dalında faliyet istenmesi 
bir harekete sebeholnraş, bu suretle 55 bin olan 
lisanslı sporcu sayısı, 82 bine yükselmiştir. 

1971 yılı içinde Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 21 Federasyonu ile normal faaliyetlere 
paralel olarak, Akdeniz oyunları hazırlıklarımı 
yürüterek, 17 dalda memleketimizin yüzünü 
güldürecek neticeler almışlardır. 

Bu arada, millî sporumuz güreşte 14 altın 
madalya alırken, 25 güreş merkezi kurarak, bu 
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neticelerde büyük hissesi olan başta Genelkur
may Balkanımız olmak üzere, bütün Ordu men
suplarına candan teşekkürlerimi sunmayı vic
danî bir borç bilirim. 

Akdeniz oyunları tesislerinin, maliyetinin 
tahminlerin üzerinde bir artış göstermesi dola-
ylsiyle, diğer kamu kuruluşları bütçelerinden 
46 milyon ve Genel Müdürlük 1971 yılı yatırım 
programında yer alan ve tahminen proje top
lamı 25 milyon lira olan 65 adet çeşitli işin pa
rası bu tesislere harcanmıştır. Buna rağmen, 
s>on üç yıl içinde 14 adet muhtelif kapasitede 
spor salonu, 70 bin kişilik İzmir Haîkapınar 
Atatürk Stadı ile birlikte, 9 adet stad ve saha, 
bir adet kapalı yüzme havuzu ve çeşitli bakım, 
onarım, çimleme işleri bitirilerek Türk gençliği
nin hizmetine verilmiştir. 

Halen inşaatı devam eden 6 adet spor salo
nu, 28 adet stad ve saba, 3 adet yüzme havuzu 
ve muhtelif küçük tesislerin yapımı devam et
mektedir. 

Önceki yıllarda programa girip de gerçek-
leşmiyen işlerimize, genellikle 1972 yılı yatırım 
programlımızda yer verilmiş ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca, bu Genel Müdürlüğün yatırım
ları için, 70 milyon liralık tahsisat öngörülmüş
tür. Ancak, bütçe bağlanırken bu rakam aynen 
kabul edilmemişse de, Bütçe Karma Komisyo
numda Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtının muvafakati arı, muhterem Komis
yon üyelerimizin kabulleriyle tekrar düzeltil
miştir. 

Türk spor severleri adına bu anlayıştan do
layı teşekkürlerimi sunmayı vicdanî bir borç 
bilirim. 

Spor faaliyetlerimizde 1971 yılında Akdeniz 
Oyunları dışında federasyonlarımız belirgin ola
rak şu neticeleri almışlardır. 

Biraz evvelde beyan ettiğim gibi, objektif 
neticelerdir; tatmin etmeyebilir, arzumuz daha 
ilerisidir. Bu hususta da sizinle, beraberim. 

Şimdi, olduğu gibi objektif esaslarla faali
yetlerimizin neticesini bildiriyorum: 

Atıcılık; Yivli silâhlarda ve skette birer 
ikincilik. Trapta bir birincilik. 

Basketbol; Balkan Şampiyonasında üçün
cülük. 

Binicilik; Balkan şampiyonasında takım ha
linde birincilik. 
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Boks: Balkan şampiyonasında takım halin

de ikincilik. 
Eskrim: Balkan Şampiyonasında iki üçün

cülük, Beyrut ve istanbul turnuvalarında ve 
bayanlar flörede bir ikincilik, 'bir birincilik. 

Güreş; Balkan şampiyonasında grekoromen 
ve serbestte takım halinde bir dördüncülük ve 
üçüncülük. Üç elemanla katıldığımız Tokyo'da
ki Dünya Gençler Şampiyonasında bir dünya 
şampiyonluğu. 

Halter : Vücut dalında takım halinde dün
ya üçüncülüğü, ferdî orta boyda Dünya ikinci
liği, judo, tekvando dalında takım halinde Av
rupa şampiyonluğu, 

Kürek : Viyana müsabakalarında bir birin
cilik, dört ikincilik, bir üçüncülük, 

Tenin : Galya Kupasında takım halinde ikin 
cilik gibi neticeler alınmıştır. 

Malûmunuzdur, tekrar edeyim. Akdeniz 
Oyunlarında ise, 18 altın, 12 gümüş, 15 bronz 
olmak üzere toplam 45 madalya alınmıştır. Bu 
miktar, bugüne kadar katıldığımız altı Akdeniz 
oyunlarında aldığımız 144 madalyanın yaklaşık 
olarak üçte biridir. 

Bütün bu işler, Türk Milletinin özlemini 
duyduğu, hedeflere yaklaşma yolunda atılmış 
güzel ve olumlu adımlardır. Biz, o hedefe daha 
çok yaklaşabilmek için, insanlar ölçüsünde gü
cümüzün ve bilgimizin tamamını kullanarak ve 
bu hizmette yardımcı olarak her türlü maddi ve 
mânevi, yardımları memnuniyetle kabul ederek, 
hüsnüniyetimizle çalışacak, başarıya ulaşmak 
gayreti içinde olacağız. 

Değerli senatör arkadaşlarım, açıklamaları
mın ikinci bölümüne geçiyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının, henüz kuruluş 
ve görev kanunu, çıkmamış olması dolayısıy-
le, çok hızlı değişen ve gelişen ihtiyaçlara ce
vap verebilecek yönde bir düzenleme içinde bu
lunması, çalışmalarını da buna göre yürütmesi 
gerekmektedir. Bu düzenleme çalışmaları, plân
lama, uygulama ve değerlendirme, büyük önder 
Atatürk'ün direktifleri ve görüşleri yönünde, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve program
larında belirtilen ilkeler, hedefler, tedbirler çer
çevesi içersinde, Hükümet programında tesbit 
edilen görüşler ve esaslar gereğince ele alın
mıştır. 
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Milletimizin en dinamik unsuru, geleceği, 
güveni, toplumsal enerji kaynağı ve itici gücü 
olan Türk Gençliği ve sorunlarını palyatif ted
birlerle ele almanın, çok kısa dönemli düzeyds 
bâzı gösterişe ve görünüşe dayalı başarılar elde 
etmekten başka faydalar sağlıyacağına biz kani 
değilis. Ancak, bu görüşümüz, kısa dönemli 
tedbirleri alamıyacağımız ve bunları benimse-
miyeceğimiz mânasına da alınmamalıdır. Genç
lik ve sporun bugünkü temel ihtiyaçları ile il
gili her türlü tedbirlerin, ihtiyaçların en kısa 
zamanda, en uygun ve kolay şekilde ele alınma
sı ve çözümlenmesi yolundaki çalışmalarımızı 
hızlandırma tutumu ve gayreti içersindeyiz. 

Kısa vadeli hedeflerle yetinmek, bu hedef
lerin, uzun dönemleri içine alan devlet ve mil
let olmanın gereklerine parelel ve uygun amaç
lara bağlantılarını kurmamak, Türk Milleti ve 
geleceğini daima tehlikeli oyunlarla, düzenler-. 
le, tertiplerle karşı karşıya bırakacaktır. Bu or
tamların ve imkanların hazırlanmasından baş
ka hiçbir olumlu, yapıcı, yaratıcı sonuç veya 
sonuçlar veremiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, nasıl ekonomik ve 
sosyal olaylar birbirinin tamamlayıcısı, uzantısı, 
sebebi ve sonucu ise, gençlik ve spor sorunları 
da aynen buna benzer ilişkiler içerisindedir. 
Çünkü gencin ihtiyaçları, anaçizgileri veya sı
nıflandırılmaları itibariyle, psikolojik, fizyolo
jik ve sosyaîdir. Bu temel ihtiyaçlar bir bakı
ma, ekonomik ve sosyal olarak, iki anabölüm-
de incelenebilir. Bundan dolayıdır ki. gençlik ve 
spor sorunları köylü, kasabalı, şehirli; öğrenim 
yapan, yapmıyan, çalışan veya çakşrmyan ola
rak çok çeşitli ve yönlüdür. Bütür. bu durum
lar; özellikle bugüne kadar iyi niyetli çalışma
lara rağmen, imkânların yetersizliği nedeni ile 
yığılmış bulunan ihtiyaç ve sorunlar, maalesef 
zihinlerde, «Buhranlı Türk gençliği» duygu ve 
düşüncesinin teşekkülüne yol açmıştır. 

Ancak, görüşümüz şudur ki, - Bunun altını 
çizerek konuşuyorum - Türk gençliği bir sorun 
değildir ve olamaz da... Bu görüş ve inançladır 
ki, gençliğimize ilişkin Devlet politikasının par-
tîlerüstü, gerçekçi, milliyetçi, Atatürk'çü bir 
çerçeve içinde, millî kültürümüzün temelleri ve 
değerleri üstünde ele alınması öngörülmelidir. 

Aziz arkadaşlarım, Bakanlığımla doğrudan 
İlişkili, yurt ve kredi meseleleri hakkında da 
birkaç söz söylemek isterim. 

Devlete aidolan yurtlar vardır. Devletin ol-
mıyan yurtlarında tamamının işletilmesinin, 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna devrini düşünmek
teyiz. Bunu etüdedeceğiz. Bu etüdü yaparken, 
il özel idare, belediye, v?kıf ve özel müteşebbis
lerle karşıladı fikir teatisinde bulunacağız. Çün
kü, komplike bir meseledir. Burada hukukî ih
tilâflar vardır. Bunun işletilmesini mi, yoksa 
mülkiyetini mi alacağız, hususunu etüdetmeye 
mecburuz. 

îkinci bir husus olarak; muhtelif illerimizin 
üniversite şehirlerine yaptıracakları yurt bina
larının, ayn ayrı arsalar yerine, bir tek arsa 
üzerine fonksiyonel bir yapı olarak meydana ge
tirilmesi için gerekli çalışmalara girmeyi düşün-
mekteyiz. 

Burada şu noktaya temas ötmek isterim. Ge
çenlerde İstanbul seyahatinde, Topkapı'da ya
pılan 3 000 öğrenci kapasiteli yurdu gördüm. 
Orada fevkalâde bir tesis yapılmıştır. Hakika
ten fonsiyonel bir hizmet yapacağına ben şah-
sana kaaniim. 

Bu arada, krediye gerçekten müstahak bâzı 
Öğrencilere kredi vermek bakımından, çekilen 
mevzuat güçlüklerini düzeltmek niyetinde oldu
ğumuza işaret etmek isterim. 

Yine bu arada, şahsan tesbit ettiğim para
sız yatılı okuyan öğrencilerin kredi durumları 
nedir? Bu da, geçenlerde yurdu gezdiğim za
man, oradaki pek kıymetli talebe arkadaşlarım
dan bana intikal ettirilen bir morundur. Bunun 
da üzerine eğileceğiz. 

-Öğrenci yurtlarının, genellikle özel yurtla
rın çeşitli örgütlere bağlı ve tam bir denetim
den yoksun oluşları, yönetim personelinin ye
tersizliği ve netice itibariyle ilgili kuruluşlarla, 
- Bilhassa söylüyorum, burasını kıymetli arka
daşlarım - asayiş yönünden işbirliği düzeni içi
ne girmemiş olmaları dikkatimi çeken hususlar
dan olmuştur. Bu nedenle, gerekli tedbirlerin 
alınabilmesi için 351 sayılı Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu üzerinde 
kurduğumuz bir komisyon çalışmalarına başla
mış ve devam etmektedir. Aynca, gençlerimize 
ucuz kitap temini imkânları araştırılacak ve 
Devlet matbaalarında basılmak suretiyle, mali
yetine satış imkânları da düşünülecektir. Bu da 
keza, talebe arkadaşlarımdan almış olduğum 
bir fikirdir; bunu etüdettireceğim. Zira, Devlet 

I matbaalarının ben şahsan tam kapasite ile çalış-
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tığına kaani değilim. O bakımdan, bu mümkün
dür. Belki bir taraftan Devletin yardım etmesi 
suretiyle, diğer taraftan da kâğıdını ve boyası
nı çok ucuz fiyatla, SEKA'dan ve sair yerler
den almak suretiyle, çok kıymetli arkadaşları
mızın kitap hususundaki dertlerine bir çözüm 
yolu bulmak mümkün olabilir. Bunu da etüdet-
tireceğim. 

Gençlerimizin sağlık hizmetlerinin geliştiril
mesi konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım, Millî 
Savunma ve Çalışma bakanlıkları ile müşterek 
bir çalışma yapılacaktır. 

Üniversite şehirlerimizde de gençlerimizin 
sağlık müesseselerinin hallinde bâzı pratik ted
birlerin alınabileceğini düşünmekteyiz. Bu üni
versite şehirlerinde olduğu kadar, tesbit edebil
diğim kadar, keza yurtlarda da bu sağlık so
runlarına tam mânasiyle eğildiğimize kaani de
ğilim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer senatör arkadaş
larım; burada sporumuzla ilgili görüşlerimize 
geliyorum. Bunlar : 

Sporu yaygınlaştırmak, millî sporumuzdan 
olan güreşi eski seviyesine getirebilmek, 

İlkokuldan üniversite bitimine kadar beden 
eğitim dersini mecburi ders haline getirmek, 

Muhtelif kurumlar elindeki spor tesislerini 
halkın hizmetine açabilmek, yeni spor tesislerini 
öğretim kurumları yanında çift gayeli olarak 
müştereken inşa edebilmek, 

Spor tesislerinin inşaatına mahalli idareleri 
ortak etmek, 

Amatör sporun her türlü teşvik tedbirleri ile 
teşvikini Bağlıyabilmek, 

Mevcut spor tesislerinin Bakanlıkça, Devlet 
bütçesine yük olmadan rasyonel bir şekilde işle
tilmesini temin edebilmek, 

Türk sporu üzerinde tek söz sahibinin Bakan
lık olmasını sağlıyacak idari, hukukî ve malî ted
birleri almak, 

İzcilik çalışmalarını bilinçli ve sistemli bir 
şekilde, Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği ya
parak geliştirebilmek, 

Sağlığın fiziki ve ruhi etkenlerini tesbit ede
cek spor hekimliğinin geliştirilmesini sağlamak, 

Mediko - sosyal faaliyetlere önem vermek, bu 
konularda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapabil
mek, 

Federasyonlarımızın ilmin ve tecrübenin ışı
ğı altında yeniden düzenlenmesini temin edebil
mek, 

Futbolda profesyonel faaliyetlerin amatör fa
aliyetlerden ayrı olarak ele alınmasını düşün
mek, 

Beden eğitimi öğretmenlerinin ihtisasına 
cneır. vermek, 

Sporun, sporcu ve halk eğitiminin - burası 
çok mühim bir meseledir - müessir bir şekilde 
yerine getirilmesine gayret etmek. 

Bunlar hep beraber şikâyet etmekte olduğu
muz meseleler. Bir sporcunun yuhalanması, keza 
yabancı bir sporcuya küfürler edilmesi; hepimi
zin şikâyet etmiş olduğumuz konular arasında
dır. Eğitim meselesi çok mühim meseledir arka
daşlar. 

Antrenör, monitör ve hakemlerin ilmî bir şe
kilde eğitimini temin etmek, 

Sporcunun sosyal haklarını tesbit etmek gi
bi hususlardır. 

Yukarıdan beri saydığımız görüş ve hizmet
leri ifa ederek, çağdaş uygarlıklar düzeyine çık
mak için, bizden önce arkadaşlarımız da büyük 
bir içtenlikle çaba sarf etmişler; maddi olanak
ların yetersizliği gibi, büyük bir engelle karşı 
karşıya kalmışlardır. Bu engeli Spor - Toto ge
lirlerimizle ve genel bütçeyi zorlıyarak lütfede
ceğiniz miktarlarla çözümlememiz kanaatimce 
mümkün değildir. Bunun nedeni, yakın temas
larımız olan birkaç memleketin 1971 bütçe ra
kamlarının tetkikinden çok kolay anlaşılabilir. 

Sayın senatörler; Fransa, 1 milyar 250 mil
yon N. Frank. Batı - Almanya; Münih Olim
piyatları harcamaları hariç 1,5 milyar DM., Bul
garistan 75 milyon leva. Ki, bizim paramızla 500 
milyon Türk lirası. Yunanistan'ın hakiki sarfi
yatını tesbit edemedim. Yalnız öğrenebildiği
miz kadarı ile şudur; Yunanistan, kısa süreli 
tesis ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile nor
mal bütçelerine ek olarak 45 milyon dolar tah
sis etmiştir. 

Hepimizin yakından ilgilendiği, günü günü
ne takibettiği gençlik ve spor sorunlarımızın çö
zümlenebilmesi için, yeni kaynaklar bulunarak, 
maddi olanaklarımızın geliştirilmesi mutlaka 
şarttır. Bakanlığımız bunun için araştırma ve ça
lışmalara başlamış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak; çok kıymetli arkada
şım Sayın Beliğ Beler'e burada teşekkür ötmek 
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isterim, bu vesile ile onun dokundukları konu
ya da girmiş oluyorum - Spor - Toto Kanunu 
konusunu benden evvelki bakan arkadaşlarım 
da sizlere arz etmişleridir, ben de aynı kanu
nun üzerinde ısrarla durmak istiyorum. Zira, 
çeşitli nedenlerle bugüne kadar çıkarılamryan 
bu kanun ile, halkın ödeme gücünden yararla
nılarak elide edilecek ve yoksun olduğumuz te
sis yapımına harcanacak muhtemel paralardan 
kaybımız çok büyüktür. Şöyle ki, spor - loto ve 
spor - totoyu oynatan memleketlerde, spor - lo-
tonun, spor - toto gelirlerini bir limite kadar 
azaltıcı şekilde etkilediğini, buna karşılık 
spor - loto gelirlerinin arttığını tesbit etmiş bu
lunmaktayız. Bunların birbirinden ayrı düşü-
nülemiyeceği açıktır. Halen spor - toto gelirle
rimiz ki; bizim ancak gençliğe yapmış oldu
ğumuz hizmetler, 1959 yılında çıkartılan ve o 
zaman bir hayli kamuoyunda ekzajere edilen, 
halkı kumara alıştırıyorsunuz, denilen bir ka
nun dolayısiyledir. Biz, buradan almış olduğu
muz gelirlerin % 40 mı Beden Terbiyesine ak
tarırız ve bunlar marifetiyle spor tesislerini ya
parız. Bu, 55 - 60 milyon civarındadır. Bilhas
sa son Finansman Kanunundan sonra kolonlara 
eklenen 50 kuruş; Maliyedeki arkadaşlarıma da 
hOtalbetıiK^ istiyorum, bilveaile, geliri diijür-
ımüştür. Loto kabul edildiği takdirde, spor - to
to gelirlerinin biraz daha düşeceğini de tahmin 
etmekteyiz. Böylece loto ve toto gelirlerini bir 
arada mütalâa edebildiğimiz takdirde, ancak bir 
denge teşekkül etmiş olacaktır. Buna göre, her 
g-3ç:3aı günün bir kayp olduğu hrrjsı-ııu•takdir
lerinize sunmak isterim. Bu kanunu biran önce 
huzurlarınıza getirmek için gerekli çalışmaları 
yapmakta olduğumuzu bilgilerinize arz ederim. 

Burada, Sayın Beliğ Beler arkadaşım alınma
sınlar, gücenmesinler; kendilerinin sporla ilgili 
gayretlerini ve faaliyetlerini çok iyi bilirim. 
Bir kıymetli arkadaşımla beraber kanun teklifin
de bulunmuşlardır. Yalnız şunu beyan edeyim 
'ki. daha evvel Bakanlık katında bir tasarı 
hazırlanmış, Heyeti Vekileye sunulmuş olmasına 
rağmen, hâlâ bu Kanunlar Dairesinde, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı portföyünde durur. Zira, 
Maliye Bakanlığı olumlu bir mütalâa vermediği 
için bugüne kadar bu tasarının Meclislerimize 
intikali mümkün olmamıştır. 

Şunu belirtmek isterim, Maliyedeki uzman 
arkadaşlarımla da şahsan görüşmelerim olmuş

tur ve bunda müspet mütalâada bulundukları
nı beyan etmişlerdir. Onu temin ettikten sonra 
kanunu getireceğiz ve bu, kıymetli arkadaşım 
Beliğ Beler ve öbür arkadaşımızın kanun teklifi 
ile beraber birleşecek ve inşallah büyük bir ne
ticeye kavuşacaktır. 

Bahsetmiş olduğum o maddi olanaklarımı
zın yoksunluğu, üst kademelerimize olduğu gi
bi, kulüplerimize ve okul spor yurtlarına kadar 
yansımıştır. Bu nedenle, mevcut kaynakları en 
rasyonel ve verimli bir şekilde kullanarak de
ğerlendirecek kurumsal düzenlemelere gitmeyi 
düşünmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu bakanlığa gel
diğim zaman gerek Bütçe Komisyonunda olsun, 
gerekse yapmış olduğum basın toplantısında ol
sun, kamuoyuna angaje olduğum bir fikirdir. 
inşallah tahakkuk edebilir; büyük bir iddianın 
içerisinde değilim. Biraz evvel, tahmin ediyorum 
Cemal Tarlan arkadaşım da dokundular. Ben 
de biraz evvel saydım ve mali portesini göster
dim, değişik memleketlerde. Bu maddi olanak
larla, ben Türk gençliğine ve sporuna hizmet 
edilebileceğine veyahut da kâfi bir şekilde hiz
met edileceğine kani değilim. Bugüne kadar 
yapmış olduğumuz faaliyetlerin de manâ ve 
medlulü bu idi. Atatürk işaret etmiştir; «Bü
tün kamu kuruluşları.» Hükümet programı 
işaret etmiştir. «Bütün kamu kuruluşları» 
Keza İkinci Beş Yıllık Plân ve bunun se
nelik icra programları işaret etmiştir; «Bü
tün kamu kurallıları» dom işitir. Evet, (bü
tün kamu kuruşları ve millî kuruluşlar 
olarak bu mevzua ehemmiyet vermekte bü
yük fayda vardır. Soruldu bu sual... Acaba, 
Gençlik ve Spor Bankası mı olacaktır, vakıf m: 
olacaktır, diğer bir şey mi olacaktır, dendi. 

Ben buna bilerek ve isteyerek «Kurumsal 
bir düzenleme» dedim. Bâzı allerjik hadiseler 
olabilir; bu vakıf olabilir, bu bir banka olabi
lir.. Bir taraftan nakit kaynaklarımız buraya 
kanalize edilebilir veyahut da yeni kaynaklar 
bulunur, ki bunu bulmaya mecburuz. Onun için 
ben buraya «Kurumsal düzenleme» dedim. Tah
min ediyorum, bu mevzuda hassasiyet gösteren 
ve fikir lütfeden arkadaşlarımın da cevabı bu 
noktada vardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Ayrıca, önümüzde Münih Olimpiyatları gibi 

büyük bir silâhımız daha vardır. Bu oyunlara 
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memleketimize yaraşır bir şekilde katılabilme
miz için gerekli ön çalışmalara girilmiştir. Ka
tılacak ekiplerimiz en kısa bir zamanda tesbit 
edilerek, spor hekimliği denetimi altında kali
te ve kantite yönünden hazırlanmaları ve ye
terli olabilmeleri, çalışmalarına başlanacaktır. 
Kalite ve kantite yönünden memleketimizin Av-
rupada fevkalâde bir şekilde temsil edilebil
mesi mühim meseledir. Son Akdeniz Oyunların
da çok iyi bir not almış durumdayız, sayın se
natörler. Bu notomuzu düşürmek değil, bunu, 
aynı zamanda artırmak icap eder. Çünkü, Spor 
her şeyden evvel, centilmenlik manasına gelir. 
Türkü orada da, bu kalite ve kantitede eleman
larla temsil etmenin çok büyük faydası vardır; 
takdirinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Henüz çok genç 'bir bakanlık olarak yüklen

diğimiz sorumluluğun idraki içinde bulunu
yoruz. Bu konuda kendisine sorumluluk düşen 
diğer kamu kuruluşlarının aynı idrak içinde 
bulunacaklarından asla şüphe etmek istemiyo
rum. Türk sporunun sorunlarını, Türk gençliği
nin sorunları ile iç içe, birlikte düşünmemiz 
gerekecektir. Sporumuzun bütün dallarında 
hangi düzeyde bulunduğumuzu kamuoyu pek 
ala bilmektedir. Türk sporunu, içinde bulundu
ğu kısır olanaktan mutlaka çıkarmalıyız. Onu, 
bir taraftan büyük önder Atatürk'ün işaret et
tiği gibi; bedenen, ruhen ve fikren güçlü yeni 
bir nesil yetiştirmenin en etkili ve yaygın aracı 
haline getireceğiz. Kaynağını, - bilhassa burası
nı çok rica ediyorum, lütfen dinlerseniz mem
nun olurum - gençliğin üstün potansiyeline da
yamayan, biımlarcs kişiıy.m elsmesinisn 'baharı ile 
geçmemiş, üstün vasıflı sporcularımızı elde et
meden dünya sporcuları ile yarışmada sürekli 
başarılara asla ulaşamayız. Türk sporunda, gü
cünü Türk gençliğinin potansiyeline dayayarak 
kaynağını zenginleştirici yeniden düzenleme 
tedbirlerini alacağız. 

Buraya kadar gençlik ve sporumuzun sorun
larına ve bu sorunların kaynağına siz muhterem 
arkadaşlarımı yaklaştırmak istedim. Bu sorun
ları, sorumlular olarak nasıl çözeceğimiz husu
suna gelince: 

Yurt içinde ve yurt dışında uzmanlar bulup 
bunlardan yararlanarak, yukarıda işaret etme
ye çalıştığım gençlik ve spor sorunlarından 

mutlaka bakanlığımız konusuna girecek olan
ları, bütün ayrıntıları ile ortaya çıkartacağız. 
Bu sorunları en etken biçimde ve en kısa bir 
sürede çözmeye elverişli bir teşkilât modeli ge
liştirilecek; bakanlığımız Teşkilât Kanunu, bu 
modeli başarı ile uygulamaya elverişli bir biçim
de süratle hazırlanarak Yüksek Meclislerinize 
arz edilecektir. Bu temel aşamadan sonra hiz
metin yerine getirüebilineceğine inanmaktayız. 

Şimdi de sizlere, Bakanlık Kuruluş Kanunu
nu hangi esaslara göre hazırlayacağımız husu
sunda bilgi arz etmek istiyorum. 

Bugüne kadar teşkilâtça hazırlanmış ka
nun tasarılariyle; sayın 'senatör ve 'milletve
killeri tarafından; İSaym (Beliğ 'Beler, 'Sayın 
Barlas Küntay ve sayın öbür arkadaşlarım, 
tarafından (hazırlanan ve (Millet (Meclisi ilgili 
komisyonlarına intikal etmiş Ibulunan 'kanun 
tekliflerini inceletmek ve (bir rapora bağlat
mak maksadiyle ıbir komisyon kurdurmuş bu
lunmaktayım. 'Komisyon (bakanlık görevime 
başladıktan üç igün sonra, yani 17 Ocak 1972 
tarihinden itibaren aralıksız toplanmaktadır. 
En kısa bir 'zamanda (bu tasarı ve teklifleri 
değerlendirecek bir r&pör hazırlıyacaktır. Bu 
arada siyasi partilerimize, üniversite, ve aka
demilerimize birer mektup yazarak kendile
rinden gençlik ve spor sorunları hususunda 
düşüncelerini rica ettik. 

Ayrıca, kanunumuzun hazırlanması sıra
sında sporda 'otorite 'olan uzmanlarımızdan, 
spor müesseselerimizden ve basınımızdan yar
dımlarını yazılı 'olarak rica 'edeceğim. Gelecek 
teklif ve temennilerin de (bizlere büyük ışık 
tutacağına inanıyorum. 

Bakanlığımızın kuruluşu, fonksiyonel 'bir 
kuruluş olarak, amaçlara yönelmiş olacaktır. 
Bu amaçları Bakanlığımızın şu üç noktada top
lanması mümkündür. Araştırma ve 'geliştirme, 
eğitim ve yönetme ve koordinasyon. 

Bakanlığımıza 'bağlı bulunan; demin arka
daşlarım da bahsettiler, dört tane genel mü
dürlük var. Bunların (bir kısmını bir biri içe
risinde belki mütalâa etmek mümkündür, de
diler. O noktadan, (bunu daJha evvel de belirt
tiğim gibi, yine tekrar ediyorum; (bakanlığı
mıza bağlı (bulunan mevcut 'genel müdürlük
ler 'bu fonksiyonları ıgerçekleştirecek 'şekil-
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de yeniden organize edilecek, gerekiyorsa ye
nileri de eklenecektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 

'Bakanlığımın kuruluş esprisini Ve dzliyeceği 
yolu izaih etmeye çalıştım. Değerli "konuşma
cı arkadaşlarımın tenikid vs temennilerini bü
yük bir dikkatle takibetmiş bulunuyorum. Ten-
kid ve temennilerin, Bakanlığımın bundan 
ısomra yapacağı çalışmalarda bezlere ışık tuta
cağı da şüphesizdir. Tenkid ve temennilerin
den dolayı tekrar tekrar sayın senatörlere 
şükranlarımı arz etmek istiyorum. 

Konuşmamın bu bölümde bana fikir lütfe
den, irşatlarda bulunan muhterem gruplara ve 
şahısları adına konuşan kıymetli arkadaşları
ma tekrar arzı şükranlarımı sunarım. Arkadaş
larımın düşüncelerini elden geldiği kadar kısa 
hatlarla ve konuşmamın başında da belirttiğim 
gibi, bu konuşmamla cevaplryalbildiğimi zanne
diyorum. Fakat, sayın Başkanımın yüksek mü
saadesi ve Yüce ^Senatonun tâhammülüyle müm
kün mertebe az vaktinizi almak suretiyle arka
daşlarımın ileri sürdüğü fikirlerede kısa Ihatla-
riyle cevap vermek istiyorum. 

Gruplar adına konuşmalar olmuştur. Kıy
metli Millî Güven Partimizi temsilen konuşan 
muhterem Karakapıcı beyefendinin, sual ve 
temennilerinden bir kısmının cevabını biraz ev
velki konuşmamda arz ettiğimi tahmin ediyo
rum. 

Bahsettiği konulardan biri de Bütçemizdeki 
vâki kabarıklık idi. işaret ettiğiniz üzere, Büt
çemizdeki bu vâki kabarıklık, arz etmiş oldu
ğum Personel Kanunu dolayısiyledir ve işaret 
ettiğimiz gibi, âzami gayretle ve tasarruf zihni
yetle bütçemizi realize edeceğiz. 

Cumhuriyet Halik Partisi adına konuşan 
ıHü&eyİm öztürk Beyefendi; ilsokullarım tesis 
ve mJalzemıe noksanlığından bahısetiler. Bumun 
için bir komisyon eahşmaya geçmiş bulummak-
ItaJdır. 

Biraz evveıl konuşmamda bahsettim, keza 
Sayın Hüseyin özlürk de bahsetmişlerdi; Anado
lu Hisarı 'mı 1973 te b&tarmııenim gayreti icdndle^iz; 
fakat bu seme, bu 25 milyon proje tutarlı olan 
(bu inşaatım ikmalini maiddi olanaklarımız ol-
ımajdığımdam tam mâmaısıyle karşıhyamaınış bu-
lummıaktayız. 

Okul içi ve eğitim gemle! müdürlüklerinim du
rumu; fonksiyonlar göz önümde tutularak, ha
zırlamakta olduğumuz yenli kanunumuzda imce-
lemecektıir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile, Beden Terbi
yesi Genel müdürlüğünüm müşterek bir işbir
liğiyle. 1972 yılımdan itibaren kurulma ait bina
larda spor tesislerimin. inşası ve diğer imkânla
rın sağlanması bir programı dâhilimde ele ahm-
mış bulummalkfcaJdır. Bu yeterli değildir. iti
raf edeyiiım ki, geçenlerde istanbul'a gittiğim za
man gezdiğim yurtlarda ben. bu imkânsızlığı 
görmüş bulunmaktayım. inşallah, maiddi ola
naklarımız olursa daha iyisini temime çalışa
cağız. 

Yinıe, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adıma 
konuşan Hüseyin öztürk Beyefenldinim konuş
malarında geçmiştir; yüksek ögremim yapamı 
gençlere kurum dışında, diğer birçok bakanlık, 
genel müdürlük ve kuruimlarca da kredi ve 
ibuıis verilmektedir. Bütüm kreidi ve burs işle
rini tek merkezde ve meselâ; 'kurum bümyesim-
de toplatma ve daha rasyonel bir çahşimaya 
girme araştırmalarımla başlamılımıştır. 

Beden eğitiimd öğretmemi yetiştirme komu-
sunda; ileri uygarlıklarım öğrendim ve öğretim 
programları imcelenımektedir, (bünyemize em 
uygum sistem iseçilelcektir. 

Keza Hüseyin öztürk Beyefendi kulüpleri
mizden bahsetmiştir. 

Futbolun dışında beş amatör dalda faaliyet
te bulunlmaları esas alınmış ve uygulamaya ge-
çilmtişltar. Böylece lisanslı sporcu sayısı da her 
geçen gün artmaktadır. 55 000 olam lisanslı 
sporcu sayımızın, konuşmamda bahsettiğim 
gibi, 82 000 e çıkmış olduğumu beyan etmiş
tim. 

Spor vakfı konuşuma biraz evvel değinmiş -
/tim ve geniş şekilde de izah ettim ve bumu Sa
yın Ceımal Tarlam'da lütfedip söylediler. Bu 
mevzuda ben spor vakfı şeklimde bir düşümce-
ndn içerisinde değilim, belki yanılıyorum, bumu 
ilmî bir araştırmaya tabi tutacağız. Bern me
selâ «Kurumsal bir düzenleme» dedim; bir ka
mu iktisadi teşebbüsü mahiyetimde mi olacak, 
bir spor vakfı mı olacak; peşinen bir angajma
na gireımiiyoruim. O bakımdan, bemi mazur gör
melerimi rica ederim. 
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Efendim Adalet Partisi Grupu adıma fikir
lerini lütfeden, Sayın Mehlmjdt Varışlı Beyefen
diye şükramjlarımı arz eltmek isterim. Sayım 
Mehmet Varışlı'nım halisane duygularına işti
rak etmemeye imlkân yoktur. Ancak, Bakanlı
ğımız bugünkü imfkâmları dâhilimde sadece ön
leyici bir davranıştan ileri gidememlefctedir. 
Olumlu ve hıöyecanflı beyamılarını takdirle karşı
ladığımı ifade etmekten zevk duymaktayım. 

Takdim etmiş olduğum konuşlmamda kendi
lerine cevap verdiğimi samıyoruim. Şayelt tat-
ımtim olimadılkları husus varsa, af buyursunilar, 
müımkünidür unuJtmuş ve zapdetmıemiş olabili
rim; eğer yazılı olarak isterlerse onu da kendi
lerine verebilirim. 

Efendim, şahısları adına fikir lütfeden ar
kadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ede
rim. Keza, paj aslar arasımda da beyan ettiğim 
gilbi, kıymetli Beliğ Beler Beyefendi arbada-
şılmlz hakikaten. bu mevzua eğilen ve çalışan kıy-
mıetii bir arkadaşıimızdır. Kendilerine teşekkür 
ediyorum. 

Vakıa konuşimalarınlda, Aidnıan Karaküçük 
şanisıız bir şekilde bu Bakanlığın başına geç-
mdşltir, diye buyurdular. Ben bunu her hangi 
bir alınganlık olarak telâkki etmiyorum. Müan-
ıkündür, faikalt bütün samimiiyetiimfle beyan edi
yorum ve çalışma programı ve plânımızı arz 
ettiim; İnşallah çalışmalarımız devam ettiği 
takdirde kemidileririi tatmin edebilrim. Büyük 
bir iddianın içerisinde değilim ve olmak da 
doğru değldir; esaısen Mlmıse de olamaz. O ba
lkımdan ileride tatmin edebilrsem kendimi bah
tiyar addederim. 

Spor konttsundaki hassasiyetiyle bize yar
dımcı olması nedeniyle teşekkürlerimi tekrar 
sunarım. 

(Sporumuzla ilgili ıkanumlar üzerinde çalış-
mıalkbayız. Haliyle her parlâmlenter kanun tek
lifinde bulunabilir. Bu hakkıdır, muhterem
dir ve kamumlaşalbiltir. Palkat bir BaJkanıhlk ola
rak soruimlu bir kimse olarak haliyle bizim de 
bir görüşümüz vardır. Ben de bu esbap ile 
arkadaşlarımızın teklifinin ikinci Beş YılhJk 
Plâna, icra programlarınla, Hükümet programı
na, günün şartlarına uyup uymadığımı tetkik 
etitireceğim. Sonra, bahsetmiş oldukları; yal
nız spor kanunun/a mı, yoksa teşkilât kanunu
na mı; hangisine önceldik verilecek, hamgM 

priyorite kazanacak meselesi için komisyonıum; 
Bakanlık erkânım olaraik kendilerine teşekkür 
etmek isterim, her gün geç vakitlere kaidar ça-
hşımaktiadır. 

Yani, Spor Balkanı Adnan Karaküçük ola-
raJk, Komisyonu kurdurdum, çalışıyoruz. Arka
daşlar, «Artılk bir an evvel bunu yapsın» düye-
bilirler; olabilir, arzulandır. Yalnız, hemen 
şunu beyan eldeyim tki, 1938 yıllımdan bu güne 
gelmiş olan bu kadar yaşlı bir kanunu yeniden 
gençleştirmek, takdirinize taallûk eder ki, he
men bir iki günlük bir mesele de değildir. O 
bakımdan, daha 45 günlük bir Bakan olaTaJk, 
derhal elkoymuş olduğum bu mevzuyu; inşal-
laJh kendilerini, Türk sporunu, ve Türk gençli
ğimi taitmin edecek bir nietieeye getirebiliriz. 

Keza, bâzı kıymetlerin g-örev başından akn-
dıklarımdan hahselttiler. 

Kıymetler görev başında da olur; fakait ha
kiki kıymet hiçbir zaman için yerinden kaylbol-
ımıaz. O fbakıfmdan, onun yeri kalplere yazıl
mışsa, kafalara yazılmışsa, o zaman (her halü
kârda anılabilir. Bunlun bir görev değiştirtme 
olaraik da telâkkisi mümlkünldür, Sayım Beler. 

Spor - Loto hakkında lütfettiğimiz fikirlere 
teşekkürlerimi tekrar beyan etmek istiyorum 
ve bu konudaki görüşlerimizi arz ettim. Mali
yemizin anlayış göstereceğimi ve bu mevzuda 
ilgililerle de görüştüğümü de beyan etmiştim. 

Sayın Dikeçligil arkadaşım tahmin ederim 
buradalar, kendilerine çok teşekkür ederim. 

Bilhassa hiyerarşiye çok dikkat ediyorum 
(Sayın Dilkeçligil. Bahseltlmliış oölduğunıuz kıy
metli elemanlarımızın bilhassa ehliyetinle ehemi-
miiyet veriyorumL Bunu vermediğimiz takdir
de Türkiye'nin akibeiti esasen iyi de olmaz. Tek
nik elemaoılarla beraber çalışmanın heyecanı ve 
gruru içerisimdeyilm. Bunu bu şekilde kabul 
etmenizi istirham ederim. 

Beden eğitimli öğretmeni yeltişltirmek için ge
rekli çalınmalar sürdürülmektedir. Bu öğrefbitm 
ve eğitim konu&umum belirtti bir zaman ilcinde 
gelişebileceğine inanmaktayız. 

Fevkalâde isabetli bir noktaya daha dokum-
rnuşliardır; konuşlmamda da var, esas itibariyle 
Atatürk'ün işaretleri de oldur. Bir defa, Türk'ü 
seyirci olmak durumumdan kurtarmıak lâzım. 
Bunlar büyük yatırımlardır ve takdir edersiniz 
ki, çok büyük paralara mal olmaktadır; malî 
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portleısd yüksek ylaitamlardır. Hakikaten seımlt 
sahaHan yapmak sureitdyle halikı sportif fıaıaüjyert»-
lere sevk etansjş cfiSmamm büyük değeri vardır. 

Fazla işigıal eltimaJyorisıam, bu mevzu ilıe ilgili 
olduğu için ilM dakika daha biir (mevzua dokun
mak Miyöruhı. 

Bunu her yerde okudum ve okumaya de
vam edeceğim, inancım budur ve bu son anar
şik hadimlerle ilgilidir. Bu da, (bakanlığa gel
diğim zaman arşivlerimizde bulduğum, 1963 
yılında Fransa ©por Teşkilâtı Genel Sekreter 
yardımcsısı Mr. Baisenierr'in iTürk Sporu 
hakkındaki 'bir raporu var. -Raporda (bu işlere 
kimlerin bakması lâzım (geldiğini bütün kamu 
kuruluşlarının hu sportif (faaliyetlere iştirakini 
arz etmiş; şu bakanlığın, şu (bakanlığın alâka
dar olması lâzımdır, demiş. Bunları okumayaca
ğım uzundur. Yalnız hu zat bizim durumumu
zu fevkalâde iyi teşhis etmiş. Bu (bakımdan 
Raporun bir noktasına dokunmak istiyorum. 
Çok kısadır, ama hu £ünkü son anarşik hâdi
seleri bu zat sanki 1963 yılında görmüştür. 'Bu 
raporda Mr. Baisenierre, bilhassa okul içi ve 
okul dışı gençlik ile üniversite gençliğinden 
bahsetmektedir. Raporda şöyle deniyor: «Üni
versite öğrencilerine 'gelince; üzüntüyle belirt
mek isterim ki, bütün üniversite öğrencilerin
den ancak % 2'sinin beden terbiyesiyle meşigul 
olabilmesi, ancak felâket tabiriyle ifade edile
bilir. Bu çağın, her türlü tehlike temayüllerine 
müsait olması, terbiyecilerin Ibu çağdaki gençle
rin boş zamanlarını en faydalı bir faaliyet olan 
beden terbiyesiyle doldurmaları için kâfi sebep
tir. Bu yüzde oranının çok üstünde bir değere 
varılmadığı takdirde, bir gün bütün spor saha
larının boş kalması, harabeye dönmesi ve başı 
boş gençliğin de milletinizin başına belâ olması 
pek yakındır.» 

İşte, 1963 yılında getirtmiş olduğumuz 
Mr. Baisenierre'in Türk sporu ile ilgili raporu 
ve 1968 hâdiseleri de malûmdur. Bilhassa bunu 
okumam için bana fırsat verdiğinden dolayı 
sayın Dikeçligil'e arzı şükran ederim. 

Sayın Bikeçligil, şayet konuşmalarınız ara
sında tesbit edemediğim nokta varsa, size yazı
lı olarak da cevap verebilirim. 

Efendim, sayın 'Cemal Tarlan şahsıma bü
yük iltifatlarda bulundular. ı'Buna lâyık olabil
menin zevkini ve \gururunu tadarsam, zannedi
yorum benim için en büyük bahtiyarlık olur. 

Endişeli suallerine de zannediyorum konuş
mamda cevap vardır. 'Gençlik vakfı meselesi
ne defaatle temas ettim. 'Bunda ilmî bir etüd 
ve araştırma yapmadan şu şekilde olacaktır de
menin, peşinen bir angajmana girmenin doğru 
olacağına ben şahsan kani değilim. Bu belki 
ibir vakııf, belki de başka bir şekil olacaktur ve 
olmalıdır. Yani, bunu yalnız kamu kuruluşla
rına da maletmenin ben yerinde olduğuna kani 
değilim. Bütün millî kuruluşları buna ortak et
mekte büyük fayda vardır. Çünkü, (gençlik he
pimizin gençliğidir. 

Sayın Atmaca'nm endişelerinin yerinde ol
mamasını dilerim. Çalışmalarımızda her konu, 
imkânlarımızın yeteri oranında, lâyık oldukları 
ağırlık ve ilgiyi görecektir. (Müsterih olmalarını 
istirham ederim. 

Gençlerle ilgili görüşlerine katılmamak 
mümkün değildir. 'Elimizden geldiği kadar bir 
sistem dahilinde ve önem sırasına göre sorun
lara eğileceğimizi beyan etmek isterim. 

Sayın isa 'Bingöl arkadaşımız sporda pro
fesyonel grup faaliyetine önem verildiğinden 
bahsettiler. O husus konuşmamda vardır. /Ama
tör faaliyetlerde aslolan, amatörlüktür. Onların 
ayrı bir şekilde düzenleneceğini beyan etmiş
tim. Profesyonellik ayrı bir müessesedir. Onun 
da yeri belli edilecek ve lâyık olduğu önem ve 
değer verilecektir. Esasen ilgili genel müdür
lüğümüz, bu profesyonel kulüplere de 5 spor 
dalında faaliyet göstermeleri hususunda emir 
vermişlerdir ve bundan olumlu neticeler elde 
edilmiştir. 

Keza, sayın isa beyefendinin üzerinde dur
dukları konular, Bakanlığımın üzerinde hassa
siyetle durduğu konulardır. Muvaffak (olduğu
muz zaman, kendilerinin de bizimle beraber o 
hissi, o zevki paylaşacaklarından emin bulunu
yorum. 

Kıymetli Ucuzal arkadaşımın misal buyur
dukları fikirlere de şükranlarımı sunuyorum. 
Bu kürsüde her arkadaşım ifikirlerini beyan 
eder. Ben eseasen bakanlığa başladığım zaman, 
gerek matbuattan ve gerekse her yerden beni 
irşat etmelerini ve bu yolda yazı yazmalarını 
rica ettim Ve buna devam edeceğim. Kimseye 
alınmak mümkün değildir. O bakımdan bu ar
kadaşımızın bir fikridir; mümkündür. Esasen 
büyük iddia ile herşeye çıkmak da mümkün de-
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ğildir. Biraz evvel beyan etmiş olduğum gibi, 
aslolan; sonunda memlekete, Türk 'gençliğine 
ve sporuna Ihizmet edebilirsek, kendimizi bahti-
yar telâkki ederiz. O bakımdan endişeye lüzum 
yoktur sayın Ucuzal. Hassasiyetinizden dolayı 
teşekkür etmek isterim. 

Sayın 'Başkanım ve kıymetli arkadaşlarım; 
Böylece gerek bakanlığımın ilkelerini ve ge

rekse uzun vadeli ve kısa vadeli çalışma esasla
rım ive çıkartmamız lâzım gelen kanunda takip 
edeceğimiz yolu size, sabrınızı da suiistimal 
etmek suretiyle, beyan etmiş bulunuyorum. El
den geldiği kadar sayın arkadaşlarımın sual
lerine de zannediyorum arzı cevapta bulundum. 
Noksan kalmış hususlar olabilir, af buyurmala
rını rica ederim. Soruları ilgili teknik elemanla
rım tesbit etmişlerdir, ilk fırsatta suallerine ce
vap vereceğim. 

Beni dinlemek lûtfunuzdan dolayı, tekrar 
şükranlarımı sunarken, bu arada tekrar lütfe
deceğiniz sualleriniz varsa, onlara da amade ol
duğumu ve verilecek bütçenin en itina ile, tek 
kuruşunun dâhi Türk gençliği ve sporuna has-
redileceğinin bilinmesini istirham eder ve cüm
lenizi saygıyla selâmlarım. (Şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın özden sorunuz mu var? 

EKREM ÖZDEN '(İstanbul) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
EKREM 'ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bâzı mazeretlerim dolayisiyle Sayın Ba
kanın konuşmalarının başında bulunamadım. 
Eğer tekerrür olursa kusura bakmasınlar. Ben 
bir iki sual sormak istiyorum kendilerinden. 

Sualimin birincisi şu: Bilhassa yurt içinde 
ve dışında futbol sahasında yaptığımız karşılaş
malarda ekseriyetle millî takımımız mağlup 
düşmektedir. 'Bundan dolayı da, sporla ilgisi ol
sun olmasın, her 'Türk bu vaziyetten müteessir
dir. Acaba, bir müddet sadece görmek ve öğ
renmek için bir bekleme zamanını ayırmalı; 
mütemadiyen Avrupaya gidip böyle yenilmek-
tense, bu zamana $öre bir işlem yapmak müm
kün olur mu? Bakanlık böyle birşey düşünüyor 
mu? Yoksa yenile yenile adam oluruz mu, diye 
düşünüyorlar? Bunu anlamak istiyorum. (Gü
lüşmeler.) 

Bir ikinci nokta; futbolda profesyonel usul 
bugün tatbik edilmektedir. Acaba, bu usul ile 
futbolumuz dejenere mi oluyor; yoksa daha mı 
tekâmül ediyor? Buna bir teşhis koymak lâzım. 
(Sayın Bakan bu mevzuda ne türlü bir görüşe 
sahiptirler? 

OSMAN SALiHOaLU (ISakarya) — Yazılı, 
yazılı. 

EKREM 'ÖZDEN (istanbul) — (Burada bir 
iki kelime ile cevap verirse memnun olurum. 
Çünkü bu noktaya çok üzülüyorum. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — OeVap veririm 
efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Üçüncü bir 
nokta; Bölgemde olmakla beraber Sayın Ba
kandan rica edeyim; Yeşilköy'de bir spor sa
hası kurulmasını düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 
Sayın Bakan, sonra hepsine birden cevap 

verirsiniz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, 'Hükümetin başı ve vekilleri bir 
slogan işleyip duruyorlar. Bunu burada öğren-
isterim. 'Sayın Bakan, par'tilerüstü bir gençlik 
yetiştirilmesini ifade ettiler. Bundan neyi kas-
dettiklerini 'Öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Başka soru yok değil mi efen
dim? 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O kadar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, so
rulara cevap veriniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN KA
RAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, Sayın Öz
den'in 'sualleri teknik konulardır. Ben burada 
İbir Gençlik ve Spor Bakanıyım. Herşeyden ev
vel derecata da riayet edeceğimizden bahset
miştim. Buna rağmen şu kadarını bahsedeyim 
ki; bu temaslardan zannediyorum ki, ürkme-
mek lâzımdır. Zira teknoloji mütemadiyen (ge
lişmektedir ve spor da bir ilim haline getiril
miştir. Bu bakımdan her çeşit sportif temas
ların yapılmasında ve onların hareketlerini, 
gelişmelerini görmekte fayda vardır. O »zaman, 
güreşte de kaybediyoruz; dünkü seviyemizde 
değiliz, gitmiyelim, diyemiyeceğimize göre, bu 
mevzuda da lütfetsinler, onları tam mânasiyle 
bu temaslardan mahrum ktlmıyalım. 
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Efendim, futbolda profesyonel faaliyetler
den, konuşmamda bahsetmiştim. Zatı devletle
ri göremediler; istanbul'daki görüşmelerimde 
onların bir hayli sorunları, dertleri olduğunu 
tesbit etmiş durumdayım. Bunları her zaman 
söyledim, kulüplerimiz bir müessesedir. Onların 
faaliyetlerini küçümsemenin de mânası oldu
ğuna (ben şahsan kaani değilim. 

Sayın özden, müsaade ederseniz, bu Yeşil
köy'deki spor sahalarının açılmasiyle ilgili soru
nuza şu anda cevap verecek durumda değilim. 
Ona, ilgili arkadaşlarım cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Efendim, sonra da olabilir. Ma
kamınıza gelirler, bir kahvenizi içerler ve öğ
renirler orada. O da olabilir. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADANA 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, Sayın 
Kalpakhoğlu'na teşekkür ederim. Bunun kasti 
bir tarafı yoktur. Bu, büyük bir politika mese
lesidir. Bu demek değildir ki, partilerimiz de bu 
gençlerle alâkadar olmıyacak. Şahsan konuş
mamda beyan ettiğim gihi, partilerimizin de 
gençlik ve spor sorunlariyle ilgili görüşlerini 
istedim. Henüz daha cevap alamadım. Bu arada 
bir hayli faaliyetleri var, fbütçe faaliyetleri var 
işleri çok olabilir. Ama kısa zamanda inşallah 
onların fikirlerini de alacağız. Fakat buradaki 
kastım; genci, Atatürk ülküsüne uygun hir şe
kilde yetiştirmekte objektif esasları ve kriter
leri bulaJbilmektir. O kasıtla söylemişimdir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Yani, partilerde 'bunu bulamıyorsunuz demek
tir? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Hayır, hayır, o 
mânada demedim. Bakın; yazdım, partilerden 
görüşlerini istiyorum, diyorum. Partilerden isti
yorum. Bütün par tileri bu çizgide görmek müm
kün değildir. Hepsine hürmetkarız. O şekilde 
partilerin bunun içerisine burnunu sokması 
doğru değildir; tâbiri âmiyanesiyle beyefendi. 
Bütün dâva bu. Ayrı bir politika olarak yap
mak lâzımdır. Bütün mesele bu. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Eıı hali 
ile... 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
Sayın Adalı. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (Devamla) — Yani, bu şekil
de ifade etmek istemedim. Bu tâbiri çok özür 
diliyerek söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sual cevaplandırıl-
mıştır. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ADNAN 
KARAKÜÇÜK (DevamıTa) — Gençlikle haliy
le alâkadar olacağız. Gençlik kolları var, bil-
msıia şu bu var ama, objektif esaslar ve kriter
ler içerisinde yarının Türkiye'sini inşa ede
cek gençliği yetiştirmeye mecburuz beyefendi. 
Bütün dâva bulur. Bilmiyorum başka sualiniz 
var mı ? 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
GENÇLİK VE S?OE BAKANI ADNAN 

KARAKÜÇÜK (Devamla) — Efendim, saygı
larımı ve hürmetlerimi tekrar etmek istiyorum. 
(Alkınlar). 

BAŞKAN — Sayın Adalı, son GÖZÜ mü ta-
lelbettiniz?, 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, sayın Bakanın bu 
k?dar gszıiş ve vukuflu izahatından sonra, son 
s'iz olarak zatıâliniz görüşmek istiyorsunuz. 
Sayın Adalı buyanımız. Siz olarak, kısa ve ve
ciz olmasını rica edeceğim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın 
Başkanımın, müzakerelerin selâmetle ve kısa 
zamanda bitmesi için gösterdiği hassasiyete 
uymaya çalışacağız. Ama, herhalde usulü ba
kımından bir hata yapmadığımız kanısı içerisin
de söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Estağfurullah, Estağfurullah, 
efendim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Mutere-m 
arkadaşlarım, çok kısa mâruzâtta bulunacağım. 
Esasında Gençlik ve Spor Bakanlığının «Spor» 
(kısmını bir tarafa atıp» «Gençlik Bakanlığı» 
c'arak üzerinde çok konuşulması lâzım gelir, 
Fakat, bizim memleketimizde bu ne hikmetse; 
önceleri Devlet Bakanlığı ve sonradan Genç
lik ve Spor Bakanlığı kurulduğu günden beri, 
Sayın Bakanlar; isim söylemek istemiyorum 
ama, bir profesyonel futbolcunun ayağındaki 
lifin kopmasına kadar teferruatla uğraşmışlar, 
bunlar hakkında beyanat vermişlerdir. Dışarı
dan gelen yabancı bir futbol takımıyla bera-
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ber oturmuş, gazinolarda oryantal danslar sey
retmişler ve gazetelerde resimleri çıkmıştır. 
Bunlar gayriciddi şeylerdir muhterem. arka
daşlarım. Ben Sayın Bakanımızın, Bakanlığa 
geldiği günden itibaren ki, tutumunu kendi se
leflerinin tutumuna benzetmiyorum Açıkça, 
Arkadaşımız meseleyi ele aldığında; «Spor Ba
kanağının futbol bakanlığı olmadığını» açık 
söyledi. Hepimizin de içinden gaçen bu. Spor 
Bakanlığı Futbol Bakanlığı değildir; Spor 
Bakanlığı bir iki profesyonel kulüple uğrasan 
Bakanlık değildir muhterem arkadaşlarıan. Bir 
defa Sayın Bakan bu beyanatı ile meseleyi ha
kikaten objektif ve olması lâzım^elen bir öl
çü içerisinde gördüğünü açık açık söyledi. 

İkinöisi, gene ben Sayın Bakanın tutumunu 
acizane takdir ediyorum. Arkadaşımız, mese
leyi umumi efkâra mal etmenin yolunu tuttu. 
Demokratik memılskötlerde bir meseleyi en 
iyi halletmenin tarzı, o meseleyi umumi efkâ
ra mal etmektir muhterem arkadaşlarım. Arka
daşımız da, en iyi şekilde bu Bakanlığın faali
yetleri üzerine bütün bu işle alâkadar olan 
umumi efkârın dikkatini çekmek için elinden 
gelen gayretin içerisindedir. Bu bakımdan ken
disine şahsen teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir intibal
ını aksettirmek istiyorum. Kredi ve Yurtlar 
Genel Müdürlüğümüz var. Bunun da ne olduğu 
belli değil. Bakanlığa mı bağlı, müstakil bir 
müessese mi? Sayın Bakan arkadaşımız bu 
mevzu ile yakinen alâkadar oldu. Bilhassa İs
tanbul'da takibe yurtlarına yapmış olduğu zi
yaret, gerçekten yüksek tahsil gençliği arasın
da çok müsbet intiba uyandırmıştır. Şimdiye 
kadar hiçbir Gençlik ve Spor Bakanının kendi
leriyle bu kadar yakından alâkadar olmadığı
nı, yurtlarına kadar gelip kendi dertleriyle 
meşgul olmadıklarını ve dertlerini dinlemedik
lerini açık açık beyan etmektedirler. Bu ba
lkımdan bir istanbul Senatörü olarak, kendi
sine teşekkür ederim ve alâkasının çok yaki
nen devamı etmesini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi açık açık 
ıscylem'ekte hiçbir sakınca yok. 52 milyar lira
lık bütçe yaparsınız; Sanayi Bakanlığına şu 
kadar yatırımlar yaparsınız, fabrikalar yapar
sınız, 600 milyon liraya bir çimento fabrikası, 
yahut hir kâğıt fabrikası yaparsınız, her şeyi 

yaparsınız; fakat İstanbul'daki 3 000 talebe 
sokağa çıkar ve sizin rejiminizi de, demokrasi
nizi de devirme tehlikesi içine sokar muhterem 
arkadaşlar... işin açığı budur. Onun için Genç
lik ve Spor Bakanlığı deyip de, kendi mütevazi 
bütçesi içerisinde gözüken bu Bakanlığın, bil
hassa bu spor kısmını; - Bugüne kadar bize fut
bol Bakanlığı olarak gözüktüğü için, 3 - 4 pro
fesyonel kulübün Bakanlığı olduğu için - ke
siyorum; asıl Gençlik Bakanlığı kısmı ile alâ
kadar oluyorum, ve kıymetli Bakan ar
kadaşımın da bu kısımla alâkadar ol
masını rica edilyorum. Çünkü, spor işiy
le, Türkiye deki anlamı ile futbol işiyle, bundan 
evvel Spor Bakanlığı yokken, özel federe teşek
küller halinde alâkadar olanlar vardı; hattâ 
daha da iyi netice alıyorlardı. O bakımdan bu 
«Futbol Bakanlığı» kısmını bir tarafa bırakalım. 
Kıymetli arkadaşımız Gençlik Bakanlığı olarak 
bugün başlamış olduğu gayreti, inşallah bütün 
hassasiyeti ile ve heyecanı ile devam ettirsin. 
Bu gençlik sorunlarına eğilmek lâzım. 

Kıymetli arkadaşlarım, Sayın Başkanın af
fına mağruren iki cümle ile bir hâtıramı da nak
letmek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, Gençlik Bakanlığı 
mevzuu çok mühimdir. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, samimî ve açık açık söylemek lâzım; 12 
Marta niye geldik, 27 Mayısa niye geldik? Bin 
tane sebebi var; bunların üzerinde durmak is
temiyorum. Ama Türkiye'de ve başka memleket
lerde gençliğin birtakım sorunları vardır, bun
ların en başında maddi sorun gelmektedir. Şu 
mütevazi bütçe müzakerelerinde bunları açık 
ve seçik olarak ifade etmekte hiçbir mahzur 
yoktur. 

Kıymetli arkadaşlarım, siz bilir misiniz ki; 
Medikososyal Merkez tarafından yapılmış neş
riyat vardır, birçok arkadaşlarım okumuşlar
dır, benim içimde hâlâ o günden bugüne kalmış 
olan bu birikintiyi şu bütçe vesilesi ile dök
mek istiyorum; 32 bin istanbul Üniversitesi 
talebesinden istanbul'da ailesi, evi olmıyan dı
şarıdan gelen talebelerden yurtlarda kalanın 
nisbeti % 13 ü geçmez. Geriye kalan, % 87 si 
nâmüsait şartlar içerisinde Bakırcılarda, Mer
canda, altında demir dövülen, bakır çekilen 
imalâthanelerin üzerindeki karanlık izbelerde 
yatmakta, okullarına böyle devam etmektedir-
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ler. Bu çocukların % 60 mdan fazlasını vasati 
aile geliri 700 - 800 liranın altındadır muhte
rem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayın 
efendim. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Bu mevzuu daha uzatmak mümkün; fakat 
hepinizin bildiği şeyler üzerinde burada daha 
fazla durmakta fayda yok. 

Kendisine karşı büyük sevgi ve hürmet bes
lediğimi ve muvaffak olmasını canü gönülden 
temenni ettiğim ve muvaffak olacağına da inan
dığım Sayın Bakandan, bu «Futbol Bakanlığı» 
kısmını bir tarafa atıp, «Gençlik Bakanlığı» 
kısmının üzerine eğilmesini ve bilhassa büyük 
merkezlerde, gençliğin temerküz etmiş olduğu 
üniversite mühitlerindeki gençlik sorunları, yurt 
sorunları üzerine eğilms'sini cana gönülden 'i3-
menni ediyor, kendilerine, bu çaba içinde olduk
larından, ayrıca teşekkür de ediyorum. 

Bana söz imkânı veren 'kıymetli Başkanımız 
başta olmak üzere, beni dinlediğiniz için hepi
nize teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Adalı teşekkür ederiz. 
Müzakereler bitmiştir, bölümlere geçilmesi

ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) 

Bölüm 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

(A/l) ' Cari harcamalar 
Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
1BAŞKAN- —Kabul edenler... 
Etımijy enler... Kabul edil-
mlişitir. 

12.000 Personel giderleri 14 004 259 
IBİAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 500 501 
(BAŞKAN —Kabul edenler... 
Efcmtijyenler... Kalbul edil
miştir. 

14.000 Hiamet giderleri 26 599 191 
IBİAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edil-
misitir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 1 '850 002 
İEAŞKAN —Kalbul edenler... 
Etmiiy enler... Kaibul edil-
mlişitir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 080 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/2) 'Yatınım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edil-
miş'tir. 

23.CC0 Makina, teçhizat ve taşit 
alımları ve onarımları 1 760 000 
BAŞKAN —Kalbul edenler... 
Etm'Üy enler... Kalbul edil
miştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
hardamaları 

32.0C0 Kamulajtrıima ve satmalma-
lar. 4 400 000 
(BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

31000 Malî transferler 57 500 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

35 .000 Sosyal transferler ttl 002 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmijy enler... Kabul edil-
ırilşMr. 

38.000 ©org ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil-
mMir. 

BAŞKAN —Kaibul fcdenler... 

9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 

, Bütçe Koynisyonu raporu (Millet Meclisi 1/556; 
Cumhuriyet Senatosu 1/14) (S. Sayısı : 13) 
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ıBAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü bütçesinin maddelerine ge
çiyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yıiı 
Bütçe kanuiM tasarısı 

Madde 1. — Beden Terlbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için ('A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (45 8117 790) 
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (25 000 000) lira, 
sermaye te&kili ve transfer harcamaları içinde 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(79 845 554) lira ki, toplam olarak (1149 863 344) 
lira ödenek verilmişitir. 

BAŞKAN — Madde 1 de (A/l), (A/2), 
(A/3) cetvellerini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul edilmişitir. 

îBiriinci maddeyi (A/l), (JA/2), (A/3) cet-
ıvelleriyle birlikte oyumuza arz ediyoruım. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiş tir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli, cet
velde gösterildiği üzere (149 863 344) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli, oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ebmiysnler... 
Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi (B) işaretli cetveli ile bir
likte aylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terlbiyesi, Genel Mü
dürlüğünce 1972 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
ibağiı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 rioü maddeyi cetvellerimle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etımiy enler... Kabul edilmişitir. 

Madde 4. — Aşağıda gösterilen kaynak
lardan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin il-
ıgil'i tertilbindeki gelir fazlası ile bunları aşan 
gelirleri gerektiği takdirde hizalarında göste
rilen tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 
12.911, 12.912, 14.573,' 21.000, 22.000, 23.000, 
32.100, »4.720. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571, 
IBu ödeneklerden yılı içinde hareanmıyan 

kısım eri t esi yıla devir ve birinci fıkra esas
ları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
ed:p de yılı içinde ödenemiyen borçlar, mu
ta akip yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödene
bilir. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmişitir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcanmalara ait formül, bağlı (R) işaretli, cet
velde gö'sterilmilşitir. 

IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Yapılacak inşaatla ilgili ola
rak kaımuliaşitırılaeak veya satmalınacak arsa-
Için (Kaımuılaş'tırma ve satmalmalar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe 
Kanununla bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı 
teslis ve büyük onarım giderleri) bölümlüne dâ
hil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Ka
mulaştırma ve saıtmalmalar) bölümüne aktar
ma yapmaya Maliye Biakanı yetkilidir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — 7258 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi gerelince, her nevi spor salha ve te
sisleri vücuda getirmek amaciiyle, Beden Tel-
biyesi Genel Müdürlüğü bütçesinin (A/2) 
işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölüm
lerinde yer alan ödeneklerden 4 nc'ü mad
desi gereğ-ince bilâlhara bu bölümlere öde
nek kaydedilecek miktarlardan Beden Ter
biyesi bölge başkanlıklarınca 3530 sayılı Ka
nun hükümleri uyarınca emanet yolu ile 
yapılabilecek işlerin dışında kalan yatırmı-
lara ait ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığı 
ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalı
nacak miktarları, Bayındırlık Bakanlığı büt
çesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı 
yatırım hizımeltlerinie sarf edilnüak üzere, ak
tarma için gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde 
sarf edilmiyen kısımlar mütaakıp yıl bütçe
sine devredilir. 
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Bayındırlık Bakanbğı meşkûr isleri 3530 
sayn Kanun esasları dairesinde yürütür. 

IEAŞKAH — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum, Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

'Madde 8. — Bu Kanun, 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlağ; girer, 

[BAŞKAN — Maidsyl oylarında arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiysnlar... Kabul 
•edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu, Malice ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

İEAŞKAH — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiysnier... Kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 
açık oylarınıza arz olunacaktır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçe müzakere
leri sona ermiştir. Bütçenin Milletimize ve 
bilhassa gençliğimize ve Spor Bakanlığının 
mümtaz elemanlarına hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni ederiz. 

C) TTRIZM YE TAŞıTMA BAKANLıĞı 
BÜTÇESI 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçe müzakerelerine başlıyoruz. Sayın Ba
kan?... Burada. Komisyon?... Burada. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gruplar adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum: 

Millî Güven Partisi Grupu adına. Mehmet 
Pırıltı. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Saldık Artukmaç, Adalet Partisi Grupu adı
na Sayın Feyzi Halıcı. 

Şahısları adına söz alanlar: Sayın Ragıp 
Ün er, Sayım Ekrem özden. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Pırıltı buyurunuz. Saat 18,12. 

M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET PI
RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ve muhterem Hükümet erkânı; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 malî yılı 
Bütçesi münasebetiyle Millî Güven Partisinin 
Senato Grupu adına görüş ve temennilerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Bu eleştirilerimizde her zaman olduğu gibi, 
Millî Güven Partisinin, programı, seçim beyan
nameni ve bildirilerinideki beyanların ve bil-
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hassa 12 Mart Muhtırasından sonraki tutu
mundaki prensiplere sadık kalarak objektif, 
yapıcı ve uyarıcı olmaya çalışacağım. Bu ça
bamızda millet hayrına bir katkıda bulumıabi-
lirsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz, 

Millet hayrına büyük hizmetler ifa ettiğine 
inandığını Yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin naçiz bir üyesi olarak, iyi niyetli, çalışkan 
ve istikbal için ümitlerin bağlı bulunduğu Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının Sayın Bakanımı 
ve değerli mensuplarını selâmlar, 1972 yılı Büt
çesi münasebetiyle hazırladıkları geniş tafsilât
lı ve zihinlerimizdeki birçok soru ve temennile
re cevap bulabildiğimiz turizm önraporundan 
dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi arz 
ederek sözlerime başlıyacağum. 

Turizm, yabancı döviz sağlııyarak ve dış Me
meler dengesinin sağlanmasında katkıda bulu
nabilecek ve ekonomide dinamizm yaratan ge
lir kaynağı olarak bir endüstri sektörü kalbul 
edildiğine nazaran: 

Bu sektörde yatırım ve işletmecilik faktör
lerinin de g'alip unsur bulunması nedenliyle, 
evvelemirde her işletmede olduğu gibi, kârlılık 
durumunu incelemek gerekir. Diğer bir ifade 
ile bu işletmenin bilançosunu tetkik edelim. 

Resmî beyan ve cevaplara nazaran : 
1969 yılında turizm geliri 46 200 000 dolar, 
1970 yılında turizm geliri 64 100 000 dolar, 
1971 yılında turizm geliri 76 600 000 dolar, 

Bu artış temposu her ne kadar plânın ön
gördüğü rakamların altında kalmış ise de, 
kendimizi nisbet tesellisine kaptırmadan, turizm 
giderlerini düştüğümüz zaman kalan safi gelir 
ne imiş onu arz edeyim: 

1969 senesinde safi gelir 3 800 000 dolar, 
1970 senesinde safi gelir 16 200 000 dolar, 
1971 senesinde safi gelir 35 300 000 dolar, 

Kalıyor ki; şu neticenin; bu işletmenin 36 
milyon ortağından biri ve siyasi bir teşekkül 
olarak bizlere temsil yetkisi vermiş ve inanç
larını hâlâ muhafaza ettiklerine inandığımız 
fikir d aşlarımız adına az bulduğumuzu ifade 
etmek isteriz. Niçin azdır? 

İspanya, italya ve Yunanistan gibi, ihracaat 
gdlirine denk turizm geliri olan devletlerle ay
nı arz dairesinde, coğrafî ve jeolojik yapıda 
olduğumuz halde bizim turizm gelirimizin ek-
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isiıkliği bizleri kıskandırmakta ve hırslandırmak
tadır. Sayın Hükümetin de, aynı kıskançlık 
içeris'inlde olduğuna şüphemiz yoktur. 

Biraz evvel isimlerini zikrettiğini turist 
celbeden diyarlardan farklı, tabiî güzellikleri-
mıdiz, tarihî zemginlMerimTİz, değişik iklim ve 
oldukça geniş ve uzun bir sahil şeridiniz, bun
lara ilâveten şifalı sularımız ve kaplıcalarımız 
ölsün, bunların üstlümde hiçbir millette olmıyan 
misiajfirperverliiğimiz bulunsun, buna rağmen 
(biz, birçok dünya milletlerinin insanlarının 
yer değiştirme ih'fâyaç ve arzularından doğan 
hâsıladan istifade de arka kalalım... 

Bir hasletimizden, misafirperverliğimizden 
söz ettim. Belki bugün birçok milletler, kâr 
gayesiyle turiste gerekli ilgili bilinçli olarak 
gösterebilirler; faıkat biz, geleneksel inanç ve 
terfbilyemilzkı iktizası, geleni sever ve gerekli 
'ilgiyi -gösterir idik. Şimdi ise, bu hasletimize 
ilâveten, Allah'ın lûtfu sayesinde Türk Milleti
nin necip, vatanperver duygulan ve davranış
ları ile sahibi bulunduğumuz vatan sathının ta
biî zenginliklerinin ve ikliminin görülme ve 
yaşanılma arzusu ilâve edildiğinde, bunun de
ğerlendirilmesi işletmecilere, daha açıklıkla, 
gelmiş ve gelecek Sayın hükümetlere ve siz 
sayın üyelere düşmektedir. 

Kabahat kimide? 
Bir vecize ile tahlile girişeceğim; bumun ne

deni, şeker, un var, su ve ateş var; helva ka
rıp yiyeimiyoruz. Türkiye turisti cezlbediyor. 
inanıyorum ki, gelmek istiyen de çok. Getire
miyor muyuz? Eksikliklerimizle rağmen hayır. 
Umduğunu bulamıyor mu? Bir ölçüde hayır. 
Biran umduğumuz ölçünün üstünde turistin gel
diğini kaJbul edelim. Bu takdirde, imanın ar
kadaşlarım banndıramaıyız, gümrük muaımıele-
sind ve sevkıyatını günlerce yapamayız. Şu 
halde, turisti barındıramaz, gümrük muamele-
fsinfde usanç verir, sevk edemezken elbette ta
hayyül ettiğimiz rakamlara ulaşanmayız, Bu du
numda hammadde var, faıkat işliyeniyoruz. 

Çünkü, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, 
(turizm yatınmlarının toplam yatıranlar içinde
ki yeri, ortala/ma olarak % 1,2 civarındadır. 
1963 yılında toplam yatırımlar içinde ancak, 
% 0,7 lik bir yer tutan turizm yatırımları 1967 
yılnıda % 1,5 a yükselebilmiştir. Buna muka

bil 1967 yılmida konut sektöründe yatırımlara 
% 20,8 ve imalât sanayii yatırımlarımda % 20,4 
lük önemli bir yer tutmaktadır. 

ikinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç yı
lında (1968 - 1970 turizm yatırımlan toplam 
yatıranlar içimde orsalama olarak, % 2,2 ora
nında bir yer işgal etmektedir. 1970 yılı iti
bariyle imalât sanayii yatırımları, % 24,3 ve 
konut yaitınmlan, % 20,4 oranı ile toplam yatı
rımlar içinlde önemli bir yer tutarken, turizm 
yatırımlan ancak, % 2 lik bir orama sahip bu
lunmaktadır iki, bu eksiklik turizm yatırımlian-
nın plân hedeflerinle göre gerçefcleşımie ve artış 
oranında düşüklüğe müncer olmaktadır. 

Kaldı ki, Sayın Bakanın, Bütçe Karma Ko
misyonundaki izahatından öğrendiğimize göre, 
bu % 2 lik yatırım oranıma orduevleri inşaatı 
ve turistik bölgelere Karayollannca yapılan 
yollar maliyeti dâhil bulunuyormuş. 

Sayın arkadaşlar, böyle hasislik olmaz. Ma
dem İki, turizmin gayesi kârlılıktır. Yatıra
caksın, çalışacaksın ve bekliyeceksin. Yaltrrır-
ken ide yerime ve yerinde ucuz ımaliyetli yatı
rım yapacaksın. Gelin bir kusurumuzu kalbul 
edelim. Bizim turistlik tesifsîeriimiiz, kamu sek
törümde olsun, özel sektörde olsun, çok lükse 
kaçıyor. Bu dar yaltınm fonu içerisinde mali
yet yüksek olunca, tesis adedi eksik oluyor. Ya
tak adedi asla beklemen rakama ulaşamıyor. 

Başlangıçta, turist deyince; ya jeolog ya pro
fesör ve nihayet milyoner kişiler akla gelirdi. 
Bu, müşteriye göre tesis yapma itiyadımdan bir 
türlü kendimizi kurtaramıyoruz. Halbuki bu
gün turist bambaşka bir zümreden müteşekkil
dir. Orta halli, çalışan, yorgun insan geziyor, 
yer değiştiriyor. «Tebdili mekânda ferahlık 
vardır» sözündeki psikolojik faydayı sezen in
san, kendini dinlendirmek için farklı iklim böl
gelerine gidiyor. Tek başına da gitmiyor, grup 
halinde gidiyor, işte bundan da kütle turizmi 
doğmuş foulunuyor. 

Bu gelen insan zengin de olsa, lüks istemi
yor. Esasen o, lüksün içimden geliyor. Onun is
tediği; huzur, agüven ve eğlemmeiktir. Kısaca, 
ucuz olarak rahat etmek istiyor. Hattâ sade
likten hoşlanıyor, tafbiaitla başlbaşa kalmak iş
itiyor. Bu atmosfere Türkiye'miz turizm sek
törümün ayak uydurma zamanı gelmiş ve geç
mektedir. 
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Kaldı M, ikinci Beş Yıllık Kalkmam Plâ
nımda yapılan hesaplamalar ve izlenecek turizm 
politikasına göre, teisüs yatırımlarının % 87 si
nin kütle turizmine uygun işletmelere; üçüncü 
ve dördüncü sınıf oteller, miateil, pansiyon, 
(kamp ve taitil köylerine ayrılması gerektiğini 
orltiaya koymuştur. Yemi kapasitelerin, turis
tik yönden zengin bölgelerde yoğunlaştırılması 
da önıgıörülmiüşitür. 

Şu hailde turist, taıtül köyleri, dinlentaıe katmp-
laırı ve sıihihi tesisat konforu olan, yolu bulunan1 

uculz miotel ve pansiyon ve oteller ammaiktaidır. 
Bu takdlüde biz yaltınmlammıızı geniş çapta bu 
sabalara kayidırır ve tahsislerde de diğer sek
törlerdeki seviyeye yakOıaişftırabilirsek umulan 
netice alınır kanısındayız. 

Sayın senatörler, kusur, Turizm ve Tanıtına 
iBalkanlığının yaftamın fontunun eksikliğinde ve 
iyli kullanıltaııayışınldadır. Bu teşhiste kati ifa
de kollanmış olmakla beraber, işletmeeiliikteiki 
pek çok noksanlarımızın, vatandaşımızdaki tu
rizm yönümden eğitilmıelmiş oHmamn zararları, tu-
rilslti lalılktoymlaam tedbirleriinin alınmadığını ila
veleriyle sıralayabiliriz. Bilinen şeyleri tekrar-
lamajmış olanak ve raporlda bunlar eleştirilip, 
çarelerime başvurulacağı derpiş edilmiş olması 
nedeniyle, derinliğine girmilyorunı. Yeter ki, 
biz evvelâ turisti barındıracak yere saıhibola-
lım. 

Sayın arkadaşlarım, bu görüşlümüzü rakam
larla sılhhatlemdirnıek isiterim. ikinci Beş Yıl
lık Kalkınana Plânlımız 1971 yılı sonuna kadar 
154 081 yattak projeksiyonunu öngördüğü hal
de, Turizm Geneli Müdürlüğü kayıtlarına göre, 
9 . 12 . 1971 tarihi itibariyle yurdumuzda bel
geli yatak sayrıl 21 235 tir. Göre^yor ki. plîn 
heideflerinan çok gerisinde kalmış bulunuyoruz, 

Bakanlığın hazırladığı önrapora göre, /ülke
mizde beligeli belgesiz tüm yaltak kapasiteisii ise, 
200 bin civarındadır. Görülüyor ki, gelen ve 
gelecek turistleri yatıracak ve onlara kâfi hiz
mette bulunacak tesis ve yatak sayısı kifayetsiz
dir. 

Bir de müşahhas nifeal vermek isterim: 
1971 yılı Mayus ayında bir münasebetle vâ

ki seyahatimde Münih'de Türk Hava Yolları 
TerminaQinde bilet almak için bulunurken, bir 
seyahat acentası mümessili Türk Hava Yollan 
Terminal Müdürüne müracaat ederek, «Bin ki

şilik bir kafile var. Antalya'ya gitmek ve ora
da av partileri yapmak istiyorlar. Yer temini 
ve av arzularını gerçekleştirebilir misimiz?» de
di. Tabiî verilen cevap «Maalesef» ildi. Bu 
üzünltüde, büyük Cuımlbo uçaklarım Antalya Ha
va Meydanına ineimeyişintin payı varidi. 1 000 ki
şiyi bir anda Antalya'da misafir edememenin 
payı vardı. Hele av partisi tertip ve organi
zasyon imkânsızlığının büyük hissesi vardı. 

Bu, rötlerin, kabullenjmeyiişlerin bir tanesi 
idi. Hiç bir işleitme, müessese kolay kolay gele
me, «Git» demez. Ama biz, maalesef geletceğıe 
mâni olarak veya geldiğinde tedirgin kılmak 
suretiyle menfaatlertiımlizi itmiş oluyoruz. 

Sayın senatörler, turist geldiğinde tedirgin 
olup, kaçtığına resmî bir kayıt mı istiyorsunuz? 
Arz edeyim: 

Bizlere dağıtılan raporda, ülkemize g^len 
yabancıların gün olarak ortalama kalış süreleri. 
ve toplam geceleme sayılan, yıllar itibariyle, 
1965 yılından 1970 yılı sonuna kadar, vasati beş 
gündür. Bu süre çok kısadır. Bunun âmiHleri 
arasında, turistin umduğunu bulamama, huzur
suzluk, eğlendiridi tesis ve yerleıiimiMn olma
yışı gelirse de, bu arada Ituıiistin sıhhat ve isti-
rahati ile ilgili tıbbî turizme gerek ehemmiyeti 
venmıeyişimiz de kayıp âmillerimizin başında 
gelir. 

Tıbbî turizm yönünden memleketimizin bü
yük bir potansiyele sahiboldıığunu hatırdan .çı
karmamak lâzıımgelir. Genel turizmin yanı sı
ra, termalizim ve kilimaitilizme gereken öne
msin verilmesi büyük kârlılık sağkyan bir fak
tör olacaktır. Tabiî ve şifalı kaynaklar, içme
ler ve banyolar tanıtıldığı ve bunların uzviyete 
olan faydaları öğretildiği takdirde, tedavi için 
ve uzviyetin istifadesi için belirli bir süre kal
mak icabedeeeğmden turisti bağlayıcı olur. Böy
lece kalma süresi de uzamış olur. 

Bütçeyi tetkik ettiğimiz zamanı, 1968, 1969, 
1970, 1971 de bu şifalı su, çamur ve mağaralar 
turizmlinin re organizasyonu için etüt yapılmak 
üzere konulmuş olan tahsisatın, bu yıl Sağlık 
ve Sosyal Yardımı Bakanlığının talebi olmayışı 
nedeniyle, Hükümetçe bir lira olarak teklifleri
nin Bütçe Karma Komisyonunda 21 nci bölüm
de 260 bin liraya çıkarılışını şayanı şükran ka
bul eder, Turizm Tanıtma Bakanlığının temen-
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nli ve öneriler istikametinde m/esai vermıesini te-
mJenmi e'derliz. 

Sayın sienaitörler, turiıam yatırımlarının ço
ğunluğunun, özel sektörce yapılması öngörül
müştür. MaJalesef burada da çekingenlik ve 
nDülşkulpeseın'tlik berdevamıdır. 

IMülfee&efblbis çekingenidir; eünikü, müşküller
le karşılaşımaJktaidır. 

Müteşebbis aidödi azdır; bu mevzuda kârlı-
ılığı görememektedir. Teşvik görmemekte, bi
lâkis şüphedi nazarlarla baıkılmaJktadır. Telkin 
ve tavsiye yerine miüphemiyet ve meçjhulât der
yasına iltilmiekltefdir. 

Formaliteler, bilhassa kredi yönünden uzun 
bir seyir takibetmektedir. 

Projelerin kabulü, kredilerin tahsisindeki 
müşkülât müteşebbisi gocundurmaktadır. Bilse 
ki, bu sahadaki yatırım pek yakın bir gelecekte 
kendisine de, memlekete de faydalı olacak, bu 
takdirde özel teşebbüs harekete geçecek. Fakat, 
bugünkü resmî istatistikler haklı olarak müte
şebbisi düşündürmektedir. Bakanlığın aldığı 
teşvik tedbirlerinden bihaberdir. 

1969 - 1970 yıllarında Türkiye'ye gelen tu
rist sayısı 506 452 kişidir. Yugoslavya'dan 
26 166 553, İspanya'nın 24 046 740, İtalya'nın 
12 718 654 ve Bulgaristan'ın ? 537 018, Yu
nanistan'ın 1 459 629 ve nihayet Lübnan'ı ziya
ret eden turist sayısının 1 210 157 kişi olduğu
na bakarak, müteşebbisin yeise düşmesi normal
dir. Fakat her türlü tabiî zenginlikleriyle ken
dinin ve hükümetlerinin gayretleriyle pek va-
km gelecekte bu yarım milyon ziyaretçi turist 
sayısının da yurdumuzda milyonlara baliğ ola
cağını düşünse elbette yatırımdan kaçınmaz. 

îşte, bu istikbali gören ecnebi şirket ve şa
hıslar turistik sahillerimizi ve yerlerimizi türlü 
kombinezonlarla almaktadırlar. 

Bilerek veya bilmiyerek, hükümetler r1e bu
na alet olmaktadır. O kadar ki, turistik harita 
ve projeler dahi, büyük bir gizlilik ve kıskanç
lık içerisinde muhafaza edilir, Türk müteşebbis 
veya iş adamına gösterilmez. Daha ileri giderek 
diyorum ki, bu harita ve projeler başka dillerle 
yazılır ve bastırılır. Ancak tanıdıklara tavsiye 
edilir. Sonra da yalanırız.... 

Bu yönde suçlamalarımızın büyük kısmını 
Devlet Plânlama Teşkilâtına atfedersek, geçmiş 
de olsa, hata yapmamış oluruz. 

Bu hususlarda genç ve dinamik, samimiyeti
ne inandığımız Bakanımızın nazarı dikkatini 
çekmekle vazife yapmış olmanın huzuruna eri
yoruz. 

Turistik gelişme bölgesinin tesbiti ve bu böl
gede yapılacak yatırım ve plânlama çalışmala
rını yürütmek üzere 6/12209 sayılı Kararname 
ile 1969 yılında Devlet Plânlama Teşkilâtı bün
yesinde kurulmuş olan Merkez Proje Müdür
lüğü görev ve yetkileriyle birlikte Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına devredilmiş bulunduğuna 
nazaran, emsali davranışların Bakanlık bünye
sinde de olmamasını temenniye şayan buluruz. 

Sayın arkadaşlar, turizm yönünden. Millî 
Güven Partisi ve sahsım, gelecek için ümitlerle 
dolu bulunuyoruz. Bu inanç' ve heyecanla bir
çok şeyler yapılabileceği kanaatiyle, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının 1972 bütçesi münasebe
tiyle kongre turizmine verdiğini öğrendiğimiz 
ehemmiyeti takdir ve şükranla karşılarken, İs
tanbul'da inşasına başlanan kongre sarayının, 
İzmir ve Antalya'da da yapılacağı müjdesini 
hayırlı bir teşebbüs olarak görürüz. 

Yenidsn yapılması düşünülen Muğla Hava 
I'inanının, kısır çekişmeler sebebiyle, inşasının 
gecikmesi yukardan beri arz ettiğim tutukluğu
muzun âmillerinden biri olabilir. 

Yeni turist telâkkisi ve arzusu, uçakla seya
hat etmektir. Hal hu olunca, Antalya Hava Li
manının mevcut haliyle 1975 yılına kadar kul
lanılabileceği yolundaki gcrüs hangi uzman ta
rafından ifade ve tesbit edilirse edilsin, yukarı
dan beri arz etmeye çalıştığım mülâhazalar 
ışığı altında, katılmamız mümkün değildir. 

Verimliliği ve gelirliliği ortada olan turistik 
bölgelere yatırım esirgenmemelidir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızda yeni kapasitelerin, 
turİ3tik yönden zengin bölgelerde yoğunlaştı
rılması da öngörülmüştür. 

Turizm sektöründe plânlanan hikmetler var; 
ekonomik plânlama ve araştırma hizmetleri ile 
fiziksel plânlama çalışmaları hayli ileri safha
dadır. Bunların tahakkuk safhasına geçmesini, 
nazariyattan, kâğıt üzerinden tatbikata koyul
masını temenni ediyorum. 

Uludağ, Göreme, İlgaz ve Antalya millî 
parklarının yapılacağı va'dini Sayın Bakanın 
sevindirici bir müjdesi olarak kabul ediyoruz. 

Side köy çevresinde 12 000 yataklı bir tu
ristik şehir kurulmasına karar verilmiş, ayrıca 

663 — 



0. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O . 2 

Antalya çevresinde 1 500 - 8 000 yatak kapa
siteli tatil köyleri öngörülmüş; gerçekleşmesi 
sayanı arzudur. 

Antalya Senatörü olarak, Antalya'dan bah-
setmekliğimin bölgecilik zihniyetiyle hareket et
tiğim kanısına varılmamasmı bilhassa istirham 
edeceğim. Takdir buyurursunuz ki Grup Söz
cüsü olarak, tüm Türkiye'nin turizm yönünden 
kalkınması esas gayemizdir. Mesut bir tesadüf 
olarak bu Bakanlık bütçesinin sözcülüğünde, 
birinci plânda turizm yönünden yer işgal eden 
Antalya'dan bahsetmemek imkânsızdır. 

Şurası şayanı şükrandır ki, Amerika'da ve
ya Avrupa'da Türk'üm diye kendinizi tanıttığı
nız zaman, Antalya'yı, Alanya'yı gördünüz mü 
diye soruyorlar. Antalya yurdumuz turizminin 
reklâm öncülüğünü yapıyor. 

Reklâm deyince; bu yönde eksiklerimiz bu
lunduğunu Türkiye'nin hayranları ve Türk 
•dostları her yerde ifade etmektedirler 

Çartır uçak seferlerinin turizm yönünden 
geçerli olduğu bu ortamda ülkeler birbirine çok 
yaklaşmıştır. Avrupalı da Amerikalı'da, Çin ve 
Japon ̂ da ülkemizi televizyon ekranında görme
dikçe inanması güçtür. Bugün reklam, hele 
turizm yönünden bilhassa geze lıitabetmelidir. 
Bizim reklamımız ise, turizm bürolarındaki el 
ilân ve afişlerine inhisar etmektedir ki, çok ek
siktir. 

Jiklet satan firmalar, meşrubat satıcıları te
levizyon ve büyük trajlı gazete ve mecmualarda 
reklâm yaparken, Türk turizminin tanıtılması 
yapılamaz olsun; bu tutumu af buyuran mazur 
görmenize imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, Turizıı ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle görüşlerinim 
dar zaman ölçüsü içerisinde ifade etmek, hele 
252 sayfalık raporu eleştirmek güç. Sözlerimi 
bitirmeden önce kısa da olsa bası temennileri
mizi satır başlan olarak arza çalınacağım: 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
M. G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRIL

TI (Devamla) — 5 dakikada bitirmeye çalışa
cağım efendim. 

1. Bâzı turistik tarife elde eden müessese
ler kendilerini lâyüsel kabul ederek, murakabe 
dışında kaldıkları inancı ile fiyat politikasını 
istismar ettikleri olağandır. Bu misüllü dav
ranışın kendileri ve yurdumuz turizmine zararlı 

olduğu göz önünde tutularak, belediyelerin de 
tarife ve fiyatlarının baltalayıcı olabileceği na
zara alınarak daha olumlu bir şeklin bulun
ması, hattâ Bakanlığın bir tarife tesbiti uygun 
olacağı kanısındayız. Turiste daha ucuz fakat 
uzun süreli para harcatmanın imkânını yarat
malıyız. 

2. Türkiye'de taksi problemi halledilmeli
dir. Taksimetre çalıştırma ve belirli bir tari
fenin ciddî olarak tatbiki zaruridir. Müsaade 
ederseniz Viyana'da karşılaştığım bir anımı 
nakletmek isterim. 

Viyana'da taksiciye taksimetrenin gösterge
sinin üstünde bir para vermek inancı ile dav
randığımda taksici; «Bu şekilde talep benden 
veya başka birinden vâki olur ise lütfen verme
yiniz, aksi takdirde meslek camiamıza da, do-
layısiyle Avustarya Hükümetine de kötülük et
miş olursunuz» dedi. 

Bu zihniyet bizim vatansever şoför kardeş
lerimizde de fazlasiyle vardır. Yeter ki, disip-
linize edilebilsin. 

3. Bütün hudut kapılarında ve bilhassa ara
balı turistlerin üzerinde menfî bir tesir bırakan 
sıkıcı ve uzun gümrük formalitelerinin asgari 
hadde indirilmesi ve kendilerine iyi muamele 
yapılması hususunun telkini iktiza etmektedir. 

4. Şimdiye kadar uygulanan programlarda 
Marmara - Ege ve Akdeniz bölgeleri üzerinde 
durulmuştur. Orta - Anadolu, Doğu ve Güney 
Doğu - Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki tu
ristik potansiyel ve bu bölgelerin arz ettiği özel
likler göz önünde tutularak, turizm yatırımları 
bakımından programa alınmalıdır. 

iç turizm yönüden de faydalı olacağı aşikâr 
olan bu tür yatırımlara öncelik verilmelidir. 

5. iç turizmin ekonomimize katkıda bulun
duğunu nazara alarak değerlendirme çabasına 
girişihnelidir. 

Sözlerimin başında turizmi bir işletme kabul 
ederek bilançosu üzerinde durdum. Sözlerimin 
sonunda da bu işletmenin kârlılığı, turist adedi-

| nin artırılmasına ve turiste para harcattırılma-
î sına bağlıdır, diyorum. 

1063 - 1967 yılları arasında gerçekleşen, ya-
i bancı basma ortalama harcama tutarları Birin-

ci Beş Yıllık Plân ortalaması 44,7 dolardır. 
S İkinci Beş Yılhk Plân döneminin ilk üç yı-
\ İmda yabancı başına ortalama harcama 67,6 do-
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lârdır. işte, alınacak her türlü tedbir ve yatı
rım bu rakamları yükseltmeye matuf elmalıdır. 

Bu inançla sözlerime son verir, şahsım ve 
Millî Güven Partisi Senato Grupu adına Turizm 
ve tanıtma Bakanlığı Bütçesinin Türk Mille
tine ve Bakanlık erkânına hayırlı olmasını diler, 
Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pırıl
tı. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Ar-
tukmaç. Saat: 18,38 

0. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTÜK-
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, saym senatör
ler, Sayın Hükümet erkânı; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 malî yılı 
'Bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyet Halk Par
tisi Senato Grupu adına mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarım, turizm, insanların pa
ra kazanma amacı dışında, zevk almak, dinlen
mek, değişik bir çevrede bulacağı huzurla ken
dini yenilemek, kısmen bilgi ve görgüsünü ar
tırmak, bâzan sağlığa kavuşmak amacı ile yap
tıkları seyahatler sonucu ortaya çıkan eko
nomik bir olaydır ve bu olayın içindeki iliş
kilerin bütünüdür. Turistik gezinin tarafların
dan birisi turist, diğeri turisti kaibul edendir. 
Her iki tarafın da hak ve vecibeleri vardır. Tu
rist. arzu ettiği amaca ulaşmak için, bir yan
dan seyahat programı düzenlemekte, diğer 
yandan da sarf plânı yapmaktadır. Turisti ka
ibul eden taraf ise, turiste tatmin edici arzda 
bulunmak ve bunun karşılığında para kazan
mak durumundadır. Burada mühim olan nok
ta, turist kabul eden tarafın bu amaca bilinçle 
yönelmesidir. Bunun içindir ki, 265 sayılı Ka
nunla, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına; «Tu
rizmi, millî ekonominin verimli sektörü hali
ne getirmek için yurdun turizme elverişli bü
tün imkânlarını değerlendirme» görevi veril
miştir. 

Öte yandan, 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nımızda belirtilen turizm politikası prensiple
ri arasında: «Turizm yatırımları turistik po
tansiyeli yüksek bölgeler içindeki yöreler
de yoğunlaştırılacak, kütle turizmine uygun 
konaklama ve ulaşım imkânları sağlanacak, bu 
yatırımlar kredi yolu ile malî ve hukukî ted

birlerle desteklenecek, fizikî plâna göre ya
pılmaları gerçekleştirOecektir.» hükmü de var
dır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaiç, bir dakikanı
zı istirham edeceğim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü açık oy
lamasında oyunu knlianımıyan senatör arkada
şımız var mı?.. Yok. Oylama muamelesi sona 
ermiştir, kupayı kaldırım?;. 

Teşekkür ederim Sayın Artukmaç, buyurun 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Devamla) — Gerek kanımla ve gerek
se Kalkınma Plânı ile Bakanlığa verilmiş olan 
bu görevler çok yönlüdür ve diğer resmî ve 
gayriresmî kuruluşları da ilgilendirmektedir. 
Bu nedenle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla işbirliği 
yapması zarureti vardır. Ancıak, bu işbirliği, 
şu anda gereği kadar yapılamamaktadır. Bu
na birkaç misal vermek isterim. 

1. Turistik ve tarihî değerleri olan alan
lara ait çevre düzeni çalışmaları îmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılmaktadır. 

2. Fiziksel turizm plânlaması ile ilgili olan 
millî parklar gelişme plânları Orman Bakan
lığınca yapılmaktadır. 

3. Hiçbir yatırımla bir daha yaratılması 
mümkün olmıyan turistik doğal değerler; ka
rayolu, regilâtör, su kanalı, baraj gifbi inşaat es
nasında tahribedilmektedir. Bu suretle Ka
rayolları Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Bakan
lığı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı da 
bu işlere karışmakta ve böylece Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı, bu çalışmalara, sirtomda mü
dahale etme olanağından mahrum bulunmakta
dır. 

4. Turistik değeri olan şehir ve kasabalar 
belediyelerince hazırlanan imar plânlarını; tu
ristik yönden, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
kontrol yetkisi yoktur. 

5. Turistik tesislerin inşaatı; inşaat sırasın
da tarihî eserlerle karşılaşıldığı takdirde, ya
rıda kalma tehlikesi ile karşı karşıya bulun
maktadır. 

Görülüyor ki, turizm önraporun'da da belir
tildiği veçhile; turizm sektörünü ilgilendiren iş
lerden bâzıları çok dağınık ellerde ve birbirin
den kopuk olarak yürütülmektedir. Bunların 
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bir elde toplanması gereği ortadadır. Çeşitli ka
nunlarla, tüzüklerle, kararname ve icra plân
ları ile çeşitli kamu örgütlerine verilmiş bulu
nan turizm sektörü ile ilgili işlerin, olumlu so
nuçlar alınabilmesi için, bir elde toplanması lâ
zımdır. Bugün, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bu dağınıklıktan kurtulmanın çabaları içerisin
dedir ve bu yüzden hemen her bakanlık ve ku
ruluşla çatışma halindedir. Bir tarafîta, elinde
ki yetkiyi hiçbir suretle kaçırmak istemeyen 
çeşitli kuruluşlar, diğer tarafta, ülke turizmin
den sorumlu ve koordinatör durumda olması 
lâzım gelen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı.,. Bu 
bakanlık, aksaklıkların hesabını vermekle yü
kümlüdür ve fakat bu aksaklıkları giderecek 
imkânlardan yoksundur. Bu manzara gerçek
ten hazindir. 

Eğer ülkemizde turizmin gelişmesini istiyor
sak, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına sadece tu
rizmi ilgilendiren konularda, diğer bakanlıkla
rın, mahallî idarelerin ve diğer kamu kuruluş 
ve teşekküllerinin karar ve faaliyetleri üzerin
de denetleme, takip ve müdahale yetkisi veril
melidir. Kısaca; plânın öngördüğü işbirliği mut
laka sağlanmalıdır. Böyle bir yetkinin, eşitliği 
zedeliyerek her hangi bir üstünlük sağlayacağı 
yolunda yorumlanmaması hakkaniyete uygun 
düşecektir. 

Sayın senatörler, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına kanunlarla 

ve kalkınma planlarıyla verilmiş olan görevle
rin ifası için, gerçeğe ve amaca uygun turizm 
bilincinin fertlerin davranışına kadar indirilme
si şarttır. Bu görevin, basta bakanlık olmak 
üzere, turizmi yönetmekle görevli olan idareci
lere düşmekte olduğuna şüphe yoktur. İdareci
lerimizin tamamı, turizmin yönetiminde görev
li ve sorumlu durumdadırlar. Bu bakımdan ida
recilerimizin, özellikle turistik bölgelerde gö
revli idarecilerimizin, işe ciddiyetle ve samimi
yetle sarılmış bulunmalarında memleket yarar
ları bakımından lüzum ve zaruret vardır. Nite
kim, Türkiye'deki turizm potansiyelinin hareke
te gelmesi için idare organlarına düşen ağır 
görevler gözönünde tutularak, «Bakanlıklar-
arası Turizm Koordinasyon Komitesi» kurul
muştur; fakat, ne yazık ki, bu Komite, gereği 
gibi düzenli bir görev ifa etmemektedir. 

Öte yandan; 6086 Sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi gereğince «Turizm İşbirliği Nizamna

mesi» yürürlüğe konulmuştur. Bu nizamnameye 
göre Devlet daireleri, mahallî idareler ve İktisa
di Devlet Teşekkülleri, sermayelerinin yarısın
dan fazlası Devlete ait banka ve şirketler birer 
işbirliği organıdır ve bunlar turizmin yürütül
mesi ve turizm endüstrisinin geliştirilmesi için 
görev ve yükümlülük altındadırlar. Şu kadar 
ki; biraz önce arz ettiğim nedenlerle, bu tüzük 
hükmünün işlemediği de anlaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
265 Sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmün

ce, ,il ve ilçelerde «İl ve İlçe Turizm Komiteleri» 
kurmak zorunluğu da vardır. Bu komiteler çalış
tıkları takdirde turizm alanında koordinasyonu 
ve organidasyonu temin edebilirler. Ancak, bu 
komitelerin memleket sathında tamamen ku
rulmuş oldukları ve gereği gibi görev ifa ettik
leri, geçen yıl bütçesinde de belirttiğim gibi, 
şüphelidir. Bakanlığın bu komitelerle ne dere
ceye kadar ilgilendiğini ve bunları ne şekilde de
netlemekte olduğunu tekrar öğrenmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 
265 sayılı Kanunla kendisine çeşitli görev

ler verilmiş bulunan Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının izleyeceği turizm politikası ile ya
tırımların neler olacağı hususu ise, İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızda belirtilmiştir. Bu
rada, plânda Öngörülen konulardan bâzıları üze
rinde durmak istiyorum ve aşağıda sıraladığım 
soruların cevaplandırılmasını sayın Bakandan 
rica ediyorum: 

1. Plândaki «Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının sadece turizm sektörü ile uğraşmasını 
sağlıyacak şekilde teşkilâtlanması gerçekleştiri
lecek, bugünkü Kuruluş Kanununda gerekli de
ğişiklikler yapılacaktır.» Hükmü yerine geti
rilmiş midir? Getirilmemiş ise sebebi nedir? 

2. Plânın «Kamu sektörü elindeki turis
tik işletmelerin aynı elde yönetilmesi ve belirli 
bir işletme politikasının izlenmesi için Turizm 
İşletmeleri Kurumu kurulacak veya mevcut ör
gütlerden birine bu görev verilecektir.» Hükmü 
hakkında ne yapılmıştır? 

3. Plândaki, «çeşitli kamu kuruluşları ta
rafından yürütülen turizm eğitimi ve öğretimi 
çalışmalarının koordine halde ele alınabilmesi 
için bir Turizm Eğitimi ve Öğretimi Millî Mer
kezi kurulacaktır.» Hükmü de vardır. Bu ko
nuda bir çalışma yapılmış mıdır? 
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4. Plânda «İkinci Plân Döneminde, Ulus
lar arası alanda ve özellikle Akdeniz ülkeleri 
île ortak turizm tanıtması konusunda çeşitli iş
birliği imkânlarının aranması» emredilmekte-
dir. Bu imkânlar aranmış mıdır? Aranmışsa ne
ler yapılmıştır? 

5. Turizm, alanındaki yatırımlar, dünya 
turizmi eğilimlerine uygun olarak uyumlu ve 
tutarlı bir program içersinde yapılıyor mu? 

Değerli arkadaşlarım, 
Yurdun sosyal - ekonomik ve kültürel de

ğerlerinden tam olarak yararlanmak suretiyle, 
turizm sektörünü millî ekonominin daha verim
li bir bölümü haline getirmek ve bu suretle, 
kalkınma için lüzumlu finansman sorunun çö
zümüne katkıda bulunmak amaçlarıyla yapıl
makta olan turizm plânlamasının, ilk önce po
tansiyeli yüksek olan bölgelerde yapılması nor
mal karşılanabilir. 

Ancak, tercihler yapılırken, Doğu ve Orta -
Anadolu'daki bölgelerin de göz önünde tutul
ması gerekir. Halbuki, şimdiye kadar uygula
nan plân ve programlarda çoğunlukla Ege ve 
Akdeniz kıyılarına öncelik tanınmıştır. Orta -
Anadolu, Doğu ve Güney - Anadolu gerektiği 
derecede nazara alınmamıştır. 

Bakanlık bütçesinin gerekçesinde: «Tatil 
amaciyle kıyıda turistik alanlara gelen turistler, 
tatillerinin bir kısmını Anadolu içerisindeki tu
ristik alanlarda gezerek geçirmektedirler. Bu 
yönelim iç - Anadolu,da da gerekli turistik arz 
kapasitesinin yaratılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Kapadokya (Nevşehir) yöresi bu tür gezici tu
rizmin en ilginç olanaklarını sunan bir alan
dır.» Denilmektedir. Şu teşhis yerindedir ve 
hattâ kanaatimizce geç bile kalınmıştır. Artık 
İç ve Doğu - Anadolu'daki bu gibi yerlere yö
nelmenin zamanı gelmiştir. Bu arada, turistik 
değeri bakımından Göreme kadar önemi olduğu
nu sandığım Niğde Aksaray ilçesinin Ihlara böl
gesinin turistik plânlama bölgesine alınmasının 
ülke turizmine çok şeyler kazandıracağını ifade 
etmek isterim. Gerek iç - Anadolu'da ve gerek
se Doğu - Anadolu'da turistik kapasitesi üstün 
olan daha birçok yerlerin mevcudolduğu da 
muhakkaktır. 

Değerli senatörler, 
Turizm politikamızın esası kütle turizmidir. 

kütle turizmi, kafileler halinde gelen turistlerin 
memlekete bol para bırakması esasına dayanır. 

Halbuki, memleketimizde bu çeşit taleplere ce
vap verecek tesisler oldukça kifayetsizdir. As
gari sağlık şartlarını haiz, ucuz tesisler yoktur 
veya yetersizdir. Halen turistik olarak nitelen
dirilen tesisler, orta ve dar gelirli kütleler için 
pahalıdır. Lüks tesisler ise, hali, vakti yerinde 
olan bir zümreye hitabetmekte ve turizmin 
canlı olduğu mevsimlerde dahi % 50 kapasite
nin altında çalışabilmektedir. 

Kütle turizminden ööz ederken, hava liman
lan üzerinde de durmak lâzımdır. Turistik po
tansiyeli olan bölgelerimizde bu limanlar yok
tur. Halbuki, kanımızca, her şeyden önce bu 
limanlara önem verilmelidir. Turistik üstünlü
ğü herkesçe bilinen Muğla Bölgesine hava alanı 
yapılması için konulan ödeneğin Karma Bütçe 
Komisyonunda çıkarılması zihniyetini çözmek 
müşküldür. Bereket versin M, akh selim hâkim 
olmuş ve tekriri müzakere yolu ile bütçeye tek
rar ödenek konulması sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sizlere şu ana kadar 
Türk turizminin iç bünyesindeki durutmundan 
bâzıları hakkında maruzatta bulndum. Şimdi 
de sırası gelmişken dış memleketler halkının 
gözü ile Türk turizminin ne şekilde görülmek
te olduğu konusuna kısaca değinmek istiyo
rum. Bir Alman gazetesinde yazılmış ve ayrı
ca Almanya'nın Sesi Radyosunda da aynen ya
yınlanmış bulunan 18 Ocak 1972 tarihli bir ha-
'beride bugünkü Türk turizmi şöyle tasvir olu
nuyor : 

«Türkiye'ye yolculuk yapmak bugün bile en 
heyecanlı maceralardan biridir, istanbul'a ge
len turistin Ok işi kendisine sakin bir otel ara
mak olmalıdır. Halbuki turizm bürolarının bul
duğu otellerin hepsi işlek caddelerdedir ve is
tanbul'da sokak gürültüsü tahammül edilmez 
bir haldeidir. Türk şoförleri sinyal vermeksizin, 
hattâ akşamları far yakmaksızın araba kulla
nıyorlar. Türkiye'de şehirler arası nakliyatta 
minibüs denilen arahalar var. Aslında 11 kişi
den fazlasının binmesinin yasak olan bu vası
taya 24 kişi ile horozların, tavukların bindikle
ri de vaki. Bunların fiyatları da son derece el
verişli. Meselâ İstanJbüHdan Ankara'ya beş Mar
ka gitmek mümkün. Türkiye'de yollar genellik
le dar, dağlık bölgelerde son derece tehlikeli. 
Zaten Türkiye Avrupa'nın en fazla kaza yapan 
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ülkesidir. Her yere otobüs var; yalnız bunların 
tarifeleri yok. Türkler de 'hiç bilgi verme-
mektense yanlış bilgi vermeyi tercih ettikle
rinden birtakım güçlükler doğuruyor. Türki- • 
ye'de otobüsün işlemediği yerlere gitmek zor 
değil. Yola çıkın biraz beklediniz mi iyilik se
ver şoförler durup sizi alıyor ve iyilik sever 
şoförler çoğu defa tatillerini memleketlerinde 
geçirmeye gelen Almanya ''daki Türk işçileri
dir...» ve saire diyor. 

Altını okumuyorum. Bu kısımda da bizim 
polislerimizin bâzı yanlış tutumlarından bah
sedilmektedir. Zannediyorum ki; Sayın Bakan
lığın da bu neşriyattan haberi olması lâzımdır. 

Bunu arz etmekten maksadım şu oluyor: 
Haberde; otel, trafik ve trafik kazaları, şehir
ler arası nakliyat ve minibüs sorunu, karayol
larının durumu gibi turizmi hakikaten yakın
dan ilgilendiren konulara temas edilmekte ve 
bunların aksayan tarafları belirtilmiş bulun
maktadır. Hedefimiz aksaklıkları düzeltmek 
olduğuna göre bu haberden ders ve ibret alma
mız lâzım geliir. 

Sayın Senatörler, 
Maruzatıma son vermeden önce, sahil yağ

ması denilen duruma değinmek isterim. Deniz 
ve g'öl kıyıları herkesin istifadesine açık tutul-
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malıdır. Hükümetimizin bu konu üzerinde has
sasiyetle durmakta olduğunu memnuniyetle 
müşahade etmekteyiz. 6785 Sayılı imar Kanu
nunu değiştiren tasarıya konulan bir hüküm bu 
konuya nüve teşkil edecektir. Esas ve teferruat
lı kanunun yakında Parlâmentoya sunulacağı
nı Hükümet beyan etmiştir. Böylesi bir tasarı
nın Yüce Heyetinizin tasviplerine mazhar ola
cağı muhakkaktır. 

1972 Malî Yılı Bütçesinin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı camiasına ve Ulusumuza hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ederim. Yüce He
yetinizi şahsım ve Grubum adına saygı ile se
lâmlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artuk-
maç. 

Sıra sayısı 13 Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanun tasarısı açık oy
lamasında; oy toplamı 120, kabul 120, dir. Ta
sarı kabul edilmiştir. 

Şimdi, daha iki bütçe var demektir. Ona gö
re müzakereleri bitirebEmemiz için saat 20,00 
de toplanmak üzere 30 ncu Birleşimin ikinci 
oturumunu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 18,58 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN: Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 30 ncu Birleşimin Üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

Söz sırası A. P. Grupu adına Feyzi Halıcı'da. 
Buyurun Feyzi Halıcı. 

A. P. GRUPU ADINA FEYZİ HALICI (Kon
ya) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler; 

10 000 yıllık bir zaman boyunca sanat ve 
kültür duyarlığı ile yüklü bir tarihî ihtişam 
içinde sınırsız ve süresiz bir yaşama sevincini 
bütün insanlığa sebil eden, Çatalhöyük mede
niyetini şekillendirip, Hitit güneşinin aydınlattı
ğı bir şahane tabloda ve gönüller sultanı Mev-
lana'nm «Gel, yine gel» çağrısı ile duyan gö
nüllere, görmeyi muşftuladığı güzel yurdumu
zun turizm envanterlerini dünya turizmi için
deki müstesna yerini Adalet Partisi Grupu adı
na dile getirmeden önce hepinizi say^ı ile se
lâmlarım. 

Daima ilerlemeyi, çalışmayı ve örnek ahlâkı, 
şartların şartı kabul eden Türk - islâm düşün
cesi içinde turizmin müstesna bir yeri vardır. 

Nice, nice asırların ve Jule s Verne'in hayal 
gücünün özlem dolu meyva'sı, ay adımıyle uzay 
turizminin gerçekleştiği ve yürürlükte olduğu 
günümüzde turizm, bir yeniden var oluş felse
fesidir. 

Turizm, kısa zamanda dünya ölçüsünde baş 
döndürücü bir hızla kazandığı önemle hava, su 
ve hürriyet kadar İnsanın normal hayatının 
vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Zaman çizgisini, alışılmışın ve bilinenin öte
sinde yeni imkân ve yeni muhteva ile değer
lendirmek çabasının mutlu sonucu olan turiz
min, insanoğlunu şekilden, maddeden tamamen 
çekip alan bir eğitici ve y&şatıcı gücü olduğu
nu hatırdan çikarmamak gerekir. 

Turizm, insanı güzelliğe, sadeliğe, faydalı
ya, kısacası insan olmaya eğitir. Turizmin ren
garenk akvaryumu içinde, insan kendisini ye
niler, kendi varlığına, kendi benliğine daha bir 
yakınlaşır. 

Bengi insanın, süresiz ve sonsuz olan insan 
düşüncesinin, turizm en güzel ikrarı takvimler 
boyu tekrarıdır. 

insanoğlu medenileştikçe monotonlaşmaya 
âdeta bir robot yaşayışı içine itilmeye başlar. 
Maddenin, tekniğin ve eşyanın bu tahakkümü
ne karşı turizmi, insanın haritalar boyu kurtu
luşudur, diye de tarif edebiliriz. 

Turizm, insanlar arasında, bir kültür, sanat, 
görgü, iyiniyet; kısacası bir gönül alış - verisi
dir. Bir günlük yaşantısı artık 24 saate sığa-
mıyan ve daha hızlı dönen bir dünyada, buna
lımlar içinde XXI nci asır insanının en büyük 
tesellisi turizmdir. 

Yurdumuzun dünya turizmi içerisinde müs
tesna bir yeri ve önemi vardır. Ender tesadüf 
edilen tabiat, tarih güzelliği ve hususiyetleri 
yanında, uluslararası turizmin boy attığı elle 
tutulur, gözle görülür bir gelişmeye sahne ol
duğu bir bölgede bulunması Türkiye için büyük 
bir avantajdır. Ne var ki, bugün için çok hare
ketli bir turizm faaliyetine sahne olan bölge 
içinde bulunmamız şansından âzami değil, as
gari ölçüde dahi olsun istifade ettiğimizi, bu 
avantajlı durumu gereğince değerlendirdiğimizi 
söyliyemeyiz. Halen yurdumuza g'elmekte olan 
turistlerin büyük bir Çoğunluğu, dünyayı saran 
gezme arzusundan, daha uzak ve fbilinmiyen 
yerleri görme merakından, biraz tarih, biraz 
deniz ve temperatür, biraz da Doğıı'ya yakın
laştıkça insanın, eşyanın ve yaşama şartlarının 
günlük hayat içinde daha ucuz ve daha elverişli 
olmasındandır. 

Türkiyemiz için ikinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında turizm politikası için izlenilmesi ön
görülen temel ilkeler, 'bütün iyi niyet, teşebbüs 
ve çalışmalara rağmen, memnunluk yaratacak 
arzu edilen ve özlenen ekonomik bir mutluluğa 
maalesef dönüşememiştir. Bunun sebebi, Türki
ye turizminin mutlu geleceğinde yapılacak bü
tün işlerin, sadece ve sadece Turizm ve Tanıt-
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ma Bakanlığının omuzlarına yükletilmiş olması, 
diğer bakanlıklar ve kuruluşlarla yapılan koor
dinasyondan musibet bir sonuç, almamamasıdır. 

Turizm konusunda en güzel propagandayı 
yurdumuzu ziyaret eden turistlere yaptırabili
riz. Güler yüzle yolcu ettiğimiz her turist, git
tiği ülkesinde, 'memleketimizin canlı reklamı 
olarak hizmet görecektir. Turisti hudut kapı
larımızda değil, manen ve maddeten kendi ül
kesinde karşılamaya ve öylesi bir (hava içinde 
yurdumuza getirmeye mecburuz. 

Geçen ay Milliyet Gazetesinde Yeşilköy Ha
va Meydanı ile ilgili bir başyazı vardı. Türki
ye'ye gelecek bir yabancı turistin hava meyda
nında karşılaşacağı muamele, ilgililerin durum 
ve tutumları, thaklı olarak acı bir şekilde dile 
getiriliyordu. Bu hal, daha Türkiye'ye ilk giriş 
kapısında bir yabancı turistin (gözünde Türkiye 
turizmi için hiç de iyi bir misal olmıyacaktır. 
Bu yazı, hava meydanında karşılaşılan bu ha
reket, bizde koordinasyon yoksunluğunun en 
acı bir delilidir. 

Arabalariyle Türkiye'ye gelen turistlerin 
çoğunluğu, geldikten sonra pişman olarak mem
leketlerine dönüyorlar. Acı gerçek o ki, Tür
kiye'de yol ve trafik emniyeti maalesef mevcut 
değildir. Trafik kaidelerine riayet sıfırdır. Tra
fik kontrolleri; trafik kazalarından da belli, 
göstermelik olmaktan ileri geçemiyor. 

Cidden, Türkiye trafiğinde bilhassa benzin 
tankerleri, uykusuz şoförli kamyonlar ve çoğu 
yolcu ^otobüsleri her gün ölüm saçıyorlar, işin 
tuhaf tarafı, trafik yetkililerince alınmakta 
olan çeşitli tedbirlere rağmen, bu kazaların aza
lacağı yerde, artmakta devam etmesi insanı acı, 
acı düşündüryor. 

Trafik ehliyeti, trafik kontrol müessesesinin 
ciddî bir şekilde ele alınması, kaza değil, mü
kerrer trafik hatası yapan sürücülerin ehliyet
lerinin iptal edilip, bir daha hiç verilmemesi 
gibi müeyyidelerin konulmasında fayda vardır. 

Arabasıyle Türkiye'ye gelecek olan bir tu
rist, daha yola çıkmadan kara kara düşünmek 
mecburiyetinde kalıyor. Nasıl kalmasın M, mü
racaat ettiği sigorta şirketi, Türkiye için ara-
ıbasını sigorta etmeye yanaşmıyor, lütfen ya-
naşsa dahi ekstra prim talefbediyor. Daha yola 
çıkmadan bu gerçekle karşılaşan bir turistin, 

o da dinlenmek, gezmek, görmek için Türkiye'
ye gelecek bir yabancının ruh halini bir düşü
nün... 

Devamlı olarak turistlerin uğrak yeri olan 
benzin istasyonlarımızın büyük çoğunluğu
nun hali de yüz ağartıcı olmaktan uzaktır. 
Ankara ile istanbul arasındaki benzin istasyon
larının % 90'inin tuvaleti temiz değildir. 

Her yıl 10 binlerce turistin ziyaret ettiği ve 
saatlerce kaldığı Aspendos'ta tuvalet diye, su
suz, permeperişan foir dörtduvar vardır. Cen
net ve cehennemde tuvalet, dört tahtadan iba
ret bir gecekondu rezaletidir. 

Türkiye turizmi, hudutlarımızdan itibaren 
»benzin istasyonlariyle başlar. Bu istasyonların 
birer turizm bürosu niteliğinde çalışmaları, bu
rada çalışanların eğitime tabi tutulmaları bu is
tasyonların her bakımdan denetimlerinin yapıl
ması gerekir. 

Ülkemizin, uluslararası turizm piyasasında 
turist kabul eden bir ülke olarak söz sahibi ola
bilmesi, kütle turizmine uygun konaklama tesis
lerinin yapılmasiyle gerçekleşebilecektir. 

Kamu sektörünün çok oüzi bir kısmının ko
naklama tesisi yatırımlarına yöneldiği bilinmek
tedir. Diğer taraftan son 10 yılda kredi kurum
larının özel ve kamu kuruluşlarına sağladığı 
kredi yekûnu, 300 milyon liranın altındadır. 
Kredi müesseselerinin, genellikle tekmil yatırı
mın % 50 si oranında kredi verdiği göz önüne 
getirilirse, ülkemizde son 10 yılda yapılan özel 
sektör yatırımlarının toplam maliyetinin 600 
milyon lirayı geçmediği anlaşılır. Bulgaristan'
da son 10 yılda turizm sektörüne 120 milyarlık 
bir yatırım yapıldığı söylersek, turizm im
kânları bakımından bizden yüzlerce defa geride 
olan Bulgaristan'ın turizm gelirlerinin ve tu
rist sayısının bizden katbekat yüksek olmasının 
sebepleri iyice anlaşılır. 

Örnek turistik konaklama tesisleriyle, Tür
kiye turizmine büyük katkıda bulunan Emekli 
Sandığı Genel Müdürlüğü, Türkiye Vakıflar 
Genel Müdürlüğü, Ordu Yardımlaşma Kurumu 
ve diğer özel kuruluşlara candan teşekkür eder
ken, birinci sınıf turistik konaklama tesisleri 
yanında, ikinci, hattâ üçüncü sınıf kütle turiz
mine cevap verecek konaklama tesisleri yapımı
na geçmeleri ve bunu sahillerden itibaren turizm 
akım çizgisi istikametinde geliştirmelerini, ger
çekleştirmelerini temenni ederim. 
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Geçen yıl Belçikalı bir turizm uzmanı ile ko
nuşuyordum. Aynen şunları söyledi : «Dünya 
üzerinde madde ve mâna olarak turizm imkân
ların en çok ve en iyi şekilde sahip bir ülkesi
niz. Ne var ki., konaklama tesisleriniz o kadar 
perişan ve bakımsız ki; yatak çarşaflarımızı 
memleketimizden kendimiz getirdik, banyo ve 
lavaboyu hanımım vimle kendi elleriyle temiz
ledi, memleketinizin en lüks dediğiniz otelinde 
elinizi nereye değdirseniz toz çıkıyor. Batı ül
kelerinde otellerin bakımları aralıksız yapılır. . 
Batıda işçi ücretleri sizden üç, dört defa daha 
pahalı. Neden konaklama tesislerinizde devamlı 
bakım yaptırmıyorsunuz?» Verecek cevap bula
madım. 

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tatili için Pamuk-
kale Özel îdare Motelinde yer ayırtmak iste
miş, 1 Nisanda mektup yazmıştım. Hareket ta
rihimiz olan 22 Nisan günü «yer yok» diye ce
vap geldi. Bizde turistik haberleşme sürati işte 
budur. Harekete kararlı olduğumuz için yola 
çıktık, Pamukkale'ye geldik. Arkadaşıma, «Git 
müdüriyete sor, yer var mı?» dedim. «Yer var
mış» diye gülerek döndü, Odalara yerleştik. 
Bir de ne göreyim? Bir yıl önce lokantada ser
vis hizmetinde çalışan bir garsonu motele müdür 
yapmamışlar mı?.. Ertesi sabah kapımıza dikil
diler, «Lütfen odayı ve moteli terk edin» dedi
ler. «Niçin?» diye sordum. «Akşam bize böyle 
bir şey söylemediniz» dedim. «Evet, biz sizi bir 
gece kalırsınız diye düşündük. Bugün bir kafile 
gelecek çıkmanız gerekli» dediler. 

Denizli gibi, Türkiye turizminin nabzının at
tığı güzel bir beldede garsondan nasıl müdür 
olur, bu ne biçim bir muameledir, düşüncesiyle 
Denizli Valisi ile görüşmek lüzumunu duydum. 
«Geçen yıl 130 bin lira civarında kâr getiren bu 
motele turizm tahsili görmüş, yabancı dil bilen 
kültürlü bir müdür niçin tâyin etmediniz?» diye 
sordum. Vali, «imkânlarımız bu kadar elveri
yor» mealinde bir cevap vefdi. Bu cevap üzeri
ne konuşmak lüzumunu daha fazla duydum. 
«Bu, Allah vergisi tesisin, turizmden anlıyan, 
motele gelen 100 binlerce turiste gereğince ilgi 
gösteren, yüksek maaşlı da olsa, bir müdürü 
olsaydı; motelin 130 bin değil, 330 bin lira kârı 
olurdu. Böyle bir müdür, yıllık kârımız artsın 
diye motelin esprisini bozacak şekilde yeni ya
pılan odaların inşaatını önler, havuzun yosun 
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bağlıyan sularını devamlı temizletir, odaların 
alkmıyan ve bozuk olan duş ve musluklarını yap
tırır, kırık aynalarını değiştirir, kapı kilitlerini 
tamir ettirir, motelle tarihî tiyatro arasındaki 
yolu ve araziyi 100 binlerce tırtılın istilâsından 
koruyacak zirai mücadeleyi bir günde bitirir ve 
benim gibi her yıl motele gelen bir turistin 
mektubuna bir hafta içinde, en geç cevap verir 
ve bu sabah karşılaştığımız muameleyi bize ve 
başkalarına reva görmezdi.» dedim.- Konuşma
mızda komşu illerden birisinin valisi de vardı. 
Vali, her tutkunun ötesinde turizme inanmış bir 
insan olarak yaptığım bu konuşmayı sadece din
ledi; o kadar. Güle - konuşa sohbetimiz sona 
erdi. Ben Pamukkale'den iki gün sonra ayrıl
dım, sanırım vali bey ve motel müdürü hâlâ De
nizli'de bulunuyorlar... 

Turizm, eğitim demektir, ama bu sözde lâf 
olsun kabilinde bir eğitim olmamalı, insanın ka
nma, iliklerine işliyen bir eğitim, evde başlıyan, 
ilkokulda devam eden, ortaokul ve lisede mec
buri ders olarak zaruretine ihtiyaç duyulup, 
tatbikatına geçilen bir eğitim olmalı. Böylesine 
bir eğitimi en kısa bir zamanda gerçekleştirme
ye mecburuz. 

Türkiye turizmini en canlı fotoğraflarla ve 
büyük bir antolojik kitapla dile getiren Alman 
turizm mütehassısı ve sanatçısı Dr. Kari El
ler'le, birkaç yıl önce arabasının lâstiğine çi
vi koyan bir çocuğu şikâyet etmek için bana 
gelmese idi, tanışamıyacaktım. Dr. Kari Eller, 
«Türkiye'yi tarihi ile, coğrafyası ile, arkeolo
jik eserleriyle o kadar çok seviyorum ki, bu 
çocuk, başka bir turistin arabasına da çivi ko
yup, o turistin Türkiye ve Türkler hakkında 
fena bir düşünceye sahibolmaması için size şi
kâyet ediyorum. Ne olur bu çoci';.£un terbiyesini 
verin» demişti. 

Dr. Kari Ellerin şahane eseri, Türkiye'nin 
altın kitabı, bu eğitim sorununu konu alarak 
bir dostluğun meyvası olarak dünya turizm 
alanına sunuldu. 

Geçen yılki konuşmamda, yurdumuzu ziya
ret edecek olan turistleri mümkün olduğu ka
dar uzun süre memleketimizde tutmak için ge
rekli imkânların sağlanması, bu sebeple Side'ye 
gelecek 12 bin yatak kapasiteli turist akımmı 
aynı güç ve hızla iç Anadolu'ya, tarih sanat ve 
kültür şehirlerimize, Konya'ya, Nevşehir'e Kay-
seri'ye sevk etme gereğini duyarak, gerekli 
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tesislerin aynı kapasitede tç Anadolu turizm 
gelişme çizgisi üzerinde kurulmasına imkân 
sağlamak lüzumuna değinmiştim. Memnuniyet
le görüyorum ki, Nevşehir - Kapadokya turis
tik alanının turizm plânlaması için 1972 yılı 
bütçesine gerekli ödenek konmuştur. Ayrıca, 
Muğla'da yapımına başlanacak hava limanı, 
Türkiye turizmine özlenen ulaşım canlılığını 
fazlası ile getirecektir. 

Sosyalist ülkelerin dahi çeşitli turistik ve 
konaklama tesisleri için Amerika'dan kredi ve 
yardım aldıkları günümüzde, turizm sektörü 
bakımından yabancı sermayenin önemi büyük
tür. Türkiye turizminin topyekûn kalkınmasın
da yabancı sermaye bir katalizatör rolü oyna
yacaktır. Yabancı sermayenin artırılması için 
teşvik edici bütün tedbirlerin alınmasından ya
nayız. 

Turizm dernekleri, Bakanlığın, yurdun dört 
bir bucağındaki temsil kuruluşlarıdır. Ellerin
deki imkânlarla yurt turizmine katkıda bulu
nan turizm derneklerine gerekli ilginin fazla-
siyle gösterilmesinden yanayım. Bu dernekle
rin büyük çoğunluğunun tam randımanlı ve ba
şarılı çalıştıkları iddiasında değiliz. Ama, gö
nül, turizm önraporunda da belirtildiği üzere, 
çalışmıyan değil, çalışan derneklerin; maddi il
gi bir yana, bir teşekkür mektubuyle olsun, Ba
kanlıkça takdir edilmesini ister. Bu dernekler 
içinde, önraporda «Derneklerden beklenen hiz
metler» maddesindeki faaliyetlerin hepcini ya
pıp, bunun ötesinde faaliyette bulunan dernek
lerde vardır. 

Bu bakımdan 1971 yılı Bütçesinden «Turizm 
ve Tanıtma derneklerine yardım» maddesine 
konulan 1 milyon lira ödeneğin, turizm 
gönüllüleri hariç, Malazgirt Turizm ve Tanıt
ma Derneği, Topkapı Sarayı Müzesini Seven
ler Derneğinin dışında, hiçbir turizm derneği
ne yardım yapılmamasının sebebini, yıllık faa
liyetlerini başarı ile sonuçlandıran dernekler 
bir teselli miktarınca bekliyeceklerdir. 

Konaklama tesislerinin restoran, lokanta ve 
gazinoların, turizmimizin gelişimi sebebiyle, çok 
sıkı bir denetime tabi tutulması gereğine inanı
yoruz. Genel temizlik, ilgi ve titizlik yanında. 
bu müesseselerin aşırı kâr eden müessese ola
rak yerli ve yabancı turistlerin hafızalarında 
yer etmemesi ancak ve ancak bakanlıklararası 

yapılacak koordinasyon sonucu gerçekleşscek-
tir. 

1971 yılı içinde Bakanlıkça ancak 492 de
netim yapılmıştır. Bu miktar çok azdır. Anka
ra'da halde satılan bir kilo balık fiyatına bir 
porsiyon balık satan lokantalar, gerek Bakan
lıkça, gerek vilâyetçe, gerek belediye tarafından 
sıkı bir şekilde denetlenmeli, suçu ve ihmali gö
rülenler en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. 

Günde 15 - 24 lira harcırahla uzman denetçi
lerin bu müesseselerde günü birliğine veya ge
rekince daha fazla denetim yapmaları için kal
maları mümkün değildir elbet, Harcırah Ka
nunu yakında çıksa bile, turizme kendisini ada
mış kimselere fahri denetim müfettişliği verile
rek, denetimin geniş bir düzeyde ve yoğunca 
yapılması mutlaka sağlanmalıdır. 

Yurdumuzun turistik bakımdan yabancılara 
en iyi şekilde tanıtılmasını gereğine inanıyoruz. 
Şahane bir Türkiye imajını yabancı turistlerin 
hafızalarına nakşetmek elbette lüzumludur. Kı
sa bir örnek vereyim : 

insanoğlunun ilk mesken hayatına ge
çişi; ilk ev, ilk oda, ilk resim ilk süs 
eşyası, ilk heykel 10 yıl önce Çatalhö-
yiik'te bir İngiliz arkeologu tarafından bu
lundu ve dünyada bu bulgular bomba gi
bi patladı. Arkasından dünyanın tarihçileri, 
turizm yazarları radyo ve televizyon sanatçıları 
Çatalhöyük'e akın ederek film ve fotoğraflar 
çektiler. Radyo ve «gazeteler çeşitli yayınlar 
3'aptılar; konferanslar verildi; televizyon ve 
sinemalarda filmler gösterildi ve gerçek Çatal
höyük'e bir turist akını başladı. 

Çumra ile Çatalhöyük arasında 8 - 9 Km. lik 
bir kanal yolu vardır; kışın çamurdan, yazın 
tozdan bu yoldan Çatahöyük'e gidilemez. Geçen 
yıl Kurban Bayramında Sayın Cumhurbaşkanı
mızla Çatalhöyük'e gitmek üzere Çumra'dan yo
la çıktığımız halde, 3 Km. kala çamur yüzünden 
geri dönmek mecburiyetinde kalmıştık. 1966 
yılından beri bu yolun yapılması için başvurma
dığımız makam kalmadı. Bakanlıklararası, ko
misyonlar arası gide - gele kılçık yollar progra
mına alman bu yol, bu yıl biran evvel bitip, ya
bancı bilim adamlarının, sanatçıların haklı ten-
kidleri karşısında sus - pus oluşumuz inşallah 
son bulur. 

«72 milleti bir göz ile görmiyen, halka mü
derris olsa hakikatte âsidir» diyecek kadar 

— 672 — 



0. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O : 3 

Türk - İslâm düşüncesinin bütün insanlığı kucak-
lıyan toleransını, sanat ve gönül tıırizminin 
müjdecisi olarak mısralarla dile getiren büyük 
şairimiz Yunus Emre, 650 nci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle Uluslararası tören ve seminer
lerle bu yıl anıldı. Bakanlığın Yunus Emre'nin 
şiirlerini üç dilden tercüme ettirerek bir kitap 
halinde yayınlamasını, şiirlerinden beste yapıl
mış şarkılarını bir plâk haline getirmesini ve 
bunları dünya turizm piyasasının ileri gelenle
rine, yayın organlarına, idarecilerine bir tanıt
ma kampanyası içinde armağan edecek olmasını 
memnunlukla karşılıyoruz. 

Turizmi bir kültür ve sanat alış - verişi ola
rak biliyoruz. Bu gerekçe ile istanbul'da yapı
lacak olan kongre binası için istanbul Belediye
sine, bu yıl bütçesinden 10 milyon lira verilecek 
olmasını sevinçle karşılıyoruz. 

Gelecek yıl büyük Türk mutasavvıfı ve 
şairi Mevlâna Celâleddin'in 700 ncü vuslat yıl
dönümü UNESCO aracılığı ile bütün dünya ül
kelerinde ve Türkiye'de büyük törenlerle yapı
lacak. 

Bir isveçli profesör Türkiye'ye gelerek bu 
konuda çalışmalar yapmış bulunuyor. Müze 
kayıtlarına göre, istanbul'a yakın sayıda turist 
çeken Konya'ya her yıl yüzlerce yabancı bilim 
ve sanat adamı, profesörler, doçentler gelerek 
bilimsel çalışmalar yapmaktadırlar. Yıllardır 
böylesi çalışmaların ve toplantıların yapıldığı, 
konferansların verildiği Konya'ya eksikliği bili
nen, lüzumu gün gibi aşikâr olan bir kongre 
(binası için çalışmalara başlanılmış; geçen yıl 
Sayın Necmettin Cevheri bu konu ile yalan
dan ilgilenmiş, Konya'da yapılan tetkiklerle 
yer tesbit edilmiş, gerekli ödenek bulunmuş ve 
belediyelere yardım faslına aktarılması yapıl
mıştı. Bu konuda Bakanlığın çalışmaları halen 
ne merkezdedir, bizleri aydınlatırlarsa çok 
memnun oluruz. 

Radyo ve televizyon yöneticilerine turizm 
konusunda çok iş düşer. Bilhassa «Halk eğiti
mi» konusunda Türkiye'nin tarihî ve turistik 
güzellikleri konusunda kendi varlığımızı, zen
ginliklerimizi iyice öğrenmeye mecburuz. Tari
hî ve turistik değerlerimizi, onları bugüne ka
dar ihmal, hattâ tahribeidişiimdzin zararlarını, 
onların üzerinde titrememiz gerektiğini, yaban
cı turistlerden, yabancı bilim adamlarından öğ
renmek biraz acı ve biraz tuhaf olmuyor mu? 

Geçen yıl, tarihî giysilerimiz hakkında tele
vizyonda bir Alman ressam «Bindallı» nın ne 
demek olduğunu Türk spikere de öğreterek, 
kendi folklorumuz hakkında hepimize ders ver
di. Ne garip, aynı program geçen yıl bir defa 
daha tekrarlandı. Sanat ve kültür faaliyetleri
mizi bâzı bâzı televizyonda seyrediyor, ağla
maklı oluyoruz. Bu yıl; kasıtlı diyeımiyeceğim, 
bilgisiz yapımcıların elinde Konya Turizm Der
neği yöneticilerine danışmadan tezgâhlanan iki 
sözde saz şairinin acemi mısraları ile dile geti
rilen Mevlâna programı sebebiyle sayısız mek
tup ve telefonların haklı tenkidlerine biz muha-
taboldük. Bu törenleri, gerçek yönüne en aykı
rı şekilde takdim etmek, ancak TRT yapımcı
larına nasiboldu. Bir Konya gecesinde 10 daki
kalık çaba karşılığı hazırlanan program olsa 
olsa, bu kadar olurdu. 

Televizyona ehil olmıyan, televizyon eğitimi 
görmiyen kimselere bir memleketin turizm, sa
nat ve kültür faaliyetlerini filme ahmak sorum
luluğunu vermek cesareti bizim memlekette yü
rürlükte oluyor ne yazık... Halkımızı TRT ka-
nalıyle eğitmeden önce, TRT de çalışanların tu
rizm, sanat ve kültür alanında eğitilmesini 
önemle bekliyoruz. 

Üç tarafı denizle çevrili, 4 bin Km. lik sahi
li bulunan yurdumuzda deniz ve göl kıyıları
nın herkesin istifadesine açık tutulmasını konu 
alan; kıyılar, kıyı şeridi ve turistik alanların 
korunması ve geliştirilmesine ilişkin kanun ta
sarısı, üzerinde uzun uzun düşünmeyi gerekti
ren bir tasarıdır. 

Bir Side projesinin fizikî yerleşme plânla
ması ve harita, işleri üç yıldır ikmal edilemez
ken, bu yıl bütçeye başlangıç olarak konulan 
19 milyon 700 bin lira ile 4 bin Km. lik bir sa
hil şeridine Devlet olarak el atmak ne derece 
başarılı bir sonuca erişecektir bilemiyorum. 

Yurdumuzdaki mevcut 31 388 belgeli yata
ğın, yaklaşık olarak % 90 ı özel sektörün yap
tığı ve Türkiye turizminin istifadesine soktuğu 
tesislerdir. Bu da, bugün 76 593 doları buldu
ğunu gururla belirttiğimiz turizm gelirlerinin 
memleket hesabına temininde özel sektörün oy
nadığı rolün gerçek bir delilidir. Devlet ve bağ
lı kuruluşlar elindeki arazinin, adı geçen ka
nunla, özel sektöre intikalini kesin olarak men 
etmek bu endüstri dalındaki arsa talebine kar-
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şılık arzı ve tedavülü tahdidetmek suretiyle 
spekülâsyonu hızlandırmaya sebebolacaktır ka
nısındayım. 

Kütle turizmine yöneliş; bu konuda özel 
sektörün, kooperatiflerin, kamu kuruluşlarının 
çalışmalarını teşvik ve takdir etmekle gerekli 
yardım ve kredi imkânı sağlamakla bir canlı
lık kazanacaktır diye düşünüyorum. 

Turizm kredilerinin tek elde toplanması ve 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının yeni
den düzenlenmesi ve kredi miktarının artırıl
ması için Banka sermayesinin çoğaltılması, tu
rizm yatırımlarının plân hedeflerine uygun ola
rak dağıtılmasına bir yön verilmesiyle ilgili 
kanun tasarısı Meclisten geçerek, Senatomuza 
gelmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 yılı için
de yüklü bir çalışma programiyle yurt turizmi
ne yeni bir canlılık, memleket ekonomisine bü
yük bir ferahlık getirme çabası içindedir. 

Sayın Bakanımıza ve Bakanlık mensuplarına 
çalışmalarında başarılar diler, bütçenin memle
ket ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerken, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Halıcı. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlara sıra 

geldi. 
Sayın Ragıp Üner, buyurunuz. Saat 20,25. 

EAOIP tîNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) -— 
Sayın Başkan, ısaym arkadaşlarım, 

Konuşmam biraz bölgevî olacaktır, özür 
dilerdim. 

Nevşehir bölgesi, Göreme ve Açıksaray ha-
rabeîeriyle, Hacılbekttıaş majnzuttnesiyle, Dernin-
kuiyu ve Kaıymafch^daıki (toprak siaithunldan yüz 
metre aşağıdaki yerialtı şehirMiylie ve Kozak
lı "da bulunan yüz derecelik muhteşem üflaplıca-
lariyie büyük turistik Ibir potansiyele maliktin*. 

Bumdan bir müddet evvel Hükümete başvu
rarak, Nevşehir bölgesinin turistik önemini be
lirtmiş ve burada bir yüklsiek lisan okulu açıl-
mıasını rica etmiştim Hükümet, cevabındia tu
rizm yönünden önceliği olan üç bölgeyi say
dıktan, isonıra, Nevşehir'in önceliği çok sonra 
gelmektedir, demektedir. 

Geçen ay içinde Sayın Turizm Baikanıaıın 
Milliyet Gazetesinde yalyınlajnlan, bir beyanatı 
çıktı ve bizi ferahlattı. Türkiye'nin en çok han-

6 . 2 . 1972 O : 3 

gi bölgesinle turist gelmektedir, soruşumla Sayın 
Bakan, «Orta - Doğu tfoıiversitestoden üç pro
fesörü görevlendirdim, onlardan bir rapor ha-
zırlıamlalarlnı rica ettim, bu rapora göre Tür
kiye ide en çok (turist gelen bölgenin Göreme böl
gesi olduğu meydana çıktı» demekledir. 

İstatistiklerin ve ilmin ispat ettiği bu haki
kat karşısında Turizm Bakanımızdan rica edi
yorum, Nevşehirtâe bir lisan okulu açılması 
için Plânlama nezdkıjde teşebbüste bulunsun
lar. 

Nevşehir'in turistik bakımından önsıralarida 
oMuğunu kendileri beyan buyurdular. Bina 
hazırdır, Hacetftepe üniversitesi buraya gerekli 
yardımı yapacaktır. Bu turistik bölgeye bir 
okul açılsın veya hiç olmazsa okula bir müve 
teşkil etımiek üzere bir tercüman rehberlik kur
su açmak lûltfunda bulunsunlar. 

ikinci ricaım, gecem yıllarda Hacıbektaş'ta 
bir salon yapılması için, Bakanlığımız faaliye
te geçmişti. Bir İM heyet geldi, yer seçildi, 
plân yapılmaya başlandı; fakat bu yıl işinde 
müspet bir çalışmaya raslayamadık. 

Hacılbektaş ilçesi turizm yönünden sesini 
bütün dünyaya duyurmaya başlamıştır. 4 sene
den beri üniversitemiz tarafından yapılan ar
keolojik kazılarda çıkan Sümer, Hitit ve Firik 
eserleri Hacılbektaş Müzesini ve depolarını dol
durmuştur. Yine aynı ilçede bulunan Hacılbek-
taşî Veli Küllijyesi Türkiye ve yabancı memle
ketlerdeki ilim adamlarınca ve turistlerce alâ
ka ile gezilen bir yer olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
gibi, 1322 yıllarında Anadolu 12 beyliğe ayrıl
mış, hepsi de Türk olan beyler arasında bir 
ölüm kalım savaşı başlamıştı. Bu tehlikeyi gö
ren ve o zamanlar ilini ile irfanı ile bütün Orta 
Asya'ya hâkim olan Hoca Ahmedî Yesevi, tale
besi Hacıbektaş Veli'yi Anadolu'ya göndermiş, 
o da Orhan Gazi ile görüşerek, daimî ordu fik
rini kabul ettirmiş, Yeniçeriliğin duasını yapa
rak, Osmanlı Ordusunun nüvesini kurmuştu. 

Türk dilinin Arapça ve Acemice'ye yutulma
dan bugünlere kadar gelmesini temin eden 
O'dur. Anadolu'yu Hıristiyanlaştırmak için bir
çok bölgelerde açılan papaz okullarına karşı, 
Yunus Emre gibi yüzlerce halk şairi yetiştire
rek, bunları yurdun en ücra köşelerine kadar 
gönderen, fikre fikirle karşı koyan O'dur, 
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Bu sebeple büyük mdlllilyetçd ve Türik'çü ozanı
mızın yattığı yere yapılnnasma karar verilen 
bu tıösoJsfctı kuvvefdeaı fiile çıikarıHıtiaısını rica etöe-
ceğiim. 

Muhterem arikaidaşlanim, Türkiye 1de tarihî 
ve turâstölk açıdan ıbüjyuk (değeri olara, eserleri-
miizdetn birisi de Göreımie barabederidir. Bura
sı, uçsuz bucaksız bir vadi içinide aHaibildiğiıne 
uzanan Peri ıBacaüarı, IküliseUieri, mağaraları ile 
dünlyaida toaşlka bdr eşi buluntmıyan bir arazi 
parçaisı, 'bir hayal üflkdsildir. 

Göreme çok eskiden beri bilinen bir yerleş
me yeridir. Hıristiyanlığın başlamasından son
ra burası çok kesif bir din merkezi haline gel
miş, kayalar oyularak pek çok kilise yapılmış
tır. Göreme'deki kayıtlarda 360 tan fazla kilise 
vardır. Göreme son yıllarda yabancı ve yerli fi
lim şirketlerinin akınına uğramıştır. 1972 yı
lında 17 yabancı firma Göreme'de filim çek
mek için müracaatta bulunmuştur. 1969 yı
lında meşhur Amerikalı Toni Curtis, Michelle 
Mereiere ile birlikte «Paralı askerler» filmini, 
yine meşhur Maria Callas «Media» filmini bu
rada çevirmişler; bir yandan Türkiye'nin dün
yaya tanıtılmasında rol oynamışlar, bir yan
dan da memleketimize milyonlarca lira dö
viz bırakmışlardır. Hepinizin de bildiği gibi, 
Türkiye'ye gelen devlet ve hükümet başkan
ları ve yabancı heyetlere ilk gösterdiğimiz yer 
Göreme'dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerimden 
sonra, şimdi acı bir noktaya geliyorum. Maa
lesef, tarihî Göreme yavaş yavaş eriyip git
mekte ve tabiat içinde kaybolup gitmektedir. 
Çünkü Göreme, yapı bakımından granit gibi 
sert, mukavemetli taşlardan müteşekkil olma
yıp, lâvların husule getirdiği gayet yumuşak 
kayalardan ibarettir. Bu kayalp.r, rüzgâr, kar 
ve yağmur ile mütemadiyen aşınmakta, tepe
lerden sızan sular çatlaklardan kiliselere gir
mekte ve resimleri harabetmektedir. Dikkat
le izliyorum; Göreme'ye her gidişimde birçok 
kayanın çöktüğünü, birçok kilise tavanının 
çatladığını, merdivenlerin yıkıldığını, birçok 
kapı ve pencerenin aşındığını görüyorum. Bu 
hal böyle devam ederse, yirmi sene sonra Gö
reme dümdüz bir kaya yığıntısı haline gelecek, 
bütün kiliseler, peri bacaları yerle bir olacaktır. 
Turizm ve Millî Eğitim bakanlıklarının naza

rı dikkatini çekiyorum; Göreme elden gidiyor, 
çok acele tedbir almak lâzımdır. Bu gibi rüz
gâr, yağmur tesiri ile eriyip giden eski eser
lerin korunması için muhtelif usuller tatbik 
ediyorlar. Birçok memleketlerde bunların üze
rine kemerler ve kubbeler yapılıyor. Bâzı yer
lerde, tıpkı gliserin ve vazeline benziyen şef
faf maddeleri kayalara sürüyorlar; böylece 
kayalar yağmur ve karla tahribedilmiyor ve 
renkleri normal olarak kalıyor, manzara bo
zulmuyor. 

Sözlerime son verirken, Hükümetimiz ta
rafından Göreme'nin millî park haline getiril
mesi kararına minnet ve şükranlarımı sunar, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1972 bütçesinin 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Sayın özden, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1972 yılı 

Bütçesinin müzakeresine başlamış ve kişisel gö
rüşmelere de gelmiş bulunuyoruz. 

Turizm içinde çok önemli olan çabaları tak
dirle karşılıyorum. Ne kadar para sarfetsek, ne 
kadar kuvvet ve kudretimizi bu konu etrafın
da birleştirsek, yine de az sayılır. Çünkü, Tür
kiye'nin kalkınmasına bağlı olan bir esaslı me
seledir. 

Türkiye'nin en mühim yatırım sahaların
dan biri olan turizm ve tanıtma işlerimizi genç, 
dinamik arkadaşlar senelerce ele almışlardır 
ve büyük muvaffakiyetler göstermişlerdir. Dar 
bütçeler içerisinde ancak bu kadar yapılabil
miştir. Şimdiki Sayın Bakanın da, bütün im
kânları toplıyarak, bu mevzular etrafında bil
gi ile çalışkanlığı ile ilerlediğini görmekle if
tihar duyuyorum. Ancak, sadece otel, sadece 
kredi vermekle bu işlerin yapılacağını tah
min etmek asla doğru değildir. Her şeyde tu
rizm vardır; bu en mühim esastır. Turizm ve 
tanıtma işine bu cepheden, bu zaviyeden bak
mak lâzımdır. Meselâ, hiç önem vermediğiniz 
'bir pul bile, bir turizm meselesini ilgilendirir. 
Geçenlerde elime bir Yunus Emre pulu geçti. 
Çok üzüntü ile karşıladım; ağzını açmış, başın
da takke, göksü bağrı açık bir Yunus Emre.. 
Bu, bütün Türkiye'de turizm işiyle meşgul 
olacak insanlar, pulcular, kolleksiyoncular ba-
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kınımdan hiç şüphesiz iyi bir manzara değil
dir. Pulları bu şekilde değil, turizme ve Türki
ye'ye lâyık bir şekilde tanzim etmek ieabeder. 

Meselâ, belediye çalışmaları, asayiş bütün 
bunlar turizmi ilgilendirir. Türkiye'de asayişin 
olmadığını düşünen bir yabancı turizm işinde 
bize iltifat göstermez. 

Muhterem arkadaşlar, turizm meselesinde 
bilhassa istanbul ve Ankara için hippiler çok 
önemli bir mevzudur. Filhakika onlar da zen
gin ailelere taallûk eden insanlar olmak itiba
riyle birtakım paralar sarf ediyorlar, etmiyor
lar1 değil ama, çok perişan halleri ile bilhassa 
istanbul'da hem ecnebileri, hem de yerli halkı 
taciz etmektedirler. Fikrimce Sultan Ahmet'i 
onlardan kurtarmak lâzımdır. Adliyenin etra
fında, Sultan Ahmet Sitesinin etrafında hippi
ler toplanmışlardır. Türkiye'den başka, her yer
de hippiler için muayyen yerler ayrılmıştır. 
Biz de bunu pekâlâ yapaibiliriz. Bunun üzerin
de Bakanlığın duracağını zannediyorum. 

Bir de postaneler meselesi vardır. Sultan 
Ahmet'e birçok ecnebiler geliyorlar, postaneye 
girmek istiyorlar. Adliyenin altındaki postane, 
saat 4,5 - 5 olunca, adliye ile beraber kapanı
yor. Olmaz arkadaşlar. Sultan Ahmet Sitesi 
Türkiye'nin en belli başlı yerlerinden birisidir. 
Sultan Ahmet Camisi orada, Ayasofya Müzesi 
orada, diğer müzelerin birçokları oradadır. Tu
ristler fotoğraflar çekerler, kartlar alırlar ve 
bunları hır yere yollamak isterler. 'Kutulara at
mayı da düşünmez ve bir postane ararlar. O 
postane de saat 4/5 da kapanırsa olmaz. 

Arkadaşlarım, turizm yalnız kuru kuru kadro
lardan, kuru kuru faaliyetlerden iharet değildir. 
Meselâ, spor müsabakaları yapmak, müzik fes
tivalleri vücuda getirmek, güreşler tanzim etmek 
ve saire gibi, ecnebiyi Türkiye'ye celbedici bâzı 
hareketlerin yapılması lâzımdır. Bunun da iyi 
organize edilebilmesi için, ancak Devlet elinin 
bu işlere atılması lâzımgelir kanaatindeyim. 

Şimdi en mühim mesele, Türkiye'de bol gü
neş olması meselesidir. Avrupa'da ve bilhassa Şi
malî Avrupa'da güneşin çok az olması sebebiy
le birçok turist Türkiye'ye geliyor; Ankara'ya, 
istanbul'a, Antalya'ya şuraya buraya gidiyor ve 
denize girmek istiyorlar. İstanbul'da Ataköy'de 
bir deniz hamamı var, yanında Ayamama De
resi vardır. Ayamama Deresi taaffün etmiş, ora

da yıkanmak mümkün değildir. Yanında mil
yonlarca lira sarf edilerek yapılan deniz ban
yoları var, üç -beş seneden beri açılamıyor. 
Turistler gelirler, bakarlar, gülerler. Bana söy
lüyorlar diyorlar ki, «Ne oldu bunlar, yaptınız 
öyle kaldı?» Biz de, daha henüz bitirilmedi, fa
lan diye savsaklıyoruz. Aslında öyle değil, Aya
mama Deresinden saçılan mikroplar dolayısıyle 
Sağlık Bakanlığı orasını kapamıştır. Bu açıla
bilir, büyük bir turizm membaı olabilir. Bu
nun üzerinde durulmasında fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, suyu, havası, güneşi, 
denizi, mehtabı ile binbir türlü cennet diyarı 
olan Türkiye'mizi bir italya, bir ispanya'dan 
daha fazla gelir getirir hale sokmak için ne 
yapmak lazımsa, bütün kuvvetimizi ve kudreti
mizi şahıslar olarak, Bakanlık olarak, kurum
lar olarak derleyip, toplayıp bunun üzerine 
teksif etmek lâzımgeldiği kanaatini taşıyorum. 
Galiba, esaslı bir programımız yoktur. Sayın 
Bakan bu hususları anlatırsa, çok iyi bir şekil
de tatmin edilmiş olacağım. Türkiye'de turiz
min kalkınması için, yabancının Türkiye'ye gel
mesini temin etmek için, geleceğe muzaf ne gibi 
tedbirler alınmıştır, programımız nedir? Bunu 
bilmek istiyorum. 

Orta halli turistlere mahsus yerlere ihtiya
cımız aşikârdır. Her gelen Hiltonda, Efeste kal
maz, kalamaz. Buna malî durumu müsait değil
dir. Orta sınıfa mahsus oteller, moteller ve di
ğer vasıtalara ihtiyaç vardır. Meselâ, ispanya'
ya gittiğimiz zaman, ufak bir otelde kaldık. 
Yanımızda rakımız vardı. Adam «içkiniz var 
mı?» diye sordu, «Evet» dedik. Aldı, içkimizin 
üzerine bir etiket koydu; ne zaman yemeğe ge
lirsek, o içkiyi getiriyordu. Bizde böyle olsa; 
olmaz efendim, içki yasak, yahut da olmaz efen
dim, bizim verdiğimiz içkiyi içeceksiniz, derler. 
Aslında gayet basit bir şey; ben onun içkisini 
içmem, o benim içkimi içmez. Bir daha gidersek, 
aynı otele gideceğiz. Demek ki, bir suhulet var, 
bir fayda var. Bu basit bir şey ama, biz de pe
kâlâ bunu tatbik edebiliriz. 

Kıymetli arkadaşlarımın, bilhassa Adalet 
Partisi sözcüsünün çok değerli sözleri beni il
gilendirdi. Gürültü ile mücadele meselesini ele al
dılar. Bilhassa istanbul'da, gürültü hakikaten çe-
kilemiyecek haldedir. Vaktiyle gürültü ile müca
deleyi Fahrettin Kerim Bey yapmıştı; fakat mu-

— 676 — 



O. Senatosu B : 30 

vaffak olamadı. Hattâ gürültü yapanlardan al
dığı paralarla bir de pavyon vücuda getirmek 
istedi ve galiba bunu da yaptı, ama olmadı. Hâ
lâ var. Lüzumsuz yere korna çalınıyor, lüzum
suz yere patırtı, gürültü yapılıyor. Niçin geli
yor adam Türkiye'ye?... Sükûnet için, rahat et
mek için geliyor. 

Kıyılar hakkındaki tasarının da biran ev
vel ele alınmasında çok fayda vardır. Bakanlık
lar arası koordinasyon meselesi önemlidir. Ha
va meydanları, giriş kapıları, trafik meselesi, 
tuvaletler; hepsi turizm meselesini önemli bir 
şekilde etkilemektedir. 

Geçen sene Pamukkale'ye gittik. Şifalı su
ları ve ta Romalılar zamanından beri yapılmış 
olan yerler, kaleler ve sulardan istifade edile
bilecek yerler var. Belediye kısmen Pamukka-
le'de birtakım tesisler kurmuş. Ama, bunlar 
kâfi değil. Pamukkale Avrupanm bir çok yer
lerinde tanınan, bilhassa Almanlar tarafından 
istenilen bir yerdir. Orasını daha inkişaf ettir
mek zarureti vardır. Efes civarında oteller ya
pılmalıdır. Hıristiyanların buraya celbedilmesi 
için Avrupa'da propagandaya ihtiyaç vardır. 

Bu arada yurt içinde bâzı mühim yerlere 
bakanlığın el atması lâzımdır. Meselâ, Van Gö
lü içinde bir ada vardır; gittim, gördüm. Van'
dan geçiyorsunuz; Gevaş'da küçük bir ada üs
tünde Milâttan önce yapılmış bir kilise var. Bu 
kilisenin çok önemli bir vasfı var, bütün tarih
ler de bunu gösteriyor. Çok eski, üzerinde hey
keller falan var. Bir de baktım, bir motor var 
orada. Ecnebiler gidip, geliyorlar ve ne olursa 
olsun motora biniyorlar. Ama, ben motora bine
medim; çünkü su alıyor, ben de yüzme bilmiyo
rum; motora binmem çok güç. Bir de istanbul'
dan, gelip de Van Gölünde boğulmak istemedim. 
Bu motor üç beş bin liraya yapılacak basit bir 
şey. İstanbul'dan pekâlâ bir tekne getirilir, ar
kasına bir motor takılır ve bu olur. Turistin o 
kadar gözü dönmüş ki, ta Almanya'dan, Lond
ra'dan gelmiş, behemahal bunu göreceğim di
ye.. Elinde kitaplar var, gösteriyor. Kitaplarda 
resimler de var, görmek istiyor ve buna biniyor 
arkadaşlar. Onun için, bakanlığın; böyle basit 
meseleler olmakla beraber, tahsisatım yoktur, 
diye bunlardan vazgeçmesi doğru sayılmaz ka
naatindeyim. 

Bir de en mühim mesele; bir teftiş organi
zasyonuna ihtiyaç var arkadaşlar. Oteller, mo-
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teller, gazinolar ve saire teftiş görmüyor, bo
ğuntuya getiriliyor. Bunu bilelim, boğuntuya 
getiriliyor. Hadi biz boğuluyoruz önemi yok; 
fakat gelen adam bin defa pişman oluyor o ga
zinoya girdiğine. Onun için, eğer Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı geniş bir şekilde bir teftiş he
yeti kurarsa ve bununla denetleme işini ele alır
sa zannederim ki, daha esaslı bir şekilde işle
rini tanzim etmiş olur. Fakat, bizde teftiş usulü 
her nedense pek uygun görülmüyor. Bilmiyo
rum neden; hükümetler teftiş denince kaçınır. 
Bu, vergi meselesinde de ancak % 2 nistoetinde 
kontrol yapılıfmış. Turizm Bakanlığı da acaba 
Maliye Bakanlığı gibi mi düşünüyor? Onu da 
buradan anlamak istiyorum. 

Bakanlığı; bilhassa genç bakanı faaliyetle
rinden dolayı tebrik ederim. İşlerinde çok ya
rarlı, çok bilgili hareketler ettiğini yakinen 
bildiğim bakanlık heyetlerini ve müdürlerini 
de bu çalışmalarından dolayı şükranla karşı
larım. 

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Hür
metlerimle, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın özden. 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Erol Yıl

maz Akçal, buyurunuz, efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Gecenin geç saatinde ve bilhassa önünüzde 
bir başka bakanlığın bütçe müzakeresi varken, 
vaktinizi fazla almak istemiyorum. Ancak, sa
yın senatörlerin değindikleri noktaların bir 
kısmına değinmek ve mümkün mertebe cevap
landırılmasını istedikleri hususlara da cevap 
vermekle yetineceğim. 

Güven Partisi adına konuşan muhterem ar
kadaşımız, turizm meselesini, bir yatırım ve iş
letmeciliğin onplânda bulunduğu bir mesele 
olarak ele aldı ve ortaya koydu ve başka mem
leketlerden bâzı misaller verdi. 

Başka memleketlerden verdiği misalleri bir 
parça daha genişlettiği zaman, Türkiye'nin du
rumu ve bugünkü turizmde geliştiği seviye, 
şimdiye kadar yaptığı çalışmalar orantılı bir 
şekilde gelişmiştir denilebilir. 

Şöyle ki, yatak kapasitesi itibariyle ele al
dığımız zaman, mukayese ettiği memleketler
den ispanya'da 682 000 yatağın, Yunanistan'-
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da 119 000 yatağın, italya'da 1 330 000 yata
ğın bulunduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise 
turiste arz edebileceğimiz yatak adedi 32 000 
civarındadır. Tabiatiyle onların turizm gelirle
ri de. netice itibariyle Türkiye'den çok daha 
fazla olmaktadır. 

Sayın arkadaşımız, Türkiye'de turistlerin 
ortalama kalış sürelerine temas ettiler ve 5,3 
g'ünlük bir sürenin kısa olduğunu neticesini çı
kardılar. 

Huzurunuzda samimiyetle ifade etmek gere
kirse Türkiye'de geceleme istatistikleri doğru 
olarak tutulamamaktadır. Ancak, bu müddet 5,3 
dahi alınırsa, bunun çok kısa bir müddet olma
dığını, Yugoslavya'da bu müddetin 4,7 gün, is
panya'daki müddetin ise 5,7 gün olduğunu zik
retmek suretiyle ortaya çıkartabiliriz. 

Yine sayın arkadaşımızın ve diğer bir çok 
arkadaşlarımızın ortaya sürdükleri bir mesele 
var. Bu da; yapılan tesisler ucuz, temiz, büyük 
tesisler olmalıdır, meselesidir. 

Eğer büyüklükten kasıt, kütle turizmine uy
gun tesisler ise, kendileriyle yüzde yüz berabe
rim. Ancak, yapılan araştırmalara, İngiltere'
den, Amerika'dan, Belçika'dan ve iskandinav 
ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin daha 
ziyade lüks otelleri tercih ettiklerini göster
mektedir. Dolayısıyle, Türkiye'nin gitmesi ica-
beden yol kendiliğinden meydana çıkmış bu
lunuyor. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları tatil 
köyleri üzerinde durdular. 

Yine bu şekildeki araştırmalardan sonra, biz 
daha ziyade turistik merkezler vücuda getirme
nin lüzumuna kani olduk. Kütle turizminin 
ihtiyacı olan kapasiteleri yaratıp, turistik tesis
ler meydana getirmek kanımızca en ilmî yol 
olacaktır, 

Ayrıca bütün arkadaşlarımın ortak olarak 
üzerinde durdukları bir nokta, eğitim mesele
sidir. 

Eğitim meselesi çok yönlü bir meseledir. 
Halk eğitiminden personel eğitimine, otel me-
nej erliği eğitimine kadar bir çok sahaları kap
samaktadır. Ancak, eğitim meselesi de, diğer 
bir çok meselelerde olduğu gibi, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının münhasıran yetkili ve va
zifeli olarak uhdesine verilmiş işlerden değil
dir, Biz, ancak turizmde çalışacak personelin 

eğitimini kısa kurslar ile sağlamaya çalışıyo
ruz. 1972 yılında 4 000 civarında personel daha 
eğitilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımdan bâzıları yine 
aynı şekilde turizm kredilerinden bahsettiler. 

Turizm kredilerinde müracaat müddeti ile 
tahsis müddeti arasındaki mesafenin çok uzadı
ğından ve kesiklikler olduğundan bahsettiler. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, 933 sayılı 
Kanunun iptali ile maalesef Turizm Bankasının 
finansman noktasında bir aksaması olmuştur. 
Ancak, bu giderilmiştir, bundan sonra bu gecik
melerin olmıyacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Plânlama konusu, muhakkak ki en önemli 

konulardan bir tanesidir. Bu konuda Uludağ ve 
Göreme millî park projelerinin dışında, henüz 
tasdik edilmiş bulunan turistik saha projeleri 
mevcut değildir. Devlet Plânlama Dairesi tara
fından master plân yapılmıştır. Burada geliş
mesi gereken bölgeler gösterilmiştir. Bu çalış
malar gecen sene bitmiştir. Fakat henüz bunlar 
da imar ve iskân Bakanlığı tarafından tas
dik edilmemişıtir. Esasen', bütün arkadaşları
mızın temas etmiş bulunduküarı bir noktayı 
burada vuzuh ile ifade etmek istiyorum. 

Bugün için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
her şeyden mesul görünen, fakat yetkilerinin 
•naniği n'oktada başladığı, hangi noktada bit
tiği belli olmıyan bir Bakanlık durumunda
dır. O bakımdan bu plânlama konusunda da 
durum aynı şekildedir. Ancak, hazırlayıp 
sevk etmiş bulunduğumuz kanunda; kıyı, kıyı 
şeridi ve turistik yöreler konusu ile plânlama 
meselelerine daha fazla vuzuh getirmeye gay
ret ediyoruz. 

Güven Partisi sayın sözcüsü, fiyat tarife
lerinden bahsettiler. 

(Bakanlığımızda fiyat tarifelerinin tasdiki 
maliyet analizleri yönünden ele alınmış bu
lunmaktadır. 1971 yılı fiyatları 1970 Ekim 
ayında ancak ilân edilebilmiştir. Ancak, 
1973 fiyatlarının 1972 yılı Ağustos ayında 
ilân edileceğini söyleyebilirim. 

(Bu mesele, bizi Turiam Teşvik Kanununun 
tadiline getirmektedir. Halihazırda turistik te
sislerin denetlenmesi Bakanlığıanmn yedi de
netçi ummanı tarafından yapılmaktadır. Yedi 
denetçi uzmanın yevmiyeleri günde 15 Tl. dır. 
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'Bu durumda etkin bir denetleme yapılabil
diğini iddia etmiysceğiz. Ancak, bu durumun 
değiştirilmedi için taleplerimizi yaptuk, zan
nediyorum kaibul görecek ve arkadaşlarımızın 
bu husustaki beyanları da bunların kabulü 
için etkili ol a cali tır, kanaatindeyim. 

Arkadaşlarımızın ortak olarak bahsettik
leri konulardan bâzıları da; şehrin gürültüsü, 
taJksi saatleri konulardnr. 

'Bunlar direkt olarak Bakanlığımızı alâ
kadar etmemektedir. Meselâ, taksi saati konusu
nu sayın öMen gayet iyi hatırlıyacaklar, is
tanbul'da bir ara yapmaya muvaffak olduk; 
fakat akaryakıt fiyatlarının Türkiye'de sık 
sik değinmesi ve İstanbul Vilâyetinde iki tane 
ayar makinesinin bulunması tamamını yapma
mıza ve gerçekleştirmemize im'kân vermedi. 
Ancak, mevzu takiıbedilmefetedir. 

Huzurunuza yakında turistik tesisleri de-
netlemelk için ayrı bir kanun ile çıkmayı düşü
nüyoruz, Bugün için 8088 sayılı Kanunda, üç 
ihtar verdikten sonra bir tesisi kapatmak ve
yahut serbest bırakmak gibi bir durum ile 
karşı karşıyayız. İkisi arasında bir ceza tayin 
edilmiş değildir. Dolaynlyle, yazın en kalaba
lık aylarında bir tesisi kapaitmanın riskine 
katlanmaktansa, kanun değişikliği yaparak 
'bu ikilsi arasında bir takım cezaları tesfoit et
mek daha faydalı olacaktır kanısındayım. 

Cumihııriıyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, 
İl ve İlçe Turizm KomJltelerinin çalışmaları 
hakkında sual sordular. 

Bu hususta gerekli ikazların aylar evvel 
yapıldığını ve bu komitelerin daha etkin çalış
ması için gerekli ikazları yaptığımızı söyliye-
ibilirim. Bunlardan faydalı çalışanlar vardır 
ve mevzu ile yeterli derecede alâkadar olmı-
yanlar maalesef mevcuttur. 

(Sayın arkadaşım, turizm plânlamasından da 
bahsetiler. Zannediyorum, biraz evvelki mâru
zâtımla gerekli cevalbı vermiş bulunuyorum. 
Mühim olan nokta, biraz evvel de söylediğim 
gibi, turistik merkezleri tesbit edebilmek nok
tasıdır. Biz, masiter plânına uygun olarak, uy
gun yörelerde, uygun kapasiteleri yaratabil
mek gayesi ile politlkaımızı te'slbit etmiş bulu
nuyoruz, Kredi politikası da bu esaslara uy
gun olarak tesbit edilmiştir. 

Ihlara bölgesinin durumunu sordular. 
Ihlara bölgeisinkı birinci meselesi yol mese

lesidir. 1972 Bütçesine yol için icalbedeoı meb
lâğ konulmuştur. 

iSaym Feyzi Halıcı, zevMe dinlediğiniz ko
nuşmasında, Türkiye'de koodinasyon eksikliğin
den bahsettiler. Koordinasyon eksikliği deyince; 
hatırımıza, gümrük kapılarından girdikten sonra 
karşılaştığımız her mesele, maalesef gelmektedir. 
Hiç olmazsa gümrük kapılarındaki koordinas
yonu temin gayesiyle bir kanun tasarısını hazır-
lıyarak sevk etmiş bulunuyoruz, neticesine in
tizar etmekteyiz. 

Kendisinin teşhislerinin birçoğüyle tamamen 
mutabıkım. Türkiye'nin turistik değerler itiba
riyle önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğu 
muhakkaktır. 

Yatırım meselesinde tamamen aynı görüşte
yim. 

Turizm derneklerine yardım hususundaki 
suallerine gelince; Topkapı ve Malazgirt'ten baş
ka bir turizm derneğine yardım yapabilmiş du
rumda değiliz. Bunun nedeni; derneklere yar
dımın yeni esaslara bağlanması gerekçesi ile bü
tün dernek yardımlarının durdurulmuş olmasın
dan dolayıdır. Yakında muayyen esaslar tesbit 
edildikten sonra, muayyen esaslara uygun çalı
şan derneklere yardım, zannediyorum yeniden 
başlıyacaktır. «Topkapı Sarayını Sevenler Cemi
yetine yardım» başlığı altında görünen yardım 
da; Topkapı'nm aydınlanması için Elektrik ida
resine verilmiş bulunan meblâğdan ibarettir. Bu
nun dışında yapmış bulunduğumuz bir dernek 
yardımı yoktur. 

Sayın arkadaşım, denetlemenin azlığından şi
kâyet ettiler. 7 denetçi ve bu denetçilere veri
len 15 ilâ 24 lira arasında değişen yevmiyelerle 
daha fazla bir denetleme yapmak imkânını bu 
sene bulamadık. Kadrolarımız çıktıktan sonra, 
zannediyorum daha etkin bir denetleme yoluna 
gidebileceğiz. 

Sayın arkadaşlarımın ortak olarak bahsettik
leri diğer bir mesele; kıyı, kıyı şeridi ve turistik 
alanlar Kanunudur. Kıyı şeridindeki kamulaş
tırma noktasını Sayın Feyzi Halıcı arkadaşıma, 
zannediyorum anlatmak istediğim tarzda anla
tamamışım. Burada, yatırımcılara bir kolaylık 
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bahismevzuudur. istenilen kapasitede tesis ya
pabilmek için, muayyen kamulaştırmaları yapa
rak, uzun vadeli yatırım yapmak istiyenlere ki
raya vermeyi düşünüyoruz. Bu suretle uygun 
arz kapasitesinin daha kolaylıkla yaratılabilece
ği kanısındayız. Kıyılar Kanunu, turizmin ge
lişmesi bakımından, buna da imkân verecek bir 
tarzda hazırlanmıştır. 

Sayın Ragıp üner, bilhassa Göreme'den bah
settiler. Haklıdırlar. Göreme bizim için en mü
him merkezlerden bir tanesidir. Göreme kilisele
rinin restorasyonu ve planlanması için italyan
larla temas halindeyiz. Devlet Plânlama Teşki-
lâtiyle mutabakat sağlandıktan sonra, bir proto
kol yapılma yoluna gidilecektir. 

Sayın Ragıp Üner, Bakanlığımızla ne derece 
alâkalı olduğunu şu anda kestiremediğim bir li
san okulunun Nevşehir bölgesinde açılması hu
susunu belirttiler. Açılmasından tabiatiyle mem
nuniyet duyarız. Biz 1971 senesi sonlarında Nev
şehir'de bir tercüman rehber kursu açtık. 19 ki
şi imtihana girdi ancak 8 kişi tercüman rehber 
kursunu takibettiler ve 30 bin lira da masraf et
tik. Bunun, şahıs başına ödediğimiz meblâğ ba
kımından, hayli yüksek olduğu kanaatindeyim. 

Sayın Ekrem Özden, fevkalâde mühim nokta
lara temas ettiler. Ancak, «Turizm bakımından 
esaslı bir programımız yoktur,» dediler. Bu nok
ta üzerinde kendileriyle aynı görüşte değilim. 

Türkiye turizmde muayyen bir safhaya gel
miştir. Yani, şimdi Türkiye'de neyin yapılması 
icabettiği, nerede yapılması icabettiği suallerinin 
cevaplan verilebilmektedir. Bu, yapılmış bulu
nan etütlerin neticesidir. 

Şu meseleyi sarih bir şekilde ifade etmekte 
bilhassa fayda görüyorum. Turiste hitabedecek 
yatak bulunmıyan bir memlekette, ilk hamlede 
muayyen bir yatak kapasitesine ulaşmaya baka
caksınız. Şimdiye kadar yapılanı bu şekilde de
ğerlendirmek icabeder. 33 bin yatak, az bir ya
tak adedi değildir. Şimdi asgari şart tamam 
olmuştur ve biz daha fazla gelir temin etmek 
için uygun yörelerde, uygun kapasiteleri yarat
maya bakıyoruz. Biraz evvel de söylediğim gi
bi, hangi bölgelerin geliştirileceğini gayet iyi bi
liyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarımdan, Türkiye'nin mu
ayyen bölgelerine fazla önem vermemiz icabetti
ği şeklinde, bâzı telkinler geliyor. Bu nedenle, 
bilhassa Bakanlığın anlaşılması icabettiği şekli 
müsaadenizle arz etmek istiyorum. 

En büyük gayelerimizden bir tanesi; Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığını, sadece tanıtma yapan 
bir Bakanlık olma fonksiyonundan çıkartmak
tır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının esas göre
vinin, turizm plânlaması olduğu kanısındayız. 
Uygun yörelerde, uygun kapasiteleri yaratarak, 
bu yerlere turisti çekmek lâzımdır. Tamamen bu 
tarifiyle, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının göre
vi iktisadi bir faaliyet olmaktadır. Tanıtma me
selesinde; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının va
zifesi, sadece turizm tanıtmasıdır. Konaklama 
meselesinde; konaklama kapasitesi bakımından, 
iç turizm bakımından geliştirilmesini teşvik et
me durumunda olduğumuz yerler, ortalama otel
lerin doluş oranlarının daha fazla yükselmesi 
için, dış turizme açık olan yörelerdir. Yani, bu 
suretle Bakanlığın faaliyeti, turizm gelirlerini 
ödemeler dengesine daha fazla katkıda buluna
bilecek bir seviyeye çıkartmak olmaktadır. Dola-
yısiyle, biz, Bakanlığın fonksiyonunu anlayınca, 
Türkiye'nin her yerinde konaklama kapasitesini 
artırmak, şeklinde bir düşünceden kendimizi 
uzaklaştırmak mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Sayın özden, hava meydanlarından bahsetti
ler. Hava meydanları hakkında da biraz evvel 
mâruzâtta bulundum. Giriş kapıları hakkında 
sunduğumuz kanun tasarısı hava meydanlarını 
da kapsamaktadır. 

Akdamar Adası motorundan bahsettiler. 1971 
yılı bütçesinde bu meseleyi hallettik; 1972 de 
zannediyorum iskele meselesini de halledeceğiz. 

Muhterem senatörler, beni dinlemek lûtfun-
da bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. 
Bütçemize katkıda bulunduğu için konuşmacı 
arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek isterim. 
Kıymetli fikirleri önümüzdeki senede çalışmala
rımızda esas alınacaktır. 

Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Bölümlere geçiyoruz. 
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C) TVRİZM YE TANITMA 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/1) Cari harcamaları 

B 6 . 2 . 1972 

Bölüm 

0 : 

Bölüm Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 23 774 328 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 705 741 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 812 203 
BASK AİT — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum p-iderleri 7 852 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 24 853 252 
B AŞK AN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 4 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 6 622 0C0 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve Taşıt 
alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
malar 20 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

34.000 Malî transferler 21 939 841 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S5.0:D Sosyal transferler 124 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

00 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

200 001 

Turtam ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi kabul 
edilmiştir. Turizm Bakanlığına ıremleketimize 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederiz. 

D) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

10. — Devlet Hava . Meydanları İşletmesi. 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (S. 
Sayısı : 11) (t) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmelere başlıyoruz. İlgililer yerle
rini alsınlar. 

Grupları adına BOS alan arkadaşlar; Sayın 
Fc.'hmi Alpaslan Millî Güven Partisi Grupu adı
na, Sayın Nazif Çağatay '••Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına, Sayın ibrahim Elhem Erdinç 
Adalet Partisi Grupu adma, 'Sayın Babüroğlu 
Cıunhuıbaşkanlığı Kontenjan Grupu adma, Sa
yın Haydar Tunçkanat Millî Birlik Grupu adına. 
'•Sayın Fehmi Alpaslan, buyurun efendim. 
Saat : 21,13. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEK'JVÜ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun pek muhterem üyeleri; 

Ulaştırma Bakanlığının Bütçesini Millî Gü
ven Partisi adma eleştirirken, biraz da konuş
maların çeşnisini değiştirmek arzusuyle, yüksek 
müsaadelerinize sığınarak meseleye başka türlü 
gireceğim. 

Bir kaç yıl evvel Ulaştırma Bakanlığının 
Bütçesi üzerinde bir hazırlık yapmış ve o zaman 

(1) 14 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ehlidir. 
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mensubu olduğum parti adına burada bir konuş
ma vermiştim. Bu sefer yüksek huzurlarınızda 
Millî Güven Partisi Grupunun görüşlerini yazılı 
bir şekilde takdim etmek için çıkmış olmu
yorum. 

Hulûs ile, samimiyetle, benden uzaklaşma
sını çok dilediğim sanodmiyetimle yüksek huzu
runuzda bu Bakanlığın Bütçesi üzerinde bâzı 
mevzuları ortaya koyacağım; hem de bir hâtıra 
olarak kalır. Çünkü, kim sağ, kim Ölü.. Elbette 
ki, bu müessese yaşayacak ve benden sonra ge
lecek arkadaşlarım memleketin meselelerini yü
rütecek, ama ben şahsan, sizin gibi çok de
ğerli arkadaşlarıma hitaibötmenin artık son 
safhalarında olduğuma karar vermiş bir arka
daşınız olarak, beni mazur göreceğinizi ümit 
ediyorum, 

EKKEM ÖZDEN (İstanbul) — Kabul etmi
yoruz. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Pek 
muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 
denildiği zaman, benim kafamda meseleleri çok 
ve yaşanltıisımida biç de arzu ©dilen neticeleri 
vermiş olmayan bir bakanlık gelir. Bu filan si
yasi iktidarın eseridir, falan siyasi iktidarın 
eseridir diye de düşünmüyorum. Bu bakanlığın 
talihini ben parlak ve açılmış olarak bir türlü 
bulamadım ki, 1950 öncesine gittiğim zaman, 
daha o zaman bu Ulaştırma Bakanlığının bir ta
lihsizlik, görüntüsüyle hiç olmazsa bir talihsiz
lik içersinde olduğunu kabul elttim. 1950-1060 
devresinde aynı talihsizliğin devam ettiğine 
inandım ve 1960 dan sonra da bu +,aUhsizlifrinin 
maalesef sürüp gittiği inancından bir türlü uzak-
laşamadım. 

Çok affınızı dileyerek, bir hâtıramı arz et
mek suretiyle meseleye girmek istiyorum. Bi
raz da hâtıra olsun diye söylediğimi ifade et
miştim. 

C. H. P. isaflarında bulunuyordum. Meclis 
hayatıma atıldığımı günden öltiibıaren mücadele-
leriımizde Parti Meclisi Üyesi, Grup Başkamve-
kili ve saire falan gibi, o nuevkâlleri işgal eltlmâş-
tim. Bereket ki, biz bıraktık da. zliyaJdesiyle so
la açık olanlara bir fırsat doğmuş oldu. O za
man ben paTttd bünyesinde detvaımlı surette li
derimize karşı münakaşa ve mücadele veriyor
dum. Çünikü, kaf ama gftre 'bir türlü benini ar

zu eıtitiğim, yıllarca özleımind çekimde sureMyle 
mücadele verdiğim bir sojyasi hayatı gör*ennayıor-
dum. 

Bu münakaşalar, mücadeleler, tenüdldleüldeın 
ötürü her halde Sayın inönü ziyadesiyle müte
hassis olmuş olacak ki, o zaıman yünle Grup Baş-
kanvekili olan Sayın Mehmet Hazer'e «Bu Alp
aslan da ne istiyor?» diye bir sual tevcih et
mişler. Hazer'in bana ısöyleldiğine göre, «Fehmi 
Alpaslan ısanıiiimî bir arkadaşitır. Parttülildir. 

IBinaenaleyh, ne söylüyorsa samimiye tinden 
ileri geliyor» demiş. İlk parti meellisi toplantı
sında İsmet Paşa'ya «Siz Hazer'e böyle demiş
siniz» demedim. Ama, dedim ki «Paşam, ben si
zi grupta t£n>Idederim, Parti Meclisinde ten-
kidederim, evinize gelir çayınızı içerim ten-
kid ederim. Düşünebilirsiniz, acaba bu adam ne 
istiyor? Ne verebilirsiniz siz? Başbakan ola
rak belki benim menfaatimde alâkalı bir va
ziyet ihdas edebilirsiniz. Ama, ben zatiâlinizi 
menfaat tevzi eden aşağı seviyede bir zat ola
rak görmüyorum. Onun için arkanızdan geli
yorum. Ben, hayatım pahasına da olsa, menfaa
tinin peşinde ko adam olmadım ve ol
mam. Bir defa bu meseleyi atalım. Kalıyor ikin
cisi; sizin kolaylıkla verebileceğiniz ve beni de 
bekler zannettiğiniz bir mesela var, o da «Ba
kanlık» delim. Tabiî Parti Meclisinde bakan 
arkadaşlar da vardı, o zaman İsmet Pasa Baş
vekildi. Sonra; «Kusura bakmayın, arkadaşla
rım da kubura bakmasın, ama sizin tutumunu
za inanmadığım için, bana tevcih edeceğiniz 

rfcnlık da bana şeref vermez» diye ilâve et-
":m ve «43 sene yalvarsanız, sizin bakanlığınızı 
kaıbul etmem» diye de bir söz ettim. Aradan 
1 ssne kadar bir zaman geçti, İsmet Paşa'nm 
son kabine teşkili sırasında - ben o zaman Mer
kez İdare Kurulu Üyesiyim - Merkez İdare Ku
rulu üyeleri gece İzmet Paşa'yı evinde ziyaret 
edecekler; Hükümet nasıl kurulsun meselesi 
üzerinde sözüm ona telkinde bulunacaklar, fa
lan.. Bana da söylediler. Ben gitmeyi reddet
tim. «İsmet Paşa, bizim hepimizin boyunun öl
çüsünü bilen zattır. Binaenaleyh, gitmemize 
lüzum yok» dedim. Lâcivert elbiseleriyle İs
met Paşa'nm evine gidip, ertesi günler kuru-

* lacak olan bakanlıklardan acaba bir tanesi dü
şer mi, diye düşünenler de vardı içlerinde. 

; BAŞIÎAN — Suyın Alpaslan, bütçeyi gö-
:; rüşüyoruz değil mi? 

682 — 
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FEHMİ APLASLAN (Devamla) — Bütçeyi 
görüşüyoruz da, mesıekjıe giriyorum. 

EKREM ÖZDEN (îsitanfoul) — Girizgâh. 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Başın

dan Söyledim, gayet enteresan meseleye giriyo
rum. Hafızam da yerinde, aklım da idrakim de 
yerinde. 

Paşa o akşam beni bulamayınca «Nerede Al
paslan?» diye sormuş. «Haber verdik, gelmedi» 
demişler. Ertesi gün Sayın Satır, - o zaman ge
nel sekreter - «Niye gelmedin, Paşa seni sordu. 
Bugün partiye gelecek, seninle görüşecek, aman 
terslik yapma» dedi bana «Ne münasebet» de
dim. Ertesi gün İnönü geldi ve beni davet etti. 
Huzuruna çıktım... İşte Sayın Başkan mesele
nin tam noktatsına geldik. 

Bana ilk söz olarak «Bu Ulaştırma Bakan
lığı için ne düşünüyorsunuz?» Diye sordu. Onun 
bu sualini tevcih etmesinden bir şeyler anla
dım ben. Bsn kendisine «Paşam bu Ulaştırma 
Bakanlığı talihsiz bir Bakanlıktır. 1950 den ev
velki devrenizde bu talihsizliğini göstermiş
tir. Demokrat Parti zamanında bu talihsizli
ği devam etmiştir ve sonra aynı talihsizlik ala
bildiğine sürüyor. Koalisyon yaptınız ve bu 
Bakanlığı evvelâ bir Adalet Partili üyeye ver
diniz. Adalet Partlü arkadaş, eskiye karşı ge
lememenin haavsı içinde bu Bakanlığı ihmal et
ti. Sonra bir Yeni Türkiye Partili arkadaşı
mız Bakan oldu. O aynı havayı devam ettirdi. 
Dalha sonra siz bağımsızlardan müteşekkil bir 
Kabine kurarken bu Bakanlığa, Adnan Mende
resin bile iyi vasıfta görmediği için ittiği ada
mı getirip bakan yaptınız. Binaenaleyh bu Ba
kandık işte böyle bir haldedir. Bu Bakanlığı bir 
defa tamamiyle yıkmah ve ondan sonra yeri
ne yenisini kurmalı» dedim. Paşa bana, «Ama, 
bir meseleyi yıkmak kolaydır, yapması zor. Şu
rada 10 -11 ay var» dedi. Haddizatında 10 - 11 
ay sürmedi, birkaç ay sonra bütçe mülâhaızasiy-
le Hükümet düştü. Ama, normal hesaplara gö
re 10 - 11 ay vardı. «10 -11 ay içerisinde mese
leler nasıl halledilebilir? Naisıl yıkılan bir şe
yi düzeltirsiniz?» dedi. Ben kendisine; «Size 
muhtelif vesilelerle söyledim. İdareyi masla
hat zühniyetiyle Devlet idaresinin karşısında
yım. Siz bama sordunuz, ben de fikrimi söylü
yorum» dedim. Paşa birden ciddileşti ve bana 
«Hep böyle terslik yaparsın» dedi. Ben o zaman 

Pafa'nın sözünü kestim ve «Paşam siz, ya sene
lerce parti bünyesinde mücadele etmiş bir ar
kadaşımızdır, diye bana bir bakanlık teklif 
etmeyi samimiyetle düşünürsünüz, olabilir, ya 
da bana sözümü yalatmak için; «Ben 40 sene 
yajvarsanız sizin bakanlığınızı kabul etmem» 
dediğim için böyle bir mevzua giriyorsunuz. 
Size vereceğim cevap şu: Bir senesi gitti, daha 
39 sene vardır» dedim ve bıraktım, ayrıldım. 

O hatıramı anlatırken Ulaştırma Bakanlığı 
hakkındaki görüşümü ve arkadaşlarımın pay-
laşltığı görüşü ifade etmiş oldum. 

Ondan sonra, köprünün altından çok su
lar geçti. Nihat Erim Hükümetinin birçok hata
ları oldu. Sıkıntılı bir zamandı; ama bir bü
yük hatasını Ulaştırma Bakanlığı üzerinde cid
dî bir surette durma.maısmda bulurum şahsan. 
Bu Bakanlığa mazi ile zerrece alâkası olmıyan, 
isiyaisi kanaat bakımından olmıyan veya sair 
suretlerle olmıyan birisini getirecekti. O da 
(burayı sartsacaktı ve ondan sonra yenisini ku
racaktı. Müsteşarı aldı getirdi. O zat müsteşar
lıktan geldiği için, müsteşar esasında ziyade
siyle aktif bir zat olmadığı için, bu Bakanlık 
haliyle kaldı. Arkasından muvakkat devrsli 
'bir Adalet Partili arkadaş geldi. Parti onu 
bünyesinde bir şeyler yapıverü.. Birkaç gün 
için - o belli idi, sırıtıyordu - muvakkat vazi
feyle Selâhattin Balbüroğlu geldi. Hani dedik, 
foelki biraz yürürse o bir sallayıverir. Olmadı. 
Bu sefer huzurunuzda samimiyetle söylüyo
rum; şahsına karşı hakikaten sevgim vardır, 
saygım vardır, bir başka Bakanlıkta yer al
masını çök arzu ederdim, hemşehrimdir; aynı 
ısiyasi kadere tabi olan bölgenin çocuklarıyız; 
ama en büyük hatayı, 1950 - 1960 arası hava-
siyle uzaktan yakından alâkası ö!an veya o 
ibünyeden yetişen bir zatı Ulaştırma Bakan
lığına getirmiş olmasında bulurum. Çünkü, ne 
yaıparsa yapsın, insanları hisleri bağlar. Sal-
hyamaz bu Bakanlığı. Bu Bakanlık sallanmadı
ğı müddetçe bir istikâmet bulmasına ve bu 
millî imkânları dört başı mamur değerlendir-
mösine şahsan imkân görmüyorum. Bunu hu
lûs ile, samimiyetle arz ediyorum. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlık, ha
kikaten biraz da ziyadesiyle delişmen, ne ola
caksa olsun; böyle bir zatın idaresine ihtiyaç 
gösteren bir Bakanlık. Alınız Devlet Demiryol-



0. Senatosu B : 30 6 . 2 . 1972 O : 3 
larını... Bir türlü düzene girmiyen bir şey. Yal
nız bugünkü idarecide kusur aramaya ma
hal yok. Bulgun Devlet Demiryollarının Gsnel 
Müdürlüğünü yapan zatı yakinen tanıyorum. 
Hakikaten kendisi başarılı, istikbal vadeden bir 
zat. Ama, bir müessesenin başına geliyor, me
seleye intibak edinceye kadar, meselenin ha
vasım kapılıyor ve ondan sonra yine Devlet 
Demiryolları umumi şikâyet havası içinde yü
rüyüp gidiyor. 

Deniz yolları alabildiğine batak halinde. 
Böyle kurulmuş; tarihi, talihi bu. 

Hava Yolları: Bir sefer bumda kürsüde ifa
de ettim, benim yetkim olsa, bugünkü Hava 
Yolları Genel Müdürünü, Tümgeneral olan za
tı, 15 seneliğine hiç kimsenin elde edemiyeceği 
mukavele ile hükme bağlamak suretiyle bu 
müessesenin başında tutarım. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin Karma Konıbyonu vesilesiyle 
bir tetkikat yaptık. Orada Sayın Genel Mü
dürü tanıma fırsatını buldum. Fikrî yapısını, 
teşebbüs gücünü hakikaten çok takdir ettim. 
Ama ne yapalım ki, muvakkat devre için bulu
nuyor ve işin başında olmasına rağmen şi
kâyetler de bertaraf edilemiyor. Yani, demek 
ki maya bir defa sağlam kurulamamış. 

Nasıl iştir anlıyamıycTum: Misal olarak ve
reyim; Derlet Demiryolları Umum Müdürlü
ğüne, bir senatör arkadaşımız vardı hatırlar
sınız, Kâzım Yurdakul arkadaşımız tâyin edil
di. Devlet Demiryolları Müessesesi bir bilginin, 
bir tecrübenin eseri olarak yürüyecek bir mü
essesedir. Hasbelkader kısa bir zaman için 
Ulaştırma Bakanı olmuş bir zatı, sen hangi ka
fa ile getirip buraya umum müdür yaparsın?.. 
Hakikaten düşünülecek şeydir? Bu sefer vazi
yet değişti... 

Şimdiki Genel Müdür.. Yapacaksanız bu ar
kadaşı, Karayollarında daha etkili bir vaziyete 
geçtirin.. Hayır öyle değil. Devlet Demiryolları
nın yıllarca tecrübe kazanmış birinci derece
deki umum müdür muavinini tutacaksın Şeker 
Şirketine umum müdür yapacaksın, Karayol
larından bir zatı getireceksin Devlet Demir
yollarına umum müdür yapacaksın.. Devlet De
miryolları bünyesinde gerçekten meslekî ba
kımdan kudreti olduğu bilinen bir zatı, idari 
yönden pek fazla bir şey beklenmez, tutacak
sın Havayollarına umum müdür yapacaksın.. 

Yani iktidarların; Halk Partisinin Demokrat 
Partinin, Adalet Partisinin karmasının, kırma
sının, hepsinin bütün kusurlu halleri sanki 
makesini bu Bakanlığın bünyesinde b'daeak-
mış gibi bir tasarrufun içerisine gireceksin ve 
ondan conraia bu Bakanlıktan milletin şikâ
yetlerini uzaklaştırmanın yollarını arayacak
sın.... Bu mümkün olacak şeylerden değildir ve 
bu Bakanlık, zannediyorum daha uzun yıllar, 
bir akıllının değil, ama, bir delinin isin başına 
geçmesine kadar, şikâyete konu olmakta de
vam edecektir. 

Bu hâtıramı gayet -samimiyetle, kimseye fe
na gelmesin, hulûs ile arz ettikten sonra, şim
di Bakanlığın bünyesindeki faaliyetleri eleş
tirmeye başiıyabilirız. 

Bakanlık bütçesi üzerinde, Bütçe Karma 
Komisyonunun rap or törier inin hazırladıkları 
raporu dikkatle okudum. Geçmiş yılların ko
nuşmacılarının konuşmalarını da okudum. Hu
zurunuza hazırlıksız olarak gelmedim; ama 
bunu yazıya düklüğüm takdirde, biraz evvel 
konuştuğum sözleri huzurunuzda söyleme im
kânını bıüamryaeaktım, onun için yazıya dök
medim. Raportörler, raporlarında hakikaten 
güzel eleştirme yapmışlar. Bakanlık bünyesin
de gecen yıllar tenkit mevzuu, temenni mev
zuu olan meselelerden birçoklarının ele alın
dığını, birçoklarının kanun taslağına bağlan
mak süratiyle tasarı halinde sevkedildiğini, 
bâzı tasarıların hasırlanmış olarak Başbakan
lığa tevdi edilmiş bulunduğunu ifaie ediyorlar. 
Bu mucibi memnuniyet bir haldir. 

Bakıyordunuz; Bakanlık kendi bünyesinde 
dar kadro içerinde bir müessese. Topu topu 
bütün kadrosu 60D kişinin içerisinde. Türkiye'
nin bütün ulaştırma, haberleşme, hem de millî 
güvenlik bakımından önemi ortada olan bir mü
essese olduğu halde, bu kadar geniş hizmetler
le dolu, Türkiye'nin âdeta yeni hayatında ham
leler yapma mevkiinde olan Bakanlığın kadro
su bu. Ama bu kadroya rağmen, bu kadroyu 
dahi işgal edecek elemana sahip değil. Personel 
Kanunu da üzerine ekleyiverdi, birçok eîeman-
larıda mevcut değil; çünkü kimse durmuyor. 
Bakanlar Kurulunun 1 - 4 ncü derecelerle ilgili 
kararnamesine göre, - o da yeni çıktı, önce yok
tu - senelerce hizmet görmüş, tecrübe edinmiş, 
dış memleketlerde ihtisas yapmış bir zata 
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muayyen bir meblâğ vereceksiniz. Halbuki, o 
elemanlar, dışarıda veya bu Bakanlığa bağlı 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyesin
de daha çok imkâna sahip. Buna rağmen Ba
kanlık geçen senelerden bari bir hayli hiz
metler görmüş. Bakanlığın kendi bünyesini 
usun uzun eleştirmekte bir fayda görmüyorum. 
Bâzı kanun tasarılarının hasırlanması mev
zuunu dile germek lâzımdı; Bakanlığın b-bi
yesinde bu işler yapılmış. 

Asıl mühim olan, Bakanlığın bünyesinde mü
talâa edilen ve Türkiye'nin bugünkü ve yarin
ki hayatını yakından alâkadar eden, diğer 
teşekküller üzerindeki görüşlerin ifadesidir. 
Bunların bir kısmı İktisadi Devlet Teşekkülü 
halinde, bir kısmı Bakanlıkla alâkalı olarak 
anonim şirket halinde faaliyette bulunuyor. 
Devlet Demiryolları, İktisadi Devlet Teşekkülü, 
Devlet Denizyolları İktisadi Devlet Teşekkülü, 
Türk Hava yollan anonim şirket, PTT İdaresi 
İktisadi Devlet Teşekkülü. Haddizatında 440 ve 
468 sayılı kanunlara göre, bu müesseseleri bura
da değil, Karma Komisyonda eleştirmek, Kar
ma komisyonların raporları geldiği zamanda 
eleştiriyi ancak burada yapabilmek lâzjm-
gelir; ama dolaylı olarak Bakini: ğa bağlı ol
duğu için, burada yıllardan beri devam eden, 
örf, âdet ve ananeye göre eleştirmeleri yapıl
makta. Bu itibarla, müsaade ederseniz bu Ba
kanlığa bağiı olan müesseselerin faaliyetlerine 
kısaca göz atmakta fayda ummaktayım. 

Devlet Demiryolları: Her yıl bütçesini za
rarlarla kapıyan ve millete ziyadesiyle paha
lıya mal olan, izhar edilen temenni ve ümitle
re rağmen, hakkındaki şikâyetler her yıl aynı 
ile ve bâzan da artarak devam eden bir mü
essese. Dünyanın her yerinde demiryollarının 
zarar ettiği bilinen bir vakıa; ama dünyanın 
her yerinde demiryollarının faaliyetinden şikâ
yet edildiğine dair bir malûmata sahip deği
liz. Trenler, ne zamanında kalkar, nede za
manında yerine varır. 

Birkaç sene evvel Ulaştırma Bakanından bir 
sözlü soru sormuştum, sonra sorum yazılı soru 
haline çevrildi. Okumayı çok isterdim; fakat 
şu anda yanımda değil. «İstanbul ile Ankara 
arasındaki trenler, 6 ay zarfında kaç defa za-
manrnla yerine varmıştır? Diye sual. sormuş
tum. O zamanın Sayın Ulaştırma Bakanı Sadet-
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uin Bilgiç, bana verdiği cevapta, «Gerellikle 7 
defa ve bâzı trenler için en çok 31 defa za
manında yerine vardı». Diye bir cevap vermiş
ti. Bu arada Arif iye ye kadar uzanması lâ-
zımgelen hatların ne zaman, yapılacağını da 
sormuştum. «Onlarda, yapılacak yapılıyor fi
lim» deniyordu. Da!ha hâla yapılıyor ve yapı-
l:,:::k. Zannediyorum ki, benden sonra bu kür
süye ipgal edecek olan arkadaşlarım da, bu 
iş ne zaman yapılıyor, sorusunu sormakta de
vam edeceklerdir. 

Trenler zamanında yerine varmaz. Tren 
ilindeki hizmetler, umumi şikâyetlerden hiç
bir zaman kurtulmaz. Trende seyahat ederken 
İsterseniz yataklıda olun, arkadan iten vagon 
ile önden çeken vagonun ahenk kuranıaması 
yüzünden, birkaç defa yataktan düşecek gibi 
olursunuz. Allah göstermesin, Bilecik istika
metinde birbirine ters düşen bu vaziyetler do-
layısiyle vagonlar, tüm raydan çıkıp da yol
dan aşağı yuvarlanmıyorlar. Yani şikâyet edil-
nıiyea tarafı yok. Bunun yanında, bir sürü de 
külfet üstüne külfet. Kadro, alabildiğine şiş
kin. Yani Devlet, çalışsın diye değil, çalışanları 
kös t ekicisin diye ihdas edilen kadrolara hâlâ 
para vermekle meşgul. O zaman bana gelen 
resmî yazıda, 36 bin işçi falan çalışıyor diyor
du; ama 70 bin rakamı çok söyleniyor; ümide-
derim ki Savın Bakan bunu tasrih ve tavzih 
eder. 70 bine yakın işçisi; muvakkat işçisi, 
daimi işçisi mevcut. Trende bir de kuşetli alır
sanız, sizin yatağınızı bile yapma lüzumunu 
hissötmez, Bu, toplu sözleşmelerinde yokmuş fi
lân denir. Böyle bir hal.. Ne memlekettir bu, 
ne fantazi işlerdir bunlar! Türkiye'nin bünye
sinin tamamiyle dışında; çalışma zevkine, ça
lışma şevkine ermiş memleketler insanlarında 
bile bulunamıyacak vaziyetleri ihdas edeceksi
niz. Neymiş? Toplu sözleşme varmış, onun 
ioin de bu ipe el dokunulamazmış.. 

Devlet Denizyolları denildiği zaman, ben 
büyük azap çekiyorum arkadaşlarım. Dün Tür
kiye'nin çdbanı olan, Bulgaristan, bir parçacık 
deniz sahili olmasına rağmen, deniz filosu ba
kımından Türkiye'yi hemen hemen geçmek üze
re, yahut da ona yaklaşmış. «600 bin tonilâto 
gücünde deniz fibmuz va?»ı dl/oruz ya; bunun 
büyük bir kısmı muattal. Ben Türkiye'yi Yu
nanistan ile mukayese etmiyorum, Yunanistan'-
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in 20 milyon tonilâtonun üstünde, deniz filosu 
mevcut. Bir silkinme ihtiyacı içerisindeyiz sa
yın arkadaşlarım. Bunu yapmazsak, yaşıyama-

Plân kendi taşıtlarımızla % 50 sini taşımayı 
öngörmüş. Bırakın % 50 sini, % 25 ini dâhi ta-
şıyamıyoruız. Onu da bırakalım bir tarafa, eğer 
Türkiye'de deniz filomuzu indelhâce askerî ci
hette da kullanılmak üzere takviye etmezsek, 
Yunanistan ile bir savaşa girdiğimiz takdirde 
muvaffak olmamıza imkân yok. Hakikat bu. 
Türkiye bu kadar acıklı durumda. Kıbrıs'a 
çıkarma yapacaktık.. Ne ile yapacaksan? Gire
sun vapuru ile, benim çocukluğumda Karade
niz de seyahat ettiğini vapurla askeri gönde
receksin, ondan sonra Kıbrıs'a çıkarma yapa
caksın... Bunlar hep havai işler. 

Bugün Deniz Yollarına baktığınız zaman dur
madan zarar ettiği görülür. Bugünkü Hükümet 
lütfetsin, aklını kullansın şu Deniz Yollarının ge
milerini kiraya versin; hiçolmazsa memleketi 
zarardan kurtarsın, özel teşebbüs bunu kiraya 
aldığı zaman bu işi yapabilir; ya da fedakârlık 
yapılacaksa bir noktaya yüklenelim; hem Mil
lî Savunma ihtiyaçları bakımından, hem mem
leketin nakliye ihtiyaçlarını temin bakımından 
meseleyi halletmeye çalışalım. 

Türk Hava Yolları, benim için ümitsiz bir 
müessese değildir. Hakikaten İstanbul'da yapıl
makta olan terminal binaları ve sair işler iyi 
bir tutumla yapılıyor. Yalnız, Türk Hava Yolla
rı Genel Müdürü ne yapsın? Şikâyetler çok. İşçi
ler geliyor gidiyor, şu hacılar işi bozmasaydı, o 
kadar çok şikâyet de olmıyacaktı. Hükümet hacı
lar uçakla gidecek diye bir karar veriyor, bu 
da ayrı bir problem, Sanki bir sene hacılar Hac
ca gitmese ortalıkta kıyamet kopacakmış gibi 
bir durum. Bir cesur Hükümet, bir aklı başın
da Hükümet gelmiyecek mi bu memlekete bil
miyorum ben? Bir sene hacılar gitmesin efen
dim.. Zavallı uçaklar, kontrolsuz, murakabesiz, 
habaham dâhilde şikâyet mevzuu olmakta de
vam eder. Bu arada maalesef bir iki uçağımı
zı da ziyaa uğrattık. Bu uçaklardan bir tanesi
ni temin etmek için yetkililerin ne eziyet çek
tiklerini biliyorum ben. 

Demin de söylediğim gibi, Türk Havayolla
rını ve Türk Havayolları ile alâkalı olan güm
rük personelini, polis teşkilâtını, gümrük mu-
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haf aza teşkilâtını da bir elde toplama imkânı 
ile bugünkü idarenin eline verirsek, Türkiye'
nin şikâyetleri büyük çapta bertaraf edilmiş 
olacak ve ihtiyaçları karsüanmış olacaktır. 
Ona emniyetim ve itimadım var. 

Deniz Yollarının, bu kafa ile gittiğimiz müd
detçe kendisini düzeltmesi mümkün değil, özel 
teşelbbüs, 3339 sayılı Kanunun değiştirilmesin
den istifade etmek suretiyle, gümrük muafi
yetinden istifade ederek, mallarını çekip, ge
miler yapmak ister. Bunu Hükümet kavramamış
tır. Ben o heyetle beraber Başbakandan ran
devu rica ettim, görüştüm, herhalde 5-6 ay ol
du, hâlâ ne kanun ve ne de kararnamesi çık
tı. Bu hal ile bu işlerin yürüyeceği kanaatine 
bir türlü varamadığım için, Ulaştırma Bakan
lığını talihsiz bir Bakanlık telâkki ediyor ve 
çok değerli, sevgili, dürüst, namuslu olduğu
na, benden yüz kere daha çok namuslu oldu
ğuna yürekten inandığım Sayın Bakanı da bu 
talihsizlik içerisinde görmekten müteellim bu
lunuyorum. 

Demin de söyledim, keşke bizim sevgili hem
şehrimiz; kendisini liyakatsiz görmüyorum lâ
yıktır; ama bir başka müessesede bakan ol
saydı da, şu Ulaştırma Bakanlığına, kendisi gi
bi öyle sakin, meseleleri sükûnetle ele alan bir 
zat değil, aklı biraz yukarıda bir zat gelmiş 
olsaydı, belki ortalığı karıştırır, Hükümeti de 
icabında allak bullak eder, bir düzene sokardı. 
Bu Bakanlık dolayısiyle; Allah yardımcımız ol
sun ve Tanrı bu Bakanlıkta çalışanların fera
gat, fedakârlıkları üzerinde kuvvet ve kudret 
İhsan eylesin, demekten başka çarem yoktur. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Alpaslan teşekkür ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Nazif Çağatay, buyurun. Saat 21,43. 

O. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(İzmir) — Sayın Başkan, saygı değer üyeler; 

Ulaştırma Bakanlığı 1972 malî yık Bütçe 
tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Se
nato Grupu adına görüşlerimizi belirtmek üze
re huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileden is
tifade ederek, sayın üyeleri ve Sayın Bakan
lık temsilcilerini saygiyle selâmlarım. 

Sayın senatörler, 
Ulaştırma; basit ifadesiyle kısaca (İnsan, 

eşya ve haberlerin yer değiştirmesini sağlayıcı 
faaliyetler) olarak tarif edilmektedir. 
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Ülkemizde bu faaliyetlerin teknik, ekono
mik ve sosyal icaplara, kamu yararına ve millî 
güvenlik amaçlarına uygun olarak geliştiril
mesi, bu hizmetlerin birbirlerini besliyerek ta
mamlaması, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın hedef olarak aldığı (hususlardandır. 

TaHbikatı takip ve kontrol etmek, ulaştır
ma ve haberleşme istek ve ihtiyaçlarını tesbit 
etmek, plânlamak, sistemi düzeltmek, ulaştır
ma nevileri arasında koordinasyonu sağlamak, 
Ulaştırma Bakanlığının görevini teşkil etmek
tedir. 

Bütçe incelemelerimiz, uygulama yolunda 
ne dereceye kadar olumlu yönde mesafe alındı
ğım ortaya koyacak denetlemeyi yerine getir
mek gayretini gütmektedir. 

Sayın üyeler, malûmunuzdur ki, Ulaştırma 
Bakanlığı, evvelce Nafia ve iktisat Vekâletleri
ne bağlı olan bir kısım hizmetleri bünyesinde 
toplıyan bir Bakanlık olarak vücut bulmuş, 
sonraları teşkilât ve hizmet sahaları daha da 
genişletilerek bugün, bu Bakanlığa bağlı kuru
luşlarla birlikte milyarlarla ifade edilecek bir 
bünyeye sabibolmuştur. Aslında Ulaştırma Ba
kanlığı, bir yatırım bakanlığı değildir. Yatırım 
olarak bütöede ancak 3 milyon lira görülmek
tedir. Fakat murakabesi kendisine mevdu ve 
yatırımları milyarları aşan teşekküllerin plân 
ve program faaliyetlerini tanzim etmenin baş
lıca görevi olması bakımından, Bakanlık ehem
miyet arz etmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığının, bu yatırım kuruluş
larını murakabe, plân ve program faaliyetlerini 
tanzim bakımından ve bu karakteri yönünden 
ele almak daha doğru olur. Kendisine bağlı 
olan iki iktisadi Devlet Teşekkülü: PTT ida
resi ile TCıD Demiryolları ve yine Bakanlığa 
bağlı ve iktisadi Devlet Teşekkülü haline geti
rilen Denizcilik Bankası G-enel Müdürlüğü, De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Genel Müdür
lüğü ve Türk Havayolları Genel Müdürlüğü, 
fertlerin ve ulusların kalkınmasında büyük et
kileri olan Kamu iktisadi Teşeibbüslerindendir. 

Bu kuruluşların faaliyetleri, esas itibariyle 
Yüksek Denetleme Kurulunca incelenmekte ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi 
Teşefobüsleri Karma Komisyonunda ve Meclis
lerde görüşülmektedir. Bu bakımdan bu kuru

luşların tüm faaliyetlerini burada derinliğine ve 
genişliğine bir eleştirmeye taibi tutmaktan zi
yade, yukarda belirttiğimiz gibi, Bakanlığın 
ulaştırma politikasını yansıtması yönünden ele 
almak ve kuruluşların bizce önemli görülen bâzı 
faaliyetlerine kaim hatlarla temas etmek ciheti 
ihtiyar edilmiştir. 

Sayın senatörler, önce Bakanlığın, 1972 yılı 
Bütçesini incellyelim: 

Bu bütçenin eski bütçeye göre bariz farkı, 
ödenekler ve personel gideri olarak 23 353 004 
liranın yeni bütçede yer almasıdır. Personel Ka
nununun getireceği harcamalar kesinlikle bilin
mediğinden, personel aylıkları, emekli kesenek
leri karşılıkları, yiyecek yardımları ve diğer 
yan ödemeler 1971 bütçesinde yer almamıştı. 
Bu rakam bütçeye bu defa konulmuş olup, esM 
ödemelere göre ne arz etmektedir? Bunu tespit 
etmek mümkün değildir. Sayın Ulaştırma Ba
kanının ve Sayın Maliye Bakanının da tesroit 
edebileceklerine kani değilim. 

Diğer mühim bir fark da, sermaye teşkili 
ve transfer harcamalarında 1971 yılına naza
ran 467 913 990 lira fazlalık görülmesidir. 

TCDD İşletmesinin; yol yenileme, ta
mir ve bakım masrafları bu defa Bakanlık Büt
çesinde yer almıştır. Devlet Demiryollarının 
kendi kaynaklariyle veya kredilerle yapmakta 
olduğu yol yenileme ve bakım masrafları Ba
kanlık Bütçesine alınınca işletmenin zarar hane-
sindeki rakam küçülecektir. Aynı zamanda iş
letme, anagörevi! olan yolcu ve yük taşımacılı
ğına tüm ağırlığını koyabilmek imkânına da ka
vuşmuş olacaktır. Bu bakımdan yük taşımada, 
karayolları lehine olan kayıplar da bir ölçüde 
azalmış bulunacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesindeki bu ka
rakter değişikliği, yavaş yavaş bir ulaştırma 
politikasının oluşturulmasına doğru kendisini 
(hissettirmesi ve bir plân ve program anlayışı
nın olumlu bir yöne dönüştürülmesi bakımın
dan dikkate değer ve zikre şayan görülmekte
dir. 

tSayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı büt
çesinde yer alan Yüksek Denizcilik Okulu hak
kında bir ikü mütalâamız da buradıa yer ala
caktır. Bu okul hakkımda bakanlıkla, Millî Eği
tim Bakanlığı araısın'da görüş farkı vardı. Yani 
bu okulun, bakanlıklardan hangisine bağlı ol-
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ması hakkında bir görüş farkı vardı. Halen bu 
konunun aktüel olmaktan çıktığı ve münaka
şa dışı bırakıldığı görülmektedir. Burada te
mas edeceğimiz nokta : Bu okulda münhal kad
rolara asil öğretmen bulunamadığından bu 
kadrolar ek görevlerle idare edilmekte ve ha-
Ir.n 9 kadronun boş olduğu gerçeği üzerinde 
bakanlığın ehemmiyetle eğilmesi lâzıımgeldiği 
•kanısındayız. Bu konuda Hükümet teklifiyle 
komisyonun görüşü arasında bir fark hâsıl ol
muştur. Bütçe Komisyonu 1971 yılında münhal 
kadroların doldurulamamış olduğu, 1972 ds de 
bu kadroların dolduruiamıyaeağı kanaatine 
varmış ve bunun içindir ki, ek görevle istihda
mına devam zaruretini kabul etmiştir. Bu mü
lâhaza İle ders görevi ücreti olarak teklif edi
len 4 SCO liradan ibaret ödeneği 140 bin lira 
ilâvesiyle, 144 5G0 liraya çıkarmıştır. Böylece, 
bu sene kadrolara asi] öğretmen getirilmesinin 
mümkün olamıyacağı kanaatine varmış ve bu 
işi mühimsememiş^r. Bu noktaya temasımız, 
öğrencilerin gerektiği şekilde yetiştirilehilmesi-
jıi sağlamak ve onları hakiki birer denizci ola
rak yetiştirmek içindir, istiyoruz ki, ek görev
lerle değil, kürsülerin hakiki ve devamlı asıl 
sahiplerine kavuşturulması suretiyle öğrenim, 
değişik şahsiyetlerin tutumuna ve üslûbuna 
göre değil, bilimin gerektirdiği belirli sistem 
içinde yürütülsün. 

Sayın üyeler, şimdi, genel olarak bakanlığa 
bağlı iktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu
na bakmak suretiyle geçen seneki bütçe görüş
melerinde temenni edilen ve ikinci Beş Yıllık 
Plânda da tesbit edilmiş bulunan görüşlerin ne
ticelerini ve ulaştırma politikasının bu kuruluş
lardaki etkisini tesbite yararlı olacak bilgileri 
çıkarmaya çalışacağız. 

PTT işletmesi : 
Bu teşekkülün, 1971 yılında yaptığı yatırım

ların miktarı 307 milyon lira olarak gösteril
mektedir. Yıl içinde 48 100 hatlık otomatik te
lefon santralinin hizmete girdiği bütçe rapo
runda ifade edilmektedir. Ayrıca Ankara - Es
kişehir - Bursa - İzmir - istanbul arasında 1 800 
kanal kapasitede radyo - link sistemi tesis edil
miştir. Bu sistem aynı güzergâhtaki şehirlerde 
televizyon yayınma imkân verdiğinden olumlu 
bir hareket olarak kaydetmekteyiz. 

Eadyo - ling '3'kteminin genişletilmesini ve 
özellikle Avrupa ile haberleşme imkânlarının 

televizyon irtibatını da sağlamak amacına yö
neltilmesini temenni etmekteyiz. Eu sektörü
müzde geçen yıllara kıyasla önemli bir değişik
lik görülmemiştir. Büyük şehirlerdeki telefon 
tıkanıîklığı kısmen de olsa izale edilmiştir; fa
kat bu tıkanıklık birçok şehirlerde devam et
mektedir. Bu yoldaki gayretleri desteklemek 
ödevimizdir. Yurt dışına çıkan posta maddele- , 
rinin hizmetin gerektirdiği ölçüde THY uçak
ları ile yapılmakta olduğu da müşahede edil
mektedir. 

PTT idaresinin, şimdiye kadar haberleşme 
hizmetlerinin yapılmasında ve yayılmasında 
takdiri mucip bir faaliyet içinde olduğunu kay
dederken, haberleşme hürriyetini maddi yönden 
kısıtlayan % 100 zamlarla İktisadi Devlet Te
şekkülleri için zam furyasına bu teşekkülün ön
cülük etmiş olduğuna da işaret etmek isteriz. 

TODD işletmesi Genel Müdürlüğü : 
Her se:ıe zarar hanesi kabaran bir kuruluş

tur. Verilen rakamlara ^cre, 1968 ds 480 milyon 
olan zarar, 1971 de 788 milyona baliğ olmuştur. 
Bu teşekkülün masraflarının bavula, Personel 
Kanunu ib memur ücretlerine j7apı!arj zr.m, top
lu sözleşme, devalüasyon kararlan, akaryakıt, 
kömür ve saire fiyatlarının artması o-ssteril-
mdktsiir. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen hedeflere ulaşılabilmesi için plânla
nan yatırım projeleri 2 320 000 000 lira olup, 
4 yılla 1 254 500 G00 lira ödenek verilmiş, bu 
miktar, türlü sebeplerle kifayetsiz kalmıştır. 
Plân döneminin son senesinde plânlanan proje
lerin tahakkuku şüpheli duruma girmiştir. Bü
yük gayretlere ve desteklere ihtiyaç vardır. Bu 
sektörün, ikinci Be:- Yıllık Plânda öngörülen 
hedefe bu müddet içinde ulaşa mı ya cağını söyle
mek bir kehanet sayılmaz kamsın dayız. 

Bu isletmede Türk - iran demiryolu bağlan
tısı £:kre şayan örülmek "e lir. Yalnız, bu bağ
lantının tamamlanması ve işletmeci]gin daha 
verimli hale getirilmesi için Tatvan - Van feri
bot işletmeciliğinin Devlet Demiryolları işlet
mesine bağlanması yolunda Bakanlığın gerekli 
koordinasyonu kurması lâzımdır. 

Bu münasebetle bir noktaya temas etmek is
tiyoruz: Büyük merasimle açılmış olan adı ge
çen demiryolunun iki ülkeyi bağlıyan bir hat 
olması itibariyle daha fazla dikkat ve ihtima
ma lâyık olması icabederken, gazetelere akse-
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den bilgiler a .göre, perişan bir halde olduğu, j 
vagonların tenvir, terbin, havalandırma ve te- I 
nıislikten nııhrımı, personelin kifayetsiz ve eh
liyetsiz bulunduğu ve komşu ülkelerin bu ba
kımdan bn kesimde daha ileri bir merkılede 
olduğu, ifode edilmiş ve yazılmıştır. Bu hal üsii-
cü ve milletçe haysiyet kırıcıdır. Bak~nlığm 
bu noktaya eğilmesini tavsiyeye şayan germek
teyiz. 

Son günlerde belki bu sene şiddetli bir şe
kilde geçmekte olan kışın getirdiği şartlar yü
zünden olduğu ileri sürülebilecek birtakım arı
zaların, kasaların sıkla-tığına da dikkat: çek
mek isteriz. Bildiğimiz kadarıyla bu ârrza ve 
kazaların tümünü hava şartlarına bağla nak 
mümkün değildir. Normal zamanlarda da gceül-
müş olmaları dikkati çekmektedir. İstanbul -
Ankara ekspresindeki gecikmeler mutat hale 
gelmeye başlamıştır. Bâzı samanlar bu gecik
meler, 6 - 7 saati bulmaktadır. İzmir'e akşam 
saat 9 da varman lâzrmgelen motorlu tren, za-
ıman oluyor gecesin ikisinde ve yolcuları güç 
sarllar içinde bırakarak varmaktadır. Doğu'ya 
ve Gün e'ye işi iyen trenlerimiz de aynı dertle 
malûldür. Erzurum'a giderken açlıkla karşılı ar-
şıyasmız. Çünkü lokanta yok. idarenin bu ko
nuya hassasiyetle eğilmesi zamanı çoktan gelip 
geçtiğine kaniiz. 

Konuşmamızın basında da arz ettiğimiz gi
bi, bu işletmenin yol yenileme, tamir ve bakım 
masraflarının Bakanlık bütçesinde yer almış 
olması şimdiye kadar Devlet Demiryollarının 
kendi kaynaklarıyla veya kredilerle yapmakta 
olduğu yol yenileme ve bakım masrafları Ba
kanlık bütçesine alınınca imletmenin zararının 
azalmış olacağı kanısındayız. Geçen sene, bu 
konuyu işlerken İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması haklardaki kanun ta
sarısının henüz kanunlaşmamış olmasından, bu 
masrafların kabarıklık arz ettiği yolundaki 
mülâhazalara değinmiştik. Bu sene bu imkân 
alda edilmiş olması sebebiyle bu zarar kalemi
nin gelir hanesiyle yer değiştirmiş olması lâ-
zımgelecektir. idarenin ödemekle mükellef ol
duğu faizlerin de, Hazinece karşılandığı düşü
nülürse, zarar miktarı bir hayli azalacak de
mektir. Bu suretle bu işletmemize yolcu, ve yük 
taşıma amacına bütün gücüyle ağırlığını koy
mak imkânı verilmiş olacaktır. Bunların yanın-
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da, karayolu, işletmeciliğinin topyekûn' ele alın
ması ve bir tek isletme haline getirilerek koor
dinasyonun kurulması ela, meseleyi daha kekün-
den halletmeye imkân verecektir. Bütün demir-
ycsları zarar eder, d a y a n ı n her yerinde zarar 
ede,'. Mesele, zararı asgariye indirmektedir. 
Bünyede gerekli ıslahatın yapılması ve tasarru
fa riayet edilmesi şarttır. Demiryollarının eek-
Ei,e ve taşıma kapasitesinin artırılması, orta Av
rupa'ya yapılacak yaş m?yva va selene nakliya
tının, hem gelir sağlamak, hem de döviz tasar
rufunu gerçekleştirmek yönünden üzerinde du
rulması lâzımgelen bir konu olduğuna geçen 
yıl bütçe konuşmasında değinmiş'tik. Bn nakli
yatı, sağlamanın, ulaştırma politikası içinde bu 
bütçe devrelinde imkâna kavuşturulacağına 
inanmak isteriz. 

Sayın Başkanım, ne kadar müddetim var? 

BAŞKAN — 3 dakika zamanınız var efen
dim. Saym Çağatay, zatıaliııizin konuşması ne 
ka.':ar sürer. 

C. H. P. GP.UPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
{Devamla) — Ben konuşmamın ancak yarısın-
dayım. 

BAŞHAN — Yarısında neniz, o zaman, siz 
ikinci bir hak kullanmak mecburiyetindesiniz. 
Üc dakika daha konulunuz, ben zamanın doldu
ğ u m haber vereyim, sonra 15 dakikanızı kulla-
rırsıır^, 

C, H. P. GSUPÜ ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Şimdi, Denizcilik Bankası ve De
niz Nakliyatı T. A. Ş. hakkındaki mütalâaları
mızı drz edeceğiz. 

Sermayesi, 23 . 3 . 1971 tarih ve 1381 sayılı 
Kanunla 1 milyar 500 milyon liraya çıkarılan 
Denizcilik Bankasının sermayesinin büyük bir 
kısmı nakit dışı varlıklar olduğundan, işletme
nin faaliyetleri, rahatlık içinde realize edile
memektedir. 

Bankanın 1971 senesi zararı 27 milyon civa
rında hesaplanmıştır. Geçen seneye oranla, za
rarda bir azalma görülmekte ise de, 1972 zara
rı 146 milyon lira olarak hesaplanmaktadır. 
Bunun nedenini anlamak bizim için güç olmuş
tur, Bu noktada izahat rica etmekteyiz. G-erçi, 
bu teşekkülümüzün zarar etmesi sebebini ge
çen seneki aynı sebepler içinde mütalâa etmek 
âdet olmuştur. O da, filodan çıkan gemilerin ye
rine yenilerinin konulmaması, dış hatlara sefer 
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yapacak gemilerde azalma olması, iç hatlarda 
karayollarının geniş ölçüde rekabeti toplu söz
leşmeler ve buna benzer sebeplerdir. 

Sayın üyeler, biz etrafı denizle çevrilmiş bir 
ülkeyiz. Denizci ülkeler kendi ticaret filoları
nı devamlı ve sistemli olarak geliştirirken, Türk 
ticaret filosu mütemadiyen gerileme kaydet
mektedir. Deniz Nakliyat Şirketi sermayesinin 
artırılması dolayısıyla mahsubedilen borçlara 
ait faiz külfeti kalkmıştır. Taşıma kapasitesi
nin de, cüzi de olsa artırılması sonuç vermeye 
başlayınca, bu sene ortaklığın gelir - gider den
gesinde düzelme yoluna girilmiş olduğu görünü
yor. Ancak plânda hedef gösterilen mallarımı
zın % 50 sini kendi ticaret filomuzla taşın
ması hedefi gerçekleşmemiştir. Bu oran halen 
% 30 u dahi bulmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, lütfen bağla
yınız efendim. Sonraki 15 dakikalık zamanınız
da tamamlarsınız. Cümlenizi bir münasip yerde 
bağlayınız. 

C. H. P. GRUIFU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(Devamla) — Bu yüzden yabancı firmalara 
ehemmiyetli miktarda döviz ödemek durumunda 
bulunuyoruz. Yatırım faaliyetlerinin de, 1971 
yılında öngörülen miktara ulaşmadığı ve % 56 
oranında kaldığı, yukardaki açıklamanın pa
raleli içinde görülmektedir. 

Sayın Başkan, bu bahis maalesef bitmiyor. 
BAŞKAN — Evet, şimdi ben sizden istirham 

edeyim. 
O. H. P. CRITPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 

(Devamla) — Bu bahsi bitirmek için 2 dikaka 
verirseniz biter. 

BAŞKAN — Peki bitiriniz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 

(Devamla) — Sayın üyeler; gemi ihtiyacımızı 
karşılamak için dışarıdan satınalma yolu ihti
yar edilmektedir. Bu münasebetle gemi inşaat 
endüstrimiz üzerinde bir nebze durmamız ge
rekiyor. Mevcut tersanelerimizde halihazırda 
bin yolcu taşıyacak Marmara hattı gemileri ve 
6 bin tonluk tankerler inşası kabildir. Bu çap
ta gemileri dışarıya ısmarlamakla mevcut ter
sanelerimizi atalete sevk etmek ve gemi inşaat 
endüstrimizin inkişafına imkân vermemek ve bir 
hayli döviz ziyama sebebolmak neticeleri doğ
maktadır. Daha büyük tonajda gemi siparişi 
konu edilmediğine göre, bu küçük tonajdaki ge
milerin ne sebeple kendi tersanelerimizde yapıl

madığının izahı güçtür. Bu meyanda, Batı Al
manya gemi inşaat endüstrisinde çalışan binler
ce Türk işçisinin bir gün memlekete döneceğini 
hesaplıyarak, şimdiden gerekli tedbirlerin alın^ 
ması lüzumu da bariz bir şekilde kendisini gös
termektedir. Artık memleketimizde uzun vade
li kararlı bir denizcilik politikasının gereklili
ğini kabul etmek ve bunu gerçekleştirmek za
rureti meydandadır. 

Tersanelerimizde çelik işleme kapasitesi art
mış olmasına rağmen, üretim artmamıştır. Se
bebi, kesinleşmiş gemi inşa programlarının ön
ceden mevcut olmayışıdır. 

ikinci Dünya Savaşından sonra elinde hiç 
gemi kalmıyan Yunanistan, şimdi dünya deniz 
ticaretini elinde tutan ülkeler arasında yer alır
ken, bizim, Bulgaristan, Romanya, israil ve Bir
leşik Arap Cumhuriyetinden geride oluşumuz 
çok acı bir gerçektir. 

Dünyada büyük bir hızla gemi inşa kapasi
tesi artmakta, bu kapasite talepleri de karşıla
mamaktadır. Buna rağmen, bizde gemi inşa sa
nayiimiz gerek kalite, gerek maliyet yönünden 
ıdış pazarlarla rekabet edecek olduğu halde ata
let içindedir. Bunun en yakın misalini, bizdeki 
kapasite ile bu işin hakkından gelebileceğimizi 
özel sektörde Beykoz Tersanesi vermiştir. Bu 
itibarla, esaslı bir denizcilik politikasına artık 
vücut vermek şarttır. 

Ben, Türk Hava Yolları ve hava meydanları 
hakkındaki görüşlerimi bilâhara takdim etmek 
üzere şimdilik saygılarımı tekrarlıyarak huzu
runuzdan ayrılıyorum efendim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağa
tay. 

C) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım, 
bir noktayı arz etmek durumundayım. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinde, maalesef seh
ven bir hataya düşülmüştür. Bu hususs Sayın 
Komisyon ilgililerinin sonradan dikkatlerini 
çekmiş ve bir tekriri müzakere yapmak duru
mu hâsıl olmuştur. Sayın Bakanın da bu tekriri 
müzakerede bulunması lâzımdır. Şimdi, çok kısa 
olacak bu muamelenin yapılmasını daha geriye 
bırakırsak, Sayın Bakanı da burada uzun müd
det bekletmiş olacağız. Eğer müsaade ederse 
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muhterem arkadaşlarım, meseleyi izah ettik
ten sonra, ufak bir tekriri müzakere ile mevzuu 
halledeceğiz. 

Mesele şudur muhterem arkadaşlarım : Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının 22.000 nci bölü
münün 22.611 «Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri» maddesine komisyonda 15 milyon lira 
ilâve yapılmış, ancak tabedilirken hem Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı, bem de Bayındırlık Ba
kanlığının 22.695 nci maddesinden aktarılan bu 
15 milyon lira yerinde kalmış, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına aktarılmamış. Şimdi, bunun 
tashihini gerektiren ve Komisyon Sözcüsü Sayın 
Kemal Yılmaz'm vermiş olduğu önergede, bu
nun düzeltilmesi için tekriri müzakere talebedil-
mekttedir. 

Tekriri müzakere talebini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, bu takrir gereğince Bayındırlık Ba
kanlığının 22.695 nci maddesindeki 15 000 000 
liranın alınarak, Turizm Bakanlığının 22.000 nci 
bölümünün 22.611 nci maddesine ilâvesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. Bu yolda tashih edile
cektir. 

Teşekkür ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Bayındırlık Bakanlığından tenzil ettiğimiz 
miktar ne kadar kaldı? 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü söylesin efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
2 milyon. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yalnız Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının ilâvesini reye 
koydunuz. 

'BAŞKAN — Hayır, ikisini birden reye koy
dun*. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — İkisini bir
likte mi koydunuz? 

BAŞKAN — Evet, oradan tenkisi, buraya 
ilâvesini... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu tavzihi
nizle oluyor. 

BAŞKAN — Eğer bir yanlışlık olduysa, dü
zelttiğiniz için çok teşekkür ederim. 

D) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Şimdi söz sırası Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Erdinç'tedir. Yalnız, Adalet 
Partisi G-rupu hava meydanları konusunu ayrı ko
nuşacağını ifade etti. Onun için muhterem ha
tip, Ulaştırma Bakanlığının hava meydanları 
dışındaki diğer mevzularını görüşecektir. 

Buyurun Sayın Erdinç. 

A. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM ER
DİNÇ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, Sayın Bakan ve Ulaştırma Bakan
lığının değerli mensupları; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
ve şahsım adına saygılar sunarım. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi ve Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı müesseselerin çalışmaları üze
rinde Parti Grupumun görüş ve temennilerini 
arz edeceğim. 

Memleket iktisadi hayatı ve yurdun kalkın
ması bakımından, sosyal bakımdan, turizm bakı
mından her yönden ulaştırmanın ehemmiyeti 
aşikârdır. Seferde yurt savunmasında da ken
disine mühim vazifeler düsen bu Bakanlık, 1939 
yılında 3613 sayılı Kanunla kurulmuştur. Eski 
miş ve bugünün teknik, ekonomik, sosyal ve gü
venlik icaplarına uymıyan ve bugünün şartlarını 
karşılamamakta olan bu kanunun bugünün şart
larına uygun olarak yeniden düzenlenmesi lâ
zımdır. Her bütçe yılı muhtelif konuşmacılar 
tarafından yeni bir teşkilât kanununun çıkartıl
ması temenni edilmiş ise de, kanun bir türlü 
çıkartılamamıştır. Mevcut teşkilâtı ile bugün
kü şartlara uygun vazife yapmaktan çok uzak 
olan Ulaştırma Bakanlığında bir reorganizasyon 
şarttır. Bu Bakanlığa şu teşekküller bağlı bu
lunmaktadır: Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğü, PTT G-enel Müdürlüğü, Denizcilik Ban
kası Türk Anonim Ortaklığı, D. B. Deniz Nak
liyatı Türk Anonim Şirketi, Türk Hava Yolları 
Genel Müdürlüğü; bunlar 440 sayılı iktisadi 
Devlet Teşekkülleri kapsamı içerisinde mütalâa 
edilmektedirler. Ayrıca katma bütçeli bir te
şekkül olan Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü ve Yüksek Denizcilik Okulu 
Ülaştirma Bakanlığına bağlıdır. Bakanlık, özel 
kanunlarına göre bu teşekkülleri idare ve mu
rakabe etmek, ulaştırma hizmeti gören resmî 
teşekküllerle yerli; yaabncı gerçek kişilerin hiz-
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metlerini düzenlemek ve bunları takip ve mu
rakabe etmek vazifesiyle yükümlüdür. Bakan
lığın bu hizmetleri gerektiği gibi ifa edebilmesi 
için güçlü bir personel ve teknik kadroya ihti
yacı vardır. Ulaştırma sisteminde koordinasyon 
olmamasından, nakliyat düzensizlik içerisinde
dir. Bilhassa karayolu nakliyatı can ve mal 
kayıplarına yol açmaktadır. Bu hususlar eko
nomimize tesir etmekte ve hayat pahalılığını da 
artırmaktadır. Karayolu nakliyatı ile ulaştırma, 
Bayındırlık, İçişleri bakanlıkları, Devlet Plân
lama ve mahallî idareler meşgul olmakta ve bir 
elden idare edilmediği için düzensizlik devam 
etmektedir, önümüzdeki yılda Boğaz köprüsü 
hizmete girdiğinde karayolu nakliyatı ve Avru
pa - Asya arasında beynelmilel nakliyat artaca
ğından, transit yolunun rağbet kazanması için 
düzensizliğin biran evvel halli gereklidir. Kara
yolu taşımacılığında bir sigorta sistemi yoktur. 
Az gelişmiş devletlerde dahi sigorta sistemi 
tatbik edilmelidir. Bunun için Karayolu Taşı
macılığı kanun tasarısı, Karayolları Trafik ka
nun tasarısı, Karayolları işletmesi ve Trafik 
Genel Müdürlüğü kanun tasarıları biran evvel 
kanunlaşmalıdır. Bu konular senelerdir ten-
kid edilir, maalesef kanun tasarıları gelmez. Bir 
heyet mi, bir şahıs mı, Mm vazifelenecek ise 
vazifelenmeli, artık bu mevzular bitirilmelidir. 

Türk Deniz Ticaret Filosuna kaptan, güverte 
zabiti ve gemi makinaları işletme mühendisi ye
tiştiren Yüksek Denizcilik Okulunun akdemi ha
line getirilmesi için hazırlanan ve Meclise sunul
muş bulunan Devlet Denizcilik Akademisi ka
nun tasarısının biran evvel kanunlaşması te
menniye şayandır. 

Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Teşekkül
leri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışıl
makta ve incelenmekte ise de, burada da bun
ların faaliyetlerinden kısaca bahsetmek, teklif 
ve temennilerde bulunmak, çalışmalarına isti
kamet vermek bakımından faydalı olacak ka
naatindeyiz. 

Devlet Demiryolları : 
72 kilometresi elektrikli olmak üzere, 8 134 

kilometre yola sahibolan Devlet Demiryolları, 
âmme hizmeti görmesi dolayısiyle maliyet altı 
nakliyat yapmakta ve tarifelerini ayarlıyania-
makta olduğundan zarar etmektedir. Ayrıca, ka
ra yolu yapımı ve araçlarının çok gelişmiş ol

ması, kara yollarının gümrük ve bâzı vergiler
den muaf tutulması, kara yolu nakliyeciliği ile 
rekabeti güçleştirmektedir. 

Bundan başka, kara yollarının yapım, bakım 
ve trafiğinin tanzim giderlerinin Devlet bütçe
sinden karşılaşması da rekabeti güçleştirmekte, 
zararda da rol oynamakta idi. Bu kere demir
yolu yenileme bakım ve tamir masraflarının &,\ 
Hazinece karşılanarak Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesine konulması, Demiryollarının çalışma
sında büyük bir ferahlık yaratacaktır. Bütçeye 
konulduğunu gördüğümüz bu 447 milyon lira
dan 08 milyon liranın yol yenilenmesi için yatı
rım harcamalarına, 351 milyon liranın yol ba
kım harcamalarına tahsisi ve yatırım harcama
larından Halkalı - Pehlivanköy arasında 28 ki
lometre, Samsun - Kalın arasında 18 kilometre, 
Ulukışla - Ayran arasında 10 kilometre, Boğaz
köy - Kayseri "arasında 13 kilometre ve 50 kilo
metre de muhtelif yerlerde olmak üzere, 119 
kilometre ray yenilenmesi yapılması memnuni-
ysti mucipse de, izmir - Aydın - Afyon, Mani
sa - Afyon hatlarının da yenilenmesi nakliyatta 
fayda sağhyaeağındaıı şayanı tavsiye görül
müştür. 

Demiryollarının bâzı vergilerden muaf tu
tulman mevzuunun da halledilerek, diğer teşek
küllerle eşitlik sağlanması uygun olur. 

Demiryollarının 3 373 kilometresi tsknik 
ömrünü doldurmuştur. Yol ve işletme araçları
nın modernizasyonu, cer sisteminde buharlının 
+.<M.V edilip, elektrikli ve dizel işletmeye geçil
mesi, hızını artırılması, direkt yük trenlerinin 
hizmete konulması, hukukî bünyede değişiklik 
yapılarak ticari idare ssitemine dönülmesi za
rarın azalmasında âmil olacaktır. Ayrıca De
miryollarında personel fazlalığı da zararı artır
maktadır. 1968 yılında memur, işçi cem'an 
68 894 kişi çalışmakta idi. Personel adedi her 
srne bir miktar azaltılarak 1971 de 58 097 ye 
düşürülmüştür. Bu suretle kilometre başına ye
di kişi düşmektedir. Mekanize olmıyan ve geri 
kalmış ülkelerde bu, kilometre başına 2Q ye ka
dar çıkmaktadır. Bizde de mevsimlik işçi kulla
nılarak bu adedi azaltmak mümkündür. 

Demiryolculuk çok ağır bir meslektir. Mese
lâ yol bekçisi, kar, kış kıyamette vatandaşların 
rahat ve emniyetli seyahat etmesi için kendisi
ne verilen 10 kilometre kadar yolu günde bir-
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kaç defa dolaşmak ve muayene etmek zorunda
dır. Demiryolculuğun güçlüğü göz önünde tu
tularak evvelce terfihler iki senede bir yapılır
dı. Bu isin zorluğunu anlamıyanlar terfih müd
detini üç seneye çıkartmışlar ve kalifiye ele
manları kaçırmışlar, dolayısı ile Demiryollarına 
rağbeti azaltmışlardır. 

'Demiryolları için ayrı bir personel kanunu 
ve barem yapmak lâzımdır. Demiryollarında 
meslekten yetişmiş elemanlara terfih etmek im
kânını vermsk emniyet bakımından önemlidir. 
Demiryollarında seyahat etmekle, Demiryolla
rında işletme müdürü olmak imkânını verme
melidir. Yıllarca emek vermiş kimselerin, bek
lediği vazifelere, işle ilgisi olmıyan kimselerin 
tâyini doğru değildir. İktidarlar buna bilhassa 
riayet etmelidirler. Personelin sık sık yer de
ğiştirmesi de doğru değildir. Yakında, Kayseri 
civarında tecrübe sizlik yüzünden 1 600 kadar 
rayın kırılmasına s ebet. olunmuştur. Bütün yol
cu trenlerinin dizel lokomotifle yapılması sürat 
ve temizlik bakımından lâzımdır. Gerek yolcu 
ve gerekse yükün Demiryollarından kaçmaması 
için trenlerin süratlerinin artırılması, gecikme
lerin ka^ııl edile'bilir hadde indirilmesi, kontrol 
ve temizlik konularına daha fazla cnem veril
mesi lâzımdır. 

Halk ile ilişkileri olan personelin daha uy
gun bir hizmet anlayışı içinde çalışmalarını 
sağlamak için eğitimlerine ve bu gibi işlerde gö
rev alacakların seçimine itina gösterilmelidir. 

ikinci Beş Yıllık Plâna göre yatırım harca
maları, nakdî ödemelerde % 103, fizikî yatırım
larda % 92 gerçekleşmiştir, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında Devlet Demiryollarını ilgi
lendiren sektörlerde ele alınan proje tutarları 
2 320 000 000 lira olarak derpiş edilmişse de, 
Plânlamaca yıllık dilimlerde gerekli pay ayrıl
madığından, plân tahakkuk ettirilememiştir. 
Dört yılda 1 254 500 000 liralık kifayetsiz öde
nek verilmiştir. 1972 yılı için 1 144 822 000 li
ralık ödenek talebedilmişse de, 542 375 000 lira
lık ödenek tefrik edilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk yılın
da 332 kilometre yol yenilenmiş, 642 kilometre
lik telekominikasyon tesisleri hizmete açılmış, 
44 kilometrelik yol elektrikli işletmeye açılmış, 
426 kilometrelik yol elektrikli sinyal işletmesi
ne açılmış, 10 adet komple dizel anahat loko

motifi ithal edilmij, 2 adet anahat lokomotifi 
montajı yapılmış ve diğer 8 adet lokomotif in 
imalât ve montajına devam edilmiş, 6 adet dizel 
manevra lokomotifi imal edilerek servise veril
miş ve diğer 6 adedinin yerli imalâtının % 98 i 
yapılmıştır. 

178 adet yolcu vagonu imal edilerek servise 
verilmiş, 18 adet yolcu vagonunun imalâtı bit
miş olup, yalnız dinamo ve nazım beklemekte, 
akış hattında bulunan 34 adet vagon imalâtının 
% 70 i yapılmış bulunmaktadır. 

1 247 adet lokomotifin, 3 083 adet yolcu 
vagonunun ve 16 273 adet yük vagonunun ta
mirleri yapılmıştır. 15 . 10 . 1968 de Fransız
larla yapılan anlaşmaya göre iki ve üçüncü 
Beş Yıllık Plân dönemlerinde 200 dizel elekt
rikli lokomotifi alınacaktır. Anlaşmaya göre 
1989 sonuna kadar 20 adet lokomotifin hizme
te sokulması gerekirken, tahakkuk ettirileme
miştir. Bu gecikmeler Demiryolu işletmesini 
müşkül duruma sokmaktadır. 

Türkiye'yi iran'a birleştirmesi programla
nan Van - Kotur Demiryolu 27 . 9 . 1971 de iş
letmeye açılmıştır. Bu Demiryolu ile mühim 
transit nakliyatı yapılacağı tahmin edilmekte
dir. Yalnız, ikinci feribotun hizmete konulması 
geciktiğinden ve Van'da, Tatvan'da lüzumlu 
tesislerin noksanlığından nakliyat düzensizdir. 
Bu hattın noksanlarının ikmali ile hizmetin ger
çekleştirilmesi arzusundayız. 

Türkiye'yi Bulgaristan'a bağîıyan Pehlivan
köy - Edirne Demiryolu 4 . 10 . 1971 tarihinde 
işletmeye açılmıştır. Bu suretle Yunanlılar ta
rafından maksatlı olarak yapılan nakliyat dü
zensizliği giderilmiş ve her yıl Yunanistan'a 
ödenen 20 milyon Türk Liralık geçit ücreti ta
sarruf edilmiştir. Bunlar Adalet Partisi iktida
rının başarılarından birer katredir. 

Yabancı müşavir bir firmaya yaptırılmış 
olan demiryolu etüdü kesin raporu üzerine Dê -
miryollarınca ve Bakanlıkça ne gibi bir işlem 
yapılmış ve yapılacaktır? Sayın Bakan tarafın
dan bilgi verilmesini istirham ederim. 

Dost Pakistan tarafından sipariş edilen 77 
yolcu vagonu ikmal edilmiş ve sevkedilmiştir. 
Vagonların mukavelesi Batı Pakistan ile yapıl
mıştı. Bunlar Doğu Pakistan'da kullanılacaktı. 
Bunları Doğu Pakistan alacak mıdır? Bedel te
diye durumu ne safhadadır? 
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Doğrudan doğruya Ulaştırma Bakanlığı bün
yesinde olmamakla beraber, o Bakanlık perso
nelinin kurmuş olduğu Rayfbanktan da bir neb
ze bahsetmek isterim. Tasfiye halinde bulu
nan Raybankm tasfiye işi uzatılmakta ve zarar 
daha da artırılmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı 
personelinin küçük tasarrufları ile kurulan bu 
Bankanın tasfiye kararından sonra, ödenmiyen 
hisselerin icra vasıtası ile personelden alınma 
yoluna gidilmesi!, geçim sıkıntısı çeken perso
neli müşkül duruma düşürmüştür, ödenmiyen 
hisselerin Hazinece tekaJblbülfü düşünülmelidir. 
Bir hal çaresi bulunmalıdır. Bankanın iflasın-
daki sorumlular hakkındaki gerekli işlem ya
pılmalıdır. 

PTT işletmesi Genel Müdürlüğü : 
Sermayesi 300 milyon liradan bir milyar 

Türk Lirasına çıkartılan PTT bir İktisadi Dev
let Teşekkülüdür. 1965 te 1 494 işyeri varken, 
1971 de 3 100 işyerinde faaliyet göstermiş, hiz
metleri köylerde oturan vatandaşların ayağına 
kadar götürme gayreti içersinde bulunmuştur. 
Bu hizmetleri 36 800 personel ile yapmaktadır. 
Müessese 1969 da 74,8 milyon lira kâr sağlamış
ken, 1970 yılında devalüasyon ve 1327 sayılı Ka
nun dolayısiyle yüklenilen külfet yüzünden 371,7 
milyon lira zarar etmiştir. Ücret tarifelerindeki 
fahiş zamlar dolayısı ile 1971 de 102,9 milyon 
lira kâr sağlıyacağı, 1972 de de 261,1 milyon lira 
kâr edeceği tahmin edilmektedir. 

Telgraf dağıtımındaki gecikmeleri önlemek 
için telgraf dağıtımının motorize hale getirilme
si memnuniyeti muciptir. 

Dış nakliyatın Türk uçakları île yapılması 
tercih edilmelidir. 

Yurt içi ve milletlerarası telgraf ve teleks şe
bekesinin modern cihazlarla teçhizi memnuniyet 
vericidir. 

Telefon bugün zaruri bir ihtiyaç haline gel
miştir. Biz ise komşu devletlere nazaran çok ge
riyim. Bin kişiye yuvarlak rakamla Yunanistan'
da 90 telefon, israil'de 150 telefon isabet etmek
te; bizde ise 15 telefon düşmektedir. Otomatik 
telefon santral kapasitesi 1969 da 265 900 iken, 
1971 de 338 400 e çıkartılmış, 1972 yılı için de 
388 200 olarak programlanmış olmasına rağmen 
talepleri karşılamaktan uzaktır. Telefon taleple
ri gittikçe artmaktadır. Yüzbinlerce vatandaş 
sıra beklemektedir. Santrallarm tevsiine hız ver
mek lâzımdır. 

Telefon konuşmalarına gelince: Şehir içi ve 
şehirlerarası teknik tesislerdeki yetersizliklerle 
şehirlerarası pozisyon ve bağlama devrelerindeki 
sıkışık durum, telefon işletme personelinin eği
timsizliği santrallarm randımanını azaltmakta
dır. Şehirlerarası telefon konuşma isteklerinin 
bekleme müddetini azaltacak tedbirler alınmalı
dır. Yıldırım telefon, acele telefon konuşmala
rından sonra normal konuşmalar yapılacağı söy
lenmektedir. Ayrı kanal tahsisi ile normal ko
nuşmalara da imkân verilmelidir. Şehirlerarası 
telefon konuşmalarının otomatik hale getirilmesi 
temin edilmelidir. Köye okul, yol, elektrik yapı
yor, su getiriyoruz. Köye telefon da bunlar ka
dar mühimdir. Çünkü, köy yollarının yapımı için 
milyarlarca lira ve uzun seneler lâzımdır. Köyde 
bir hastalık ve afet vukuu halinde tezden yardım 
sağlanabilmesi için telef on tesisi lâzım ve zaru
ridir. Köy telefonları işine öncelik verilmesi ka
naatindeyiz. 

PTT kendisine verilen ödenek nisbetinde ya
tıranlarını gerçekleştirmektedir. Beş Yıllık Plâ
na uygun olarak yapılan teklif karşılamamakta 
ve plân hedefleri tahakkuk etmemektedir, ihti
yaçların giderilmesi için teşekküle daha fazla 
yatırım yapma imkânı sağlanmalıdır. Bu suret
le tam kapasite çalışmayan net otomatik telefon 
santralı ve telefon fabrikası da normal çalışma 
düzenine girmiş olacaktır. Tesis edilmiş bulu
nan radyo-link sistemi güzergâhında bulunan 
şehirlerin televizyon yayınlarından istifade etti
rilmesi memnuniyeti mucibolmuştur. 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı : 
Evvelâ Marmara Uçağının Adana'da kazaya 

uğramış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntü
yü beyan etmek isterim. 

Hava işletmeciliği yapmak üzere kurulan 
Türk Hava Yollarının 200 milyon lira olan ser
mayesi 15 . 11 . 1971 tarihinde 900 milyon liraya 
çıkartılmıştır. Gerek yük, gerekse yolcu nakliya
tında dünya hava ulaştırmacılığı hızla gelişmek
tedir. Bizde de gelişme memnuniyet vericidir, 
Hava Yollarında 1969 yılında 2 344 memur ve 
işçi çakşırken bu, 1971 de % 26 artış göstererek 
2 973 e çıkmış bulunmaktadır. Bu, arz edilen 
koltuk ve kullanılan koltuk kilometrelerinin ar
tışlarına göre fazla görülmemektedir; fakat, Ha
va Yollarında personelin her birine arz edilen 
ton - kilometreden düşen pay Avrupa standart
larına göre çok düşüktür. 
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Hava yollarında halen 7 adet F-27, 1 adet 
Viscount, 1 adet DC-9, 3 adet Boing 707 kira
lık uçak çalışmaktadır. Arz edilen koltuk 1 750 
adet ve 2 milyar koltuk kilometredir. DC-9 
Marmara'nın düşmesiyle filodan bir uçak nok-
sanlaşmıştır. Bu DC-9 lardan 4 ü 1971 de satın 
alınmıştır. 1972 yılında da 4 adet jet satın alın
masının planlandığı memnuniyetle öğrenilmiş
tir. 

Yolcu ütilizasyon nisbeti, yani kullanılan 
koltuk kilometrenin, arz edilen koltuk kilo
metreye nisbeti, 1970 de % 62 iken, 1971 de % 
63 e çıkmıştır. % 1, bir artış görülmekte ise 
de hava yollarının tam kapasite ile çalışmadığı, 
henüz işba noktasından çok çok uzak olduğu 
görülmektedir. Filoda bulunan F-27 uçakları 
1974 yılında teknik ömürlerini doldurmaktadır. 
Filo yenileneceğine göre, hava maydanlarının 
da buna göre teçhizi ve geliştirilmesi gerek
mektedir. 

Hava yollan bilet satış büroları ile seyahat 
acentaları arasında irtibat sağlanamaması yü
zünden hava yollarında yer yok denildiği hal
de uçakta boş yerlerin bulunduğu görülmekte
dir. Bu husus uzun zamandır dedikodu ve şikâ
yet konusudur; önlenmelidir. 

Yurt dışı seyahatler hava yolları uçak se
ferlerine göre ayarlanmalıdır. THY, kiraladığı 
binalara yüksek kira bedelleri ödemektedir. 
Kendisinin bir binaya sahibclması uygundur. 

Ortaklık, idari, teknik ve işletmecilik yön
lerinden ele alınarak modern bir hava yolu iş
letmesi haline getirilmelidir. 

Hac seferlerinin muntazam, plânlı bir şekil
de yapılması memnuniyeti muciptir. 

Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığı : 
Sermayesi 23 . 9 . 1971 de 500 milyon lira

dan 1,5 milyar liraya çıkarılan Denizcilik Ban
kası bir iktisadi Devlet Teşekkülüdür. Deniz
cilik Bankası, banka hizmetlerinden başka şu 
hizmetleri yapmaktadır : 

Türk ve yabancı sularda yük ve yolcu nak
liyatı yapmak, 

Türkiye kıyılarında kendisine verilen liman, 
iskele, rıhtımları işletmek, 

Van G-ölü işletmesi, boğazlar, Haliç, Mar
mara Denizi, izmir Körfezinde yük, yolcu ve 
araba vapurları işletmek, 

Gemi inşaa, tamir, havuzlama işlerini yap
mak, 
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Yalova kaplıcalarını işletmek, 
Denizde can ve mal emniyeti, kıyı emniyeti 

ve gemi kurtarma yardım işlerini yapmak iş
leriyle görevlidir. 

Üç tarafı deniz olan bir ülke olmamıza rağ
men, denizcilikte dünya milletlerine nazaran 
çok geriyiz. Yuvarlak olarak ingiltere 33 mil
yon, Yunanistan 8 milyon, israil 800 bin, Kıb
rıs 800 bin tonluk bir filoya sahiptirler. Bizim 
ancak 650 bin gros tonluk bir filomuz vardır 
ve devamlı zarar edilmektedir. 1970 de 103 
milyon lira zarar edilmiştir. 1971 de 27 milyon, 
1972 de de 146 milyon lira zarar edileceği tah
min edilmektedir. 

Zarar sebepleri olarak, filonun yaşlı olması, 
işletme yönetimindeki eksiklik ve aksaklık, 
personel sayısındaki fazlalık, masrafın fazlalı
ğı, iş karşılığı olmadan fazla mesai ücreti öden
mesi, malzeme alım ve sarfiyatının sıkı kontrol 
edilmemesi, disiplin ve otoritenin sağlanama
ması, gösterilmektedir. 

Bu hususlar bilindiği halde, işe eğilinilerek 
zarardan bir türlü kurtulunamamıştır. 

Denizcilik Bankası personel kadrosu. 1970 de 
20 171 iken, 1971 de 20 305 e yükseltilmiştir. 
1972 de de aynı kadro muhafaza edilmektedir 
ki, bir personel şişkinliği vardır, istihdamda 
iş ile personel arasında bir ilişki yoktur. Norm 
kadro tahakkuk ettirilememiştir. 

Denizcilik Bankası organizasyona muhtaç-
t in Banka, 1971 sonunda dış borçlarını kami
len ödemişse de iş borçları yekûnu 888 milyon 
lirayı bulmaktadır. 

Deniz yolları ve şehir hatları işletmesindeki 
eski, masrafları fazla ve rantabilitelerini kay
betmiş olan gemiler filodan çıkartılarak satış
lar?, yapılmış ve bugünkü filo yaş itibariyle mü
sait bir duruma getirilmiştir. 5 yıllık plân dö
nemlerinde filo, bir adet açık yolcu araba va
puru, güçlü bir kurtarma gemisi ve tersaneler
de inşa edilen yeni araba vapurlariyle takviye 
edilmiştir. Norveç firmasından 3 100 gros ton
luk bir feribot satınalmmıştır. 

Tersaneler de devamlı zarar etmektedir. Ge
mi inşaatının yurtta yapılması için, bir fon ay
rılmış ise de, döviz tahsis edilmediğinden kı
zaktaki gemiler yarım kalmıştır. Pendik tersa
ne inşaatı bir problem olmuş ve ikmali tehlike
ye düşmüştür. Dış harcamalar tem ini, bâzı ya-
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yınlar dolayısiyle aksamaktadır. Japon serma
yesi bu yayınlardan gölgelenmiştir. Japon he
yeti gelmiş anlaşmazlık çıkmıştır. Biz bu mev
zuda dış finansmana teknik ve -bilgiye muhta 
cız. Pendik tersane yeri dedikoducu, istimlâk 
dedikodıılu, dolgu de diko duludur. Bu hususla
rın Bakanlıkça açıklığa kavuşturulması lâzım
dır. 

Güvenlik ve kurtarma işletmeleri : 
Denizde can ve mal güvenliği isleriyle gemi 

kurtarma hizmetleri bankaca kurulan kıyı em
niyeti ve gemi kurtarma işletmeleri tarafından 
yürütülmektedir. Bu teşekkül de zarar etmek
tedir. 

Yalova kaplıcaları : 
1952 yılında 25 yıl sûra ile Sağlık Bakanlı

ğından kiralanmış olan bu işletme de devamlı 
zarar etmekse ve her sene bir çaresine bakıl-
ması talebedilmekte ise de, hiçbir işlem yapıl
madığı. görülmektedir. 

Liman lokantası da devamlı zarar eden bir 
müessesedir. 

Van G 51ü isletmesi : 
Bu işletme de devamlı olarak zarar etmek

tedir. DDY na devri hakkındaki kanun biran | 
evvel çıkarılmalıdır.. Geçejı yıl da halli temenni 
edilen, şu hususların tezlendirilmesi şayanı ar
zudur : 

Denizcilik Bankasının 440 sayılı Kanuna in
tibakını sağhyacak kuruluş kanununun çıkar
tılması, 

Dış acentaların yolcu ve yük temini islerin
de gayret sarf etmeleri ve bu acentala/çalış
malarının yakından izlenmesi ve bu konuda cid
dî tedbirler alınması, 

istanbul'da bir kargo liman yapılması, 
istanbul Liman işletmesi gümrük ambarın

da yıllarca bekliyen ithal mallarının tasfiyesi, 
Camialtı tersanesi kapasitesinden tam isti

fade için gerekli tedbirin alınması, yükleme ve 
boşaltmadaki güçlüklerin giderilmesi, 

Deniz yolları gemileriyle kaçakçılık her ne
dense devamlı olarak yapılmakta ve buna bir 
türlü mâni olunamamaktadır. 

B. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdür
lüğü : 

Denizcilik Bankası Kuruluş Kanununa isti
naden 18 . 8 . 1955 tarihinde kurulmuş olan 
müessesenin sermayesi 19 . 3 . 1971 tarihinde 

110 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Sermayenin artırılması dolayısiyle mah-
s-j-bEdilen borçlara ait faiz külfeti bertaraf edil
miş ve ortaklık mühim bir yükten kurtulmuş
tur. 

İş ve dip sularda her türlü yük, hayvan ve 
ilâveten yolcu nakliyatı yapmak, acentalık işle
riyle uğraşmak, eski ve yeni gemi alım ve satı
mı yapmak, gemi kiralama ve kiraya verme ve 
b:r türlü navlun mukaveleleri yapmakla yü
kümlü olan D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Ge
nel Müdürlüğü bu görevini 2045 personeli ile 
yürütmektedir. Müesses-nin 37 kuru yük gemi
si ve 5 adet tankeri vardır. Taşıma kapasitesi 
423 bin tondur. Bu, 1972 yılında ilâve edilecek 
S'22 bir. ton ile 750 bin tona çıkarılacaktır. 

Tevekkül her sene zarar etmiştir. 1970 ve 1971 
yıllarınla kâra geçtiği görülmektedir. Teşek
kül ithal mallarımızın ancak % 30 unu taşıya
bilmekte, % 70 i yabancı gemilerle taşınmakta, 
bu. yüzden 1C0 milyon dolar civarında döviz 
kaybı, olmaktadır. 

D. B. Deniz Nakliyatı, gübre sanayii için lü
zumlu hammaddeleri nakledememektedir, Bu 
maddeleri, nakil için müessesenin dökme yük ge
milerine ihtiyacı vardır. Eldeki gemilerin çoğu 
yaşlı ve rantabilitelsrini yitirmiş gemilerdir. 
O:!:aldık, filoyu yenilemek için büyük bir gay
ret içindedir. Ve 1 3 ü yenilenmiş vaziyettedir. 

Teşekkülce yapılan yıllık sefer ve nakliyat 
programlan tahakkuk ettirilememektedir, ge
milerin bakım ve onarımı için yapılan program 
da uygulanamamaktadır. Gemiler çeşitli sigorta 
şirketlerine sigortalıdır. Bakanlık teşekkülleri
nin, sigorta şirketi olan Eay Sigortayı tercihi 
uygun olur. 

Müesseseler hakkında beyanda bulunurken 
çıkartılmasını istediğimiz kanun tasarı]arından 
başka sn kanun tasarıları ve dileklerin ele alın
masını temenni ederiz, 

Devlet limanları işlatmesi kanun tasarısı, 
Devlet gemi inşaa 'kurumu kanun tanrısı, 
^'îik denizyolları İşletmesi kuruluş kanun tasa
rısı, Telsiz kanun tasarısı. Posta biriktirme 
sandığı kanun tasarısı, hariçten satmalman bu
harlı motorlu gemilerle, memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek malzemenin Gümrük 
Resminden isti-ma edilmesine dair 3839 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkın
daki kollun tasarısı. 
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Ulaştırma kamu 'kuruluşlarının yorucu, ve 
yıpratıcı hizmetlerinde çalışan personeline 5434 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nunu hükümlerine göre fiilî hizmet zammı ve
rilmesinin temini lâzımdır, Bu Bakanlıkta çe
şitli ihtisas dallarında personel istihdam zorun
luluğu vardır. Mevcut personel statüsü ile mü
tehassıs eleman temin edilmesi güçlüğü karşı
sında Bakanlığa ve teşekküllerine sözleşmeli 
personel istihdam etme yetkisi verilmelidir. 

Gümrük Resmi ve formalitelerin, ulaştırma 
kamu kuruluşlarının işletme vs yatırım faaliyet
lerini aksattığından, "bu kuruluşların ithal ede
ceği malzeme ve teçhizatın, diğer bâzı müesse
selerde 'olduğu gibi. Gümrük Eesmi ve formali
telerden muaf tutulması sağlanmalıdır. 

Yeni işbasına gelen Sayın Bakana ve Bakan
lık mensubu değerli meslekdaslarıma başarılar 
diler, bütçenin Bakanlığa ve milletimize hayır
lı, uğurlu olmasını temenni eder. Adalet Partisi 
Grupu adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdinç. 
Kontenjan Grupu adına Sayın Selâhaddin 

Babüroğlu buyurun. 
KONTENJAN GRUPU ADINA SELÂHAD

DİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler, Ulaştırma 
Bakanlığının değerli görevlileri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1972 yılı bütçesi 
hakkında Cumhurbaşkanlığı Kontenjan senatör
leri grupu adına görüşlerimizi sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı 
sadece bizim ülkemizde değil, başka ülkelerin 
hükümetlerinde de pek önemli fonksiyonları 
olan bir bakanlık türünü oluşturmaktadır Mem
leketimizde Ulaştırma Bakanlığımızın kuruluş 
amacı zaman zaman saptırılmış, görevleri başka 
•bakanlıklara istiyerek, ya da istemiyerek akta
rılmış, böylece Ulaştırma Bakanlığının kuruluş 
sırasındaki görevlerinde bir dağılma olmuştur. 
Bu bakanlık, ulaştırma işlerinde koordinatörlük 
rolünü dahi oynıyamaz duruma düşmüştür. Ba
kanlık, beklenilen modern yöntem ve yönetime 
kavuşamadığından, kökten reorganisasyona 
muhtaç bir duruma girmiştir. 

Tüm olarak Ulaştırma Bakanlığı manzumesi; 
üretim ve tüketim mal ve araçlarını üreten, iş
leten, satan ve her türlü hizmet ve faalİ3/etlerin 

maliyetlerinde önemli yer alan bir seri hareket, 
faaliyet ve hizmetleri yapan örgütler topluluğu
dur. Bu alanda alt yapı nitelikli hizmetlerin ya
ratıcısı, sürdürücüsü, düzenleyicisi, denetçisi ve 
gözeticisi durumunu beeerebiidiği ölçülerde bu 
Bakanlık, arka plânda görünüşlü olmakla bera
ber, ekonomimizde önemli bir fonksiyon kazan
mış olur. 

Beş yıllık kalkınma plânlarında öngörüldü
ğü gibi, türlü ulaşım dallarında bütün istem
lerin en küçük maliyetlerle ve güven içinde 
karşılanması için bu bakanlığın modernizasyo
nu, sadece teknik düzeyde ve teknik olanaklar
da düşünülmemeli, işletme, yönetim, organizas
yon, plânlama, araştırma ve geliştirme ve bun
ların yanında iyi bir personel politikasında da 
düşünülmelidir. 

Geçmişe baktığımız zaman, bu bakanlığın 
kanununda bugüne kadar bakanlığın etkinliği
ni artıracak ve akıp giden çağa ayak uydura
bilecek değişiklikler yapılamamıştır. Sadece 
yıllar yılı iyileştirme temennileri ve etütlerin
den söz edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı dokusunda birçok ör
güt isimleri ve bâzı kadrolar görülür. Yukarda 
arz ettiğimiz gibi, bunların fonksiyonları baş
ka kuruluşlara kaymış, bu kuruluşlarla Bakan
lık koordinasyon bile sağlıyamamış duruma gir
miştir. 

Değerli senatörler, bakanlık bünyesinde 
ulaştırmacılıkla ilgisiz ekleme kuruluşların faa
liyetlerine raslanıîır. Örneğin; taşımacı kuru-, 
luşlarm imalât yaptığı, otelcilik yaptığı, hasta
ne, revir, poliklinik, prevantoryum işlettiği, 
hattâ eczacılık yaptığı, okul açıp çalıştırmakta 
olduğu müşahede edilebilir. Tek kelime ile 
Ulaştırma Bakanlığında sektörel karmaşıklık 
açık ve seçik olarak görülmektedir. 

Vagon yapmakla övünebilen TCDD taşıma
cılıkla övünemez durumdadır. 

Değerli senatörler, bakanlık topluluğunda 
çağdaş işletmecilik ilkelerine uymıyaıı yasala
rın süratle ayıklanmasına çalışılmalıdır. Yıllar 
yılı söylenilen ve özlenilen, daha güçlü, daha 
mutlu, her yönden bağımsız Türkiye yaratıl
mak istenirken, bu bakanlıkta, bütün Türkiye'
de her türlü ulaştırma olanaklarına hâkim ve 
hepsinin potansiysl varlığından bilgili, uygula
ma politikası zamansal bir düzenle saptanılmış, 
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bakanlıklararası koordinasyonu gerçekleştiril
miş bir bakanlık f onkisiyonu verilmelidir bu ba
kanlığa. 

Sanıyoruz ki, artık Türkiye'mizde de ulaş
tırma sistemlerinde fonksiyonel birliğe ve bir 
üst düzeyden koordinasyona gidilme zamanı 
gelmiştir. Bu iş için yeniden yerli ve yabancı 
uzmanlara araştırma ve ettüler yaptırarak oya-
lanmamalıdır. Arşivlerde birikmiş olan geçmi
şe ait araştırma ve etütlere İlişkin raporları 
kemdi çocuklarımıza incelettirip derhal uygula
malara başlamalıdır. 

Ulaştırma sektörünü başı boşluktan kurtara
bilmek için bakanlıkta yapiisal değişiklikler ya
pılmalıdır. 

Türkiye'mizde kırlardan belirli çeki merkez
lerine nüfusun olağanüstü hızla ve plânsız kay
masını önlemek çalışmaları arasında bulunan 
bölge plânlarına göre, halen yüsibin nüfusun 
üzerinde 17 şehrimiz vardır. 1085 yılında 52 
şehrimizin yüzbin nüfusun üstüne çıkacağı dik
kate alınarak ulaşım plânlan yapmak gerek
mektedir. 

Dengeli şehirleşme, toplumun çeşitli kade
melerindeki gelir seviyesi farkının giderilmesi 
için, Devletin her kanattaki örgütler arasında 
iyi bir koordinasyon ve mükemmel bir hizmet 
armonisi kurulmadan, gerçek ve hızlı kalkın
manın kolaylıkla sağlanabileceğine inanmak 
zordur. 

Metropoliten karakter kazanacak olan Erzu
rum, Sivas, Diyarbakır, Elâzığ ve Adana illeri
mizin TürMye içindeki çeşitli ulaşım sistemle
rindeki yerleri iyice tesbit edilmelidr. 

Değeri senatörler, altını kalın çizgi ile çize
rek bir hususu belirtmek isteriz. 

Bütün bunları yapmak İçin birçok yönetici- ' 
mizde görüldüğü gibi; «uzman personelim yok, 
bu kadro ile ne iş yapayım?» Mazeret simidine v 

sarılmadan, mevcut personeli iyi değerlendirip, 
işe koyulmaktan başka çare olmadığına görev
lileri inandırmak şarttır. 

Suçluluk ve kusurları raporlarla belli olmuş, 
nefislerinde çalışma güvenini kaybetmiş, gözü 
dışarıda ve aşın kazançta olan personel varsa 
derhal diledikleri kesime gitmeleri kolaylaştı-
nlmalıdır. Morali bozuk, çalışma hevesi noksan, 
iş yapma heyecanı tükenmiş personel, hangi 

yaşta olursa olsun, önemli görevlerde kalmaya 
zorlanmamalıdır. Hevesli, yüksek moralli, ener
jik, bilgili, memleketimizin uygar uluslar ara
sında nerde olduğunu iyi anlamış ve fakat ça
resizlik içinde olmadığımıza inançlı görevliler
le sorunların üstesinden gittikçe ivmesi artan 
bir biçimde gelinebileceğine tam bir inancımız 
vardır. Bu tip personeli devreye sokmalıdır. 

Diğer bir husus da; tamamen özel ihtisas ve 
tecrübe istiyen Ulaştırma Bakanlığının her ku
rulusunda karar ve yönetim organlarında mi
mardan tacire, gazeteciden piyasa ile ilişkili ki
şiye kadar hizmet ömürlerinin bitiminde olan, ya 
da emekli kijiler vardır. Bunlardan ulaştırma 
keııimdnde tecrübe kazanmış kişilerin bulunması 
uygun sayılabilirse de, konu ile hiç ilgisi olmı-
yan kimselerin en yüksek karar organlarında, 
kuruluşların beyin merkezlerinde görevde tu-
tulımalan her halde mazur görülemez. Bunların 
kuruluşlara verdiği zarann muhasebesinin ya
pılması maalesef bilimsel yoldan mümkün de
ğildir. Müdebbir tüccar gibi davranacak kim
selerin yer alması gereken bu noktalarda, der
hal düzeltmeler yapılmadıkça, baş yöneticiden 
tabana aikıp gitmesi gereken hizmet aşkı, bilgi, 
enerji, dikkat ve diğergâmlıktan söz edilemez. 
Ki, bunlar, örgütleri diri tutan faktörlerdir. 

Avrupa Ortak Pazar ülkelerinin ulaştırma 
sistemlerinde işbirliği yapılmasına çalışılırken, 
hattâ bu kesimde kartelleşmeye ilişkin hüküm
ler koyulurken, yönetim ve karar organlanmız-
da yer alacak kimselerin ulaştırmaya yabancı 
olan kişilerden seçilmesinin böyle bir ortamda 
sakıncalarını takdirlerinize bir defa daha arz 
etmekte yarar vardır. 

Değerli senatörler, bizim ülkenniz, henüz ça
ğımızın teknolojik ilerliklerine tam bir paralel
lik kurmuş ülke olanaklarını ve varlıklarını 
tam kapasitelere göre çalıştırarak sıkışmış bir 
duruma girmiş ülke değildir. Burudan dolayı, 
yöneijlci ve icradaki siyasiler, çoğunlukla yaka-
ladlklan en kolay yatıran yapabilecek sektöre 
yüklenerek basan elde etmeye özenmektedir-
ler. Bu yüzden ekonomimizde artık kapasiteler 
doğmakta, beklemeler gerekmekte, kârlılık ve 
verimlilik ilkesi bir yana atılabiknektedir. Bu 
bakımdan ulaştırma kesimi için yürütülmesini 
yararlı gördüğümüz ilkeleri yüksek müsaadele
rinizle sıralamak isteriz: 
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Hava, Deniz, Kara, Demiryolu, Nehiryolu 
ve "boru ulaşım sistemlerinde- hiç olmazsa yük
sek düzeyde bir koordinasyonun kesintisiz sür-
dürülmesi, hizmetler arasında dikkatli bir ar
moni kurulması lüzumludur. 

Ulaşım sistemlerinde, işletme giderleri dâ
hil, maliyetlerin, sistemleri kullananlardan he
saplı ve ölçülü bir biçimde geri alınması sağla
narak, ulaşım sistemleri arasında rekabet eşit
liğinin temin edilmesi gerekir. Nitekim İngilte
re, İspanya, isviçre, Fransa, Federal Almanya 
gibi ülkeler kendi ulaşım sistemleri arasında 
maliyet eşitsizliklerini kaldıran tedbirler almış
lardır. 

Avrupa Ortak Pazar örgütünde ulaştırma 
(Standartlaşmasına gidilmektedir. Ulaştırma sis
temlerinde limanlarımızı bağlıyan endüstri 
ürünlerinin büyük hamuleler halinde zamanın
da taşınaJbıilmıeısini sağlıyan; turizm kapasitesi 
yüksek olan bölgeleri bağlıyan, nüfusumuzun 
yoğun olduğu şehirlerde yeni ulaşım ağlarına 
önem verilmelidir. Ayrıca gelişmeye muhtaç ve 
aynı zamanda, özellikle gelecekte kalkınmamız
da başvuracağımız değerler yönünden, potan
siyeli yüksek Doğu ve Güney Doğu - Anayolu
nun ulaşım ağlarının ihmal edilmemesi zorun
luluğu vardır. 

Görülüyor ki, bilimsel yöntemler yanında, 
çok ustalıklı ve hesabı bir ulaşım politikasının 
plânlanmaisına bugün kesin ihtiyaç vardır. 

Devlet Demiryolları personeli arasındaki 
sarsılmış olan disiplinin kesin olarak ©skisi gi
bi sağlanması gereğine işareti yararlı görüyo
ruz. Bunun yanında, Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporlarına girecek derecede 
vahim bir durum arz ©den Denizcilik Bankası 
ve Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Anonim 
personeli arasındaki hiyerarşi bozukluğuna, di
siplinsizliklere en kısa zamanda bir son veril
mesi hususuna da değiniyoruz. 

Günden güne daha ağır bir disiplinsizlik 
ve suç işleme haline geldiği bildirilen bu duru
mun, Millî Bayrağımızın haysiyetle dalgalan
dığı gemilerimizde, bu yer yüzünün en güzel 
Bayrağı gölgesinde işlenmiş suçların ortaya çı
karılarak, en ciddî tedbirler alınmasını ve bu
nun sürdürülmesini kesin olarak istiyoruz. 

Akdeniz Ve Karadeniz gemilerine kaçak mal 
doldurup, Napoli açıklarında silâh kaçakçıları

na teslime varan cüretkârlıkların sonunun alı
nıp, alınmadığını Sayın Bakanın ağzından din-
leıriiek isteriz. 

Deniz Kuvvetlerimiz, Ulaştırma Bakanlığı
mızın ve özel teşebbüsün tersaneleri dururken, 
standart yetersizliği ve saire gibi bahanelerle 
'dışarıya gemi sipariş edilmesi yoluna gitmeme
lidir. Gemi inşaatı için kendi ülkemiz olanak
larının zorlanmasını dileriz. 

Döviz sıkıntısı olmadığı bu dönemde, döviz 
alamama gerekçesiyle gemi inşaatlarının gecik
melerini mazur görmek zordur. Bu kasimden 
olağanüstü bir hayatiyet, canlılık bekliyoruz, 
Görevlilerden, kendi kendine yetinme yolunu 
bulmak dirayetini istiyoruz. 

Pendik tersanesi kurulması anlaşmalarında, 
maliyet artı kâr esasının Türkiye'deki tecrübe
lerinden dikkatle ders alınmış olacağını ummak 

Bu dalda, âdeta ilkeleşmiş hususlarda dik
katli, acele ve fakat telâşsız davramıtaaBinî 
tavsiye ederiz. 

Hava 'endüstrisi ulaştırmacılığı dünyada 
dev adımlar ile baş döndürücü hızla başyukarı 
gitmektedir. 

İBir süre THY mn iıçinıe düştüğü şaşknıiMî-
larîdan bugün kurtulabileceğine ait görüntüler 
vardır; bundan memnunuz. 

Bu arada, çok -sayrıdaki iıkili anlaşmalarım 
Türkiye yaranma birtakım esaslara bağlanana-
Binı, hava kaJbotaj hakkımızın ihlâl edilmemesi
ni, Türkiye hava ülkesi içinde uçan veya tran
sit geçen bütün yabancı uçakların her an de-
netlenebilmesini ve tavsiyeli hava içinde bulun-
durulabiltmesini dileriz. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi, Türki
ye hava sahasının kullanılmasında uçuş güveni 
ve sefer düzeninin savunma ihtiyaçları koor-
dinıeli bilr biıoimlde yürütülmesini başaracak des
teği görmelidir. 

THY non gelisımıesini Önlryen hususlar kal
dırılmalı ve THY mn sefer yaıptığı hatlarda 
başka uçak şirketlerinin rekabetinin önlenmesi
ne özel özen gösterilmelidir. 

Başka ülkelerin tecrübelerinden yararlan-
nıaiı, yenilerini ortaya koymıalıyıız. örneğin; 
İram. rakip şirketlerden koltuk hakkı alarak, 
uçak filosu kuracak kaynağı bulmuştur. Sıkı
şık durumlarda, yeni uçaklar alıp filomuza dâ-
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faril etenenin mümkün olmadığı durumlarda, ke
sinlikle kârlılığı önceden hesaplanarak, gerekli 
ıdiğer teıdbirler alınmalıdır. 

Tüm ulaştırma siısiteanlerinıden olduğu gibi, 
THY mnda da uzun vadeli tarife ve ücret po-
liıtilkaımızın eisaslan saptanılmıalıdır. Millî uçak
larla yapılacak seferlerde bâzı zorunluluklar, 
tenzilâtlar yapılabilme yöntemleri İmlumımalıdır. 

israil Hükümetinin Sayıştay Başkanlığı ka-
rariyle kendi uçakları ve ulusu için bu tür ay-
ncabMarı koyabildMferini öğrenmiş bulumuyo-
ruız. Bu anada aldığımız bilgiye göre, bizde bir 
uçağa 3 bin, Fan Amerikan'da 45 görevli düş
tüğünü dikkate alırsak, personel şişeliğinin, 
önce murakıplar ve Yönetüm Kurulundan başla
mak üzere, önlenmıesi zorunluluğu vardır. 

İşçileriimıiızin Türk hava limanlarında gidiş -
geliişleriinıdeki sıkıntılı ve onur kırıcı halleri her 
halde kısa sürede bir düzene konmalıdır. 500 
bin Tl. verilerek Türk Sevk ve idare Geliştirme 
Merkezinde hazırlanan rapor, rafa değil, uygu
lamaya konulmalıdır. 

THY nln sefer yapamadığı 19 şehirde ye
niden satış büroları <açmak fikri devam ediyor
sa, bunun kuruluşa ne yarar getireceği he-
isaıbeldalmıelidir. 

Hele New York, Chicago. De+rnit, Los Ange
les ve Montreal gibi yerlerde THY bürolarının 
açılması bugün içici akıldan geçirilmemelidir. 

Bakanlığın bütün örgütlerimde sarsılan di
siplin safflamırken, işçi - mıakina, memur - ma
teryal iöisMlerinin objektif olduğu dallarda 
nortm kadrolar yapılmalıdır. Bunun mümkün 
olmadığı dallarda ise, ideal kadrolar yapılmalı-
dır. Aksi hadde teşkilâtı türlü baskılardan 
kurtarmak yolunu bulmak mümkün değildir. 

Devlet DemiryollaniîUdaiki geçici işçilerin 
daîmiye geçirilerek, personel şişkinliği ortaya 
çıkmasının sebepleri buna da dayanabinir. 

Trafik, tıpkı elektrik gibidir. Nasıl ki, ilet
kenlerin yakınında bir endüksiyon cereyanı 
doğuyorsa, ulaşım yollan civanında da yeni 
ulaşım übtâyaçlan doğar. Bu bakımdan gele-
oektte doğabilecek taşıma ihtiyacını uzman ve 
plâneıiariin dikkate alarak, hangi ulaşım siste
minin ne zaman tam kapasiteye geleceğini ve 
hangisine d« zaman atlanacağımı plânlamahdır-
lar. 

Bür haberleşme ve uHaişım polilakaisı, geni§ 
zamana uzanan plan anahatları içimde hazırlaaı-
mahıdır. 

Şehirlerdeki trafik tıkanıkhklaınmn banliyö 
ve metro trenlerle çözülmesi düşünülmeli, kı
yılara yakın ara taşımasının denizler, gerekli 
hallerde ise, nehirlere ileride aktarılması gere
ğinin doğabileceği düşümütaelMir. 

Bir gün ülkemiz olanak ve varlıklan nüfusa 
kıt gelince, bu tür tedbirlerin önceden düşünül
memiş olmasını ıstırabını ve yükünü ülkemizi 
bırakacağımız çocuklarımız çekmemelidirler. 

Gelişmiş ülkelerden birinden bir örnek ver
mek isterim; Amerika'da Boston - New York -
Wa=Mngton -doğrultusundaki trenle seyahat 
eden insanlar, kendi araşlan ile karayolundan 
gitmek zorunda kalsalardı, sadece bunlar için 
yirmi standart- yol şeridine ihtiyaç olacaktı. Gö
rülüyor ki, ulaşım tekniği ve kurallan bilimsel 
yollardan ele alınmazsa, ülkelerin doğal kay
naklan israf edilmiş olur. Yukardaki misâli 
onun için arz etmiş bulunuyorum. 

iç didişmeleri bir yana bırakıp, ülkemizin 
geniş kaynaklarını hal ve gelecek için Türk Ulu
sunun yaratma gücüne tahsis etmemiz lüzumlu 
ve zaruridir. 

önemli bir konuya değinmeden geçemiyece-
ğim. 

Değerli senatörler, yurt içi ve yurt dışı ula
şım ağları arasındaki düzeni bir plâna bağlama
ya olağanüstü değer verilmelidir, ülkelerarası 
ulaşım ve haberleşmede, ülkemizin irtibatını dü
şünen plân ve politikamız olmalıdır. Anadolu-
muzun Asya ve Avrupa arasında enteresan bir 
coğrafî konumu vardır, Ulaşım sistemlerinin 
burada düğümlenmesini sağlamak gibi, Anado
lu'ya etkin bir ulaşım fonksiyonu kazandırmak 
mümldindür. Yakın tarihimizde elde mevcut 
tek önemli bir fırsat, maalesef tartışmalann baş
ka doğrultulara yürütülmesinden, şimdilik ka
çırılmıştır. Burada bu önemli konuya değin
mekle bir görev yapacağımıza inanmaktayız. 

Demiryolu ulaştırmacılığında kârlılık, büyük 
hamuleleri uzak mesafelere taşımakla elde edi
lir. Hindistan, Karalar Limanından-kalkan tren
ler, Van - Kotur yolu da yapıldığında, İran'ı 
ve Türkiye'yi aynı hamule ile aktarmasız geçe
bilmektedirler. Tarihî Hindistan yolunun; ser
darların açmak için savaşlar verdiği bu yolun 
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Karadenizin Kuzeyine kaymasını önlemekte bü
yük yararlar olduğunu herkes kabul eder. Tra
fik aynı zamanda elektrik gibi, su gibi mukave
met gördüğü yerden kaşar. Biz ne yapmışız? 
İstanbul Boğaz Köprüsü yapmaya başlamışız... 
Ne yazık İd, Türk Demiryollarını zarardan kur
taracak kadar yararlı olan bir hususa; trenlerin 
bu köprüden geçmesine veya köprü yerine kara 
ve demiryolunu içine alan tünelle boğasın geçil
mesine karar verememiş durumdayız. Sadece 
Hindisian. - İngiltere demiryolu güzergâhında, 
İstanbul Boğazında aktarma ya da Feriye geç
me gereği bundan doğmuştur. 

Değerli senatörler, geçişin tartışması resmî 
olmıyan kuruluşlar arasında cereyan etmiştir. 
Bu konu, kuruluşlar arasında sadece sosyal 
yönden çok derine gitmeden eleştirilirken, bir ih
tisas kurulu olan Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun 1065 - 1966 - 1967 yılı Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yıllık denetle
me raporlarında İsrarla belirtilen aşağıdaki hu
susa kulak veren olmamıştır. 

Bu raporlarda yer alan önemli bir pasajı arz 
etmeden evvel şunu arz edeyim; İnşaat Mühen
disleri Odasında bu konuda iki önemli rapor 
vardır. Bu ciddî raporlar bir yana bırakılmış, 
halkı başka şekilde ilgilendirme yoluna gidilmiş 
elması, bize göre memleketimiz için önemli bir 
fırsatın kaçmasına neden olmuştur. Antiparan-
tez arz edeyim, ben Boğaz Köprüsünün yapılma
sından yana olan bir arkadaşınızım. Cümleleri 
toparladım, yanlış anlaşılmasın. 

Şimdi Yüksek Denetlemenin raporundan bir 
pasaj okuyorum : 

«Trenle taşımanın, ülkelerden ülkelere ulaş
tırmalarda yerini kaybetmeyip, sağlamlaştır
dığını gösteren Fransa ile ingiltere arasındaki 
Manş Denizi altından geçirilen demiryolu tüne
li teşebbüsü de göz önünde tutularak tasarlanan 
istanbul Boğazı Köprüsünden, Portekiz Salazar 
Köprüsündeki gibi, trenlerin de yararlanma
sına imkân hasırlanmasına ve böylece Türk 
demiryollarının, hem gelecekteki uluslararası 
öneminin korunabilmesi, hem de karayollarına 
kıyasla, bugün Demiryolları idaresinin içinde 
bulunduğu eşitsizliklere bir yenisinin katılma
ması temenni olunur. 

Uluslararası Demiryolları Ulaştırma Ofisinin 
12 - 14 Mayıs 1968 tarihindeki pıogram toplan

tılarında; Van - Kot-ur demiryolunun istanbul 
Boğazından geçirilmesi halinde, bu Teşkilâtın 
Türkiye'ye, Portekiz'e olduğu gibi, çok müsait 
koşullar sağlıyaMeceği ortaya konulmuştur. 

İngiltere - Fransa arasındaki Manşl geçen 
tünel, 1975 yılında hizmete açıldığı takdirde, 
Hindistan'dan navlununu alan trenlerin, Lond
ra'ya Türkiye'den aktarmasız geçmesi halinde, 
tranıdt geçecek navlun ve yolcu ücretleri döviz 
olarak alınacaktır. Böylece, Rusya'ya kayan 
navlun Türkiye'ye geçecek ve tesisler 8 ilâ 10 
yılda amorti edilecektir,» 

Döviz şeklinde gelir yaratan bu olanaktan 
böylece yararlanma fırsatı kaçırılmıştır. Gele
cekteki çalışmalarımızın büyük adımlı düşünül
mesini sağlamak için ilgilileri uyarıyoruz. 

Bugün ileri uluslarda, kalkınmış ülkelerde 
yapıldığı gübi, sorunların çözümünde 2 000 yılı
nı düşünmek gerektiğini ilgililerin gözden uzak 
tutmamalarını salık veririz. Bu konuda politi
kacıların bence fazla kusuru yoktur, ihtisası 
olan arkadaşların, politikacıları ısrarla uyan
dırmaları ve politikacılara iyi empoze etmeleri 
gerekirdi ve muhalefet partisinin de bu konu
da daha olumlu davranması mümkün idi. 

Ulaştırma sorunlarını en iyi çözmüş gibi gö
rünen ülkeler, Amerika, Avrupa memleketleri, 
Federal Almanya'da ulaştırma hizmetleri ve bu 
bakanlıkların çalışmaları kendi kamu oylarını 
en çok ilgilendiren konulardan biridir. Yani 
demek istiyorum ki, Boğaz Köprüsü eleştirilir
ken, Boğaz Köprüsünün yapılmaması yerine, 
Boğaz Köprüsünden neden demiryolunun geç
mediği eleştirilse idi, memlekete daha faydalı 
hizmet yapılmış olurdu. 

Türkiye'de mühendislik dalında en bilinçli 
hizmetlerin, yöntem ve dokümanının tip proje 
şantiye evrakı, analiz ve şartnamelerin katıl
masına, Cumhuriyet Döneminin daha başlangı
cında ara olan Devlet Demiryollarımız, bugün 
zarardadır. Geçmiş yıllar zararı 966 505 305 li
radır. 1969 yılı zararı 687 097 634 Türk Lirası
dır. Bugün 2 milyara yaklaşan zararlı Demir-
yollarımızın geleceğinden daha umutlu olmak 
sevincinden, Boğaz Köprüsünden demiryolu ge
çirmemekle demiryolcularımız mahrum bırakıl
mıştır. 

Değerli senatörler, devletçiliğin hâkim oldu
ğu Deniz Ticaret Filosuna da kısaca değinerek 
sözlerime son vereceğim. 
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Kıyılarının boyu 7 bin kilometreyi aşan 
memleketimizin Deniz Ticaret Filosu ve deniz 
olanaklarını değerlendirmemiz, maalesef övü
nülecek bir düzeye ulaşmamıştır. Henüz 6Ö0 
bin detveyt tonu aşamamış bir ticaret filomuz 
vardır. Devlet işletmesinin bu dalında, zarar et
meyi haklı çıkaracak mazeret bulmak kolay 
değildir. 

Uluslararası deniz ticaretinin 1968 yılın
dan sonra yeniden hızlandığı, Amerika, Fede
ral Almanya, Japonya'nın dış hat isteklerinin 
önemli ölçüde artışı, dünya ticaret filosu hac-
mında ve kalitesinde büyük gelişmelere neden 
olmuştur. Petrol ve kuru yük taşımalarında, 
sıra ile % 12 ve % 10 artışlara tanık oluyo
ruz. 

Dünya ticaret filosunun gelişip artırılmasın
da Japonya, Liberya, ingiltere, Rusya ve kom
şumuz Yunanistan yer almaktadır. Bu uluslar 
sübvansiyon, kredi, vergi, faiz kolaylıkları ile 
desteklerde bulunmaktadırlar. Bu, özel teşeb
büsün vergi muafiyeti kanununun uzatılması 
konusundaki öncellik ve özel bir komisyon ku
rulması teklifimizi, maalesef 15 günlük 
Bakanlık zamanında geçiremedim. Üzüntü ile 
kaydederim. Yanlış anlaşılması yüzünden oy 
alamadık. 

Diğer uluslar gemilerini geliştirmiş, akar
yakıt ve gaz taşımacılığını dev bir ölçeğe ulaş
tırmışlardır. Biz ise, limanlarımızda, - Bu hu
susu Sayın Bakanın dikkatine arz ederim - 456 
bin kişiye pasaport nitelikli tayfalık belgesi 
vererek, bir ordu mevcudundaki kimselerin dı
şa rahatlıkla çıkması teminindeki beceriklili
ğimizi daha yararlı doğrultulara çevirecek di
rayeti gösterememişizdir. Sayın Bakandan, bu 
iddia doğru ise, bu tür pasaportlular hakkında 
gerekli açıklamaları yapmalarını istirham edi
yorum. 

PTT çalışmaları da dikkatle gözden ge
çirilmelidir. Bu kuruluşta personel yönetimi 
ve politikasının, tabandan yukarıya doğru, bir 
disiplin esasına göre düzenlenmesi gerekmek
tedir. özellikle, kamu malına başka türlü bir 
dikkat gösterilmesini personelden istemelidir. 
Personelin dikkatsizliği nedeni ile, milyonları 
aşan malzeme zararı olmuş ise, sorumluların 
müsamaha görmemesini öneriyoruz. 

PTT'nin 1970 yılı zararı 371 704 320 Türk 
Lirasıdır. Bu kuruluşun, artan fiyatları da dik

kate alırsak, gelecek yıllarda artık zarardan 
bahsetmemesini temenni ederiz. 

Bütçenin Türk Ulusuna hayırlı olmasını ve 
çok kısa bir süre beraber çalışarak her birinin 
ayrı değerini, ayrı cevheri olduğunu bildiğim 
değerli arkadaşlarıma ve Sayın Bakana bu yıl 
içerisinde üstün başarılar diler, Yüce Senato
yu saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederiz Sayın Babür-
oğlu. 

Sayın Haydar Tunçkanat, Millî Birlik Gru
bu adına. 

M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 

(Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 
Ulaştırma ve haberleşme araçlarının İkin

ci Dünya Savaşından bu yana varmış olduğu 
gelişme akılları durduracak kadar büyük ve 
muhteşem olmuştur. 

Havada ses duvarlarını aşan uçaklardan 
sonra, İnsanoğluna dünyamız dar gelmiş, atmos
feri delerek uzayda gezilere başlamış ve bir sü
re sonra da insanlık taşıt araçları 380 bin km. 
uzağımızda bulunan Aya inmişlerdir. Halen yer 
yüzünden fırlatılan insansız araçların, milyon
larca km. uzaktaki Merih gezegeni çevresinde 
dolaştıklarını ve çektikleri resimleri yer yüzü
ne ulaştırdıklarını biliyoruz. Elbetteki ulaştır
ma alanındaki bu başarılar, haberleşme alanın
daki gelişmeler olmadan gerçekleştirilemezdi. 
Her iki alandaki gelişmeler, biri diğerini ta
mamlamak suretiyle, bu alanda günümüzün 
başarılarını sağlamıştır. Bugün Türkiye'de de
miryollarında, Haydarpaşa - Ankara arasında 
ortalama 50 km. sürat yapabilen trenlerimize 
karşılık, kalkınmış diğer ülkelerde saatte 120 -
150 km. ortalama sürat yapabilen trenler, hava 
taşıtları ile rekabet edemedikleri için, 1980 yıl
larında saatte 300 km. yapabilecek trenlerin 
hazırlıkları yapılmaktadır. Bu yeni araçların 
deneyleri tamamlanmış ve ilk kez Japonya^da 
uygulanmaya konulmuştur. Hava yastıkları 
üzerinde sarsıntısız olarak büyük bir rahatlık 
içinde yolcularım taşıyacak 300 km. sürat ya
pan trenler artık bir hayal değildir. 

Yine, denizlerde aynı esaslar üzerinden se
fere konulan gemiler, 80 - 90 km. hızla yolcula
rını limanlara ulaştırmakta ve mesafeleri kısalt
maktadırlar. 
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Aya giden insanlarla gayet rahatlıkla konu-
şulabilmekte, Aydan ve Merinin çevresinden 
televizyon yayınları yapılabilmektedir. 

Buharlı lokomotif yerini dizel lokomotifle
rine, o da elektrikli lokomotiflere terk etmiş ve 
önümüzdeki on sene içimde onların da yerlerini 
yenileri alacaktır. Kısacası, şu kısa zamanda 
çağ değiştirmekteyiz. 

Suni haberleşme peykleri, haberleşmeyi bü
yük ölçüde kolaylaştırmış, peyklerle televizyon 
yayınları gerçekleştirilmiş, şehirlerarası telefon 
konuşmaları dahi otomatikleştirilmişltir. 

Ulaştırma ve haberleşme alanında bu hızlı 
teknik gelişme olurken, bizim nerede ve ne ile 
meşgul olduğumuzu soraııyacağıım. Çünkü, hal
kımız günün her saatinde ulaştırma ve haber
leşme araçlarından yararlanmak için ne büyük 
Sıkıntılarla karşılaştıklarını bilmekte ve şikâ
yetlerin de yıllardan beri durumu düzeltici bir 
sıonuç sağlıyamadığını tecrübeleri ile anladık
ları için, ümitsiz ve Hükümete, Devlete küskün
dürler. 

Özel ulaklarla yollanan bir mektup, yolcu 
telgrafları, şehir içinde dahi yolcular yerlerine 
vardıktan sonra, çekilmiş olan adreslerine git
mektedirler. 

(Şehir içi telefon konuşmalarından bakanlar 
da şikâyetçiler Şehirlerarası konuşmalar ise 
santrallarda görevli hammlann lûtfuna bağlı 
bir sabır ve kısmet işidir. 

İstanbul - Ankara arasımda işliyen trenlerin 
dışında bir yolculuk, inlsanı yolculuğa çıktığı
na pişman etmeye yeter de artar bile. Karayo
lunda yolculuk ise, baştan aşağıya sahipsiz ve 
düzensizdir. O da, otobüs işletmeleriyle, şoför
lerin insafına kalmıştır. 50 - 60 kişinin hayatı
nı emanet ettiği şoförün sorumluluğunu müd
rik olması bir yana, trafik kaidelerine uyma
mayı âdet haline getirmiş olmaları bir meziyet 
sayılmakta ve âdet yerini bulsun diye yapılan 
ehliyet, araç ve muayene kontrolleri de kaza
ları önlemek yerine, her yıl biraz daha artır
maktadır. 

îç ve dış hatlarda sefer yapan yolcu ve yük 
gemileri çok defa tehirlidir. Acentalar ilgisiz; 
topladıkları navlun ve yolcu ücretlerini Deniz
yollarına ödemezler. Fakat, nedense acentahk-
ları da sürer gider. 

Genel Müdürden başka herkes işçi ve sen
dikaya bağlı. Asıl görevini yaparken, ek ücret 
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veren mukaveleler, zararı da nasıl olsa Devlet 
ödiyecektir, zihniyeti ile birleşince ne kontrol, 
ne sorumluluk kalıyor ve ne de verim ve kâr 
oluyor. 

Bütün bu düzensizliklerden kurtulmanın ve 
bunları düzeltmenin bir çaresi yok mudur? El
bette vardır ve bunu bilenler de çoktur. Fakat, 
cesaretle ele alıp sonuna kadar yılmadan, usan
madan ileri götürebilecek ehliyetli kimselere ih
tiyaç vardır. 

(Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin yöne
tim kurallarına bu işlerle uzaktan yakından 
alâkası bulunmıyan, genellikle kendi çıkarları
nı düşünen kayırılmış kimseler atanmıştır. Geç
mişte genel müdürlüklere, yardımcılıklarına ve 
kilit noktalarına çoğunluk en ehil olanlar de
ğil de, kişisel ve partizan çıkarları en iyi koru
yacak kimseler getirilmiştir. 

Yeni hükümetin bu alışkanlıklara kısa za
manda son vermesi beklenirken, bu ümidin de 
10 aylık uygulama içinde sönüp gitmesini, 12 
Mart muhtırasının yeterince anlaşılıp, değer-

\ lendirilmemiş olmasına bağlıyoruz. 

Türk Hava Yollarının 1961 de jetlere geç
mesi plânlanmış ve uçak tipleri de tesbit edil
miş, parası da bulunmuştu. Buna rağmen 1967 
ye kadar, hangi tip jet uçağı alınsın, tartışması 
sürdürülmüştür. Çünkü, büyük menfaatler dön
dürülmüştür. Sonunda, D C-9 uçaklarına karar 
verilmiştir. 6-7 yıl böylece kaybedilmiş oluyor. 
Bu uçakların satmalınması için dönen dolap
ları ortaya koyacak Ibir iSenato araştırması he
nüz sonuçlanmamıştır. 

Almanya'ya 1900 larda başlıyan işçi göçü
nün Hava Yollan dış hatları için büyük bir po
tansiyel olduğu 'biliniyordu. THY nm bu po
tansiyeli değerlendirerek, ülkemize kendi işçi
lerimizi taşımak suretiyle milyonlarca döviz 
kazandırması mümkün iken, buna kasden mâni 
olunmuş olduğu zehabına kapılıyor insan. 

Yerli ve yabancı özel uçak dharter seferleri 
kurularak işçilerimiz üzerinden milyonlar kaza
nılırken, Türk Hava Yollan zarar etmeye de
vam etmiştir. Türk Hava Yollannın İdare Mec
lisi üyelerinden bâzılarının da böyle bir char-
ter uçak şirketi kurarak, Türk Hava Yollann-
dan uçak kiralayıp, işçilerimizi Türk Hava 
Yollan yerine taşımaya dahi teşebbüs ettik-

, lerini biliyoruz. 
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Türk Hava Yolları, bu potansiyeli değerlen
dirmek ve ülkemize milyonlarca döviz kazan
dırıp kâra geçmek için yeni hamlelere geçmiş 
bulunmaktadır. Bu işleri plânladığı şu günler-
de, yine Yönetim Kurulu üyelerinden bâzıları
nın kendi çıkarları için engeller çıkardıklarını 
duyuyoruz. Buna Sayın Bakanın, dikkatini çe
kiyorum. 

D 0-9 uçaklarının iç hatlarda dahi ihtiyacı 
karşılamadığı bir gerçektir. Daha büyük yolcu 
kapasitesi olan, daha ekonomik ve Erzurum gi
bi yüksek meydanlardan tam yükle rahatça kal
kabilecek uçaklara olan ihtiyaç meydandadır. 

Kişilerin hata ve zararlarını Devlete ödetme 
zihniyet ve anlışkanlığına bir son verilmelidir. 
Ülkenıİ2İn şartları, ticari düşünceler, teknik ve 
ekonomik uygunluk, bakım ve yedek parça ih
tiyaçları, iç ve dış hatların isteklerini usun bir 
süre karşılıyaeak uygun uçaklar seçilerek, va
kit geçirilmeden satınarmmahdır. 

Türk Hava Yollarının son günlerde bir 
D C-9 ve bir kiralık Boing jet yolcu uçağının 
hasan ile .sonuçlanan kazalar üzerinde de dur
mak istiyorum. 

Türk Hava Yollarının hem şöhretini, hem de 
yolcu ve yük taşıma kapasitesini geniş ölçüde 
etkiliyen bu iki olayda Hükümet kararının bü
yük pa?/ı olduğu inancındayız, Kurban Bayra
mında Türkiye'ye Almanya'dan izinli gelecek 
Türk işçilerinin yaratacağı yolcu kapasitesi 
ile iş hatlardaki yolcu iş'eklerini dahi karşıla-
yamıyan Türk Hava Yollarının kısa bir zaman
da 22 000 hacı adayını Kurban Bayramı arife
sinde Suudi Arabistan'a taşıması elbette müm
kün değildi. Bu sonuca varmak için küçük bir 
hesap ameliyesi yeterli iken, Hükümetin bu 
gerçeği görmem eslikten gelerek, bilinmez han
gi politik nedene dayanılarak son anda hacı 
adaylarını Türk Hava Yolları uçakları ile taşı
ması kararını alıp uygulaması bize çok garip 
geldi. 

Türk Hava Yollarının önceden ilân edilmiş 
tarifeli iç ve dış hat seferleri bu kararın uygu
lanması ile alt üst olmuştur. İç ve dış hatlarda 
binlerce yolcu terminallerde ne yapacaklarını 
şaşırmışlardır. Personelin yetersizliği de bu 
karmakarışık durumun tuzu ve biberi olmuş, 
yerde başlıyan kargaşalık uçak yolcuları ara
sında ve uçaklar içinde dahi sürüp gitmiş, 
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uçakların gecikme süreleri uzamış ve bir çok 
seferler de bu yüzden yapılamamış veya aksa
mıştır. 

Eğer hükümet, daha önceden hacıların uçak 
ile gitmesi yolunda kati bir karar vermiş olsay
dı, bunun hazırlıkları yapılır ve 22 000 hacı 
adayının zamanında Suudi Arabistan'a taşın
ması için gereken tedbirler alınır ve bu karga
şalık meydana çıkmaz; pilot ve mürettebatın 
yolcuların haklı şikâyetleri karşısında birşey 
yapamamaktan dolayı duydukları üzüntü ve 
maral düşüklüğü yüzünden de bu kazalar mey
dana gelmezdi. 

Türk Hava Yollan geçici bir süre için uçak 
kiralıyabilir veya bir başka şirketle anlaşmak 
suretiyle hem hacı adayları zamanında yerlerine 
gatürülebilir; tarifeler de ilân edilmiş, biletle
ri satılmış iç ve dış hat seferleri de aksama
dan yürütülmüş olurdu. 

Hükümetin bu kararının sebebolduğu maddî 
sarar, belki kısa sürede karşılanabilir; fakat 
Türk Hava Yollarının prestij, itibar ve güven 
kaybından uğradığı zarar uzun sürede giderile-
miyecek bir zarardır. Bu g-erçeği hatırlatmayı 
faydalı buluyoruz. 

ikinci Beş Yıllık Plânda taşıma sektörü için 
şu ifadeler kullanılmıştır : 

«ikinci Beş Yıllık Plân dönemine girerken 
taşıma sektörünün genel durumu az farkla Bi
rinci Plân döneminin başındaki yapıyı muha
faza etmektedir. Mevcut sistem, etken bir eko
nomik yapıya kavuşturulamamış olmasına rağ
men, taşıma imkânlan bakımından diğer sek
törlerin bugünkü talebini karşılıyabilecek güce 
sahiptir. Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle 
ilgili faaliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar 
eliyle yürütülmekte, tek elden koordinasyon 
sağlanamamaktadır, işletmeci ve yapımcı ku
ruluşlar düzenlenememiştir. 

Karayolu taşımacılığı, özellikle yük taşıma
sında bir düzensizlik içindedir. Aşın rekabet, 
taşıma ücretlerinin normalin çok altına düşme
sine ve dolayısıyle aşırı yükleme yapılmasına 
yol. açmaktadır. Taşıma talebi yüksek bir hızla 
d?niz yolu ve demiryolundan karayoluna kay
maktadır. 

Öte yandan, karayolunu kullananlarca yol 
ve bakım masraflarına yeterince katılınmama-
SÎ bu eğilimi hızlandırmaktadır.» 
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Görülüyor ki, Birinci Beş Yıllık Plân döne
minde ulaştırma sektöründe plânın öngördüğü 
tedbirler uygulanmamış, gerekli düzenlemeler 
yapılamamış, plândaki parasal ve fizikî yatırım 
hedeflerine de ulaşılamamıştır. 

Böylece, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
ulaştırma sektörü, pek as değişikliklerle Birin
ci plân dönemindeki yapıyı muhafaza etmiş ve 
beş yıl da böylece ziyan olmuş, Türkiye'nin 
ekonomik kalkınmasını da olumsuz yönden etki
lemiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde neler ya
pılmış olduğunu da görmekte yarar vardır. 1972 
programının ulaştırma ile ilgili bölümünden bir
kaç paragraf aktarmakla bu durumu da akset
tirmeye çalışacağız. 

«Ulaştırma kesiminin ekonomiye daha çok 
katkıda bulunamayışınrn bâzı ananedenleri var
dır. Her alt sistemin benzer kofulları altında 
rekabet etmesi olanağı henüz sağlanamamıştır. 
Sistemi kullananların; özellikle karayollarında 
amortisman, bakım ve idame masraflarını kar-
şılıyacak ölçüde yapım ve bakım harcamalarına 
katılmaları gerçekleştirilememiştir. Kesimde 
modernizasyon, işletme, idare, organizasyon, 
plânlama ve araştırma konularını da kapsıyacak 
şekilde ele alınamamıştır. 

Öteki yandan, isletmeci kuruluşlara değişik 
yükümlülükler getiren ve çağdaş ulaştırmacılık 
ilkelerine uymıyan kanunların varlığı, yetenek
li personel sayısının azlığı, finansman kaynak
larının çok sınırlı olması nedeni ile gereken 
yatırımların zamanında yapılamayışı da kesimi 
olumsuz yönde etkiliyen ananedenler arasnda-
dır.» 

Yine programdan okumaya devam ediyo
rum. 

«1967, 1968, 1969, 1970 ve 1971 yılları prog
ramlarında önemli bir tedbir olarak öngörülen 
Ulaştırma Bakanlığının daha güçlü, Türkiye'
nin ulaştırma sorunlarına hâkim uygulama po
litikasını saptıyan, konu ile ilgili araştırmaları 
yapan ve sistemler arasındaki koordinasyonu 
sağlıyan bir Bakanlık haline getirilmesi hususu 
gerçekleştirilememiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda belirtilen sorunlar, 
plân döneminin ilk üç yılında olduğu gibi, 1971 
yılında da varlıklarını devam ettirmişlerdir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânında belirti
len, demiryolunda hatların büyük bir kısmının 
altyapısının eski, geometrik standartlarının ye
tersiz ve şehirlerarası bağlantılarının uzun ve 
vagon ve lokomotiflerin büyük ölçüde eskiliği 
sorunu devam etmektedir. Türkiye'nin gerçek
leri ve olanakları dikkate alınarak kabul edi
len standartlara uygun demiryolları, tüm şebe
kelinin ancak % 28,31 ini oluşturmaktadır. 
Buna göre, şebekenin geri kalan % 73,69 u bu 
standartların altında bulunmaktadır. Vagon 
ve lokomotiflerin modernizasyonu ve yenilen
mesi konulan da gereği gibi ve yeteri kadar 
gerçekleştirilememiştir. 

ikinci Beş Yıllık Plânda toplam ihraç ve it
hal mallarımızın % 50 sinin kendi filomuzla 
•t::cuması hcdsf olarak alınmıştır. Bu hedef, 
1970 yılı sona itibariyle, ithalâtın. % 41,78 i, 
ihracatın % 21,48 i; toplanı ithalât ve ihracatın 
ise, % 36,68 i olarak gerçekleşmiştir.» 

Bu açılan da plan hedeflerinin Cârisinde 
kalınmıştır. Kazaların, gecikmelerin ve düzen-
sizüdıklerin nedenleri ortada... 

Ulaştırma Bakanlığı 1972 malî yılı Bütç3 
rap orunun sonunda da bundan önce verilmiş 
olan raporlarda olduğu gibi «Teklif ve temen
niler» başlığı altında bir sıra tedbir, teklif ve 
Ismenıailerde bulunulmuş. Aslında bunlar: Bi
rinci Beş Yıllık Plânda ulaştırma sektörü için 
öngörülen ve İkinci B22 Yıllık Plânda da kü
çük değişikliklerle tekrarlanan ve yıllık prog
ramlarda her yıl belirtilen tedbirlerden farklı 
r'eğiidir. Bu uzun tedbirler dizisinden şimdiye 
kadar yalnızca iki tanesi uzun bir direnmeden 
sonra son yıllarda uygulamaya konıılabilmbtir. 

Bunlardan biri, karayollarında ağırlık kon-
trolleriııİTi başlatılmış olmamdır. Bunun da ne 
ölçüde uygulanmakta olduğunu pek bilemiyo
ruz.. 

Diğeri de, şehirlerarası yolcu ve yük taşıma
cılığında taban ve tavan ücr?t tarifelerinin 
tesbit edilmiş olmasıdır. Bunun da ne ölçüde 
kontrol edilmekte olduğunu bilmiyoruz. 

Bunların dışında, ulaştırma ve haberleşme 
sistemlinizi geliştirici, güçlendirici ve düzenle
yici tedbirlerden hiç biri alınmamıştır. Bu gö
rüşümü, elle mevcut Bir ve ikinci Beş Yıllık 
Hânlarla, yıllık programlar ve her yıl verilen 
bütçe rakorları doğrulamaktadır. 
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Plânla devrenin dokuz yılı, bu bakanlıkla 
ilgili konularda boşuna harcanmıştır, demekle 
sözlerimi bir cümle ile özetlemiş oluyorum. Bun
dan sonra aynı hataların yapılmamasını ve önü
müzdeki zamanın bir hamle için kullanılmasını 
temenni ederiz. 

Bir şansımız vardır; modası geçmiş, verim
siz, pahalı, zamanını doldurmuş ulaştırma ve 
haberleşme sistem ve araçlarımız çok değildir. 
Teknolojinin en son gelişitirmjş olduğu sistem 
ve anaçları kurup, satınalma imkânlarına sahi
biz. Haberleşme, ulaştırma sistem ve araçları
mızı kurar ve satmalırken en gelişmiş ve ileri
deki gelişmeleri de ihtiyaçları da karşılıyabile-
cek ve onlara kolayca intibak edebilecek olan
lardan seçilmesinin zorunlu olduğuna da işaret 
etmek isteriz. Halen Türkiye'de araç sayısı, as
kerî araçların dışında, 400 000 civarındadır. 
Halbuki Birleşik Amerika'da bu miktar 100 
milyonu aşmış, Almanya'da ise 18 milyona yak
laşmıştır. Biz daha işin basımdayız ve ilerisi 
için gerekli tedbirleri şimdiden almak şansına 
sahibiz; eğer üzerinde durulursa. 

Yurdumuzda radyo, televizyon, telsiz ile 
elektronik araçlara olan ihtiyaçlar da çok sü
ratli bir oran ile artmaktadır. Bunların dışarı
dan ithali yerine, PTT, TRT ve Ordu Yardım
laşma Kurumlarının birleşerek televizyon, rad
yo ve telsizlerin yurt içinde yapılmasının sağ
lanması artık bir zorunluluk olmuştur. Bakanlı
ğın bu konu ile ilgilenmesini rica ediyoruz. 

Yurt dışına giden iş çilerimizin yollamış ol
dukları dövizler bu yıl 480 milyon dolara yük
selmiştir. Dış ticaret açığımızı kapatıcı önemli 
bir unsur olarak ortaya çıkan, bu imkânın, sa
dece ithalâtçıların eline verilmiyerek, bu ve bu
na benzer önemli sınai yatırımların dış finans
manında kullanılmasının önemine işaret etmek 
isteriz. 

Hükümetin elektronik sanayiin kurulması, 
uçak ve gemi satmahnması için, pahalı ve bağ
lı şartlarla dış kredi arama yerine, döviz tasar
rufu sağhyacak kuruluşlara, mevcut dövizden 
bir fon ayırarak krediyle tahsis etmesinde bü
yük faydalar olduğuna işaretle; Sayın Bakan
dan böyle bir olanağın geliştirilmesi yollunda 
çaba harcamasının büyük faydalar sağlıyacağı-
na inandığımızı belirtmek isterim. 

9 .yıldan beri plân, program, ve bütçe ra-
porlannda belirtilen eksikliklerin tamamlanma
sı, tedbirlerin alınması, ulaştırma ve haberleş
me sistemlerinin, düzenlems ve koordinasyon 
sağlanarak verimli ve günümüzün ihtiyaçlarına 
cevap \ erecek hale getirilmelerini Sayın Ba
kandan beklediğimizi belirtmeyi bir görev sayı
yoruz. 

Sözlerinle son verirken, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tunçka-
nat. 

Efendim, gruplar adına olan konuşmalar so
na ermiştir. 

Sayın Çağatay Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına ikinci kez konuşma istemişlerdir. 
Buyurunuz, 15 dakikalık zamanınız var efen
dim. Saat 23,30 

C. H. P. GRUPü ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(izmür) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Gecenin bu geç saatinde ve kısa dakikalar 
içinde bâzı konulan huzurunuza getirmek du
rumunda olduğum için af finizi dilerim. 

Şimdi, Türk Hava Yollarından bahsedece
ğim. 

Aslında Türk Hava Yollarının eleştirilmesi, 
bugün için bu kürsüye aidolmamak lâzımgelir. 
Konuşmamın başında da arz ettiğim gilbi, Türk 
Hava Yollan, İktisadi Devlet Teşekkülleri Kar
ma Komisyonda Devlet murakabesinden geçtik
ten sonra, Yüksek Murakabe Heyetinin rapor-
lan incelenmek suretiyle, Meclislerde ayrıca 
enine boyuna görüşülüyor, ama biz burada ni
hayet Ulaştırma Bakanlığının bütçesinin bir 
parçası olarak kaba hatlariyle temas ediyoruz. 

Şimdi, Türk Hava Yollan idaremizden za
man zaman, bazen kesafet arz eden şikâyetler 
olmuştur. Bu şikâyetler, yolcular kadar Türk 
Hava Yollan mensuplan tarafından yapılmak
tadır. Bu şikâyetler daha evvelki senelerden 
başlıyarak şu şekilde hulâsa edilebilir : «Türk 
Hava Yollan uçaklarında uçuş emniyeti zayıf
tır.» Bu iddia, yeni uçaklann sefere konmasın
dan sonra değerini kaybetmiş olabilir. 

Tarifelerin doğru ütilizasyon hesaplarına da
yanmaması ve kapasitenin üstünde sıkışık ol
ması, 

Parça ikmalinde güçlükler, personel ve me
sai saatleri yetersizliği, 
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işletmeye bağlı olmıyan Yer Hareket Müdür
lüğünce yüklemelerin bilgisizce ve hatalı yapıl
mış olması, 

Reorganizasyon çalışmalarının bir türlü ne
ticelendirilmemiş olması, 

Yolcu Münasebetler Müdürlüğüyle, Yer Ha
reket Müdürlüğünün işletmeye bağlı olmama
sından dolayı uçakların ikram ve temizlik işle
rinin aksaması, bu yüzden devamlı rötarların 
husule gelmesi, 

Eğitimin zayıf olması, 
öharter anlaşmalarının ortaklığın aleyhine 

işlemesi, gibi şikâyetler. 
Ayrıca, 1967 yılında, 1 milyon lirası Ulus

lararası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâ
tından sağlanan yardımla karşılanmak üzere 
1,5 milyon liraya- Orveykor Firması ve Türk 
Sevk ve İdare Derneği ile Türk Hava Yolları 
arasında bir reorganizasyon mukavelesi imza
lanmış olmasına ve adı geçen firma ve derneğin 
1968 yılında raporlarını vermiş bulunmalarına 
rağmen, Türk Hava Yollarınca bugüne kadar 
bu raporların tatbiki cihetine gidilmemiş olması 
da başlıca şikâyet mevzuları arasındadır. 

Bu şikâyetlerin bir kısmının, Türk Hava Yol
ları filosunun takviyesi yolunda yapılan çalış
malarla yeni bir düzene girmiş olması bakımın
dan, azalacağını ümidetmekteyiz. Ortaklık bün
yesinde bir charter şirketi kurulması zarureti 
aşikârdır. 

USAŞ, vaktiyle bir yemlikti, bu yemlik ol
maktan çıkma yolundadır. USAŞ, yani, Uçak 
Servisi Anonim Şirketi için şu iki temenni ile 
yetiniyoruz : 

Şirket, kaliteli ve modern bir çalışma içinde 
çok fazla müşteri sağlıyan bir kuruluş haline 
getirilmelidir. 

Bu şirketin muhtelif depozito,. mubayaa, iş 
avansları ve iş mukavelelerinde daha dikkatli 
olması, alacaklarının takip ve tahsilinde ciddî 
gayret göstermesi lâzımdır. USAŞ Şirketi hak
kındaki temennilerimiz bunlardan ibarettir. 

Uçaklarımızın bâzı yabancı ve Türk eşhası
na öharter yapmak için kiraya verilmesi bahis 
konusu olmamalıdır. Bu teşekkülden çıkar ara
yanlar artık yüz bulmamalıdır. 

Siyasi partiler ve birtakım kuruluşlar artık 
ellerini bu teşekkülden çekmelidirler. 

Gelişme yolunda olan Hava Yolları İşletme
mizin dış hatlarda yabancı işletmelerle rekabet 
etmek zorunda kalacağı tabiî olduğundan, Tür
kiye ile yabancı devletler arasında yapılan ikili 
anlaşmalarda tahditsiz hatlar tanınmamasına 
dikkat edilmeli ve güzergâh, sefer adedi tahdi
dine imkân sağlıyacak hükümlere yeni anlaşma
larda ve tadillerde yer verilmelidir. 

Sayın üyeler, malûmdur ki, charter yani hu
susi kira seferleri; işçi hususi kira seferleri, tu
rist hususi kira seferleri, ve hac hususi kira se
ferleri olarak tanımlanabilir. İşçi hususi kira 
seferlerinden faydalanılarak Türkiye'ye tatil
lerini geçirmek üzere gelen işçilerimize gerekli 
kolaylığın gösterilmesi, bu vatandaşlarımızın 
terminallerde, yollarda perişan edilmemeleri, 
vaktinde ve gününde yerlerine dönmelerinin 
sağlanması en azından bir meslek vazifesidir. 

Hacı adaylarının mâruz kaldığı akıbet, ter
minallerde, meydanlarda saatlerce hattâ günler
ce bir sefalet manzarası içinde uçak bekleme
leri bir düzensizliğin ve bir hesapsızlığın neti
cesi olarak ifade ediliyor. 

Personeli takatin üstünde çalıştırmanın ve 
sonunda Hac programını ancak birtakım aksak
lıklarla gerçekleştirmenin idareye kazandırdığı 
nedir; bilinemez. 

Hac seferinden dönen bir uçağımızın düşme
si sebebini bu kürsüden münakaşa etmek bugün 
için mümkün değildir. Ancak, düşen uçaktaki 
personelin kazadan evvel 24 saat içindeki uçuş 
durumları hakkındaki verilecek bilgiye ihtiyacı
mız vardır. 

Sayın üyeler, feci akibeti hepimizi üzmüş 
olan kıymetli hostesimize Allah'tan rahmet ve 
mağfiret dilerken, kederli ailesine ve Türk Ha
va Yolları camiasına ve Ulaştırma Bakanlığı 
mensuplarına taziyetlerimizi arz ve beyan ede
rim. 

Sayın üyeler, şimdi de kısaca Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü üzerin
deki görüşlerimizi arz edeceğim : 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe 
sahip, katma bütçeli bir Genel Müdürlük olan bu 
işletme, Devlete aidolup, kendisine verilen sivil 
hava meydanı ve limanlarını ve onlara ait her 
türlü tesisleri işletmek, hava seyrüsefer, teleko-
minikasyon, hava trafik kontrol cihazı ve sistem-
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samanın müsaadesi nısbetinde ne arz edebilmiş-
sek, ne arz etmeye iktidarımız olmuşsa onu be
lirtti!:. 

Bu bakımdan, şu eleştirilerimizle yetinerek 
bütçenin memlekete, millete hayırlı olmasını di
ler sayın senatörleri de tekrar saygıyla selâmla
nın efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağa
tay. 

Adalet Partisi Grupu adına ikinci kez, 15 
dakikalık süreyi Sayın Rifat öztürkçine konu
şacaklar. Buyurun Sayın öztürkçine. 

A. P. GRUPU ADINA RİFAT ÖZTÜRÇİ-
IfE (istanbul) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım ; 

Devlet Hava Meydanları isletmesi Genel 
Müdürlüğünde bir ünite halinde çalışma zorlu
ğu vardır. Tıpkı, biri diğerine bağlı halkalar 
gibi, biribirine bağlı çarkların işlemesi gibi. 
Bu çarktan bir dişli koparsa veya aşınırsa nor
mal çalışmıyacağı tabiîdir. Normal çalışmama
sı halinde ise, işte ya uçağın düşmesine veya 
uçaktaki insanların ölümüne yol açar. Bu ise, 
telâfisi çok güç olan bir olaydır. Bunların düzel
mesi de, her şeyden önce teknik elemanı
nın hakkının verilmesiyle mümkün olabilecek
tir. Bu hak verilmez ise bu yetiştirilmiş teknik 
eleman, ya istifa ediyor veyahut da emekliliğini 
istiyor, işte o zaman, biri diğerine bağlı olan 
halkalar otomatikman kopmuş oluyor ve işle
rin rahatlıkla görülmemesi durumuna düşülü
yor. 

lerini işletmek, meydanların her türlü bakım ve 
tamirlerini yapmakla görevlidir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi, üyesi bu
lunduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı
nın koymuş olduğu kurallara uymak sorundadır. 
Bu zorunluluk dolayısiyledir ki, bilhassa hizmet
lerin uluslararası standartlara uygun seviyede 
götürülmesi ve o seviyede yapılmasını sağlamak
la yükümlüdür. Bu İşletme, birçok bakımlardan 
mâruz kaldığı imkânsızlıklar nedeniyle, hizmet
leri ifada kusurlu görülmekte ve birçok şikâyet
lere muhatabolmaktadır. 

Her şeyden evvel, mahiyeti itibariyle bu İş
letmenin, lisan bilen ve belirli bir tahsil seviyesi
ne sahip kifayetli elemanlara ihtiyacı vardır. Bu 
elemanların temini için bir kaynak, bir kuruluş 
yoktur. Yetişmiş personel de diğer yabancı şir
ketlerin daha cazip gelen tekliflerine kapılarak, 
işletmeden ayrılmaktadırlar. Bu itibarla, bu Te, 
sökküliin istenildiği kadar kifayetli ve ehliyetli 
elemanlarla teçhiz edilmesi imkânını sağlamak 
lâzımdır. 

Devlet Hava Yolları mensuplariyle, Devlet 
Hava Meydanları işletmesinde çalışan personelin 
farklı muameleye tabi tutulmaları, meselâ; ay
nı konuyu tetkik için gittikleri ahvalde, ayrı 
harcırah sistemine tabi olmaları ve birisinin da
ha çok para, birisinin daha az para almış olması 
bir eşitsiz muameleyi ortaya çıkarttığı gibi, ha
kikaten çalışmaları da engeliiyen bir mania ola
rak görünmektedir. 

Bunun yanında, İşletmenin, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu, 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme Kanunu ve 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu dışına çıkarılması işlerin çabuklaştı
rılmasını sağlıyacak ve birçok müşkülâtı önli-
yecektir. Böyle bir düzene girilmedikçe, bu iş
letmeden istenilen hizmetleri beklemek beyhu
dedir. Bu bakımdan, bu İşletmeye yeni bir hüvi
yet kazandırmak ve Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilâtının tesbit ettiği usul ve standartlara 
rahatlıkla uyacak imkânları sağlamak ve hizmet
leri o seviyede yürütecek güce kavuşturmak ge
rektir. 

Sayın senatör arkadaşlarımız, Halk Partisi 
olarak, bize ayrılan saatin verdiği imkân dâhi
linde, eleştirilerimizi kısaca arz ettik. Netice ola
rak ; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimiz bunlardan ibaret değil. Şüphesiz ki, 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 7190 Km. lik bir hava yolu şebekesinin 
kontrolünü üzerine almıştır. 27 tarifeli, 58 ta
rifesiz hava yolu işletmesi; 15 adet hava liman 
ve meydanlarının açık bulundurulması, 50 adet 
değişik cins ve tipte elektronik hava seyrüse
fer yardımcı cihaz ve sistemlerine ait istasyon
lar günün 24 saatinde devamlı olarak çalıştırıl
ması zorunluğu vardır. 2 adet uluslararası mu
habere merkezi ve 14 muhabere istasyonu, 72 
değişik frekans üzerinden neşriyat yapılması, 
6 adet uzun menzilli çok yüksek frekanslı tel
siz istasyonları ile radyo - telefon konuşması 
gibi ağır yükleri üzerine almıştır. Ayrıca, 28 
uzun hat telefon ve teleks devresi aralıksız hiz
mette bulunduruluyor. 2 saha kontrol merkezi, 
5 yaklaşma kontrol ofisi ve 12 meydan kont-
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rol kulesi, 2 adet elektronik kontrol uçağı kul
lanılmakta ve buna ait yer laboratuvarlarının 
çalıştırılması gibi ağır vazifeleri de üzerine al
maktadır. 

Bütün bu işler evvelâ iyi bir teknik perso
nelin, kendisine özel olan hizmetlere göre ye-
tiştirilmesiyle kaim olacaktır. Bundan başka 
Ihava trafik kontrolü, radar, muhabere, radyo 
telefon, uçuş emniyeti, hava sistemi, uçuş kont
rol, elektronik, elektrojen grupları, havacılık 
apron makinistliği, otomotor onarımı, İngiliz
ce daktilo, elektronik konularında teknik ele
manları da kendi özel açısından yetiştirme zo-
runluğu vardır. 

Geniş bir yolcu potansiyeline sahibolan yurt 
içi taşımaların sağlanması ve dış hatlarda reka
bet edebilir bir seviyeye getirilmesi için filo
nun geliştirilmesi, hava alanları uçuş emniyet 
ve eğitim sistemlerini ıslah etmek, milletlerarası 
hava limanlarını ihtiyaca uygun hale getirmek 
herşeyden önce, paradan ziyade teknik elema
nın yetiştirilmesiyle ve bu yetiştirilmiş teknik 
elemanı da kendi bünyesinde muhafaza etmek
le kaim olacaktır. 

Teknik eleman her nedense, her yerde ol
duğu gibi, burada da ihmale uğramıştır. Şimdi 
Sayın Bakandan sormak isteriz: 28 . 2 . 1971 
tarih ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı 
maddesinin yürütülemediğinin sebebi nedir? 
Teknik personel daima bu nedenle ve dolayı-
siyle Ulaştırma Bakanlığının ve Bakanlarının 
bu Bütçe Kanununu ve Devlet Personel Ka
nununun âmir hükümlerini yerine getirmeme
leri suretiyle, bu gibi yetişmiş teknik elemanla
rın istifa etmesinin, başka yerlere gitmesinin 
veya emekliliğinin istemesinin doğru olamıya-
cağı kanaatindeyim. 

Sanki Hükümet, bu teknck personel ile alay 
edermiş gibi, 8 Ağustos 1S71 tarih ve 7/2866 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesini çıkartıyor 
ve iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammına ait Yönetmeliğin yürürlüğe geçişi; ay
nı Kararnamenin geçici 1 nci maddesinde şöyle 
beliîtiliyor: «ödemelerin başlangıç tarihi 1971 
yılı Bütçe Kanunu gereğince çıkarılacak Bakan
lar Kurulu Kararı ile t-esbit edilir.» Fiili durum 
bu olmasına rağmen, 1971 yılı geldi, geçmek 
üzere. 1972 yılı Bütçesinde yine aynı sözler, 

aynı deyimler, aynı rakamlar mevcut. Bu Ka
rarname teknik hizmetlerde çalışanlara iş riski 
sanımı olarak ayda 100 - 400 lira, iş güçlüğü 
zammı olarak ayda 100 - 800 lira ve temlnin-
deıki güçlük zammı olarak da ayda 500 - 1 400 
lüra gibi miktarları öngörüyordu. 

BAŞKAM — Sayın öziürkçine, 2 dakikanız 
var efendim. 

BİFAT ÖZTÜRKÇİNS (Devamla) — Peki 
efendim. Yine 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı
nın 23 ncü maddesinde de aynı fikirler mevcut
tur. Bunlar yürütülmiyecek ise, bu gibi söz
lere, bu gibi hükümlere ne lüzum var? Banim 
Hükümetten istirhamım şudur: Mevcudolan 
bu hükümlerin biran evvel yürütülmesi zoron-
lıığu kendiliğinden aşikârdır. Aksi halde teknik 
personel elden kaymaktadır. Hele 334 sayılı 
Kanun gereğince 25 hizmet yılını doldurmuş 
olanların emekli olabilme imkânları da sağlan
dığına göre; ki bu kanuna dayalı olan Emeldi 
Sandığı kanunlarında bu tarih gitikçe yürümüş
tür, o zaman teknik elemanların tümü emekliye 
ayrılacak olur ise, tayyarelerin yerde kalacağı 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Davamla) — Bağ
lıyorum. 

Hava muhalefetine rağmen hava limanları-
3:112 kapalı durur ve bir sürü heyetler gider ge
lir... Acaba Alaska, isveç, Norveç günün her 
saatinde, hava muhalefetleri olmasına rağmen, 
uçaklarını nasıl uçurabiliyorlar? Bunlar nasıl 
uçurabil.'yor ise, biz de aynı yoldan faydalana
biliriz. Fakat bir türlü yürüme imkânını bu
lamıyoruz, 

Size bir misâl vermek isterim: Türk Hava 
Yollarından çok sitayişle bahsettiler. Doğru
dur. Ama, konuyu tatlı bağlamak için gözle
rimizin önünde cereyan eden bir hâdiseyi anlat
mak isterim. 

3 Şubat gıınü istanbul'dan Ankara'ya kal
kan bir uçak, Ankara'ya inem.ediği için tekrar 
istanbul'a dönüyor ve istanbul'a da inemediği 
için İzmir'e iniyor izmir'e inen bu uçakta mi
safirlere 45 000 lira gibi bir masraf yapılıyor. 
Ankara'ya gelecek olan yolcular ısrarla «Bizi 
istanbul'a ve oradan da Ankara'ya gönderme
yin» diye yalvardıkları halde ve işlerinden bâ-
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zıları Avrupa'dan gelmiş ve eenazaleri olmasına 
ve «Bizi şimdi Ankara'ya kalkacak olan uçağa 
bildirin» demelerine rağmen, maalesef oradaki 
memurların dar düşünceleri veyahut da Sayın 
Genel Müdürümüzün seyyal olan enerjisi o böl
geye intikal etmemiş olacak ki, yolcuları istan
bul'a ve istanbul'dan da Ankara'ya göndermek 
üzere başka bir uçağa bindirdiler. Halbuki 
Ankara'ya gelecek uçakta da 17 tane koltuk 
boştu ve aynı uçakta biz de vardık. 

Bu gibi hususların nazari itibara alınması 
yerinde olacaktır. 

Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. Hürmet
lerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk-
çine. 

Sayın Ömer Ucuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, vaktin gecikmiş olması sebebiyle konuş
maktan vazgeçtim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim, sağolun 
efendim. Sayın Salim Hazerdağlı?.. Yok. 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım, buyurunuz efen
dim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
Başkan, maruzatım kısa ve bölgevîdir. 

Geçmiş yıllarda Doğu - Anadolu'da başlıyan 
yem sıkıntısı dolayısiyle Devlet Demiryolları
nın çalışmalarını takdir etmek gerekir. 

Yalnız bir hususu belirteceğim. Yıllardır 
bu kürsülerden mütemadiyen söyleriz; sayın 
Bakanımız da o bölgeden olması dolayısiyle bu 
konuyu iyice bilirler. Şimdi, bizim Doğu'ya ve 
Güney - Doğıı'ya işliyen trenler tahmin ediyo
rum ki, diğer bölgelere işliyen trenlere naza
ran en fazla kâr getiren trenlerdir. Fakat buna 
rağmen, bu trenlerde seyahat etmek bir fecaat
tir. Mevsim dolayısiyle vatandaş bu trenlerde 
seyahat etmeye mecburdur. Bâzı konular var 
ki, elimizde değildir, bunlara imkân bulamıyo
ruz. Fakat trenlerdeki temizlik durumuna ge
lince, her halde 3-5 kalıp sabun, fay ve işçi
lerle bu konuyu kolayca gidermek mümkün
dür. Bu trenler niçin bu kadar pis oluyor, bir 
türlü anlıyamıyoruz. Hakikaten trenler de pis 
olunca, vatandaş da artık temizliğe riayet etmi
yor. İstirham ediyoruz, bilhassa trenlerin te
mizlik konusu üzerinde sayın Bakanımız dur
sunlar. Bu bölgeyi pek iyi biliyorlar. | 

Diğer bir konum ise şudur : Kars ilinin 
merkez nüfusu 60 000 kişiyi geçmesine rağ
men, PTT merkezi bir tanedir. Mütaaddit müra
caatlarımız oldu. Sayın Bakandan istirham edi
yorum, kendileri dahi bu mevsimde Kars ilin
de birisini telefonla isteseler, istediği kimsenin 
gelmesine imkân yoktur. Çünkü şehir dağınık
tır, uzak olduğu için gelemez. Biz Devlet De
miryolları binasında bir PTT binası açılmasını 
arzu etmiştik. Fakat nedense Devlet Demir
yolları ile PTT Genel Müdürlüğü arasında an
laşma olamadı. Aynı Bakanlığa bağlı oldukları 
halde, PTT binasını hizmete açamıyorlar. Sa
yın Bakanın bu hususta yardımcı olmalarını is
tirham edeceğim. 

Bakanlık bütçesinin memleketimiz ve men
supları için hayırlı olmasını temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayrım. 
Sayın Özden?... Yok. 
Sayın Kalpaklıoğlu?.. Yok. 
Sayın Orhan Kor, buyurunuz efendim. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı katma bütçeli 
bir genel müdürlük olan Devlet Hava Meydan
ları işletmesi Bütçesi üzerinde görüş ve dilekle
rimi kısaca arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Genel Müdürlük 6686 sayılı Kanunla ken
disine verilmiş görevleri yürütürken, kurucu 
üyesi bulunduğumuz Uluslararası Sivil Hava
cılık Teşkilâtının çeşitli sivil havacılık eylem
leri için koymuş olduğu kurallara, yani 4749 
sayılı Kanunla onaylanmış olan Şâkago Uluslar
arası Sivil Havacılık Konvansiyonu ve bu kon
vansiyona eklerle tesbiıt olunan beynelmilel 
usul ve standartlara uymak zorunluğundadır. 
Bu husus, Genel Müdürlüğü diğer kuruluşlar
dan ayırdeden bir nitelik getirmeMeıdir. Genel 
Müdürlük, hizmetlerini yürütürken bütün tesis, 
gereç ve sistemlerini Milletlerarası Sivil Hava
cılık Teşkilâtının tesbit ettiği standartlara uy
durmak zorunluğundadır. Yine bu tesis ve ge
reçleri kullanarak yapılan hizmetlerin uluslar
arası standartlara uygun seviyede yürütülmek 
zorunluğu vardır. Ayrıca, 'hizmetlerin uluslar
arası standartlara uygun seviyede yürütülmesi 
işi ise, çeşitli ihtisas dallarında yetki ve sorum
luluk verilebilecek personelin mesleklerinin ge-
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rektirdiği yabancı dil, bilgi, tecrübe ve yete
neklere saMbolmalarıyle mümkündür. 

Genel Müdürlük, dikişi uluslararası tarifeli 
ve tarifesiz uçuşlara açık bava limanı ve üçü 
tarifesiz uluslararası uçuşlara açık olmak üze
re 15 adet hava liman ve meydanını işletmek
tedir. 

Türkiye hava ülkesinde uçuş emniyetinden, 
hava trafik kontrol düzeninden, arama ve kur
tarma faaliyetlerinin koordinasyonundan so
rumlu olan Genel Müdürlük bu maksatla 2 sa
ha kontrol merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi 
ve 12 meydan kontrol kulesi işletmektedir. Ay
rıca, hava trafik kontrol üniteleri, hava savun
ma sistemine, teşhis yönünden yardımcı olmak
tadır. Her birisi bugünkü rayice göre 50 milyon 
ile 500 milyon Tl. sı arasında değişen modern 
hava taşıt araçlarının emniyetli, intizamdı uçuş 
yapabilmeleri, uçanların ve yer personelinin 
mal ve can emniyetlerinin sağlanması için, her 
biri büyük masraflarla ve emeklerle idame etti
rilen gerekli servis, teçhizat ve sistemlerin gü
nün 24 saatinde faal bulundurulması mecburi
yeti vardır. 

Türkiye hava ülkesinde bütün uçuşların em
niyet, sürat ve intizamla yapılması için, 615 
km. si tavsiyeli 6 575 km. si kontrollü olmak 
üzere, 7 190 km. lik bir havayolu şebekesi te
sis edilmiştir. Bütün Türkiye'deki bu şebeke 
ve meydanlar civarında tesis edilmiş olan elli 
adat değişik cins ve tipte elektronik hava seyrü
sefer yardımcı sistemlerine ait cihazlar günün 
yirmidört saatinde devamlı olarak işletilmek
tedir. Uçuş emniyeti, çok süratli ve kusursuz 
muhabere imkânlarının varlığına ihtiyaç göster
diğinden, Genel Müdürlük 2 uluslararası muha
bere merkezi ve 14 muhabere merkezi işletmek
tedir. Bu merkez ve istasyonlarda 72 değişck 
frekans üzerinden neşriyat yapan 781 cins ve 
tipte alıcı - verici cihaz bulundurulmaktadır. 
Ayrıca, altı adet uzun menzilli, çok yüksek fre
kanslı VHF ve Ultra HF telsiz istasyonlarını 
kurmuştur. Bunlara ilâveten, PTT den de te
min edilen şehirler ve milletlerarası 28 uzun 
hat telefon - teleks, aralıksız hizmette bulundu
rulmakta ve bu iş için PTT ye yılda 7,5 milyon 
lira ödenmektedir. 372 adet değişik tip araç ve 
gereç, 122 alet elektrojen grupu kullanılmakta 
ve 2 425 personel çalışmaktadır. 

Genel Müdürlük, personel temininde ve per
soneli muhafaza etmede büyük güçlüklerle kar
şılaşmaktadır. Bugün Türkiye'de, Devlet Hava 
Meydanları işletmesiinin yürüttüğü hizmetler 
için personel yetiştiren her hangi bir kuruluşun 
bulunmayışı nedeni ile Hava Meydanları işlet
mesi ihtisas görevlerinde kullanacağı personeli 
kendisi yetiştirmek mecburiyetindedir. Uluslar
arası tecrübe ve teamüller, hava trafik kontrol 
hizmetine yeni iktisalbedenler için belirli bir 
tahsil süresi fferekth-mekte'dir. lise ve üzeri tah
sil, ingilizce, dil bilgisi ve diğer temel vasıfları 
haiz olanlar iki yıl eğitim süresinden sonra me
sul görevlere verilebilmekte ve üç beş yılda an
cak iyi bir hava trafik kontrolörü olabilmekte
dirler. 

1965 - 1970 yılları arasında 450 değerli tek
nik personel; maaş ve ücretlerinin mahdut ve 
çalışma saatlerinin de diğer Devlet memurla
rından yılda 295 saat veya 42 gün fazla oluşu 
sebebiyle, fazla çalışmaları yüzünden görevle
rinden ayrılmışlardır. Ayrı bir personel rejimi 
uygulanmadıkça bu durum devam edecektir. 

Havacıhk, teknik ve çok komplike bir hiz
mettir. Devamlı tahsil, kurs ve eğitimi gerekti
rir. Havacılık alanında yetişmiş personele ihti
yaç vardır. Bu yüzden Genel Müdürlük yeni 
tesisler, modern araç, gereç ve sistemlerden da
ha önce, bunları işletecek uzman personelin bu
lunması bunalımı içindedir. Bunun biran önce 
halli gerekmektedir. Avrupa ve Asya'yı birleş
tiren istanbul Boğaz Köprüsünün yanında, eski 
ve yeni dünyayı havadan da birleştirecek Yeşil
köy hava köprüsünün de inşaatı hızlandırılma
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kor, lütfen bağlayınız 
efendim. 

ORHAN KOR (Devamla) — Ve yatırım 
programlarındaki alınan ödeneklerin plâna gö
re tamamlanması mutlaka bitirilmelidir. 1972 
malî yılı yatırım programı 20 milyon lira civa
rındadır ki, bu, bu kadar teknik bir Genel Mü
dürlüğün hizmetlerinin yatırımları için kâfi de
ğildir. 

80 milyona mal olan bir jet yolcu uçağının 
Adana sivil hava meydanındaki kaybı, hepimi
zi üzmüştür. O anda, yıllardır Adananda görül- < 
memiş bir korkunç kar fırtınası yanında, mey-
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danda hiçjbir yardımcı cihaz normal olarak ça-
lışınıyordu. Bu cihazların yetersizliği, bu kaza
nın oluşunda büyük rol oynamıştır. Bilhassa 
Ankara meydanında bile, kış mevsiminde nor
mal cihazlar çalışmamaktadır. Bu son alınmış 
olan jet uçakları mükemmel uçuş aletleriyle 
•teçhiz edilmişlerdir. Fakat, yer cihazları nok
san olduğundan, tayyarelerdeki emniyet bakı
mından çift olarak bulunan bu akitler, yer elek
tronik cihazlariyie irtibatı tam sağlıyamadıkla-
rından ve otomatik pilotları da iyi şekilde çalış
tırılmadığından yabancı şirketler en iyi uçucu 
pilotlarını Ankara'ya göndermektedirler. An
kara Hava Limanına dahi inanmamaktadırlar. 
Ankara'da, İstanbul'da, bilhassa saat 10 - 11 
arasında fazla yolcu sıkışıklığı dolayısiyle, da
ha büyük uçaklardan bir adedinin kaldırılması, 
her saat bir uçak kaldırmanın güçlüğünü orta
dan kaldıracaktır. 

Aynı zamanda, meydanlarımızda bu hava 
trafik yardımcı cihazlarının pek az oluşu ve iyi 
çalışmaması yüzünden, uçaklarımız havalarda 
fazla tur yapmaktadırlar. Bir jet uçağı bir faz
la turu altı dakikada bitirdiğinden bu fazla 
uçuşlar da büyük masraflara sebfbolmaktadır. 
Bir yılda bu fazla turlar ve meydanlardaki bu 
cihazların eksik oluşu yüzünden Türk Hava 
Yollarının zararı 45 milyon lirayı aşmaktadır. 
Bilhassa kritik zamanlarda, sivil hava yollan 
uçaklarının askerî meydanlara inmeleri de te
min edilmelidir. Adana sivil meydanı yetersiz 
olduğu için bu .tayyaremiz eğer askerî meyda
na inseydi, bu feci kaza olmıyacaktı, 

önümüzdeki üç beş yıl içerisinde faaliyetle
rinin büyük ölçüde artacağı bilinen ve buşfün 
dahi yetersiz olan hem askerî, hem sivil olarak 
kullanılan İzmir Hava Meydanı tesislerinin bi
ran evvel tamamlanması veya İzmir'in yeni bir 
sivil hava limanına kavuşturulmasını değerli 
bakanımdan dilemekteyim. 

Eğenin en büyük ihraç limanı olan büyük, 
tarihî ve turistik değeri hepimizce malûm olan 
İzmir ve civan, çok sayıda güzel turistik tesis
lere maliktir. Tarifeli uçak seferleri henüz ulus
lararası trafiğe açılmamıştır. Milyonluk yatı
ranlar, yaz günleri dahi uzun zaman boştur. 
Çünkü, memleketimize gelen turistlerin yüzde 
ellisinden fazlası, bugün uçaklarla gelmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada biti
rirken beni sabırla dinlediğiniz için hepinize 
hürmetlerimi sunarım. 

(Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kor. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Eıfkı Danışman. 
Sayın Bakan, gece yasağını nazan itibara 

alarak eğer kısa bir görüşme yaparsanız bütçe
yi bitirebiliriz. Aksi takdirde yanda bırakmak 
mecburiyetindeyiz. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; 

Gecenin bu geç saatinde çok geniş teşkilâtı 
bulunan ve senelerce, bütçe müzakereleri dola-
yısiyle birçok problemleri, sorunlan eleştirilen 
ve üzerinde hassasiyetle durulan bir Bakanlı
ğın, bu gün de görüşmesini yaparken, muhterem 
üyelerin çok kıymetli fikirlerine şahidolduk, 
dinledik. 

Hiç şüphesiz ki, değerli arkadaşlanmızın 
tenkidlerini bu ölçüde cevaplandırmak bizim 
görevimizdir. Ancak, zamanın dar olması dola-
yi'siyle, cevaplanınız arasında karşılayamadığı
mız hususlar olursa, bu mazerete binaen bizim 
bağışlanmamızı istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı, 
değerli bir senatörün konuşmasına başlarken 
ifade ettikleri gibi, hakikaten talihsiz bir Ba
kanlık olarak her yıl vasıflandırılır ve bu öl
çüler içerisinde mütalâa edilir. Haddizatında 
bu Bakanlık, bu vasfa lâyık bir Bakanlık, şüp
hesiz ki, değildir. Bu görünüşü veren birtakım 
sebepler vardır. Bu sebepler arasında, Sayın 
Babüroğlu'nun ifade ettikleri gibi, görev dağı
nıklığı vardır. Herkes, Ulaştırma Bakanlığını 
eleştirirken; Bayındırlık Bakanlığının görevle
rini de, Ulaştırma Bakanlığı görevleri arasına 
katarak tenkitler yapar ve ister istemez Ulaştır
ma Bakanlığı burada, bu türlü eleştirileri kar
şılama zoranda kalır. 

Bilindiği üzere, Ulaştırma Bakanlığı bir iş
letme Bakanlığıdır. Altyapı tesislerini Bayındır
lık Bakanlığı yapmaktadır. Ulaştırma Bakan
lığı, işletme ihtiyaçlan yönünden doneleri, etüt
leri, incelemeleri ilgili yatırımcı bakanlığa in
tikal ettirir. Yatırımcı bakanlık olan Bayındır
lık Bakanlığı altyapı tesislerini yapar. Ulaştır
ma Bakanlığı, işletme görevi ile yükümlüdür. 
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Diğer bir talihsiz görünümünü veren husus, 
ulaştırma hizmetlerinin, vatandaşın her an hiz
metinde olması, yurdumuzun her köşesinde ve 
her vatandaş tarafından bu Bakanlığın denetle
nir, gözetlenir durumda olmasıdır. Bir pul sa
tıcısından, bir tren kondüktöründen, bir tren 
temizleyicisinden, bir pilottan, bir hostesten 
Ulaştırma Bakanlığının ne yolda hizmet yap
tığı görünümü ortaya çıkar ve vatandaş bu 
görünümde Ulaştırma Bakanlığını değerlendi
rir. Hiç şüphesiz ki, milyonlarca trafik içeri
sinde, bu hizmetler arasında bâzı aksaklıklar 
vardır, olacaktır. Yeter ki, bu aksaklıklar ka
bule şayan bir ölçüde azaltılmış olabilsin. 

Değerli bir senatör arkadaşımızın ifade bu
yurdukları bir düşünceye kısaca değinmek 
mecburiyetini duyduğum için kendilerinden 
özür dilerim. Sayın Fehmi Alpaslan'ın, hakkım
da ifade buyurdukları takdirkâr sözlerine te-
şelldriirlerimi sunarım. Ancak, bir fikrine iştirak 
etmem mümkün olmamaktadır. O da; Bakanlık 
mevkiine gelen kişilerin, bakanlıkta icraat ya
pabilmek için birtakım normal düşünce dışın
da vasıflara sahibolması ve bu Bakanlığı sal
laması, silkelemesi ve ondan sonra bu Bakan
lığı düzeltme cihetine gitmesi fikrine karşı ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Devlet haya
tında hiç şüphesiz ki, bu türlü sivri akılların 
yeri olmamak lâzımgelir. Yapılacak icraatın; 
akıllı, hesaplı, dengeli ölçüde yapılması istenen 
bir husustur. Böyle bir düşünceyi, belki de 
lâtife olarak ifade buyurmuşlardır. 

Değerli senatörler, Ulaştırma Bakanlığı dış 
görünüşü itibariyle, hakikaten hizmetlerinin ge
nişliği dolayısiyle, burada ifade edilen tenkidlere 
müstahak da görülebilir. Bu tenkidler içerisin
de çok yerinde olan hususlar vardır; ama yanlış 
değerlendirmelerin olduğunu da kabul etmek 
gerekir. Konuların içerisine girildikten sonra, 
zannedildiği kadar, ulaştırma hizmetlerinin 
bozuk, düzensiz olmadığı görülecektir. 

Ulaştırma Bakanlığının, yine değerli sena
törlerin ifa ettiği gibi önemli görevleri; koor
dinasyon, yönetim, plânlama, demetim ve göze
ttim hikmetleridir. Senelerce önce, o zamanın 
cühtiyaçlantüa göre tanzim edilmiş bir Teşkilât 
Kanunu ile bulgun bu çok geniş hizmetleri, bir 
(kısım aateadaşlanımıızıın buyurduklrı gibi, dar 
bur (kadro ile yürütene gayreti içinde bukımmak-

tayız. Son senelerde bu konu üzerinde yapıl
mış olan incelemeler değerlendirilmiş ve Bakan
lığım Teşkilât Kanunu Yüce Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. Bu kanunun çıkmaması arka
sına sığınarak ulaşltırma hizmetderiniin görüle
mediği, aksak şekilde ifa edildiği şeklimde bir 
mazeretin kabul eldilmemıesi de, hiç şüphesiz 
iki doğru yoldur. Aslında bugün Türfkiyelde, 
bakanlıklar teşkilât kanunlarının değiştirmesi 
ile o müesseselere çok fazla şey kazanldırılaıına-
mıaktadır. Mevcut kanunlarla ve imk&nlarla 
da hizmeti bugiinlkünıden daha iyi yapmak çare
leri; bunların araştırılması ve ürerin© gMilmie-
si zarureti vardır. 

Ulaştırma Bakanlığının yine talihsiz görünü
münü teşkil eden hususlardan birisi de; hem 
işleitımıeci, hem de imalâtçı birtakım kuruluşla
rı bünyesinde toplaımasıidır. Bu hastalığın çö
zümü üzerinde bizden evvelki arkadaşlarımız 
ve teşkilât geniş çalışmalar yapmış, bunlarım: 
hazırlıklarını kamum (tasarıları halimde Yüce 
Meclılse inltiifkal ettirmiş bulunmadadırlar. Bu
gün denebilir M, Ulaştırma Balkanhğımın hiz-
metlerM kapsayan her konuida hazırlamamış ka-
n m taşanları Yüce Meclise iraltikal ettirilmiştir. 
Bumlarjtn basımıia, Bakanlık Teşkilât kamumu ta
sarısı, Denizcilik Bankası Teışlkilât kamumu ta
sarısı, Devlet Demiryolları Teşkilât kamumu ta-
sansı, PTT idaresi Teşlkilât kamumu tasarı, 
Devle* Demıiryollarımın bünyesiinlde bulümiaın 
imalâtçı müesseseleri kapsayan ve bunları ay
rı. bir kuruluş halime getiren bir Teşkilât kamu
mu tasarısı, gemi inşa müessesesi kuram bür 
teşlkilât kamunu tasarı, gemlere teknik ele
man, idareci eleman yeftaştirem Yüksek Deniz
cilik Okulumun akademi haline getirilmesine 
ait bir kanun tasarısı Yüce Meclislere sunul
muş ibulumımaktaldır. 

Burada birçok arkadaşıımızım üızerinîde dur
duğu ve ısrarla belirtmiş oldukları, kara ulaş
tırması düzenlemesi ile ilgili tasarılar hemlüz 
Yüce Meclislere sunulmamış durumdadır. Bun
lardan bir tanesi karta ulaştırmasını düzemlityeta 
kaimim tasarısı, diğeri Trafik Genel Müdürlüğü 
kamum tasanisı, diğer birli de traffük düzenleme
sini tanzim eden kanun tasanisı olmak üzere, 3 
kanundan müteşekkil bir manzumedir. Bu tfca-
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sonlanın İM tanesi hajzırlanımıstır, ibir tanesi de 
fbu ay içerisinde hazırlanacak ve üç tasan Ba
lkanlar Kuruluna sumutouş olacaktır. Bu su
retle Ulaştırma Bakanlığı camiasını ilgilen/di
ren hemen her (klonuida hazırlanmış bütün ka
nun tasanlan Yüce Meclise ısunulmuş buluna
caktır. 

Aynca, gemi ahmı ve inşaatını teşvik tedbir
leri ürerimde duruldu. Zannteıdiyorum Sayın 
lAJpaJslan, 3339 sayılı Kamuma değinmişlerdi. 
Bu kaimin, Millet Meclisimden geçmiş, Yüce Se
natoya gelmiştir. Zammediyorum komilsyonıda 
goriiişiütoefktedır. önümüzdeki günlerde, Büt
çeden sonra Meclislerimizden çıkmış olacak ve 
fou suretle ithal malzemelerinden alınmakta 
olan «halen bir kararname ile muaf tutulan-
gümırük meselesi kanunla halledilmiş buluna
caktır. 

Değerli senatörler, Ulaştırma Bakanlığına 
(bağlı kuruluşların birtakım genel ve ortak so
runları vardır. Bu sorumların başında hemen 
her kuruluşta bir finansman meselesi bahis fco-
muisuldiur. Yaitamlanm hızlamdınlması ve bu
günün ihtiyaçlarına göre teçhizat yenilemesi 
fou kuruluşlann en büyük sıkıntılarından biri
sidir. Müesseseler içerisinde en çok bu ihti
yacı duyan kuruluş, Devlet Demiryolları ida
residir. Devlet Deımiryollan idaresi, aslında 
zarar edem bir müessese olarak çok tenkide uğ
rar. Bu tenkidler; müessesenin iyi çalışmadı
ğını, yöneticilerin bu işi yapamaıdığını ifade 
eder istikamette geliştirilir. Haddizatında Dev
let Demiryollarının esas hastalığı, altyapı te
sislerinim çok eski, yaşlı (olmasıdır. Bugün ta
rifelerinin yenilenımesi, değiştirilmesi ve bir
takım imkânlar kaızamdıralması suretiyle elde 
olumacak ilmkâoı, senede 750 milyon zarar eden 
hu »müessesemin zararının, nihayet 300 - 500 
veya 200 milyona indirilmesinden ibaret kalır. 
Hiçbir suretle hu türlü bir operasyonun Devlet 
Demiryollannın esas derdine çare bulması ba
his konusu değildir. Demiryollarının, asıl me
selesi; haşka imkânlarla, dış imkânlarla, altya-
pısımı yenilemektir. Bugün 8 135 Em. demir
yolunun hemen 3 500 ilâ 4 000 Km. si tamamen 
değiştirilimiek sorumluğu ile karşı karşıyadır, 
Çünkü tekmilk ömrünü yitirmiş durumdadır. 
Sekiizyüz küsur /buharlı lokomotifin, hemen ço

ğu çekme gücünü kayheltmiş durumdadır. Di
ğer işletme teçhizatı eskimiş durumdadır. Bü
tün bunlar naızan itibara 'alındığı takdirde De-
miryollanmn büktük fbir operasyonla, yol yeni
lemesi, teçhizat yenilemesi imkânlarına kavuş
turulması suretiyle bugün burada çok acı şe
kilde tenkid eldilen hususlarım hemen büyük 
kısmını halletmek mümkün olaJMlecektir. 

Eski yapı, tanzim edilmiş olan tarifelerin 
zamanında tatbikatına mâni olmaktadır. Bu se
ne kış şartları, lokomotiflerin çalışma hızına, 
lokomotiflerin kullandığı akaryakıtın normal 
bir enerji vermesine, diğer istasyon teçhizatının 
işlemesine mâni olmuştur. Bu hastalığın çoğu, 
kış şartlarından ve bu teçhizatın eskiliğinden 
ileri gelmektedir. 

Demiryollarındaki kazaların bir çoğu tetkik 
edildiği takdirde, personel hatasından ziyade, 
teçhizatın eskiliğinden ileri gelmektedir. Böyle 
bir manzara karşısında Demiryolları nasıl bir 
operasyona tabi tutulmalıdır, diye düşünülmüş
tür. Halen tetkik edilmekte hulunan büyük bir 
proje mevcuttur. 10 yıllık hir devre içerisinde 
Demiryollarının, Dünya Bankasından temin 
edilecek bir kredi ile yenilenmesi, ıslah edilme
si çareleri aranmaktadır. Bu projenin malî por
tesi. 12 milyar lira civarındadır. Hızla konu üze
rine eğilmiş bulunuyoruz. Esasen projeyi, Ba
yındırlık Bakanlığı yürütmektedir. Ümidediyo-
ruz ki, böyle bir imkânı kullanarak bu idareyi 
geniş şekilde ıslah etmek çarelerini hulmuş ola
cağız. 

Müesseselerimizin diğer hastalıklarının ba
şında, reorganizasyon çalışmalannm yavaş git-
med gelmektedir. Türkiye'deki kamu idaresin
de ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde itiraf et
mek gerekir ki, reorganizasyon çalışmaları, 
metot geliştirmeleri çok yavaş gitmektedir. Bu 
zaruret, bu görünüş, bu konunun Türk kamu 
idaresine çok yakın zamanda girmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Bu düşüncenin aşağı - yukan 
10 - 15 yıllık bir mazisi vardır. 

iktisadi Devlet teşekküllerini yeniden Dü
zenleme Komisyonları teşkil edilmiş, çalışmış, 
bugüne kadar birçok raporlar hazırlamış. Bu 
arada, üst seviyede siyasi tercihler teşekkül et
memiş ; etmiş olanlar da tatbikat safhasına kon
mamış. Bu durum karşısında müesseselerde 
herhangi bir hareket görülmemiş ve kendi yap-
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maları lâzım gelen hususlar da, haliyle bu ka
rarları beklemiştir. Bizim, şu anda müesseseler 
üzerinde yapönayı düşündüğümüz etki, uygu
lamayı düşündüğümüz program şu olacaktır : 

üst seviyede bir siyasi tercih kararı alının
caya kadar beklemeden, bu müesseselerin bün
yesinde halihazırdaki kanunları çerçevesinde 
ne yapmak lazımsa, onlan mutlaka yapmaktır 
ve bu müesseselere bu hareketi getirmektir. 

Yine değerli arkadaşlarımızın ifade buyur
dukları gibi, müesseselerimiz, çok eski birtakım 
nizamnamelerle, birtakım görevler yapmakta
dır. Cumhuriyetten önceki nizamnamelerden 
hâlâ yürürlükte olanlar vardır. 

Türkiye'de bu kalıntıları temizlemenin gay
reti maalesef yavaş olmuştur. Devlet Demiryol
ları ve PTT gibi asırlık idarelerde bu tür kalın
tılar vardır. Bütün gayretimiz, !bu kalıntıları 
temizlemek ve yeni birtakım görüşlerle, yeni 
metotlarla bu müesseseleri harekete getirmek 
olacaktır. 

Müesseselerimizin diğer bir hastalığı, Ulaş
tırma Bakanlığının yerine getirmekle yükümlü 
olduğu koordinasyondan yoksun bulunmaları
dır. Ulaştırma Bakanlığı, sadece kendine bağlı 
müesseseler arasındaki koordinasyonu temin et
mekle değil, ayrıca diğer müesseselerle ilişki
leri de yürütmekle görevlidir. Hiç şüphesiz de
ğerli senatörlerin ifade buyurdukları şekilde 
en önemli görev olan bu koordinasyon görevi 
bugün tam mânası ile yerine getirilmemektedir. 

Müesseselerimizin ortak sorunlarından diğer 
bir tanesi, personel rejimlerinin farklı olması
dır. Bu da ifade edildi. Bir müessesede aynı 
hizmeti yapan adamla, diğer müessesedeki ara
sında büyük ücret farkları vardır ve bu, yan 
yana çalışan iki personel arasında büyük hiz
met aksaması meydana getirmektedir. Bağlı 
kuruluşlar içerisinde iktisadi Devlet Teşek
küllü rejimimde olanlar vardır, anonim şirket 
statüsünde olanlar vardır. Bu farklılık, mües-
seleler arasında dengeyi bozmaktadır. Ay
rıca, anlonim şirket statüteü ile işleyen mües
seselerimizde, toplu sözleşmeden doğan bir
takım husurisuzluklar vardır. 

Biüçok arkadaşımız ehliyetle ve haklı ola
rak değindiler. Hava Yolları, D.B. Deniz Nak
liyatı ve Deniz Yolları işlenmelerinde Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden başka 
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herkes sendikaya dâhildir. Bu sözleşmeler, 
müesseselerde bü[yük huzursuzluklar yarat
makta, yönetimi etkilemekte, işletme metot
larının u^gulanımaisMia mlâni olmaktadır. Ba
kanlık olarak, ayrıca Hükümet seciyesinde 
bu konular önemle ele alınmıştır. Cok kısa 
zamanda bu meselelerin halledil'mesi zaru
retiyle, sadece Ulaştırma Bakanlığı rerçeve-
sinde değil, Türkiye çapında halledilmesi 
zaruretiyle karşı karşıiya bulunuyoruz, Bu ko
nuyu Yüce Parlâmentonun yardımı ile halle-
demediğimiiz takdirde, Türkiye'de kamu idare
sinin çok klötü bir istikamette gelişmesi ile 
karşı karşıiya kalmış olacağız. 

Müesseselerinizin bir ortak ve aksak nok
tası, sevkü idarede bâzı hataların mevcudiyetidir. 
Bu hataların işlenıınesine, hiç şüphesiz ki, şahsi 
kusurlar tesir ettiği gibi, halen kullanılmakta 
bulunan metotların da etkisi, geleneklerin 
ve alışkanlıfkların da etkisi vardır. BizJim Ba-
feanlık olarak, mesul kişiler olarak görüşü
müz, bu müesseselerde bugün mevzuat, mev
cut teknik teçhizat mevcut personel ve 
mevcut diğer imkânlar çerçevesinde ne 
yapmamız lâzıimgelir ise, onu çok süratle 
yapmak ve Yüce Parlâmentoyla intikal etmi-
yecek, etmemesi, lâzımlgelen hususları süratle 
düzenlemektir. 

Bakanlığımızın en önemli görevlerinden bir 
tanesi, müesseseler üzerinde denetim vs gö
zetim görevini yapmasıdır. En çok değer ve 
önem verdiğimiz husuls, müesseseler üzerin
de Bakanlığın etkili bir şekilde denetim ve 
ve gözetim görevini ifa etmesi hususu ola
caktır. Mües&sselerin denetim ve gözetimi,, sa
dece bu müesseseleri tecziye edici istika
mette değil, bu müesseselere yöm verici, öğ
retici ve birçok prdMemleriflide çöziiim yol
lan arayıcı istikamette olacaktır. Bu konu, 
ilglili kuruluşlara ilk göreve başladığımız za
man' intikal ettirilmiştir ve önemle takilbedil-
mektedir. 

Çdk önem verdiğimin ve üzerinde durduğu
muz hususlardan birisi de, yine haklı ola
rak şikâyet konusu olan • eğitim meselesidir. 
Müesseselerde eğitime büyük ölçüde önem 
vermek gerekir. Zira, bizim hizmet müestee-
s etenimizde, insan davranışının, metotları uy
gulamadaki ehliyetin, psikolojik görünümün 
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büyük değeri varıdır. 'Bu anlayış içerisinde, bu 
müesseselerde her kademedeki personelim 
cmıulfcîıaJk surette bir eğitimden geçmesi, bir tat-
İbilkatıtan geçmesi zaruretime inanmaktayız. 

Muhterem üyeler çok spesifik bâzı ko
nulara işaret buyurdular. Bunları burada 
teker teker cevaplandırmak imkânı biziim için 
var, ama zaman belki buna imkân verımiye-
cek. 

'Ancak, bir iki önemli konuyu ifade etmem
de ıher halde fayda var. 

©unlardan bir tanesi, son günlerin çok ten-
küt konusu olan «Hac» meselemdir. Bakanlık 
olarak, Hava Yolları idaresi olarak bu konuda 
çok büyük gayret gösterilmiştir. Ancıak bu, 
bir başka sslbsple, ifadesinde pek zaruret ol-
mUyaoı sebeplerle, kararın tatbikatı gecikmiş
tir. Bunda za.nrediyoruım ki, Ulaştırma Ba-
kanlıgımıın pek fazla bir kusuru yoktur. Dönüş 
seferleri oldukça muntazam yapılmaktadır. Ha
va Yolları imkânlariyîe, kiralanmış bulunan di
ğer uçaklarla gidiş seferlerine nazaran daha 
muntazam bir görev yapılmaktadır, 

Gemilerdeki kaçaikçılık konusuna ibaret edil
di. Bu konu üzerine önemle durulmaktadır; ge
rekli tahkikat; yapılmıştır. Görevliler işlerinden 
alınmış, gemideki personel değiştirilmiştir. Diğer 
disiplin uygulamaları yapılmaktadır ve bundan 
sonra da bu türlü hâdiselerin olmaması için bü
tün dikkatimizle müteyakkız bulunacağız 

Raybank konusu üzerinde duruldu. Raybank 
bizimle direkt ilgili olmıyan bir kuruluştur. 
Bankalar Kanunu gereğince tasfiye halinde bu
lunan bu banka iştirakçilerinden hisselerinin 
tahsili kanun icabıdır. Bunun için yapılacak her 
hangi bir mukavele mevcut değildir. 

Acentalar üzerinde duruldu. Bizim de bü
yük derdimizdir ve geldiğim günden beri konu 
üzerinde Önemle durmaktayım. Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı kuruluşlardaki her çeşit acenta 
için bir yeni disiplin, yeni bir sistem getirmekle 
yükümlüyüz. Böyle bir zarureti hissetmekteyiz, 
üzerinde duruyoruz, bugünkü aksaklıkların bu 
disiplini getirdikten sonra devam etmiyeceği 
kanaatini taşıyoruz. 

Ulaştırma müesseselerinde çalışanlar için 
fiilî hizmet zammı getirilmesi denildi. Bu konu 
Bütçe ve Plân Komisyonunda da görüşülmüştü, 
prensibine muhalif bulunduğumuzu ifade etmiş-
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tik, burada da tekrarlamakta yarar görüyorum. 
Böyle bir konunun bugün personel manzumesi 
içerisine tekrar sokulması mahzurları vardır. 
Konuyu uzun boylu tartışmak mümkündür, an
cak teknik personel ve zor işlerde çalışan kişi
lerin tatmin edilmesi imkânları mevcut personel 
nizamı içerisinde bulunabilir. 

Bugün gene tenkid konusu edildi* yan öde
melerin işletilmemesi hakikaten büyük aksak
lıklar doğurmaktadır. Aslında, personel rejimi
nin iyi işliyebilmesi için, istenilen seviyede bir 
ferahlık getirebilmesi için bu yan ödemelerin; 
iş riski zammı, iş güçlüğü zammı ve temininde 
güçlük zammı ve hattâ mahrumiyet zammı gibi 
yan ödemelerin mutlak surette işletilmesi zaru
reti vardır. Bu suretle mahrumiyet bölgelerin
de görev yapacak kişilerin, teknik personelin ve 
çok özel ihtisasa sahip kişelerin Devlet hizme
tinde tutulması imkânı sağlanacaktır. 

Diğer birçok önemli konuya Sayın Babüroğ-
lu dokunmuşlardı. Çok önemli gördüğüm için 
ben de dokunmak isterim bu konuya. O konu da, 
Devlet hizmetinde çalışanların, bugün elde et
miş oldukları imkânlar ne olursa olsun, hangi 
şartlar içerisinde bulunurlarsa bulunsunlar, 
Devlete, millete hizmet etme heyecanını hiçbir 
zaman yitirmemeleri lâzımdır. Bugün bizim ka
mu idaremizde bir hastalık halinde hemen her
kes elele vermiş, genel müdüründen en aşağı ka
demedeki personele kadar elele vermiş, âdeta 
Devleti şikâyet eder durumdadırlar. Dev1 etin sa
hibi hepimiziz, En ufak kademedeki personelden 
en yüksek kademedeki kişilere kadar hepimiz 
Bu Devletin sahibiyiz. Kimi kime şikâyet ediyo
ruz? Hiç şüphesiz birtakım sıkıntılar vardır, 
haldi talepler vardır, ama bu kadar yaygın ve 
elele şikâyet ve işleri aksatma, yavaşlatma is
tikametindeki düşünceler hiçbir suretle tervice-
dilemez. 

Gene arkadaşımızın ifade ettikleri gibi, Dev
letin bugün bu kesim için ayırdığı imkân ne ise, 
sağladığı şartlar ne ise bu şartlar içerisinde gö
revi lâyıkıyle yapmak lâzımgelir. Bu görevi he
yecanla yapanlar, bu göreve her türlü imkânı 
ile koşanlar kalmalıdırlar. Hem görevi işgal 
etmek, hem birtakım şikâyetlerle görevi aksat
mak, hiç şüphesiz ki düşünülemez, tervicedile-
mez ve Ulaştırma Bakanlığından da böyle bir 
düşünceye hiçbir surette yer verilmiyecektir. 
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Devletin imkânlarını beğenmiyenler daha baş
ka büyük imkânlar aramak yolunu tutmalıdır
lar. 

Ulaştırma müesseselerimizin bu yılki yatı
rımlarını detay olarak ifade etmemiz mümkün 
olmıyacak, zamanımız çok daralmış bulunuyor. 
Ancak şunu söyliyebilirim, PTT İdaresi bu yıl 
geçen yıla nazaran hemen hemen iki misli bir 
yatırımla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ümide-
diyoruz M, büyük ferahlamalar, gerek şehirler
arasında, gerek şehir içi konuşmalarda olacak
tır. Bu sene bâzı şehirlerde yan otomatik şehir
lerarası görüşmeler yapılacaktır. Bunu diğer 13 
şehir takibedecektir. Yeni sistem santrallerin 
hizmete girmesi dolayısiyle bu imkân doğmuş
tur. Her yıl genişliyecektir. 

Demiryolları için yine arkadaşlarımız ifade 
buyurdular; Bütçeye, bakım, onanm ve bir kı
sım çok bozuk yerlerin ıslâhı için 400 milyon ci
varında bir ödenek konulmuştur. Bu, Demir-
yollarımızın bugünkü seviyesine nazaran biraz 
daha iyi bir hizmet etme imkânı, fırsatı bulma
sına yardım edecektir. 

Demiryolları İdaresinde personelin çok fazla 
olduğu ifade edildi; hattâ 70 bin kadar olduğu 
stöylendi. Bugün Demiryollarımız personel sa
yısı 58 bin civanndadır ve son yıllarda büyük 
ölçüde azalma olmuştur. Bu azalmanın, şüphe
siz takdir buyurulacağı gibi, birden bire yapıl
ması mümkün olamamaktadır; çok teknik hiz
metler vardır. Burada ifade buyurulan görüş
ler istikametinde bu azalma devam edecektir. 

önemli yatırımlardan birisi de gemi alımı ve 
gemi yapımı kesiminde olacaktır. Bu yıl bü
yük ölçüde gemi alımına gitmekteyiz. Sekiz 
gemdi alınacaktır. Ayrıca, Denizcilik Bankasının 
halen faaliyette bulunan tersanelerinde en aşa
ğı 3 - 4 yıllık hizmet verilecektir. Bu tersane
lerin tamamını gezerek yerinde tetkikler yap
tım. Hakikaten, daha evvel ifade edildiği gibi, 
bir kısmında boş kapasite vardır; ama süratle 
bu boş kapasite doldurulacaktır. Siparişleri ya
pılmıştır ve halen verilmekte olan siparişler bu 
tersanelerin dört yılını işgal edecek hacimdedir. 

Hava Yollarımız™ takviyesi istikametinde 
büyük gayret sarf edilmiştir. Biz de bu gayrete 
bugün katılmaktayız. Dört uçak dışardan alı
nacaktır. Bugün tamirde bulunan ve kaybetti
ğimiz uçağımız dolayısııyle filomuzdaki noksan 
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yeni kiralayacağımız uçaklarla takviye edeceğiz. 
Kısa zamanda, zannediyorum bu ay içinde konu 
halledilecektir. Bu suretle tarifeli seferlerin 
aksamamasına büyük itina gösterilecektir. 

Hava Yollarımızın önemli projelerinden bir 
tanesi de uçak bakım üssü projesidir. Hiç şüp
hesiz, takdir buyurulacağı gibi, bu üssün olma
ması dolayısı ile uçak işletmeciliğinde büyük 
aksamalar olmaktadır. Bakım ve tamirler yapı
lamamaktadır, zaman almaktadır. Bu üssün ta
mamlanması ile büyük ölçüde bu aksaklıkların 
giderileceği kanaatindeyiz. 1974 yılına doğru 
bu proje tamamlanmış olacaktır. 

Bu &ene hava meydanlarına oldukça önemli 
derecede yatırım imkânı verilmiştir. Birçok 
meydanımızın seyrüsefer cihazları takviye edi
lecektir, iniş imkânları artırılacaktır. Birçok 
meydanlarımızda, askerî meydanlarda kapla
malar, yenilemeler yapılacaktır. Bundan hiç 
şüphesiz sefer yapan Hava Yolları da istifade 
edecek, daha rahat bir servis yapma imkânı bu
lacaktır. 

Muhterem senatörler, bu suretle genel hat
ları ile Ulaştırma Bakanlığının hizmetlerini ve 
çok önemli satırbaşları ile yatırımlarını ifade 
etmiş bulunuyorum. Kıymetli mütalâalarını, 
tenkidlerini lütfetmiş bulunan değerli senatör
lerimize teşekkürlerimizi, minnettarhğımızı su
narız. Bu tenkidlerden âzami derecede istifade 
edilecektir. 

Suallerini cevaphyamadığımız arkadaşlarımı
za, emir buyurdukları takdirde, yazılı olarak 
her türlü bilgiyi sunmaya amade bulunuyoruz. 

Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın özden... 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sorularıma 

yazılı olarak cevap istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özden saat 1,30 da Örfi 

İdare yasağı başlıyor. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, siz Başkanlık Divanı olarak örfi idareye 
müracaat ederdiniz, yapmadınız. Türkiye'nin 
en mühim meselesi olarak bunu yapardınız; ama 
ne yapalım yapmadınız, ben de soruyorum. 

BAŞKAN — Bu Başkanlık Divanı meselesi 
değil. Bu karan Danışma Kurulu aldı, ben al
madım. 
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-EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saat 1 e ka
dar olmaz. 9 seneden beri 4 e, 5 e kadar bütçe
lere bakıyorduk. 

Sorularımı soruyorum. 
Şimdiye kadar 40 milyon liradan fazla sarf 

edilen Pendik Tersanesi inşaatı durdurulmuştur. 
Ne zaman başlanacaktır? 

ikincisi; Gebze - Arif iye çift hattı inşaatı ne 
zaman bitecektir? 

Bilecik rampası, Ankara'ya gelirken arkadan 
lokomotifle itilerek çıkılıyor. Bu bedevi iş ne 
zaman halledilecek? Tren bir haftada iki defa 
altışar saat g*eç Haydarpaşa ve Ankara'ya git
miştir. Buna nasıl çare bulunacaktır. 

PTT de çalışan memurların maaş intibakla
rında rahatsızlık çoktur. Bunu ne yapacaksı
nız? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özden. 
ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, baştaki iki suale 
hemen birer cümle ile cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha iki tane 
bütçe okuyacağız. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu Pendik Tersa
nesi üzerinde bütün senatörler durdular o iti-
carıa îıcı cümle ile ne safhada olduğunu, arz et
mekte her halde fayda var. 

BAŞKAN — Peki, sabaha kadar 
razı iseniz buyurun, devam edin. 

(«Sabaha kadar kalalım» sesleri) 

kalmaya 

SALİM HAZERDAĞLI 
km efendim. 

(Elâzığ) — Kala-

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederiz Sayın Ba
kan. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahlama mesele
sinde hepimiz varız; ama vaziyet müsait değil. 
isterseniz saatlerce kalalım. 

Bölümlere geçiyoruz efendim. 

•D) FLAŞTIR JIA BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 23 896 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

1 380 000 

31 004 

2 045 000 

150 001 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 485 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

33.000 İktisadi transferler 20 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 447 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 47 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 457 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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10. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge- ] 
nel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa- j 
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/557; Cumhuriyet Senatosu 1/15) (S. 

Sayısı : 14) 
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine 
geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı cari harcamaları 
için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(75 886 288) lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(19 900 000) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (3 984 641) lira ki, toplam ola
rak (99 770 929) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) cetvelle
rini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde ile birlikte (A/l), (A/2), (A/3) 
cetvellerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (99 770 929) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Grenel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1972 bütçe yılında devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveli ile bera
ber oylarınıza ar.s ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz olunacaktır. 
Böylelikle Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçeleri sona ermiştir. Milletimize, memleke
timize ve camiasına hayırlı olmasını dileriz. 

Bugün saat 9,30 da; yani 7 Şubat 1972 Pa
zartesi günü 9,30 da toplanmak üzere 30 ncu 
Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 00,55) 
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(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 1 

ADANA 
ş 

Mehmet Cnaldı | 
ADIYAMAN j 

Mehmet Sırrı Turanlı \ 
AFYON KARAHÎSAR j 
M. Kâzım Karaağaçlı- | 
oğlu [ 
Ahmet Karayiğit \ 
Kemal Şeraocak jj 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
R-eddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler 

183 
123 
123 

0 
0 

58 
o 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BlTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar G-ülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
I ERZURUM 
1 Osman Alihocagil 

Sakıp Hatun oğlu 
Edip Sonıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

j İSPARTA 
\ Mustafa Gülcügii 
\ ÎÇEL 
p 

\ Lûtfi Bilgen 
l Talip Özdolay 
I İSTANBUL 
;; Erdoğan Adalı 
| Mebrure Aksoley 
i Şevket Akyürek 
| Halûk Berkol 
l O. Zeki Gümüş oğlu 
I Fikret Gündoğan 
î .. 
I Rifat Öztürkçine 
l Cemal Yıldırım 
j IZMIR 
l Beliğ Beler 
\ Mustafa Bozoklar 
\ KARS 
l Sırrı Atalay 
i Y. Ziya Ayrım 
I KASTAMONU 
« Mehmet Çamlıca 
| Ahmet Nusret Tuna 
\ KAYSERİ 
£ 

jj Hüsnü Dikeçligil 
l Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. ©tem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 

İ Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 

i Ruhi Tunakan 
I MARAŞ 
İ 
i Adnan Karaküçük 
f MARDİN 
I Abdurrahman Bayar 
| Abdülkerim Saraçoğlu 
I MUĞLA 
* İlyas Karaöz 
i Haldun Menteşeoğlu 
I MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN | 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfel Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Nâzım tnebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

srvAS 
Nurettin Erbürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ j 
Arslan Bora 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

I ismail Yeşilyurt 

[Oya kahlmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Ekrem özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

; KARS ! 
! Mehmet Hazer 
İ KAYSERİ ! 
\ Sami Turan 1 
I KIRŞEHİR 
j Halil özmen 
| KOCAELİ 
\ Lûtfi Tokoğlu 
| KONYA 
? Sedat Çumralı (1.) 
\ Fakih özlen 

MALATYA 
f 
1 Nurettin Akyurt 
j MANİSA 
} Doğan Barutçuoğlu 
İ MARAŞ 
I Hilmi Soydan 
i 

'• NEVŞEHİR 
| I. Şevki Atasağnn 
f NİĞDE 
| Kudret Bayhan 
| ORDU 
1 Selâhattin Acar 
j SİVAS 
| Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

1 
1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Ay diner 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Sııad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına verilen oyların 
sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet ÜnaMı ' 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçl*-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Y«ti§ 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy ver enler : 122 

Kabul edenler : 122 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 59 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztüt'k 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytüvk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil ' 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boızoklar 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
F*vzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ' 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaösmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
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Refet Rendeci. 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Er türk 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

Hüseyin öztürk 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya katîlmtyanlar] 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Sclâhattin Cizreldoğlu 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 

Ekrem Özden 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

[Açık uy 

Eskişehir 
Sivas 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KERŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
.Sedat Çumralı (î.) 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçoıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattim Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

lelikler] 

1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.)» 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Sclâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

Y"ekûn 
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Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Seaai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekiı, 

ARTVİN 
B'ehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
âdi Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

— 75 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samurıoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
i Mustafa Deliveli 
1 İSPARTA 
, Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
İ Lûtfi Bilgen 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

ı Halûk Berkol 
j 0. Zeki Gümüşoğlu 
i Fikret Gündoğan 
l Ekrem Özden 
[ Rifat öztürkçine 
1 Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

İ KARS 
1 

! Sırrı Atalay 

54 — 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Turna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Ham di Özer 

i MANİSA 
Oral Karaosoıanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğh 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktür] 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RÎZB 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

H. 
SAMSUN 

Enver Işıklar 

Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

I SİNOP 
l Nasım İnebeyli 

j SİYAS 
I Nurettin Ertürk 
I Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

TABII ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yimaz Mete 

Mukadder öztekin (B.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
tskpnder Cenap Ege 
(Bşk. Y.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

[Oya katıîmıyanlar] 
DENİZLİ ? KIRŞEHİR 

I Hüseyin Atmaca 
| DİYARBAKIR 
I Selâhattin Cizrelioğlu 
i Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburıın (Başkan) ] 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

| Necip Mirkelâmoğlu 
1 ( t Â j 
I KARS 
i Mehmet Hazer 
I KAYSERİ 
l Sami Turan • 

Halil öznıen 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı (I.) 
î Fakilh Özlen 
} MALATYA 
t Nurettin Akyurt 
I MANİSA 
< Doğan Barutçuoğlu 
I MARAŞ 
! Hilmi Soydan 
j NEVŞEHİR 
l 1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
İ Kudret Bayhan 
jj ORDU 
\ Selâhattin Acar 
j srvAS 
\ Âdil Altay 
j TEKİRDAĞ 
I Hayri Mumeuoğlu 

(Bşk.V.) 
f Cemal Tarlan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

f Suad Hayri Ürgüplü 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELES 
Lûtfi Akadlı 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen açık oyların sonucudur 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan > 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelıoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özclilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Cnaldı 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Ke-mal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 114 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJ4 Celâlettkı Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
'Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rıfat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refct Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TABU ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hşfzg Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
| I. Etem Karakapıcı 

Hasan O rai 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

[Oya haUlmıyanlar] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Lûtfi Tok oğlu 
KONYA 

Sedat Çumralı (İ.) 
Fakih T)zlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçmoğlu 
Oral Karaosmanoğltt 
Ruhi Tunakan (I.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
f. Şevki Atasağun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İSTANBUL 
Tekin Arıbıırun (Ba^kjm) 

Halûk Berkol 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
S a mi Turan 

NİĞDE 
Kudret B aylı an 

ORDU 
İ Selâhattin Acar 

SAKARYA 
| Osman Salihoğlu 

! SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
( Hayri Mumcuoğlu 

[Açık üyelikler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Konıtürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

(B§k. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (13.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Ak adla 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Er?in (B.) 
Nihat Erim 
(Barbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Uçak 
Ragıp Üner 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylama sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayığit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

183 
124 
124 

: 0 
0 

: 57 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
İTehnıi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
5. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

i Salim Hazerdağlı 
| ERZİNCAN 
İ Fehmi Baysoy 
f ERZURUM 
| Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rıfat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MU&LA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Hüse\jn Avni Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüne.ş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BÎLECIK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hiise-v'in öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıeı 

| Hasan Oral 

I YOZGAT 
| Sadık Artukmaç 

[Oya kattlmıyanlar] 
DENİZLİ 

Hüseyin Almaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlr. 

HAKKÂRÎ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Anlmrun (Başkan 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(İ. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

| KIRŞEHİR 
i Halil Özmen 
I KOCAELİ 
| Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah (I.) 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki At aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

| TEKİRDAĞ 
S Hayri Mumcuoğlu 
| (Bşk.V.) 
| Cemal Tarlan 

İsmail Yeşilyurt 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

I Sııad Hayri L rgüplü 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Fevid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pcstilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELİK 
Lûtfi Akadlı 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğln 
Bahriye Üçoîk 
Bagıp Üner 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
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İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen açık oy 
sonucu 

(Kabul ©dilmiftir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler -114 

Kabul edenler : 114 
Eeddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Eefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin öızgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDU* 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağ]ayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergcneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihoeagil 
Edip Soonunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
jj Mustafa Gülcügil 
J İÇEL 
I Lûtfi Bilgen 
I Talip Özdolay 
j İSTANBUL 
| Erdoğan Adalı 
I Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gün/doğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
A. Orhan Siiersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

OBDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
R«fet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

Hüseyin öztürk 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

[Oya katîlmıyanlar] 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet özıgümeş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M- Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
( B # . V.) 
Halü Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salah Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topak) ğ>lu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Sedat Çumralı (î.) 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunaıkan (î.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
(B.) 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SP7AS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

[Açık Üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivaa 1 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

Yekûn 
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Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen açık oyların neticesi 

(Kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
R e ^ t Aksoyoğlu 
Mi\eip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
'Fahri Özdilek 
Selâhattin Ö/gür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
•oğlu 
Alım et Karayi ği t 
Kemal Şen ocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenLer : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açik üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARDAKTR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
| ESKİŞEHİR 
İ Ömer Ueuzal 
[ GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Ciiâra 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

tZMÎB 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orham Kor 

KARS 
Sırrı Atalay • 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuuakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahmıan Kavak 
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SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Suad Hayri 

[Oya katılmıyanlar] 
TA3II ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mehmet özgün eş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen (I.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

ISTANBUI» 
Tekin Arılburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alb&n 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı (I.) 
Fakih. özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutşuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Mümin Kırlı 1 Kudret Bayhan 
Necip Mirkelâmoğlu J ORDU 
(1 A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

Selâhattin Acar 
SİVAS 

Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Ürgüplü 

TEKİRDAÖ 
Hayri Mumeuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Y~üce 

C ÜMHURB AŞILANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akaclla 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet İzmen 
Cemal Madanoğlu 
Bahriye Ücok 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 120 
Kabul edenler -. 120 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 61 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kamil KaraveMoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O^Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mehmet ÜııaMı 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAKİ 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zerer 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Iııkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar ' 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Ozçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

edenler] 
j ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan ' 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçkıe 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KAES 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKAEYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâedd'in Yılmaztürk; 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Saffet Ural 

SlYAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arsian Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 

[Oya katthmyanlar] 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
i Lût'fi Tokoğlu 
J KONYA 
İ Sedat Cumralı (İ.) 
B "t, 

İ Fakih Özlen 
| MALATYA 
I Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

! A. Orhan Süersan 
MARAŞ 

\ Adnan Karakücük I ( B ° 
I Hilmi Soydan 
| NEVŞEHİR 
| 1. Şevki Atasağun 
| NİĞDE 
\ Kudret Bayhan 

ORDU 
I Selâhattin Acar 
j SAMSUN 
| H. Enver Işıklar 

İ Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

l Âdil Altay 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeclieil 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçjok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAU 
Zihni Beta 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Lûtfi Akadb 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

:!0 NOU BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1972 Pazar 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK Dİ YANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İSLER 
II 

SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IY 
A - HAKLARINDA İ YEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karına Komisyonu ı aporu (Millet Meclisi 
(1 •/554) ; Cumhuriyet Senatosu (1-8) (S. Sa
yısı : .10) (Dağıtma tarihi : 2C> . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

-+• m>m<Gs**—<-



Toplantı : 11 I O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 0 

1972 Yılı 
Beden Terbiyesi G. Md. Bütçesi 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /14) 

T. ('. 
BaşbakauhJc 30 . 11 . 1971 

Kanunlar )'r Kararlar Tetkil; Dairesi 
Basitin lığ) 

Sayı : 7 1-1381/l 1300 

MİLLLT 3IK(/Ltsi BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük jMiîlet İMeclisine ârzı Bakanlar Kuırulunıca 
29 . 11 . 1971 tarihinde (kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğii 1972 yılı 'Bütçe Ka
nunu tasarısı» ile (gerekçesi ive (eM cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin (yapılmasını ısaygiyle arz ederini. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Bo<]en T. O-. M). B ü f e s i (S. Sarıs ı : l:)) 
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G URUKTU 

Bedeni Terbiyesi (îerıel Müdürlüğünün 1972 malî yılı kakma, bütçe hizmet ve .masraflarının müfredat ve nitelikleri, ilgili bobini vo D caddelerde açık
landığı üzere (A/ l ) işaretli cetveldeki cari lıarcanıalar ieiu (44 817 790) lira, .sermaye teşkili ve transfer harcamalar] -için de (A-d) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (515 045 554) lira, ki, toplam (97 8öd .'544) lira üzerinden tanzim ve teklif olunmuştur. 

1972 yılı -bütçe teklifi, bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle 1971 malî yılı bütçesine nazaran (25 120 451) lira unksaniyio teklif edilmiş bul.uıı-
nıaktadır. 

Hizmetlerin ma biye ti ne vo zaruri sebeplere müsteniden ödeneği artırılan tekliflerle tenzile tabi tutulan tertiplerin mucip sebepleri madde sıra
sına göre aşağıda kısaca arz edilmiştir. 

Bölüm Madde (A/1) CARİ HARCAMALAR 

12.000 110 Devlet memurları aylıkları : 
Yapılan İntibaklar 'neticesinde vo Maliye Bakanlığı i!e müştereken düzenlenen aylık'lar döküm cetveline göre, aylıklar hesabodilerek 
(5 719 009) lira fazlasiyio (5 719 (HO) Lira. ödenek teklif olunmuştur. 

150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
1-127 sayılı I)evleıt Memurları Ka nuru uyarınca ödeme yapılmayacağından bu terlide ödenek teklif edilmemiştir. 

210 Hizmetliler ücreti; 
Devlet memurları aylıkları tertibinde ye-.- aldığından ödenek teklif edilmemiştir. 

230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Devlet -memurları aylıkları tertibinde yer-aldığından bu tertibe ödenek teklif edilmemişti]-. 

250 Yabaincı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
197.1 yılındu yapılan. İzuııir Akdeniz oyıudarı doıayısiyie alınım iş ulan 4!) kadro bu yıl 21 e düşürülmek, sureliyi" her federasyona 
bir '.kadro esasına göre hesaplan.'iınş ye geçen yıla. nazaran 1489 000) lira noksanı ile (4 814 400) lira teklif edilmiştir. 

260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Devlet Memurları Kanunu uyarınca yeni ihdas edilen personel sınıfına, paralel olarak bütçede de bu tertip açılmış, ve -muhafa
zası bakınııııdan (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

280 işçi ücretleri : 
İşçi talimatına, göre halen çalış! Ü ılımakta olan isçilerin yıllık ücretlerini, karşılamak üzere, geçen yıla nazaran (152 791) lira faz-
siyle (152 792) 'Ura. teklif olunmuştu!-. 

Bedmı T. G. M.l. Bütçesi (S. Sayısı : İH) 
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Bölüm Madde 

282 Diğer işçi ücretleri : 
Sanat sınıfı talimatına göre çalışan, personel ile çeşitli spor 'tesislerinde görevlendirilecek (iO adet antrenörün ücretleri 'karşılan
mak üzere İm tertibe geçen yıla nazaran (200 000) lira noksanı fi e (1 800 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

310 Aile yardımı : 
Hizmetli ve işçi statüsüne tabi olan personel, Devlet Memurları Kanunu kapsam.ıua alınmaları nedeni ile 1971 bütçe teklifine 
nazaran (32 432) lira. fazlasiyle (40 942) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

320 Doğum yardımı : 
Hikmetli ve işçi statüsüne tabi olan personel. Devlet Memurları Kanunu kapsam ir. a alınmaları nedeniyle 1971 bütçe teklifine 
nazaran (4 760) lira fazlasiyle (5 7G0) liralık ödenek taklit! olunmuştur. 

330 Ölüm yardımı : 
Hizmetli ve işçi statüsüne tabi olan personel. Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmaları nedeniyle 497İ bütçe tek'iifino 
nazaran (31. 204) lira fazlasiyle (34 704) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 340 Tedavi yardımı ve cenaze masraf lan : 
Hizmetli ve işçi statüsüne tabi olan personel. Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmaları nedeniyle 1971 bütçe teklifine na
zaran <~) 325) lira fazlasiyle (35 32.)) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

350 Yakacak yardımı : 
Yakacak yardımı ile ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

370 Emekli keseneği karşılıkları : 
314 memurun aylıklarına göre hesaplanan kesenekler olup, geçen yıla nazaran fSOCi 903) lira fazlasiyle (8()(î 904) liralık ödenek tek
lif olunmuştur. 

380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Sanat sınıfı talimatına . göre görevlendirilen hizmetlilerin. Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenmesi gereken r/c 12 prim karşılığı ola-
raik geçen yıla nazaran (153 251) lira fazlasiyle (153 252) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

391 Giyecek yardımı : 
Bu madde ilgili yönetmeliğin çıkması ihtimaline binaen (10 992) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

392 Yiyecek yardımı : 
Bu madde ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar maddenin muhafazası bakımından ( i ) lirahk ödenek teklif olunumştur. 

410 Fazla çalışma ücreti : 
Bu madde ilgili yönetmelik çıkıncaya kadar maddenin muhafazası balkımın dan (1) lira ödenek teklif olunmuştur. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm TU a dile 

430 Konferans ücretleri : 
Maddenin mu'ha.fazası irin : P l ira teklif o lunmuştur . 

520 Kasa tazminatı : 
Kasa tazminat ı , I h ' p e t Memurları Kamı un ile kaldır ı ldığından ödenek teklif .PPm-miş t i r . 

571 iç güçlüğü, iş r iski ve teminindeki güçlük zammı : 
.•..Maddenin. muhafazası irin k P lira. ödenek tide lif edilmiştir. 

590 4047 sayılı Kanun gereğince veri lecek fahrî hizmetler tazminatı : 
İ P tazminat , Devlet Memur.'arı Kanunu ile kaldır ı ldığından ödenek teklif edilmemiştir. 

600 ödül : 
'.Ma'Iıii'niıı muhafazası Piu P İira ödem-k teklif olunmuştur . 

710 Temsil giderler i : 
'!"( nısi) giderleri ile ilgili Yönelme/iğin yürür lüğe girilirsin e kada r maddenin muhaP.zam irin ']) iira ödenek Teklif edilmiştir. 

751 Mahrumiyet yer i ödeneği : 
.Mahrumiyet yeri ödeneği İP ü u i u '̂ ı M 11 -1 meliğiıı yürür lüğe girim sin-' kadar maddenin muhafazal ı iein f i ; iira. ödenek teki.il edil
miştir. 

811 Devlet memur la r ı sürekli görev yolluğu : 
Memurların sürekli olarak a l a n ı m d a n halinde ödenmesi zarur i ulan yolluklarına kaış.ılık, <»'e(;en y la nazaran bu maddeye -,2 500) 
lira fazlasiylo (4 (ll!0.ı iira ödenek teklif edilmiştir'. 

813 Devlet memurları geçici görev yolluğu : 
kpvelee yatır ım ter t ipler inde yer alan teknik personel geeiei yöî'ev yollukları . İm det'a İm maddeye alındığı P l t e l P . geren yıla na
zaran (10(1 000) lira fa/d a siyi e. (200 000) l iralık ödem-k tekili ' edilmiştir. 

814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası iein s I) îira. ödenek teklif ohuımııştnr. 

12.000 821 Müfettişler geçici görev yollukları : 
1071 malî yılı ieinde alınması lasaıiana.n 14 müfettiş kadrosunun, genel. tasarruf sebebiyle temini ge.ei'ktiğiıuden 1072 malî yıl ında 
sağlanması beklenen bu kadrolara, karşılık olma'k üzere geeen yıla. nazaran idö 01)0) lira noksanı İ P ('10;") IHMk) liralık ödenek tek
lif olunmuştur . 

829 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yolluğu : 
i>eden Terbiyesi Oenel Müdürlüğü hizmetlerimle gün geetikr-e art ış olması nedeniyle Ankara dışında bnîür.an kurul üyelerinin daha, 

• liflen T. P . ^1-1. İPiteesi (S. Sayısı : KP 

http://teki.il
http://mist.ii'
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Bölüm Madde 

sık toplant ı lara çağur lmalar ı mecburiyet i karsısında geçen yıla nazaran bu maddeye f.l 000) lira fazlasiyle (20 000) liralık ödenek 
•teiJvlil' jedilmiştrir. 

834 Kurs yollukları : 
Düzenlenecek kurs lar ın genel plânlaması yapı l ıncaya ve bir esasa bağlanmcaya kada r İm maddeye geçen yıla nazaran (20 800) lira 
noksanı ile (4- 200) lira ödenek teklif edilmiştir. 

841 Tedavi yolluğu : 
(lecen yıl olduğu gibi bu maddeye (2 000) lira ödemde konulması teklif edilmiştir. 

853 Yurt dışı geçici görev yollukları ; 
Yur t dışı seyahat ler inde «vııd prensip it'il)aı,iylt' kısıntı yapı lacağı düşünülerek geçmı yıîki ödeneğin muhafazası teklif olummış-
tu r . 

854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yo llukları : 
Y u r t dışlınlaıı getirilen yabancı uzman ve ya rd ımcda r ınm yol luklar ına karşı l ık yvcen yılkı mik ta r bu yıl da muhafaza edilmiştir. 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğ-u : 
İkişer aylık lisan kursu irin İngi l tere ve Almanya'ya gönderilecek 2 elemanın yolluğuna karşdık olmak üzere (.1 ÖSS) lira ödenek 

. teklif edilmiştir. 
872 Yurt dışı kongre ve konferans yollukları : 

Y u r t dışı seyahat ler inde genel prensi]) i t ibariyle kısıntı yapılacağı düşünülerek geçen yılın ödeneği aynen muhafaza, edilmiştir. 
911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları : 

Gün geçtikçe ar tan spor faaliyetlerinin arzu edilen düzeye çıkarılması düşüncesiyle geçen yıla nazaran (800 000) lira fazlasiyle 
(9 000 000) liralık ödenek teklif edilmişti;'. 

912 idareci ve sporcuların yurt dışı yollukları : 
1972 Münih Olimpiyatlarına katılacağımız göz önüne a l ınarak geçen yıla nazaran ı>00 000) lira fazlasiyle f l 30i) 000) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.000 110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
A r t a n iş hacmi ve fiyat yükselmeleri yüz önümle bu lunduru la rak »ecen yıla nazaran (10 000) lira. fazlasiyle '40 000) l iralık öde
nek teklif edilmiştir. 

120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
A r t a n is hacmi ve fiyat yükselmeleri göz önünde bu lunduru la rak geçen yıla nazaran / lö 00i); lira fazlasiyle (öö O00) l iralık öde
nek teklif edilmiştir. 

Deden T. G. 11 d. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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130 Döşeme ve demirbaş alımları giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği düşünülerek geçen yıla nazaran (7 500) lira noksanı ile (40 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

140 Yayın alımları ve giderleri : 
Devalüasyon sebebiyle husule gelen fiyat artışları, yurt dışından getirtilecek spor!a. ilgili kitap, dergi ve benzerlerinin yeni fiyatla
rı nazara alınarak geren yıla göre (25 000) lira fazlasiyle (75 000) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

13.000 150 Yakacak alımları ve giderleri : 
ihtiyaca, kâfi geleceği düşünülerek neren yıl olduğu gibi (35 000) liralık ödenek teklif edil iniştir. 

160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

190 Diğer alımlar ve giderler : 
Husul e gelen fiyat artışları göz önünde bulundurularak geçen yıla nazaran (2 000) lira, fazlasıyle (5 000) liralık ödenek tekli! 
olunmuştur. 

210 Su giderleri : 
Ankara. Be I ediy esin e. e şehir suyu fiyatlarına, yapılan ',< 200 uisiu 1 indeki zam sebebiyle gecen yıla nazaran s 00 000) lira. fazlasryl' 
(100 000) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

220 TemMik giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği düşünülerek geçen yılki ödeneğin aynı teklif olunmuştur. 

230 Aydınlatma giderleri : 
Ankara,. Jîelediyesi Elektrik İşletmesi Müessesesince elektrik ücretlerine % 25 oranında bir zam yapması ve kullanılan lâmba fiyat
larındaki artışlar nedeniyle geren .seneye nazaran (35 000) lira fazlasıyle (135 000) liıah'k ödenek teklif olunmuştur. 

Diğer yönetim giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği düşünülerek ^cvon yıl olduğu gibi (2 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları giderleri : 
Menkez Sağlık Dairesinin İstanbul'da ve 1971 yılında da İzmir'de kurmuş bulunduğu. 1972 yılında. Ankara'da kuracağı sporcu 
sağlığı merkezlerinin sağlıkla ilgili her türlü araç, gereç, ye ilâç bedelleri göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 15:] 053) lira 
fazlasıyle (253 053) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

410 Posta telgraf giderleri : 
1971 yılında yapılan devalüasyondan sonra posta, ve telgraf giderlerine % 100 e yakın bir zam yapılmış bulunduğundan geçen yıkı 
nazaran (H5 000) lira fazlasıyle (170 000) liralık ödenek teklif olunmuştur. 

Beden T. (j. Kd. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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420 Telefon giderleri ; 
1.971 yıl ında yap dan devalüasyondan sonra telefon üe ret 1 erine de c/c 100 e yakın bir zam yapılmış bu lunduğu nazara a l ınarak ge
cen yıla g-öre (İOO 000) lira fazlasıyie (250 000) l iralık ödenek teklif edilmişti»'. 

430 Tasıma giderleri : 
İht iyaca kâfi geleceği düşünülerek gecen yılın ödeneği aynen muhafaza edilmiştir. 

520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Husule gelen fiyat ar t ış lar ı göz önünde t u tu l a r ak geçen yıla nazaran (3 000.) liva fazlasıyie (20 000) liralık ödem-k t ekli i.' olunmuş
tu r . 

610 Kira bedeli : 
Halen işgal edilen binanın k i ras ında bir ar t ış bu lunmadığ ından geçen yıl olduğu gibi ıŞlS Ö20) liralık ödenek teklif o lunmuştur . 

14.000 110 Yang ından k o r u n m a ve s igorta giderler i : 
Yeniden sat ınal ınacak yangından korunma araç ve gereçleri iie sivil savunma ekiplerinin eğitimine yapı lacak masraflar göz önün
de bu lunduru la rak \.Kv<.y\ı yıla n a z a i a n (T> 000) lira fazlası ile (İU 000) liralık ödenek teklif olunmuştur . 

İSO Mahkeme barolar ı ve gider ler i : 
Harç la r Kanunu ile yeniden mahkeme harçlar ına yapılan zamlar ve ist imlâklerden dnğan ihti lâfların ar tmış elma'-: nedeniyle ilk 
altı ay ki-; sarfiyat göz önünde bulundurularak u^a-u yi! bütçesine konulan [\~ı 000 ı uranın y.-1miyeceği a n m a l m : - ve bu i t ibar la 
( iö 0O0) ika fa/lası ile CÎOOOO; lira. ödeu-k t e k i f muunıuşt ur. 

14.000 341 3325 sayı l ı K a n u n u n 3 ncü maddesinin gerekt i rd iğ i gider ler : 
. [Maddenin muhafazası ba k ınandan i J) lira öd'uad:.teklif edil misi ir. 

342 7126 sayılı Kanuna dayan ı l a rak çıkar ı lan "tüsüğün 1119 u c u ^maddesinin gerekt i rdiği g ider ler : 
(Maddenin muhafazası bakımından [\) lira ödene!'; tekli!' edilmiştir. 

430 P a r a taşıma gider ler i : 
Deyeiüasyon sebebiyle akredit if masra Harındaki artışla'- göz önümü.- tutulara:-: LU-Ç \ı seneye nazaran üî 000) ara fazlasıyie 
u> 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

510 Kurs g ider ler i ; 
İh t iyaca kâfi geleceği düşünülerek geçen yıl.ı nazaran f'> pbi)] üaa aoksaa 'ym (22 ]. •••>•)) İka i rc üdı urk teklif edümişlir . 

520 Burs g ider ler i : 
1972 Alman teknik yard ımından gemi. kondisyon w a tk t i zm için birer yıl sürek burs tak-bine karşılık bu }'i^ için (İG fkö) lira 
noksaniyie ızs 004) liralık ödenek teklif edikmişiir. 

Beden T. (.i. 2\Iı.l. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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530 Dış okullarda okutulan Öğrenciler güderleri : 
Maddenin nraıtoaf azası bakımından (1) liralı/k ödenek teklif edilmiştir. 

950 'Staj ,ve iöğrenun giderleri ': 
İkişer aylık lisan kursu için İngiltere ve Almanya'ya g'öııderileeek ikii elemanın yolluğuna karşılık olmak üzere (27 984) lira öde
mek teMif edilmişten*. 

571 idame (ve geliştirme giderleri : 
Başarılı ve yolksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yard mı hıra ile millî ve resmî nıüsahakala;.* esnasında ilgili yönetmelik 
hükümleri gereğince kulüp ve Ihölgelero ödeueedk saha ve salon hissesi giderleri ile vergi, resim, hare. ve benzeri ödemeler için 
geçeri yıla nazaran (G00 000) lira ncksaııiyle (2 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

573 7258 sayılı 'Kanunun 4 incü (maddesi gereğince yapılacak gederler : 
21 Federasyonun faaliyet programları gereğince yurit içinde ve yurt dışında yapacakları her türlü sportif oyunlarla yarışma
ların ve bunların hazırlık çalışmaları, yerli ve uluslararası kampların, kurslarm gerektirdiği masraflar ile spor malzemeleri ve 
müsabakaların gerektirdiği her çeşit giderleri karşılamak anıacayle geçini yıla nazaran (100 000) lira naksaniyle (16 200 000) 
liralık üdeneik teklif edilmiştir. 

16.000 711 Makam 'temsil giderleri : 
1971 yılımla vâki olan giderlere nazaran jnı miktar ihtiyacı karşılıya miyarağı anlaşıldığından geçen yıla nazaran (5 000) lira faz-
lasiyle (K> 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

712 Grör evsel temsil giderleri ç 
'Maddenin muhafazası için ; 1 '< liralık ödenek tdküf edilmiştir. 

810 Bina onarımı : 
İşgal edilen bütün katların onanım ve badanası için geçen yıla nazaran (20 000) lira fazlasryle (40 000) liralık ödenek teklif 
oluıımuştur. 

(Â 3) Sermaye teşkili Ve transfer harcamaları 

32.000 100 Kamulaştırma ve satmalına ' 1>edeili : 
.1972 yatırım programı ile ilgili olarak kanralaşiırılaeak arsa bedellerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran (1 000 000) lira 
noksaniyle (2 000 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

•İlerlen T. G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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34.000 260 İller Bölge müdürlüklerine yardım : 
Beden Terbiyesi İ l ler bölge ımidüıMiıkleı-inde eaiışan personel 1327 sayılı Devlet Memurlar ı K a n u n u şümulüne a l ındığından ve 
ha len bu personele ait giderler esikl yı l larda olduğu gibi devam et t iğinden bu teıitibe bölge personellerinin avdık harcaımaları 
ve emekli keseneği karşıtlıkları giderleri ile diğer sosyal yardımlar , yönet im ve hizmet giderlerini karşdaımak üzere ge'een yıla 
nazaran i'8 047 059) lira faz! asiyle (33 047 059) l iral ık ödenek t ek l i ! edilmiştir. 

280 İller bölge •müdürlükleri !spor faaliyeti erine yardım : 
055 sayılı Kanunla belediyeler ve il özel idarelerinden, temin olunan g e m l e r sözü edilen kanunla kesildiği cihetle 1905 yı l ından 
ıberi bölge müdür lükler i personelinin ayl ıklar ı hazine ya rd ımından karş ı lanmış aueak spor i 'aaliverler! iein geı;en yıla kada r her 
hangi bir yardım, yapılması sa^Janaımamıştır. Geeen yj] }>üP;<\ve bölge spor faaliyetleri iein (2 000 000) lira gibi cüzi bir öde
nek konulması sağlanmıştı . İller bölge müdür lük!er in in spor faal iyetlerinin arzu edilen düzeye ulaşt ır ı lması gayesiyle geçen 
yıla nazaran bu maddeye (15 307 139) lira. :ıazla.sıyle (17 307 139) liralık ödenek p-k"!! edilmiştir. 

720 Uluslararas ı k u r u m ve iderneklere kat ı lma payı : 
21 spor ' lalında faaliyet göslereın federasyonların spor knı-um ve derneklerde: k rk l a i a payı olarak «..-ta 
vd da (IbO 000) l iralık ödenek teklif edilmiştir. 

vıi ı.idııshı u'ihi bu 

.35.000 210 

230 

% 1 ek karş ı l ık la r ı : 
•fifren yıl larda yapdaa h, 
Emekl i ikramiyesi : 
Tlımekllye a y n l m a l a n w 
yıl olduğu güd bu yi' da 
Sandık yönet im giderleri 
5434 sayılı Ka-.uunvüi :k < 
larda vâ.kı fareaınaia r d; 

de aman 7 190) liı 

K:i ık'raıe-rv'i'si'i 

ıddcsüıe istinaden Mae-kli Sam.hgıua i>u ma'] 
a d o M a k bu vd biHvc-die.' 'Ön 00O) liralık ö 

anmiıar uvı-egnuv mu-eıan 
00) lira d d ödemde l ekli i' < 

310 

Diğer ödemeler : 
M u i i i e d i ' e,'lıe'!-;.Iİİİk k a m i l d e ri ]'<•• d i ğ e r öz 

ıborıdaımuı karşı l ıklar ı i r in gv>;eu yıl gibi ' 
Emekli , d u l ve ye t im ayl ıklar ı : 
ılhalen Terbiyesi eski (hamd İM ildikler imlen Cemil Taner ' in eşi 1 
(40 000) liralık ödenek teklif, edilmiştir. 

I l av rümıas Taner 'e tedive adi 

e o,- k 
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710 ©eden Tterbdyeisi G-enel Müdürlüğü memurlarına öğle (yetmeği yardımı : 
Personelâımiziin mevcuduna göre öğle yemeklerine yardım olarak memurlar yardım sandığına ödenmek üzere geçen yıla naza
ran (54 164) lira fazlasıyle (54 165) liralıik ödenek tefklif edilmiştir. 

36.000 310 'Kamu itkitaisadi teşeibîbüsleri geçen yıl borçları : 
ıTüıruıinların zuhur edecek alacaklarının karşılanabiimesiııi temin için maddenin muhafazası bakımından (1) lirailuk ödenek 
teklif eıddlmnlgitir. 

320 Diğer geçen jyıi borçları :: 
Tahaiklkuik etmiş borçların bir 'kısmını tasfiye etmek aımaeiyle geçen yıla nazaran (25 000) lira faalasiyle (75 000) liralılk öde
nek feoınımuşitur. 

400 İlâma bağlı borçlar : 
İdare aleyhime kaza mercilerince verilecek ilâmların karşılıklarını tediye edebilmek için geçen yıl konulan ödenek: aynen mu
di a,fıazıa e dıilmisjtir. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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(B) CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 
Bölüm Madde 

1972 malî yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere gelir ve gider bütçesi (97 863 344) lira 
tahmin edilmiş olup gelirin mahiyeti ve a rastııunaıl arı madde sırasına göre mucip sebepleri ile kısaca aşağıda arz edilmiştir. 

61.000 280 Futbol müsa'bakalarında müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir : 
Spor - Toto gelirinden genel müdürlük hissesi olarak ayrılan % 40 hissesinin >'̂ bu sene zarfında tahmin» olarak geçen seneye na
zaran düşüş arz edeceği göz önünde bulundurularak geçen seneye nazaran (2 Ö00 000) lira moksaniyle (68 000; 000) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

62.000 145 Diğer hasılatlar : 
1971 yılıma nazaran artış kaydetımiyeceği anlaşılan İni maddeye ait gelir miktarı g-eçen. yıl okluğu gibi (2 000 000) lira olarak 
gösterilmiştir. 

320 Faiz : 
Başlbâyii Emlâk Kredi Bankası hesabında Toplanan gelirlerimizden ve diğer muamelelerden 1972 yılında (50 000) lira civa
rında gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. 

63.000 310 Spor 'faaliyetlerinden elde edilecek g'elir : 
Yurt içinde tertibedileee'k milî ve resmî spor yarışmalarınım geçen seneye, nazaran daha fazla gelir getireceği tahmin edildi
ğinden 1972 geliri (2 f>00 000) lira i'azlasıyle f(i 000 000) lira olarak gösterilmiştir. 

72.000 100 Hazine yardımı '•: 
Kendi kaynaklarımızdan temin edileımiyeıı gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgelere yapılacak yardımların maaş ve özlük 
haklarımın karşüanması annaciyle hazinece yapılacak yardım karşılığı için bu maddeye (9 384 548) lira fa-alas'iylle (21 813 343) 
3ira konulması teklif edilmiştir. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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sporcu ye t i ş t i rmekteki ya t ı r ım noksanımız ile tesislerimizin kal i te ve kaı ı t i te bakımımdan bingim içia çok yetersiz oluşumdandır. Salonlarımız saıyı 
i t ibariyle, özellikle İ s t anbu l ve A n k a r a il lerimizde yeterl i değildir. Henüz bir kapalı yüzme havuzumuz yoktur . Komşular ımız a r t a n atletizm, pist
ler i üzerinde koşa rken ülkemiz ancak Akdeniz oyunlar ı nedeniyle İzmir 'de böylesine bir tesise bu yıl kavuşaibilmigtir. Gemçlik2 saikalarda, salonlar
da ve havuz la rda spor y a p a r a k yetişecek ve sürekl i b i r çalışma ile ancak diğer ülkelerdeki sporcular la a radak i meftafe kapaitılaibilecektir. Bina
enaleyh te'sis yat ı r ını plânını rasyonel ve deageli bâr ayar lamaya tabi t u t a r a k ucuz yaprmlı, sporcuya dönük bir inşaya yönelmek zarure t i açıktır . 

Beden terbiyesi bölgeleriride spor faaliyetleri : 
Her il bir be'den terbiyesi 'bölgesi olup, bölgelerde, 3530 sayılı Kanun gereği bölge m ü d ü r ü ve emrindeki personel ile spor faaliyetleri genel 

Müdür lüğünün plân ve p rogramına uygun o]firak yürü tü lmekted i r . Halen 07 ilin 17 si kadrodan yoksun olu]) görev, fahrî hizmet gören şahıslar 
ta ra f ından yürü tü lmekted i r . 

Taşra teşkilâtı o larak 07 ilde kurulu bölge müdüı i lükler in in merk'ezi' bağlı olmayıp valilikler enirinde bulunmalar ı hizmet yönünden ve Genel 
Müdür lüğün ülke çapmkia takibedeeeği haddi hareket noktasmdfin sakıncal ıdır ve idari bir zait t ir . 

'057 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına, alınmış oian bölge müdürlükler in in tâyin, naki l ve özlük haklar ına t aa l lûk eden işlem
lerin (îeıie] Müdür lükçe ifası gerekmekte bulunduğuna göre, diğer eilıetlerden de Genel Müdür lüğe bağh birer teşki lât haline gel irilmesi zarure
tine inanılmalıdi!' . 

1972 malî yılı bütçe işlemleri : 
tümel Müdürlüğün gene! olarak eski yıllara ait bütçeleri ile, bu yıl bütçesi arasında, aleyhte vâki olan durumu, bariz bir şekilde meydana ge

tiri lmiş olduğunu üzülerek ifade etmekten kendimizi a lamadık. Söyle ki ; daha eski yı l lara gitmeden evvel 1971 yılı bütçesi ile karşı laşt ırdığımız 
t akd i rde 1972 yılı aleyhim <25 İSÖ 009) liralık bir farkın husule geldiği görülür, ü n farkın nasıl meydana- geldiğini kısaca açıklamak isteriz. 
"Malûmları olduğu üzere 1971 'malî yılı Bütçesine peisonel giderleri karşılığı olarak her hangi bir ödenek konulmamış olu]), ter t ib in muhafazası 
için sembolik olarak i l i er lira konduğu ve 07 il bölge müdürlükler i ]><. i'sonelinin keza. aylıkları için eksik konulan (4 403 827) lira. ile beraber 
("10 Obü îüK'ı lira noksan; ile (112 983 79ö) lira olarak kanunlaşmış bu lunmaktad ı r . Sözü edilen ve tutar ı (10 00ü 158) l i radan ibaret personel 
giderleri 1971 malı yılı içinde Maliye Hakanlığı bütçesinden Gene] M üdürlüğün. bütçesine yapılan ilâvelerle 123 048 9f)3) l i rayı bulmuştur . B u n a 
karşılık 1972 yılı bütçesine geçen yıl olduğu gibi sembolik ; i '! er lira yerine i h t i v a n karş ıhyaeak meblâğlar konulmasın,'!, rağmen bütçede geçen 
yıla. nazaran biraz evvel belirt i ldiği gibi (20) milyon liranın üs tünde bir azalma- meydana, gelmiştir. 

i>u azalmanın .nedenler in i a raş t ı rmak ve gerçek sebebini bulut.) izah etmeden önce, bir bütçenin., bilhassa, gi t t ikçe gelişen ve gelişmesi icabeden 
bir kuruluş bütçesinin bugünkü fiyat art ışları karsısında bir evvelki yıl bütçesinden uıuvsan olması keyfiyeti gerçekten yad ı rganmak tad ı r . Daha 
açık bir ifade ile bu şekli doğru bulmuyoruz. 

Gene] ve katma idarelerin bütçelerinde. 1971 ydı bütçesine nazaran toplam olarak c'c 30 un üs tünde bir -artış kaydedilmesi ve yapı lan incele
melere güre lier kurulusun bütçelerinde, belli uranlarda, ar t ış lar olmasına, rağmen her çeşit sporu va tan sa thına yaymaya büyük gayre t gösteren bir 
kuruluşun bütçesinin, bu a r t ı ş la rdan nasibini alması şöyle dursun, bir yıl evvelki bütçesinden r r 30 oranında bir azalma ile karş ı karş ıya bıra
kılması. vakıası , kelimenin tam mânası sporun gelişimini önler mahiyet te görülmektedir . 
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İ s t ik ra ra l ı devrelerde bile bütçelerde, genellikle asgari. % 8 den % İT) e kada r bir ar t ış kaydedi lmesi olağandır . I in kuru lusun bütçesinde en basi t 
Mr teamül olan asgar i o randak i bir ar t ışa yw verilmemesi ve bu hususa riayet edilmemiş olmasını, yüksek takdir ler inize sunarız. 

Bütçenin analizi : 
1972 yılı gider bütçesi genel olarak (97 86;? 844) lira olup bunun (21 818 848) lirası Hazineden yap ı la rak yardımla karşılanması gerekmekte

dir. Aradak i (7(i 050 001) l ira farkın ise, (B) işaret l i gelir cetvelinde gösterildiği üzere bölüm (11.000 - 08.000 de açıklanan ve kuruluşun kendi 
kaynak la r ından sağtıyaeağı gelirlerle karşılamaya, çalışacak biçimde bir bütçe düzenlenmişt ir 

197.1. malî yılı Bütçesine nazaran. 1972 yılı Bütçe tasarısı bölümlerimle görülen farklar bölüm sıralar ına gi)?-e kısara aşağıda, arz edilmiştir. 

1. Personel •giderleri : 
B u bölümde toplanı olarak görülen (7 900 458) lira artıştan. (0 520 014) lirası geçen yıl bütçesine dahil edilmiyen fakat, bu yıl. bütçesine iht iyaca 

göre ilâve edilen aylık, emekli keseneği ve diğer ilgili giderler karşıl ığıdır . (1 eriye kalan (1 489 844) liranın tamamı Spor - Toto Müşterek bahis
t en e'lidre edilecek, gelirlerle finanse edilen ve İni bölümde y(-r almış bulunan idareei \> sporcuların yur t içi ve- yurt dışı yol luklar ına ilâve edilen 
mik ta rd ı r . Bu 'bölümde, gecen yıla. nazaran gerçekte her hangi bir ar t ış bahis konusu <'eğildır. 

2. Yönet im gider ler i : 
1.971 yılına nazaran, bu bölümde görülen (880 558) liralık fazlalık", iş harım devamlı . olarak ar lan ünitelerle federasyonların ve spor tesisleri 

işletme bürolarının genel giderleri ile su, aydınla tma, posta - telgraf ve telefon gin.ei-ler.iue idarelerine!- yapılan (< i00 e yakın zammı;, karşılanması ne
deninden ileri gelmişti]'. 

3. Hiamieltı igıiidörferıi :.' 
1.971 yılıma mizanam genel okıra'k bu bölümde görü'Ien. (070 048) ümide azalma aynı bölümdeki 14.57! ide m t.- ve ı teiliştir;m-- (dilenleri mad

desi i b 14.578 (7258 :sayılı Kanunun 4 ncü maddes i yereğinee yapu-arak giderler-) mnd'drden z a r u r i sebeplerle ve vkdnm Bakan İman m cari Iıar-
ca'madıaır kışımı için tesbiıt •ettiği tabanı aşmama sı nedeniyle vâki •olmuştur. 

[Bu bölümde yer akın 14-578 {725;- saydı Kanunun 4 mdi madde-dıdu gerektirdi;?, i g idcrü-r , maddesine konulan ödrnef; rdkfar ınu; , 1971 
yılı ka maunda rina ve fiyat art ışlarına ve a y n e n , .Mümh 0.;im:piya-î!aı ı-na iştirak elini1-: nuru mumU oiaeağraızn nazaran kâfi miktarda- ar
tırılması yerine a.zal'U'lmn olma'sı, 21 dalda faal iyet gösteren federasyonları zor durumda lora karağı Karışma. vaı dm iş! ir. 

4. 'Çeşİıtilıi .gidıerler : 
1971. yılına mızaran im bödifnd'C görülen '25 0p Ut liralık aı trşm sadece ı'20 UHSOt 44, sı Kuruluşun d g n i i m b î.miunau ve 9 k a d a a lbn.n-4 bina-

n m küçük onarım ve badanası g i d e r i c i n e knrşdık o'-lara.k kuıiunmuş olmasından i ra j gel m iş! ir. ('ok cU/.[ in;- a d i ş ı iduğu cibrile l:u husus 
üzerinde fazla!ea duruıl'm'aımışi ir. • 

•5. Bütçede yeır almamış Ibulımam yat ı r ım hajrcıa-raalarıhakkıiîıdaikiıincel&mielier : 
-Genellikle yurdumıuzda spor tesislerine !<;i\--n şuîmas; irin. eiddı o-'iaı-ıalc ya]).ılan: yatarımlar Spor - Toto hakkında 7 2 5 H s a v 8 Kanunun vüriir-

lüğe giriş tar ik] o İnin "1900 yıl ından itibaren ba-şhımışt ir. Bu tarihten. .1474 yılı bülçesiuc kada r 7242 saydı Kanunun âmir hakümie i i d ikka te 
•alınarak bütçelere, spo-r faaliyetlerini i lgilendiren maddelere paralel marak. yalırım harcama la.rıua da. bütçede yer verilmiş, katta spor faa
liyetleri için konuların ödeneklerin fevkinde ödem!-:, ayrılması imkânı bakşedilmiş-l ir. 

• Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 

http://gid.erler.iue
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Yapılan incelemeye güre Genel Müdürlüğün 1972 yılı yatırım programı olarak yuırt sathında yapılacak çeşitli tesisler için' (149ı 5Ö0 0I0O) 
liralık bir harcamayı öngören programı Devlet Plânlama Teşkilâtıma takdim edilmiş, Teşkilât ile Devlet Plânlama Teşkilâtı arasında 
3 - 4 ay süren çalışmalar sonunda, mevcut kaynaklar dikkate alınarak (25 O'O'O OOO) lirası müşterek bahis hasılatından karşılanmak üzere Genel 
Müdürlük katma bütçesine, (45 000 000) /lirası genel bütçeden (karşılanmak kaydı ve Bayındırlık Bakanlığı bütçesinekonulmak suretiyle 
toplam ollarak (70 000 OOO) liralık yatırım programı üzerinde muıtiakaıbata varılmış ve hazırliklar buma göre başlatılmış iken, bütçenin, .ve
rileceği son gün olanı 30 Kais?m .1971 tarihine k a d a r sürdürüleni mutabakat, bu tarihte bilinmiyen nedenlerle ihlâl edülercik 11 yıkllan beri Genel 
Müdürlük bütçesinde yer akan yatırım har camiaları, 1972 bütçesinden intikal devresi için lüzumlu olan ödenek konulmaksızın çıkaırıl-
mıştır. Gerçekte Devlet Plânlama Teşkilâtı ile varılan mutabakat g'ereği, 1972 yılı yatınım plânı na mııilıas'saıs (70 000 000) liranın (53000 000ı) 
liralık kısmı halen devam eden işlere sarf edileceğine göre, geriye 'kalan (17 000 000) liraık bir yatırımla genelliğin ihtiyaç duyduğu yeni ve 
yeterli tesisler inşa etmenin mümkün olauıryacağı anlaşılmaktadır. (25- CÛO ÜCû) liralık kesin ti de dikkate alındığı, takdirde yatırım plânını 
uygulamada karşılaşılacak güçlükleri takdirlerinize sunarız- Ayrıca 67 ilde urevcudolan büyük, küçük spor <tesiısılerinin en basit bakını ve ona
rımları, her yıl birkaç kere yapılması gerekli o lan saha: drenaj ve çimlendirilmeisi, bu durum da mümkün olamayacak ve bununla ilgili spor 
hizmetleri a'ksıyacaıktır. 

Muhtelif 'bölgelerde 1971 ve daha önceki yıllarda emanet yoluyle yapıılması öngörülen ve ta mamlanmadığmdan sonraki yıllara devri gere
ken tesis, saha bakım ve onarımları ile ilgili mahsup muamelelerinin yapılması da mevzuat baakımından mümkün görülmemektedir. 

Hayati önemi haiz olan ve geçmiş yılllara a i t hesapların, taısıflyes-1 bakımından bütçeden çıkarılmış bulunan (25 0001 000) liralık yatırım har
camalarının yüksek komisyonlarınca bütçeye il âvesinde hem zaruret hem de büyük faydaları m eveuıttur. 

6. ıSermayıe teşiküii' ve Trainıslfeır üarcıatmailiaırı : 
a)'i 32.000 nci bölümde yer alan kamu kıstır ma ve .satmalına bedeli olanak, geçen yıla nazara n (1 OOO 000) lira noksanı ile ödenek verilmiş

tir. Bu miktar, önceki yıllarda vâki olan kamu 1 aştırma ve satıülamakrın, açılan tezyidi, bedel dâvialan doilayısayle artacalk miktarları dahi 
karşılamaktan uzaktır. 1971 ve daha önceki b üfcee tatbikatları bu ciheti açıkça göstermektedir. Bu maddedeki ödemeğin kâfi miktarda 
artırılması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

b) 34.000 nci bölümde yer alan ve 1I971 yılıma göre görüleni (13 OOO OOO1) liralık artışın, iller bölge müdürlükleri personel giderleri 
ile bölge spor faaliyetleri haıccamalaü'ina yapılacak yaltıranılardan ileri gelmekte ve bu artışla bölgelerde bu yıl -spor faaliyetlerinde' geçen yılla 
nazaranı daha verimli bir çalışma yapılabilecek j:ir. 

21 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunla gelirleri kesilen i l e r bölge müdürlüklenniıı personel giderleri ve spor faaliyetleri ile ilgili harca
maları Hazinece karşılanmak kayidiyle bütçenin bu kısmında açılan maddelerde yer almış bulumlmaktadır. 1972' yılı Bütçesine iller bölge per
soneli giderleri içıin (33 047 057) lira ve spor faaliyetleri barcamaaln için de (17 307 139) lira kıi, toplaım olaraik iller bölge müdürlük
lerine (50 354 198) liraibk bir yardım öngörülmüş ancak Hazinece tamamı karşılanması lâzımgelen bu miktara mukabil (28 5401 855) lira nok-
saniyle (21 813 343) ilra'lık bir yardım (diğer masraflar da dâhil olduğu halde) bütçede yer almıştır. 

c)l 35.O0O nci bölümde yer allan sosyal transferler, daha ziyade Dmeküi Sandığına yapılması gereken kanuni ödemeleri kapsamaktadır. Bu 
bakımdan, artışı veya azalışı bir önem taşımamaiktadır. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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'd); .'Mi.OOO «ci bölüm, kuruluşun muMolif yer İcre oları geeen yıl borçları um bu yıl bütçesin den ödeumet-ü irin konul/muş öneın'siz bir meb
lâğı. havi miktaır'kurdır. Yapılan tetkiklere gö, re bu miktar dahi kuruluşuıı b'orelaruıııı tani'a'mıuı karş ihyam an maktadır. 

yukardalM açıklamaların bir tablosu aşağıda •gösterilimistir. 

1971 -1972 bütçeleri fâ&gaelk mııkayesesiîii gösterir talblo 
1971 yih ödenek 11)72 yiilı 

Üd emeğin. reşidi toplamı Tekliü. Fazihısı Noksanı 

(A/İ ) Cari iıarcamallar 
Personel «liderleri 16 481 766 24 448 224 8 721 858 755 40Ü 
Yönetim giderleri 1 63 L 02L 2 011 574 388 053 7 500 
Tlr/ıme!t giderleri 18 1)79 004 18 302 991 48 983 724 996 
Oê iıtJli giderler 30 001 55 001 Ü5 000 — 

Toplam 37 121 792 44 -817 790 9 183 894 1 487 896 

(A/2) Yatınım üarcaımaiarı 
Etüt ve proje gid. 1 — - - 1 
Yap. Tc. ve büy. oua, gid. 34 250 001 ~- - - 34 250 001 
Maldina t ec ve tas. alım ve onlar. 1 071 908 — — 1 071 998 

Toplam 35 322 000 — - - 3 5 322 000 
(A/3) Sermaye te&kili ve transfer harcamaları 

Kamulaş. ve m\ inalıma 3 000 000 2 000 000 — 1 000 000 
Malî transferler 37 105 000 -50 459 198 23 354 198 10 000 000 
Sosyal transferler 3'80 002 ivOli 355 126 353 _ 
Bore ödomeleri 55 001 80 001 25 000 

Topkm 40 540 003 53 015 554 23 505 551 11 000 000 
(lenel toplam 112 983 796 97 863 344 32 689 445 47 80!) 896 
Yıl ia'mıde alınan ödenek 10 065 158 

Toplam 120 048 95.3 

Beden T. (i. Aid. iliıtecsi (S. Sayısı : 13) 
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GELIRLER : 
Genel Müdürlüğün gelirleri aşağıda yazılı okluğu üzere (Hazine yardımı dışımda) üç kısımda mıütalâa edilmiştir. 
a.) /Müşterek bahis hasılatından genel müdürlük hissesi olarak •«ağlanan gelir : 
61.000 nci Bölümde yer alan futbol müsabakalarında müşterek bahis İn ısı lalında elde edilecek gelir 1971 yılına nazaran (2 000 000) lira ııoik-

samiyıle ((>8 000 000) lira olarak tahmin olunmuştur. 

Müşterek bahis hasılatında, yıldan yıla bariz •düşmeler gürülım erktedir. 1970 ve 1971 yıllarındaki düşüşler büyük çapta olmuştur. 1971 imalı yılı 
Bütçesine konulan (70 000 000) liralık gelir tahminine karşılık iyimserce yapılan hesaplara göre 29 . 2 . 1972 tarihine kadar (52 000 000) liralık 
bir gelir elde edilmesi ancak mümkün oilabileeoktir. 

Bu duruma göre (18 000 000) liralık bir bütçe açığı meydana gelmektedir ki, genel müdürlük, bir çok harcamalardan vazgeçmek mecburiyet in
de bulunacak ve bu arada günlük ö-dcfinel e rintle na.lk.it sıkıntısı ile zor durumda kalacaktır. 

1972 yılında da bu durum, aynı şekilde ve daha ağır şartlarla genel müdürlüğü zor durumda bırakacak ve hizmet ifa edemiyecek hale gotire-
ceiktir. 

Gıcılir l>ütç,eısinin taıhmininin bir evvelki yıl bütçe tahmininden daha düşük gösterilim emesi prensibinden vazgeçmiyen Maliye Bakanlığı Gelirler 
Genel Müdürlüğü Teşkilâtının bu konu üzerinden gerçekçi bir zihniyetle, eğilmeleri ve gelir tahminlerinin önceki yılların seyri göz önünde bu
lundurularak hakikate yakın bir seviyede tutulması cihetinin sağlanması faydalı olacaktır. 

Beden T. (k Ab i. Bütçesi (S. Sayısı : kî) 

http://na.lk.it


— 20 — 

Aşağıdaki tablo bu bölümden sağlanan gelirlerin son yıllardaki düşüşlerini göstermektedir. 

1960 -1970 <yıüarı 'müşterek foalhils ĝ eOdr ve giderlerini gösterir cetvel 

Müşterek ibalhis'ten lSpor faaliyet- Yatırımlar Transfer II. 
Senesi elde edil ön geilir leri için (A/ l ) için (A/2) için (A/3) 

1960 
1961 
1962 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
19 68 
1969 
1970 

Toplanı 

,813 
8 687 
80 028 
66 181 
88 979 
'33 488 
54 007 
82 1215 
108 873 
70 423 
60 148 

553 75:5 

966 
097 
292 
140 
706 
938 
951 
666 
834 
416 
5,27 

538 

16 
,98 
49 
01 
45 
89 
152 
.18 
'76 
63 
55 

12 

,813 966 
913 127 

4 033 426 
5 556 333 
7 402 543 
9 985 787 

14 041 61.6 
17 733 242 
15 837 929 
19 935 609 
22 171 842 

118 425 424 

16 
41 
67 
33 
07 
45 
17 
91 
34 
66 
67 

84 

7 778 
25 994 
60 624 
31 577 
22 124 
34 094 
53 0601 
«7 824 
48 619 
88 991 

405 686 

970 
865 
806 
163 
763 
800 
495 
647 
316 
989 

819 

Ö7 
82 
68 
38 
92 
27 
43 
48 
76 
•59 

«5 

1 
i5 
11 
5 
1 
3 

29 

— 
— 
— 
— 

878 387 
871 '535 
331 927 
211 257 
870 490 
979 696 

643 293 

02 
08 
84 
99 
21 
29 

43 

Not : 1960 - 1966 yılları rakamları Kesinhesap kanunlarından, 1967 - 970 yılları rakamları ise Kesinhesap Ikanun i asar darından alınmıştır. 

8 . 1 . 1972 tarihine kadar elde edilen müştereik bahis geliri (42 251 901,57) liradır. 
b) Diğer hasılatlar ve faiz adı altında, 62.000 nci bölümü teşkil eden gelir, her yıl bütçelerinde cüzi miktarla nda gönülleıı müteferrik mahi

yet taşıyan önemısliz bir gelir kaynağıdır. 

1971 yılında olduğu gibi, bu yıl bütçiesine (2 050 000) lira olarak kontauşltur. 
c) Çeşitli gelir başlığı altında, 63.000 ncü bölümü teşkil eden gelir, spor müsabakalarından t cimin oilunıan gelinleridir. Bu gelirler, daha ziya

de tertliboflunan Millî ve resmî spor temaslarından sağlanmaktadır. 

1971 yılı Bütçiesine nazaran bu yıl bütçesine (2 500 000) liralık fazla bir gelir tahmini yapılmıştır. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (.S. Sayısı •. 13) 
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Eski yıllar bütçe tatbikatlarına, göre bu bölümden sağlanacak hasılattın tahmin edilen miktarı bulacağı em iyimser bir görüşle dahi müm
kün olaanıyacağı aşikârdır. Zira tesislerimizin kapasitelerinde seyirci yönünden bir artış olmadığı ıgibi, dış sıpıotr temaslarımız kısıntılı alarak yü
rütülmektedir. 

Müşterek bahis gelirlerinde izah edildiği gibi bir yıl evvelki bütçe tahmininden daha düşük bir tahminin yapılmasına Maliye Bakanlığı Ge
lirler Teşkilâtı müsaade etmediği cihetle geçen yıl ki gelir toplamının (Hazine yardımı hariç) sağlanması için bu miktara çııkanllıması zarnıreiti doğ
muştur. 

d) Özel gelirler başlığı altında 72.000 nci bölümde yer alan hazine yardımı Gider Bütçesi tahminî tutarı ile kuruluşun yukarda (a), (b) ve (c) 
fıkralarında sayılan gelir kaynakları arasında husule gelen farktan ibaret olup Maliye Bakanlığından Genel Müdürlüğe öidenidikçe kaydedilen mik
tarı teşkil ekmektedir. 

Gider bütçesinin düzenlenmesinde önetmli olan iki cihetin bchenıahal göz önünde bulundurulması şarttır. 
1. Puıtbol müsabakalarında müşteTck bahis hasılatından elde edilecek gelirin tümünün, her nevi spor saiha ve tesisleri vücuda getirmek, 

idamelerini sağlamak, her türlü spor alet, vasıta ve malzeme tedarik otımök ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişıme-
sine yararlı işlere harcanması 7258 sayılı Kanunun âmir hüikmü icabıdır. 

Sözü edilen kanunun meriyete konuluğu tarihten 1971 yılı Bütçesine kadar, Spor Toto'dan ekle edilen gelir, Genel Müdürlük bütçelerine bir 
taraftan gelir, d'iğ'er taraftan (Sporla ilgili faaliyet ve hizmetlere harcamak üzere) açılan tertiplere gider kaydolunmak sunetiyle kanunun hükmü 
yerine getirilmiş bulumaiktadır. 

1971 yılı Bütçesine konulan (70 000 000) liralık gelir tahminime karşılık, (66 287 998) liralık gider tahmini yapıldığı bu, suretle yukarda bah
sedilen prensipli erden ve kanunun sarih hükmünden az da olsa inhiraf olunduğu görülmüştür, 

'Tetkik edilen 1972 yılı Bütçesinde, bu cihet, 'Kanunun maksat ve amacından tamamen uzaklaştırılmış bir mahiyet almıştır. Nieıvima, 7258 sa
yılı Kanun, amacına ulaşmış, görevini tamamlamış, tatbik yeri ve kabiliyeti kalmamış veya ilga edilmiş yasalar hüviyetine büründürülmek isten
miştir. 

Kanunun âmir hükmüne rağımen 1972 bütçesinde (68 000 000) liralık gelir tahminine karşılık, (36 400 000) lira nofcsaniyle (31 600 000) lira
lık gider göısıterilımjişıtir. Böylece, 10 yıldan beri, ilik defa 1972 bütçetsinlde 7258 sayıılı Kanunun 4 ncü maddesine aykırı olarak bir bütçe düzen
lenmekte ve Spor - Toto hasılatından sağlanan gelirden (36 400 000) liralık bir gelirin başka maksatlara harcamması yoluna gidilmiş bulun-
nı aktadır. 

Kanun koyucu, bu yoldan temin olunan gelirin başka amaçlara harcanımasını önlemek için, yıl sonunda sarf edilmiyen meblâğlarını ertesi yıla 
devrini ve cari yıl içinde yapılan harcamaların müfredatlı bir listesinin bütçe lâyihasına eklenmesini öngörmüştür. Komisyonlarda ve parlâmen
toda gerek bütçelerin müzakerelerinde, gerekse Kosinhesap kanunlarının incelenmesinde, bu önemli noktalar üzer'inde durulması suretiyle kanuna 
aykırı işlemlerin önlenmesinde sayısız faydalar vardır. 

Parlâmento adına murakabe görevini yapan Sayıştaymda hem gider belgeleri üzerinde yaptığı denetimde; hem de Keskuhesabı incelemesin
de bu yöne gerekli önemi vereceği tabiîdir. 
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II. Bütçelerin düzenlenmesinde göz önünde tutulması gereken ükinci cihet, spor müsabakaları hasılatından sağlanan gelirin gider bütçesin
de taihsis olunduğu hizmet konusudur. 

Eski yıllardan beri Bütçe Kanuınlarına konulan hükümlerle, müsabaka hasılatından eldi1 edilen gelirler, Türkiye'de mevcut yoksul ve başarılı 
kulüplerin yaşamalarını ve geîlişmeılerinıi sağlamak amaciyle nakdi ve aynî yardımı yapılmasına hasredilmektedir. Bu yülki bütçede müsabaka hası
latı geliri fahiş olarak (G 000 000) lira tahmin edilmesine karşılık Gider Bütçesinin 14.571 maddesine (2 000 000) liralık ödenek konulmuştur. 
Sözü edilen hasıilatm taınıamu elde edildiği takdirde (2 000 000) lirası bu gayeye harcanabilecek, 'bakiye (4 000 'OOO) lirası başka lıiznıotlere sarf 
Edilecektir. 

Sporun yayılmasında ve güçlenmesinde yararlı olan ve kaynak görevini ifa eden başarılı ve yoksul kulüplerin, yaşatmalarını, gelişmelerini sağla
mak amacını güden bir teamülün Bütçe Kanunları ile de olsun sürdürül meyillide büyük faydalar vardır. 

Yukarda I ve II maddelerde belirtilen konuların bütçelerin düzenicnmosi sırasında göz önünde bulundurulması, sporun yararı yünüıud<Mi. ge
rekli ve önemli faktör olduğu hususuna dikkati çekmeyi bir görev sayarız. 

TEMENNİ VE TEKDİELEli : 
1. Gün geçtikçe önemi artan sporun lâyıkiyle ele alınması, sorumlarının çözümlenmesi için ihtiyaca cevap verecek, günün şartlarına ııygüiı. ve 

modemi görüşleri kapsıyan Teşkilât Kanununun 'geciktirilmeden hazırlanması ve kanunlaştırılması, 
2. Teşkilât Kanununun ihzarı ve kanunlaştırılması süresinin uzaya bileceği ili ti mal ine binaen; şimdiden ve vakit geçirmeden İller Bölge Mü

dürlüklerinin genel müdürlüğe bağlamımı sim sağlıyacak bir kanunun ivedilikle parlâmentoya şevkinin temini; 
3. Yurdumuzda sporun gelişmemiş ve arzulanan, seviyeye ulaşmaımış bulunımasınıın nedenlerinden biri ve en başta geleni şüphesiz antrenör 

ihtiyacının karşıla mm aması keyfiyetidir. 21 spor dallında faaliyet gösteren federasyonlarım ve 67 il bölge müdürlüklerinin ihtiyaçları dikkate alı
narak her spor branşımda yetişmiş yeıterld antrenörün aylıklı olarak görcylcndirilımeleri hususunda gerekli tedbirlerin geciktirilmeden almım'ası, 

4. Antrenör ve eğiticilerin yaygın hale getirilmesi ve konunun kökten çözüme bağlanması için Spor Akademisi inşa. ve kuruluşunum biram-
evvel tamaımlamması için gerekli tedbirlerin alınması, 

5. Yurdumuzda antrenör yetiştirecek eğitim 'krıruntları aıçılıp mezun, verinceey kadar, bâzı önemli spor branşları için yurt dışından uzunan 
antrenör celbinin sağlanması, 

6. Genel müdürlük merkez teşkilâtı ile iller bölge müıdürlülkleııi ihtiyacı olan persomel kadrolarının zaman kaybetmeden sağlanması, 
Bunlar meyaınında şiddetle ihtiyaç;, duyulan müfettiş kadrosunun takviye edilmesi, federasyon işlerinin düzenli ve istikrarlı olarak yürütül .misi

min temimi içıin bu ünitelere de yeterli sayıda kadro tahsisi cihetine gidilmesi, 
7. Hizmıetc açılan spor tesislerinin bakım ve işletme yönetimlini temin edecek teknik ve mütehassıs elamanların atanmasını sağlıyacak ted

birlerin geciktirilmeden aldırılması, 
8. İtler Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinim, spoır faaliyetlerine ciddî olarak eğilmelerinin sağlanması için köklü ve plânlı tedbirler getiril-

ımesi lüzumuma inanıyoruz. Bütçelerden, bu işler için ne; miktar yardım alacağını bilemiyen bölge müdürlüklerimden istenilen seviyede bir çalışma, 
beklenemez. Bölgelerin spora, yeterince hizmet edememesi, belli bir plân dâhilinde çalışamam asından ileri gelmekte ve bu yüzden ynlrdniiiıuzda 
sporun geri kalıması sonucunu doğurmaktadır. 
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•Bölgelerin özelliklerine ve nüfus kesafetine uygun bir politikanın izlenerek, her bölgeye spor faliyeltleri için verilebilecefc meblâğın bir plân 
dâhilinde ve yeterince verdirilmesi, 

9. Genel müdürlük cari harca/malarının ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğu müşahade olunduğundan ve geçen yıl bütçesinden eksik bir 
seviyede bulunduğundan % 15 oranında artırılması, 

10. 1960 yılından 1971 yılma kadar, kuruluşun bütçesinde, yatırım haramı alarma önemle yer verilmesine rağmen, yulkanda izah oikınduğıı 
üzere 1972 yılı Bütçesiınden yatırım harcamaları cılka nlm iş bulunmaktadır. 

Büyük bir boşlulk ve aksaklık yaratacak olan bu durumun düzeltilmesi ve devam eden hizmetlerin yürütülmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile genel müdürlük arasında bidayetem varılan mutabakat uyarınca, (25 000 000) liranın bütçeye ilâvesi, 

11. Bütçenin sertmaye teşkili ve transfer harcamaları kısanında yer alan kamulaştırma ve satmalına bölümüne konulan (2 000 000) lira yeter
sizdir. 

Tezyidi bedel dâvaları nedeniyle ödenmesi gereikece'k borçların tasfiyesi ve zaıruri ahvalde yapılacak, kamulaştırma bedellerinin karşılanması 
bakımından bu tertibin (8 000 000) liraya çıkarılması : 

12. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün işgalinde bulunan binaya her yıl (1 000 000) liraya yakın kira ödenmektedir. Kuruluşun yeterli 
ve elverişli bir binaya kavuşturulması için gerekli işlemim geciktirilmeden yapılması, etüt ve projeler için 1972 malî yılma yeterli ödenek konul-
ması, 

'İS. Tamamı hazinece karşılanması gereken, İller Bölge Müdürlüklerinin peırsonel giderleri ile spor faaliyetlerine ait (33 047 059 + 17 307 139 = 
50 354 198) liralık harcamalar ve yine Hazinece finanse edilmesi gereken genel müdürlük cari masrafları göz önünde tutularak hazine yardım 
maddesine (36 500 000) liralık bir ilâvenin yapılması, 

14. ıSpor faaliyet ve .müsabakaları sırasında, ekseriya Cumartesi öğleden sonraları pazar günleri ve geceleri çalıştırılan hakem, müşahit, saha 
komiseri, ddktor, sağlık memuru, masör, gişe memuru, kontrol görevlisi, kapıcı, teknisyen, ve diğer görevlilere Bakanlar Kurulu kararı ile tespit 
edilen nisıbetlerde bir ücret ödenmekte iken 1 . 12 . 1970 tarihinde yürürlüğe konulan 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun mâni teşkil 
elden hükümleri dolayısiyle bir yıldan fazla bir zamandan beri bu gibi görevlilere bir ücret ödenmediğinden önemli olan bu görevler büyük çapta 
aiksamalklta ve bir kışımı âdeta yapılamamaktadır. 

Sözü edilen 'görevlilere hakları olan fazla mesai ücretlerinin ödenmesi hususunda gerekli mevzuatın süratle tedvininin sağlanması, 
15. Çeşitli yabancı ülkelerden getirilen ve sporla ilgili bulunan malzemelerin doğrudan doğruya genel müdürlük veya ünitelerce araya ko

misyoncu konulmamak şartiyle gümrük resminden muaf tutulmasının sağlanması hususunda ilgili bakanlıklarca gerekli işlemlerin yapılması, 
16. Tesis yapımına ve sporun gelişimine büyük katkısı bulunacağına inandığımız teklif ediLen SPOR - LOTO .Kanununun biran evvel kanun

laşmasının sağlanması, 
Hususlarının yerine getirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarıimızla, RAPORTÖRLER 

Ankara Senatörü Konya Milletvekili 
İsmail Yetiş Necati Kalaycıoğlu 
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Bütçe Kaiılmia Kom'isyodııu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 22 . I . 1972 

Esas No. : 1/556 
Karar No. : 178 

CUMHURİYET ^UNATOSU BAŞKANLIĞINA 

30 . 11 . 11)7.1 tarihinde' Türkiye Büyük Millet Meclisine ısunulup, bil âhara tetkiki hususu Kamiısy.n.ıımuza nıuhavvol «Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü. 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Gençlik ve Spor Bakanı, Bakanlık yetkilileri, (lenel Müdür »ile Maliye Bakanlığı ve 'Devlet Plânlama l1 eskil âtı (temsil çilerinin hazır bulun
dukları oturumda gürüşüklü; 

(Söz konusu Gcıi'eıl Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe kanunu tasarlısının 1 ve 2 nei maddeleri tetkik edildiğinde görüleceği üzere, 
Genel Müdürlük gider rakamları, (A/ l ) cari harcamalar, ve (A/î.}) :set!in,aye tenkili ve transfer harcamaları. için'sıraföıyte, (44 817 790) ve 

(53 045 554) lira İki, toplamı olarak (97 8(53 34 4) Iİra ödenek verilmekte, 
Gelirleri ise tasarının 2 n;ci maddesine bağlı (B) işar'etli cetvelde gösterildiği üzere (97 8 U3 344) lira •cvlaraik talimin edilmektedir. 
'Genel Müdürlük bütçesi üzerindeki ii'örüş melere, Genel Müdürlüğün geçmiş yıl bütçe ve-plân. uygu lamaları ile bu yi''ki, bütçe ile ön

görülen çalışmalar üzerinde K'o'ntiısyonunıuz adı ııa gerekli i ne elemeleri yapan ısayın rapo.'rtfjr lerinı izin raporlarını izah sadedindeki koınnışma-
Jan. ile başlanılmıştır. 

R aportörl erimiz 'ha zırladıikları r aporl a tın d a g c nell 1 iki e, 
Yurttaşın fizik ve hıoral 'kabiliyetlerinin Ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağlı yan, oyun, cimnastik ve çeşitli spor faaliyelle-

Jeriüi sev'k ve idare etmek maksadiylc, 1938 yi İT nidan beri' diğer ülkelerdeki benzerlerine uygun: bir ç.'aba ıha reayan ideden Tei'biyeısi 'Genel Mü
dürlüğü, bir yaradan niüfusuımuzlla dengeli olarak [sayıları 'güm .geçtikçe artan gençlerimizin beden kabiliyetlerini spor yoluyle geliştirir
den, diğer yafadan yine 'sayılan milyonları bulan sporsever halkımızın boş zaım.an.lanrvı Kabalarda, salonlarda ve havuzlarda temaşa yoluyle 
değerlendirmelerine hizmet 'etmekle yükümlü olduğu, böylesine iki yönlü bir gençlik ve ıspor hareketine yönelmiş olan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün ta ali iy eti erini tüketimden çio'k üret ilme dönük bir görüntü içinde d'eğer lend irilmeni o gerektiği, zira fizik yapısı mü-
kemımel bir .gemiciliğim çeşitli alanlardaki eylem leri nedeniyle üretime katkıları büyük olacağı gibi, spor temaşaası nedeniyle de elde ©dilen ge
lirler ve stporl a ilgili müşterek bahis ( S p o r - T o t o ) dan isağlamam meblâğ dikkate al ıuınsa ıspor faaliyetlerini düzenliyen Beden TeHbiyesi GV-
nel Müdürlüğünün, üretici 'kuruluşlar sınıfına dâhil edillmesi gereği üzerinde durmuşlar. 

Diğer ülkelerin îkuıruluışuına benzer bir örgütlenme ile 21 spor dalında faaliyet gösteren Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 21 Federas-
yonunununı yıllık plân ve programına göre, gün geçtikçe sporcu Kayısını 'artırma yolunda çaba, lıarcandığımı, ifade ile, 

Gün geçtikçe önemi 'artan sporun lâyıkıyle ele alınması, sorunlarının çözümlenmesi için ihtiyaca cevap vereeeik, günüm şartlarına uygun 
ve nıodern görüşlleri kapsayan Teşkilât Kanununun -geciktirilmeden hazırlanması ve kanunlaştırılması, 
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Teşkilât Kanununun ihzarı ve kanunlaştırılması süresinin uzayabileceği ihtimaline binaen; şimdiden ve vakit geçirmeden İller Bölge Müdürlük
lerinin Genel Müdürlüğe bağlanmasını sağlıyaeak bir kanunun ivedilikle Parlâmentoya şevkinin temini; 

Yurdumuzda sporun gelişmemiş ve arzulanan seviyeye ulaşmamış bulunmasının nedenler'inden biri ve en 'başta geleni şüphesiz antrenör ve mo
nitör ihtiyacının 'karşılanmaması keyfiyetidir. 21 spor dalında faaliyet gösteren federasyonların ve 07 İl Bölge Müdürlüklerinin ihtiyaçları dik
kate almarak lıer spor branşında yetişmiş yeterli antrenörün aylıklı olarak görevlendirilmeleri hususunda gerekli tedbirlerin geciktirilmeden 
alınması, 

Antrenör ve eğiticilerin yaygın hale getirilmesi ve konunun kökten çözüme bağlanması için Spor Akademisi inşa ve kuruluşunun biran evvel 
tamamlanması 'için gerekli tedbirlerin alınması, yolundaki temennilerini sunmuşlardır. 

Sayın raportörlerimizin yukarıda özet olarak sunulan (konuşmalarını mü'taa'kip, söz alan üyeler, gençlik 'Sorunları üzerinde kişisel görüş ve te
mennileri havi konuşmalar yapmış ve ilgililere çeşitli sorular tevcih etmişlerdir. 

Üyelerin tenkit ve temennilerini mufassal konuşması ile Gençlik ve Spor Bakanı cevaplandırmış, g örüşmelerin yeterliliği görüşü üzerine, mad
delerin görüşülmesine geçilerek, 

Tasannın 1 nci maddesi; maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 14.000, 14.571 (İdame ve geliştirme giderleri) maddesine, yoksul ve 
fakat başarılı kulüplere malzeme ve nakdî yardım yapılması zorunluluğu gerekçesiyle (1 000 000) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle (A/ l ) cari 
harcamalar toplam rakamı da (45 817 790) lira olmuştur. 

Tasanda ödeneği, dolayısiyle bölüm ve maddesi olmadığından 'bölüm ve madde açılarak Bölüm 22.000, 22.811 (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) m addosine, 

1970, 1971 yıllarında yapılması plânlanan ve fakat nakit darlığı ve Tlalkapmar tesislerine öncelik verilmesi mecburiyeti karşısında gerçekleş-
tirilemiyen tesisler için bu gerekçe ile (23 325 000) lira, 

Yine yeniden açılan bölüm 23.000, 23.811 (Makimi teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine, yukarıda bahis konusu tesislerin tamam
layıcısı bâzı cihaz ve makinaların mubayaası için (1 675 000) lira konulmuş, dolayısiyle, 

Tasarının 1 nci maddesinde de (A/2) yatırım harcamaları açılarak yukarıda veriliş gerekçeleri arzoluııan toplam (25 000 000) lira konulmuş, 
Konya, (Karaman, Ereğli ve Alaşehir) stady omlarının çimlenmesi ve Konya Stadyomu tevsii inşaatı ile İstanbul (Beşiktaş) Fulya Tarlası Spor 

Sahası tesislerinin biran önce gençliğin istifadesi ne uygun şekle iblâğı için gerekenin yapılması hususları birer temenni olarak Komisyon üyele
rince ifade edilmiştir. 

Bölüm 32.000, 32.100 (Kamulaştırma ve stına'Lma »bedeli) maddesine, yıllardan ben iki teşekkül arasında bir anlaşmazlık konusu olan Anka
ra (19 Mayıs ıStadyoımu) (arsası konusu ile ilgili olarak Baden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Ankara Belediye Başkanlığı arasındaki alım sa
tım ikıonuısu Kotmisyoıniumrızda uzun görüşmelere vesile .teşkil eltmoış, konunun aydın'lanmasında yarar olur düşüncesiyle ve İç Tüzüğümüzün 
âmir hükmüne dayanılarak: Komisyona daveit edilen Ankara Belediye Başkanının verdikleri izahattan, söz konusu arsa maliki Belediyenin, yet
kili Kurullarınca kanar muvacehesinde, arsanın bedeli 4 eşit taksitte Öd emmesi kaydiyle (100 Milyon) liraya sa;tı!ması, alıcı tarafın rızıası halin
de gerekli muameleye (tevessül olunacağı anlaşılmış, Komisyonumuz iki resmî kuruluş arasındaki, ihtilâfını ıgiderilımesimde ve ileride tahakkuku 
temenni ©dilen lanlaşınua halinde ilk (taksit karşılığı olarak (25 000 O00) lira, 
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Yine aynı. maddeye, 1972 yılında kamul aştırıl inal arı veya (saltroalınmaları zaruri plâna bağlanmış 1 csih-uorin arsaları iein (1 000 OOO) lira ilâve 
edilmiş, Toplam, bu (26 OOO OOO) liralık ilâve nedeniyle de (A/3) (sermaye (teşkili ve trausTıer harcamaları »toplam rakıamı (79 045 554) lira., ve 
(A/ l ) , (A/2), (A/3) cetvellerine yapılan ilâveler .sonucu da 'toplanı gider rakamı (149 <H(>3 344) lii'a olmuş ve 1 nci madde bu değişik pekliyle 
'kalbııl ed i İni işitir. 

Tasarının 2 nci maddeısi; 1 inci maddeye yapılan ;iâ veler sonucu .bozulan bültc e ıjyelir-ıvİder tevazün ünü sağlamak iein, .maddeye. ıbağh (B) işaretli 
cetvelin,'Bölüm 72.000 72.100 (Hazine Yardım) maddesine .(52 000 OOO) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle, toplam .gelir rakamı da (149 8'G3 344) 
lira olmuş ve madde İra değişiklikle kabul edilmişi ir. 

Tasarının, 3 ve 4 mcü maddeleri cetvelleriyle beraber aynen, 
5 nci madde, maddeye bağlı (K) işardtli cetvele, hakemlerle ilgili yeni 'bir bölüm ilâve edilmek suretiyle değiştirilmiş, 
6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ise Tavşandaki şekilleriyle aynenı ıkabul edilmiştir. 
'Genel Kurulun tasviplerine ara edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. B'dgehan 
Afy-m K". 

K. Karaayachoğl 

Aydın 
N. Menteşe, 
Gaziantep 

Söz Ha'kikvm Mahfu; 
S. Tanyeri 

K a r s 
K. Okyay 
Malatya 

M. Kaftan 

Sakarya, 
N. Bay ar 

u 

«lur 

Başkanvekil i 
Ed i rne 

N. Ergendi 
Amasya 
Y. Amr 

Bolu 
II. İ. Cop 

'Giresun 
M. E. Tur yut a ip 

Kayser i 
M. Yüceler 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
II. Uysal 
Trabzon 

E. Dikmen 

Sözen 
A n k a r a 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Ay gün 

a. s. ü. 
II. Üner 
Tfatay 

lî. Özkan 

Konya 
Ar. Kalaycıoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sivas 
A. Durakoglıı 

ITrfa 
/. E. Karakapıeı 

Söz 

Söz 

K â t i p 
Mala tya 

A. Karaaslaıı 
Ankaır , 

Ha'lciküm Malıf uzduv 
11. Balan 

Denizli 
İT. Oral 

İeel 
C. Okyayuz 

Konya 
B. 31 ilderrisüğlu 

NlğcSo 
N. Çerezci 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
hakkim 'a'iii'ir'dnr 

E. Atayurt 

Adana 
S. Kıhç 
Ankara 

T. Takar 

Diyarbak ı r 
ti Savcı 

İzmir 
i l . Önder 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
Söz bak la - . . - v < 

N. Kodamanoğlu 
Tabiî Üye 

K. Karavclioğlu 
Zonguldak 

K. Ncdimoğlu 

A Lyon K. 
/ / . Ilamanıc^jyru. 

Arı İcara 
İ. Yetiş 

Erzu rum 
R. Cinisli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malaty-, 
A. /d-yurf: 

Bizo 
S. Z. Kiho.oylu. 

Trabzon 
^'1. »Şf- Ağa no ahi-

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 



HÜKÜMETIN; TEKLIFI 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Be deh Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları liçilm (A/ l ) işaretli cetvelde gösterilldiği üzere, (44 817 790) lira, 
Sermaye teşlkiıl'i ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (53 045 554) lira ki, topüjam olarak (97 863 344) lira 
öden£& verilmiştir. 

MADDE 2. — -Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzeıfe (97 863 344) lira olarak tah

min e'dilmiştir. 

MA-D'DE 3. — »Beden Tetrbüyesi Genel Müdürlüğünce 1972 yılında 
elde edilecek gelir ıçeşllfâriadeaı !he*r (birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (G) lişıaretîi cetveldje ' gösterilmiştir. Bu csfivelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsilline 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Aşağıda gösterilen »kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli! -cetvelin illgiîü teır [.dibindeki gelir ifazlası ile 'bunları iaşian ge
lirleri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen t e r t i p l e t ödenek 
kaydetmeye Maliye Bakamı yetkilidir. 

1. Futbolda (müşterek bahis gelirleri : 12.911, 12.912, 14.573, 21.000, 
22.000, 23.000, 32.100, 34.720. 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571. 
Bu ödeneklerden |yılı içinde ıharcanmıyan kısım ertesi yıla devir 

ve Mriinioi fıkra esiasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 
Bu tertiplerden geçm. yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde-

nemiyeaı (borçlar, ımütaalkıp yıl (bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerimde yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E,) işaretli ceitvelde gösterilmiştir. 

Beden T. G. Mel. Büt 

I 

27 — 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN DEÖlŞTİRİŞİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları (için (A/ l ) lişaıreıtli cetvelde gc'istıeırildüği üzeri©, (45 817 790) lira, 
yatırım harcamaları içim (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(25 000 000) lira, sermaye teşkili ve (transfer haraamaları içinde 
(A/3) işaretli cetvelde (gösterildiği üzere (79 045 554) lira ki, toplanı 
olarak (149 863 344) lirtı ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (149 863 344) lira olarak taih-

min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarıiım 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

eesi; (S. Sayısı : 13) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 16. — Yapılacak riınşaajtla ügüHi olaıtfalk kamuilaşltırılacak ve
ya ısaltınalınacaJk arsıa ligin, (Kamulaştırma ve s'atuııailmalaT) bölümlüme 
'konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kan;Umuna bağlı (A/2) işa
retli cetvelin, (Yapı, tesis ve büyük onaranı güderleri) bölümlüne dâhil 
törtüpleifden /(A/3) lişaneıtlâ cetvelin (Kamulaştırma ve ısıatınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya, Maliye Balkanı yetkilidir. 

MADDE 7. — 7258 sıayi/lı Kanunu^, 4 n^ü maddesi gereğince, her 
netv ıi ıspor ısaha ve rbesüısOleri vücuda gieltdirmeik aımadiyle, Beden Terbiye
si Genel ^Müdürlüğü bütıçiesinıiaı (A/2) lilşaretli ceitvelünin 21.000 ve 22.000 
nci bölümlerinde yer lallan ödenıeklendem 4 mcü maddesi gereğince biiâ-
hara bu bölümlere ödenek (kaydedüliecek miktarlarda'n (Beden Terbiyesi 
bölge (başkanlıklarınca '3530 sayılı Kanun hükümleri uyarınca emanet 
yolu (ide yapılabilecek ligölerlin, dışında (kalaın yatırımlara ıaât ödenekle • 
rüln Bayındırlık: Balkanlığı ile nıezkûr G-enal Müdürlükçe mutabık kalı
nacak ımikfcarüıarı, Bayınldırlık Balkalnlığı fbütçelsinün mevcut veya ye
niden .açılacak aynı yatırım huzmelilerine ısarf edilmek üzere, '.aktıaırma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Balkanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden yılı içinde sarf edliilimliyen (kısınTİıar (müteakip yıl bütçesine dev
redilir. 

Bayındırlık Bakanlığı tmiezkûr üsleri 3530 ısayılı Kanun esasları dai
resinde yürütür. 

MADDE 8. — Bu İKanum, 1 Mart 1972 (tarihinde yürürlüğe girer, 

MADDE /9. — ıBu Ikanunn, Maliye ve 'Gtemglk ve ıSpor Bakamları yü
rütür. 

(Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Erim Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş A. Kamosmanoğlu 

Beden T. G. Mel. Bütçesi 

Bütço Karma Komisyonunun değişt irişi 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci ıznaiddeisi aynen kabul edilmiştiir. 

MADDE 7 - Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul adilmişltir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ıkajbud edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi lajynen kabul edilmiştür. 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî S. Bakanı 
M. Özgüneş î. Arar F. Melen 

(S. Sayısı : 13) 
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İçişleri Bakanı 
/ / . Ömeroğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
•S. Koças 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Millî Eğıit. Bakanı 
Ş. Orel 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Baltanı V. Tarım Bakanı 
T. Akyol Ö. DerbÜ M. 0. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal S. Babüroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Karakaş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. DerbÜ 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR 
12.1.10 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

1971 Ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

16 481 766 

4 304 002 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

24 448 224 

5 719 010 

3 767 198 

24 448 224 

5 719 010 

3 767 198 

12.250 Yabancı uzmanlarla yaıdımcılan ücreti 
12.200 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İsçi ücretleri 

304 000 

12.282 

' 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391. 
12.392 

Diğer işçi1 ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yivecek vardımı 

2 000 000 

43 005 

8 500 
1 000 
3 500 

30 000 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

814 

152 
800 

400 
1 

797 
000 

093 871 

40 
5 

34 
35 

806 

932 
760 
704 
325 

•3 
904 

153 252 

16 992 
1 

1 

1 

1 

814. 400 
1 

152 797 
800 000 

093 871 

40 932 
5 760 

34 704 
35 325 

1 
806 904 

153 252 

16 992 
1 

Beden T. G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 



Bölüm Madde Öden otl'in o o «idi 

197.1 ödeneği 
Madde E ölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l i r a 

EK ÇALİŞMA KAliŞsLTKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Kazla çalışma iiercîi 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 îş güçlüğü, is riski ve teminindeki güçlük 

zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENLKLER 

12.710 Temsil giderleri 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

1 - X !vl t. t u IJOLI un itti l 

YÖNETİM YOKLUKLAR t 
12.811 Devlet memurları sürekli gövcx yollukları 
12.818 Devlet memurları geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

1 
1 

434 752 

1 500 
G0 000 

1 
1 

568 139 

4 000 
250 000 

1 
1 

568 139 

4 000 
250 000 

Beden T. G. Mâ. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.821 
12.829 

12.834 
12.841 

DENETİM YOLLUKLARİ 
Müfettişler geçici1 görev yolluğu 
Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol
luğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Kurs yolluğu 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 435 201) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yollukları 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

32.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 132 938) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
Beden T. 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira üra i Lira Lira 

200 000 

15 000 

25 000 
2 000 

155 000 

20 000 

4 200 
2 000 

155 000 

20 000 

4 200 
2 000 

33 750 

75 000 

1 
22 500 

11 700 000 

8 200 000 
3 500 000 

1 631 021 

75 

! 
22 

13 300 

9 000 
4 300 

750 

000 

(İ8H 
500 

000 

000 
000 

2 011 574 

33 

75 

1 
22 

13 300 

9 000 
4 300 

750 

000 

688 
500 

000 

000 
000 

2 011 574 

205 501 250 001 250 001 

30 000 40 000 40 000 
G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 



Bölüm Maddo ödeneğin çeşidi 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider-
1 eri' 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 .Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları gider

leri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Beden T. G. 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 
10 
100 
2 

000 
000 
000 
000 

100 
10 
135 
2 

000 
000 
000 
000 

85 000 170 000 
150 000 250 000 

3 000 3 000 

M.d. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 

40 000 55 000 55 000 

47 500 40 000 40 000 
50 000 75 000 75 000 
35 000 35 000 35 000 

1 1 1 
3 000 5 000 5 000 

152 000 247 000 247 000 

100 
10 
135 
2 

000 
000 
000 
000 

200 000 253 053 253 05̂  

238 000 423 000 423 000 

170 
250 
3 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde öde i ıe.Çaı çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm topların 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'ist enen Komisyonca kaibul ödüllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

TAŞİT İ8LETML VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet ta.sıtlan inletme ve omuma gider
leri 

KİRA GİGERLLRİ 
13.61ü Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENtiL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 712G sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

17 000 

818 520 

20 000 

5 000 
15 000 

18 979 004 

20 000 

818 520 

40 000 

10 000 
30 000 

18 302 991 

20 000 

818 520 

40 000 

10 000 
30 000 

19 302 991 

Beden T. G. Md, Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetle istemen Komisyonca İcaibul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

MALİ HİZMETLERLE İL'İİLİ Gİ DER
LER 

14.430 Para tasıma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

.14.5"!O Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış okullarda okutulan öğreneiler gider-

] eri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 saydı Kanunun 4 ncii maddesi ge

reğince yapılacak gideri er 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

4 000 

18 955 002 

30 000 
25 000 

1 
1 

2 600 000 

16 300 000 

10 001 

10 000 
1 

20 000 

30 001 

5 000 

15 001 

15 000 
1 

40 000 

5 000 

18 257 989 

22 000 
8 004 

1 
27 !)84 

2 000 000 

16 200 000 

55 001 

19 257 989 

22 000 
8 004 

1 
27 984 

3 000 000 

16 200 000 

15 001 

15 000 
1 

40 000 

55 001 

Be T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Böiüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Mnddo üdeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL OİDBKLBRİ 

Bölümü toplamı 16 481 7Gö 24 448 224 24 448 224 

13.000 YÖNETİM OİDERLMRİ Bölümü toplamı 1 6Ü1 021 2 011 574 2 011 574 

14.000 HİZMET GİDERLERİ. Bölümü .toplamı 18 979 004 18 302 991 19 302 991 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplanu 30 001 55 001 55 001 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 37 121 792 44 817 790 45 317 790 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

J.jira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kaîbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Ldra 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPİ, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.811 Vapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

0 Teknik personel geçici görev yolluldan 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

34 250 001 

34 250 000 

1 

1 071 998 

750 000 

321 098 

34 250 001 

1 071 998 

23 325 000 

23 325 000 

1 675 000 

1 675 000 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm Madde Ödene&'üı ccsidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Ilükümctço istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2.1.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJK GİDERLERİ 
Bölümü loplnmı 

YAPİ. TKSt'S VK BÜYÜK ONAKJM Gİ-
DLRLKRİ Bolü I t ıü toplamı 
MAKÎNA, THGIIJZAT VE TAŞIT ALIM
LARI \K BÜYÜK ONARİMLARİ 

Bölümü toplanıl 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

34 250 001 

1 071 998 

35 322 000 

23 325 000 

1 675 000 

25 000 000 

Bedea T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13; 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Maddo Ödeneğin cesidi 

32,000 
I - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

1971 ödıeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 000 000 

3 000 000 

1972 yiiı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fcaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 000 000 

2 000 000 28 000 000 

28 000 000 

27 - Transferler 

54,000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞLUSLZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 37 005 000 

34,250 580 sayılı Kaımıımı 13 ııeü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 

34.260 Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri per
sonel giderleri karşılığı 25 000 00ü 
(Bu ödenek yetmediği takdirde yeteri ka
dar ödeneği artırmak üzere gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Ödeneğin tevziatı ihtiyaca göre Maliye 
Bakanlığınca yapılır.) 

34.280 İller bölge müdürlükleri spor faaliyetleri 
için yapılacak yardım 2 000 000 

37 105 000 

50 359 198 

5 000 

33 047 059 

50 459 198 

50 359 198 

5 000 

33 047 059 

50 459 198 

17 307 139 17 307 139 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

0 Akdeniz Oyunları Müdürlüğüne yapılacak 
yardım 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

84.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
'Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli' ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
85.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BUN-
ZERİ ÖDEMELER 

85.310 Emekli, dul ve yetim' aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURULUŞ, SAN
DIK VE BENZERİ KURUMLARA YAR
DIM 

35.710 'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü me
murları öğle yemeğine yardım (Memurlar 
Yardım Sandığına ödenir.) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 000 

100 000 

355 001 

300 
50 
5 

1 
000 
000 
000 

25 000 

380 002 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemıen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 

412 190 

57 
300 
50 
5 

190 
000 
000 
000 

40 000 

5 4 1Cİ5 

506 355 

.100 000 

412 190 

57 
800 
50 
;> 

190 
000 
000 
000 

40 000 

54 165 

506 355 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

3-6.310 Kamu iktisadi teşebbüsleri seçen yıl 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıl borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç ııisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

55 001 80 001 80 001 

55 001 

1 
50 000 

5 000 

75 001 

1 
75 000 

5 000 

75 001 

1 
75 000 

5 000 

3 000 000 
37 105 000 

380 002 
55 001 

40 540 003 

2 000 000 
50 459 198 

506 355 
80 001 

53 045 554 

28 000 000 
50 459 198 

506 355 
80 001 

79 045 554 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 

01.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 
hasılatından elde edilecek, gelir 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR

LERİ 

62.145 Diğer hasılatlar 

62.320 Faiz 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden eide edilecek gelir 

03.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
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B — CETVELİ 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe talimin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıanu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

70 000 000 68 000 000 68 000 000 

70 000 000 68 000 000 68 000 000 

2 050 000 2 050 000 2 050 000 

2 000 000 12 000 000 2 000 000 

50 000 50 000 50 000 

3 505 000 6 000 001 6 000 001 

3 500 000 0 000 000v 6 000 000 

5 000 .1 1 

37 428 795 21 813 343 73 813 343 

37 428 795 21 813 343 73 813 343 
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Bölüm Madde Gelirin eesidi 

1972 yılı için 
1971 yüı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

61.000 

G2.000 

03.000 

72.000 

KURUMLAR HASILATI YE İ'AYLARI 
Bölümü toplamı 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI ÇELİK
LERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER. Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

70 000 000 

2 050 000 

3 505 000 

37 428 795 

112 983 795 

68 000 000 

2 050 000 

6 000 001 

21 813 343 

97 883 344 

68 000 000 

2 050 000 

6 000 001 

73 813 343 

149 863 344 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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C - CETVELİ 

Vorglilerin, resimlenin ve başka 
fgollirllieriin dayaniaıklan 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kainum 16 . 7 . 1938 3530 
» ,30 . 5 . 1941 4047 
» 29 . 4 . 1959 7258 

E, - CETVELİ 

1972 yılı -Genel Bütçe (Kanununa bağlı (H) işaretli cetveldeki (harcama formülleri bu jbütçe için de uygulanır. 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Madde 14:571 : İdame ve geliştirme giderleri: 
I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları, 

II - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince külü]) ve bölgelere ödenecek saha ve salon hissesi giderleri 
ile vergi, resini, hare ve benzeri ödemeler. 

14.571 nci maddeden ödenir. 
Madde 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, gereğince yapılacak giderler : 
I - Yurt içinde ve yurıt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunların hazırlık ('alışmalarının yerli ve milletlerarası 

kampların, toplantıların, kursların (seminerler dâhil) gerektirdiği; 
il. Iİ3.O00 nci (Yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin giderler, 
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri 'geliştirici ve eğitici her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları değerlendirme giderleri, 
3. Yemeklik ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4. iGelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince, yabancı takımlara verilecek paralarla, yapılacak karşılaşma, uğurlama, 

Kİyfet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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5. (Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyulan tercüman, mihmandar ve spiker ve yardımcıların yolluk, ücret, bedel 
ve istihkakları ile benzeri ödemeler, 

'6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletim elerinde kullanılacak personelin yolluk, ücret, bedel ve istihkakları 
giderleri, 

7. ıBeden eğitim öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, işletme ve personel giderle i, 
İT - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunla 'in hazırlık çalışmalarına, toplantılarına ve kamp

larına katılacak hakem, antrenör, doktor, masör, idareciler ile bunların yardımcılarının sporcularının hizmetli ve işlilerinin : 
1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsilî müsabaklara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinden ayrılmaları dolayısiyle uğradıkları 

zararları karşılamak anıaciyle verilecek tazminatlar, 
S. Beden Terbiyesi tüzüğü hükümleri gereği.nce verilecek ikramiye, mükâfat ve ödüller; 
4. [Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi mıenniklkeltliGre yapı'lıaoalkseyaıhatfendeıjdlaatecıi vespincıuılıaıım giiiydfeijljmıe, töçhiziajt, itöneta, spor kıyıafıeitâieri 

ve spor kazaları sigorta ücreti, Beden Terbiyesi Teşkilâtında bulunan personel ile idareci, antrenör, monitör, hakem ve sporcuların vazifeli ola
rak görev ve seyahatleri sırasında mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedavileri için yönetmeliği gereğince yapı'lacaık tediyeler; 

III - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 
IV - öaniel müdürûiiıkçıe teıtibeidilleoeik resmî ve millî müsabakalarda hakemler, müşahit ve saha komiserlerine hizmetleri karşılığı verilecek taz

minatlar, 
V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 

VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanıtma ve propaganda giderleri, 
VII - Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca birinci bentte yazılı gider ve ödemeler, 

VIII - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin, federasyonların toplantı, denetim ve inceleme görevlerini yapacakları yurt içi 
ve yurt dışı yollukları ve oturma gündelikleri yurt dışundan bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikâmet giderleri, 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek verigi, harç ve benzeri ödemeler, 
X - Binicilik yarışmaları ve oyunlarına katılacak hayvanların taşıma, kamp, yarışma ve oyunlara tahsis anından, tahsis sonuna kadar Binicilik 

Federasyonu atlarının ise devamlı olarak yem, tedavi, bakım, yiyecek ve barındırma giderleri ile bunlara ilişkin giderleri ve bakıcılarının yol 
ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine federasyonla rca ödenecek: aidat. 
XII - Hakemlere, yönetmeliklerinde belirtilen usul ve şartlara göre hakemlik tazminatı, diğer 'görevlilere C> . o . 1970 tarih ve 1/323 sayılı Ba

kanlar Kurulu Kararında tes'bit olunan miktarlarda ücret ödenir. 

Beden T. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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T - CETVELİ 

Bedeta Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kaaıuımnım 11 nci maddesine ıgöre kullanılmakta olan taşıt cetveli : 

iSatmaimdığı 
Adeft Ckmi Diferaıiıısiiyel Markas ı ta r ih Bedeli JvullanıMıjh ver 

1 SepöbM ınotösiiklet ,1a-va 13 . 5 . Iî>-'>'î 14 000 Gene ' Müdür lük evrak dağıtım islerinde 
1 Motostiklelt 250 e.c tııipontör Arçelik 25 . 10 . 19G8 10 500 Genel Müdürlük evrak dağıtım islerinde 
1 Binek otomobili ' •Olıcvrolet .12 . 0 . 1070 02 nOO .Gençlik ve Spor Hakanlığı hizmetinde 
1 1970 model (Şehir dışj kap t ıkaç t ı 

•kaloriferli. 3 kapıl ı) ( 4X2) D-İOO 1>odge 9 . 0 . 1971 70 0O0 Genel Müdür lük hizmetlerinde 

7258 sayıl ı 'Kanunun 4 tncii maddesi gereğince 1971 yıî ı bütçesinden 1 . 3 . 1971 t a r ih inden 31 . 10 . 1971 (tarihine 'kadar 12.911, 12.912, 14.573, 
22,811, '22.313, 23:811, 23:812, 32.100 ve 34.720 nci bölüm madde le r inden yapı lan sar f iya t ı c^s ter i r l istedir. 

J İöliiiiL ;Madde fjira K. 

12.000 12.91.1 İdareci vo sporcular ın vur! içi yol lukken O 900 158 J0 
12.912 İdareci, ve sporcuların, yur t dı*ı yoii ıddarı 2 750 922 53 

14.000 14.570 725.S saydı K a n u n u n 4 ncü maddesi gereği ne e »iderler 10 081 105 ı92 
22.000 22.811 Düzce stadı onan ım 00 715 00 

Bitl is teleksi tesisatı onarımı 1!) 050 08 
Ağrı Kayakevi onarımı 09 419 49 
Kas tamonu Stadı onarımı 25 000 00 
7 adet skonbaud lıedoli 240 750 00 
İzmir havuz çökelti cihazı Oedeli 109 080 ,25 
Bayındırl ık Bakamilııgma devir 10 300 000 00 
İzunir Mtuıordu lokal binası inşaatı 14 865 85 
klrzurum Kapalı. Spor Salonu onarımı 34 481. ,^0 
Akdeniz oyunlar ı için bayrak direkler i tesisi 71 084 07 
A n k a r a 19 Mayıs Stadı çim onarımı 84 241 00 

Deden T. G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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üölünı ^Madde Lira, K. 

'Bursa P a r k Otel an t reman salonu onarımı 45 536 86 
Ordu Stadı onarımı 10 000 00 
feteiiıibııl Sanyıe.r cim parkı 35 223 95 
Bursa İnegöl Stadı inşaatı 214 000 00 
Bursa Stadı su tesisatı 34 999 83 
MaıLaz^int Spor Saba;sı inşaıaitı 300 000 00 
İzmir Alsaneak Stadı o l a r ımı 344 918 02 
ıBitılıis Stıaldı inşaatı 200 000 00 
Bursa. Uludağ Knyakevi onarımı 300 000 00 
lutaıubn! Fonieııbabee, Sarıyer, Mi tıkat paşa sitıadlairı çimlenin? 
işlıeıü 123 987 82 
Kayser i S tadı onarımı 49 967 '63 
İs tanbul F y ü p Stadı onarımı 200 000 00 
Amasya - Merzifon stadı tel öryü tesisi. 30 000 00 
Anka ra Anı t tep. ' spor tesisleri inşaatı ' 350 620 00 
Manıza Sta/h onarımı 75 000 00 
İzmir tenis kor tu onarımı 21 000 00 
Balıkesir velodroın onarımı 19 000 00 
Kütahya, Stadı e imbndi rümes i 40 000 00 
Konya, Si adı ikmal insaftı . Sö 000 00 
Afyon Sindi tesisat onarımı 36 850 35 
Akşehir Stadı onnruuı 50 000 00 
Oaziauiep - Kilis Spor Şatonu inşaatı 76 473 76 
Diyarbakır kapalı türi'ulniu 'inşaatı 40 000 00 
Oeybau Stadı arık t r ibün hisaakı 358 909 21 
Balıkesir A<nk Yüzme Havuzu 2. kısıatı inşaatı 58 416 33 
Muğla Si adı a<;ık t r ik i r ı inşaatı 35 759 59 
Muğla İVrbiyo Starı kayıkhane inşaatı 23 773 86 
i skenderun kayıkl ıan- w -a / im) inşaatı 40 310 28 
Ordu Spor Salonu insanlı 84 656 58 

Bedri! T. <k Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13) 
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Bölüm pVladde Lira, K. 

22.000 22.811 Bolu Stajdı açık ttfibüın inşaıatı 
Bursa Stadı açık tribün inşaatı 
İlân, postta, teıelfon, toontrolihık, djüno mıa'İMemülar;! ve 
ıteferrik masraflar 

22.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 
23.000 23.811 ıMaikiiınıa, teçjhiizıaıt iaılnım ve büyük 'on|a,rıım'lıarı 

23,812 Taşıt alımları 
32.000 32.1.00 Eyüp Staıdı yöiünliın istaimdâkd 

Bize Stadı yerinin istimlâki 
İstanbul Zıeytıkıjbuırınııı ıspor tösrisliÇifi yorumun iiisrtMnlâM 
İstanJbul Anadolu Hisarı spor tesisleri yerinin istimlâki 
ıBoiıu Stajdı yeniınlîın Miımlâki 
İcra, hane ve avukaıtilılk ücnetilierii 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma pay] 

GENEL TOPLAM 

t>m<( 

152 798 
17 385 

mıii-
93 '507 
96 237 

646 241 
71 300 
783 510 
24 428 
84 698 
85 664 
100 000 
9 759 
55 827 

36 344 704 

44 
05 

35 
35 
00 
00 
63 
48 
30 
60 
00 
27 
09 

90 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 14 

1972 Yılı 
Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi G. Md. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /15) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1347/14319 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca , (hazırlanan ve Türküye Büyük (Millet IMecltaiııo ,SJTZL (Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinide kararlaştırılan «Devlet Hava (Meydanları ; (İşletmesi (Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ile gerekçeisi Ve leki ıcetveller ilişik olarak isunulnıustur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .14) 
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; GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Hava Yolları Geme! Müdürlüğünün ilga edilmesi sonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak 
6686 sayılı Kanunla kurulmuş olan ve teşekkülünden itibaren baş döndürücü bir hızla ile rüyan sivil haavcılığa ayak uydurmak amaciyle üyeısi bu
lunduğumuz İöAO nun kararlarımı uygulamak ve randımanlı hizmet 'göreıbilmesi dolayısiyle bütçelerimde sürekli bir yükselme görülür. Gider artış
larına paralel olara/k gelir artışları da denık şekilde anfcnuaıkta ise de; «yabancı uçak şirketlerinin ve dolayısiyle turizmin inkişafı bakımından fazla 
konma ve konaklama yapmalarını sağlamak üzere handling, konma konaklama, kira ve 13. mesaj gelirlerinde döviz hasılatı gayesiyle mevcut ta
rifelerde pek az artışlar yapılmış olduğundan giderlere nisbeten daha düşük bir artış olmuştur. 

1972 yılı içjin denk olarak memleketin günden <ı;ımc gelişen ekonamıik durumu ve İkinci Beş Yıllılk Plân göz önüne alınmak suretiyle ve ekono
mik kalkınma hızına paralel olarak daha çok ve ıdaha verimli hizmet sunmak gayesiyle 1971 yılı Bütçesine nazaran (8 541 328) lira fazlasiyle 
099 770 929) lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe ; 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

yılı (A/l) 

47 011 723 
49 946 084 
.52 824 5O0 
65 984 290 
75 886 288 

(A/2) 

13 500 000 
18 500 000 
18 136 750 
18 800 000 
19 900 000 

(A/3) 

1 313 772 
1 097 970 
1 140 539 
6 445 311 
3 984 641 

Genel toplam 

61 890 496 
69 544 054 
72 101 789 
9L 229 601 
99 770 929 

1. Maddenin gerekçesi : 
İlişik ceıtv ellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar (75 886 288) lira (A/2) yatırını harcamaları 19 900 000) lira ve (A/3) işaretli sermaye teşkiü 

vo transfer harcamaları için (3 984 641) lira ödenek konmuştur, Tertiplerdeki artış ve eksilişlere >alit açıklama aşağıdadır. 
Tertibine (1) lira ödenek konan maddeler, maddelerin muhafazasını taminen koımıuştur. 

Bölüm (Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.100 Devlet PVtemurlan aylalklan : ! 

-657 ve buna ek 1327 sayılı karnı liların tatbikatı ile kadro maaş tutarlarında meydana gelen önemli yükselmeler nedeniyle geçen 
yıl ödeneğine nazaran (6 921 120) lira fazlasiiyle teklif edilmiş'tıir. 

12.250 Yabancı idmanlarla yardımcıları ücreti : 
1971 yılında stınalınan İLS cihazının miontaj ve işletilmesi ile görevli personeli yetiştirmek üzere dış .ınemleketlerdeın getirilecek 
uzmanların zaruri masraflarını karşılamak üzere geçen yıl bütçesine nazaran (170 999) lira fazlasiiyle teklif edilmiştir. 

I). II. M. îş. Gn. M-d. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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12.280 işçi ücretleri : 
İşçi statüsüne tabi bâzı personelin emekliliğe tabi kadrolara geçmeleri ve kadro Itasarrufu nedeniyle (4 100 000) lira noks&niyle 
(900 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.310 AHe yardımı : 
657 ve buna ek 1327 sayılı kananlar gerekince verilen çocuk zamları ücretli ve işçi statüsünde çalışan personelin Devlet Me
murları statüsüne alınmaları nedeniyle geçen yıla nazaran (474 000) lira fazlasiyle (486 000) lira olarak teklif edilmişttir. 

12.320 Doğum yardımı : 
1971 yılında konan ödenek ihtiyacı karşılamadığından geçen yıla nazaran (70 000) lira fazlasiyle (72 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

12.330 ölüm. yardımı : 
Me'r'i kamun ve mevzuata göre bu yardımdan faydalanan personel için 1971 yılı ıDütçesine konan ödenek ihtiyaca kâfi gelmedi
ğinden (61 000) lira fazlasiyle (63 000) Lira olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı (ve 'Cenaze masrafları : 
Devlet Memurları Kanununa göre ödenen bu iştikakta 1971 yılında önemli bir artış olması nedeniyle (67 530) lira fazlasiyle 
(281 700) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince bu yardımdan faydalanacak memurlar için 1971 yılında konan ödenek kâfi 
gelmediğimden (8 500) fazlasiyle (13 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli 'keseneği (karşıllılklları : 
5434 sayılı Kanun gereğince emekli statüsüne tabi personel için 1971 yılımda konmuş olan ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
(3 945 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları [kepenek ve prJm karşılıkları : 
ıSosyall Sigortalatr statüsüne tabi personelden bir kısmının emekliliğe taTri kadrolara geçirilmesi nedeniyle geçen yıla nazaran 
(492 000) lira nok&aniyle teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
'657 ve 1327 sayılı Kanunun hükümlerine göre bu yardımdan faydalanacak personele verilecek giyecek eşyasının temini için 
,'geçen yı'la nazaran (509 999) lira fazlasiyle (510 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 sayılı Kanun gereğince ihale komisyonlarına üye olarak iştirak edeceklerin ücretlerini karşılamak' üzere geçen yıl bütçesine 
(konan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğu göz önüne alınarak (200) lira noiksaniyle teklif edilmiştir. 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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12.811 Sürekli Iğörev yollukları : 
6245 sayılı Kanun gereğince genel müdürlük teşkilatı dfılıilinde yapılacak tâyin ve nakilleri karşılamak üzere konımuş olan öde
nek 1971 yılı ihtiyacını karşılıyamadığından 1972 yılı için (15 000) lira fazlasiyle (50 000) lira olarak taklit' ddilmişjtir. 

12.813 Geçici (görev yolduğu : 
DJIMİ teşkilâtına, bağlı ve yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan hava limanları ve meydanlarda vazife görmek üzere merkezden 
'gönderilen perisioneEn yolluk masrafları için geçen yıl bütçesine konan ödenek ihtiyacı kairşıtıyamadığından (70 000) lira fazlasiyle 
(400 000 000) lira olanak teklif edilmiştir. 

12.814 Yabansı uzmanlarla yardımcıları »geçici görev yolluğu 
Genel mıüdürlüik teisisilerindc yeniden işletmeye acılan yandıcı cihazların işletilmesi için dış memteketierdien geitlrti'len uzmanların 
ıgerekli yol giderlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine nazaran (14 999) lira fazlasiyle (15 000) lira olarak tdküif edil
mişti ı*. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1972 yılı içinde çeşitli dallarda açılacak kurisiların uzun sürelerle devamı etmesi nedenliyle tahakkuk edecek in as rafları karışı] anı ak 
üzere (35 000) lira fazlasiyle (125 000) lira oılaraık teklif edilmiştir. 

12.849 ıKooıtrol uçağı 'personeli geçici görefv- yolluğu : 
Türkiye hava ülkesinddki uçuşların emniyet, sürat ve düzenini sağlamak maksadiylc seyrüsefer yardımcı istasyonlarının hava-
ıdan konltrol edecek KON - KOL uçakları personeli için 1971 bütçeıshıe konan ödendk kâfi gelmediğinden görevin aksamadan yürü
tülmesini teminen (10 000) lira fazlasiyle (55 000) lira oilaark tekili f edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici göreıv yolluğu ,: 
Üyesi bulunduğumuz 1GAO. CENTO ve OEAC teşlkil âti arının düzenledikleri konferanslara iştirak edecek 6 personelin yolluk gi
derlerimi karşılamak üzere (20 000) lira fazlasiyle (50 OOO) lira oila.rak teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1972 yıllında yapılacak İCAO ve OI4NTO toplantılarına katilim ak üzere Kanada'ya gidecek iki personelin yolluk masraflarını kar
şılama k üzere geçen yıl ödeneğinden (8 500) lira noksaniyle (44 000) lira olarak telklif edilmiştir., 

12.874 Yurt dı§ı îkurs yoluğu : 
Hava limanı ve meydanlarımızda ve seyrüsefer yardımcı istasyonlarımızda mevcut elektronik cihazların isletme eğitimini gör
mek üzere dış memleketlerde açılacak kurslara iştirak ve 1ÜAO standartları dâhilimde gönderilecelk personelin zaruri nuksraf-
Jarınm az olacağı göz önüne alınarak (21 o 000) lira ııoksaniy'Je (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
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12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu : 
T.C. Kon ve Kol uçaklarındaki elektronik cihazların kaılibrasyonu memleket içinde yapılmış olması nedeniyle geçen yıl bütçesi
ne nazaran (15 000) lira noksaniıyle (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.110 Kırtasiye ulumları ve giderleri : 
öenel Müdürlük merkez teşkilâtı ile hava limanı ve meydanların kırtasiye ihtiyacı içdıı 1971 yılı Bütçesine konulan ödenek ih
tiyacı karşılamam ası nedeniyle (5 000) lira faziasiyle (65 000) lira olarak teklif eldilmiştir. 

13.120 Basılı 'kâğıt ve defter alımları giderleri : 
İdarenin merkez ve hava limanı ile meydanların ihtiyacı için gerekli basılı kâğıt ve defterlerin ve kanun yönetmeliklerin bak
ışım ücretlerinde artış olması nedenliyle geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiylc (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirfbaş adlmları ve giderleri : 
Merkez teşkilâtı ve hava limanı ile meydanların ihtiyacı olan gerekli mefruşatın temini ve tamirlerinin yapılması gerektiğindeaa. 
1971 bütçesine nazaran (80 000) lira fazlasiylc (200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Üyesi bulunduğumuz ICAO Teşkilâtının yayın ve talimatlarının alınması zarureti ve eğitim maksadiıyle alınacak teknik kitap
ların ücretlerine ödenmek üzere geçen yıl bütçesine nazaran (3 000) lira faziasiyle (18 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13,150 Yakacak alımları ve giderleri : 
DHMİ Teşkilâtı ünitelerinde mevcut kalorifer ve diğer ısıtma vasıtaları için satıa ılınacak akaryakıt ve odun, kömür fiyatlarında 
meydana gelen artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneğine nazaran (27 500) lira faziasiyle (1 750 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Merkez hava limanı, meydanlar ve seyrüsefer istasyonlarının kullandıkları terkos ve içme suları fiyat'lannada son zamanlarda ya
pılan zamlar dolayısiyle geçen yıl ödeneğine nazaran (34 000) lira faziasiyle (100 000) lira olarak teklif edilmiştir., 

13.220 Temizlik giderleri : 
Genel Müdürlük ve bağlı hava limanı il-e meydanlarda yapılması gerekli temizlik işleri için kullanılan malzemenin fiyat artış
ları nedeniyle geçen yıla nazaran (25 000) lira faziasiyle (125 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
IGenel Müdürlük teşkilâtına bağlı hava limanları ile meydanlar ve seyrüsefer yadımcı istasyonlarında sarf edilen elektrik cer-
yanı ve elektrik malzemesi fiyatlarıma belediyelerce yapılan zamlar nedeniyle (184 000) lira faziasiyle teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
I lava limanı ve meydanlarda, ki bahçe ve yeşil s ah al an tanzim ve ağaçlandırılması için geçen yıl konan bütçe ödeneği kâfi geldi
ğinden 1972 yılı içinde aynen (30 000) lira olarak teklif edilmiştir! 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıl bütçe ödeneği ihtiyacı karşıladığından -1972 yılı içinde aynen (2 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konmuş olan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1972 yılı içinde aynı (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer alım ve giderleri : 
Hava limanlan altelyclerinde sıhhate zararlı işlerde çalışan personele verilen süt ve yoğurt miktarında bir azalma olması nede
niyle geçen yıl ödeneğine nazaran (10 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf gidenleri : 
1971 yılı içerisinde posta telgraf ücretlerine yapılan zamlar dolayısiyle geçen yıl ödeneğinin (20 000) lira fazla siyi e (35 000) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Türlüye hava ülkesinde uçuş emniyeti ve süratini temin ve İCAO isteklerini karşılamak üzere hava. limanları ile meydanlar ara
sındaki muhaberatı sağhyan ve yeniden kurulan devrelerin abonman ü e ret! eri nı'ilktarında önemli bir artış olması nedeniyle ge
çen yıla nazaran (400 000) lira fazlasiyle (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri. : 
İdarenin taşıma giderleri daha çok kendi imkânları ile temin, edilmesi nedeniyle geçen ŷLİ ödeneğinin aynı (o5 000) lira olarak 
teklif edilmiştir.. 

13.440 Kalberleşme araçları ve işleitaııe giderleri : 
'Merkoz.de bulunan telsiz cihaz/la fin in çalıştırıl] ması için sarf edilen elektrik cereyanı 'bedelini karşılanmak üzere 1971. yılma konan 
ödenek ihtiyacı karşılamadığından. (1 000) lira faz]asiyle. (I> OOO) lira. olarak teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel Müdürlük teşkilatında mevcut taşıtların akaryakıt onarım ve sair masraflarını karşılamak üzere konan ödenek 1071 yi bu
lda ihtiyacı karşılamadığından (1 000) lira fazlasiyle (7 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmie'fc taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Hava seyrüsefer istasyonlarının havadan kontrolünü yapan uçağın akaryakıt bakım, ve eldktroniik kontrollünün yapılmayı ve yar
dımcı istasyonların İCAO stand-nilar'nıa güre kontrol yapılacak masrafları karjilaımaik üzere (265 000) lira fazlasliyle (1200 000) 
(lira olarak teklif edilmiştir. 

14.110 Yangtnıdan korunma ve sigorta giderleri : 
Yangından 'korunma ve her türlü sigoılUı bedellerine ödenmek üzere geçen yıl konmuş ol.au bütçe ödeneği sigorta ücretlerinin, yük
selmesi nedeniyle ihtiyacı karşı'iyamıyacağı güz önüne alınarak (19 550) lira fazlasiyle (.190 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

I). İT. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .14) 
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14.130 Mahkeme îharcları ve giderleri : 
İdarendn leyh ve aleyhine açılmış d a n dâvaların takibi ve gerekli kovuşturmaların yapılması için yatırılan hare ve masraflar son 
.çıikan Finansman Kanununa göre yükselmesi nedeniyle 1971 yılı ödeneğine nazaran (20 000) lira f azlasiyle (60 000) Hra olarak tek
lif edilmiştir. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Para taşıma ve banka havale masraflarını karşılamak üzere geçen yıl bütçesine konmuş olan ödenek ihtiyacımıza kâfi geldiğinden 
»geçen yılın aynı (10 000) lira olarak teklif ed ilmiştir. 

14.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Genel Müdürlük ve bağlı hava limanı ve meydanlarda bulunan Bina ve Arazi vergileri ile Elektrik İstihsal vergilerini ödemek 
üzere 1971 yılı bütçesine konmuş olan ödenek kâfi geldiğinden 1972 yılı için de aynı (160 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Genel Müdürlük ve ünitelerinde çalışan teknik personelin bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle 1972 yılında çeşitli dallarda 
kurslar açılması programa alındığından bunların masraflarının önemli bir meblâ ğa yükseleceği nazara alınarak (240 000) lira faz-
laslyle (300 0O0) lira olarak teklif edlmiştir. 

14.631 Büro giderleri : 
Üyesi bulunduğumuz beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı yayınlanın ve İCAO ve diğer havacılık dokümanlarının bastırılmasını 
ve diğer enformasyon neşriyatın m satmalunması için konmuş olan ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan 1971 yılı ödeneğinin ayın 
(170 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

I '632 Ulaştırma giderleri : 
ÎCAO Teşkilâtına üye olmamız sebebiyle gerekli istekleri yerine getirmek ve ACC ve FtC merkezleri ile irtibat sağlamak ve tele
fon ve telsiz devrelerinin kiraları ile yeniden tesis edilecek telefon devrelerinin tesis ve kira ücretlerine ödenmek üzere (1 632 874) 
lira fazlası ile (7 039 874) lira . olarak teklif edilmiştir. 

14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri: 
Mevcut taşıtların Maliye Bakanlığından verilen işletme ve onarma giderleri miktarlarına göre yapılan hesaplar neticesinde .1972 
yılı ihtiyacı olarak (80 000) lira fazlasiyle (1 100 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

14.634 Kira bedeli : 
1971 yılı tatbikatına göre meydanlar ile şehir arasında personel nakli için kiralanan otobüsler ile bina ve garaj kiralarının 
(1 400 000) liralı/k ödenek ile karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

14.636 Malzeme allım ve giderleri : 
Malzeme alım ve giderlerinde yapılan harcamaların 1971 yılı tatbikatında (30 000) lira ödeneğin ihtiyacı karşılamış olması nede
niyle 1972 yılı için de aynen te klif edilmiştir. 
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14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
1971 yılı bütçesine konulan (2 200 000) lira ödeneğin yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılayabileceği tahmin edilmekle birlikte sene 
içinde akaryakıta yapıknış olan zamların karşılabilmesini temin maksadı ile (50 000) lira fazlasiyle (2 250 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Uzun zamandan beri ikmali yapılmıyan yangın söndürme kimyevi maddeleri ile yangın köpüğü ihtiyacını karşılamak maksatlı ile 
1971 yılına nazaran (150 000) lira fazlası ile (250 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.639 Diğer alım ve giderleri : 
1971 yılı tatbikatı ile meydanlarda mevcut fosseptiklerin temizlenmesi ile bütçe bölümleri dışında yapılan çeşitli gazete ilân bedel
lerine ödenen ücretin tahsisat içinde kalmak şartiyle uygulanması imkânı görülemediğinden ve 1971 yılı ödeneği ihtiyacı karşıla-
maması sebebiyle (10 000) lira fazlasiyle 1972 yılı için (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
1971 yılma konulan tahsisat ihtiyacı karşıladığından 1972 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : 
1971 yılında meydana gelen malzeme fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 1972 yılı için (3 000) lira fazlasiyle (60 000) lira olarak tek
lif edilmiştir. 

16.210 Uçuş kontrol lâboratuvar giderleri : 
1971 yılına konulan tahsisat ihtiyacı karşıladığından 1972 yılı için de (2 000) lira olarak aynen teklif edilmiştir. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
1971 yılı tatbikatında (30 000) lira ödeneğin ihtiyacı karşılıyacağı tahmin edildiğinden 1972 yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Muhtelif hava ni'eydan ve limanlarımızda yapılacak küçük onarımların hazırlanan keşiflerine istinaden (750 000) liralık bir öde
nekle ihtiyacın karşılanacağı tahmin edilmektedir. 

16.820 Makina ve teçhizatın onarımı : 
1971 yılı içinde ithal edilmek üzere bütçemize konulan (1 120 500) liralık ödeneğin malzeme bedeli ve gümrük, sigorta ve ardiye 
ücreti olarak ihtiyacı karşılamış olmakla 1972 yılı içinde yaptırılacak bort, ATC konsolu, muhabere konsolu bedeli olarak (o25 000) 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 
1971 yılı tatbikatı göz önüne alınarak 1972 yılında ihtiyacın (20 000) lira noksanı ile (850 000) lira olarak karşılanabileceği tah
min edilmektedir. 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.511 Etüt ve proje giderleri : 

1971 yılında yatırım projelerine ait etütlerin yapılması amaciyle konulmuş olan ödenek ihtiyacı karşılamış olduğundan geçen yıl 
ödeneğinin aynı (25 000) lira olarak tdklif edilmiştir. 

22.000 YAPİ - TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gl DERLERİ : 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Hava limanı ve. meydanların fizikî yönden geliştirilmesi, terminal binaları seyrüsefer yardımcı tesislerinin yenileme ve bakımları 
için hazırlanan keşif ve projeler t u t an olan meblâğların yükse'k oluşu nedeniyle geçen yıl bütçesine nazaran (360 000) lira fazla
siyle (6 835 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONRIMLARI : 
23.511 Makina teçhizat alımları ve büyük o narımları : 

1972 yılı yatırım programında yer almış olan projelerin tahakkuku için geçen yıl ödeneğine nazaran (1 040 000) lira fazlasiyle 
(13 040 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ V!L TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Esenboğa dış maı^ker yolu, Bağla VOR İstasyonu irtibat yolu ve Biga VOR'u enerji hattı güzergâhı bedellerine (istimlâk) öden
mek üzere (80 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Miıllî Prodüktüvite Merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun .13 ncü maddesine göre her yıl maktuan ödenmekte olan aidat tutarı (5 000) lira 1972 yılı içinde aynen teklif 
edilmiştir. 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birliğine üyelik aidatı : 
10 ncu Sivil Hava Limanları Birliğinin almış olduğu karar gereğince her yıl ödenmekte olan aidat artırılmış olduğundan 1972 yılı 
için (8 000) lira fazlasiyle (17 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

I). II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 % 1 ek karşılılkarı : 

5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına ödenecek oları % 1 ek karşılıkları tutarı 1972 yılı içinde artış olacağı göz 
önüne alınarak geçen yıl ödeneğine nazaran (24 731) lira fazlasiyle (452 394) lira olarak teklif edilmiştir. 

35.220 Emeldi ikramiyesi : 
1425 sayılı Kanun gereğince 1972 yılında emekliye ayrılacak olan memurların Emekli Sandığınca ödenecek ikramiyelerinin 
önemli bir meblağa yükselmesi göz önüne alınarak geçen yıl ödeneğine nazaran (500 000) lira fazlasiyle (750 000) lira olarak tek
lif edilmiştir. 

35.230 dandik yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. G. Emekli Sandığının yönetim giderlerini karşılamak üzere 1971 yılı bütçesine 
konan ödenek ihtiyaca kâfi geldiğinden aynen (213 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : * 
İdaremiz emeklilerine ödenmekte olan aylıkları karşılığı olarak 1971 bütçesine konan ödenek kâfi gedmediğinden 1972 yılı için 
(10 000) lira fazlasiyle (20 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

35.710 Memurların öğle yemeği için yardım : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara verilecek öğle yemeği için (241 499) lira fazlasiyle 241 500) lira olarak 
teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 

Petrol Ofisi, PTT İdaresi ve THY A. O., TCDD Genel müdürlüklerinin alacaklarını ödemek üzere geçen yıl ödeneğine nazaran 
(999 999) lira fazlasiyle (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
1971 yılında yapılan geçen yıllar borçları ödemeleri neticesinde 1972 yılına (2 645) liralık bir borç devredeceği tahakkuk etmiiş 
olup bu meblâğ 1972 yılı için teklif edilmiştir. 

36.400 İlâma bağlı foorçlar : 
1971 yılında açılan dâvaların neticeleri 1972 yılında karara bağlanacağından ve bu borçlar yekûnu (1 200 000) liraya baliğ 
olduğundan geçen seneye nazaran (700 000) lira fazlasiyle 1972 yılı için (J 200 000) lira ödenek teklif edilmistir. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
Ankara 8 nci Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlanarak kesinleşen Mehmet Baycan'a ödenecek meblâğ olarak (3 100) lira 
1972 yılı bütçesine konulmuştur. 

D. II. M. İş. Gn. Md. lVû\oo:d (S. 3av:-:ı : 14> 
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İKİNCİ MADDENİN : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kısmnıı teşkil eden üç bölüm hakkında gereMi açıklama aşağıda arz edilmig^ 
tir. Her bölüm ve maddenin bütçede tahmin edilen ve yılı içinde tahsil edilen miktarları ayrı ayn gösterilmiştir. 

İŞLETME GELİŞLERİ : 
Kira gelMeri : 
Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan oda, hangar, arazi ve büfelerden elde edilecek hası la ta 
1972 yılında da (3 300 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Tahmin 
edilen 

2 650 000 
2 700 000 
3 000 000 
3 000 000 
3 300 000 

Tahsil 
edilen 

2 776 983 
2 493 347 
3 354 108 
1 509 969 (8 aylıik) 

62.146 Kanıma koniaMa/nua gelirleri : 
Genel Müdürlüğünün varidatının artırılması için yapıilan çalışmaların sonucu olarak 1971 yılı içinde yeniden düzenlenen ücrıetö 
tarifelerinin meydana getirdiği artışlar sebebiyle ve yurdumuza turist uçaklarının her yıl artan bir tempo ile daha fazla gelmesi 
nedeniyle 1972 yılında konma ve konaklama gelirlerinin 1971 yılma nazaran (500 000) lira fazlasiyle (22 500 000) lira olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Bütçe Tahmin Tahsil 
yılı edilen edilen 

1968 7 200 000 9 497 405 
1969 8 300 000 12 885 123 
1970 19 550 000 16 149 127 
1971 22 000 000 8 252 125 (8 aylık) 
1972 22 500 000 

D. II. M. İş. Gn. M.d. Büfes i (S. Sayısı : 14) 
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62.211 Hamdling gelirleri : 
Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen malzeme ve personel ücretlerinde 1971 yılı üçümde 
yapılmış olan tarife değişikliği nedeniyle meydana gelen artışların 1971 yılına nazaran (200 000) lira fazlasiyıle (2 500 000) lira 
olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe Tahmin Tahsil / 
yılı edilen; edilen 

1968 75 000 131 412 
1969 90 OOO 1105 874 
1970 2 000 000 132 514 
1971 2 300 000 121 782 (8 aylık) 
1972 2 500 000 

•r 

LoMatotoa, klaııjtin, ve beanzeıi yerleri gidilirleri : 
1972 yılı içerisinde hasılat olduğu takdirde ithali için (1) lira konmuştur. 
!B. Mösaj geliırleıri': 
Yabancı hava yolu şirketlerinin PTT den hat kiralam'ak suretiyle mesajlarmı kendi devrelerinden çekmeleri nedeniyle idaremiz 
devrelerinden pek az mesaj çekmeleri dolayısiyle B. mesaj gelirlerinde bir azalma olmuşjtur. Ancak PAA ve SITA nm devreleri 
arızalı olduğu anlarda şirketler idaremize mesaj vermektedirler. Geçen yılkı tahakkukta bir artış olmaması nedeniyle 1972 yılı 
B. mesajı varidatının geçen yılın aynı (150 000) lira olacağı tahmin olunmuştur. 

Bütçe Tahmin Tahsil 
yılı edileni edilen 

1968 135 000 173 673 
1969 140 000 101 338 
1970 150 OOO 115 819 
1971 150 000 67 394 (8 aylık) 
1972 150 000 

62.214 îşdetame çeşitleri geldıiM : 
işletme çeşitleri gelirlerini teşkil eden yolcu hizmet, cereyan, su, otopark, transit geçiş üci'elti, muayene ve tedavi kimlik kartı, 
apron giriş ücreti, her türlü reklâmlar, film çekme, duş, onarım, telefon abonman ve hat bakım ücretleri geçen yılda 

62.212 

62.213 

1). İL M. İş. On. Md. Bütçesi (Ş. Sayısı : 14) 
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(5 250 000) lira olarak tahmin edilmiş ise de; yıl içerisindeki tanakkukuri fazla olması ve yeni ihdas okunan elektronik sistem
ler ile Folİ0WnMe, p'arîklama ve start ücretlerinin hava yollu şirketlerinden tah: line başlananası dolayısiyle 1972 yılı işletme çeşüt-
îeri gelirleri! varidatının geçen yıla oramla (5 500 000) lira -fazîlasiyle (10 750 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Tahmıln 
edilen 

3 000 O0O 
3 100 000 
4 000 000 
5 250 000 

10 750 000 

Taksil 
edMen 

3 772 785 
5 332 219 
5 843 416 
1 545 746 (8 aylık) 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER t 
63.300 ÇeşiltSİi gtedürler : 

Hnrda malzeme, ot satışı, yanık yağ satışı, gecikme cezaları, şartname ve harita bedelleri ve mahkeme masrafları gibi ücretlerin 
teşkil ettiği çeşitli gelir varidatının 1972 yılında geçen seneye nazaran (200 000) lira fazîlasiyle (500 000) lira olacağı tahmin 
«dilmektedir. 

Bütçe 
yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Tahmin 
edilen 

610 000 
650 000 
300 000 
300 000 
500 000 

Tahsil 
edMen 

262 586 
301 851 
492 906 
350 534 (8 aylık) 

03.400 Bağışlar : 
Maddenin muhafazasını teminen (1) lira konmuştur. 

D. II. M. îş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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ÖZEL G M J Ü & J Î R : 
72.100 Hazine yardımı : 

Genel Müdürlüğün çeşitli giderlerini karşılamak ve gider durumunu denldeştirmek maksadiyle Hazineden almaaı nakdi yardım-
lar hava limanları ile meydanlarımızın her türlü ihtiyacını temin etmek ve İCAO ve ŞlKAGO andla§maları gereğince modern 
aletlerle teçhiz ve donatım giderlerine sarf edilmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yüklemiş olduğu malî külfet 
dolayısayle 1972 yılı için (6 050 973) lira fazlasiyie (53 070 927) lira olarak teklif edilmiştir. 

72.400 Geçen yıldan devreden oıaMt : 

Bültçe 
yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Tahmin 
edilen 

39 874 693 
46 564 052 
35 601 787 
47 095 079 
53 070 927 

bulundurularak 1972 y 

Bütçe 
yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Tahmin 
edilen 

8 000 000 
7 500 000 
7 500 000 
7 000 000 
7 000 000 

Tahsil 
edilen 

ılında da (7. ( 

Tahsil 
edilen 

1). If. Al. 1§. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

BİRİNCİ BÖLÜM 

HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİRİLME ŞEKLİ 

1. Kuruluş ve amaç : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) 28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 Sayılı Kanunla Kurulmuş olup, Ulaştırma Bakan

lığına bağlı tüzel kişiliğe sahip Katma Bütçeli bir Genel Müdürlüktür. 

Genel Müdürlüğün Kuruluş amacı, Türkiye Hava Ülkesindeki yerli - yabancı asker ve sivil bütün uçakları yerden (kontrol suretiyle havada gü
venlik ve düzeni sağlamak, bu hizmetlerin gerektirdiği hava seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistemlerini, tesislerini, yer - hava ve yer - yer muha
bere şebekelerini kurmak ve çalıştırmak, sivil ha va liman ve meydanlarının işletilmesini sağlamak ve idame ettirmektir. 

2. G-örevler 
Genel Müdürlük : 
a) Devlete ait olup kendisine verilen sivil hava meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her tür lü tesisleri işletmek, 
b) Hava seyrüsefer, teleko<mimkasyon, hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini ifa etmek, 
c) BaymdırlıJk Bakanlığından teslim alman hava meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapmaktır. 
Ayrıca, hakiki ve hükmi şahıslara ait bava meydan ve limanları ile askerî meydanları da anlaşmaları ıgereğince işletebildiği gibi işletmenin za

ruri kıldığı teçhiz, tesis, tejvsii ve ıslahları da Bayındırlık Balkanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. 
3. Hijzmsıtiın (kapsamı : 
A) Hava ull astırın a sistemi, üç alt sistemden meydaıuıa gelir. Bunla'" : 
1- Uçnik'Iar, 
2. Hava Imnaır'lam, şehir - bava limanı ve ma ydauıkırı irtibat yollan, 
;>. Hava trafik kontrol ve bava telekem ün.i k acyonu cihaz ve sistemleridir. 
Bu üç alt sistem karşılıklı olarak birbirlerine tabidirler, birisindeki yetmezlik veya aksaldık diğerlerini etkiler ve dolayraiyle tüm hava ulaştır-

•mıa sistemini «arsıar. 
Bugün, Türkiye'den ve Türkiye'ye Türk Hava Yolları ve 27 tarifeli, 58 tarifesiz hava yolu işletmesi tarafından bava seferleri yapılmakta

dır. Diğer iki alt «istem, vani hava limanları ve moyd'anlan ile trafik kontrol ve telekomünikasyon cihaz ve sistemlerinin işletilmesi DHMİ Ge
nel Müdürlüğünün sorumluluğundadır. 

B) DHMİ Genel Müdürlüğü 668-6 sayıl i Kanunla kendisine verilmiş olan görevleri yürütürken, kuracu üyesi bulunduğumuz Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilâtının (JCAO) çeşitli sivil bava>eılfk eylem'] eri için koymuş olduğu kurallara yani, 4749 sayılı Kamunla onaylaomış bulunan 

D. İT. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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Şilkagio UluslLa'raraisı Sİvil Havacılık Komisyonu ve bu konvansiyona, ekLeHe taslbit odun an beyne"! mil el usul] ve stanıdaiıtdaraı uym'alk zorum luhığum-
dıır. 

Bu husus, DIIMİ (lenel Müdürlüğü diğer kuruluşlardan! ayırdeden bir nitelik arz etmektedir. Şöylekii : 
1. DIIMİ (lenel Müdürlüğü hizımeHilerilni yür ütmek için gerekli tesis, ıgereç. ve sistemlerinin Ulı İsla mirası Sivil Havacilık Teşkilâtının (ICAO) 

tesbit ettiği usul ve standartlara uymak, 
2. Bu tesis, gerek ve sistemleri kullanarak yapı lam hizimetileriıı, uıluls'lararası standartlara. uygum seviyede yürütmek zorunl'U'IuğundaidTr. 
o. Aynca hizmetlerim uluislllaırarası standartla ra 'uyıgun seviyede yülKitülmı esini «eşitii ihtisas dallarmıda. yetki ve soruim'luluk verilecek persone

lin m ödlek erimin gerektirdiği yahaaiıcı dil, bilgi, tecrübe ve yetem elklere sahibolmaıları ile 'mümkündür. 
C) DHMİ Gouel Müdürlüğü, ikisi uluslararası taıriil'eli ve tarifesiz uçuşlara' açık hava limanı ve üçü tarilfesıiz uluslaiî arası uçuşlara açık olmalk 

üzere 15 adet hava liiman ve maydamnı inletmektedir. 
Türkiye hava üOkelsinde; uçoış emniyeti, bava. trafik kontrol düzeninden, arama ve kurtlanma. faaliyetlerimin koordinasyonundan' sorundu olanı 

Genel Müdürlük' bu mıaıksatla 2 safha kontrol merkezi, 5 yaklaşma. kontrol ofisi ve 12 meydan' kontrol' kulesi işi etmektedir. Aynıca, hava trafik 
komıtroil ümıiıteilıeri hava savunım'a sistemine teşhis yünlümden yardımcı ol'.maktaıdıriar. 

Türkiye hava üllkesimde uçuşlarım' emniyet, sürat ve itı'tiziHirııila' yapıılmaısı için tül 5 kilom et reisi tavsiyeli ve 6 575 kilom etmesi 'kontrollü olmalk üze
re 7 19ı() kilometrelik bir hava yolu şebekesi tesis 'ttliilcniştir. Bu hava yoluşebekesi üzerimde, (Van'dan Tekirdağ'a ve İnebolu'dan Mut'a kadar 
bütün Türkiye sathına dağılmış) ve meydanlar civarımda tesis edilmiş olaın 50 adet dıeğiş'ik cins ve tipte elekttıomik hava seyrüsefer yaırdımııeı cihaz 
ve siste mi erinle ait istasyonlar günüm 24 saatinde deviamlı clarak işletilmektedir. 

Uçuş emıraiyeti, çok süratli ve kusursuz muhabere imıkâmlaırmın- varlığıma ihtiyaç gösterdiğinden, 1)1 İMİ Genel Müdürlüğü, 2 uluslararası 
muihaıbere merkezi ve 14 ımuhaibere istasyonu işi etmektedir. Bu muihaıbere .merkez ve istasyonlarımda 72 değişik frekamis üzerinden neşriyat yapan 
781 muhtelif cinls ve tipte alıcı ve verici telsiz cihazları bulu ramaktadır. 

Ayrıca,, saha komltWoJl merkezlerindeki hava traf ik kontrolörlerinin uçaklarla çok uzun mesafelorden radyo te'lefon komuişmiasını sağlamak 
a/maciyle 6 adet uzum m'emızilli, çok yüksek freka rasllı (VHI^/UIHF perilf erial) telısıiz istasyonu kutru 1 muştur. Bunlara ilâveten, PTT idem temin edilen 
şehirler ve milletlerarası 218 uzum hat telefon ve teleks devresli de aralıksız hizmette bulundurul makta ve bu iş için PTT ye senede 7,5 milyon) lira 
civar unda hat kira ücreltd ödenmektedir-

Hava seyrüsefer yardımcı istasyonlarımın, (ICAO) st'auda.rt ve toleranslar] içimde çalışimaılarmı sağlamak için, gerekli periyodik ve arızi komt-
rdllatrını havada yapmak maksa/diiyle 2 ad<et elektronik kontrol uç'aığı kıılllamılmakra ve buna ait yer lâbıoratuvarı kurulmuş bulummaktadır. 

Meyidanlarnı ve havla seyrüsefer yardıımcı istasyonı cihaz ve sistem'lerinin işletilmtesi, haklım ve 'onarımı, kar mücadelesi, yanığım ve1 kurtamma; 
içtin 372 adet değişik tip araç ve gereç 120 adet mıu)btelİf tipte elektrojeni grupu kul)lanrı>ljmakta ve 2 425 personel ç'alışimaktaidır. 

4. Personel statüsünün hİ2anetin yürütülmesindeki yeterlik derecesi : 
Havacılık teknik ve teknik olduğu kadar da komplike bir hizmettir. Bu1 hizmetin, her şeyden önce havacılık alanında yetişmiş personele bağlı 

olduğu bir ıgerçektir. 

I). H. M. İş. Gm. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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a) 1 Aaralık 1971 tarihi itibariyle mevcut personel,'2 425 olup bunlardan; 139 adedi (% 5,73) yüksek olkul mezunu, 463 adedi (% 19,09) lise 
muadili okul mezunu, (Bunlardan 129 adedi yülksek okul öğrencisi olup, tahsilini tamamlayınca DHMÎ'den ayrılacaklardır.) 255 adedi (% 10,51) 
orta okul mezunu, 1 167 adedi (% 48,12) ilk okul mezunu, 401 adedi (% lö,53) okur - yazar'dır. 

Böyle bir durumda nasıl bir işletme yapılabildiği konusu önemli bulunmaktadır. 
Personel alınsa bile bunların eğitilmeleri ve hizmete verilmeleri 2 - 3 yıldan evvel olamaz, DHMÎ'nin başka personel kaynağı yoktur. 
İşletme yabancı dil bilmeyi gerektirmektedir. Yabancı dil bilir personelin sağlanması zor ve mevcutların da dil eğitimine tutulmaları zaman 

almaktadır. 
b) Hava trafik kontrol hizmetleri ve hava limanları işletmeciliği, Uluslararası anlamda ortak, özel tekniklerin uygulanmasını igerektirir. 
Örneğin, Newyork - Paris - Roma - istanbul - Tahran - Karaçi - Bankok - Hongkong - Tokyo seferlerini yapan bir uçağa ve yolcularına, bu 

hava limanlarında aynı nitelikteki hizmetler, aynı teknik ve usullerle aynı zaman birimi içinde yapılmazsa; aynı trafik kontrol hizmetleri ile 
aynı düzen, sürat ve güvenlik sağlanmazsa; Uluslararası hava ulaştırma sisteminde, millî ekonomileri de etkileyecek, aiksaklıklar doğar. 

Hele, hizmetlerin ifasında büyüik farklılıklardan da öte mal ve can güvenliğini tehlikeye sokabilecek yetmezlikler varsa millî ekonomide mey
dana gelebilecek büyük kayıplar yanında millî prestij kaybı da önemle söz konusudur. 

DHMİ Genel Müdürlüğü; yeni tesisler, modern araç ve gereç ve sistemlerden de daha Öncelikle, bunları işletecek uzman personelin bunalımı 
içindedir. 

Mahiyeti itibariyle sürekli araştırma, etüt, plânlama ve modernize edilmek zorunluluğunda olan hava seyrüsefer ve işletme hizmetlerinin yeterli 
nitelikte personeli olmadıkça başarı şansı yoktur. Uçuş emniyeti azalır, can ve mal kaybına sebep olabilir. 

DHMÎ Genel Müdürlüğü; yeterli personel temini ve yetişmiş personelin muhafazasında belli başlı şu güçlüklerle karşılaşmaktadır : 
i) Türkiye'de DHMÎ'nin yürüttüğü hizmetler için personel yetiştiren herhangi bir 'kuruluş yoktur. 
ii) DHMÎ, ihtisas görevlerinde kullanacağı personeli kendisi yetiştirmek: «orundadır. 
Uluslararası tecrübeler ve teamüller hava trafik kontrol hizmetine yeni intisap edenler için belirli bir tahsil seviyesi (lise ve üzeri) İngilizce dil 

bilgisi ve diğer temel (vasıfların varlığına ilâveten en az iki yıllık bir eğitim süresinden sonra mesul görev verilebilmesinin mümkün olduğunu 
ortaya çıkarmıştır. Mesleğin icra safhasında ela eğitim ve kontrollarım aralıksız devam ettiren bir hava trafik kontrolörü «iyi kontrolör» sevi
yesine 3 - 5 yılda erişebilmektedir. 

DHMt'ye yeni alman ve aranılan temel nitelilklere sahip personelin Genel Müdürlükçe yetiştirilmesi ve meslek formasyonları kazandırılması za
rureti vardır. [Bu amaçla, Genel Müdürlük bünyesinde çeşitli kurslar açılmaikla beraber, bu kursların temel eğitim niteliklerini aşamaması ve ka
pasite itibariyle de ihtiyaca cevap verememesi dolayısıyle dış memleketlerde eğitim önem kazanmaktadır. 

Ayrıca önümüzdeki 3 - 5 yıllık süre içinde Yeşilköy tevsiinin tamamlanacağı, Antalya meydanının tevsi edileceği, Gaziantep meydanının açıla
cağı ve îzmir'in faaliyetlerinin artacağı igöz önüne alınarak ve meslek eğitiminin uzun süreye ihtiyaç (gösterdiği düşünülerek, şimdiden çeşitli 
branşlarda personel temini suretiyle gerekli kadronun kurulması ve bunların eğitilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

c) DHMÎ hizmetlerinde uzmanlaşmış olan personel, yerli ve yabancı hava yolu işletmeleri ve diğer havacılık yer hizmetleri kuruluşları için, 
aranan başlıca vasıflar kazanmış olduklarından çok fazla ücretlerle transfer edilmektedir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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.1965 - 1970 yılları arasında hava trafik, elektronik ve meydan işletme- mevzuunda yetişmiş, yaklaşık olarak 450 tdknik personel maaş ve ücret
lerinin mahdut olması nedeniyle, görevlerinden ayrılmışlardır. Ekserisi yurt dışına gitmiştir. 

Mevcut ücret rejimi; personel temininde, mevcutların teşkilâtta, uzun sene kalmalarına engel olmakta, eldi peı-sonel ya yurt içinde özel sektöre 
kaymakta veya yurt dışına gitmektedir ki, buna bir çözüm yolu bulabilmek için, hizımetin özelliği ve bu meyan d a muasır ülkeler- havacılık teşek-
küllcrindoki uygulama diıkkat nazarına alınmak suretiyle ayrı bir ücret rejimi uygulanmalıdır. 

Bu konuda, en ileri personel sistemlerine sahip ülkelerde dahi havacılık personeli için özel stat id er uygulandığı ve komşu memleketlerde hava
cılık personeline özel durumlar kabul edildiği vakıasını hatırlatmakta fayda vardır. 

Havacılık hizmetlerinin Uluslararası standartlarda, güvenlikle yürütülmesini »ağlamak için, IUAO dokümanlarında da. belirtildiği veçhile, 
DPT Müsteşarlığında 24 . 12 . 1970 günü hava ulaştırmasiyle ilgili kuruluşların iştirakiyle yapılan toplantıda da belirtilen, havacılık personeli 
için özel personel statüsünün getirilmesi ve mevcut, ileride1 açılacak üniteler 'kadrolarının şimdiden doldurularak eğitim, safhasına geçilmesi ve 
bunun içinde dış imkânların yaratılması gereklidir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

HİZMETİN GELİŞMESİ 

Dünya Hava Ulaştırma Endüstrisindeki süratli gelişmeye paralel olarak DHMİ nin hizmetlerinde! ele süratli bir tempo ile gelişme olduğu görül
müştür. Bu konuda, hava trafiği (Uçak, yolcu ve yük) Türkiye'de dünyadakine oranla daha hızlı bir gelişme göstermiştir. 

Gelirler : 
Genel müdürlük katma bütçeli bir idare olduğundan, kuruluş kanununun 10 ncu maddesine dayanılaıraik hava liman ve meydanlarına sefer 

yapan ve yurdumuz üzerinden transit geçen yerli ve yabancı hava yolu şirketlerinden yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlamakta ve bu pa
ra doğrudan bütçeye irat kaydolunmaktadır. 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
a) Kira gelirleri, 
b) Konma konaklama gelirleri, 
c) Handling hizmetleri gelirleri, 
d) Lokanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 
e) «B» mesajı gelirleri, 
f) Çeşitli işletme gelirleri, 
h) Bağışlar. 

1). H. M. İş. Cin. Mel. Bütçesi (^. Ssy.sj : i.4) 
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Genci, müdürlüğün. 1965 yılından bu yana gelirleri, gelir artışları, personel giderleri ve gelirlerin personel giderlerine orantıları aşağıda gös
teril mistir : 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

(*) 1971 

Gelir 
toplamı 

9 366 416 
11 833 604 
15 521 845 
17 176 944 
21 219 755 
37 723 222 
28 655 862 

Gelir 
artışı % 

+ 
- + 
+ 
+ 
+ 

26,3 
31,1 
10,6 
23,5 
77,1 

• — 

Personel 
giderleri 

17 405 284 
25 442 926 
28 626 773 
30 067 685 
32 115 902 
42 788 922 
S6 643 939 

Personel gi
deri 

göre 
erine 
gelir 

53,8 
46,5 
54,2 
57,1 
66,0 
88,1 
78,2 

('-') 8 aylık 

1965 malî yılında tahakkuk eden gelirlere nazaran 1971 yılında, tahsil edilen gelirlerde % 205 bir artış sağlanmıştır. Bu artışın malî yıl sonun
da (40) milyon Tl. sim aşacağı tahmin edilmektedir. 

1970 te sağlanan gelir DHMİ tüm giderlerinin % 52,2 sini karşılamıştır. 1971 yılında 8 ayda tahsil edilen gelirler, 1970 malî yılı gelirlerine na
zaran % 40,2 bir artış gösterdiği tesbit. edilmiştir. Genel müdürlük, öz kaynak gelirlerinin artırılması yolundaki çalışmalarına, hız vermiş olup, bu 
meyanda : 

Meydanlarımıza, inmeden hava ülkemizden geçen uçaklardan, 1 . 1 . 1970 ten itibaren her geçişte 35 dolarlık transit uçuş ücreti alınmaya baş-
lıanmıştır. 

Ayrıca, Yeşilköy Hava Limanında, terminalden uçağa, uçaktan terminale DHMİ Genel Müdürlüğünce yolcuların otobüsle taşınması için gerekli 
çalışmalar yapılmakta olup, bu hususun tahakkuku halinde Hazineye tahminen yılda (4 000 000) Tl. gelir sağlanmış olacaktır. 

827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununda gerekli değişiklik yapılmak suretiyle hava liman ve meydanlarını da kapsamına alması DHMİ Genel Müdür
lüğüne yılda 1.5 - 20 milyon Tl. bir gelir sağlıyacaktır. 'Kanun teklifi halen Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında bulunmaktadır. 

DHMİ Genel Müdürlüğünce, Türk Hava Yollarına % 70 oranında indirimli bir tarife tatbik edildiği görülmüştür. Bu husus plân ilkeleri ile 
bağdaşmadığından kaldırılması cihetine gidilmelidir. 

Eğitim hizmetim : 
DHMİ için gerekli hava seyrüsefer, meydan işletmeciliği ve elektronik gibi özel ihtisas sahibi olması gereken personelin Türkiye'de başka kay

nağı olmadığından kendi bünyesinde yetiştirmek mecburiyetinde bulunan genel müdürlük 1959 yılında DHMİ Eğitim Merkezini açmıştır, ihtisas 
personelinin yetiştirilmesinde başlıca üç kaynaktan faydalanılmaktadır. 

I). H. M. İş. Gn. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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ıa) ODHMt bünyesinden, 
b) Yurt içi kuruluşlardan, 
c) Yabancı üukelerden, (İhtisas ve ileri eğitim,) 
'Genel müdürlük 'kendi imkânları ile 1959 - 1971 yılları döneminde hava trafik kontrol, radar, muhabere, radyo telefon, uçuş emniyeti, hava sis

temi, uçuş kontrol, AIS, işletme, elektronik, elektrojen grupları, havacılık itfaiyesi, malzeme, apron makinistliği, oto - motor onarımı, İngilizce*' 
daktilo elektronik ve kalorifer konularında 469 personeli eğitmiştir. 

1969 yılı sonuna kadar; lAID den sağlaman imkânlarla 103 kişi Amerika'da hava trafik koıntrol, elektronik ve işletme, GENTO ve ElOD den dö 
temin olunan imkânlarla 126 personel İran ve Pakistan'da hava trafik kontrol, radar, elektronik ve işletme branşlarında eğitilmiş; ayrıca, İngiliz 
teiknik yardımından da 4 personel eğitim görmüş 2 personel ise halen Londra'da eğitim, görmektedir. 

1970 yılında Birleşmiş Milletler 'Sivil Havacılık Teşkilâtı bursundan 4, Avrupa Konseyi bursundan 4 ve GBNTO bursundan da 36 kişiye eğitini 
sağlanmıştır. 

1969 sonuna kadar Kara ve Hava Kuvvetlerine mensup 207 subay ve astsubay DH1Mİ oe eğitilmiştir. 
1971 sonu itibariyle de yurt içinde muhtelif 'kurumlarda 85 DHJMût personeli eğitim görmüştür. 

Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için personelin İngilizce bilmesi, istenilen diğer niteliklere öncelik tanımaktadır. Bu maksatla 1971 yp 
lında 12 (kişilik bir lisan lâboratuvarı kurulmuş olup, eğitime başlama hazırlıklarına geçilmiş bulunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yx\TIRIMLAR 

1. Birimci, İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında hizmıetin süratle gelişmesine paralel olarak, gerekli tedbirler alınmış vö 
aşağıda gösterildiği şekilde beş anagrup altında program gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesine devam edilmektedir. 

a) Yeni yatırım projeleri, 
b)' Geliştirme ve yenileme projeleri, 
e)' İnşaat ile ilgili onarımlar, 
d) Haberleşme ile ilgili yatırımlar, 
e) İşletme ile ilgili yatırımlar. 

D. II. M. Is. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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2. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarından alınan ödenek, sarf ve yatırım gerçekleşme yüzdeleri : 

Aktarmadan 
ve Iblokaden 

Yıllar 

1905 
1966 
1967 
1968 
1969 
1-970 

+ lOTıl 

Bütçe ile 
alınan ödenek 

22 135 000 
24 980 000 
10 000 000 
13 600 000 
18 500 000 
18 336 750 
18 800 000 

sonraki 
ödenek 

22 118 620 
14 949 920 
10 165 000 
13 343 500 
15 445 000 
13 702 349 

• — 

Gerçekleşme 

11 297 214 
12 615 369 
9 188 397 

11 221 658 
11 989 176 
9 425! 578 
8 982 626 

% 

50,9 
84,3 
'90,3 
84,0 
77,6 
68,7 
47,8 

( + ) Ekim sonu itibariyle 8 aylıktır. 
Yatırım (geröeMeşinesinde karşılajşıilaaı güçliMetn : 
a) Kotaların takvim yılma göre Ocak ve Temmuz aylarında çıkarılması, DHMÎ Genel Müdürlüğü Bütçesinin ise malî yıla göre kullanıl

ması sebebiyle meydana gelen zorluklar, 
b) Ticaret ve Maliye bakanlıklarınca döviz tahsislerinin zamanında yapılmayışı, 
c ) DHMİ Genel Müdürlüğüne ayrılmış yeteri derecede döviz verilmeyişi, (kuruluşun direkt ve endirekt yoldan 1 - 1,5 milyon civarında dö

viz temin etmesine rağmen.) 
d)' 2490 sayılı Kanuna ve 1050 sayılı Muhasebeâ ITırnu'mûyıe Kaauuınıu-ıua göre ihalje mjeebuııliıydta, 
e) Teknik personel temini, 
f)1 [Hizmetle ilgili olarak yatırım için istenilen ödeneklerin tam olarak verilmeyişi ve veriLmJiş olaoı ödîenjeMterin de yı'l içaîndıe teıSküs edi

lişi. 

1972 maüî yılı yatınım pıroigralmı : 
Genel Müdürlüğün 1972 malî yılı yatırım programı 19,9 milyon lira olarak Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilmiş bulunmaktadır. Ge

çen yıldan devam eden DME cihazı alımı projesi ve ilâveten hava, liman ve meydanlar ile tesislerinin ve bağlı seyrüsefer yardımcı istasyonla
rının fiziki yönden geliştirilmesi, elektronik ölçü aletleri ve yedekleri, plâstik DOM temini, muhtelif teçhizat, kablo alımı, değişimi ve tesisi, uçak 
motoru yedekleri ile uçak kontrol sistemleri yedekleri, elektrik ve aydınlatma tesisleri ile elektrojen grupu, özel aydınlatma ve» 
enerji hattı yedekleri, elektnonik cihaz ve ölçü aletleri yedekleri, motorlu araç ve iş makinaları yedekleri, VOR ciha-

D. H. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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zı ve yedekleri temini, VASİS ve uzaktan kumanda kablo temini, UHP cihazı ve yedekleri temini, ILS cihazı ve ye
dekleri temini, 4749 sayılı Kanun çerçevesindeki zaruri, yıl içinde belirecek harcamalar ile kesinhesap farkları ve nevakısı itmam v0 
etüt proje giderleri projesini kapsamaktadır. Programda ayrıca 4 meydan için sosyal tesisler yer almaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Sermıaye teşkili ve transfer harcamaları : 
.1. Harcamaların plân ve programlara uygun olarak yapıldığı, 1972 yılı Bütçesinin kamulaştırma ve satırı al nm bedeli maddesine konulan 

(80 000) lira ödeneğin Esenboğa dış merkez yolu Bağlum YOR istasyonu irtibat yolu ve Biga BOR'u enerji hattı güzergâhı istimlak bddeline 
aidolduğu görülmüştür. 

2. Genel Müdürlüğüm transfer bütçesine konulan rakamlar kanun, talimat ve mahkeme kararları gereğince hükme bağlanmış ve ödeme nıee--
buriyeti nedeniyle bütçeye intikal ettirildiği, bu cümleden olarak 580 sayılı Kanun gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat, 5434 
saydı Kanun gereğinoe Emekli Sandığına ödenecek % 1 pk karşılıklar, emeikli ikramiyeleri, sandık yönetim giderleri, emekli dul ve yetim aylık
ları ile memurlara öğle yemeği için yardım ile ilâma bağlı borçlar için yapılacak ödemelerin bu. m oyanda olduğu bütün harcamaların zamanımda 
ve yerinde kullanıldığı müşahede edilmiştir. 

3. -Genel Müdürlük bütçesinden kurum ve derneklere yapıları malî yardımlar maddesinde yalnız memurların öğle yemeği için ödenek konul
duğu görülmüş yapılan inceleme neticesi bu ödeneğin Başbakanlık emirlerinde belirtilen esaslar dâhilinde DİT MI Yardımlaşma Sandığına inti
kal rtirileeeği tasdik edilmiştir. 

4. Pntrol Ofisi, PTT, THY A. O. ve TCDD O-en el müdürlüklerinin eski senelere ait alacak faturaları zamanında Genel Müdürlüğe intikal et
tiril :n ediğinden ödeme yapılamamış ve (1 0O0 ()0Ü) lira civarında bir borcun 1972 senesine devrettiği müşahede edilmiştir. 

5. 1972 ydı Bütçesi ile ilâma bağlı borçlar maddesine (1 200 COO) liralık ödenek konul muştur. Mevcut dosyaların tetkikinde bu ödeneğin yıl 
sonuna kadar ihtiyacı karşilıyabileceği tesibit edil mistir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
1971 YILI BÜTÇE UYGULAMASİ 

1. 1971 cari bütçesinin bölümlerindeki mevcut ödenek safhalarının geçmiş yıllardaki tatbikatları nazarı dikkate almamak âzami derecede ta
sarrufa riayet eidilmek suretiyle yapılmakta olduğu 1971 yılı son aylarında harcamaların müibrem ihtiyaçlara inhisar ettirildiği, cari harcamalann 
bütçe kanunundaki esaslara ve; Bakanlar Kurulunun kararma istinad'eın personel giderleri hariç % 10 - 20 tasarrufla yapıldığıı artması muhtemel 
ödeneğin ihtiyaç fazlası olarak sarf edilmesi cihetine gidilmediği görülmüştür. 

2. Kasım 1971 ayı sonu itibariyle cari transfer harcamaları şöyledir : 
Taıhsis Harcama 

TRANSFER HARCAMALAR (A/ l ) 55 756 273 3ö 215 325 
CARİ HARCAMALAR (A/3) 6 ,347 8*1! 5 796 827 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı :14) 
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3. Başbakanlığın 25 . 4 . 1969 gün ve 87 - 29/200 sayılı genelgeleri esaslarına uyularak içinde bulunduğumuz malî klâsik bütçe sisteminin terk 
edilerök uygulanmasında fayda görülen program bütçe sistemine geçilmesi maksadiyle Genel Müdürlükte bir program bütçe ünitesi kurulmuş 
çalışmalar aralıksız devam etmektedir. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması sebebiyle fiilen çalışmakta olan personel adedine göre 1928 kadro ve ayrıca yevmiye
li olarak çalışmakta olaın 570 persoınel için kadro verildiği tesbit edilmiştir. 

5. Yeniden yapılmakta ve yapılacak olan tesisler için (Yeşiliköy Hava Limanı, Antalya ve Gaziantep meydanları) kalifiye elemanın yetişti
rilmesi gayesiyle halen ihtiyaca kâfi gelmiyen kadrolara ilâve olarak Genel Müdürlükçe planlandığı şekilde 1972 yılı içinde torba kadrolardan 
ihtiyacı karşıhyacak miktarda torba kadro tahsisi uygun olacağı müşaihelde edilmiştir. 

G. Bütçe ile alınan tahsisatların hizmetin icabına güre önceden plânlanarak maliyet hesaplarının tesibit edilmek suretiyle talebe'dildiği, dolayı
siyle yılı içinde cari bütçe maddeleri arasında kayda değer bir aktarma ve ek ödeneğin talebedilm ediği müşahede edilmiştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

1972 MALÎ YILI BÜTÇE İNCELEMESİ 

1. Yıllar programlara göre her hizmet karşılığı ödenek havacılık hizmetlerinin ehemmiyeti göz önünde tutularak tailebedildiği, görülmüş
tür. Ancak, dev adımlarla ilerliyen sivil havacılık hizmetlerini ifa eden diğer milletlerin seviyesine ulaşabilmek için bu sektöre daha fazla mali 
imkânların sağlanmasının gerekli olduğu müşahede edilmiştir. 

2. Gnel Müdürlüğün inşaat ödemeleri, hava liman ve meydanları ile seyrüsefer yardımcı tesislerinin bakını ve onarımlarını yeni inşaat ola
rak da sosyal tesisler yapımını kapsamakladır, ödemeler yıllık plân ve programlara dayanmakla beraber bütçe imkânları nedeniyle Beş Yıllık Plânda 
öngörülen konuları tamamen karşılamadığı tesbit edilmiştir. 2 000 000 metre kara üzerinde olan ve bugünün rayiçlerine göre, değeri (600) mil
yondan fazla bulunan pist, taksirat ve apronlarm onarım, meydanların fizikî yönden geliştirilmesi içıin yıllık programlarda öngörülen tahsisa
tın, % A . amortisman nazarı itibara alındığı takdirde, en az (24) milyon Tl. sı olarak tesbitti icabetaıektedir. 

3. Genel Müdürlük tarafından hakiki ihtiyaçlara göre hazırlanan bütçeler Maliye Bakanlığınca hizmetin ehemmiyeti göz önüne alınma
dan indirime tabi tutulduğu görülmüş, dolayısiyle plânlanmış ve programa bağlanmış bir kısım hizmetlerin yürütülmesi imkânsız hale gelmiş
tir. Bu durumdan bütçede bir tasarruf yapılırken kuruluşun özelliğinin göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı kanaatine varılmış
tır. 

4. Dış seyahatlere ait hizmetleri ( İ C A O ) Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının yapmış olduğu toplantı programlarına göre düzenlendiği, 
gidiş geliş vasıta ücretleri için ödenek alınmadığı ve hava yolu şirketlerinden (PAlS) temin edilerek personelin seyahatlerinin ücretsiz sağlan-
dığı, dolayısiyle âzami tasarrufa riayet edildiği tesbit edilmiştir. 

5. Döşeme ve demirbaş masraflarını karşılamak üzere verilmiş bulunan ödeneğin lüks ve israfa gidilmeden sarf edildiği, büro malzemele
ri temini bakımından standardizasyona gidildiği görülmüştür. 

J). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

DİLRK V.K TttMENNİLER 
1. — Mevzuat yönünden : 
a) Hava liman ve meydanlarında uçuş emniyet sahalarını tahdit ve tendi deden çeşitli inşaat faaliyetlerinin menine ve sınırlandırılmasına mü

tedair «Mania Kanunu» nun biran evvel çıkarılması işi üzerinde durulmalıdır. 
b)1 Tamamen teknik mahiyette olan hizmetin ifasında geçici görevle gönderilen çeşitli ihtisas branşındaiki personele verilen ikamet yevmiyele

ri hiçbir suretle yeterli olmamakta ve bilhassa Anonim Ortaklık statüsündeki Türk Hava Yolları personeli ile yapılan müşterek seyahatlerde 
DHMİ personeli zor durumda kalmaktadır. Zira THY A. O. lnğı personeli çok yüksek harcırah almaktadır. Bu gibi durumlara mâni olunması için 
6245 sayılı Harcırah Kanununun günün şartlarına uygun hale getirilmesi öngörülmelidir. 

c) Havacılık özel ihtisası gerektiren, nev'i şahsına mahsus teknik ve o nistotte komplike bir branştır. Mevcut personelin muhafazası ve yeni
lerin işe alınmasında ücret rejimi engel olmaktadır. Zira, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kuruluşlarda can ve mal emniyeti sorumlu
luğu bulunmııyan personel ile DHMİ personeli ayın statüde işlem görmektedir ki, bu hal hizmetin icaplarına ve geleceğine uygun düşmemektedir. 
Muasır ülkeler sivil havacılığı bu durumda değildir. Yan ödemeler henüz kuvveden fiile çıkmamıştır; 'çıksa bile faydası mahdudolaeaktır. Bu du
rumlar yetişen personelin yurt içinde özel sektöre 'kaymasına ve ayrıca yurt dışına gitmelerine sebebolmaktadır. Bu konuya bir çözüm yolu bulun
malı;, havacılığımızın bu dalı istenilen seviyeye ulaştırılmalıdır. 

d) 827 sayıı Rıhltını Resmi Kanununun Devlet Hava Meydanları İşletmesine de teşmili ve dolayısıylc yılda lf> - 20 milyon Tl. gelirin sağlan
ması için, halen T. B. M. M. komisyonlarında bulunan tadil taisaiTsınrn biran önce çıkarılmasına çalışılmalıdır. 

e); .1050, 2490, 5383 ve 6246 sayılı kanunlar işleri geciktirmektedir. Yurt dışında kritik bir malzemenin alınma süresi 6 - 20 ay arasında de
ğişmektedir ki, böyle bir durumun havacılığın gerektirdiği emniyet faktörü ve sürati ile bağdaşamayacağı takdir buyurulur. Bu balkımdan adı ge
çen kanunların, günün ve geleceğin şart ve icaplarına, göre tadilleri ve bâzı muafiyetlerin tanınması işi önemini muhafaza, etmektedir. 

2. — Personel yönünden : 
6686 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğünün görevleri tamamen teknik ve o nisbette de komp

like hizmetler olup, yerine getirilmesi, idamesi, kalite ve kanti'te yönünden yetişmiş elemanlara bağlı bulunmaktadır. Ancak, mevcut personel sayısı 
2 425 olup, bunlardan; 

139 adedi (<%' 5,73) Yüksek okul mezunu 
463 adedi (% 19,09) Lise muadili okul mezunu (129 ıı öğrenci) 
255 adedi (;% 10,51) Ortaokul mezunu 

1 167 adedi (>% 48,12) İlkdkııl mezunu 
401 adedi (;% 16,53) Okur - yazardır. 

Bu durum Genel Müdürlüğe gereken önemin verilmesini ve doiayısıyle Genel Mdüürlükçe planlandığı şekilde kadro imkânları ile beraber yurt 
dışı eğitimin sağlanmasını gerektirmektedir. Konu üzerinde önemle durulmaya değer niteliktedir. Hal çaresi bulunmalıdır*. 
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3. — Plân uygnlaması ve sair hususlar yönünden : 
-a). Yatırımlar malî ve gümrük mevzuatındaki »-erekle.'' nedeniyle istenilen şekilde yürütüleni emekte ve zamanında tahakkuk ettiriJomemektedir. 
Şöyle ki : 

i) İthalât kotasının Ocak ayında yürürlüğe, konması kamu kuruluşlarına ait malî yıl bütçesinin Mart ayında kanunlaşması, 
ii) İthal edilecek malzemenin ilân süresinin 45 günden aşağı olmayacağı dolayısıyle kotanın ilk devresi için döviz temin edilememesi, 

İÜ) Amerika Birleşik Devletleri AID Fonundan finanse» edilecek malzeme için döviz temini hususunun tahsis mektubuna bağlanması ve Ameri
ka Birleşik Devletlerinde ilân edilmesi, 

Yabancı ülkelerdeki firmalarla sözleşme yapılması, teminat alınması ve malî formalitelerin zamanında yapılamaması, 
Yatırım harcamaları için gerektiğinde döviz ve nakit paranın temin edilememesi, 
Maliye Bakanlığınca akreditif bedellerinin bir mutemede açılması ve bir kredinin mahsubu yapılmadan ikinci bir kredinin verimıe-
ımesidir ki, bunlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait işlerin zamanında yerine getirilmesine engel olan başlıca 
unsurlardır. 

Konuya şu şekilde bir çözüm yolu bulmak mümkündür : 
DHMİ Genel Müdürlüğü, yaptığı hizmetler icabı olarak yurda döviz sağlıyan bir kuruluştur. 1970 yılında (37 723 146.4:5) Tl. ve 1971 yı

lında on aylık (Ocak - Ekim) devrede (28 655 802) Tl. lık döviz sağlamıştır. Bu miktardan, hiç ılımazsa yurt dışı bankalardan birine (100 000) 
dolar bloke edilir ise, do1! ay isiyle yukarda açıklanan sakıncalar bir dereceye kadar çözümılenmiş olur. Nitekim, Maliye Bakanlığı Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığına bu imkânı bahşetmiş bulunmaktadır, iki bakımdan, konuya önem verilmeli ve bir esasa bağil'anmalıjdır. 

b), Hava liman ve meydanları bdlediye hudutları dışında olup, personelin taşınması kiralık otolarla sağılan/makta isede bu maksatla; 
1967 de (989 406) Tl. 1968 de (1 145 265) TL, 1969 da (1 047 312) Tl, 1970 te (886 120) Tl. ve 1971 de (1 044 370) Tl. oto kirası ödenmiştir. Bu hu
susun Hazine menfaati dikkât nazarına allınmaik üzere etüdedilmesi ve bir esasa bağlanması gerekiri görülmektedir. 

e) DHJVBİ Genel Müdürlüğünce, THY A.O. Gendi Müdürlüğüne konuna - konakfl.ama ve kira ücretleri için tenzilâtlı tarife uygulanması, 
Devlet bütçesinden endire^kt yapılan bir yardım maıhiiıyetinde ollduğundan uygun değildir. Bu tenzilâtın kandırılması gerekmektedir. 

d) Artan işletme masraflarını karşılamak en az personel giderlerine detnk olacak seviyeye getirmek için Genel Müdürlüğün özkaynak 
gelirlerini artırmak maksadiyle yaptığı çalışmalar takdirle karşilanmışjtır. Bu meyanda memleket haricine giden yolculardan alman «yol
cu hizmelt ücretinin» diğer devletler seviyesine getirmek üzere (30) Tl. olacak şekilde ayarlanması; Hazine gelirinin artırılması bakımından uy
gun mütalâa edilmektedir, 

-e) Yeşilköy beynelmilel hava limanında terminalden uçağa ve uçaktan terminale yolcuların otobüsle taşınması için Genel M,üdür-
lütke.e yapılan çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve uygulamaya geçilmelidir. 

f) Memüeketinıiizde iç hatlar seferlerinin jet uçaklariyle yapılması neticesi, iki nokta arasında uçuş yolculuğu çok kısitllanmış bulunmak
tadır. Buna paralel olarak meydanların şehirlöre bağlanmasında da aynı süraitin sağlanması gerekmektedir. Şöyleki; İstanbul - Ankara ara-
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sı uçak yolculuğu :îf) dakika olduğu halde Lseııboğa - Ankara otobüs yolculuğu 45 dakikadan fazladır. 15u mahzurun ortadan kaldırılması 
için seçilecek başka bir güzergâh ile yolun kısaltıl m asiyle beraber gidiş gelişi ayrı bir bağlantı yolunun etüt ve inşası i uygun mütalâa edilmek
tedir. 

g) 4749 sayılı Kanuna bağlı olarak Türkiye havacıMda ilgili modern araç, gereç, ve sistemlerinin periyodik kon.troMan DILMİ (lenel Müdür
lüğünde mevcut iki adet eski tip ve ömürlerini tüketmiş uçak vasıtası ile yapılmaktadır. Fabrikaları bu tip uçaklar için yeniden yedek par
ça yapmadığı gibi stok edilmiş malzemeleri de bulunmamaktadır. Bu durum muvacehesinde (lenel Müdürlük gelirlerinin kademeli olarak 
artırılmasını temin için ileriki yıllar bütçelerinde yüksek irtifada uçabilen uçakların temini konusunda gerekli tahsisatın verilmesi uygun 
mütalâa, edilmektedir. 

h) (lenol Müdürlük, hizmetin icabı olarakhavacıhkla ilgili modern aı-aç, gereç, ve sistemleri işletecek uzman personel sıkıntısı içinde bu
lunmaktadır. Teşkilâtta yetişmiş kaliteli personel (»57 sayılı Kanunun kısıtlayıcı imkânları sebebiyle» teşkilâttan ayrılmaktadır. Bu durumu 
kışını en önlemek üzere G(i86 sayılı DHMİ Teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi gereğince, şehir ve kasabalar haricindeki 
meydan ve tesislerde çalışan personeli barındırmak ü eze re lojman yapımına devanı edilmesi için yatırım bütçelerinden gerekli tahsisat fazla-
#iyle veri I incilidir. 

KAPORTÖRLER 
/. Eteni Erdinç Hanim. (Hniüi Mustafa Kaftan 

C. Senatosu Kütahya Üyesi Erzurum Milletvekili Malatya Milletvekili 

Ekrem Kangal 
Sivas Milletvekili 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 24 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/557 
Karar No. : 180 

(îUMHUBtYKT vSKNATOSU BAŞKANLIĞINA 

30 . 11 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulaıı (Devlet Hava 
Meydan Lan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı), 

Ulaştırma Bakanı, bakanlık yetkilileri ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görü
şüldü; 

Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tetkikinde de görüleceği üzere, bu Genel Müdürlüğün harcamaları, tasarının 1 nci madde
siyle (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasıyle (75 886 288) lira, 
(.19 900 000) lira ve (3 984 04-1) lira ki, toplam olarak (99 770 929) lira olarak teklif olunmakta, 

Gelirleri ise, tasarının 2 nci maddesine bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (99 770 929) lira olarak tahmin edilmektedir. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 1972 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşmelere, bu Genel Müdürlüğün geçen yılkı bütçe uygula

ması ve plân tatbikatı yi e, bu yılki Bütçe taslağı ve mutasavver çalışmaları üzerinde Komisyonumuz adına inceleme yapan Sayın Raportörleri
mizin, yaptıiklan inceleme sonuçlarını muhtevi raporları üzerinde verdikleri izahat ile başlanılmış, müteakiben söz alan ıSayın Üyeler, kişisel 
görüş, tenikid ve temennilerini havi konuşmalar yaparak genellikle, mevzuat eksikliği, uçuş emniyeti ve personel nitelikleri üzerinde durmuşlar
dır. 

Söz alan Ulaştırma Bakanı genel müdürlük bütçesi üzerinde genel bir konuşma yaparak, 
a) Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava. meydanı ve limanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işletmek, 
b) Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, hava trafik kontrol cihaz ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini ifa etmek, 
e) Bayındırlık Bakanlığından teslim alman hava. meydan ve limanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapmak ve 
Ayrıca, hakiki ve hükmi şahıslara ait hava meydan ve limanları ile askerî meydanları da anlaşmaları gereğince işletebilmek gibi çok ağır, ki

şi can emniyetiyle ilgili sorunlarla yükümlü Genel Müdürlüğün, personel durumuna temas ile, teknik ve teknik olduğu kadar da komplike olan 
bu hizmetin, her şeyden önce havacılık alanında yetişmiş personele bağlı olduğu, 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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1 Aralık 1971 tarihi itibariyle mevcut personel adedinin 2 425 olup, bunlardan; 130 adedinin (% 5,73) yüksek okul mezunu, 463 adedinin 
('% 19,09) lise ve muadili okul muzunu (bunlardan 129 adedi yüksek okul öğrencisi olup, tahsilini tamamlayınca DIîMt den ayrılacaklardır).. 255 

adedinin '('% 10,51) ortaokul mezunu, 1167 adedinin (;% 48,12) ilkokul mezunu, ve 401 adedinin (% 16,53) okur - yazar olduğunu ifade1 ile. 

Böyle bir durumda nasıl bir işletme yapılabildiği konusu üzerinde önemle durulduğunu ifade etmiştir. 
Bakanın, özet olarak yukarda arz edilen konuşmasından sonra, Maddelerin görüşülmesine geçilerek, 
Tasarının 1 nci maddesi, maddeye bağlı (A/2) Yatırını harcamaları bölüm 22.000 (Ulaştırma ıSektörü) matlaplı 22.511 (Yapı, tesis ve büyük-

onarım giderleri) maddesinden, 
Maddeye bir sehiv sonucu, konulan, ve aslında (K.uiıut sektörü) (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine konulması gerekli (900000) 

liralık ödenek söz konusu maddede mevcut (6 835 000) liralık ödenekten tenzil edilerek, konul nası gerekli madde tasarlıda mevcudol<madığın-
dan (Konut Sektörü) matlaplı ve 22.711 numaralı! (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesi açılarak bu maddeye konulmuş, ve Tasarımın. 
1 nci maddesi, toplam, rakamlara sirayeti olmıyan bu değişiklikle, 

2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri ise bağlı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgelıan 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 
Ankara 
/. Yetiş 

Erzurum 
R. Cinisli 

İzmir 
A. N. Üncr 

Manisa 
M. Erten 
Sakarya 

N. Bayar 

Başkan ve kil i 
Edirne 

N. Ergendi 
Amasya 
Y. Acar 
Aydın 

İV. Menteşe 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
II. Okçu 
Sakarya 
/ / . Uysal 
Trabzon 

E. Dikmen 

ttözcu 
Ankara 

M. K. Yuma? 
Amasya 

S. Ay gün 
Bolu 

/ / . /. Cop 
Giresun 

M. E. Turguialp 
Konya 

N. Kalaycıoğİu 
Niğde 

iV. Çerezci 
Sivas 

A. Durakoğlu 
Urfa 

/, E. Karakapıcı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karandan 
Ankara. 

II. Balan 
(1 S. Ü. 
R. Üner 
Hatay 

II. Özkan 
Konya 

B. Müderrisoğlu 
Niğde 

N. Kadamanoğlu 
Sivas 

E. Kangal 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
F. Aıtayurt 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 

Y. Kökcr 
Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Ordu 
B. S. Saykal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Zonguldak 
JC. Nedimoğlu 

Afyon K. 
i / . 11 amamcıoğlu 

Ankara, 
T. Toker 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İzmir 
K. önder 
Malatya 

M. Kaftan 
Rize 

8. Z. Köseoğlu 
Trabzon 

A. 8. Ağamoğlu 
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HÜKÜMETİN!. TEKLİ Mt 

"Devlet Hava Meydanları İsletmesi Gene! Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kemumı tasarısı, 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 'Genel Müdürlüğü 
1972 yılı cari .harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği iiae-
re (75 886 288) lira, yatırım harcamaları için. (A/2) işaretli cetvelde 
gösteriödiği üzere (19 900 000) lir-a, sermaye teşkili Ve traıısfer harca
maları için de (A/3) işareitli cetvelde gösterildiği itlere (3 984 641) lira 
'ki, toplam olarak (99 770 929) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Geoıel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (99 770 929) 
lira .olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devfltet Hava Meydanları İşlenmesi Genel Müdürlü
ğünce 1972 bütçe yilınlda elde edilecek gelir çeşiltle înıden her birinıra 
dayandığı hükümler bağlı (C) işareitli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazıû gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılınlda devanı olunur. 

MADDE 4. — Yapiîıacak inşaatla ilgili olaraik kamulaştırılacajk ve
ya satınalnıacıaık ;arsa için (Kamulaştırma ve satmalmıailar) bölümüne 
konulan ödenek yetımeddği takdirde, bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük cnarıım giderleri) ıbölümünjde dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satnualmalar) 
bölümüne laktarmıa yapmaya Maliye Bakanı yestikilMir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden, yapılacak harcanmalara alt for
mül, bağh (R) işareti oetveMe gösterilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütç. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABAL ETTİĞİ METÎN 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
Lftnunu tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 ned maddesi (aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mıaiddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 sneü (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynıen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 14) 
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MADDE 6. -

MADDE 7. — 

Başbakan 
N. Erim 

içişleri Bakanı 
/ / . Ömeroğlu 

Hükiimetfn teklifi 

Bu kanun 1 Mart 1972 tıarilfönrîe yüriMiiğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Ulastırnıa Balkanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
[Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Koçaş 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı V. 
T. Akyol Ö. Derhil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Tarım Bakanı 
M, O. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turban ve Ta. Bakanı İmar vo İskân Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 8. Babüroğlu 

Bütçe Karata Komisyonunu* değiştiMşi 

MADDE 6. -~- Tasarının 6: acı maddesi ayntâl- kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — basarının 7 nci ımıaddesi aynen i&ajbuü. edÜmiştir. 

Devlet Bakanı 
M. Özgün eş 

Millî Eğit. Bakanı 
Ş. Orel 

Ulaştırana Bakanı 
C. Karakuş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

(Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Orman Balkanı 
8. tnal 

Millî S- Bakanı 
F. Melen 

Dış Eko. iliş» Bakanı 
Ö. Derbü 

Sanayi ve Ti. Bakam 
A. Çilingiroğİu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

D. 11 M. İş. Gn; Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Ldra 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.100 Devlet memurları aylıkları 

47 632 336 55 194 909 55 194 909 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcılar ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

38 318 280 

5 000 001 

1 
5 000 000 
3 285 172 

12 000 
2 000 
2 000 

214 170 
5 000 

2 450 000 

600 000 

l 
1 

45 239 400 

1 071 000 

108 000 

510 000 
1 

45 239 400 

1 071 000 

171 000 
900 000 

7 929 201 

486 000 
72 000 
63 000 
281 700 
13 500 

(i 395 000 

7 

6 

171 000 
900 000 
929 201 

486 000 
72 000 
63 000 

281 700 
13 500 
395 000 

108. 000 

510 000 
1 

D. II. M. İş. ün. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 



Bölüm Maddü Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞI LLKL ARİ 
Kesim toplamı 

12.410 Kazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 

01 )EXEKİJV\R Kesim toplamı 

.12.710 Temsil ödeneği 
12.751 Malırıımiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar t 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.8.14 Yabancı uzmanlarla, yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLAR 1 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

1), 11. M. 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe islenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

50.1 1 301 1 301 

1. 1 1 
500 1 300 1. 300 

I. i 1 
.1 1 1 

1 G27 373 954 003 954 003 

35 000 . 50 000 50 000 

330 000 400 000 400 000 

1 15 000 15 000 

1 875 1 I 
0!) 000 125 000 125 000 

n. Mel. Bülçcsi. (S. Sayısı : 14) 
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Bölüm Madde 

12.853 

12.^7! 

12.881 
12.889 

ödeneğin çeşidi 

13.000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
J2.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yol

luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : G45 002) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKIARI 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 
görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 300 00.1) 
YÖNETİM GİDEELESİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
45 000 

30 000 

52 500 
4.13 000 

30 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

)5 000 

50 000 

44 000 
200 000 

15 000 

1 
55 000 

50 000 

44 000 
200 000 

5 0 

4 749 002 5 664 502 5 664 502 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Eesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13 120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ye giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

062 501 

60 
-I--) 
120 
15 

722 

000 
000 
000 
000 
500 

2 083 001 

65 000 
50 000 

200 000 
18 000 

1. 750 000 

2 083 001 

65 000 
50 000 

200 000 
18 000 

1 750 000 

D. M. Mİ. Bi'ıiçcsi (S. Sayısı 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.210 
13.220 
13.1:30 
13.240 
13.290 

13.350 

13.390 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri l 

Balıçe giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Diğer alım ve giderler 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları ve işletme giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

998 500 

GG 000 
100 000 
800 000 
30 000 
2 500 

195 000 

50 000 
20 000 

652 000 

15 000 
000 000 
35 000 
2 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde l.lölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 241 

100 
125 
984 
30 
') 

500 

000 
000 
000 
000 
500 

60 000 

1 

l 

50 
10 

073 

35 
000 
35 
o 

000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 

1 241 

100 
125 
984 
30 
2 

500 

000 
000 
000 
000 
500 

60 000 

50 000 
10 000 

1 073 000 

35 000 
.1 000 000 

35 000 
000 

I). İL M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesini toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

18.520 Hizmet taşıtları işletme re onarma 
giderleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.010 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

•GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

041 000 

(i 000 

935 000 

10 811 451 

210 450 

170 450 
40 000 
4 000 

2 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.anıı 
Lira Lira Lira Lira 

1 207 000 

7 000 

1 200 000 

1 

1 207 000 

7 000 

1 200 000 

1 

13 009 876 

250 000 

190 000 
00 000 

2 

250 000 

190 000 
60 000 

2 

13 009 876 

000 

D. II. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para ta§ım,a giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 Büro giderleri 
14.(532 Ulaştırma giderleri 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.634 Kira 'bedeli 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve 

onarma giderleri 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri 

işletme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderleri 

(Meydan hizmetleri giderleri toplam L : 
12 259 874) 

14.640 Ilandling, lokanta, kantin ve benzeri 
işletme giderleri 

170 000 

J0 000 
160 000 

60 000 

170 000 

10 367 

170 
5 407 
1 020 
i 400 

30 

2 200 

100 
10 

001 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

30 000 

I). 1F. M. İş. Gn. M d. Bütçesi 

10 000 
!(>0 000 

300 000 

12 289 874 

70 000 
7 039 
1 100 
1 400 

30 

2 250 

250 
20 

874 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

30 000 

170 000 

10 000 
i 60 000 

300 000 

12 

7 
.1 
l 

2 

289 874 

170 000 
039 874 
100 000 
400 000 
30 000 

250 000 

250 000 
20 000 

30 000 

("S. Savıs; : 14) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kaJbui edilen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Anatamir atelyeleri giderleri 57 000 60 000 60 000 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Makam temsil giderleri 30 000 30 000 
İ 6.712 Görevsel temsil giderleri 1 .1 

BAKIM YE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 2 702 500 1 92ı 

16.810 Bina onarımı 712 000 750 000 
16.820 Malana ve teçhizat onarımı i 120 500 325 000 
le.S'tO Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 870 000 850 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 47 632 336 55 194 909 

13.00ü YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 749 002 5 CG4 502 
14 00:./ HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 10 811451 13.009 876 
16.0'~;0 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 2 791 501 2 017 001 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMİ 65 984 290 75 886 288 

LABORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvar giderleri . 2 000 2 000 2 000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 30 001 30 001 30 001 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 2 791 501 2 017 001 2 017 001 

30 000 
1 

1 925 000 

750 000 
325 000 
850 000 

55 194 909 
5 664 502 
13 009 876 
2 017 001 

75 886 288 

). II'. M. İs. Gıı. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isteneni Komisyonca kabul edilen 

.Madde Bolum toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıaını 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 25 000 25 000 25 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
HAVA MEYDANLARI VE TRAFİK TE
SİSLERİ 

21.511 Etüt ve proje giderleri 25 000 25 000 25 000 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 6 475 000 6 835 000 6 835 000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 6 475 000 (i 835 000 5 1)35 000 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 900 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1.4) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komiısycm'ca kalbul edüîLm 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 12 300 000 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 12 000 000 J3 040 000 13 040 000 

J). II. M. h. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 

.28.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 12 300 000 13 040 000 13 040 000 

23.512 Taşıt alımları 300 000 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 25 000 25 000 25 000 
•22.00" YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ Bölümü toplamı 6 475 000 6 835 000 G 835 000 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 12 300 000 13 040 000 13 040 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 13 800 000 19 90ö 000 19 900 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1072 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

J - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satım al m a bedeli 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İI) A RELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine 
göre millî prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birli
ğine üyelik aidatı 

34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler 
Birliğine üyelik aidatı 

300 000 

300 000 

14 001 

5 000 

9 001 

î) 000 

1 

80 000 

80 000 

22 001 

5 000 

17 001 

17 000 

1 

80 000 

5 000 

17 001 

17 000 

80 000 

22 001 

1). H. M. İş. Gn. M;d. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 
/ / - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE BENZERİ 
ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BlRLlK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeği için yardım 
(DHMt Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

10 000 20 000 

241 500 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

910 663 

427 663 
250 000 

213 000 
20 000 

920 664 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

1 415 395 

452 394 
750 000 

213 000 
1 

îstenen 
ölüm toplamı 

Lira 

1 676 895 

Komiısyoaıca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 676 895 

1 415 395 

452 394 
750 000 

213 000 
1 

20 000 

241 500 

D. H. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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1972 yılı için 

Bölüm 

36.000 

Madde 

0 
36.310 

36.320 
36.400 

Ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Geçen yıllar borçları 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
îlâma bağlı borçlar 

1971 ödemeği 
Madıde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 709 646 

1 
4 700 645 

500 000 

5 210 646 

Hüikümetçıe istemen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 002 645 

1 000 000 
2 645 

1 200 000 

2 205 745 

Komisyonca 
Madde 

Lina 

1 002 645 

1 000 000 
2 645 

1 200 000 

kaibul edilen 
Bölüm toplan» 

Lira 

2 205 745 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri1 verilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

. Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 000 3 100 3 100 

300 000 
14 00J 

920 664 
5 210 646 

80 000 
22 001 

1 676 895 
2 205 745 

80 0001 

22 001 

1. 676 895 
2 205 745 

6 445 311 3 984 641 3 984 641 

1). II. M". I§. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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CETVELİ 

BöJüın Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

72.000 

62.000 
63.000 
72.000 

62.125 
62.146 
62.211 
62.212 

62.213 
62.214 

63.300 
63.400 

72.100 
72.400 

B/2 — Vergi dışı gelirler 
İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelir
leri 
B mesaj gelirleri 
İşletme çeşitleri gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 

İŞLETME GELİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira - Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 000 
22 000 000 
2 .300 000 

1 
150 000 

5 250 000 

300 000 
1. 

47 0J9 954 
11 209 645 

-32 700 001 

300 001 

58 229 599 

32 

58 

91 

700 001 
300 001 
229 599 

229 601 

3 300 000 
22 500 000 
2 500 000 

1 
150 000 

10 750 000 

500 000 
1 

53 070 927 
7 000 000 

39 200 001 

500 001 

60 070 927 

39 200 001 
500 001 

60 070 927 

99 770 929 

3 300 000 
22 500 000 
2 500 000 

1 
150 000 

10 750 000 

• 500 000 
1. 

53 070 927 
1 000 000 

39 200 001 

500 001 

60 070 927 

39 200 001 
500 001 

60 070 927 

99 770 929 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve ba şıka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö Z M T İ 

Kanun 1 . 3 . 195G 668(î Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında Kanun 

1). 11. M. İs. (İn. Mid. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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E - CETVEL! 
Genel Bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçe Kanununa bağlı (R) Cetvelindeki formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 PEESONLL (HDERLURİ : 
12.280 İsçi ücretleri : 

Bu maddeye konulan ödenek yalnız, hava limanları ve hava meydanlarla, hava seyrüsefer yardımcı istasyonlarında muayyen ve 
muvakkat '.müddetlerde kar kürüme hizmetlerinde çalıştırılacak işçilere ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

2 adet kontrol uçağı ile uçak kol cük sigorta bedeli de hu tertipten ocieınr. , 
14.632 Ulaştırma giderleri : 

Meydanlar arasında ve meydanlarla, yabancı meydanlar arasında PTT İdaresinden kiralanmış ve kiralanacak hal ve devre kira oe-
delleri bu terkipten ödenir. 

14.634 Kira giderleri : 
Taşıt tahsis edilin iyen mcvd anlarca, şehirle meydan arasında personel nakli için. "kiralanacak vasıta bedelleri hu tertipten ödenir. 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri isletme giderleri : 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri yerLorin Genel Müdürlükçe çalıştırılmak zorun Lu-gu haJındc bu hizmetlerde (•yı
lıştırılacak personelin yevmiye ve tazla çalışma halkları ile kanuni prim ve tazminattan, iş K'anunu, Gr-ov ve Toplu iş Sözleşmesi Ka
nunları gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bilûmum yi'yecek içecek bedelleri ile bu yenlerde yapıl
ması gerekli büfe, büvet, sabit tesis ile basılı kâğıt ve defterler, kırtasiye, döşeme ve demirbaş bedelleri bu tertipten ödenir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : ı ^ _ 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 

Sabitleştirilmiş hareketli veya taşınabilir makina, teçhizat, elektronik muhabere cihazlarının mı'ktaıia kayıtlı olmaksızın, bilûmum 
onarımı, yede'k malzeme satmalına ve imali ile gümrük, nakliye, sigorta bedelleri ile bunlara ilişkin diğer giderler 16.820 nei mad
desinden ödenir. 

1). İL M. İş. (İn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 
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Cinsi 

237 sayılı Kanunun 11 

Markası 

T - CETVELİ 

nci maddesine göre mevcut taşıt cetevli 

Alındığı tarih Beherinin fiyatı İ Z A İT A. T 

Binek 
Binek 

Binek 

Binek 

Binek 
Binek 
Binek 

Kaan yöne t 

Kaim yönet 

Chevrolet Station Wagon 
Willys Station Wag*on 
5 adedi 1962 model 

17 adedi 1953 model 
"VVillyıs Üniversal Jeep 

2 adedi 1966 model 
16 adedi 1960 model 

3 adedi 1968 model 

Chevrolet Station Wagon 
3 adedi 1958 model 
5 adedi 1960 model 
3 adedi 1963 model 
3 adedi 1961 model 

Ford Minibüs 1962 
Inter Panel (Metro) 1959 
Paletli kar aracı 
1966 'model 

Willys Fick - np 
4 adedi 1958 model 
2 adedi 1953 model 
Chevrolet Piek - np 

28 

22 

. 8 . 

. 11 . 
DHY 

27 
23 

3 

1 
24 
16 
4 

17 
4 

14 

6 , 

. 6 . 

. 1 . 
. 7 . 

. 2 . 

. 1 1 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 2 . 

. 4 . 

. 2 . 

. 1 1 . 
DHY 

1960 

1962 
1956 

1966 
1960 
1968 

1959 
1960 
1963 
1966 

1966 
1966 

1966 

1959 
1956 

50 000 

19 290 
— 

34 500 
36 290,71 
34 '500 

22 194,46 
19 290 
65 000 

— 

— 
— 

45 518,04 

42 141,81 
— 

5 adedi 1 964 model 
1 adedi 1958 model 

7 . 8 . 1964 
1 . 2 . 1958 

Merkezde Ge nel Müdürlük teknik hizmetlerinde 

Eseriboğa 11, Yeşilköy 7 
İzmir* 2, Erzurum 1, Antalya 1 

Esenboğa 4, Yeşilköy 4, İzmir 2 
El'âzığ 2, Adana 1, Afyon 1, Van 1 
Samsanı 1, Sivn;; 2, Erzincan 1, Diyarbakır* 1 

Esenboğa 10, Yeşilköy 1 

Esenboğa. 2, Yeşilköy 1 (Sıırplas) 

Eüen'boğa 2 (Sıırplas) 
Esenhoğa 2 (Surplas) 

45 518,04 Esenboğa 1, Yeşilköy 1, Adana 1, Van 1 
Sivas 1, E lâzığ 1, Erzurum 1, Diyarbakır 1 

42 141,81 Esenboğa 3, Yeşilköy 1, İzmir 1 
Erzurum 1, 

40 000 Esen'boğa 1, Yeşilköy 2, Afyon 1, Elâzığ 1 
— Erzurum 1, 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 14) 



&utot N>o. 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 
21 
22 

Adet 

6 

5 
12 

-

6 

6 
8 

6 

2 
4 

2 
1 
4 
1 

Cinsi 

Kamyonet 

Kamyonet 
Kamyonet 

Kamyonet 

Kamyonet 
Kamyonet 

Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Kamyon 

Markası 

İnter Pick - ııp 
1 adedi 1959 model 
1 adedi 1962 model 
2 adedi 1962 model 
2 adedi 1961 model 

Dodge Power - Pick - up 
Dodge Pick - up 
3 adedi 1953 model 
9 adedi 1966 model 

Jeep Pick - ııp 1969 model 

Volkstvragen Pick - up 
Ford Pick - up 1959 

Mercedes - Benz 
4 adedi 1960 model 
2 adedi 1961 model 
Bussing 
Ford 
3 adedi 1958 model 
l adedi 1963 model 
Dodge 
Chevrolet 1959 model 
Magirus 1959 model 
İnter damperli 1960 

Alındığı tarih 

15 
12 
4 

4 

12 , 
14 

3 

24 
4 

27 
4 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 . 

2 

. 6 . 

. 10 . 

. 4 . 

. 2 . 

. 5 . 

. 10 . 

. 1 . 
DHY 

19 . 

10 
5 

2 

. 1 . 

. 1 . 

1966 
1963 
1966 

1970 

1962 
1966 

1970 

1960 
1966 

1960 
1961 
1956 

1958 
1963 
1970 
1959 
1964 
1962 

D. H. M. î§, Gn. Md. Bütçesi 

Beherinin fiyatı İ Z A H A T 

66 909,41 Surplas 
34 958,23 

— Surplas Esenboğa 5, Yeşilköy 1, 

11 123 Surplas Anataımir Atelyesinde onarımda 

49 200 Surplas 
47 000 Esenboğa 4, Adana 1, Bursa 2, Saunanın 2, 

Erzurum 1, Van 1, Sivas 1, 

48 000 Yeşilköy 1, Erzurum 1, diğerlerine anatamir atel
yesinde tente yapılıyor. 

26 000 Esenboğa 4, Yeşilköy 1, Adana 1, 
— EsJenboğa 3, Yeşilköy 1, İzmir 1, Erzincan 1, 

Trabzon 2, 

100 000 Esen/boğa 5, Yeşilköy 1, 
98 926,72 

— Esenboğa 1, Yeşilköy 1, 

106 156 Esenboğa 2, Elâzığ 1, Afyon 1, 

— Yeşilköy 2, (Surplas) 
— Yeşilköy 1 (Surplas) 

125 381,25 Esenboğa 4, 
69 917,85 Esenboğa 1, 

(S. Sayısı : 14) 
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Cinsi Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı İ Z A H A T 

Kamyon 

Kamyon 

ÇCkici 
Ambulans 
Ambulans 

Ambulans 
Ambulans 
Ambulans 

Ford 
4 adedi 1959 model 
5 adedi 1963 model 
2 adedi 1967 Moris 
2 adedi 1954 Reo 
GMC 

Fiat (Çeker) 1967 
Mercedes - Benz 1958 
Völ,kswagen 1960 

İnter 1962 
Chevrolet 1963 
Dodge 1968 

1962 -
10 . 2 . 
3 . 7 . 
4 . 4 . 
7 . 2 . 

r.] , 8 . 
25 . 2 . 
24 . 2 . 

12 . 4 . 
2 . 12 . 

18 . 12. 

1966 
1964 
1967 
1966 
19701 

1968 
1958 
1960 

1963 
1963 
1968 

— (Surplâs) Esenboğa 1, İzmir 1, 
64 359 Yeşilköy .1, Elâzığ 1, 

— Esenboğa 4, Yeşilköy 1, 
— Kseriboğa 2, YeşiHköy 2, 

20 552 Yeşilköy 2, Esenboğa 1, Erzurum 1, Sivas 1, 
İzmir 1 (Surplas) 

155 000 Esenboğa 2, 
28 679,40 Antalya 1, 
33 000 Adana 1,Afyon 1, Bursa 1, Samsun 1, Van 1, 

Trabzon 1, 
69 917,85 Yeşilköy 2, 
79 500 Hseıtboğa 2, İzmir 1, tflûzığ 1, 
45 000 Erzurum 1, 

» a « .«...-
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : II 

1972 YİLİ 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 





Orman Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /23) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1345/14317 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye ıBakantbğınca Ihazısrlanacn. ve Türkiye Büyük (Millet ıMecliısıine ,atm (Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel (Müdürlüğü 1972 yılı (Bütçe Kanunu ta
sarısı» tile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapıtonaısını ısaygiyle iarz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Ovman G. Md. Bütçesi (:S. Sayısı : 22) 



ORMAN GENEL MÜOTRLÜĞÜ 1972 YILI 

( A / l ) CARİ HARCAMALARI BÜTÇE GEREKÇESİ 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 (Jeınel üdıaıne aörhiklaırı : 

1972 yılı Genel Müdürlüğümüzün karnini kadrolarının henüz çıkmamış olduğundan bu madde ödeneği fiilî kadro üzerinden he
saplanıp konulmuş olup kadroları alındığında ek ödenek talebinde bulunulacaktır. 

ÜCRETLER : 
12.280 İşçi ücretleri : 

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğünde çalışacak işçilerin ücretlerini karşılamak 
mafcsadiyle konulmuştur. 1971 malî yılında yangın işçileri ve yangın haberalma nöbetçilerinin ücretleri için bütçe ödeneğitnin 
haricinde kanunla (14 450 000) liralık ödenek alınmıştır. 

iSGSYAL YARDIMLAR : 
12.1310 Aüle yianduım : 

Katma bütçeden aylık alan teknik ve idari memur adedi 8 235 yeni alınan torba kadrolarda nazarı itibara alınarak 1971 yılına 
kıyasla tahsisatın yükseltilmesi gereklidir. 

12.320 Boğum yaırldıanı : 
4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değilsen 7 nci maddesinin (a) fıkrası gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara 
maktuen (200) lira ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yıalrdlmıi! : 
4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşi ile memurin; ölümü halimde son aylık veya ücretinin 1 veya 
2 aylık tutarı ödenmek ü^ers teklif edilmiştir. 

12.340 Tedalvi yandımı ve cetnaıze mıaferatflairı : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesi gereğince tedavi ve cenaze giderleri ödenmektedir. 1972 yılı 
içinde ailenin tedavi masraflarının ödenmesinin tahakkuk edeceği öngörülerek teklif edilmiştir. 

12.370 EmfelMi toeMeği karşılMdarı : 
12.391 iGifyıeoeik yardımı : 
12.392 Yilyteloek yajrdıtmı : 
12.411 (Fazla çallışma ücreti : 

(1) lira teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde 

12.430 Konferans ücretli : 
.Genel Müdürlük çalışma konularındaki gelişmeleri taikibederek tatbikatçıların; bilgi ve görgülerini geliştirmek amaciyle yetkili 
bilim ve araştırına adamlarına verdirilecek konferans ücreti olarak teklif edilmiştir. 

12.441 Onmam Tekniker Okulu ders ü örgüleri : 
439 sayılı Kanuna göre orman tekniker okullariyle yeniden açılacak 4 adet orman uygulama eğitim merkezlerinin öğretmenle
rinin yükümlülükleri dışında okutacakları ek derslerle dışardan temin edilip görevlendirilecek öğretmenlerin, okutulacak ders
lerin ücretlerini karşılamak için konulmuştur. 

12.442 Oranıam okluları ve eğitim merike^leııii ders ücretli: 
Orman okullarında ve eğitim merkezlerinde hizmet içi personel eğitimi çerçevesinde yapılacak kurs, seminer ve benzeri eği
timler için okul ve eğitim merkezîleri öğretmenlerine ödenecek ek ders ücretd erini karşılamak üzere konulmuştur. 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teaniınlıııdıekii güçlük aamıımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince bu maddenin açılması için (1) Tl. sı teklif edilmiştir. 
ÖDÜLLER : 

12.600 Ödül : 
(1) Tl. sı konularak madde muhafaza edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 

12.751 Malhruımlilylelt yeri ödeneği : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncıı maddesi gereğince yurt içinde veya yurt dışında bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin 
olunacaklara verilecek yol masrafı yevmiye ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yolluklar için teklif edilmiştir. 
YOLLUKLAR : 

12.811 ıSünelkli gförfev yolluğ-u : 
Muhtelif hizmetlerin ifası için geçici görevle gönderilecek memurlara il ve ilçe belediye hudutları dışında seyahatleri halinde 
kendilerine 6245 sayılı Kanunuvn geçici göreve ait esaslar ve umumi hükümler dâhilinde verilmekte olan yol masrafı ve yevmi
yelerin karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.813 •Geçütai görev yolluğu : 
12.814 Yalbamcı uamanlarla yalrldımucıHairı lyumt ıdışı jgeoica. gıörtev yo luğu : 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. sı konulmuştur. 
12.816 Yoflüıulk kairşîlığı Vfiirilem Itıaamittııat r 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ııeu maddesi gereğince şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında ve muayyen vazife sa
hası dâhilinde seyyar olarak vazife gören memurlara verilmekte olan tazminatın ödenmesi için teklif edilmiştir. 

Orman İL Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 



Bölüm Madde 

DENETİM YOLLUKLARI : 
12.821 Müfettişler g-eçtitai görev ynDİllluğu : 

Orman Genel Müdürlüğü kuıııl uslarının ve faaliyetlerinin mahallinde kontrol ve tetkikini yapmak üzere görevli bulunan müfet
tişlerin yol masrafı ve yevmiyelerinin ödenmesi için teklif edilmiştir. 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 

12.832 ıKooijgtne ve toomfterams yoillııldlariJ: 
12.834 Kurs yolluğu : 

F. A. O. Avrupa Ormancılık Komisyonu, Dağcılık, Su Havzalarının Amanejmanı Çalışma Grupunun Ankara'da yapacağı top
lantı için ve uluslararası teknik ve bilimsel dayanışma çerçevesinde anlaşmalarla yurt dışına gideceklerle, dairece bildiği yaban
cı dilin geliştirilmesine lüzum görülen hallerde taşra teşkilâtından Devlet lisan okulundaki yabancı dil kurslarına katılacak tek
nik elemanlar için teklif edilmiştir. 
DİĞER YOLLUKLAR : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişen 9 ncu maddesi gereğince verilecek Tedavi ınasraflıan hakkındaki Yönetmelik 
hükümleri dâhilinde tedaviye gönderilecek personele yol masrafı ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

YÖNETİM YOLLUKLARI : 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolüıuğu : 

(1) Tl. sı konularak madde muhafaza edilmiştir. 
12.854 Yaîbaarcı uzmanlarla yardımcıları gteçiei ıgönev yolluğu : 

(1) Tl. sı konularak madde muhafaza edilmiştir. 
12.871 Yurt dışı staj vie öğremim yolluğu : 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. sı konulmuştur. 
12.872 Yurt dışı (bongre ve koiütferatns yolluğu : 

1972 yılında F. A. O., IUFRO., IUCN. nin muhtelif ülkelerde yapacağı uluslararası kongre ve konferanslardan memleketimiz 
ormancılığı yönünden faydalı görülenlere iştirakimiz sağlanacaktır. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 ıKıirtaısiiiye alımları ve giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğü, A. E. K. Genel Müdürlüğü ve Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğünün kırtasiye ihtiyaçlarını kar
şılamak için teklif edilmiştir. 
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'Balsıüı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri : 
Orman Genel Müdürlüğü, A. E. K. Genel Müdürlüğü ve Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarını karşılamak 
içki teklif edilmiştir. 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gederleri : 
Orman Genel Müdürlüğü, A. E. K. Genel Müdürlüğü ve Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğünün ihtiyaçları için teklif 
edilmiştir. 
Yayın alımları ve giderleri : 
Genel kuruluşlarımızın hizmetlerine mahsus yayınlar ile abone bastırma, çoğaltma ciltleme bedel ve giderleri ile telif tercüme 
halklarının satmalma ve kiralama ücretleri bunlara ilişkin diğer giderler için ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Yalkaıcialk alılmlan ve giderleri. : 
HJiizmıeltli giyim alımHan : 
Satmalmacak odun, kömür bedellerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
Diğer alımlar ve giderleri : 
Yukardaki maddelerden karşılanamıyan veya bütçede tertibi bulunmıyan genel yönetimle ilgili giderler ve küçük onarım gider
lerine ait masrafların karşılanab ilmesi için ödenek teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğünün A.'E. K. Genel Müdürlüğünün ve Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürlüğünün terkos ve içme su
yu, temizlik ve aydınlatma ve genel yönetimle ilgili diğer masraflara karşılık olarak ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
13.230 AyidM'aitımıa giderleri : 
13.290 Diğer yöneltim giderleri : 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.350 iSağiık araç, giereiç ve ilâç alımlajrı ve gijderüjeri : 

Merkezde çalışan memur ve hizmetlilerin daire doktoru tarafından yapılan muayene ve tedavilerinde kullanılacak tıbbi malzeme 
mubayaası için teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Fosta - teıllgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 
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13.440 Hafoerlleşmıe araçları ve işletene gaidlerleri : 
Orman Genel Müdürlüğünün, A. E. K. Genel Müdürlüğünün ve Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün posta - telgraf, 
telefon ve haberleşme araçlarının masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.520 Hizmet taJşıitlan ve olanıma giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğünün, A. E. K. Genel Müdürlüğünün maikam arabaları ile diğer hizmelt arabalarının yıllık imletme ve 
onarma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Küna ibedeffi : 

Paris caddesindeki 5 No. lu bina ile Konur sokaktaki 6 No. lu binanın kira bedellerini karşılamak için. teklif edilmiştir. 

HİZMET GİDERLERİ : 
14,110 Yangımdan konunmıa ve snjgorföa gtildietrletrii : 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. sı teklif edilmiştir. 
14.130 [Mahkeme harçları ve güderleri : 

Adlî, malî ve idari kaza dolayısiyle yapılacak gider ve ödemeler, idare aleyhine açılan dâva, karşıt dâva ve icra kovnşturtmalia-
rdyle sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödeme külfeti yüklenen her tür lü giderlerin karşılanması için ödenek teklif 
ledilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanomun 3 nıoü maddesinin; gerdidtirdiği gilderjer : 
(1) Tl. sı konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kamuna daiyamjıOaraJk çıikiaJrafllaınl tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Genel Müdürlüğümüzün millî seferberlik plânlarının gerçekleştirilmesi için teklif edilmiştir. 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER : 
14.430 Para taşılına giderleri : 
14.441 Bina ve araızü vergileri : 
14.442 IDiğer vergi, resim ve harçlar : 

Merkezden 26 mesul muhasipliğin ihtiyacı için bankalar vasıtasiyle gönderilen nakit için arsa bedeli ile katma bütçeden yaptı
rılan idare binaları ile hizmet evlerinin her çeşit vergi ve harçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Snvısı : 22) 



Bölüm Madde 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA (H DERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 
14J520 Burs gidıeirleri : 
14.530 Dış iMöeletndie okutulacak öğrenciler giderleri : 
14,540 Araiş'tanna ve injceleme giderleri: 
14.550 ıStıaj ve öğrteltilm giderleri : 

1972 yılında açılacak kursların, öğrencilere verilecek bursların ve çeşitli araştırma ve inceleme giderlerini karşılamak üzere tek
lif edilmiştir. 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 
14.881 Büro giderleri : 
14.882 Ulâ toırımla igideatfleri : 
14.883 Talşılt iiştetıme ve onanma güderleri : 
14.884 IKitfa foedeE : 
14.885 Giyim - kuşaan ahm ve giderleri!: 
14.886 Madseme laJlım ve giderleri : 
14.888 İşciteğitriim. kampları giderleri : 
14.889 Diğer aikm ve giderleri : 

Orman Genel Müdürlüğünün orman kuramları hizmetleriyle ilgili olarak büro, ulaştırma, taşıt, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek 
ve diğer alım ve giderleri ilgili olarak bir yıllık ihtiyacı karşılamak için teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.251 ıBiirio giderleri : 
15.252 IJMşUrırm* giderleri : 

15.253 Tajşıit işletime ve onarma giderileni : 
15.255 KS&ykn. - Ikuış&m lalım ve giderleri : 
15.256 Malaettnıe alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek allım ve güderleri : 
15.259 Diğer aJlaım ve giderleri : 

Orman tekniker ve muhafaza okullarının 1972 yılındaki çalışmalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması için teklif edilmiştir. 

OiT.ıaıı (i. ;.lıl. lîütçı:si. (S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ : 
15.781 Büno gederleri : 
15.782 lUlaşltaırmıa ıgtilderilesri : 
15.783 Taşit djşldtmıe ve onuaınmıa güderleri : 
15.784 Kirla ibedel : 
15.785 »Gdjyülm - feuşaim ajlıan ve gidenleri : 
15.786 Malzeme alım. ve giderleri : 
15.787 Ydlyeoeik aüam ve giderleri : 
15.789 Diğer allım vie igiıdeırleırti : 

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı kurumların 1972 yılındaki çalışmalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması için teklif edil
miştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.370 tç ftuıaır ve aeırgıler giderüleri : 
16.430 üzmiain, mietarur, öğretimen ve ö ğrienicii mlüfbaJdeClıelsli giderleri : 

İç fuar ve sergilere katılma payları ile milletlerarası genç ormancı mübadelesi staj öğrenci mübadelesi propaganda uyarınca 
yurdumuzja gelecek uzman, memur, öğrenci, öğretmen için sarfı ioabeden masrafların karşılanabilmesi için teklif edilmiştir. 

16.711 Maikaım îtemlsai giderleri : 
16.712 Oörevsel temsil giderleri : 
16.720 Ağırlamla ıgidierKeri : 

Hususi kanunlariyle verilen makam temsil giderleri ile makam sahibinin takdiri esas olmak suretiyle temsilin gerektirdiği her 
türlü giderler için teklif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 IBİtofa om/afrlmı : 
Merkez ve taşra kuruluşlarımıza ait binaların 1972 yılı içinde bakım ve onarımının gerektirdiği giderler için teklif edilmiştir. 

16,820 MaMııa ve teçhizat onarımı : 
Ormancılık faaliyetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın onarımı için teklif edilmiştir. 

16.840 'Bakım ve iklame giderleri : 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 5 millî parktan 11 millî parka ulaşılmış olması ve yıllık programlar çerçevesinde bu millî park
larda yeni tesislerin yapılmış olması v e bunların her sene bakıma ihtiyaç göstermesi sebebiyle ödenek teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Orman (i. Mtl. Bütçesi (S. Sayısı : 22). 
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Bölüm Madde 

' 1 - Sermaye teşkili 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğince kamulaştırma fbeldel : 
Bu maddenin muhafazası için (1) Tl. sı teklif edilmiştir. 

32.152 Fidanlık ve ağaçlandırma için kamulaştırma : 
Maddenin muhafazası için (1) Tl. sı teklif edilmiştir. 

32.153 F. A. 0. yardımı ile Kavakçılık Ensittittüsü için kamulaştırma» bedel : 
Maddenin muhafazası için (1) Tl. sı teklif edilmiştir. 

32.154 Bina yapımı için arsa alımı : 
Ankara İşletmesine ait Fidanlık Müdürlüğünce kullanulan arsanın katma bütçeye devredilmesi Bursa işletmesine aidolup Uludağ 
Millî Park Müdürlüğünce kullanılan iki adet binanm katma bütçeye devri, 1972 yılında plâna alınmış ve 1973 yılında inşa edile
cek tesislere lüzumlu arsanın alınması teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maJddelsitUe gör© Millî Prodüktivite Merkezîne ödenecek aJidalt : 

1972 yılında da Millî Prodüktivite Merkezine aidat ödenmesi için teklif edilmiştir. 
İKRAZLAR : 

34.351 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ikrazlar karşılığı : 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER .-
34.620 7126 sayıllı Kanunun 37 nci mad desi gereğince sivil savunma fonu : 

1972 malî yılı bütçesinin genel yekûnuna göre binde bir karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gereğince sigorta fonu : 
Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

Üyesi bulunduğumuz uluslararası teşekküllere ödenecek aidatlar için teklif edilmiştir. 

Mel. Bütçeyi (S. Sayısı : 22) 



Bölüm Madde 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 % 1 ek karşılıkları : 
35.220 Emekli ikramiyesi : 
35.230 Samdık yönetim giderleri : 
35.240 Diğer ödemeler : 

Kadrolara göre alınacak maaş karşılığı ödeneğin % 1 i teklif edilmişîtir. Bu ödemeler Emekli Sandığı Kanunu gereğince yapıl
maktadır. 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BENZERÎ ÖDEMELER : 
35.310 Emekü, dıuıl ve yetim aylıklaaı : 

Kurumumuadan aylık alan emekli, dul ve yetim aylıkları için teklif edilmiştir. 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDLK VE DİĞER BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.710 Ormaoı Genel Müdürlüğü (Memur ve müstaıhdenileriıı öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere) : 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi Teşebbüsleıme geçen yıllar borçları : 

Kurumumuzun Kamu İktisadi Teşebbüslerine ve şahıslara olan borçlarımın ödenmesi için bu madde ödeneği teklif edilmiştir. 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
36.400 ilâma bağlı borçlar : 
36.600 Geri verilecek paralar : 

Geçen yılın aynısı teklif edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Rapor 

Bültçe Kanima, Komasyonu Başkanlığına 

Orman Bakanlığına bağlı Onman Genel Müdürlüğü 1972 yuh katma bütçe tasarısı, raportör olarak ta rafım ızdan incelenmiştir. Çalışmalar hak
kındaki açıklamalar aşağıdadır. Bilgilerinize arzoluınur. 

BÖLÜM : 1 

Hikmetin niteliği ve {yerime (getirme şeMi ı: 
Orman Geımel Müdürlüğü Tarı/m Bakanlığına l>ağlı olarak 1937 yılında 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile kurulmuş bulunmaktadır. 
Memleket orman varlığım ikoruımak, ormanların devamlılık prensibine göre işletmek, imar etmeık, yenideın orman yetiştirmek, ormanların veri

mini arltırlmak görevi ile görevlendirilmiştir. 

/Bilindiği gilbi onmam, varlığımızın korunması. işletilmesi, imar ve ıslah Edilerek veriminin artırılması ve gençleştirilmem amaç ve tedbirlerinin 
da'ha süratle ve da'ha iyi bir şekilde yapılması gayesi ile Başbakanlığın 7i . 8 . 1969 gün ve 1/19-7701 sayılı teklifi ve Cumhurlbaşıkanlığmın aynı 
gün ve 4/726 sayılı onayı ile Orman Bakan1 ığr kurulmuş, Orman Geme! Müdürlüğü de 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Orman Bakan
lığına 'bağlanmıştır. 

Onman Bakanlığının kurulmasiyle ormancılık hizmetleri içinde bir birinden ayrı karekter gösteren hizmetler, hizmet grupları olarak bir araya 
getirilmiş ve Dumanların imar ve ıslahı ile Türkiye çapında büyük ağaçlanmalar yapmak ve e:rezyonu kontrol altına almakla görevlendirilmiş bu
lunan Ağaçlandırma ve Erezyonu Kontrol Genel Mlü'Jiürlüğü, oılman ürünlerini işlemek, kıymetlendirmek ve bu ürünlerden daha çok faydalanma
yı gerçekleştirmek giöretvi ile görevlendirilmiş O rinan Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü, Orman kiöyl erini sosyal ekonomik yollardan kalkımdı-
rarak ormanları korumak, onman köylerinin hayat standardını yükselterek onman halk ilişikilerini ve bozulmuş olan tafbiî dengeyi düzeltmek ama-
cîyle Orman Köy İlişkileri Genel MMiirlüğü kurulmuş ve bu görev ve hizmetler de Onman Genel Müdürlüğü bünyesinden ayrılmış bukımmalc-
taıdır. 

Orman Bakanlığı ile bu bakanlığa bağlı olarak bu defa kurulmuş bulunan Genel Müdürlüklerin kuruluş ve çalışmaları halen mevzuat dâhilin
de devam etmeikte olup teşkilât kanunlarının da yakımda Yüce Meclislere sunulacağı memnusniyetlo müşahede olunmuştur. 

Amjcak, Onman Baikanlığma bağlanan Orman Genel' Müdürlüğü halen yürürlükteki 32ö'4 sayılı Teşkilât Kanununa göre onman varlığımızın! 
korunması, d'etvamlılık prensibime uygun olarak .rasybnefl. bir şekilde işletilmesi ile, ormanları imar ederek verimlerinin artırılması görev ve hiz
metlerine devamı etmektedir. Buna bağlı olaraik o ılmarucılıik hizmetleri de genel bütçe, katma bütçe ve döner sermaye bütçelerilne konan ödenek
lerle yürütülmefctedir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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2. Ormanların ısııurlanriırılnıaJsı (çalışmaları : 

Onnıanlarımızı koruyabilmek, her şeyden önce nerenin orman, nerenin orman olmadığını bilmeyi gerektirir. Keza; ornıau haili ilişkilerinin de 
düzenlenmesi buna bağlıdır. Bu nedenle orman sınırlandırma hizmetleri Orman Grenel Müdürlüğü nün kurulduğu günden bu yana devam etmekte 
olan teknoık ve hukukî vasıflı hizmetlerden biridir. IÜ'65 yılından beri orman sınırlandırma çalış ••lalarında hava fotoğraflarından da fayda! anıl-
maikftadır. Son senelerdeki orman sınırlandırma hizmetlerindeki gelişme aşağıdalki tabloda görü'lmektedir. 

Orman sınırlandırma çalışmaları : 

Komisyon Fotoğra- Sınıflandırılan 
Yıllar adedi Yersel metrik 'saiha Ha. 

1938 — 
L966 — 
1958 
1939 — 
1902 
mm 
1994 
1995 
1966 
1987 
11908 
1969 
1970 
1971 
1972 

11(954 
11957 

111991 

—• 
1 

— 
il 
1 
4 

11 
,16 
20 
24 
27 
,25 
211 
2/7 

.— 
— 

1 
— 

1 
1 
4 
4 
6 
7 
8 
8 
7 
4 
4 

— 
— 
— 
— • 

— • 

—• 
—• 

7 
l'O 
113 
1'0 
19 
.18 
1(7 
23 

3 837 702 
— • 

160 
—• 

2 084 
4 762 

37 350 
200 3(58 
345 im 
2112 1S3 
321 91)5 
426 #69 
391 1(67 
361 48'8 
400 000 Programı 

Orman G. Mil. l îü tmu (S. Sayısı : 22) 
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3. Orman yangmiariyl© Isaıvaış : 

Orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında tarla açmacılığı ve ka'sıt ve ihmal ıınisura gibi selbepler sayılabilir. Orman iköylerdlnin hayalt 
standarltlarmı değişitdrmtek, köye yenli yan gelirler sağlayıcı çalbalarla köylüye geçimini sağlıyacaik yeni iş imikâuları yaratmakla yangınları azalt
mak yolunda yeni ve ayrı bir çalışmaya gidilmiştir. Alücak yangınların di'kkaltsiz^Mlk ve ihmal gibi diğer nedenlerden' ötürü doğacak zararlarını da 
fazla zarar vermdden önliyelbiimeik için bütün orman başmüdürlükleri Amıkara merkezine telsiz şebekesiyle bağlanmış ve her başmüdürlükte yaz 
aylarınlda yaa'gm söndürme ekipleri kurulmuş, 'bütün yur't ormanlarında çıikacaik yangınları zamanlında haiber vermek ve gözetlemeik üzere yangın 
kııle ve kulübeleri inşa edilmiştir; 

Yıllar itibariyle çıkan orman yangınları ve sefbdboldıı'kları zararlar aşağıdaki taiblo da göMerilmMiir. 

Yaınan orman Yangın Yanarı servet Miktarı 
Yıllar salhası H:a. adedi M3. Kental 

1<937 — 11(949 
Ü950 — T959 
11960 
11961 
11962 • 
'1968 
11904 
1!9'65 
1İ9İ08 
mm 
11968 
19169 
1070 
11971 

1071 005 
;3!33 7211' 

18 559 
)9 137 

110 0619 
6 178 

il» zm 
13 9415 
6 '664 
i8 441 
7 540 

116 304 
116 011(9 

— 

9 204 
8 I6Î18 

504 
•020 
717 
495 
768 
m:u 
433 
473 
'3137 
714 
790 

— 

'5 '95(6 Glfi 
2 8111 4İ27 

1101 ı099 
5(1 !289 

1(84 1(90 
160 724 

I.H7ÎL '979 
45 817 
77 L37İ3 
95 1562 

192 19136 
201! 341 
178 790 

— 

20 8813 738 
!1İ1' 103 2(919 

3180 I05İ9 
289 366 
344 (9(113 
113(1 365 
345 473 
1(50 1678 
142 486 
235 71(7 
•1138 4J59 
880 780 
'603 218 

— 
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Önemli görülen bu toplantılar için ödeneğin artı nl masında zaruret görüldüğünden; fasıl 12.000, madde 12.872 nci yurt dışı kongre ve kon-
feransm yolluğu olan (18 750) liranın (100 000) lira olarak kabulü uygun görülmektedir. 

Bu sebeple ihtiyaç duyulan (81 250) liralık ödeneğin 12.280 nci işçi ücretleri maddesinden düşülerek bu maddeye aktarılması icabeltmektedir. 

4. 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun 3 ncü maddesinin tadadettiği zabıta hizmetlisi olan polislere ve özel zabıta hizmetlisi olan Güm
rük muhafaza memurılarma 1971 yılı Bütçe Kanunu ile yan ödeme verilirken, yine bu kanuna göre özel zabıta hizmetlisi sayılabilecek olan Orman 
Muhafaza memurlarına yan ödeme verilmeyişi b i r noksanlık olmuş ve bir huzursuzluk yaratmıştır. 

Bn bakımdan Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa aşağıdaki şekilde bir madde eklenmesi suretiyle bu huzursuzluk ve noksanlığın gideril
mesinin uygun olacağı kanısındayız. 

Madde — Orman Genel Müdürlüğünde çalışan katma bütçe ve döner sermayeden aylık alan orman muhafaza memurlarına ayda (400) lira iş 
güçlüğü zammı ödenir. Bu zamlar 1 Mart 1972 tarihinden geçerli olmak üzere ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmaksızın ödenir. 

Halen katına bütçeden maaş alan 2 187 orman muhafaza memuru mevcudolduğmıa göre bunların 12 aylık yan ödeme tutarı olan (15 746 400) 
liranın da Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin 12.571. nci iş güçlüğü zammı maddesine ödenek olarak konması ve bir taraftan bütçenin (B) cet
velinde mevcut G1.110 ncu döner sermayeden yardım olarak maddesine (15 746 400) liranın gelir kaydının yapılması lüzumlu görülmektedir. 

5. Hailen Orman Genel ^Müdürlüğünün okul ve eğitilin merkezlerinde» 520 öğrenci eğitim ve (iğretim görmektedir. 1971 - 1972 ders yılı öğ
retim ve eğitim plân ve programına göre yeniden öğretime açılacak Maraş Orman Muhafaza Memuru Okulu ile öğrenci miktarı 810 a yüksele
cektir. Bu okullardaki hizmetlilreden 30 personelin de yiyecek ödeneklerinden faydalanacağı nazarı itibara alınarak 1972 bütçesi ile 15.257 nci 
yiyecek alını ve giderleri maddesinden verilen (1 000 000) liralık ödenekle beher öğrenci başına günlük (514) kuruş ödenek isabet etmektedir. 

Artan yiyecek maddeleri fiyatları karşısında mevcut (ödenekle öğrencilerin yiyecek ihtiyaçlarının temin edilemiyeceği açıktır. Bu itibarla as
kerî okullara tanınmış mulunaıı beher öğrenci için günlük (750) kuruş emsal alınarak ve öğrencilerimizin askerliğini yapmış çağda ve öğretimleri
nin % 60 mm arazide uygulamalı yapılmakta olduğu göz önünde tutularak hiç olmazsa günlük (5,50) lira üzerinden ödenmesini ve buna tekabül 
edecek (70 039) liranın 12.280 nci işçi ücretleri maddesinden düşülerek 15.257 nci yiyecek alım ve giderleri maddesine eklenmesi uygun görül
mektedir. 

6. 1971 malî yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (Ti) işaretli! cetvelin izahına göre; yatırımla ilgili teknik personelin haricinde diğer personele 
yatırım tertibinden geçici görev yoTluğuıııuı ödenememesi sebelnyle 12.813 ncü geçici görev yolluğu maddesine 1971 yılı içerisinde (400 000) li-
ıalık ilâve yapılmak suretiyle ihtiyaç kai'şılanabilnıiştir. 

Bu nedenle; 1972 yılı Bütçe teklifinin 12.813 ncü geçici görev yolluğu maddesine konulan (682 500) lira ödeneğin (1 000 000) liraya çıkarıl
ması ve eklenmesi teklif olunan (317 500) liranın bir taraftan da 61.110 ncu döner sermayeden yardım olarak maddesine gelir kaydının yapıl
ması uygun görülmüştür. 

Orman CJ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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7, 19.72 yılı içinde 237 sayılı Kanun gcreğinee saUüalınaeak taşıtlar hususunda Omum Genel Müdürlüğü için 2!) adet 4 X 4 Piek - Up karşı
lığı (2 310 000) Tl. Devlcıt Plânlama Teşkilâtı vizesinden geçmiştir. Bu arada amenajmau projesinden tefrik edilmek sureliyle makam için iid 
adet 4 X 2 binek tenezzün şase Maliye Batkulığıua teklif edilmiş Maliye Bakanlığı bu teklifi bir adet olarak olumlu kabul etmiş fakat bütçe 
teklifinin 2G neı sayfasında program aıncnajmıin için. 10 vasda adedi 12 olarak diizeltilmemi-ştir. Para aynı kalmak üzere amenajman vasıta ade
dinin 10 dan 12 ye çıkarılması uygulamada her hangi bir zorlukla karşılaşılmaması için lüzumlu w lashihi. uygun görülmektedir. 

Orman Genel Mnclürlüğüuün 1972 programına aimmış bulunan hizmetlerinin ifa edilebilmesi için. bütçenin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş 
olan tadil teklifleri ile birlikte kabul bııyural masını Yüksek Komisyonun bilgi takdir ve tasviplerine arz ederiz. 

Bütçenin memleketimize ve ormancılık teşkilâtına hayırlı olmasın] dileriz. Saygılarımızla. 

K-APOKTüJiLHJÎ 

(«iresıiîi Milletvekili Konya Milletvekili Sakarya Milletvekili Trabzon Milletvekili 
M. Emiıi T ur gut alp Necati Kalaycıoğlu Hayrettin- Uysal F/I.roa Dikmen 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. II. M. V. 
Bütcc Karma Komi$ifO)i-u 

Ksat Xo. : 1/567 
Kurar No. : 179 

21 . 1 . 1972 

cı\u;.ın?iYi';T SKNATOSU BAŞKANLI^INA 

DO . II . İ')7i ta r ih inde Türkiye lîiiyiik Millet meclisine sunulup, hdahara ;t-1 kikj hususu Kmnisy.i ı i ımuza mnhavve) ^Ouınu: (k-uel Müdur iüğü 
]!)72 yılı T.ütce kanunu tasar ı s ı ; 

Hakanlığı ile Devlet P lân lama Teşkilât ı ve tk iü tt-îîisi!oIToT-i.ııin de hazır M fi. ı m a n i w .uauve Onıiiiıı i i akam. Bakanlık yetkil i leri , Orman (.,'. 
bulundukla fi o turumda görüşüldü ; 

Köz k< -n n.sıı ('önel Müdür lüğün 11)72 yılı İUİtçe kanunu tasarısı t e tk ik edildiğimle, Tasarının 1 s M - i maddesine hağh l A / J ) cari harcamalar , 
(A/2) yatır ım ka; eama lan ve lA /d ) sermaye teşkili, w t ransfer ha rcamaları iciu sirasıyü-, (201. (f.'d '-'4>) lira, i.-'İS f)5n üf/O) lira ve (f'l 228 048) 
lira. Imfrik edildiği, dolayısiyle toplam İmrcamakır k in 24h 2! ' ' TİMİ) liralık ödenek veri ldiği , 

! ıtri maddedeki giderlere karşılık gelirlerin İM- 2 mu c a d d e y e bağ!; eli) işaretli cetvelde gâsv >.'idiği üzme ı"24(i 210 7î)Gj lira olarak tahmin 

i!iı2 viiı IJIÜI'I ' k anunu t a sa rmı rm 
<?({'. a ıigı ii'ma;' ,nı-lvu'<iıi'. 

(l ider \ e geliri yukarda arz OIUM;ÎÜ Orman (l 
külce ve- nruuram uygulaması ile hu mi vnm!ma :!»;!) olara:;, Knunsvnü 

'! ALÎİ. i ü rlü^rüa gecen yi iki 
iz adına inceleme 

yauan ,s;i;, m raportör le! imizin rn} >e> ri;;]-} üzeninde verdikleri izahat İle haşlanılmış. mütânlnken. söz alau üyeler kişisel göı -üşleı ini ifade ile ezcümle. 
Memh-kef üi'ii!;ı!i varl ığım korumak, li'rniauia e ıh dmamlnm: pren-d !>i im uhi'e işletmek. imar et MUM-., yeniden m m a n yet iş t i rmek, ormanla r MI. ve

rimini ar1 ı rmak yihi a r a m a n d a r a temasla. 
Orman ihıkaulığî ile- hu I m kanlığa hsğh e l a ' a k 'm defa kuruim-uş k.uumm gemâ müdür lükler in kuruü ş \m mdsşmala i unu inden mevzuat 

dâhil inde devam etmekle olduğu dohıyısıy'e t e ş k k â : kamu da: anın da \ ii--o Meclisleri» simulmas; ger.-ği üzı rinde darmuslu nisr. 
Haynı üyelerin. t euk id ve 1 emennilen havi konuşmalar ına karşı l ık Orman Hakanı gm-ek germiş yıl yAnn ve ımojiraaı cahsınaları ve gerekse 

]>u yi! prograı-m hağlannnş (gdışaıalar hakkında rakamlara, uıüslenit. mukayeseli hilgi sunnmş. üyelerin, orman, -köyleri, orman - köyJü ilişkilei'i 
İ!Z«-rinde ileri sürdükler i tenkid ve temensnleri ee\ ;i])Iandir;u!s; güriismıderitı yeter l iği ka ra r ı üzeriım. m:t<"ldeie>'hı gürüşülmesine uociierek; 

i'üt.'-esi (S. Savısı 

http://atn.su
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Taşanımı 1 ııci maddesi!, maddeye bağlı (A / l ) işaretli cetvelin bölüm 12.000, 12.280 (İşçi ücretleri) maddesinden toplam (289 789) lira tenzil 
edilmiş, tenzil edilen bu miktar, (28 500) lirası 12.832 mel (Kongre ve konferans) maddesine, (210 000) lirası, 12.853 ncü (Yurt dışı geçici gö
rev yoılluğu) maddesine, (81 250) lirası 12.872 ııei (Yurt dışı kongre ve konferans yoluğu) maddesine ve nihayet (70 039) lirası da bölüm 15.000, 
15.257 nei (Yiyecek alım ve giderleri) maddesine aktarılmak suretiyle ilâve edilmiştir. 

Toplam rakama sirayet etmiyen bu değişiklikler dışında, bölüm 12.000, 12.813 ncü (geçici görev yolluğu) maddesine yatırımlarla ilgili teknik 
personel di'pmdaikü pertsio'niele geçici görev yo'Huğıı verilebliknesini tem'inm (317 500) lira ilâve edilmiş, 

Aynı bölüm, 12.571 (İş güçlüğü, iş riski ve te mi tiklideki güçlük. zammı) ımaddesin.e Emniyet Teşlkilâtı. ile 'gümrük mıulbafrıza ıııeımu'i'laırına- yan 
öldeme yapıHması, buna karşılık özeli zabıta Jıiz nıetılisi sayılan! o rinam mıuhafaza 'memurlarına bir yan ödeme yapılmayiişımmı maiddi ve psikolojik 
etkisinin çalışıma alanına (sirayet 'ettiği .gerekçesiyle ve ımüs'tabak olanlara ayda (200ı) lira hesabiyle yiıllı'k tutar olarak (G: 561 000!) lira 
ilâve edilmiş, 

Bu ilâveler sonucu! '(A/l) cari barcamalar toplanı rakamı da (207 910 348) lira olmuş, <A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde her hangi 
bir değişiklik yapılmadığımdan, 

1 nei maidde, toplam ıgilder >raika>mı (0 878 500) liralık ilâve ısonueıı (253 089 29(i) lira olmuş ve uııadk.le bu Ideğişildik'le kalbul edilmiştir. 
Taisiaıriırnaı 2 nei maddesi, 1 nei maddeye yapılan! toplamı (& 878 500) liralıik ilâve nt'deniyle bozulan bütçe gider - gelir deiTgeisiinli bağla

mak nedeniyle, ımaıddeye bağlı (B) işaretli cetvelin: bölüm 61.000 61.110 (Döner {sermayeden yarklımı olarak) maddesine aynı mıiktar yani 
(6 878 500) lira ilâve edilmiş, ıdolayısiyle Genel Müdürlüğün toplamı gelir naikaımı ıda (353 089 296) lira olmuş ve madde bu değişik şekliyle 
kabul edilmiştir. 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayış; : 22) 
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Ayrıca, (tasarıya 'bağlı olup 1972 yılında satmalına caik taşıtlarla ilgili cetvele, bir sehiiiv sonucu (10) adet olarak geçen amenajman hiz-
înetfleri taşıt ad eldi ( 12) olarak, 

Yine aynı cetvel (4 x 2 bine'k tenezzüh şase) şefclinde ve yanlış yazıldığı ilg'il'i'lerce ifade edilen (4 x 2), (4 x 4) olarak düzeltilmiştir. 
Tasarının' m'ült'öba'k'i 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nei maddeleri ve ilgili maddelere bağlı cetve İler aynen kabul edilmiştir. 
Genefli Kurulun, tasviplerine arz edilmek üze re Yüksek Başkanlığa sunulur-

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. KaraağaçUoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
Kars 

K. Okyay 
Malatya 

M. Kaftan 
Elizo 

S. Z. Köseoğlu 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Başkanvekili 
Edime 

İV. Ergeneli 
Amasya 
Y. Acar 

Bolu 
/ / . İ. Cop 

Giresun 
M. E. T ur gut alp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
M. Erten 
Sakarya 

N. Boyar 
Trabzon 

E. Dikmen 

Sözen 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Aygün 

C. S. Ü. 
R. Üner 
Hatay 

II. Özkan 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 
Manisa 

H. Okçu 
Sakarya 
/ / . Uysal 

Urfa 
î. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

Söz hakkım muiluuzdur 
H. Balan 

Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Uşak 
Söz ha'kkmı mahfuzdur 

F. Aiayuri 

Adana 
S. Kıhç 
Ankara 
T. Toker 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İzmir 
K. Önder 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 
Niğde 

AT. Kodamanoğlu 
Sivas 

E. Kangal 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

^ryon K. 
II. Hamamcıoğlu 

Ankara 
İ. Yetiş 

Erzurum 
li. Cinişli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
A. Akyurt 

Ordu 
B. S. Saykal 

Tabiî Üye 
K. Kararelioğlu 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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IIÖKİBİETİNP TEKLİFİ 

Ovman Genel Müdüvlüyü l!)72 tıılt Bilire kamı it u tasarısı 

MADDE 1. — Orma.il Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üsere (201 031 848) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (38 950 000) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (Â/3) işaretli cetvel
de gösterildiği üaere (6 223 948) lira 'ki, toplanı (246 210 798) lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğündü gelirleri, "bağlı (E) işa
reti! evvelde .gösterildiği .nserti (246 210 706) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3, — Orman Genel Mbdbrüüğ'dnee 1072 bütçe yılında elde 
edilecek geuir çerdlleriiidon lur birimn. davaiitdıgı hükümler, bağh (C) 
işarc.di cebelde gvkfcerdmkdr, Bu cetvelde yazdı gelirkı tarh ve tr.h-
siliiüo 1973 ydında rj!a devanı oiımar. 

MADDE 4. — Genel Bidee K&ırıırmn'ueı lü ne i maddesi kükrna, Or
man Ctanol MüdürlüğiiP.;e Laddı döner serrrayeîi kıırtıîıudar Iıakkî-n-
da da uygulanır. 

îkkDDE 5. — 657 saydı 'Devlet lYîenıurîarı Kanunu ile bu kanuna 
ek ve değkikhk hükümleri getiren kanunların iiygulanrnasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konuılan ödenekler yetmediği takdimde,. 
(B) işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek geüir fazlalarını kar
şılık gdalermek suretiyü-e (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter-
tipleıliîîjd&ki ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Yapılacak inşaatlarla, ilgili cdarak kanıulaştrrılacak 
veya satıaıalınacaık arsa için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bolümü-

Ot'tııatı <J. Md. iiütcesi 

nüTCE KA'RLM'A KÜMİSYONUNITN DKĞÎŞTİKıİŞt 

Ovma.it, O (ite! Müdürlüyü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ormian Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterillidiği üzere (207 910 348) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (38 950 000) 
lira, sermaye teşki l ve tranfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde ıgnosterildiği üzere (ti 228 948) lira ki, toplam olanak (253 089 29G) 
lira ödenek verilmiştir. 

HADDE 2. — Grenan G'.snel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösteriddiği üsere (253 08D 296) lira olarak tahmin, edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarımn 3 rtcii maddek aynen krbui 'edilmiştir. 

Ll'ADDE 4, — Tasarının 4 ncü ı-ırddek :ayreıı Krdd e k ' k r i ^ r , 

MADDE 5. — Tasarısın 5 nci nıadded aynin kabul, edilmiştir. 

MADDE G. — Tasarlımı 6 acı maddesi aynîn kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı 
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Hükümetin teklifi 

îıe •konulan ödenek yetmediği itaikdir.de, bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin, (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) bcılümime dâ-
!hıil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelim (Kamulaştırma ve satınalma-
<îar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — GJûer bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Orma,n Genel Müdüıllüğü .orman -okulları öğrencile
rinden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — ,31 . 8 . 1956 tarihli ve 8S31 .sayılı Kanunini belirttiği 
hüküm ve şartlar gereğince, ormanların sınırlama işine 1972 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 10. Bu kanunu 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ormıan Bakanları yürütür. 

Başbakan 
X. Erim 

Devlet Balcatıı 
Başbalkan Yardun ıcısı 

S. Kocas 

Dışişleri Bakam V. 
'S. Kocas 

içişleri Bakanı 
/ / . Ömcroğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı V. 
T. Akyol Ö. Derbil 

Devlet Bakam 
Jiaşbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğhı 

~Slaliye Bakanı 
K. X. Ergin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Bütçe Karma Komisvouunun değistirisi 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
X. Devres E. Y. Akcal S. Babüroğlu 

MADDE 7. — Tasarının V :nci maddesi aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 3 ,nci maddesi aynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ııcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ııcu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 mci maddesi aynen kabul <edilmi]lir. 

Devlet Bakanı 

M. Özgün es 

Millî Eğit. Bakanı 
£. Orel 

Ulaştırma Bakanı 
C. Karakuş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ay kan 

Adalet Bakanı 
İ. Arar 

Baymdırl ık Bakanı 
M. üztekin-

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Millî S. Bakanı 
F. il/de ıı 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroylu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergini 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

Orman G. M<1. Bütçesi 'S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIK LAK 

32.11.0 Genel idare aylıkları 

— 40 — 
(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 Ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Kesim toplamı 68 594 897 

68 594 894 

94 177 541 

1972 yılı için 
Hüküm ete e üst/enlen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

186 154 891 

138 948 000 

Komisymrca kaibıü ed'îlıen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

138 948 000 

192 963 352 

0 Orman hizmetlileri aylıkları 1 
0 Orman lekniker ve muhafaza okulu aylık

ları 1 
0 Orman kurumları aylıkları 1 

ÜCRETLER 
12.280 İşçi ücretleri 9 750 000 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 12 199 887 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

12.391 
12.392 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve eenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

903 000 
100 600 

82 000 
1 503 000 

8 000 
9 603 285 

1 
1 

35 001 

12.411 Fazla çalışma ücreti 

20 596 759 

22 967 373 

1 

19 

1 

260 
135 
112 
900 

7 
452 

100 

000 
000 
500 
000 
200 
672 

000 
1 

45 002 

20 206 970 

22 967 373 

1 

19 

1 

260 000 
135 000 
112 500 
900 000 

7 200 
452 672 

100 000 
1 

45 002 

Orman G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.430 Konferans ücreti 
DERS ÜCRETLERİ 

12.441 Orman tekniker okulu ders ücretleri 
12.442 Orman okulları ve eğitim merkezleri ders 

ücretleri 
(Ders ücretleri toplamı : 45 000) 
TAZMİNATLAR 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 

12.751 Mahrum ivct veri ödenetn 

1972 yılı için 
yonca feaibıal edileni 

Bölüm toplamı 
Lira 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

2 000 

3 000 

30 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe îstenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

1 

18 000 

27 000 

Lira 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 

18 000 

27 000 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 3 597 753 3 597 754 

6 561 001 

4 235 004 

12.81 J 
12.813 
12.814 

12.816 

12.821 

/ - Yurt iri yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 120 000 
Geçici görev yolluğu 645 000 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 1 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 1 730 000 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 1 000 000 

Orman O. Md. Bütçesi 

120 000 
682 500 

1 
1 730 000 

1 000 000 

(S. Sayısı : 22) 

120 000 
1 000 000 

1 
1 730 000 

1 000 000 



Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

ÖĞRETİ M YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841. Tedavi yolluğu 

(Yurt. i<;i yollukları toplamı : 3 607 501) 

/ / - Yurt dişi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
YÖNLTİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 310 003) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

OENLL YÖNLTİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri1 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 

Orman (1 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edileu 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 500 1 500 30 000 
20 000 20 000 20 000 

25 000 25 000 25 000 

37 500 

1 

1 
18 750 

1 530 751 

18 

1 

1 

1 
750 

1 630 751 

210 001 

1 

1 
100 000 

1 630 751 

700 001 700 001 700 001 

130 000 130 000 130 000 

130 000 130 000 130 000 

130 000 130 000 130 000 
150 000 150 000 150 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

13.15ü Yakacak alımları ve giderleri 150 000 150 000 150 000 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 1 1 1 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 10 000 10 000 10 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER, Kesim toplamı 195 000 

33.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık arar, gereç, ilâç alımları ve gider

leri 2 000 

40 000 
30 000 
100 000 
25 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 210 000 

13.430 Posta - telgraf giderleri 100 000 
13.420 Telefon giderleri 100 000 
13.440 Haberleşme araçları isletme giderleri 30 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 63 750 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 360 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yûx için 
Hükümetçe üstene» Komisyoruca kıa/bul edjffieo. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

243 000 243 000 

78 
30 
310 
25 

000 
000 
000 
000 

125 
125 
10 

000 
000 
000 

78 
30 

000 
000 

3 30 000 
25 000 

000 2 000 

260 000 260 000 

125 000 
125 000 

10 000 

45 750 45 750 

380 000 380 000 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 11!) nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.44Ü. Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

Orman G. 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îstenen Komisyonca 'kabul edülem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplatma Madfde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lana Lira 

100 001 

1 
10 000 
2 001 

8 081 503 

10 001 

1 
10 000 
2 001 

8 757 503 

10 001 

1 
10 000 
2 001 

8 757 503 

2 000 2 000 

37 500 27 500 

7 500 

10 000 
20 000 

2 875 001 

100 000 
2 500 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı 

7 500 

5 000 
15 000 

2 275 001 

100 000 
2 000 000 

: 22) 

2 000 

27 500 

7 500 

5 000 
15 000 

2 275 001 

100 000 
2 000 000 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.0)' 

14.530 Dış ülkelerde; okutulacak öğrenciler gider
leri 

14.540 Araştırına; ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim, toplamı 

ORMAN irl.ZMETLERt (.JİDERLERİ 
14.881 Büro gülerleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarına giderieri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 (* iyini - kuşam alıra ve giderleri 
14.880 Malzeme alım ve giderleri 
14.888 İşet eğitini kampları giderleri 
14.88!) Diğer alım ve giderleri 

KÜRÜM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

ORMAN TEKNİKER VE MUHAFAZA 
OKULLARI GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira 

1 
75 000 
200 000 

5 157 000 

.300 000 
225 000 
1)35 000 
337 000 

1 000 000 
500 000 

1 500 000 
300 000 

2 058 750 

toplamı 
Lira 

3 548 201 

Hükümet e © 
Madde 
Lira 

75 
.100 

B 

1 
000 
000 

6 443 000 

500 
275 

1 135 
70 

! 103 
I 500 
1 500 
300 

2 158 

000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 

750 

isıtieınieın 
ölüm toplamı 

Lira 

3 608 701 

Komisyonca 
Madde 
Lira 

75 
100 

6 443 

500 
275 

1 135 
70 

1 103 
1 500 
i 500 
300 

1 
ooo 
000 

000 

000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 

2 228 789 

ka/bul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

3 678 740 

175 000 
20 000 
03 750 

400 000 
200 000 

Bütçesi oq. havisi : 

175 000 
20 000 
03 750 

500 000 
200 000 

.).)"> 

175 
20 
O») 

500 
200 

000 
000 

000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderleri 

TARIM KURUMLARI GÎDBRLLRİ 
Kesim toplamı 

ORMAN KURUMLARI GİDERLERİ 
15.781 Büro giderleri 
15.782 Ulaştırma giderleri 
15.783 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.784 Kira bedeli 

0 Miyim - kuşam alım YO. gider i eri 
15.786 Malzeme alım ve giderleri 
15.787 Yiyecek alım ve giderleri 
15.789 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA YE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İc fuar ve sergiler- giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü
badeleleri giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Midde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 
200 

1 487 

(}00 
104 
498 
17 
87 
S0 

100 

000 
000 

451 

000 
000 
950 
000 
500 
000 
1 

000 

1 000 000 
200 000 

1 449 951 

600 000 
154 000 
498 950 
17 000 

80 000 
1 

100 000 

1 070 039 
200 000 

1 449 951 

600 000 
154 000 
498 950 
17 000 

80 000 
1 

100 000 

20 000 

880 002 880 002 

20 000 20 000 

880 002 

Orman G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 22) 



Bölüm Madde 

16.711 
16.712 
16.720 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 
16.840 

ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Makam temsil giderleri 
Görevsel temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina. ve teçhizat onarımı 
Bakım ve idame giderleri 
PERSONE L GİDERLERİ 

Bölümü t o] ilamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten/en Komiısıyonıca kaibul edfflieın) 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam^ 
Lira Lira Lira Lira 

10 001 10 001 

5 000 
1 

5 000 

850 000 

600 000 
50 000 

200 000 

94 
1 
8 
o O 

177 
530 
081 
546 
880 

108 215 

541 
751 
503 
201 
002 

998 

5 000 
1 

5 000 

850 000 

600 000 
50 000 

200 000 

186 
1 
8 
*> O 

201 

154 
630 
757 
608 
880 

891 
751 
503, 
701 
002 

031 848 

5 000 
1 

5 000 

850 000 

600 000 
50 000 

200 000 

192 963 352 
1 630 751 
8 757 503 
3 678 740 

880 002 

207 910 348 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca fcaJbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 16 004 000 

TABIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 15 779 000 

il 

14 094 000 

13 054 000 
1 040 000 

14 144 000 

14 094 000 

13 054 000 
1 040 000 

14 144 000 

21.111 Etüt ve proje giderleri 12 579 000 
21.115 İşçi ücretleri 3 200 000 

TURİZM SEKTÖRÜ 
21.610 Muhafaza ormanları, millî parklar ve av 

üretme yerleri proje giderleri 225 000 50 000 50 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
ÖİDERLERİ 25 858 000 19 711 000 19 711 000 

=, — ı 
TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 22 323 000 17 811 000 17 811 000 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 10 729 000 9 603 000 9 603 000 
22.115 îşçi ücretleri 11 594 000 8 208 000 8 208 000 

TURİZM SEKTÖRÜ 
22.610 Muhafaza ormanları, mi'llî parklar ve av 

üretme yerleri tesisleri giderleri 3 535 000 1 450 000 1 450 000 

(EĞİTİM SEKTÖRÜ 
ORMAN OKULLARI 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 450 000 450 000 

Orman d. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 128 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe isteöen Komisyonca feafoıü edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 095 000 5 095 000 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 4 798 000 

21.000 

22.000 

23.000 

23,111 Maldna, teçhizat 'alımları ve büyiik ona
rımları 

23.1! 2 Taşıt alımları 

TURİZM SEKTÖRÜ 
0 Taşıt alımları 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
O Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 208 000 
3 590 000 

240 000 

90 000 

16 004 000 

25 858 000 

5 128 000 

46 990 000 

5 095 000 

905 000 
4 190 000 

14 144 000 

19 711 000 

5 095 000 

38 950 000 

5 095 000 

905 000 
4 190 000 

14 144 000 

19 711 000 

5 095 000 

38 950 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul «dâûJen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 1 500 003 500 003 500 003 

KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMA-
LAIt BEDELİ Kesim toplamı 1 500 003 500 003 500 003 1 500 003 

1 

1 

1 
1 500 000 

1 500 003 

4 741 487 

32.151 3116, 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğin
ce kamulaştırma bedeli 1 1 1 

32.152 Fidanlık ve ağaçlandırmalar için kamu
laştırma 1 1 1 

32.153 F. A. O. Yardımı ile Kavakçılık Enstitüsü 
için kamulaştırma bedeli 1 1 1 

32.154 Bina yapımı için arsa alımı 1 500 000 500 000 500 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 4 741 487 320 965 320 965 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 5 000 5 000 

Orman (J. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

İKRAZLAR 
34.351 6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 

maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar
şılığı 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonu 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim, toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi (Bu ödeneğin ihtiyaç 

nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 

1971 ödeneğü 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 500 000 

216 487 

166 487 

50 000 

20 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

295 964 

245 964 

50 000 

20 000 

295 964 

245 964 

50 000 

20 000 

1 510 466 

585 466 

250 000 
600 000 

S 510 467 

2 249 480 

1 389 480 

250 000 
600 000 

4 852 980 

2 249 480 

1 389 480 

250 000 
600 000 

4 852 980 

Orman G. M'd. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca (kabul edülem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.240 Diğer ödemeler 75 000 10 000 10 000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 2 000 000 2 500 000 2 500 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Orman Genel Müdürlüğü (Memurlarının 
öğle yemeklerine yardım) 1 103 500 103 500 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 190 000 555 000 555 000 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 175 000 400 000 400 000 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 100 000 250 000 250 000 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 75 000 150 000 150 000 
36.400 İlâma bağlı borçları (Bu madde ödeneğini 

ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.) 10 000 150 000 150 000 

36.600 Gcriverilccck paralar 5 000 5 000 5 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe -îstenen Komisyonca İcalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 

Bölüm 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Lixa Lira 

1 500 003 
4 741 487 

3 510 467 
190 000 

9 941 957 

Lira Lira 

500 003 
320 965 

4 852 980 
555 000 

6 223 948 

Lira Lira 

500 003 
320 965 

4 852 980 
555 000 

6 228 948 

Orman (i. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 — Vergi dışı gelirler 
61.000 KURUM HASILATI 

61.110 Döner sermayeden yardım olarak 
61.120 Tarife bedeli 
61.130 Müsadercli mallar bedeli 
61.140 Maaşlar karşılığı 
61.150 Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.110 6831 sayılı Orman Kanununun 35 ne i 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar
şılığı olarak Hazineden yapılacak yardım 

72.400 Geçen yıllardan devreden nakit 

61.000 KURUMLAR HASILATI Bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

Orman C 

— 55 — 

B — CETVELİ . _ „ . . . 
1972 yılı ıçm 

1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

6 634 550 
119 523 202 
5 400 000 
36 600 000 
2 490 200 

1 

4 500 001 

1 

Md. Bütçesi 

160 647 952 

1 

4 500 002 

160 647 952 
1 

4 500 002 

165 147 955 

(S. Sayısı 

8 010 
150 000 
5 800 
80 000 
2 400 

: 22) 1 

793 
000 
000 
000 
000 

1 

1 

1 

246 210 793 

246 

1 

2 

210 793 
1 
2 

246 210 796 

14 
150 
5 

80 
2 

889 293 
000 000 
800 000 
000 000 
400 000 

1 

1 

1 

253 

253 

253 

089 293 

1 

2 

089 293 
1 
2 

089 296 
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Vergilerin, resimlerin ve -başka gelirlerin 
dayanakları 

ÇeşMi Tarihi Numarası 

Kanun 31 . 8 . 1956 6831 

C - CETVELİ 

Ö Z E T 1 

(Orman Kanunu) Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin dayanakları. 

M - CETVELİ 

1. — Orman Tekniker Okulu öğrencilerinden alınacak ücret 
2. — Orman Muhafaza Memuru Okulu öğrencilerinden alınacak ücret 
3. — Orman Fidancısı Eğitim Merkezi öğrencilerinden abnacaik ücret 
4. — Uygulama Memuru Eğitim Merkezi öğrencilerinden alınacak ücret 

1971 1972 

2 700 
2 700 

— 
—. 

3 000 
3 000 
3 000 
3 000 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22; 
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R - CETVELİ 

1971 yılı Crenel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygulanır. 

Bölüm1 Madde Ödeneğin çeşidi Hangi hizmetlere harcanabileceği 

14.000 Hizmet giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri Orman Fakültesinde okutulacak öğrencilerin staj ve orman içi tatbikatında giymek üzere veri

lecek iş elbisesi ve iş ayakkabısı giderleri de bu maddeden ödenir. 
14.888 İşçi eğitim kampları giderleri Orman Genel Müdürlüğünün İşçi Eğitim Kampları Yönetmeliği gereğince yapılması gereken 

bilûmum masraflar bu maddeden ödenir. 
14.889 Diğer alım ve giderler 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacakların, ilgili yö

netmelikler hükümlerine göre yapılacak ödeme ve giderler bu maddeden ödenir. 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
23.112 Taşıt alımları 

Orman G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 22) 



Orman Genel Müdürlüğünce 1972 yılı içinde 237 sayılı Kanan gereğince satmalınacak taşıllar 

Adet Alınacak taşıdın cinsi Kullanılacağı hizmetin nev'i 

G 

J2 

4 X 4 Arazi pikap (.°> kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (:i kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 
4 X 4 Arazi! pikap (3 kişilik) 
4 X 2 Binek tenezzüzh şasi 

Orman kuruma hizmetleri için 
Orman ya n^ı idariyi e mücadele hizmetleri için 
Orman sınırlama hizmetleri için 
Orman amenajman hizmetleri için 
Orman araştırma hizmetleri için 
Bakan ic.iıı 

Orman - Köy ilişkileri Genel Müdürlüğünce 1972 yılı içinde 237 sayılı Kanun gereğince satmalına
cak taşıtlar 

14 4 X 4 Arazi binek (6 kişilik) 
2 4 X 4 Binek teırezzüh şasi 

Etüt ve proje hizmetleri için 
Etüt ve proje hizmetleri için 

Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün 1972 yılı içinde 237 sayılı Taşıt Kanunu ge
reğince satmalınacak taşıtların listesi 

4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 

4 X 4 Arazi pikap (8 kişilik) 
4 X 4 Arazi pikap (3 kişilik) 

Orman Ağaçları Tohumlama- Islah Enstitüsü 
hizmetleri için 
Fidan üretimi hizmetleri için 
.Etüt - Proje hizmetleri için 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22) 
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Adet 

10 
25 

1 
6 
1 
2 
2 

08 

4l'i 
41 
22 
J8 

6 
5 
o O 

1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 

T - CETVELİ 

Orman Genel Müdürlüğünde 237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Kullanıldığı hizmetin ııev'i Cinsi Markası 

Arazi 
»' 
» 
» 

Arazi 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
•p 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 

binek 
• » 

» 
» 

Kaptıkaçtı 
» 
» 

Piek - ıı p 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Panel 
Otobüs 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
Willys 
Dodgo 
Üniversal 
Enter» 
Chevrolet 
Willys 
Willys 
Chevrolet 
daz 69 M 
Dodge 
Ilerv ester 
Gladiyatör 
Ford 
Landrover 
Merküri 
Entcr 
•Willys 
!Biluebirt 
Ford 
International 
Chevrolet 
Las 965 E 
Bedford 
G. M. C. 

Ormancılık hizmetleri 

Orman G. Md. Bütçesi 'S. Savısı : 22: 
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T. Cetveli Sıra No. Adet Cinsi 

22 8 Kamyon 
22 4 >; 
22 2 » 

33.5 

A. E. K. Grenel Müdürlüğünde 327 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

6 
7 
9 

12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
17 
17 
17 
21 
21 
21 
21 
21 

1 
2 
1 
1 
1 
5 
o 
O 
1 

10 
11 
2 
6 
1 
1 
1 
1 

20 
l> 

1 
2 
1 

Arazi 
» 

Arazi 
Pikap 

» 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 

Kaptıkaçtı 
(Şehir 

» 
Piek -

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 

' dışı) 

11J) 

Dotlge 
Willys 
International 
Ford 
International 
Ford 
Dodgo 
Mereuri 
Chevrolet 
Willys 
International 
Caz 69 M 
Jeep 
Ford 
DMC. Austin 
Ali'aromeo 
Ford 
Chevrolet 
Fiat 
Eco 
Fortson 

Fidanlıklar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mııdu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
*. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Orman (j. Md. Jiüitçopi (S. Havisi : 22) 

Markası Kullanıldığı hizmetin nev'i 

Ford st » 
Bedford » » 
Dodgo » » 
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T. Cetveli Sıra No 

22 
22 

6 
6 
6 

10 
13 
13 

Sayısı 

0028 
06 AA 220 
06 EO 082 
06 AF 838 
06 ET 827 
06 FT 743 
06 FN 322 
06 AK 044 
06 DS 379 
06 FZ 280 
06 FZ 281 
06 FZ 376 
06 FZ 186 
06 FZ 457 

Binek 

Adet 

Cinsi 

Station Wagon 
» 

Arazi 
Binek 

» 

» 
Kaptı'kaçt 

Station Wagon 
Arazi 

» 
Arazi '. 

» 
» 
» 
» 

6 
13 

4 
14 
4 
1 
1 
9 

;ı 

Kaptıkaçtı 
» 

Pikap 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

» 
» 

Arazi binek 
» » 
» » 

Arazi Kaptıkaçtı 
Arazi Pick - ııp 

» » 

Markası 

Chevrolet 
Pleymouth 
Chevrolet 
AVillys 
Ford 

» 
Chevrolet 
Willys 
International 
Ford 

» 
» 
» 

Fargo 

Markası 

l)odp;o 
Bedford 
Gap 5 M. 
Willys 
T-ar ulvover 
Willys 
M e re ııri 
Chevrolet 

Satma 

7 
27 
9 

13 
1 
1 
5 

31 
7 

19 

ima 
tarihi 

. 1 1 . 
O 

. 7 . 

. 1 2 . 

. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 8 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 7 . 
» 
» 
» 
> 

1969 
1970 
1966 
1965 
1970 
1970 
1964 
1968 
1965 
1971 

1 

Bedeli 

29 
88 
11 
13 
34 
35 
12 
7 
6 

65 
65 
65 
65 

000 
000 
657,55 
250 
285,66 
864,30 
613,31 
438,41 
359,35 
000 
000 
000 
000 

65 000 

Kullanıldığı hizmetin nev'i 

» » 
» » 

Toprak Muh. Mer. İs. Tat. Genel Müdürlüğü 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Bir evvel'ki yıla nazaran vukubulan değişiklik 
ve sebepleri 

Orman G. Md. Bütçesi (;S. Sayısı : 22) 



T. Cetveli Sıra No. Adet Cinsi 

13 
13 
13 
14 
21 
21 
fi 
fi 
fi 
H 

10 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
21 
21 
21 

fi 
fi 
(i 
ı; 

10 
10 
10 
12 

6 
2 
1 
3 

10 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 

11 
4 
2 

11 
8 
2 
7 
8 
1 
•> 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Arazi Pick - up 
» » 
» » 
» » 

Kamyon 
» 

Arazi, binek 
» » 
>> » 
»ı » 

Arazi Kaptıkaçtı 
Arazi Pkfc - ııp 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kamyon 

» 
Arazi binek 

»' » 
»ı » 
»> » 

Arazi Pick - ııp 
» » 
» » 

Arazi Piek - ııp 

Orman G. Md. 
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Markası 

Willys 
Ford 
Dodge 
Gaz 69 A. 
Ford 
Fiat 
Ford 
Willys 
Landrover 
Caz 69 A. 
Willys 
Ford 
Ford 
Dodge 
Mereııri 
Chevrolet 
Willys 

M. 

M. 

International 
Gaz 69 A. 
Ford 
Keo 
Fiat 
Willys 
Landrover 
Citroen 
Opel 
Willys 
Landrover 

M. 

International 
Chevrolet 

teesi (S. Sayısı 

Kullaıııldi/ğı hizmetin 

.Toprak Mnih. 
» 
»' 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Ağaçlandınna 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 

» 

Kavak ve 
Araştırına 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

: 22) 

hızl 

M«or. h 
» 
» 
» 
» 
» 

nev'i 

i. Tat, Grenel Müdürlüğü 
» » 
» >> 
» » 
» » 
» » 

Grap Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
ı gelişe 

1 Enstitüsü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

n orman ağ{ 
Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

ıçlan 
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T. Cetveli Sıra No. Adet Cinsi Markası Kullanıldığı hizmetin nev'i 

12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
15 
17 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
13 
14 

6 
13 
22 

9 

1 
2 
4 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
y» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 

Panel 

» 
» 

Piek - up 

Otobüs 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 

Arazi 
Arazi 

Pil 
» 

bin 
Pil 

Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 

cap 

ıek 
tap 

Willys 
Fiat 
Ford 
Dodge 
Chevrolet 
\Villys 
Landrover 
International 
Landrover 
Bedford 
Ford 
Fiat 
Bedford 
OM. 
Volvo 
Leylant 
Ford 
Gaz G9 A. M. 
\Villys 
Ford 
Beai'ord 

» » » 
» » » 

tır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ma Enstit 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

üsü ]\ lüdürl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

ugıı 

Toprak Tahlil Lâboratuvarı 
» » » 

Tohum Kontrol Lâboratuvarı 
» » > 
» » » 

274 

- . . > • . . > > * 3 < i 

Orman G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 22] 
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Toplantı : 11 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayın : I 

1972 YILI 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 





Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (1 /12) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1335/14307 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye /Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde ikararlaştınlan «Ankara Üniversitesi 1972 (yılı 'Bütçe kanunu tasarısı» ile 
gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını ısaygiyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihal; Erim 
Başbakan 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1972 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISINA AİT GEREKÇE 

Üniversitemiz rektörlük ve anüç fakülteden meydana gelen .1972 malî yılı bütçemiz, müteakip paragraflarda izah olunan sebeSbloı* sonunda 
(207 9168 '743) lira olan 1971 bütçesine göre (162 741 387) fazla ve (36 815• ÖÖO) lira noksanı ile (323 896 070) lira oUarak haKirlanmış bulunmak
tadır. 

Üniversitemiz, Anlkara ili dışında bulunan ve ileride kurulacak olan üniversitelerin nüvesini t eşildi öden Diyarbakır Tıp, Adana Ziraat ve Elâzığ 
Veberiner Palkü'lte'leriııin henüz kuruluş .noksanlıklarımı tamamla/ma çaJbasınida bulunduğundan eğitim, öğretim ve hizimetin gerektirdiği araç ve 
gereçlerini ihtiyaca cevap verecek şekilde teımin etmek ziorunluğundadır. 

Bu nokta göz önüne alınarak, 1972 yılı bütçemizde karşılanması istenilen noksanlıklar ve hizmet karşılıkları için artış kaydeden ödemekler ku
rumlara göre sıralanan tertiplerlde b'ölülmler itibariyle aşağıda arz edilmiş olup, ayrınltılı cetveller' rektörlük ve fakülteler sırasına göre cklıenımişıtir. 

1 - (A/ l ) CARİ HAROAHYEALAR 

12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 
Dairesi 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat 'Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 

Persioncl giderleri 

4 458 289 
18 413 541 
9 106 505 
5 420 230 

48 059 717 
8 233 727 

13 041 446 
3 106 013 
8 098 668 
3 412 783 
2 394 832 

12 452 772 
3 224 071 
3 201 232 

Y ö/netim 

1 
1 
1 
8 
1 
o 

3 

1 

giderleri 

'269 
625 

025 
201 

502 120 
356 
850 
271 
077 
494 
236 
617 
478 
085 
857 
338 

090 
282 
750 
000 
743 
485 
865 
975 
625 
858 
900 

Hizmet gideri e ıi 

629 002 
55 250 

1 721 675 
41 650 

4 270 275 
852 501 

1 734 001 
8 075 

39 102 
604 352 
170 850 

2 568 951 
629 751 
429 251 

.Kurum 'giderleri 

4 
137 701 

— 
20 655 

13 070 150 
16 575 
7 995 

14 026 
208 550 

9 351 
9 351 

750 778 
3 
3 

Çeşitli giderler 

88 696 
182 753 
133 026 
100 301 

2 127 552 
656 751 
414 887 

13 ı60.1 
55 103 

424 280 
130 051 
247 351 

86 705 
393 517 

Toplam 

5 445 016 
1,5 4\4. 446 
12 463 386 

6 938 926 
76 377 976 
11 031 304 
18 275 329 

;3 636 458 
11 637 908 
5 088 631 
3 184 059 

17 105 477 
4 798 388 
4 362 903 

Toplam 137 623 886 25 061 919 13 754 686 14 245 142 5 054 574 195 740 207 
r 

Ankara Üniversite Bfütçesi (S. Sayısı : 11) 



_ 5 — 

Bölüm. 

12.000 Personel Giderleri : 
İBu bölümıe rektörlük ve fakültelerin aylıklar, ücretler, sosyal yardımları, ek çalışma karşılıklar], tazminatlar, ödüller ve yolluklarım kar
şılamak ajmaeiyle toplam olarak (137 623 886) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri : 
ÎBu bölüme rektörlük ve fakültelerin genel yönetimle ilgili alımlar, genel yönetimle ilgili giderler, ulaştırana giderleri, taşıt işletme ve 
inanma giderleri ile kira giderlerinin karşılanafbilmesi için (25 061 9*19) lira ödenek teklif edilimiştir. 

14.000 Hikmet giderleri : 
Bu bölüme rektörlük ve fakültelerin gene/l yönetimle ilgili hizmet giderleri, malî hizmetlerle ilgili giderler, eğitim ve araştırıma giderleri, 
Sdiğer eğitim giderleri sağlık hizmetleri giderlerinin karşıılanafbilmesi için (13 754 686) li, ra ödenelk teklif edilimiştir. 

15.000 Kuru'm giderleri : 
İBu bölüme rektörlük ve faküLteJİerin oku la r giderleri, araştırana kurumlan giderleri ile tari'm kurumları giderlerinin karşılanabilmesi 
için (14 425 142) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
OBu bölüme rektörlük ve fakültelerin lâboratuvar giderleri, propaganda ve tanıtma giderleri, uluslararası ilişkiler giderleri, temsil ağır
lama ve tören giderleri ile balkım ve küçük onarım giderleri karşılığı olarak (5 054 574) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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2 - (A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Dairesi 

21.000 
Etüt ve proje 

giderleri 

Rektörlük 4 950 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi — 
Hukuk Fakültesi •— 
Tıp Fakültesi — 
Veteriner Fakültesi — 
Ziraat Fakültesi -— 
İlahiyat Fakültesi — 
Siyasal Bilgiler Fakültesi -— 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim. Faikültesi — 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 3 000 000 
Adana Ziraat Fatkültesi 
Elfızığ Veteriner Fakültesi 2 000 000 

Toptlam 9 950 000 

22.000 
Yapı, tesis ve 
büyük onarım 

giderleri 

45 216 000 

9 OOO 000 
13 300 000 
3 .100 OOO 

70 61'6 OOO 

23.000 
Makina, teçhizat 
ve taşıt alımları 
ve onarımları 

'300 000 
1 965 000 

8 310 000 
300 OOÖ 

1 800 000 

İ 300 000 

6 000 OOO 
2 400 000 
2 850 000 

25 225 000 

Toplam 

50 166 000 
'300 000 

8 310 000 
300 OOO 

1 800 OOO 

1 30ü' 000 

18 000 000 
15 700 000 
7 950 000 

105 791 000 

Bölüm 

21.000 Etült 'vb proje gdieıHeri : 
Bu bölülme ('9 '950 OOO) lira ödenek teklif edilmiş olup, rektörlük büteesiııkle yer alan (4 950 000) lira ödeneğin (3 OOO OOO) lirası nek-
türlük ve (1 950 000) lirası da Tıp Fakültesi etüt ve proje gidenlerine aitjtit'. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ananım giderleri : 
(Bu bölüme (70 616 000) lira ödenek teklif edilirnin oliup refetörlülk bütçesinde yer alan (45 21'6 000) lira ödeneğin (39 
yeni yapılaeaik tesisler için (.1 850 OOO) lirası da büyük onarımlar içiriktir. 

000) lirası 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde 

23J000 İMakina, teçhizat ve taşılt abanian ve onanmları : 
Bıı bölüme teklif edilen (25 225 000) lira ödeneğin (24 025 OOO) lirası raa'kina ve teçhizat alımları ve büyük onanından, (900 000) lirası 
da yeniden satma imaca k 12 adet taşıt içindir. 

3 - (A/8) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER [HARCAMALARI 

Dairesi 

Kektörlük 
Dil ve TarihJÖoğrafya Fakültesi 
Fen Falkültesi 
Hıı'kuik Fakültesi 
Tıp Fa'lcülıtesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
»Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Meza-cılık Fa'kültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
FUızıe; Veteriner Fakültesi 

32.000 
Kamulaştırma 

ve) 
satmalım ala r 

; 54.000 
Malî 

transferler 

35.000 
Sosyal 

transferler 

36.000 
[Borç 

'ödetmeleri Toplam 

•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 000 000 
• — 

12 OOO 000 
— • 

55 OÖO 
•—• 
— 
— 
— 
— 
—. 
•—• 
— 
—-
—• 

4 000 
—• 
— • 

1 648 «33 
429 750< 
212 400 
433 500 
189 000 
124 578 
240 290 
112 650 
220 361 
55 525 
75 '688 
65 000 
19 737 
135 751 

202 001 
149 501 
305 001 
'98 753 

2 1250 002 
1«50 000 

1 482 429 
o o 

200 000 
598 300 

o o 
3 

10 00.1; 
o o 

1 905 634 
979 25a 
mı 4oı 
(532 253 

2 435 002 
274 578 

1 722 719 
lfl2: '653 
420 361 
653 825 

1 075 691 
69 003 

1(2 029 738 
35 754 

Toplam .13 000 000 59 000 858 863 5 446 000 22 3'63 863 
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Bölüm 

32.000 OELamula t̂ana ,ve isatınaJmalar ? 
'Bu bölüme Eğitim. Fakültesi için (1 OOO 000) lira ve Aklana Ziraat Fakültesine (12 OOO 000) lira olmak üzere toplam olarak (13 OOO 000) 
lira ödönek teklif ekilmiştir. 

34.000 Malî transferler : 
:Bu bölümıe bağumsız bütçeli idareier ile uluslararası teşekküllere ödenecek üyelik aidatları karşılığı olarak (59 OOO) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

»5.000 Sosyal (transferler : 
'Bu bölüme Emekli Sandığına yapılacak. Ödemeler, ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar ille dernek, birlik, kuru™, kuruluş , samdık ve ben
zeri teşekküllere yapılacak yardımlar karşılığı olarak (3 858 863) lira Ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 İBorç ödemeleri : 
G-ider bütçesinin sonunu teş'kil eden bu bölüme relktörlük ve fakültelerin 1972 yılıma devretmesi muhtemel olan borçları karşılığı olarak 
('5 446 000) lira Ödenek teklif edilmiştir 

4 - (B) CETVELİ 

GELİR BÜTÇESÜ GEREKÇESİ 

Ankara Üniversitesinin 1972 malî yılı gelir bütçesi (323 895 070) lira olaralk tabuıin e'dilımiş olup, bunun (313 895 069) lirası Hazine yardumı, 
('9 095 OÛ0) lirası geçen yıMan devreden nakit ve (905 OÖfl) lirası da üniversitenin kendi geliridir. 

(B / l ) — Vergi Gelirleri 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 
Üniversite Senatosunca Üniversiteler Kanununun Harçlarla ilgili Yönetmeliği kaldırılmış bulunduğundan, 1971 yılımda (2 250 000) lira 
olan gelir tahmini 1972 yılı için sadece doçentlik imltih'an'larırıdaın elde edilecek gelir karşılığı olaralk (5 000) lira taihtaıin edilmiştir. 

Ankara Üniversite İBlütçesi (S. Sayısı •. 11) 
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Bölüm Madde 

(B/2) — Vergi dışı gelirleri 

61.000 Kuramlar hasılatı : 
Döner sermaye gelirlerilnjde gecen yıla oranla bir gelişme olmadı ğınidan (60 OOO) lira gelir tahmin edilmiştir. 

62.000 Taşınır (mallar igelirleri : 
Kitap satışından el'de ödileceik gelirli eri teşkil eden. bu bölüme fiilî tahsilat dikkate alınarak (300 OOO) lira gelir taihmkı edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ? 
Muayene, taJlılil ve tecrübe ik'retıleri, diğer çeşitli gelirler ile bağışllardan ekle edilecek gelirler karşılığı olarak (540 001) lira talhlmin 
edilmiştir. 

(B/3) — özel gelirler 

72.000 özel gelirler : 
Hazine yardımı (313 895 069) lira geçen yıldan devreden nakit (9 095 000) lira olmak üzere toplamı dlarafe ('322 1990 069) lira gelir tali
min editmişftir. 

Ankara Üniversite Bütçesi (ıS. Sayısı : 11) 
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Rapor 
Ankara Üniversitesi 1172 yılı bütçe raporu 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

Bütçe Komisyonu adına Ankara Üniversitesi Bütçesini incelemek üzere 16.12.1971 tarihinde rektorluk binasında bir toplantı düzendenmiştir. Bu 
toplantıya Komisyonumuzun iki raportöriyle birlikte, Üniversite Rektörü, bütün fakültelerin dekanları ve ilgildler katılmışlardır. Saat 15,00 teaı 
16,30 a kadar aralıksız olarak yapılan bu toplantıda, üniversiteyi ve 1972 büıteçesdni üglendiım çeşitli konular üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Komisyoumuza sunduğumuz bu raporda, üniversitenin genel dununu, «orunları ve istekleri hakkında edindiğimiz izlenimler ve kanaatler ifade 
edilecektir. Üniversitemizin ihtiyaç duydukları ödenek, istekleri veya kifayetsiz bııkluklaırı maddeler' üzerinde ayrıca o bölümler ve maddeler gel
dikçe önergelerimiz sunulacaktır. 

Aşağıdaki tablo, Ankara Üniversitesinin son yıllardaki bütçe toplamını göstermektedir. Bu tablonun tetkikinden de 'görüleceği gibi, üniversite
nin bütçesi son altı yıl içinde iki misline yakın 'bir artış göstermiştir. Toplam bütçe içinde cari harcamalar, yatınm harcamaları ve sertmaye teşkili 
ve transfer kalemleri ayrı ayrı gözden geçirildiği zaman özellikle 1969 dan itibaren yatının harcamalarındaki süratli artışın bunda başlıca, etken 
olduğu göze çarpmaktadır. 1965 yılından: 1969 yılına % 46 oranında bir artış gösteren bütçe, 1969 yılından 1970 yılma geçerken de hızla artma
ya devam etmiştir. 1970 yılı içinde % 17,5 oranınla bir artış gösteren Ankara İIniversitesi Bütçesi 1971 yılındaki 3,7 milyon Lira, ile % - ^ ( ' i l (-̂ e 

az bir artış oranına karşılık, 1972 yılında % 63 kadar bir artış göstermektedir. 

Ankara Üniversitesi 

(TABLO : .1) 

1965 1969 1970 1971 1972 

(A/ l ) Cari harcamalar 93.8 1 i2.9 125.1 104.6 195.7 
(A/2) Yatrım harcamaları 17.4 46.9 66.1 73.5 105.8 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcama kın 6.1 11.4 10.0 25.0 22.3 

117.2 171.2 201.2 204.9 323.8 
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Tablo 2, 3, 4, 5 te bütçenin muhtelif fakültelere dağılış oranı, öğrenci başına düşen, para miktarı, öğretim üyesi ve yardımcıları ve 1972 yılında 
alınan öğrenci sayısı gösterilmiştir. 

Hükümetçe kabul edilip Yüksek Komisyona sunulanı (323 895 O70) liranın çeşitli fakülteler itibariyle dağılışı ve yüzde oranı aşağıda göste
rilmiştir. 

(TABLO : 2) 

Fakü l t e s i 

Rektör lük 
Dili ve Tar ih - Coğrafya Fakül tes i 
Fen Fakül tes i 
H u k u k Fakül tes i 
Tıp Fakül tes i 
Veteriner Fakül tesi 
Zi raa t Fakül tesi 
İ lah iya t Fakül tes i 
Siyasal Bilgiler Fakül tes i 
Eczacılık FaküItesi 
Eği t im Fakül tes i 
Diyarbak ı r Tıp Fakül tes i 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Yeteri'ncr Fakültesi 

Toplam 

1972 
bütçe 

57 
İH 

teklifi 

516 
293 

14 945 
7 

87 
11 
21 

o 
12 

7 
-i 

35 
32 
12 

323 

471 
122 
605 
798 
749 
058 
022 
259 
174 
528 
348 

89H 

650 
697 
787 
179 
978 
882 
048 
111 
269 
456 
750 
480 
126 
657 

070 

1972 üniversi te 
bütçesine 

nazaran % si 

17.75 
5.00 
4.62 
2.30 

26.89 
3.58 
6.72 
1.16 
3.74 
2.18 
1.34 

10.85 
10.04 

3.83 

100.00 
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1972 yılı bütçe teklifinde yer alan harcamaJardan (yatırını ve transfer harcamaları hani*;) öğrenci basura 'düşen miktarın fakülteler itibariyle 
tutarları şu şekildedir. 

(TABLO : 3) 

Öğrenci 
(A/ l ) Öğrenci adedine ıdü-

Fakültesi! ödeneği adedi. şen ödenek 

Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Yeterin er Fakültesıi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Kezacıhk Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Veteriincr Fakültesi 

15 414 44G 
12 463 38G 

6 938 926 
76 377 976 
11 031 304 
18 275 329 
3 636 458 

11 637 908 
5 068 631 
3 184 059 

17 105 477 
4 798 388 
4 362 90Ö 

4 
2 
4 
1 

1 

2 

485 
477 
266 
669 
564 
693 
613 
048 
753 
301 
363 
177 
191 

3.437 
5.032 
1.627 

45.763 
19.570 
10.795 
5.933 
5.682 
6,732 

10.580 
47.123 
27.110 
22.843 

19 600 
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Ankara Üniversitesinin fakülteler itibariyle öğretim üyesi ve ya^dımcılariının sayısı aşağıdaiki tabloda gösterilmiştir. 

(TABLO : 4) 

Fakültesi Profesör Doçent Asistan Okutman Uzman öğretim görevlisi 

Dil ve Tarih-Coğ. Faik. 
Fen Fakültesi 
Hukuk Falkültesi 
Tıp Fakültesi 
Vete rin e r Falkül t esi 
Ziraat Fakültesi 
flâhiyat Falkültesi 
Siyasal Bil. Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim. Fakü İtesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Vot. Fakültesi 

61 
23 
31 

103 
39 
48 

9 
29 

5 
1 

42 
16 
19 
53 
23 
38 

7 
24 

.) 
7 
8 

— • 

— • 

70 
106 
27 

377 
48 

107 
20 
47 
34 
24 
71 
20 
19 

3 
3 
4 

13 
6 
8 
6 

12 
2 
5 
3 

— 
4 

13 
1 

— 
33 

2 
4 
1 

— 
5 

— 
15 
— 

4 

5 
19 
— 

1 
— 

2 
1. 

10 
1 
3 

15 
— 

3 

Toplam 352 240 970 69 78 60 
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Mevcut öğrenci sayısı ile 1971 - 1972 öğretim yılında alman öğrenci adedi ve mezun miktarı ise şöyledir : 

TABLO : 6 

Yeni alınıan 
öğrenci sayısı 

487 
345 
506 
232 

31 
99 

198 
109 
327 
100 
146 
49 
70 
59 
65 

2 877 

Öğı 
sayısı 

renci 
ı toplaimı 

4 485 
2 
4 
1 

1 

1 

19 

477 
266 
501 
168 
564 
693 
613 
631 
417 
753 
301 
363 
177 
191 

600 

Mezun öğrenci 
sayısı 

888 
252 
498 
205 

34 
49 

146 
112 
244 
36 
63 

128 
— 
— 
— 

2 655 

Üniversitelerin görevi 4936 Sayılı Kamımın 3 ııeü maddesi ile belirti! iniştir. 'Buna göre Üniversite İler; 
•<<<a) Öğrencilerini, billim anlayışı kuvvetli, sağlam düşünceli aydınl'ar ve yüksek öğrenime dayanan mesleklerle türlü bilim ve uzmanlık kolları 

ieitn iyi hazırlanmış bilgi ve deney sahibi elemanlar, Türk Devriminin ülkülerine bağlı ve millî karakter salıibi vatandaşlar olarak yetiştirmek, 
b) Memleketi ilgilendirenler başta gelmek üzere bütün bilim ve teknik meseleleri çözımck'için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araş

tırmalar yapmak, bu çalışmalarda ilgili bilim ve araştırma kurumları ile yabancı veya Uluslararası benzer kurumlarla işbirliği etmek, 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 

Fakülte veya yüksele okullar 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İl fiiliyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Basın - Yay m Yüksek Okulu 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Hllâzığ Veteriner Fakültesi 

Topflam 
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e) MenıMketin türlü yönden ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün meseieleai Hükümetler vie Kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim 
ve inoeleme konusu yaparak sonuelarmı umumun faydalanmasına sunmak ve Hükümetçe Mîllî Eğitim Bakanı vasıtasıyle istenecek incelemeleri yaparaik 
düşüncellerini bildirmek, 

d) Araştırma ve incelemelerin .sonuçlarım gösteren bilim ve tekniğin ilerlemesini sağiıyan her türlü yayınları yapmak, yardımcılara, doktora- aday
larına ve öğrenci adaylarına yaptırmak; 

••e) Türk Toplumunun genel seviyesini yükseltici bilim ve verilerini süzie ve yazı ile halka, yaymak ile görevlidirler. 
Kanun yolu ile verilen bu önemli görevleri, arzu edilen şekilde ifa edebilmeleri için Üniversitenin isteklerini göz önünde tutmak gerekir. 
Şöyle 'ki; 

a) Üniversitenin en önemli fonksiyonu yayındır. Özellikle Batıdaki bilgileri ve yenilikleri ülkemize aktarmaktır. Bu sebepli1 üniversite çeşitli konu
larda kitap ve dergi basacak, sartmaiaeak ve yayınlarını bütün dünya ya gönderecektir. 

O halde Bütçe kanunlarında yayın giderlerinin kesintisiz olarak kabull edilmesi fikrindeyiz. Bu maddelerden yapılacak kesinti kültür alış veri
şini kısıtlıyacağı gibi üniversitelerin geleceği içinde 'bir tehlikedir. 

b) Üniversiteler kanunu tasarısının çalışmalarında beş üniversite tarafından, ortaklaşa, hazırlanmış bulunan Üniversiteler kanunu taslağından 
da faydalanılması uygun olacaktır. 

e) Bâzı üniversiteler, Muhasebe i Umumiyi1 ve İhale kanunlarının dışında tutulmuştur. Lüzumlu bir inşaatın veya bir malın alım ve satımın 
da bir üniversiteye imkân tanımak, diğerinden bunu e.-.irgeınek eşitlik ve hakkaniyet prensiplerine aykn": bir keyfiyettir. Bu durumun acilen dü
zeltilmesi gerekli d ir. 

d) Halen 1327 sayıllı Maaş Kanununa göre ödenek alan üniversite mensupları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tatbiki ile mağdur du
ruma düşmüşlei'dir. 

Üniversite reform tasarısı ile Avans kanununun biran evvel çıkartılarak bu dununun acilen düzeltilmesi gereklidir. 

e) Bâzı fakültelerin, asıil profesör ve doçenti bulunmadığı için, boş geçen derslere dışarıdan tâyin edilen ve ücretle ders veren öğretim görev
lilerine 1 Aralık 1970 tarihiniden be.vi ücretlerinin ödenmediği anlaşılmıştır. Bu durum biran önce düzeltilirledir. 

f) Çeşitli fakültelere aiddlup, bir çoğu arazi tatbikatlarında kullanılan hizmet taşıtlarının., bakım ve onarım giderleri ödeneklerinin azaltıl
ması, öğrenci ve Jâboratuvar çalışmalarının, gelişimi bakımından mahzurlu görüllmektedir. İstenilen ödeneklerin verilmesi ilmî çalışmaların, gelişimi 
için gereklidir. 

g) Üniversite gençliğinin psikolojik ve fizikî yönden gelişimini temin edecek ve oniîarı kahve köşe İlerinden, diskoteklerden kurtaracak, mükem
mel bir spor tesisi yoktur. Oysaki Batı ülkeleri üniversiteleri, İm yoldaki faaliyetlerini geliştirmiş okluklarından Olimpiyat şampiyonlarının. çoğu 
üniversite öğrencileri arasımdan çıkmaktadır. Birçok fakültemize yakın bulunan ve inşaatından bu yana, kullanılmayan Cebeci stadyomunun üniver
siteye mal edil erek öğrenci! erin istifadesine açılmasını temenni ederiz. 
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lı) ! Üniversite öğretim üyelerinin muayyen bir süre yurt dışına giderek bilgi ve görgülerini lartırmâları ve bunları Türkiye'ye aktarmaları, 
yeni neslin Batı dünyasındaki yeniliklerinden haberdar edlmesi de ünivereitelerin görevidir. 1972 'bütçesinde ise bu imkân oldukça kısıtlanmış
tır. 

Yayinlıar maddesinde de belirtildiği gibi yurt dışı •araştırmaları da bir üniversitenin vazgeçilmez ve hayati fonksiyonudur. Bu bölümde de 
üniversiteye istenilen ödenek verilmelidir. 

i) Bâzı fakültelerimizde binalar, onarım ödeneği kifayetsizliğinden harabolup gitmektedir, örneğin Hukuk Fakültesinde binanın çatısı çökmüş, 
duvarlar çatlamış, camlar kırık dökük haldedir. Fakültede teklif edilen (140 000) liralık ödeneğin verilmesini uygun 'bulmaktayız. 

j) Ülkemizde birçok yeni üniversite kurul inaktadır. Bunlar özellikle kamulaştırma konusunda büyük engellerle karşıtanm aktadırlar. Bu ka
mulaştırmalar biran evvel yapılmazsa ileride astronomik raikaımllara ulaşacak ve üniversitelerin inkişafı için büyük engeller doğacaktır. 

Ankara, istanbul] ve izmir dışında kurulan bu üniversitelerimizde öğret/im üyelerine lojman tahsis edilerek bir dereceye kadar cazip hale getiril
mesi teımin edilmelidir. 

ISornıç : 
Ankara Üniversitesi Bütçesinin tetkikinde; bütçenin, teşkilât ve vazife kanunları ile belirli hizmet kapsamı ve uzun vadeli plâna uygun ola

rak hazırlanmış olduğu görülmektedir. Harcamalar zamanında ve yerinde kullanılmıştır. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinide mevcut ödeneğin 
kullanıİmasında tasarrufa riayet edilmiştir. Özellikle malî yılın son aylarındaki ödenek harcamaları usullere uygun olarak yapılmıştır. 

Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin sarfında yersiz harcamalardan kaçılmıştır. Taşıt harcamaları usulüne uygun olarak yapılmıştır. 
Türk Milletlinin geleceğini ve umudunu kendilerine bağladığı Türk Gençliğini, Atatürkçü bir görüşe sahibolarak yetiştirmekle görevli bulunan 

Ankara Üniversitesi ve bu üniversiteye bağlı fakültelerin hayati ihtiyaçları hakkında verilen önergelerimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 

Raportör Raportör 
Kontenjan Senatörü Ankara Senatörü 

Prof. Dr. Ragıp Üner tsmaü Yetiş-
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İstenilen 
Madde ödeneğin çeşidi ilâve 

, Tl. 

Rektörlük : 

1.2.110 Devlet .memurları aylakları 2 817 360 
12.310 Aille yardımı 10 000 
12..320 Doğum yardımı 5 000 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masraflar; 17 125 
12.370 Eımiükli keseneği karşılıkları 408 517 
12.391 Giyeceik yardımı 17 500 
35.210 % 1 ek karşılıklar 28 174 
35.710 Memurların Öğle yemeğine yardım 

(Memurlar Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 23 863 

3 327 539 

Dil ve Taıtiih - Coğrafya Fakülte>i : 

12.833 Araştırımıa ve inceletin1 yolluğu 64 500 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 529 500 
15.416 Malzeme alımları ve giderleri 106 500 

700 500 

Fen Fakültesi : 

13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 351 250 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 300 000 
36.320 Dtiğıer geçen yıllar borçları 150 000 
36.330 Geçen ve esld yıllar karşılıksız borçları 120 000 

921 250 
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Madlde Ödeneğim. çeşikH 

Hukuk Fakültesi : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
13.120 Basilli kâğıt ve defter alımları ve gide iteri 
13.130 Döşeme ve demiribaş alımları ve güderleri 
16.810 Bina onarımı 
16.820 Malkina ve techizıa't onanımı 

Tıp Palkültesi : 

12.110 Genel idane aylıkları 
12.370 Emekli keneseneğ1! karşılıkları 
13.140 Yayın alkımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.210 Su giderden1 

13.230 Aydınlatın a gid e rl e ri 
15.515 Giyim - kuşam alkımları ve giderleri 
15.516 Malzeme alımları ve giderleri (1 067 450 lirası 100 yataklı 11. dâhiliyi 

ü cindir.) 
15.517 Yiye-cek alımları ve giderleri 
15.518 İlâç alımtorı ve giderleri 
23.911 Makma ve teçhizat alınılan (G-öğiis hastalıkları içki) 
,35.210 % 1 ek karşılıklar 
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51 999 
14 925 
46 425 
63 500 
28 750 

205 599 

kliniğinin açılmanı 

5 000 000 
725 000 
200 000 
500 000 
350 000 
450 000 
300 000 

2 267 450 
1 300 000 
1 200 000 
442 588 
50 000 

12 785 038 

(S. Sayısı : 11) 
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Madjde /Ödeneğin çeşidi 

Veteriner Fakültesi : 
12.340 'Teıdavi yardımı ve cenaze masraf lan 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
13.150 Yakacak abJmlan ve giderleri 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri1 

16.216 Mıailzcnıe alım ve gideri erli 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onanınla; 

Ziraat Fakültesi : 
13.140 Yayın alımlan ve gidenleri 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

İlahiyat Faiklütesd : 
12.440 Ders görevi ücreti 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım'!an ve giderleri 
13.140 Yayın alim lan ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve güderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.520 Iîiamet taşıtları işletme ve onarma giderler'i 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Geçen ve es'ki yıllar karşılıksız borçfkırı 
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64 225 
43 500 

122 750 
105 500 
28 000 
38 525 

247 500 
143 750 
900 000 

1 643 750 

700 000 
769 317 

i 469 317 

30 720 
24 500 
61 600 

106 200 
10 500 
14 800 

,145 720 
45 000 

439 040 

(8. Sayısı : 11) 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

Siyasal Bâllgüller FıalküEesi : 

12.440 Ders görevi ücreti 240 000 

Eczacıflalk: Fakültesi 

12.440 Ders görevi ücreti 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider teri 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Eğiltlilm Fafcüfîtıeısi : 

12.833 Araştırma ve inceleme yokluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
13.120 Bası'lı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
16.810 Bina onanımı 

240 000 

55 
45 
15 

200 
000 
000 

1 000 000 

1 115 

1 
4 
4 

000 

500 
500 
500 

2 250 
7 500 

m ooo 
3 

1 

2 
22 

110 

000 
625 
500 
450 
500 
500 

825 
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Madde Ödeneğin, çeşidi 

Diyarbakır Tıp Fakültesi : 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
14.440 Vergi1, resim ve harçları 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
15.518 İlâç alım ve giiderleri 
32.100 Kamulaştırma ve satmalıma bedelli 

Elâzığ' Veteriner Fakültesi : 

12.391 Yiyecek yardıimı 

Genel topl&m 
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60 000 
200 000 

3 500 000 
1 000 000 

400 000 
500 000 

5 660 000 

7 391 

7 391 

28 625 249 

(S. Sayısı : 11) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 17 . 1 . 1.972 
Esas No. : 1/555 
Karar No. : 173 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30. 1J . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruları «Ankara Üniversitesi 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı», Millî Eğitim Bakam, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri ve Üniversite Rektörü ile dekan
larının da hazır bulundukları oturumlarda .görüşüldü ; 

Söz konusu Üniversitemin 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının tetkikinde, görüleceği üzere, tasarının 1 ncd maddesiyle (A/J) cari harcamalar, 
(A/2) yatırım harcamaları ve nihayet (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle (195 740 207), (J05 79J 000) ve (22 363 863) 
lira ki gider toplamı olarak (323 895 070) lira teklif olunmakta, 

Gelirleri ise 2 nci maddede belirtildiği üzere (323 895 070) lira olarak tahmin edilmektedir. 
Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmeler, söz konusu Üniversitenin geçmiş bütçe tatbikatiyle 1972 bütçesi üze

rinde gerekli incelemeleri yapan sayın raportörlerimizin Komisyona niyabeten hazırlamış oldukları raporlarını sunuş konuşmaları ile başlanılmış, 
Söz alan sayın üyeler, 
Genellikle, Üniversitenin durumu, sorunları ve istekleri, Üniversitenin ihtiyaç duydukları ödenek istekleri veya kifayetsiz buldukları maddeler üze

rinde durmuş, Üniversite bütçesinin son altı yıl içinde iki misline yakın bir artış göstermiş olduğu, toplam bütçe içinde cari harcamalar, yatırım har
camaları ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları ayrı ayrı gözden geçirildiğinde, özellikle 1969 dan itibaren yatırım harcamalarındaki süratli 
artışın bunda başlıca etken olduğu, 1965 yılından 1969 yılına % 46 oranında bir artış gösteren bütçenin 1969 yılından 1970 yılma geçerken de 
hızla artmaya devam ettiği, 1970 yılı içinde % 17,5 oranında bir artış gösteren Ankara Üniversitesi bütçesinin 1971 yılındaki 3,7 milyon lira ile 
% 2 den de aız bir artış oranına karşılık, 1972 yılında % 63 kadar bir artış gösterdiği ifade edilmiş, geçen yıl bütçe görüşmelerinde mihrak teşkil 
eden öğrenci hareketleri ve anarşik olayların bu bütçede önemini kaybettiği ancak sıkı yönetim sonrası için teyakkuzu elden bırakmamak gerek
tiği tem ermişinde bulunmuşlardır. 

Sayın üyelerin kişisel görüşlerini açıklamalarından ve Sayın Bakana, tevcih ettikleri soruların cevaplandırılmasını mütaakıp, 
Üniversite Rektörüne söz verilmiştir. Üniversite Rektörü, 
10 u merkezde, 5 i dışarda, (Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde) olmak üzere 15 fakülte ile öğretime katıldıklarını, 1971 den bu yana dünya üni

versitelerinde istismar edilen bir davranış içerisine girildiği bu davranışlardan yurdumuzun da 'müstağni kalmadığı, kamu otoritesine karşı çıkıklığı, 
ancak bütün bu olayların nedeni olarak Üniversite öğrencilerini kamu oyuna takdim etmenin de doğru olmadığını söyliyerek çok nâzik anlarda 
Anayasal kuruluşların itibariyle rasgele oynamanın sakıncaları üzerinde de durarak sözlerine son vermiş, 
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Sorulan sorular cevaplandırılmış, müteakiben maddelerin görüşülmesine geçilerek, kabul edilen önergeler muvacehesinde, 
Tasarının 1 nci maddesi, 
Rektörlük (A/2) yatırım harcamaları, bölüm 22.000, 22.811 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine, Eczacılık Fakültesi binasının 

ikmâli inşaatı ve hizmete açılabıilnıesirii tenim gerekçesiyle (1 000 000) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle, Rektörlük (A/2) yatıran harcama
ları toplam rakamı (51 166 000), yine Rektörlük (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 35.000, 35.210 (% 1 ek karşılıkları) 
maddesine, Tıp Fakültesiine verilen 446 adet kadr-o gereği olarak T. C. Emekli Sandığına % 1 ek karşılıkları tutarı (50 000) lira ilâve edilmek 
suretiyle (A/3) işaretli cetvel toplam rakamı ise (1 955 634) lira olmuştur. 

Diil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine, 
söz konusu Kanunun tâdili sonucu olan ödemeler zorunluluğu gerekçesiyle (2 471 949) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle (A/ l ) toplam rakamı 
(17 886 395) lira olmuştur. 

Fen Fakültesi (A/ l ) carı harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı*Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesiine, yukarda, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesinde arz edilen ilâve gerekçesiyle, (2 173 413) lira ilâve edilmiş bu ilâve sonucu cari toplam rakamı (14 636 799) lira 
olmuştur. 

Hukuk Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (1322 421) lira, 
Bölüm 16.000, 16.810 (Bina onarımı) maddesine Fakülte binasında yapılacak onarım ve tadilât için gerekli (92 250) lira İlâve edilmiş, bu 

ilâvelerle cari gider toplam rakamı (8 353 597) lira olmuştur. 
Tıp Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.110 (Genel idare aylıkları) madesine,Fakülteye tahsis olunan (446) adet kadro karşılığı 

ödeneğin, kadroların taslak bütçe çalışmalarından sonra tahsisi nedeniyle tertibine konulamadığı gerekçesiyle (5 000 000) lira, 
Aynı bölüm, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (7 790 586) lira, 
12.370 (Emekli kesenekleri karşılıkları) maddesine, yukarda arz olunan ilâve kadro tahsisi nedeniyle (725 000) lira, 
Bölüm 13.000, 13.150 (Yakacak alımları ve giderleri) (maddesine, 1972 yılında hizmete girecek Gastro Enteoroloji Enstitüsünün terhini için 

gerekli görülen (500 000) lira, 
Bölüm 15.000, 15.515 (Giyim, kuşam alım ve giderleri) maddesine, Fakülteye verilen ilâve (446) adet kadroya tâyin edileceklerin Fakülte 

Giyim Talimatnamesine göre giyinmeleri zorunluğu gerekçesiyle (300 000) lira, 
15.516 (Malzeme alım ve giderleri) maddesine, araç gereç ve âlet fiyatlarında vâki artış gerekçesiyle (1 000 000) lira, 
15.517 (Yiyecek alım ve giderleri) maddesine, Fakülteye bağlı toplam 1 980 yataklı hastahanelerde tedavi görecek hastaların, İaşe maddeleri 

fiyatlarındaki artış nedeniyle beslenebilmelerini temin gerekçesiyle (1 237 500) lira, 
15.518 (İlâç alım ve giderleri) maddesine yatak adedindeki artış ve ilâç. fiyatlarındaki yükselmeler nedeniyle (435 000) lira ilâve edilmiş, 
Bu ilâveler sonucu Tıp Fakültesinin cari gider toplam rakamı (93 366 062) lira olmuştur. 
Veteriner Fakültesi (A/1) cari harcamalar bölüm 12.000_, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (1 939 850) lira, 
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Bölüm 16.000, 16.216 (Malzeme alım ve giderleri) maddesine, Balıkçılık, Av Hayvanları Kürsülerinin ve yeni teşekkül eden Elektron Mikros
kop Lâbora tu varı için gerekli malzemenin satmalın mayı gerekçesiyle (143 750) lira ilâve ediloıiş bu ilâveler nedeniyle de eari gider toplanı ['akamı 
(13 114 904) lira olmuştur. 

Ziraat Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (2 669 922) lira 
ilâve edilmiş., bu ilâve nedeniyle cari gider toplam rakamı (20 945 251) lira olmuştur. 

Fakültenin (A/8) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 86.000, 36.820 (Diğer geçen yıllar borçları) maddesine, Fakültenin «Sütçü
lük Araştırma İşletmesi» ne ait dışarıdan getirilmesi gerekli âlet ve sair malzeme için İsveç'e transfer edilen (50 780) dolar karşılığı (769 817) li
ranın, malzemelerin imalâtında vâki gecikme nedeniyle senesi içerisinde mahsubedilemediği, 1050 sayılı Muhasebe! Umumiye Kanunu gereğince 
senesi içerisinde mahsubu yapılmıyan avans tutarları Bütçe şahıs borçlarına alınacağı gerekçesiyle (769 317) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle 
de (A/3) toplam rakamı (2 492 036) lira olmuştur. 

İlahiyat Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak (»demeler) maddesine (692 3.18) lira, 
12.440 (Ders görevi ücreti) maddesine, Fakültede bir kısım, derslerin yetenekli memurlar eliyle yürütülmekte iken 1327 sayılı Kanun icabı bu 

imkân kalmadığından bu ımcmurlann yerine ikâme edilen (4) öğretim görevlesine ödenmesi gerekli (80 720) lira ilâve edilmiş,, bu ilâvelerle cari 
gider toplam rakamı (4 359 491) lira olmuştur. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi, (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine 
(1 483 785) lira, 

12.440 (Ders görevi ücreti) maddesine, yukarda İlahiyat Fakültesinde arz olunan benzer gerekçe ile (240 000) liıra ilâve edilmiş, bu ilâvelerle 
cari gider toplam rakamı (13 361 693) lira olmuştur. 

Eczacılık Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (788 988) lira, 
Aynı bölümde yeniden açılan 12.440 (Ders görevi ücreti) maddesine, yukarda diğer fakültelerde arz edilen gerekçe emsal gösterilerek 

(55 200) lira ilâve edilmiş bu ilâvelerle cari. gider toplam rakamı (5 912 819) lira olmuştur. 
Eğitim Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (882 135) lira, 
Bölüm 1.6.000, 16.810 (Bina onarımı) maddesine, Fakültenin işgalindeki binanın oturulur hale ifrağı gerekçesiyle (22 500) lira ilâve edilmiş, 
Bu ilâvelerle cari gider toplam rakamı (4 088 694) lira olmuştur. 
Diyarbakır Tıp Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (8.19 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine 

(1 453 827) lira, 
Aynı bölüm, 12.391 (Giyecek yardımı) maddesine (22.350) lira, 
12.873 (Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu) 'maddesine, bu yıl 5 kontenjan tefriki ve devalüasyon nedeni ve gerekçesiyle (60 00O) lira,, 
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Bölüm 13.000, 13.140 (Yaym alımları ve giderleri) maddesine, Fakültede yeni kurulan kütüphane için gerekli ders kitaplarının temini gerek
çesiyle (200 000) lira, 

13.610 (Kira bedeli) maddesine hassaten Fakülteye hoca bulabilmek için lojman temini gerektiği, halen yeni atamalar dolayısiyle 30 daireye 
ihtiyaç olduğu gerekçesiyle (75 000) lira, 

Bölüm 14.000, 14.440 (Vergi, resim 've harçlar) maddesine, inşasına başlanılmış binaların su, yol, elektrik ve saire harçları ve resimleri 
g'i'bi belediye hizmetlerinin ifası gerekçesiyle (3 500 000) lira, 

Bölüm 15.000, 15.518 (İlâç alım giderleri) maddesine, sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin ifası zımnında hayat kurtarıcı nitelikteki ilâçla
rın parasız verildiği gerekçesiyle (400 000) lira ilâve edilmiş, bu ilâveler nedeniyle Fakülte cari gider toplam rakamı da (22 816 654) lira olmuş
tur. 

Adana Ziraat Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (491 451) 
lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle cari gider toplam rakamı (5 289 839) lira olmuştur. 

Elâzığ Veteriner Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000., 12.150 (819 saydı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine 
(653 601) lira, 

Aynı bölüm, 12.391 (Giyecek yardımı) maddesine, Fakültede görevli olup kanunen giydirilmesi zorunlu personel için tertibine ödenek konul
madığı gerekçesiyle (7 391) lira ilâve edilmiş bu ilâveler nedeniyle cari giderler toplam rakamı (5 023 895) lira olmuştur. 

Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksek Olculunun Dekanlığın teklifi, Senatonun olumlu kararı ve nihayet Millî Eğitim Bakanlığının onayı 
ile Fakülte hüviyetini i'kti'sabctmesi sonucu ve gerekçesiyle Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına ithal edilmiş, ilâve edilen 
(A/ l ) işaretli cari harcamalar cetvelinde (12.000), (13.000), (14.000), (15.000) ve (16.000) nei bölümlerin ilgili1 tertiplerine toplamı (60) lira olan 
(1) er liralık, 

(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelindeki (35.000) ve (36.000) nei bölümlerin ilgili tertiplerine de toplamı (6) lira 
olan (1) er liralık ödenek konulmuştur. 

Yukarda fakülteler tefrik edilmek ve bölüm ve maddeler zikredilmek suretiyle yapılan ilâveler sonucu, 
1 nei madde metnindeki (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamları sıra-

siyle (234 601 169), (106 791 000) ve (23 1.83 186) lira olmuş, bu suretle gider toplam rakamı da (364 575 355) lira olarak tesbit edilmiş, 
1 nei maddedeki Üniversite kuruluşlarının sonuna (Diş Hekimliği Fakültesi) ilâve edilip, harcama cetvelleri karşılıklarına da yukarda arz olu

nan ödenekler vaz'edilerek 1 nei madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 nei maddesi, 1 nei madde metnindeki harcama cetvellerine yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider tevazününü sağlamak için, 

maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (40 000 000) lira, 
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72.400 (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine de (680 285) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle gelir toplam rakamı 
madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rıcu maddeler, bağlı cetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(364 575 355) lira olmuş ve 

Başkan 
Balıkesir 

G. Bilgehan 

Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
İV. Menteşe 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
İV. Bay ar 

Başkanvekili 
Ed'irno 

N. Erg ene li 

Amasya 
S. Aygün 

Bolu 
/ / . t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
H. Uysal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
II. Balan 

C. S. Ü. 
R. Üner 

Hatay 
/ / . Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Urfa 
/. E. Karakapuı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
Y. Köker 

Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
('. Okyay uz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Niğde» 
N. Kodamanoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
Söz hakkım malı i'ıı.v '•• :• 

F. Alayurl 

Afyon K. 
/ / . II amamcıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Diyarbakır 
*Sy. Savcı 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
li. Müderrisoğlu 

Ordu 
li. S. Baykal 

Tabiî Üye 
K. Karavclioğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlıi 

Ankara 
İ. Yetiş 

Erzurum 
Söz Hakfeıım Mahfuzdur 

R. Cinisli 

İzmir 
.4. N. Üner 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Rize 
AV. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ayanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere, (A/l) cari harcamalar için (195 740 207) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için (105 791 000) lira ve (A/3) sermayie teşkili ve transfer harcamaları için de (22 363 868) lira ki, toplam olarak (323 895 070) lira ödenek 
verilmiştir. 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fon Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Llâhiyet Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
l'kzaeılık Fakültesi 
Fğitiın Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 

Toplam, 

(A/ l ) cari 
harcamaları 

Lira 

5 445 016 
15 414 446 
12 463 386 
6 

76 
11 
18 

3 
11 
5 
3 

17 
4 
4 

195 

938 926 
377 976 
031 304 
275 329 
636 458 
637 908 
068 631 
184 059 
105 477 
798 3;88 
362 903 

740 207 

(A/2) yatırını 
harcamaları 

Lira 

50 

1 

8 

1 

1 

18 
15 
7 

105 

166 000 
300 000 
965 000 

—. 
310 000 
300 000 
800 000 

—. 
— 

300 000 
—. 

000 000 
700 000 
950 000 

791 000 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

1. 905 
579 
517 
532 

2 435 
274 

1 722 
112 
420 
653 

1 075 
69 

12 029 
35 

22 363 

634 
251 
401 
253 
002 
578 
719 
653 
361 
825 
691 
003 
738 
754 

863 

Toplam 
Lira 

57 516 650 
16 293 697 
14 945 787 
7 471 179 

87 122 978 
11 605 882 
'21 798 048 

3 749 111 
12 058 269 
7 022 456 
4 259 750 

35 174 480 
32 528 126 
12 348 657 

323 895 070 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞİ 

Ankara Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere, (A/ l ) cari harcamalar için (234 601 169) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için <Î06 791 000) üra ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (23 183 186) üra ki, toplam olarak (364 575 355) lira ödenek ve
rilmiştir. 

Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Tıp Fakültesi 
Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
İlahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Eğitim Fakültesi 
Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ1 Veteriner Fakültesi 
Dişhekimliği Fakültesi 

Toplam 

(A/l) 
Cari 

Harcamalar 
Lira 

5 445 016 
17 886 395 
14 636 799 
8 353 597 

93 366 062 
13 114 904 
20 945 251 
4 359 491 
13 361 693 
5 912 819 
4 088 694 
22 816 654 
5 289 839 
5 023 895 

60 

234 601 169 

(A/2) 
Yatırım 

Harcama 
Lira 

lan 

51 166 000 
300 000 

1 965 

8 310 
300 

1 800 

1 300 

18 000 

000 
— 
000 
000 
000 
— 
— 
000 
— 
000 

15 700 000 
7 950 

106 791 

000 
— 

000 

(A/3) 
Sermaye teşkili 
ve transferler 
Hare amal 

Lira 

1 955 

arı 

634 
579 251 
517 401 
532 

2 435 
274 

2 492 
112 
420 
653 

1 075 
69 

12 029 
35 

23 183 

253 
002 
578 
036 
653 
361 
825 
691 
003 
738 
754 
6 

186 

Toplam 
Lira 

58 566 6Ö0 
18 765 646 
17 119 200 
8 885 850 

.104 111 064 
13 689 482 
25 237 287 
4 472 144 
13 782 054 
7 866 644 
5 164 385 

40 885 657 
33 019 577 
13 009 649 

66 

364 575 355 
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MADDE 2. — Ankara Üniversitesi (gelirleri, bağlı (B) işaretli »cetvelde gösterildiği üzere (323 895 070) lira olarak taJhmam edilmiştir. 

MADDE 3. — Amkara ilhriversitesihce 1072 yılında telde edilecek Igelür (çeşiltlerilnden her teinin »dayandığı hükümler (bağla '(O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. (Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 Ibütçe yılında Ida devam tolunur. 

MADDE 4. — Gene! "Bütçe Kanununun 15 nci maddesi {hükmü, lAnOsara Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında !da uygu
lanır. 

MADDE 5. — Ankara t^versitesinin kuruluşu hakkındaki 16 , 7 . 1946 tarihli ve 6239 sayılı Kanuni lile ibu kanuna ek 7221, 7352, 107,156, 14, 
43, 44, 779, 897, 908,1030,1054,1063 ve 1099 sayılı kanunlara Ibağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ai)t kadrolardamı Ibağlı, 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Yapılacak inşaatla ilgili lolarak kamulaştırılacak fveya Isatınahnacak arsa liıçin (Kamulaştırma ve isatınalmalar) 'bölümüne konu
lan Ödeinıek yetmediği (takdirde, Bütçe Kanununa Ibağlı (A/2) işaretli cetvelim (Yapı, tesis (ve büyük »onarım ıgiderleri) bölümüne dâhil (tertipler
den (A/3) üşaretli cetvelin '(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne laktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — îüniıversite (bütçesinin rektörlük, fakülte fve ekullar kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle (bağlı kalınmak kaydiiyle aiktar-
ma yapmaya Malijye (Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. <— Gider 'bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül (bağlı (R) işaretli •cebelde gösıterümdlşitir. 

MADDE 0. — (Bu kanun (1 Mart 1972 (tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim (bakanları yürütür. 

Baışbalkan Devle'D Bakanı DevLet Bakanı Devlet Bakanı 
N. Erim Baışfbaikan Yardılmciısı Başbakan Yardımcısı M. Özgüneş 

8. Koçaş A. Karaosnmnoğiıı 
ibişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakamı 
H. Ömeroğlu 8. Koça§ 8. N. Ergin 8. Orel 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı (jüın. ve Te. Bakanı V. Tarım Balkanı Ulaştırana Bakanı 
T. Akyol Ö. Derbil M. O. Dikmen C. Karakaş 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Babanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 8. Babü^oğlu C. Aykan 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

Adalet Bakanı Millî S. Bakanı 
1. Arar F. Melen 

Bayındırlık Bakam Dış Eko. İliş. Bakanı 
M. Öztekin Ö. Derbil 

O alışma Balkanı Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Sav A. Çilingiroğlu 

Orman Bakanı Gönçlük ve Spor Bakanı 
8. İnal 8. Ergim 
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MADDE 2. — Ankara Üniversitesi .gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde igıösterildiği üzere (364 575 355) lira olarak tahmin .edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü (maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 n>ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Taasrınm 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nei maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 8. •— Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —• Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL İGIDERLERÎ 

AYLIKLAR 
12.110 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER 
Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzînıanlarla yandıım cilan iıcroti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğrun yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze m asa'afları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

18 001 

18 
28 

3 
2 
o 
20 

000 
003 

000 
ooo 
000 
000 
1 

1 
1 

12ö 701 

1972 yılı için 
Hükümetçe .istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 735 396 

16 201 

1!6 
1 

200 
620 834 

27 
4 
Q 
20 
5411 

'18 

000 
500 
ooo 
700 
638 

OOO 
1 

4 458 289 

3 7315 31916 

16 201 

16 
.1 

200 
620 834 

27 
4 
9 
20 

54a 

18 

000 
500 
OOO 
700 
683 

000 
1 

4 458 
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Rektörlük 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma, ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
12.430' Konferans ücreti 
12.440 Dergi görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, is riski ve teminindeki güç

lük zammı 
ÖDÜLLER 

12.600 (Miüî 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813' (Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.825 Taşra fakülteleri muhasebe hesaplarının 

yerinde inceleme yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

Ankara Ü: 
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r " ' 3 1972 yılı için 
1971 ödeneği; «Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüEenı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

15 003 

1 
1 

15 000 
1 

5 451 

5 450 

a 
,1 

59 241 

13 503 

1 
1 

a 3 500 
1 

4 906 

4 905 

1 

a 
67 448 

13 503 

1 
il 

1<3 500 
si 

4 906 

4 905 

'1 

fi 

67 448 

1 000 1 2)75 1 275 
14 140 m ooo 17 ooo 

14 '2150 4 250 

4 700 4 250 4 250 
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Bölüm Madde Ödeneğin ecsidi 

13.000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 'Tedavi yolluğu 

(Yurt ic'ı yolhıklai'i tophum : ol 025) 

II - Yurt dışı ifolluldarı 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM' YOLLUKLARI 
12.871 Yur-t dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yıırit dışı kon»re ve konfera.n;s yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için <_i'<'tivtilecek

lerini yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : ;•!(•) 423) 

YÖNETİM GİDERLEEİ 

CÎENEL r ö BETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 'Kırtasiye allımdan ve giderleri 
13.120 İBasılı kâğıt ve defter alımları giderleri 
13.130 Döşeme ve domirlbaş alımları ve güderleri 
13.140 Yayın alımları ve .'giderleri 
13.100 Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneği' 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 Ö00 

1 
7 050 

5 000 

160 400 

9 400 
70 000 
20 000 
60 000 

1 000 

214 695 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

4 350 

21 

6 

«8 

547 

1 
3>75 

500 

171 700 

!İ2 7ÖO 
m 500 
95 500 
68 00() 

5 950 

269 025 

4 mo 

2 li 547 

1 
G ı375 

8 !500 

171 700 

12 
39 
25 

750 
5 OD 
'500 

08 000 
5 $50 

269 025 

Ankara Üniversite Bütçeyi :.& Sayısı : 11) 



Rektörlük — 35 — 

1972 yüı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüDeaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 
2 
•j 

1 

000 
:820 
ÖÖÖ 
000 

Ü2 
2 
12 

750 
.075 
750 
850 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 8 820 29 325 29 325 

13.210 ;Su giderleri 
13.220 [Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetüim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 30 175 48 875 48 875 

ıa 
2 
12 

750 
19175 
,7ö0 
850 

13.410 Posta-teigraf giderleri 11 376 17 000 17 000 
13.420 Telefon giderleri 18 800 31 875 31 875 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesini toplamı 15 300 19 125 19 125 

13.510 Rektörlük taşıt isletme ve onarma gider
ileni 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme hareları ve giderleri 7 000 5 950 5 950 

5 100 

10 200 
338 502 

6 375 

tt'2 750 
629 002 

6 375 

12 750 
'•^H^ 

629 002 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Rektörlük — 36 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.442 Diğer vergi, resiim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.550 'Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 iSpior giderleri 
ÖAÖ-LI'K! HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim1 toplamı 

IMEDİKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 

'14.791 Büro giderleri 
14.792 Dİ aştırma giderleri 
14.794 Kira bedeli 
14.795 Giyim, kanam alım vegiderhri 
14.796 Malzeme alılın ve güderleri 
14.799 Diğer alnın ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

40 

40 

1 

001 

.1 

000 

291 500 

10 000 
1 

i25 

75 
80 

500 
000 

000 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe oLstierıleıı Komisyon'Ca lcaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

851 

850 
1 

34 001 

1 

84 000 

588 200 

42 ÖÖ0 
'2 5)5:0 

209 000 
4 250 

m 750 
ma ii5o 

851 

830 

34 001 

1 

34 000 

588 200 

42 '500 
2 1550 

209 000 
4 1250 

613 750 
m& ıi!5o 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Rektörlük — 37 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ANADOLU MEDENİYETLERİ ENSTİ
TÜSÜ GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma gMerleri 
15.416 Malzeme alımları re gider*]eri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

ÇEŞİTL* GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.390 Üniversite propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim! toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gMerleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 

8 346 

1 

S 345 

53 748 

1972 yılı iğin 
Hükümetçe istenen Komisyonca ka/bul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam] 
Lira Lira Lira Lira 

350 

7 094 

88 696 

850 

7 094 

7 093 

1 

7 093 

88 696 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Rektörlük — 38 — 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ITEİMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil gMenleri 
46.712 Oörovsel temsil -giderleri 

BAKIM VE KÜÇOK ONARIM GİDER-
LERt Kesini toplamı 

16.810 Bina onanımı 
16.820 Makimi ve teelhizat onarımı 

PERSON R L GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplann 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüimü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35 001 

35 000 
• 1 

9 401 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediHen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

38 251 38 251 

C,$ 250 
1 

42 501 

3:8 350 
1 

42 501 

9 400 
1 

125 701 
2llı4 109-5 
338 5Ö2 

4 
53 748 

732 650 
, • - . , - • — i 

42 500 
1 

4 458 289 
269 (S25 
629 00V2 

4 
'88 '696 

5 445 016 

42 Ö00 
1 

4 458 289 
2m 056 
02'9 002 

4 
ı88 696 

5 445 016 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. S.nyısı : 11 



Rektörlük — 39 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

1972 yılı için 
1971 ödeneği; Hükümetçe â&tienıîen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 950 000 4 950 000 4 950 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

BAĞLIK SEKTÖRÜ 
21.911 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TAKIM SEKTÖRÜ 
22.111 Yapı, tesis w büyük onanın gideı-leri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı tesis ve 'büyük! onarını giderleri 

SAĞLIK SKKTÖRÜ 
22.911 Yapı tesis ve büyük onarını gklei'k-ri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

4 000 000 

4 450 000 

27 990 000 

23 100 000 

51 090 OO0 

240 000 

(2 700 000 

2 '350 000 

1 500 000 

14 420 000 

29 206 0O0 

45 216 000 

2 700 000 

250 000 

1 500 000 

15 420 O00 

29 '296 000 

46 216 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11] 



Rektörlük _ 40 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21 .(XX) 

22.000 

23.000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Taşıt nJnnîarı 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamıı 

YAPI TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM (HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

240 000 

8 950 000 

54 090 000 

240 000 

60 280 000 

1972 yılı içiaı 
Hükümetçe isıtenen Komisyonca kafoıü edilen. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topîamp 
Lira Lira Lira Lira 

4 950 000 

45 2ÜÖ O0O 

50 166 000 

4 950 om 

Mi 24G OOO 

51 166 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Rektörlük — 41 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ! VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

77 - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 58 sayılı Kanunun 13 neti maddesine «•<> 
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aldat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve dernefklere katılma 
pay i 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMUKLİ SALDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 •% 1 ok kadılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi (Bu ödeneği ihtiyaç 

niisbetin.de artırmaya Maliye Bakanı yet
ik islidir.) 

35.230 Sandık: yönetim] giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

27 300 

490 926 

14 ;IOÜ 
476 835 

32 300 

769 127 

1972 yılı için 
Hükümetçe istıe-nm Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 000 

r>o ooo 

1 277 018 

736 Ö9v! 

11 100 
476 S25 

55 000 

1 648 633 

55 000 

5 000' 

50 000 

1 698 633 

1 327 018 

83* Ö9'3 

11 100 
476 S2o 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Rektörlük — 42 — 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT YE 
YARDIMLAR 

35.695, Yaibaııcı memleketlerden gelecek öğrenci
lere verilecek' burs 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ. SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

35.720 Dernek w benzeri kanı kışlara yardımlar 
35.730 Anlaşması gereğince Vehbi Kor- Öğrenci 

Yurduna yardım 
0 Üniversite Talebe Birliğine yardım 

35.700 Üniversite Mcdiko - Sosyal Merkezine 
vardım 

1971 ödemeği 
Madde Böltâım toplamı 
Liraı Lira 

28 200 

250 001 

1 

200 OOÖ 
50 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsutemlen Komisyonca bafbııl .edfeı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lina Lira 

28 200 

343 415 

43 413 

1 

300 000 

1 

28 200 

343 415 

43 413 

300 000 

Ankara Üniversite Bütçeli (S. Savısu : 11) 



Rektörlük 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

30.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine ulan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 
36.330 (reçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 

nisSbetinkle artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

30.600 (k-riverik-cek paralar 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORO ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 43 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira, Lira 

807 900 

423 000 
474 -900 

040 

940 

899 780 

32 300 

769 :12>7 
899 780 

1 701 207 

1972 yılı için 
Hükümetçe isterı'en Komisyonca lyalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

200 001 

'50 000 
160 

1 

1 

000 
1 

000 

000 

202 001 

55 000 

1. 0+8 633 
202 001 

1 905 634 

200 001 

50 000 
150 000 

•II 

1 000 

1 000 

202 001 

35 000 

1 im 633. 
202 0011 

1 955 634 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 44 — 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

DEVLLT \1EM1KLAKI AYLIKLARI 
12.110 Geıt'-l idare aylıkları 

ÖĞRKTİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 öğretim üyeleri görevlileri ve yardımcıları 

ile ılımınla r aylıkları 
12.150 810 sayılı Kanun gereğince yapılarak Öde

meler 
ViMH-ynAîli Kesim toplamı 

İ2.250 Yabancı uzman la ila. yardımcıları ücreti 
12.280 İşf-i ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR, Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 oîüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekti keseneği karşılıkları 

DİelER SOSYAL YARDİMLAR 
.12.391. (üiyecek yardımı 
12.392 Yives'<4c vardum 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı içim 
Hükümet <; o ist enen Komisyonca kaıbııl ediiien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l i ra 

3 620 192 

8 591 478 

3 620 190 

841 000 

726 
115 

000 
000 

588 330 

i 
ı—

1 
•) 
• > 

40 
524 

000 
000 
400 
000 
92s 

1 
1 

6 342 925 

2 422 95^ 

13 413 541 

(ili9 057 

250 911 
770 400 

(^:) 400 
117 000 
996 634 

41 400 
3 000 
27 000 
4! 932 
s5!> 220 

23 445 
1 

8 814 874 

422 957 

15 885 490 

3 669 

2 722 

057 

860 
770 400 

653 
117 
996 

41 
• 1 

27 
4L 
859 

400 
000 
634 

400 
600 
000 
962 
226 

23 445 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 
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Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 45 — 

Bölftm Madde ödemeğin çeşidi 

EK ÇALINMA KARŞİLİKLAR! 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalısına ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, î  riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.000 ödül 
12.010 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt iri /follukları 

YÖNETİM YOLLUKLARİ 
12.811 »Sürekli görev yolluklar] 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖÛRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 967 000 

1 947 000 
20 000 

1 272 950 

4 550 

1 2(18 400 

1 501 

1 
1. 500 

300 505 

1 
12 000 

1 
100 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe ıTsıttenıeıı Komisyonca lcaibul «daUen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

1 770 301 

1 752 300 
18 000 

1 
3 204 676 

1 770 301 

1 752 300 
18 000 

1 
3 204 676 

4 095 

3 200 
1 

1 

580 
351 

1 
350 

327 254 

1 275 
12 750 

Ilı) 500 

4 095 

3 200 580 
1 351 

1 
1 350 

327 254 

1 
12 

110 

275 
750 

1 
500 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 46 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt kû yollukları toplamı : 130 902) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 'Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1% 352) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve gülerleri 
.13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

;.} 750 
1 

2 500 

G 

28 
35 
112 

1 

000 

000 
250 
'500 

1 145 001 

25 000 
20 .ooo 
I «0 000 

1 441 701 

1972 yılı için 
Hükümet e e oistfenleıı Komisyonca kalbal edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 250 
1 

2 125 

5 

23 
3i) 
27 

1 

100 

800 
950 
500 

1 189 576 

27 200 
21 (175 

130 000 

1 625 201 

4 250 
1 

2 125 

5 

23 
39 
127 

100 

800 
950 
500 

1 189 576 

27 200 
21 :075 

130 000 

1 625 201 

Ankara üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 47 — 

Bölüm Maddo Ödeneğin eesidi 

14.000 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDEN
LER Kesim toplamı 

13.210 Sn giderini 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 TJahee giderleri 
13.290 Diğer yönelim gidenleri 

ULA ŞTFRAİ A GİDERLER İ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞİT İSLETME YE ONARA! A t il DER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletim1 w onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ: 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

750 000 
D O ooo 

1 

Hükümete, 
Madde 
Lira 

722 500 
282 200 

1 

234 000 

50 
27 
150 
0 
1 

000 
000 
000 
000 
000 

>2 500 

7 500 
45 000 

10 200 

000 

65 000 

1972 yılı için 
teaı'eıı Kom^sfymuea kaibul edüfenı 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

336 175 

117 
42 
170 
5 

725 
500 
000 
100 
S50 

89 250 

42 750 
76 500 

4 250 

722 500 
282 200 

1 

336 175 

117 
42 

725 
500 

170 000 
5 100 
850 

89 250 

12 750 
76 500 

10 200 10 200 

55 250 

4 250 

55 250 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve Öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DEKANLIK ARAŞTIRMA VE ENSTİ
TÜ GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 
15.420 Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LABORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alan ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve trklerkr 

Ankara 

— 48 — 
1972 yılı için 

1971 ödenfeği Hükümetçe iistenten Ko>miislyoauea kıajbul edilen* 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 4 250 
i5 000 34 000 

1 1 

niversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 

60 000 ö l 000 51 000 

50 000 
10 000 

ısa ooı 

42 500 
8 500 

137 701 

42 500 
8 500 

137 701 

152 001 137 701 137 701 

15 000 4 250 4 250 
90 000 

1 
47 000 

127 003 

93 

39 

500 
1 

950 
182 753 

93 500 
1 

39 950 
182 753 

38 001 38 251 38 251 

4 250 
34 000 

1 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 49 — 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

12.000 

13,000 
14.000 
15.000 
16.000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR. TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 001 

2 000 
1 

87 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstemen Komisyonca kaıbul eddffeıı 
MJadde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira l i ra 

1 701 

1 700 
1 

142 800 

1 701 

1 700 
1 

142 800 

75 000 
12 000 

8 591 478 
1 441 701 

65 000 
152 001 
127 003 

10 377 183 

127 
15 

500 
300 

13 413 541 
1 625 201 

55 250 
137 701 
182 753 

15 414 446 

127 
15 

500 
300 

15 885 490 
1 025 201 

55 250 
137 701 
182 753 

17 m 395 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 50 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî 'Hükümetçe istenen Komiısywıca İcaıbuL edailen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat ahmian ve büyük ona

rımları 

300 000 300 000 

300 000 300 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi — 51 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneği]ı çeşidi 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TELEK
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
1 Hükümetçe db/tieaDeaı Komisyonca kajbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

401 001 

401 000 

250 000 
151 000 

429 750 429 750 

401 000 401 000 

150 000 
251 0C0 

150 000 
251 000 

28 750 28 750 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Dtö ve Tarih - Goğırafya FıaikültesS. 52 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

ÖKÇEN YILI,AR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Gecen ve eski yıllar karşılıksız mordan 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

401 001 

401 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen KomJiısyonıca fcalbul edaiLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana» 
Lira Lira Lira Lira 

149 501 

149 501 

149 501 

579 251 

149 501 

101 500 
48 000 

1 

429 
149 

7,50 
501. 

101 500 
48 000 

1 

429 750 
149 501 

579 251 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi — 53 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul «duan 
Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

.Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GEDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 öğretim üyeleri:, gföre/vlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.290 Yabancı uzmanlarla yaıthimcıları ücreti 
12.280 îşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum: yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi' yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emeldi keseneği karşılıMarı. 

DÎĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Gliyecek yandımı 
12.392 Yiyecek yandımı 

2 638 982 

1 

2 638 980 

1. 
293 000 

288 000 
5 000 

398 654 

2 000 
2 000 
2 000 
10 000 
:)82 652 

1. 
1 

4 285 259 

4 974 237 

2 252 700 

2 491 200 

230 337 
261 000 

259 200 
1 800 

690 537 

9 000 
4 500 
1 800 
41 962 
598 833 

34 441 
1 

9 106 565 11 279 978 

7 147 650 

2 252 700 

2 491 200 

2 403 750 
261 000 

259 200 
1 800 

690 537 

9 000 
4 500 
1 800 
41 962 
598 833 

34 441 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi — 54 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edillleıı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptanı* 
Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 27 000 139 140 139 140 

12.430 Konferans ücreti 15 000 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Kanunun 55 nci maddesi ge

reğince verilecek ücretler 12 000 
TAZMİNATLAR Kesim toplam 764 870 

12.310 Ek görev tazminatı 2 870 2 583 2 583 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 

12.600 Ödüll 
12.610 Yabancı dil ikralmiyesi 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 7 500 8 50O 8 500 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.8*33 Araştırma ve inceleme yolluğu 26 250 42 500 42 500 
12.835 Enstitüler yolluğu 1 1 1 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

762 000 
1 501 

1 
1 500 

161 252 

1. 
7 500 

4 
127 

7 

500 
440 

200 
2 869 984 

2 

2 867 
1 

1 

583 

1 
400 
351 

1 
350 

170 316 

8 
J 

50O 

4 
127 

7 
2 869 

500 
440 

200 
984 

2 867 400 
1 351 

1. 
1. 350 

170 316 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi 

Bölüm lUadde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
.12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 51 427) 

II - Yurt dışı yolluklart 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.854 Yabancı uzmanîarila yardumcılan yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı Staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleime yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 118 889) 

15.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
(Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye adımları Te giderleri 
13.120 ÛBasılı kâğıtt; r e defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın atomları ve giderleri 
13.160 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım/lan ve giderleri 

Ankara Üni 

— 55 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

9 000 
4 
10 
375 
350 
1 

000 
000 
000 
000 
500 

500 425 425 

12 000 6 800 6 800 

40 000 34 000 34 000 
15 000 12 750 12 750 
60 000 65 339 65 339 

1 108 175 1 502 120 1 502 120 

749 500 1 072 700 1 072 700 

i , 

1 072 700 

10 200 
3 400 
17 000 
552 500 
488 750 

850 

10 200 
3 400 
17 
552 
488 

000 
500 
750 
850 

Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi _ 0 6 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Sn giderleri 
L3.220 Temlizlik giderleri 
1.3.230 Ayidınllatma giderleri 
13.240 Bahiçe giderleri 
13.290 Diğer! yönetimi1 (güderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 'Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13:520 ilizmet taşıtları isletme ve oınarmıa gi-
'deıüeri 

HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 'Staj' ve öğrenim güderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
I4.'5'95 İSpor güderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

319 000 

90 000 
15 000 

202 000 
8 000 
4 000 

18 000 

3 000 
15 000 

075 

1972 yılı içim 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edlilleaı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

375 870 375 870 

114 
17 
229 
8 
6 

30 

750 
000 
500 
500 
120 

600 

5 100 
25 500 

22 950 

114 750 
17 
229 
8 
6 

000 
500 
500 
120 

30 600 

5 
25 

100 
500 

22 950 

1 655 500 

1 640 (XX) 
10 000 

1 655 500 

-
1 721 675 

1 700 000 
17 000 

1 721 675 

1 721 675 

1 700 000 
17 000 

1 721 675 

500 4 675 4 675 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi — 57 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.216 Malzeme alımları ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam teansfil giderleri 
16.712 Görervsel temsil: giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GIDER-
ÜERÎ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 'PERSONEL GİDERLERİ 
Böliüımü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölimım toplamı 
.1.4.000 HİZMET GİDERLERİ Bölütmü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CAM HAEÖAIKEALAB TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı içdn 
Hükümetçe istemm Komisyonca feaıbul edfflten.1 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 501 

1 500 
1 

35 000 

4 
1 
1 

36 501 

285 
108 
655 
36 

— 

259 
175 
500 
501 

7 085 435 

4 250 

1 276 

1 275 
1 

127 500 

9 
1 
1 

133 026 

106 
502 
721 
133 

565 
120 
675 
026 

12 463 386 

4 250 

1 276 

1 275 
1 

127 500 

133 026 

11 279 978 
1 502 120 
1 721 675 
133 026 

14 636 799 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi — 58 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edi%n< 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
BSlüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 2 100 000 1 965 000 1 965 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 2 100 000 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 2 100 000 

23.812 Taşıt alımları 

1 965 000 

1 900 000 
G5 000 

1 965 000 

1 900 000 
65 000 

Ankara Üniversite 'Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fen Fakültesi — 59 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği; Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanı 
3ÖİÜU1 Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

:55.7i0 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurhırı Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

Ankara Üniversite 'Bütçesi (S. Sayısı : 11) 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 182 801 212 400 212 400 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 169 400 169 000 169 000 

35.648 Talebe kantinine yardım 144 400 144 000 144 000 
35.-681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 25 000 25 000 25 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDİMLAR Kesim toplamı 13 401 43 400 43 4C0 

30 00ü 30 000 
35.720 Atom» enerjisi lıureıı 13 400 13 400 13 400 



Fen Fakültesi — 60 — 

BİÜBB Madde ödeneğin çeşidi 

1971 öd©neğt 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Liı^ 

36.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDKMIüLGRt 

(IEÇEN YILLAR BO ÜÇ I iA RI 
Kesim toplamı 

36.3.10 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 
36.330 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borç]arı 

SOS YAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERI Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

182 801 

1972 yılı içîn 
Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul edülen 
Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplama 

Lira Lira Lira Lira 

305 001 

305 001 

305 001 

305 001 

1 
100 000 
205 000 

212 400 
305 001 

1 
100 000 
205 000 

212 400-
305 001 

182 801 517 401 517 401 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Hukuk Fakültesi — «1 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
.Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 2 624 945 

AYLIKLAR Kesim toplamı l 730 162 

DEVLET MEMURLARI! AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 1 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyelerti görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 1- 7130 1(60 
.12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler L 
ÜGRETLER 

12.250 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları ücret
leri 57 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedarei yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı 

284 876 

<) 000 
2 OÜÜ 
3 000 

20 000 
250 #74 

1 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe isterden Komisyonca kalbul edüien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

493 004 

m ms 
3 600 
2 700 

m 950 
4117 4% 

124 462 
1 

5 420 230 6 743 651 

3 020 859 4 343 280 

1 270 962 1 270 062 

I: 608 1174 ı OT 074 

14Î1. 723 1 4!04 İİ44 

54 000 54 000 

493 604 

2(1 80.6 
3 1600 
2 '700 

22 950 
417 475 

24 462 
1 

: 11) 



Hukuk Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışıma/ ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi1 ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 tş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
12.590 Üniversite taztmmatı 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOIiLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yoüuJdart 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yiollızğu 

ÖĞRETÎM3 YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolltıkîan 
12.835 Enstitüler yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1(J 152) 

Ankara üniv 

62 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe .istenen Komisyonca ka.bul eddfllen 
Madd<» Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde BöKim toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

6 001 0 002 9 00(2 

1 1 1 
6 000 9 O00 9 000 

336 470 1 637 884 1 637 884 

2 870 

363 1600 
1 501 

1 
t '500 

178 935 

1 
13 :500 

2 250 
i 

a 
9 O00 

1. 
1 637 884 

2 583 

1 
li >635 3O0 

1 351 

:ı 
1 3150 

204 130 

2 583 

a 
1 &3İ5 1300 

1 351 

a 
1 13150 

204 130 

il!2 750 12 750 

2 550 2 550 
1 . 1 

l 000 .850 850 

>rsitc Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Hukuk Fakü l tes i 

Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUK L A M 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yur t dışı 

geçici görev yolluğu 
Ö Ğ R E T İ M YOLLUKLARİ 

12.871 Y u r t dışı s taj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Y u r t dışı kongre ve konfe rans yol luğu 
12.873 Y u r t dışı a ra ş t ı rma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için y u r t dış ından getirt i le

cekler in yol luğu 
(Yurt, dışı yollukları toplamı : 187 978) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

G E N E L YÖNETİMLE İLGİLİ A L I M L A R 
Kesim toplamı 

18.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
18.120 Basılı kâğıt ve defter alımlıları ve gider

leri 
1.3.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer" alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Bu güderleri 

Ankara Ü 

— 63 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Koalisyonca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Jlf'.lüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 33) 277 33 277 
24 ItttL 20 400 20 400 
•90 07)1 127 500 127 500 

8 000 6 '800 6 800 

1 022 550 

•16 450 

:14 (100 
47 000 

810 000" 
134" 000 

1 000 

131 500 

,1 187 750 

1 130 500 

17 000 

IM ma 
'21.1.' !250 

850 000 
2H9 500 

850 

177 650 

1 356 090 

1 130 500 

17 000 

lflı '900 
211 '250 

850 000 
2129 500 

850 

177 650 

1 356 090 

M 500 42 500 4J2 600 

t'site Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Hukuk Fakültesi 

(•'tülüm. Mmkie Ödeneğin çeşidi 

13.220 Temizlik güderleri 
1(3.230 AyBınlatıma güderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim1 giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta-telgraü! giderierfi 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hiamet taşıtları işletme ve onartan gider
leri 

14.000 HtZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRIMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1.4.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim güderleri 

DİĞER EĞİTİM GÜDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

Ankara Ü 

— 64 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul eddöien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Böîtira toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ıll3 000 
.75 00» 

6 000 
İ 000 

23 600 

4 700 
:I8 '800 

Î1İ2 7(50 
1314 750 

6 100 
2 950 

37 740 

7 990 
29 750 

112 7150 
114 '7150 

5 .100 
2 66Ö 

37 740 

7 mo 
29 l750 

.10 200 10 200 10 200 

26 000 41 650 41 650 

18 500 8 600 

26 '000 33 150 33 150 

;ı ma m® -350 
20 000 215 500 2J5, 1500 

5 000 6 800 6 !800 

Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Hukuk Fakültesi — 65 — 

1971 ödenfcğî 
Mad)de Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

15.411 Bura giderleri 
15.416 Malzeme alımları ve giderleri 
15.419 Diğer) aüım ve güderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsili giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Buna onarımı 
15.820 Makina ve teçüıizafc onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
1.5.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü topHacnı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı 

14 350 

2 .350 
10 000 
2 000 

3 001 

3 000 
a 

79 900 

70 50(1 
9 400 

14 350 

82 901 

2 £214 (945 
1 0187 '750 

26 000 
.114 '350 
82 !901 

3 935 946 
> 

1972 yılı için 
Hükümetçe distlenien Komisyonca kaibul edüllen 
Maddıe Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lima Lira 

20 655 

1 '955 
'17 000 
& 700 

2 651 

•2 '550 
1 

97 750 

76 500 
211 250 

20 655 

100 301 

5 4!20 1280 
1 '35(6 0190 

411 '650 
20 '095 

100 '301 

20 655 

•1 1915(5 
17 000 

1 700 

2 551 

2 550 
1 

190 000 

168 '750 
21 1250 

20 655 

192 551 

6 742 65H> 
tt, 056 090 

41 650 
20 655 

im 5ött< 

: 11) 

6 938 926 8 353 597 



Hukuk Fakültesi m — 
(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖI>ÜL İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Taleıbe kantinine yardım 
35:681 Muhtaç öğrencilere yapılan yandumlar 

DERNEK, BÎRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

1971 ödeneği 
Madde B'öOjülm toplamı 
Lira Lira 

397 000 

209 OOÛ 
m 'Ooo 

397 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe listelen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Iiira Lira Lira 

397 000 

209' 000 
T88 OOO 

8*6 500 

433 600 433 500 

397 000 

2Ö9 O00 
188 000 

3ft '500 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11' 



Hukuk Fakültesi — 67 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Geçen ve eski' yıllar karşıilıksız borçlan 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplam i 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Böajülm toplamı 
l i r a Lira 

397 001 

397 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'Astiemen Komisyoai'ca featoul edfiHeaı 
Maddje Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira 

98 753 

1 
98 751 

1 

98 753 

4313 1500 
98 753 

532 053 

98 753 

1 
98 '7151 

1 

98 753 

4)3(3 500 
mim 

532 253 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Tıp Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde (Bölüm tıoplajmı 
Lira Liraı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaJbul >edibeın 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Iüra 

1 1 000 

120 

000 

1 

000 

1 756 502 

54 
7 
10 
90 

1 595 

000 
500 
000 
000 
000 

i 
1 

15 168 997 
— , , ı : 

11 000 002 32 895 072 

48 059 717 

21 971 250 

10 054 368 

869 454 

108 000 

5 660 544 

272 484 
18 000 
18 000 

257 962 
4 643 714 

450 383 
1 

61 575 303 

45 

26 

10 

8 

685 

971 

054 

660 

108 

6 385 

5 

272 
18 
18 
257 
368 

450 

658 

250 

368 

040 

000 

544 

484 
000 
000 
962 
714 

383 
1 

Ankara Üniversite 'Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsttlemeoı Komisyonca kaibul edtifen 

Madde BöMm. toplamı Madde vBölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Ödemeğin çeşidi Lira l i r a Lira IİT'a Lina Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 15 001 60 319 60 319 

12.430 Konferans ücreti 15 000 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci 

maddesi gereğince verilecek ücretler L 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 1 925 740 

ar 
Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

1 920 000 
4 501 

1. 
4 500 

347 251 

13 500 
46 818 

1 
8 968 627 

5 166 

1 

13 500 
46 818 

1. 
8 968 627 

5 166 

1 

12.510 Ek görev tazminatı 5 740 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LEN DİĞER TAZMİNATLAR 

i 2.590 Üniversite tazminatı ile 224 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tazminatlar 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 4 500 3 825 3 825 
12.813 Oeçiei görev yolluğu 37 500 42 500 42 500 

8 963 460 
4 051 

1 
4 050 

363 104 

8 963 460 
4 051 

1 
4 050 

363 104 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



. Tıp Fakültesi — 70 — 

Bölüm Madde 

T2.83& 
12.835 

12.841 

Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 67 

1971 ödeneği 
Maıdkle iBölüm toplaımı 
Lira Ldra 

5 000 

2 000 
576) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 13 5O0 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu Gl 000 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 60 000 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 153 750 

(Yurt. dışı yollukları toplamı : 295 528) 

13 .000 Y Ö N E T I M G I D E R L E R I 6 5 3 2 5 8 7 

GENEL YÖNETIMLE İLGILI ALIM-
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
18.190 Diğer alımlar ve giderleri 

3 620 500 

45 
40 

120 
700 

2 700 
15 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçıe Itotleanen Komisyoanca kafbul edHlıen 
Matdde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Iüra 

17 000 17 000 
1 1 

4 250 4 250 

11 475 U 475 

51 850 
68 000 

164 203 

51 850 
68 000 

164 203 

8 850 282 

4 369 000 

85 000 
34 000 
68 000 

765 000 
3 400 000 

17 000 

4 809 000 

85 000 
34 000 
68 000 

765 000 
3 900 000 

17 000 

9 350 282 

11) 



Tıp Fakültesi 

"Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Ankara Ü 

— 71 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komlisyonca kabul edilen 

Madde Be'lüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lirta Lira Ldrai Lira Lira 

2 580 300 

804 000 
522 500 

1 175 000 
9 400 
9 400 

184 900 

9 900 
175 000 

4 077 365 

1. 487 500 
444 125 

2 125 000 
12 750 
7 990 

229 500 

17 000 
212 500 

4 077 365 

1 487 500 
444 125 

2 125 000 
12 750 
7 990 

220 500 

17 000 
212 500 

79 (İHI 74 417 74 417 

(İT 200 100 000 100 000 

3 687 500 4 270 275 4 270 275 

14 000 11 900 11 900 

'Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fakültesi — 72 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komü'syonca kabul edilen 

Madıde Bölıülm tsoıpia/mı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Ldüa Lira 

(MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 500 2 125 2 125 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 3 673 000 4 256 250 4 256 250 

14:540 Araştırma ve inceleme giderleri 3 638 000 4 235 000 4 235 000 
14.550 (Staj ve öğrenim giderleri 15 000 4 250 4 250 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 20 000 17 000 17 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



ıraKiııtesı — 73 — 

Madde Ödeneğin, çeşidi 

1971 ödeneği 
M ddde Bölüm toplamı 
l ira Lira 

KURUM GİDERLERİ 15 555 085 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira ldra Lira ldra 

13 070 150 16 042 650 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK OKULU 
VE SAĞLIK HİZMETLERİ HEMŞİRE
LİK KOLEJİ GİDERLERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
"15.296 MaL'eme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ-
GİD ERLERİ Kesim toplamı 

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GİDER
LERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.515 Giyim kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15.518 İlâç alım ve giderleri 

1 153 715 1 042 650 1 042 650 

25 
3 
71 

; ooo 
54 

14 401 

75 
514 

4 012 
7 000 
2 800 

000 
000 
715 
000 
000 

370 

000 
370 
000 
000 
ooo 

4 
2 

134 

250 
550 
850 

850 000 
51 000 

12 027 500 

2 
7 
2 

12 
297 
550 
012 
154 

750 
500 
000 
500 
750 

15 

3 
8 
2 

4 250 
2 550 

134 850 
850 000 
51 000 

000 000 

12 750 
597 500 
550 000 
250 000 
589 750 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Tıp Fakültesi — 74 — 

Bölüm Madde 

16.000 

12.000 

13,000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CAEÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 001 

1972 yılı içiıı 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul .edifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

1 353 002 2 127 552 2 127 552 

2 551 2 551 

3 000 
l 

350 000 

15 168 997 
6 532 587 
3 687 500 
15 555 085 
1 353 002 

42 297 171 

2 

2 

125 

550 
1 

000 

•18 
8 
4 
13 
2 

059 717 
850 282 
270 275 
070 150 
127 552 

76 377 976 

«> 

2 125 

550 
1 

000 

61 575 303 
9 350 282 
4 270 275 
16 042 650 
2 127 552 

93 366 062 

Anfeana Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Fakültesi — 75 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yüı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca feaibul edüBen 

Madde Bölüm topla«mı Madrle Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira l i r a Lira Lira Lira 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 4 480 000 8 310 000 8 310 000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 4 480 000 8 310 000 8 310 000 

23.9.11 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 4 250 000 S 125 000 8 125 000 

23.912 Taşıt alımları 230 000 185 000 185 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Tıp Fakültesi — 76 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca Ikabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 1 000 000 

0 Kamulaştırma ve satmalına bedeli ! 000 000 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 185 000 185 000 185 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
x 35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer gecen yıllar borçları 
36.330 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

Ankara Üniversite İBütçesi (S. Sayısı : 11) 

185 000 

110 000 
75 000 

185 000 

110 000 
75 000 

2 250 002 

1 
2 250 000 

1 

2 250 002 

185 000 

110 000 
75 000 

2 250 002 

1 
2 250 000 

1 

2 250 002 



Tıp Fakültesi 77 

Böl ün i M a ekle ödeneğin çeşidi 

32.000 

35.000 

36.000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 
Madde 

Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 000 000 

185 000 

1 185 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe iteıtlentem. Komisıyoaı<îa feaîbul edlıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplara! 
Lira Lira Lira Lira 

185 000 
2 250 002 

2 435 002 

185 000 
2 250 002 

2 435 002 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GÎDERLERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 150 341 

2 525 582 

2 525 580 

t 
101 400 

60 OOO 
41 '400 

480 711 

25 
3 
11 
75 

000 
000 
,500 
000 

3616 209 

1 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 736 790 

2 330 tf!H8 

2 273 082 

1133 .650 
73 260 

1316 0001 
37 260 

798 215 

42 600 
0 OOO 
110 350 
35 775 

mi 45(6 

ı33 H33 
1 

8 233 727 

6 676 040 

2 380 IU18 

2 273 02(2' 

2 078 500 
73 260 

36 000 
37 !260 
798 215 

IİO 173 577 

42 15-00 
9 000 

10 '350 
35 '775 

667 45'6 

33 ll!33 
1 

Ankara Üniversite 'Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Veteriner Fakültesi 79 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

1971 ödeneğî 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

2 500 

12.430 
12.440 

12.510 
12.571 

Konferans ücreti 
Ders görevi ücreti 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
îş güçlüğü, ifş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 90 525) 

2 1500 

789 270 

2 '870 

12.590 

12.600 
12.610 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

Üniversite ta zm i n at ı 
ÖDÜLLER Llesinı 

Ödül 
Yabancı dil ikramiyesi 
YOLLUKLAR Kesim 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli1 görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 

tOpletiTll 

toplamı 

786 400 
1 501 

1. 
1 '500 

249 377 

2 000 
3 375 

82 500 
375 

2 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe Men/en Komisyonca kabul edüllen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.'amı 
Lira Lira Lira Lira 

2 251 

2 250 
4 

2 389 384 

2 $86 800 
1 351 

1 
1: '3150 

232 476 

1 700 
8 500 

76 500 
1 700 

2 125 

2 251 

2 (250 
1 

2 389 384 

2 386 800 
1 351 

1! 
1 350 

232 476 

• 1 700 
8 '500 

76 '500 
1 700 

2 125 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Veteriner Fakültesi 

Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLÜKLAEI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırıma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek 

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 141 951) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımlan ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve 'giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

'2 .375 

30 000 
m 250 
90 000 

:1 

763 000 

l.l 000 
(5 000 
60 000 

400 000 
285 000 

\ ooo 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komiısyonca kaibul edEen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplarını 
Lira Lira Lira Lira 

1 130 975 

'1)2 

1 

25 
25 
{76 

750 

700 

500 
500 
500 

815 150 

1(2 750 
G '800 

185 000 
,382 500 
307 250 

850 

1 271 750 

112 

1 

25 
25 
7)6 

750 

700 

500 
500 
500 

815 150 

.112 750 
6 800 
85 000 
3813 500 
327 250 

850 

1 271 750 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Veteriner Fakültesi — 81 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ilsıteoueın Komisyonca kabul eddlLeıı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

144 
29 
222 
4 

501) 
750 
000 
250 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

Ankara Üniversite Bütçesi (>S. Sayısı : 11' 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 322 000 400 500 400 500 

13.210 Su giderleri 125 000 
13.220 Temizlik giderleri 25 0:00 
13.230 Aydınlatma giderleri 1İ70 000 
13.240 Bahçe giderleri 2 O'OO 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 34 500 44 625 44 625 

144 500 
29 
222 
4 

'750 
ooo 
250 

13.410 Posta - telgraf giderleri 9 500 10 625 10 '6125 
13.420 Telefon giderleri 25 OOO 34 000 34 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 11 475 11 475 11 475 

14.000 HİZMET GİDERLERİ v 735 001 852 501 852 501 



Veteriner Fakültesi _ 82 — 

1972 yılı için 
1971 ödenieği Hükümetçe ülsbeaıieıı Komisyoınlca kalbul ediÜieru 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin eesidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

Kesim toplamı 

iERİ 

11 000 

10 000 
1 000 

525 0O0 

8 

tm 

öOO 
425. 

350 

725 000; 

10 000' 

19 000 
1 

844 000 

8 500 

13 575 

844 000 

8 '500 

16 575 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 735 000 852 500 852 500 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GÎDEELERÎ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 19 000 16 575 16 575 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
] 5.419 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 11 000 8 925 8 925 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.116 Malzeme alını ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

3 0100 
H5 000 
1 000 

605 001 

3 40ü 
112 750 

425 

656 751 

3 4.00 
12 750 

425 

800 501 

8 

690 

1500 
425 

000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 000 

r> ooo 

10 000 

4 001 

4 V,&) 
l 

no ooo 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 750 

4 2150 

8 500i 

3 826 

3 «sr> 
1 

m ooo 

12 750 

4 '250 

8 1500 

3 826 

3 825 
1 

85 000 

4 150 34LU 
1 1)30 075 

735 004 
Ii9 000 

605 001 

8 1233 72!7 
1 271 750 

852 5Cİ1 
16 575 

656 7154 

10 0173 577 
1 2711 750 

85-2 50)1 
m 575 

800 50ü 

6 040 318 11 031 304 13 114 904 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üstlenen Komisıyoınca kaibul edıüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Lira Lira 

1 000 000 
i 

Lira Lira 

300 000 

Lira Lira 

300 000 

EĞÎTİM SEKTÖRÜ 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları ' L 000 000 300 000 300 O00 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

Hükümetçe istemen Komisyonca fcalbul •edileni 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

35.000 

36.000 

35.000 

30.000 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

BOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

69 665 

44 665 
25 000 

Lira 

69 G66 

69 666 

69 666 

Lira 

69 665 

44 665 
25 O0O 

54 913 

150 000 

Lira 

124 578 

150 000 

124 578 
150 000 

274 578 

Lira 

69 665 

44 $65 
25 000 

54 İ9İ13 

150 000 

Lira 

124 578 

150 000 

1H4 578 
,150 0:00' 

274 578 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Öd eneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLİK!J ARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretini üyeleri, görevlileri, yardımcılar] 

ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İsçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 diyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 487 211 

3 356 642 

356 640 

1 
60 001 

1 
60 000 

545 715 

20 000 
2 000 
1 000 

36 000 
486 713 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstemen Komisyonca kajbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

13 041 446 

7 724 070 

4 234 590 

3 191 562 

297 918 
111 600 

21 600 
90 000 

1 215 539 

18 000 
4 500 
4 500 

60 300 
1 085 882 

42 356 
l 

10 393 992 

4 234 590 

2 967 
111 

21 
90 

1 215 

18 
4 
4 
60 

1 085 

42 

810 
600 

600 
000 
539 

000 
500 
500 
300 
882 

356 
1 

15 711 363 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Ziraat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanunun 55 ne i 

maddesi gereğince verilecek ücretler 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski v 

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 

lenunmüc ki 

Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 

Ankara L:ni\ 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 269 200 
1 501 

1 
1 500 

230 282 

1 000 4 500 4 500 
43 488 

3 

4 
43 

18 
550 

500 
488 

OÜO 
384 

3 547 
1 

1 
372 

1 
800 
351 

1 
350 
514 

21 000 65 988 65 988 

20 000 18 OÜO 18 000 

1 272 070 3 550 384 3 550 384 

870 2 583 2 583 

3 547 
1 

1 
372 

1 
800 
351 

1 
350 
514 

940 1 275 1 275 
11 250 21 250 21 250 

45 000 93 500 93 500 
1 1 1 

rsite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Ziraat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DldER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 117 72(5) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımrdarı yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve .inceleme, yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 254 788) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alından ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Ankara Ü 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isteufen Komisyonca kabul edül'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira1 Lira 

940 1 700 1 700 

18 750 

1 

1) 400 
31 ÖOO 
112 500 

1 134 410 

2 000 
470 

50 000 
517 000 
564 000 

940 

iversite Bütçesi 

1 908 

(S. 

825 

-

»Savısı 

15 

21 
(»3 

.153 

1 865 

(5 
1 

110 
(580 

1 0(52 
4 

: H) 

937 

1 

250 
750 
850 

750 

800 
700 
500 
000 
500 
250 

3 077 000 

-

15 937 

1 

21 250 
03 750 

153 850 

1 865 750 

(5 800 
1 700 

110 500 
G80 000 

1 062 50O 
4 250 

077 000 



Ziraat Fakültesi — 89 — 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

640 000 

188 
6 

390 
55 
1 

000 
000 
000 
000 
000 

64 700 

4 700 
C0 000 

67 715 

1 023 501 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaıbııl edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 003 

425 
21 
510 
46 

850 

000 
250 
000 
750 
850 

136 000 

8 500 
127 500 

71 400 

1 003 850 

425 
21 
510 
46 

000 
250 
000 
750 
850 

1 734 001 

136 000 

8 500 
127 500 

71 400 

1 734 001 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 



Ziraat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇEŞÎTLÎ TEC
RÜBE İSTASYONLARINDA VE İŞLET
MELERİNDE YAPILACAK ARAŞTIR
MA VE İNCELEME GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
3£esim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 Büro giderleri 
15.71.6 Tarım kurumları malzeme alımları ve gi

derleri 
15.719 Diğer alım ve giderleri 

Ankara Ün 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 023 500 1 734 000 1 734 000 

1 000 000 1 700 000 1 700 000 

23 500 «4 000 34 000 

9 405 7 995 7 995 

9 402 7 992 7 992 

1 1 1 
9 400 7 990 7 990 

1 1 1 

1 1 1 
1 1 1 

rersite (Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.210 Malzeme alınılan ve giderleri 
.16.21.9 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uluslai'arası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

Kesim toplamı 

I6.7J1. Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

.16.810 Bina onarımı 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

37 602 

1 
37 '600 

1 

1.17 500 

1 881 

1 880 
1 

H l 000 

297 983 

1972 yılı için 
Hükümetçe isterten Komiisyonica kaibul ediflıefn 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

57 461 

25 500 
31 960 

1 

99 875 

2 551 

2 550 
1 

255 000 

414 887 

57 461 

25 500 
31 960 

1 

99 875 

2 551 

2 550 
1 

255 000 

414 887 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : İL 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Memen Komisyonca kaibul oddllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 5 487 2.11 13 041 446 15 711 368 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 906 825 3 077 000 3 077 000 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 023 825 1 734 001 1 734 001 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 9 405 7 995 7 995 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 297 983 414 887 414 887 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 8 724 925 18 275 329 20 945 251 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. »Sayısı : 11) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

İ972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsttenken Komisyonca kabııl edaüıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi O r a Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VS TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 2 010 000 1 800 000 1 800 000 

İMALÂT SANAYİİ 
23.311 Makina teçhizat alınılan ve büyük ona

rımları' '300 000 300 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 2 010 000 1 500 000 1 500 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye, teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

0 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II -Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan, yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.7.10 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

148 000 

120 000 
28 000 

148 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe i;s>ten!en Komjısyoıiiea kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

148 000 

120 000 
28 000 

92 200 

240 290 

148 000 

120 000 
28 000 

92 290 

240 290 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. »Sayısı : 11 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YİLLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe iMfenfen Komisymıca feı'bul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 482 429 

900 120 
582 309 

1 482 429 

2 251 746 

900 120 
1 351 62f> 

2 251 746 

148 001 

148 002 

240 290 
1 482 429 

1 722 719 

240 290 
2 251 746 

2 492 036 

Ankara üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



İlahiyat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 96 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEM URLARI AV.LJ.K.1 .ARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AY L1K1 J AR I 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ilo uzmanları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
.12.39 L Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1 383 344 

822 962 

822 960 

1 

129 600 

138 832 

6 000 
1 000 
2 500 

10 000 
119 330 

1 
1 

1972 yılı için 
Hükümete,© istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 106 013 

1 626 741 

726 642 

822 

77 

312 

787 

180 000 

271 

.17 
1 
2 
13 
224 

12 

602 

280 
800 
250 
275 
599 

397 
1 

2 319 054 

726 642 

3 829 046 

822 

770 

180 

271 

17 
1 
2 
13 
224 

12 

312 

100 

0ÜO 

602 

280 
800 
250 
275 
599 

397 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



İlahiyat Fakültesi — 97 — 

Bülüm Madde Ödeneğin çeşidi 

HK fALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite ta znıımıtı 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YC )LLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLABI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 

1 ,500 

222 870 

2 870 

220 000 
2 

1 
1 

67 578 

1 
1 875 

6 450 
1 

500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira l i r a 

2 701 

2 700 
1 

920 584 

2 583 

1 
918 000 

2 

1 
1 

104 383 

1 
2 125 

10 625 
1 

425 

33 421 

2 700 
30 721 

920 584 

2 '583 

1 
9,18 000 

2 

1 
1 

104 383 

1 
2 125 

10 625 
1 

425 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



ilahiyat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yurt içi yollukları toplamı : İ3 
II - Yurt dışı yollukları 

177) 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLAR I. 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 91 200) 
13.000 YöHETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yaym alımları ve giderleri' 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 000 
13 500 
41. 250 

284 000 

1 500 
1 500 
30 000 
150 000 
100 000 

1 000 

68 501 

15 000 
6 000 

377 991 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

8 500 
f!) 305 

369 962 

1 
1 
25 
187 
153 
1 

700 
487 
500 
000 
000 
275 

91 291 

22 440 
5 100 

494 743 

3 400 
8 500 

79 305 

369 962 

1 
1 
25 

700 
487 
500 

187 000 
153 
1 
000 
275 

91 291 

22 440 
5 100 

494 743 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul eddllen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
üîölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 
7 500 

1 

15 290 

1 İ90 
14 100 

59 500 
4 250 

1 

23 290 

1 275 
22 015 

59 500 
4 250 

1 

23 290 

1 275 
22 015 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 10 ,200 10 200 10 200 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE AEAŞTLRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11' 

7 000 

5 000 

2 000 

15 601 

7 

15 

000 

601 

8 075 

6 375 

1 700 

14 026 

8 075 

14 026 

8 075 

6 375 

1 700 

14 026 

8 075 

14 026 
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1972 yılı için 

Bölüm 

16.000 

Madde 

15.411 
15.416 
15.419 

16.711 
16.712 

ödeneğin çeşidi 

ENSTITÜ GIDERLERI 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Makam temsil giderleri 
Görcvsel temsil giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 500 
14 100 

1 

1 001 

1 000 
1 

10 401 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 275 
12 750 

1 

851 

850 
1 

13 601 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 275 
12 750 

1 

851 

850 
1 

13 601 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HlZMET GlDERLERÎ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞlTLt GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

9 400 12 750 12 750 

1 383 344 
377 991 

7 000 
15 601 
10 401 

1 794 337 

3 106 013 
494 743 

8 075 
14 026 
13 601 

3 636 458 

3 829 046 
494 743 

8 075 
14 026 
13 601 

4 350 491 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAKSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

Bölüm 

32.000 

35.000 

Madde 

0 

35.648 
35.681 

ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

Talebe: kantinine yardım 
Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

85 000 

85 000 

100 001 

100 000 

60 000 
40 000 

Hükümetçe Memen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

112 650 

100 000 

•60 000 
40 000 

Komisyonca kabul eddüen 
Madde Bölüm topiamı 

Lira Lira 

112 650 

100 000 

60 000 
40 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına ()(!( L.-

nir.) 1. .12 650 12 650 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 3 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

35.000 

36.000 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 d ecen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

KAMULAŞTIRMA- VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü Itoplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

85 000 

100 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

112 650 
3 

112 650 
3 

185 001 112 653 112 653 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 31) 
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Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşi ii 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm topl ani! 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİ KLAR Kesim toplamı 

DEVLE'!1 MEMURLARI A YL1KLART 
1.2.1.10 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımciları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

i2.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

2 520 062 

2 '520 

496 

387 

060 

1 

800 

171 

8 960 
1 
1 

10 
3105 

800 
000 
000 
4019 

1 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca 'kıaibul •edilljen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

-2 2,74 9,12 

2 586 4Ö2 

209 

447 

817 

39 
4 
4 

31: 
704 

3.1 

1635 

120 

109 

960 
500 
ö'OO 
387 
19013 

858 
1 

4 155 754 8 098 

5 091 039 6 574 824 

2 274 19412 

2 58(i 492 

1' 713 1420 

447 mo 

817 109 

9 İB22 453 

39 960 
4 15:00 
4 1500 

311 387 
704 1903 

31 858 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI". 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç-

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici' görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

Ankara Ü 

_ 104 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edi'Jien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

17 000 

1'7 000 

538 870 

2 8170 

536 000 
1 501 

1 
1 '500 

104 350 

470 
7 050 

26 260 
4 !500 

94d 

18 001 

18 000 
1 

1 517 284 

2 983 

1 
1 514 700 

1 351 

1 
•I. 3'50 

206 764 

3 250 
9 £180 

m mı 
7 650 

850 

258 001 

18 000 
240 001 

1 517 284 

2 '383 

1 
1 5114 700 

1 351 

1 
1 13150 

206 764 

3 .250 
9 11180 

20 0811 
7 050 

850 

pj'sitc Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Siyasal Bilgiler FaMltesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 41 012) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
12.876 Enstitülerin yurt dışı yollukları 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 165 752) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Ankara 

— 105 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği HüOdimetçe ilsteruen Komiısyom'ca kabul edUlen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

30 ooo 
14 100 
105 750 

1 
5 287 

1 963 280 

5 1640 
5 '640 

188 I10Ö 
820 000 
940 000 
4 000 

2 1288 344 

26 500 
17 000 

110 500 

•1 
m Too 

25 1500 
17 OOO 
1110 !500 

1 
ll2 750 

3 236 485 

2 692 800 

10 200 
B 500 

1519 800 
11 288 500 
1 278 400 

8 400 

2 692 '800 

10 '200 
'8 500 

159 800 
1 232 1500 
1 1278 400 

3 400 

3 236 485 

Lversite Bütçesi (S. Sayısı : İL 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE ILGİLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 T e l a n ı giderleri 

TAŞIT İŞLETME VK ONARMA GlDİMİ
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gi
derleri 

H Î Z M E T GJtDERLERÎ 

GENEL YÖNETIMLE ILGILÎ HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneğ*£ 
M a d d e Bölüm top lamı 

Lira Lira 

267 630 

84 
9 

l'ö'ö 
11 

2 

-600 
4O0 
000 
.'280 
350 

52 640 

5 !640 
47 000 

4 794 

9 400 

1972 yılı için 
Hükümetçe Mensen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

45 402 

443 997 

199 
•J'2 

2H7 

il 97 
750 
!60O 

10 200 
4 250 

89 488 

0 588 
79 900 

10 200 

8 500 

39 102 

443 '997 

199 
12 

1197 
750 

217 600 
10 
4 

200 
250 

89 488 

9 588 
79 1900 

10 200 

8 500 

39 102 

A n k a r a Ünivers i te Bütçesi (S. Sayısı : Ll 
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ünlüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE AR-AŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

BASIN VE YAYIN YÜKSEK OKULU 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ENSTİTÜ GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alımları ve giderleri 

1971 ödenfcğî 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

36 001 

20 000 
1 

16 000 

14 961 

7 520 
1 

6 500 
940 

235 600 

10 000 
216 ı200 

250 561 

1972 yılı için 
Hükümetçe Mıenen Komisyonca feaîbul edâfllen 
Lira Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana 
Madde Lira Lira Lira 

30 601 

H7 000 
1 

1İ3 600 

21 550 

200 550 

30 601 

17 000 
1 

113 1600 

21 550 

il2 250 
I-

8 500 
799 

187 000 

8 500 
T70 000 

12 250 
1 

8 1500 

187 000 

8 '500 
170 000 

208 550 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

15.419 Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

ULUSLARARASI ÎLlŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

10.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

10.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.711 Makam, temsil giderleri 
10.712 Görevscl temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 400 

1 

1 

2 821 

2 m 

4 700 

7 §23 

1972 yılı için 
Hükümetle işitmen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

8 '500 
55 103 

1 

.1 

5 101 

5 1)00 
.1 

r>o OÖO 

8 500 
65 103 

1 

1 

5 101 

5 100 
1 

İ0 000 

4 4i55 '7134-
2 '288 344 

45 402 
250 5(51 

7 !523 

6 747 584 

8 098 ı808 
8 ,236 485 

39 102 
208 550 

55 1Ö3 

11 637 908 

9 8feİ2 453 
S 2816 485 

39 ıl02 
208 550 

56 .103 

13 361 693 

Ankara. Üniversite Bütçesi (H. Sayı^ 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

Hükümetçe iteıtenen Komisyonca kafoul eddllten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

35.000 

86.000 

35.648 
35.681 

35.710 

36.320 

/ / - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

Talebe kantinine yardım 
Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 
Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına ede
ni r.) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YİLLAR BOROLARl 
Diğer gecen ydlar borçlan 

SOSYAlı TRA XS h'ERI,ER 
Bölümü toplanı] 

BORÇ ÖDEMLLERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

194 486 

1'23 986 
70 500 

Lira 

194 487 

1194 487 

194 487 

Lira 

194 486 

123 '9Î86 
70 500 

26 875 

200 000 

Lira 

220 361 

200 000 

220 301 
200 000 

420 361 

Lira 

194 486 

0123 '9816 
70 600 

25 875 

200 000 

Lira 

220 361 

200 000 

220 3101 
200 000 

420 361 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDİMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 005 212 

005 210 

120 000 

158 758 

9 

i 

10 
145 

000 
000 

ı 1 
000 
755 

1 445 974 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edaüien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam' 
Lira Lira Liıa Lira 

2 210 139 

3 412 783 

201 068 

920 559 

82 512 

151 200 

358 705 

18 000 
1 800 

i 
17 662 

308 50(5 

12 735 
1 

2 999 127 

201 068 

4 256 971 

926 

871 

151 

559 

500 

200 

358 705 

18 
1 

17 
308 

12 

000 
800 
1 

662 
506 

735 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı -. 11) 



Eczacılık Fakültesi 11 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nei maddesi gereğince verilecek ücretler 

TAZMİNATLAR 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.8ı 3 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 

Kesin toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 000 

30 000 

5 000 

72 870 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

2 870 
70 000 
1 501 

i 500 
4G 633 

[ 
7 500 

7 ST; 

1972 yılı için 
Hükümetçe işiten en Komisyonca kaîbul edaüien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

31 905 

27 405 

4 500 
588 483 

2 
585 
1 

1 
71 

583 
900 
351 

1 
350 
000 

1 
10 412 

1 
12 750 

1 

87 105 

27 
55 

4 

405 
200 

500 
583 483 

2 
585 
1 

1 
71 

583 
900 
351 

1 
350 
000 

1 
10 412 

1 
1 

12 750 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eczacılık Fakültesi 

Bölüm Madde vyatue^uı çeş^.. 

12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları ıtoplanıı : 24 017) 
11 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 46 983) 

13.000 YÖNETİM GÎDEBLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesini toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Ankara 

— 112 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe laben/en Komisyoai'ca kalbul eddflien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan« 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 
10 
32 
260 
75 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 

850 

8 
i 2 
42 
255 
102 
1 

500 
750 
500 
000 
000 
275 

1. 1 1 

5 000 13 188 13 188 
S 750 25 200 25 200 
7 500 8 593 8 593 

516 051 617 865 617 865 

386 000 422 025 422 025 

8 
12 
42 
255 
102 
1 

500 
750 
500 
000 
000 
'275 

Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı içim 
1971 ödeneği Hükümet e e istenen Komisyonca, kabul edafteaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 
7 
05 
15 

000 
500 
000 
ouo 
1 

12 350 

o 
10 

350 
000 

47 
8 
88 
17 
') 

090 
500 
400 
000 
125 

21 250 

4 
17 

250 
000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 107 50î 163 115 163 115 

.13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri ' 10 200 1.1 475 11 475 

47 
8 
88 
17 
o 

090 
500 
400 
000 
125 

21 250 

4 
17 

250 
000 

14.000 ' HİZMET GİDERLERİ 501 002 604 352 604 352 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 1 000 850 850 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

EĞİTİM VL ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırına ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDLRLLRİ 
14.595 Spor giderimi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM K( RUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.376 Malzeme alını ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

ANITLAR, MÜZELER. VU SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.380 Malzeme ahin ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Kmaisyonea. kabul edilen 

Madde Bölüm toplana Maelde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira Lira 

500 001 

500 000 

5 511 

000 
i 

•5 511 

416 003 

373 500 

603 501 

595 000 
J. 

S 500 

9 351 

9 351 

S50 
4 250 

1 

424 280 

337 152 

603 50i 

505 e>00 
1 

9 351 

851) 
4 250 

1 

4 250 

337 152 

9 351 

424 280 

2 500 2 .125 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eczacılık Fakültesi — 115 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.215 Giyim - kusanı alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ye giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yur-t i-.;i toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bolümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

I 000 
370 000 

1 

1 

2 5C1 

500 

40 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

500 

1 

1 

2 126 

2 125 
1 

85 000 

1 445 974 
516 051 
501 002 
5 511 

416 003 

2 884 541 

3 412 783 
617 865 
604 352 
9 351 

424 280 

5 068 631 

3 527 
331 500 

1 

1 

2 126 

2 125 
1 

85 000 

4 256 971 
617 865 
604 352 

9 351 
424 280 

5 912 819 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eczacılık Fakültesi — 116 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1972 yılı içim 

1971 ödeneği lilüki'unıoteo kten-en Komisyonca kalnil. .edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 100 000 1 300 000 1 300 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları '100 000 1 o 00 000 1 ;;on (»00 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



izacıhk Fakültesi — 117 .— 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 

0 Kamulaştırma ve .satmalına bedeli 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL. İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğim- yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir. ) 

1971 Ödeneği 
Madde Böliim toplamı 
Lira Lira 

36 001 

36 000 

31 000 
5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe işiten en Komisyonca kabul edüen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

40 000 

30 000 
10 000 

15 525 

55 525 55 525 

40 000 

30 000 
10 000 

15 525 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eczacılık Fakültesi — 118 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan çeçen 
yıllar borçlan 

36.320 Diğer çeçen yıllar borçları 
36.330 Hecen ve eski yıllar karşılıksız, borçları 

KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMA
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneğS 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

36 001 

36 002 

1972 yılı için 
Hükümetçe İsıt en en Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

598 300 

23;; 300 
15 000 

350 000 

598 300 

598 300 

653 825 

598 300 

233 300 
.15 000 

350 000 

598 300 

>!)S 300 

653 825 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eğitim Fakültesi 119 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı, 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 1 115 372 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

(mRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI. 
12.111 Öğretini üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 saydı Kamın ı>-er eğince ynpdncnk 

ödemeler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİÜER SOSYAL YARDİMLAR 
12.391. Giyecek yardımı 
12.392 Yiveeek vardımı 

1 699 175 

,1 115 

90 

370 

1 

000 

170 73i 

.1 
1 
1 
G 

161 

000 
000 
000 
000 
729 

.1 

.1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabııL edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 394 832 

1 518 214 

481 mti 

1 035 909 

)0 409 

48 O'OO 

£37 011 

6 

o 
İR 
208 

750 
900 
250 
550 
134 

72fi 

2 400 '349 

431 i » 

,1 035 19 00 

9:33 544 

48 0100 

237 011 

il ,X>0 
900 

•2 250 
M !250 

20(8 1314 

7 726 
1 

3 276 967 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eğitim Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İs güçlüğü, is riski ve teminindeki p,üç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER Kesini toplamı 

12.600 ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM Y OLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖCJRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

DtÖER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

Ankara Ü 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kafoul ediSten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

202 000 
1 501 

1 
1! 500 

111 701i 

2 500 
3*. 525 

3 5126 

1 000 

5 000 07 000 
1 

204 870 456 724 

2 $70 2 5i83 

454 140 
1 351 

1 
1 350 

116 471 

5 000 17 001 17 001 

.1)7 000 
1 

458 724 

2 5̂ 3 

1 
454 140 
1 351 

1 
1 360 

116 471 

2 125 2 İİ135 

2 996 2 096 

S 500 8 500 

850 850 

rsite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eğitim Fakültesi — 121 — 

Bölüm Madde 

13.000 

13.150 
13. i90 

Ödeneğin çeşidi 

(Yurt içi yollukları toplamı : 14 471} 
77 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM Y O L L U K L A R I 
12.853 Yur t dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yur t dışı 

geçici görev yol luğu 
Ö Ğ R E T İ M Y O L L U K L A R I 

12.871 Yurt dışı staj ve öğreuim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Y u r t dışı araş t ı r ına ve inceleme yol luğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ 

102 000) 

GENEL YÖNETIMLE 
LAR 

İLGİLİ ALIM-
Kesim. toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 

Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 000 

1 

14 i90ü 
18 750 
37 5.00 

254 501 

10 
7 

30 
200 

7 

000 
(500 
OOO 
0Û0 
000 

1 

17 100 

3 500 
4 000 

284 701 

1972 yık için 
Hükümetçe istemem Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

25 

1112 

ne 
25 
35 

500 

750 

750 
500 
500 

425 850 

12 
11İ2 
42 

340 
17 

750 
7150 
500 
000 
000 
•mo 

26 350 

'6 375 
;5 1100 

478 075 

25 

12 

,İ2 
25 
25 

ı500 

750 

750 
500 
500 

425 850 

12 
112 
42 

340 
17 

750 
(750 
500 
000 
000 
950 

26 350 

6 1375 
5 !100 

478 975 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eğitim Fakültesi — 122 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

15.000 

13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Pusta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
M.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

8 000 

500 
•500 

5 ılOO 

14 000 

10 000 
1 000 

3 000 

1972 yılı için 
yomca kabul edilen 

Bölüm toplamı 
Lira 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 000 
1 '600 
1 000 

Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

S 500 
2ı 07!5 
3 400 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

8 500 
2 i97(5 
3 400 

14 000 

15 300 

2 5)50 
12 750 

lifi 475 

170 850 

150- SO0 
8 50 () 

2 550 

15 300 

2 550 
.112 750 

1,1 475 

170 850 

170 850 

İ59 800 
S 500 

2 550 
9 351 

170 850 

9 351 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Eğitim Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

.10.7.11 Makam temsil giderleri 
16.712 GÖrevsel temsil giderleri 

BAKİM VE KÜGÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNLTİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMLT GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 OKSİTLİ GİDLRLHR Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Ankara 
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1971 ödeneği 
Madde BöKinı toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca ka/bııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

11 501 

9 351 9 351 

1 
8 600 
850 

130 051 

1 
8 İ50Ö 
850 

152 551 

1 501 

1 500 
1 

2 551 

2 550 
1 

2 551 

,2 550 
1 

10 000 127 500 150 000 

1 '699 175 
2&4 i'TOJ 

14 000 
o 

İ l 501 

2 009 380 

2 094 
478 
170 
!) 

• .1130 

:83!2 
*V73 
850 
35i r 
.051 

3 184 059 

?, 27)6 
478 mı 975 
170 850 
!9 

:152 
301 
G5;l 

4 088 694 

iversite Bütçesi (S. Sayısı : 11] 



Eğitim Fakültesi - 124 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİ M I, Ali Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.(»81 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurlarm öğle yemeğine yardım 
(Memurlaı* Yardımlaşma Sandığına öde

nir. ) 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komi^yomea kalbııl edileü 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

41'5 000 

51 116 

3(7 illllff 
115 €00 

415 000 

51 117 

n ooo ooo 

70 000 

40 000 
30i 000 

5 -'083 

1 000 000 

75 688 

1 000 OOO 

70 000 

40 000 
30 000 

5 688 

1 000 000 

75 688 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 



Eğitim Fakültesi —• 125 — 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

35.000 

30.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR- BORÇLARI 
Kesim, toplamı 

36.3.10 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

3,6.320 Diğer geren yıllar borçları 
36.330 Oeçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATLVALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü i'.plamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Kamâisycrciica fcafbııl edilen* 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

415 000 

â l <lilı7 

466 117 

1 
1 
1 

1 000 000 

75 '688 
o 

1 075 691 

,1 

,1' 

.1 000 000 

175 '688 
3 

1 075 691 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Diyarbakır Tıp Fakültesi — 126 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL aîDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARİ AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun «'ereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLLR Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12,280 lyei ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

12..'! 10 Ai'ley.'inlımı 
12.320 Doğum yardınn 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve eemızo rmisnıTk'.rı 
1.2.370 Emeldi keseneği karşılıkları 

DklLR SOSYAL YARDİMLAR 
12.391 diyecek yardımı 
12.392 Yivecek vardırın 

1972 yık için 
1971 ödeneği 'Hükümetçe iısfaenien Komisyonca kalbui ©diifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 630 008 

1 620 006 

116 000 

IK; 
20 
265 

15 
• > 
3 
10 
334 

000 
000 
903 

000 
000 
000 
000 
901 

1 
1 

5 838 806 

5 091 729 

12 452 772 

43,0 

J 45N 000 

.112 2!):i 
61 200 

43 200 
m ooo 

858 821 

75 600 
16 200 
0 000 
36 000 
722 010 

1 
1 

6 

3 

j. 

t 

545 

521 

458 

560 
61 

43 
LS 

556 

430 

OOO 

120 
200 

200 
OOO 

881 171 

75 600 
16 200 
i) 000 

36 000 
7->-> Ol') 

13 988 949 

Ankara Üniversite Bi (S. Snyıs! : J l ) 



Diyarbakır Tıp Fakültesi — 127 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

.12.410 Fazla çalısına ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.441 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

ne i maddesi gereğince, verilecek ücretler 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 îş güçlüğü. iş riski ve teminindeki güç-

lük zammı 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.590 Üniversite tazminatı ile 224 ve 871 sayılı 
Kanunlar gereğince verilecek tazminatlar 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 ödül 
12.010 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrnmivet veri ödeneği 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

96 502 

1 
3 500 

Ûd 000 

3 554 640 

5 740 

3 54S 

1 

1 

900 

501 

1 
500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fealbul edilen! 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira 

177 167 

1 
9 000 

16S 165 

6 072 877 

5 166 

1 

6 067 710 

2 701 

1 
2 700 

177 167 

1 
9 000 

168 165 

6 072 877 

5 166 

1 

6 067 710 

2 701 

1 
2 700 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde 

13.000 

12.811 
12.813 

12.835 

12.841 
12.848 

12.854 

12.871 
12.872 
12.873 

ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 
Araştırına ve inceleme yolluğu 
Enstitül e r yol luğu 
DİĞERİ YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Küre geçici görev yolluğu 
(Yurt içi yolluklar! toplamı : 00 025) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yabancı uzmanlarla yardımcılar? yurt. dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dı^ı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamj ; 140 251) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

184 252 

25 000 
71. 250 

7 '5 
1 

3 000 
5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe Memen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lora Lira Lira Lira 

2i 
63 

(İ 
-

2 

250 
750 

375 
550 

550 
550 

188 276 248 276 

21 250 
63 750 

6 
'? 

2 
• > 

375 
550 

550 
'/M 

20 000 
22 500 
30 000 

1 385 676 

17 000 
4<> 750 
25 500 

1 085 «25 

17 000 
•Mi 750 
S 5 500 

1 360 625 

Ankara Üniversite Bütçesi (>S. Sayısı : 11) 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 1 015 001 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

13.520 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGÎLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

30 000 
20 000 

240 000 
475 000 
250 000 

1 

136 000 

40 000 
40 000 
50 000 

5 000 
1 000 

30 000 

5 000 
25 000 

21 675 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisy oruca kafbul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

654 500 

8 
8 

20 
403 
212 

500 
500 
400 
750 
500 
850 

133 450 

34 000 
34 000 
59 

5 
500 
100 
850 

51 000 

8 500 
42 500 

21 675 

854 500 

8 
8 

20 
603 
212 

500 
500 
400 
750 
500 
850 

133 450 

34 000 
34 000 
59 
5 

500 
100 
850 

51 000 

8 500 
42 500 

21 675 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

KİRA GİDERLERİ 
3.G.10 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen K.omisyo'iuea kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

18:; 1)00 

2 317 502 

000 

2 568 951 

300 000 

6 068 951 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.1.10 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.100 Gümrük hizmetleri giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

E fi İTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.50f, Spor giderleri 

25 001 

15 000 
10 000 

1 

25 000 

2 267 501 

2 
2 250 

500 
000 
1 

21 250 

4 
8 
8 

250 
500 
500 

2 

2 

535 

') 
510 
8 

375 

125 
250 
500 

21 250 

4 
8 
8 

250 
500 
500 

500 001 

2 535 375 

2 
2 516 

8 

125 
250 
500 

15 000 8 500 8 500 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 
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Bölüm Madde 

15.000 

ödeneğin çeşidi 

15.291 
15.292 
15.295 
15.296 
15.299 

15.511 
15.512 
15.515 

SAĞLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

MEDİKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 

14.79.1. Büro giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

SAĞLIK TEKNOLOJİSİ VE HEMŞİRE 
YÜKSEK OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
Malzeme al im ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim, toplamı 

— 131 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1 444 000 

1 444 000 

20 000 

35 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe ist enen Komisyonca kaibıü edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 325 

4 250 
850 

6 375 
850 

14 258 

12 975 
1 275 

1 
1 
1 

738 525 

25 

34 

500 
425 
000 

750 778 

12 325 

4 250 
850 

6 375 
850 

14 253 

12 
1 
975 
275 
1 
1 
1 

1 136 525 

25 500 
425 

34 000 

1 150 778 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm. Madı Ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.51 (î Mak:eme alını ve giderleri 
15.517 Yiyecek al i m ve giderleri 
15.5 İS İlfıe alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GÎDERLER 

UÂBOBATUVAR LİDERLERİ 
Kesiır. toplamı 

16.21 1 Düro giderleri 
16.210 Malzeme alını ve giderleri 
16.219 Diğer alını ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İİDER-

1971 cdeneği 
Macld e iB ö 1 üm top lamı 
Lira Lira 

575 000 
504 000 
250 000 

434 002 

125 001 

25 000 
170 000 

L 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen ivoıaisyonea kabul edilen 

Madde Bölüm, toplamı. Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

VM SOO 
Î72 000 
0 SOO 

247 351 

397 800 
272 000 
406 800 

166 6G0 

21 250 
144 500 

S50 

166 600 

21. 250 
144 500 

850 

247 351 

10.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 36 000 35 700 35 700 

TEMSİL, A<1 m LAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.71 1 Makam temsil giderleri 
16.712 Görcvsel temsil giderleri1 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ 

16,810 Bina onarımı 

3 001 

3 000 
1 

200 000 

2 551 

2 550 
1 

42 500 

2 551 

2 550 
1 

,12 500 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin reşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

5 838 80ü 
1 385 676 
2 317 502 
1 444 000 

434 002 

11 419 986 

1972 yüı için 
Hükümetçe istenen. Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 452 772 
1 085 «25 
2 568 951 
750 778 
247 351 

17 105 477 

13 988 949 
1 360 625 
6 068 951 
1 150 778 
247 351 

22 816 654 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde [Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

SAĞLİK SEKTÖRÜ 
21.911 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYtİK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

SAĞLİK SEKTÖRÜ 
23.911 Makin a, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

3 000 000 3 000 000 

1 500 000 

1 500 000 

C 00ü 000: 

3 000 00ü 

2 135 000 

9 000 000 

1 500 000 

1 500 000 

6 000 000 

3 000 000 

6 000 000 

9 000 000 

6 000 000 

2 135 000 (i 000 00O ü 000 000 

Ankara üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hüküm etçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Bölül u 

21.000 

22.000 

23.000 

M Î idde Ödeneğin çeşidi 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
M AKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplar.n 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

'Bölüm toplamı 
Lira 

2 135 000 

2 135 000 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
l i r a 

3 000 000 

9 000 000 

6 000 000 

13 000 000 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Liıra 

3 000 000 

9 000 000 

6 000 00O 

18 000 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

O Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

/ / - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681. Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca, kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lirai Lira Lira 

5 000 000 

63 500 

40 000 
23 500 

5 000 000 

63 500 

4 000 

65 000 

40 000 
25 000 

4 000 

65 000 

4 000 

65 000 

40 000 
25 000 

4 000 

65 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

ÇEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kaınıı iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar- borçları 
36.330 Geçen ve eski yıillar karşılıksız borçları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bolümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 000 

63 500 

5 063 500 

4 000 

65 000 
3 

4 000 

65 000 
3 

69 003 69 003 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 022 822 

AYLIKLAR Kesim toplamı 643 142 

DEVLET MEMURLARİ AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 1 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları G43 140 
"12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 180 001 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.3.10 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze-masrafları 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yardımı 1. 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Snvısı 

G0 
12(î 
70 

1 
1 
1 
1 

GG 

001 
000 
509 

000 
000 
000 
50O 
007 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komüsyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 224 071 3 715 522 

55 593 
504 000 

54 
450 
165 

5 
152 

000 
000 
913 

900 
900 
900 
850 
934 

1 110 303 1 601 754 

475 884 475 S84 

578 82G 578 Hı>(i 

547 
504 

54 
450 
165 

5 
1 <V> 

044 
000 

000 
000 
913 

900 
900 
900 
850 
934 

4 428 4 428 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 
12.440 

12.510 
12.571 

12.590 

12.600 
12.610 

12.751 

Konferans ücreti 
Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
İs güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 
Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER Kesim toplamı 

Ödül 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

5 000 

871 

2 870 

1 
1 501 

1 
1 500 

113 798 

14 000 
37 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22 501 

22 

1 285 

2 

500 
1 

624 

583 

1 

1 283 040 
2 701 

2 
1 

700 

133 028 

4 250 
31 875 

22 501 

22 

1 285 

2 

1 283 

500 
1 

624 

583 

1 

040 
2 701 

2 
1 

700 

133 028 

4 250 
31 875 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Adana Ziraat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 90 .101) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 42 927) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Ankara Üı 

— 140 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüım toplamı 

Lira Lira 

7 

JG 

500 
1 1. 

000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komüsyoııca kabul edilen 
Madıdle Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lirai Lira Lira 

470 

42 500 
.1 

10 200 

1 275 

42 500 
1. 

10 200 

1 275 

1 1 250 7 225 t Sil) 

"12 000 
15 075 

10 200 
25 500 

10 200 
25 500 

1. 

437 492 857 858 857 858 

365 001 466 673 466 673 

5 
5 

200 
150 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
1. 

5 
8 

211 
212 
28 

525 
500 
587 
500 
560 
1 

5 
8 

211 
212 
28 

525 
500 
587 
500 
560 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraC giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ DER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme vo onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.G10 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

1971 ödeneği 
Madde- Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 701 

4 
1 
«2 
• > 

5 

,) 

700 
000 
500 

1 1 
500 

940 

940 
000 

22 950 

i2 900 

1972 yılı için 
lîükiinıOLÇo islenen Komüsyonea, kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

197 285 

8 
1 
8 

170 
8 

500 
785 
500 
000 
500 

29 750 

8 500 
21 250 

84 150 

80 000 

405 001 629 751 

197 285 

8 500 
1 785 
8 500 

170 000 
8 500 

29 750 

8 500 
21 250 

84 150 

80 000 

629 751 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11] 
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1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabııJ edilen 

Madde Böl fim toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Miadde Ödeneğin çeşidi Lira Liııa Lira Lira Lira Lira 

1971 ödeneği 
Madıde 
Lira 

405 

400 

r> 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

000 

ooo 
3 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 405 000 629 750 829 750 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 400 000 025 500 (125 500 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 5 000 4 250 4 250 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 3 3 3 

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇEŞİTLİ TEC
RÜBE İSTASYONLARINDA VE İŞLET
MELERİNDE YAPILACAK ARAŞTIR
MA VE İNCELEME GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri L 3 1 
15.416 Malzeme alım ve giderleri !. 1 1 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri i. 1 1 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 237 005 86 705 86 705 

LÂBORATUVAR Gl DERLERİ 
Kesim toplamı 3 

ZİRAAT FAKÜLTESİ LÂBORATUVAR 
GİDERLERİ, RADYOİZOTOP VE EV 
EKONOMİSİ İLE DİĞER MEVCUT LÂ
BORATUVAR GİDERLERİ 

16.211 Büro giderleri 1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.216 Malzeme alını ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

.16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE, KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PEIISONEL G1 DERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bolümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

ÖARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 001 

2 000 
1 

235 000 

1 022 822 
437 492 
405 001 

<> 
t_> 

237 005 

2 102 323 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komlisyonea kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira, Lira 

1 701 

1 700 

85 000 

3 224 07i 
857 858 
629 751 

• > 

86 705 

4 798 388 

1 701 

700 

85 000 

3 715 522 
857 858 
629 751 

3 
H6 705 

5 289 839 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 
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Bölüm Madde 

22.000 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK 
GİDERLERİ 

ONARIM 

EĞİTİM SRKTÖHÜ 
22.8.11 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca, kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13 300 000 

13 300 000 J L O O U U 000 

13 300 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 

Bölün i). Madde, 

23.000 

23.811 

23.812 

22.000 

23.000 

Ödeneğin çeşidi 

MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

Taşıt alınılan 

YAP!', TlvSlS YL nÜYÜIv ONARİM 
fi.tl)HRLKRİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TLCJHPZAT VK TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HRRCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
M ad do 
Lira 

1 25ü 000 

î 250 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 250 000 

1 250 ()()() 

1 250 000 

Hükümete* 
Madde 
Lira 

2 400 000 

1 900 000 
500 000 

1 istenen 
Bölüm toplamı 

'Lira 

2 400 000 

13 300 000 

2 4.00 000 

15 700 000 

Konıisvonca 
Madde 

Lira 

2 400 000 

1 900 000 
500 000 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

2 400 000 

13 3,00 000 

2 400 000 

15 700 000 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe ilsıtaenem Komisyonca kabul •edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 15 000 000 12 000 000 12 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli .15 000 000 12 000 000 12 000 000 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 14 701 19 737 19 737 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 14 700 14 700 14 700 

35.648 Talebe kantinine yardım 4 700 4 700 4 700 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 10 000 10 000 10 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 1 5 037 5 037 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

35.000 

36.000 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madlde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lina Lira 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
S( >KYAL TRANSFER LER 

Bölümü toplamı 
BORO ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

10 001 

10 001 10 001 

10 001 

.15 000 000 

14 701 

15 014 701 

10 000 
1 

12 000 000 

1!) 737 
10 001 

12 029 738 

10 000 
1 

12 000 000 

19 737 
10 001 

12 029 738 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

{DEVLET MEMURIiARI AYLIKLARI 
12.1.10 Genel idare aylıkları 

ÖĞRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yarkîımcıiları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

(SOSYAL YARDIMLAR Ke^ilm toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 [Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Te'davi yarfchmı ve cenaze masrafları 
12.370 (Emekli keseneği kaltılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

Lira 

872 372 

872 ,370 

25 

25 

001 

1 
ooo 

144 493 

2 
1 
5 
10 

ooo 
000 
•oma 
000 

1(29 491 

1 
i 

Lira 

1 636 704 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 235 628 

3 201 232 

377 94« 

786 133 

72 549 
22 501 

1 
2l2 500 

202 512 

il .8 000 
1 800 
4 500 
9 5i(i3 

Ii(>8 647 

1 889 229 

3 862 224 

.'$77 fl'46 

785i i\m 

TM ,150 
22 501 

i 
m ÖOO 

209 903 

18 000 
1, (800 

4 500 
9 96)3 

1(518 |(Î47 

7 İ302 
1 

Ankara Üniversite Bütçesi' ;(S. Sayısı .: 11 
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1D71 ödeneği 
Madde B ölüm. topl amı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

K K 0 ALİŞM A KARŞ1LLK L ARI. 
Kesim toplamı 4 001 

12.430 Konferans ücreti 4 ÖOO 
12.440 Ders görevi ücreti 
İ 2.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55. 

maddesi gereğince verilecek ücretler 1 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 531 080 

12.510 Ek görev tazminatı 2 870 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı • 538 2110 

ÖDÜLLER Kesim toplamı ı 501 

12.600 Ödül 1 
12.610' Ya'bancı dil ikramiyesi X 1500 

ÖDENtiKLER 
12.751 Mahrumiyet veri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 53 256 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 5 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 7 J500 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 18 750 
12,835 Enstitüler yolluğu 1 

Ankara Üniversite -Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümeti; e istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

a.' 
1 

ms 900 
5 401 

1 
5 400 

90 103 

5 950 
(1'7 000 

M '250 
1 

3 602 3 602 

3 16OO 3 16OO 
•1 ı 

1 1 
1 641 484 1 641 484 

2 583 2 583 

1 
1 

6;38 1900 
5 401 

1 
5 400 

90 103 

5 9'50 
17 000 

21 250 
1 



Elâzığ Veteriner Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 47 601) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

Alışı geçici görevi yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı .kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırıma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 42 502) 
13.000 YÖNETİM GÜDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 'Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 [Döşeme ve demirfbaş alımları ve giderfleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 (Düğer alımlar ve giderler 

Ankara 

— 150 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe1 istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 

4 
50 

1135 

OOO 

000 
I O Ö O 

000 
20 000 

r-î 

2 000 3 400 3 400 

1 

1 

)5 OÜO 
1 
1 
1 

344 762 

12 750 

1 

12 750 
8 500 
8 50O 

1 

338 900 

1)2 750 

1 

12 750 
8 600 
8 500 

1 

338 900 

204 001 222 700 222 700 

5 HOO 

4 (250 

m ooo 
106 ,250 

2(1 (350 
"^•'' •• s 8 5 0 

5 aoo 

4 250 

86 OOO 
106 2150 
'211 250 

<8f>0 

Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madide Bölüm toplananı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

Su giderleri 
T'emMik güderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Pütsıta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

10 OOO 
5 000 

25 000 
5 000 
1 000 

10 500 

3 öOO 
7 000 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 V^rgi, resim ve harçlar 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 46 000 20 325 29 325 

8 500 
0 100 
8 500 
6 m 

850 

18 700 

5 ^50 
•'112 '750 

8 1500 
5 ılOÖ 
8 1500 
6 !375 

850 

18 700 

5 ,950 
12 760 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hiamet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 25' 501 30 375 30 375 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 58 7'60 97 800 37 800 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 302 001 429 251 429 251 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VIO ARAŞTIRMA G İ D E R L E R İ 
Kesim, toplamı 

Araştırıma ve inceleme güderleri 
DİĞER' EĞİTİM G İ D E R L E R İ 
Spor güdenleri 
KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Mal zam e alımları ve giderleri 
Diğer alımlar1 ve giderleri 
Atelyeler giderleri 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.21.1. Büro giderleri 
.16.216 Malzeme alımları ve giderleri 

14.540 

14.595 
15.000 

15.411 
15.416 
15.411) 

16.000 

16.116 
16.119 
16.121 

Ankara' Üni 

- 152 — 

19 
1971 ödeneği Hükünıelee istenen 

M a d d e Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Tji,r{l i^t-a Lira l i r a 

302 000 429 250 

;J00 000 425 000 

^ 00« 4 250 

-i 
ı 

194 007 393 5 

15 262 

L 'I 

t 1 
"ll"> 2 6 0 

151 001 340 851 

1 0010 (K50 
l-")0 000 340 000 

•ersite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca, kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde 

16.219 

16.410 
16.430 

16.711 
:i 0.712 

Ödeneğin çeşidi 

Diğer alım ve giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderler! 
Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Makam temsil giderleri 
Görevsel temisil giderleri 

Lir a 

1 

2 

1 

d 

3 001 

3 O0U 
1 

Lira Lira 

1 

2 

1 

1 

3 401 

3 400 
1 

Lira Lira 

1 

2 

1 

1 

3 401 

o o 400 
1 

Lira 

\ 

, BAKIM VE KÜOÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı • 40 0Ö1 34 001 34 001 

Ankara üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 1 63*6 704 ' 3 201 232 3 8*32 224 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 344 ı7G2 338 900 388 900 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 3Ö2 00)1 429 ,251 429 251 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 3 3 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 194 007 393 617 396 517 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 2 477 477 4 362 903 5 023 895 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE OÎDERLERÎ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî 

Madıde BöHıüm/ toplamı 
Lira, Lira 

300 000 

300 000 

Hükümetç/e âstiemen 
Madd« Bölüm toplamı 
Lira (Lrira 

2 000 000 

2 000 OOO 

3 100 000 

•3 ilOO 000 

2 850 000 

2 850 000 

2 700 000 
1150 000 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

2 000 000 

3 100 OOO 

2 .850 000 

2 700 000 
1150 OOO 

•fcaibul edilen 
Bölüm toplamı 

l i r a 

2 000 000 

3 100 000 

2 850 000 
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Elâzığ Veteriner Fakültesi — 155 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

Ödeneğia çeşidi 

ETÜT VR PROJK (İÎOERLERÎ 
Bölümü toplamı 

YAPİ, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT1 VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARİMLARİ 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fcaftml edüllem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

300 000 

300 000 

2 000 '000 

3 -100 000 

2 '850 000 

7 950 000 

2 000 000 

Ö 100 000 

2 ,850 000 

7 950 000 
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Elâzığ Veteriner Fakültesi — 156 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

/ / - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ,. SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDİMLAR 

85.710 Memurların (iğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

HECEN YILLAR BORÇLARI 
'Kesim toplamı 

36.-'110 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan "ecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i: Hükümetçe i'sltemen Komisyonca 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira Lira 

40 000 

10 000 
,30 000 

40 001 35 751 

30 001 

1 
30 000 

5 750 

Lira 

kalbul eddlleri-
Bölünı toplamı 

Lira 

35 751 

30 001 

1 
30 000 

'5 750 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11 



Elâzığ Veteriner Fakültesi — 157 — 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35.000 

36.000 

SOSYAL TKANSF.HRLEH 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMULLRİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞEİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

40 0011 

40 001 

1972 yılı için 
Hükümete© istemen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3,") -7&1 

35 754 

36' im 
3 

35 754 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

.12.1.10 

12.111 

12.150 

12.250 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.391 
12.392 

DKVLKT MEMURLARI AYLIKLARI 
Genel idnre aylıkları 
ÖÖRETİM ÜYELERİ AYLIKLARI 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
ÜCRETLER 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi1 yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

— 158 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe isitenjen Komisyonca kabul 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira 

30 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Hekimliği Fakültesi — 159 — 

Madde 

12.430 
12.440 
12.450 

ödeneğin çeşidi 

1971 öd«neğî 
Madde Bölüm, toplamaı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hü'küımetçıe Ssüemfem Komisyonca kalbul edffiLen 

Madde Bölüm. toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lka Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

Konferans ücreti 
Ders görevi ücreti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 
nei maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yollukları 

1 
1 

12 
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Diş Hekimliği Fakültesi — 160 — 

Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

12.841 

12, 
12. 
12. 

HYA 
854 

S7L 
872 
8?: i 

13.000 

I) 1(1 ER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt iei yollukları toplamı : 7) 

II - Yurt dışı yolluhhtrı 
YÖNUTİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı oeeiei »örer yolluğu 
Yabancı uzmanlar ve yardımcılar ı yıır 
dışı secici j^örev yolluğu 
ÖÖRLTtM YOLLUKLARI 
Vurt dışı staj ye öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araşt ı rma ve inceleme yolluğu 
(Yur t dışı yol luklar ntoplamı : f>) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe îisten'en Komiisıyonea kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14 

OUNUL YÖNUTİMLU İLUİLİ AL1M-
11A R Keşi mtoplamı 

lo. l lO Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.1.20 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
18.180 Döşeme ve demirbaş alınılan ve gider

leri 
18.140 Yayın alımları ve »iderleri 
18.150 Yakacak alımları ye giderleri 
13.1 f)0 Diğer alımlar ve. »'iderleri 

A n k a r a Üniversi te Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

18.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VK ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

— 161 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Memen Komisyonca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

tiĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.37.1. Büro giderleri 
15.376 Malzeme, alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LABORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

Ankara Ü 

— 162 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe iiteitfâruen Kornisyoaıca kaibıü edMıeaı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ersite Bütçesi (S. Sayısı 

3 



Diş Hekimliği Fakültesi — 163 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Mfeneıı Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 1 

TEMSİL, AĞİR fi AMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 2 

16.711 Makam temsil giderleri 1 
16.71.2 Görcvsel temsil giderleri 1 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 1 

12.000 , PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 30 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı " 14 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 5 

15.000 KÜRÜM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 
1.6.060 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı S 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 60 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



'Diş Hekimliği Fakültesi — 164 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, 
YARDIMLAR 

MÜKÂFAT VE 
Kesim toplamı 

35.648 Talebe kantinine yardım 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten/em Kamisyoai'ca kalbul edafoen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 165 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üstıenten Komisyon-ca kaıjral edaflıen 

Madde JSolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 3 

.36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 3 

SERMAYB TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Ankara Üniversite Bütçesi ($. Sayısı : 11) 
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B — CETVELİ 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira l i r a Lira Lira 

B/l — Yergi gelirleri 

53.000 DİĞER VERGİLER GELlRIiERİ 2 250 000 5 000 5 000 

53.260 Hare, kayıt, limitihan ve diploma harçları 2 250 000 5 000 '5 000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 60 000 60 000 60 000 

61.100 Döner sermaye gelirleri 60 000 60 000 60 000 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 300 000 300 000 300 000 

62.230 Kitap satışından elde edilenler •'•<><> MO ; ' 00 000 300 000 

«3.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim toplamı 540 000 

63.330 Muayene tahlid ve tecrübe ücretleri 40 000 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 500 000 
63.400 Bağışlar 1 

540 001 540 001 540 001 

540 000 540 000 

40 000 40 000 
500 000 500 000 

1 1 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : I I ) 
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Bölüm Madde Gelirin ccsidi 

72.000 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

B/3 —• Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

KURUMLAR HASILATI 
Bölümü toplamı 

TAŞINIR M.ALLAR GHLÎRLERİ 
Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1972 yık için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca talimin edilen 

Madde Bölüm topla-nn Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

204 818 742 322 990 069 363 670 354 

198 318 742 

(i 500 000 

2 250 000 

60 000 

800 000 
540 001 

204 818 742 

267 968 743 

313 

9 

895 

095 

069 

000 

:fâ2 

5 000 

60 000 

800 000 
540 001 
mi) 069 

323 895 070 

353 

9 

895 

775 

069 

285 

5 000 

m 000 

800 000 
540 001 

868 «70 354 

364 575 355 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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C — OETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka 'gelirlerin 
dayanıklı 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kanun 18 .6 . . 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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L - OETVELt 

Adet 

T). MemıırAytertiiın nevi 

Fen Fakültesi 

'5 Profesör (Öğretim Üyeleri) 
8 Asistan (öğretim Yardımcıları) 

Hukuk Fakültesi 
5 Profesör (Öğretim üyeleri) 
7 » » » 
8 » » » 
7 Asistan (Öğretim Yardımcıları) 
!9 » » » 
10 » » » 
7 Okutman (Öğretim Yardımcıları) 

Tıp Fakültesi 

8 Doçent (Öğretim Üyeleri) 
10 Asistan (Öğretim Yardımıcıları) 
8 Uzman (öğretim Yardımcıları) 

1972 Aylık 

15 
100 
700 

20 

5 
f> 
7 
(> 
'> 
1 
1 

1 100 
800 
700 
800 
600 
500 
800 

28 

17 
14 
5 

700 
500 
700 

3G 

Adet 

1). Memuriyetin nevi 

Veteriner Fakültesi 

8 Doçent (Öğreitim Üyeleri) 
5 Uzman (Öğretim Yardımcıları) 

Ziraat Fakültesi 

5 Profesör (Öğretim Üyeleri) 

İlahiyat Fakültesi 

5 Profesör (Öğretim üyeleri) 
8 » » » 
(i Asistan (Öğretim Yardımcıları) 
i) » » » 

10 » » » 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

8 Doçent (Öğretim Üyeleri) 
Basın ve Yavın Yüksek Okulu 

1972 Ayl: 

6 700 
1 1 100 

1 

1 

2 
•> 
-> 
5 
4 

17 

1 100 

1 100 
700 
700 
600 
500 

700 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



170 

Adet 

T). Memuriyetin nevi 1972 Aylık 

Eğitim Fakültesi 

1 Profesör (Öğretim Üyeleri) 
2 » » » 

3 » » » 

4 » » » 

5 .!>()•(; en t ( Ö ğ r e t i m Ü y e l e r i ) 

'(> » » » 

7 » » ;» 
8 » » » 

16 

Eczacılık Fakültesi 

3 Profesör (Öğretim Üyeleri) 1 1 500 
4 » » » 2 1 250 
6 » » » 3 1 100 
7 Doçent (Öğretim Üyeleri) 4 800 
8 » » » 5 700 

5 Uzman (Öğretim Üyeleri) 1 1 100 

• ) 
4 
2 
2 
1 
o 

•) 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 İ00 
950 
800 
700 

Ankara- Üniversite 'Bütçesi 

Adet 

I). Mennuniyeıtliin mevt 1972 

12 
11 
4 
(i 
1 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

1 600 

7 Asisitan (Öğretim Yardımeılarf 
8 » » » 
9 » » » 

10 » » » 
3 Uzman (Öğretim Yardımcıları) 

Diyarbakır Tıp Fakültesi 

2 Profesör (Öğretim Üyeleri) I 1 750 
3 » » » 1 1. 500 
4 » » » 2 1 250 

Adana Ziraat Fakültesi 

1 Profesör (Öğretim Üyeleri) 3 2 000 
2 » » ,» :] 1 750 
3 » » » 3 1 500 
4 » » » 5 I 2 5 0 
5 Doçent (Öğretim Üyeleri) 3, 1 100 
6 » » » 4 950 
7 » » » 3 800 

(S. Sayısı : 11) 
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Memuriyetin nevi 

Uzman (Öğretim Yardımcıları) 
» » » 
» » » 

Elâzığ Veteriner Fakültesi 
Profesör öğretim Üyeleri) 

» » » 
» » » 
» » » 

Doçent (Öğretim Üyeleri) 

Adet 

1972 Aylık 

1 1 500 
2 1 250 
2 1 100 

29 

2 2 000 
2 1 750 
2 1 500 
2 1 250 
2 1 100 

D. Meeuı/riiye*tlin nevi 

fi Doçent (Öğretim üyeleri) 
7 » » .» 
7 Asistan (Öğretim Yardımcıları' 
8 » » » 
'9 » » » 
5 Uzman (Öğretim Yardımcıları) 
6 » » » 

Adet 

1972 Aylık 

950 
800 
800 
700 
600 

1 100 
950 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 
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R . OETVELİ 

İ972 Bütçe (Kanununa fbağîı (R) işaretli ıceltıveldeksi Tıarcama Iformülleri bu Ibütçe idinde uygulanıl". 
237 sayılı İKanun gereğince 1972 yılımda saJtınallnacak ItaJşttlar 

Adert; Aliıinjaaatk taşıtım çinisi Dıiıflenajnısrîye1]. 

1 Pikatp (Şehir dışı) 4X2 

1. Pikap (Arazi) 4X4 
X AmJbulâns 4X2 
2 Pikap (Şehir içi) 4X2 
2 Pikap (Arazi 3 kişilik) 4X4 

2 Pikap (Arazi G kişilik) 4X4 

1 Kaptıkaçtı (Şehir içi) 4X2 
1 'Kaptıkaçtı (Arazi - şehir dışı) 4X4 

1 Kaptıkaçtı (Şehir içi) 4X2 

Nıenpdlo (kujllıaınrıllıaeiağı 

Peni Fakültesi öğrenci, eğitini ve araştırma tat
bikatları için 
Tıp Fakültesi Toplum Hekimliği Enstitüsü için 
Tıp Fakültesi şehir içi hizmetleri için 
Adana Ziraat Fakültesi hizmetleri için 
Adana Ziraat Fakültesi zirai araştırma ve uy
gulamaları için 
Adana Ziraalt Fakültesi zirai araştırma ve uy
gulama için 
Adana Ziraat Fakültesi hizmetleri için 
Elâzığ Veteriner Fakültesi öğrenci, eğitim ve 
araştırma -tatbikatları için 
Elâzığ Veteriner Fakültesi hizmetleri İçin 

4X2 
4X4 

Ankara Üniversite Bütçesi (S. Sayısı : 11) 



Ankara Üniversitesi 

(T) cetveli 
Sıra (T) cetvelindeki 
No. Adet Cinsi 

1 1 Binek tenezzüh 
5 1 ıStation - Waıgon 
1 1 ıBinek tenezzüh 
5 1 ıStation - AVagou 

1 1 .Binek tenezzüh 
5 1 ıStation - Wagoaı 
5 1 IStation - WagOın 

17 1 Otobüs 
1 1 iBinek tenezzüh 

24 2 Ambulans 
11 1 Pick - Up 
25 1 Ambulans 

1 1 Binek tenezzüh 
5 1 Station - Wagon 
G 1 Arazi binek 

20 1 Kamyon 
20 1 Kamyon 
20 1 Kamyon 
24 1 Ambulans 
25 1 Ambulans 
5 1 ıStation - Wagoın 

11 1 Pick - Up 
17 1 Otobüs 
1 1 Binek tenezzüh 
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Merkez Teşkilâtı ve fakültelerin 

Modeli ve markası 

•196:î 
1960 
195:̂  
1967 

1954 
1960 
1959 
1970 
1958 
1960 
1960 
1960 
1952 
1949 
1956 
19612 
1946 
1957 
1962 
1965 
1957 
1960 
1952 
1962 

Plarymouth 
W'Oİkswageıı 
Playnıouth 
Wolkswagen 

Pontiac 
Wolkswagen 
Ford 
îniternatioınal 
Playmouth 
"Wolkswagen 
Wolkswagen 
Wolkswagen 
Ford 
Playmouth 
Jeep 
Ford 
Fargo 
Fiad 
Dodge 
Ford 
Ford 
Ford 
Chevrolet 
Ford 

Ankara Üniversite Bütçesi 

1971 yıkada (mevcut taşıt listesi 

Kuöflıanıljdığı y(er ve hikmet uıevi 

Rektörlük makam otomobili 
Rektörlük hizmetlerinde 
Dil ve Tarif - Coğrafya Fakültesi hizmetlerinde 
Dil ve Tarif - Coğrafya Fakültesi öğrenci tat
bikatlarında 
Fen Fakültesi hizmetlerinde 
Fen Fakültesi öğrenci tatbikatlarında 
Fen Fakültesi öğrenci tatbikatlarında 
Fen Fakültesi öğrenci tatbikatlarında 
Hukuk Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi sağlık hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi sağlık hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi temizlik işlerinde 
Tıp Fakültesi temizlik işlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi sağlık işlerinde 
Tıp Fakültesi sağlık işlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Veteriner Fakültesi öğrenci tatbikatlarında 
Veteriner Fakültesi hizmetlerinde 

(S. Sayısı : 11) 
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(T) cetveli 
8ı r a 
No. 

İS 
18 
8 

11 
20 

5 
•5 

1 
'5 

18 
2 

11. 
28 
18 
18 
20 
11 
13 
ıl3 

Adet 

1 
1 
1 
1 
'2 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) cetvelindeki 
Cinsi 

•Otolbüs 
OtOiMs 
(Kaptıkaçtı 
Pick - Up 
Kamyon 
-Staıtion - Wagxwı 
ıStation - WajgOiiı 
(Binek, tenezzülı 
ıStation - Wagon 
Otolbüs 
Binek tenezzilh 
Pick - Up 
Cenaze arabası 
Otobüs 
Otobüs 
Kamyıon 
Pick - Up 
Pick - Up 
Pick - Up 

M 

19:52 
1964 
1952 
1964 
1960 
1964 
1965 
1957 
1963 
1969 
1967 
1%9 
1970 
1955 
1970 
1946 
1951 
1955 
1954 

odeli ve markası 

F w d 
Bedüord 
AVillıys över hm d 
öhevrolet 
Ford 
Ford 
Wıolkswaşen 
Chevrolet 
Workswa;geıı 
B.MJC. 
Anadol 
Dodge 
Fargo 
Ford 
İnıternational 
Ford 
International 
Jeep 
Jeep 

r>©^-< 

Ankara Üniversite Bütçesi 

KuiMamıldığı yer ve hizmet nevi 

Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Ziraat Fakültesi öğrenci tatibikatl arında. 
Ziraat Fakültesi öğrenci tatbikatlarında. 
Ziraat Fakültesi öğrenci tatbikatlarında 
Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Ziraat Fakültesi hizmetlerinde 
Ziraat Fakültesi hizmetlerinde 
Siyasal Bilgiler Fakültesi hizmetlerinde 
Uezacılık Fakültesi hizmetlerinde 
Diyarbakır Tıp Fakültesi- hizmeti eri tide 
Diyarbakır Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
I Hyaribakır Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Diyarîbakır Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 
Adana Ziraat Fakültesi tatbikatlarında 

.•*» 

(S. Sayısı : i l ) 
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Hacettepe Üniversitesi Bütçesi 





Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (1 /13) 

T. C. Ankara 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 . 1971 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1336/14308 

MİLLET 11L0LLSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı» 
ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başjbakan 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



_ 4 — 

Hacettepe Üniversitesi 1972 malî yılı Bütçe g^erekçesi 

Hacettepe Üniversitesi 1972 'malî yılı (A/J) cari harcamaları (il56 842 103) lira, (A/2) yatının '.harcamaları (83 470 000) lira ve (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları (35 423 794) Hm olara'k teklif edilmiş olup, gerekçelen aşağıda sırasijylıe arz edilimişltir. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL OLDERLERÎ : 
12.110 Personel aykiklaın : 

Hacettepe Üniversitesi genel. id:ıro hizmetleri için 1322 sayı!k Gene! Kadro Kanunu ile verilen kadrolarla intibaklar sonucu kulla
nılmış kadrolar toplamı 3 165 alettir . Kadroların yııl'lık tutarı karşılımı olarak İni .maddeye (42 697 4(53) lira konulmuştur. 

12.111 öğrötlilm, üyeferi, görevlileri ve yardınıcalan. liila uzmanlarr ayıîklan : 
ı892 ve 100.1. sayılı Kuruluş Kanununla ıbağl'.ı (kadro1! ar topla'.mıı 1 0(59 adettir. (L) cetvelinde kadro yoktur. 1 0(59 kadronun f/v 35 zam-
'mı ile birlikte bir yıldık t u t a n olarak bu maddeye (.12 202 740) ilira ödenek konulmuştur. 

12.150 819 sayıiü. Kamım gıereğûnöe ya,prlaıca,k ödemıeler : 
'819 «aydı Kanun gereğince c/c 10 ve % 15 uisbdtinde verilini esi gereken avanslann kadrolara göre yapılan hesabı sonucu bu mad
deye (1. 238 004) lira ödenek konulmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücröti : 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 nci maddesi hükmüne istinaden 1972 yılında üniversitemizde «alıştırılacak o'lan yabancı 
profesör vre uzman sayısı 73 adettir. Muhtelif aylık kademelerine göre bir yılda hesaibed.il.en ücretleri tutarı (3 238 380) lira ödenek 
konulmuştur. 

12.260 öSlözleşmıeli personel ücreiti : 
[Maddenin mınbafazası için (1.) Jira ödenek konulmuştur. , 

12.310 Aile yardımı : 
(Aka(demik personeL ille genel idare personeline geçen yıl yapılan ödemeler nazara alınarak aşağıda beyan edildiği üzere bu maddeye 
idari personeli için (536 000) akalem'ik personel için: (58 000) lira ve toplanı: (594 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.320 Doğum. yardumı : 
657 sayılı Kanuna tabi personel ile akademik personelin geçen yıl sarfiyat seyri de nazara altonarak doğum yardımları itin (108 000) 
ilira ödenek kamilim ustur. 

Hacettepe Ü. liütçosi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bolüm, Madde 

12.330 Ölüm yardımı : 
iGerek 657 sayıllı Kanuna tabi personel ve gerekse ayhlv.arını eski hükümlere göre alan akademik personele ve ailesine vukuu halin-
|de ödenmek üzere ölüm yardımı olarak (54 000) lıira ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze ımaGraflsırı : 
3 165 personelle ve 1 069 akademik personele yıJilık hesabiyle (531 250) lira ödenek konulması gerekmekte ise de bu maddeye sade
ce (477 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli ıkeseneği karşılıkları : 
Aylık tertiplerine konulan aşağıda dökümü yazda ödeneklerin % 14 ü hesabiyle bu'maddeye akademik personeli ile genel iklarc per
soneli ayakları karşılığı olarak (7 875 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.380 Sosyal .Sigortalar Kurumu kesanek ve prim karşılıkları : 
Bu madde ödeneğinin 1972 yılında kullanılmasına lüzum olmadığından maddenin muhafazası içtin(1) lira ödenek konulmuştur. 

12.391 Gdıyecdk yardımı : 
Üniversitenin yardımcı hizmet sınıfına dâhil giyecek yardımına müsitehak 1 058 personeline elbise, ayakkabı1 ve pail'.to alınmak üze
re ve beher personele (672) liradan (711 000) liraya ihtiyaç görülllmekte isede tasarruf tedbiılleri m aksaldı ile 'bu maddeye (450 000) 
l'ira ödenek konul muştur. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
'Tertibin açık brrakıflması için (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.430 (Konferans ücreti : 
•Üniversiteliniz dışından çağırılacak profesör ve doçentlere verilecek konferans ücretlerini ödemek üzere bu maddeye (54 000) 
lira ödenek konulmuştur. 

12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi gereğince ödenecek ücretler : 
(Maddenin muhafazas ıiçin (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.510 Ek jg'ör'ev tazminatı : 
Rektör, rektör yardımcısı, fakülte dekanları ile yüksek okul ve enstitüler müdürlerine ve okul müdürleriyle, başhekime verilmesi 
(gereken ek görev tutarı ile 4178 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken % 15-zam tutarı ki, toplanı, olarak bu maddeye (108 270) 
lira konulmuştur, 

12.571 iş güçlülüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamma :• 
[Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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12.500 Üniversite tazminatı ile 224 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 
4936 sayılı Kanunda değişiklik yapan 1187 sayılı Kanun hükümlerine göre, profesör, doçent, öğretim görevlisi, asistan, okutman 
ve uzman kadrosunda çalışanlara kanunda gösterilen nisbetler üzerinden verilecek tazminatları karşılamak üzere bu maddeye 
(13 599 900) lira" ödenek konulmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
[Aylıklarını 657 sayılı Kanun hükümlerine göre almıyan akademik personele (yabancı bir dil öğrenenlere vorilecek para mükâfatı 
hakkında tüzük) hükümlerine göre yabancı dil ikramiyelerini karşılamak üzere İm maddeye (20 250) lira ödenek konulmuştur. 

12.611 ödüller : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.811 'Sürekli görev yolluğu : 
Üniversitemize Ankara dışından, açıktan veya naklen tâyin edilecek öğretim üyeleri ve yardımcıları ile memurlara zati ve aile 
yolluğu olarak ödenmek üzere bu maddeye geçen yıla nazaran (4 000) lira fazlasiyle (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(Üniversiteler arası doçentlik jürilerine katılacak öğretim üyelerinin yollukları ile, görevlerinin gerektirdiği iş ve hizmetleri için 
igeçici bir süre için başka yerlere gönderilecek personele ödenmek üzere bu maddeye g(>ç(m yıla nazaran (25 000) lira fazlasiyle 
(100 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu! : 
4936 sayılı Kanunun 27 nci maddesine istinaden çalıştırılan yabancı uzmanların yurt ici geçici görev yolluklarını karşılamak 
üzere bu maddeye (1 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.831 iSItaj ve öğrenim yolluğu : 
Yurt içinde gerektiği takdirde staj ve öğrenim için gönderilecek personele ödenmek üzeırc bu maddeye (1 000) lira ödenek konul
muştur. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içinde akademik çalışmalar konusunda tertiplenen kongre ve konferanslara katılacak öğretim, üyelerine ödenmek üzere bu 
maddeye (35 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.833 Araştırma /ve inceleme yolluğu : 
Üniversitemiz öğretim üye ve yardımcılarının 4936 sayılı Kanununun 28 nci maddesine istinaden görevleri ile ilgili yurt içinde 
yapacakları bilimsel araştırma ve incelemeler için yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye (75 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.834 Kurs geçici görev yolluğu : 
Üniversitemiz personelinin açılacak kursa katılmaları halinde ödenecek kurs geçici görev yolluklarını ödemek üzere bu maddeye 
(5 000) lira ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. lüüteesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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12.835 Enstitüler yolluğu : 
Üniversitemize bağlı enstitüler personelinin görevleri icabı olarak başka mahalle gönderildikleri takdirde geçici görev yollukla
rını ödemek üzere bu maddeye (3 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.841 Tedavi yoluğu : 
"Üniversitemiz personelinin yurt içinde ve Ankara dışında sanatoryum ve prevantoryumlarda tedavi için gönderilmeleri halinde 
ödenmek üzere bu maddeye (2 500) lira ödenek konulmuştur. 

12.853 Yurit dışı geçici görev yolluğu : 
Üniversitemiz personelinin lüzum ve zaruret halinde yurt dışına geçici görevle gönderilmeleri halinde ödenmek üzere bu mad
deye (150 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.854 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Üniversitemize yıl içinde yurt dışından getirtilecek profesör ve uzmanlarla, sözleşmesi bittiğinde memleketlerine döneceklerin 
anlaşmaları gereğince yolluk ve sair masraflarının ödenmesini temin için bu maddeye geçen yıla nazaran (124 000) lira fazlasiyle, 
(200 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim, giderleri : 
4489 sayılı Kanun hükümlerine göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yurt dışına gönderilmiş olanların dönüş yolluk
ları ile 1972 yılında gönderileceklerin yolluklarımın ödenmesini temin için bu maddeye geçen yıl sarfiyat seyri de nazara alına
rak (100 000) lira fazlasiyle (250 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu1 : 
Dünya bilim çevrelerinin en yeni buluşlarının sergilendiği milletlerarası akademik kongre ve konferanslara katılacak öğretim 
üye ve yardımcılarının yolluklarını ödemek üzere bu maddeye geçen yıla nazaran (210 000) lira fazlasiyle (450 000) lira ödenek 
konulmuştur. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Çeşitli bilim dallarında gelişmiş yabancı ülkelerde araştırma ve incelemelerde bulunmak, bu ülkelerdeki bilimsel yöntemleri ya
kından izliyerek ülkemiz gerçekleriyle bağdaşan usullerin üniversiteınizde uygulanmasını sağlamak amaciyle 4936 sayılı Üniver
siteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince, halen yurt dışında bulunan ve 1972 yılında gitmeleri plânlanmış öğretim üyele
rinin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere bu maddeye geçen yıla nazaran (12 500) lira fazlasiyle (550 000) lira ödenek 
ikonuılmuştur. 

12.875 Konferans için yurt /dışından getirileceklerin yollukları : 
Çeşitli bilim dallarında başarı göstermiş yabancı otoritelerin kısa sürelerle de olsa ülkemize davet edilerek bu dallardaki yeni-

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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likler hakkında verecekleri konferanslardan üniversitemiz bilim çevreleri ve öğrencilerinin yararlanmalarını tominen çeşitli ülke
lerden davet edilecek 'konferansçıların yol masraflarını karşılamak üzere bu maddeye (34 000) lira fazlasiyle (70 000) lira ödenek 
konulmuştur. 

YÖNETİM GÜDERLERİ : 
110 Kıntaısiye alımları ve giderleri : 

Üniversitemiz kuruluşlarının Devlet Malzeme Ofisinden sağlanacak kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 
(125 000) lira fazlasiyle (250 000) lira ödenek konulmuştur. 

120 [Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Üniversitemizin daire, deparman ve hastanelerinin basılı kâğıt, form, cetvel v. s. ihtiyaçları ile bunların baskı ücretlerinin karşı
lanması için bu maddeye (70 000) lira fazlasiyle (200 000) lira ödenek konulmuştur. 

130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Üniversitemizin mevcut döşeme ve demirbaş eşya noksanlarının tamamlanması ve gerekenlerin tamiri ile yeniden hizmete açılan 
servislerin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle (500 000) 
lira ödenek konulmuştur. 

140 Yayın alımları ve pederleri : 
Üniversitemiz öğrencilerine ucuz ve kaliteli ders kitabı hazırlanması, üniversitemizde yapılan ilmî araştırmaların yurt dışına da 
duyurulması için hazaırlanacak kitap, teksir, telif ve tercümelerle makaleler için baskı masrafı, kâğıt v. s. ihtiyaçlarının karşılan-
ıması maksadiyle bu maddeye geçen yıla nazaran (600 000) lira fazlasiyle (1 500 000) lira ödenek konulmuştur. 

150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Üniversitemizin bütün binalarının ısıtılmasıında kullanılan fuel - oil ihtiyacı ile mutfaklarda, ve lâboratuvarlarda kullanılan ha
va gazı ihtiyacının, Etimesgut Sağlık Ocağı ile G-ülveren Ana ve Çocuk Sağlığı Hastanesinin kömür ve çeşitli yakıt ihtiyaçları
nın sağlanması için bu maddeye geçen seneye nazaran (200 000) lira fazlasiyle (8 500 000) lira ödenek konulmuştur. 

190 Diğer alım ve ^der ler i : 
Genel yönetimle ilgili olup, diğer maddelere girmiyen bir kısım müteferrik malzemelerin âmili ve hizmetin ifası için bu mad
deye geçen yıla nazaran (1 000) lira fazlasiyle (5 000) lira konulmuştur. 

210 &u giderleri : 
Üniversitemiz kuruluşuna dâhil bütün fakülte ve hastanelerin şehir suyu ihtiyacı ile devamlı gelişme ve genişleme arz eden üni
versitemizin yeniden hizmete açılan ve açıllacak olan binaların su ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye fiyat artışları da nazara 
alınarak. (2 100 000) lira fazlasiyle (3 000 000) lira ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. (Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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13.220 Temizlik giderleri! : 
Üniversitemizin halen hizmete girmiş binalarının toplamı 300 000 m2 civarındadır. Ekseriyetini teşkil eden hastane binalarının 
temizlik yönünden özelliği de nazara alındığında çeşitli temizlik malzemelerine olan büyük ihtiyaç kendiliğinden ortaya çık
maktadır. Bununla beraber tasarruf mülâhazası ile bu maddeye gecen yılın aynı olarak (750 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
ıG-enişliycn üniversitemiz teşkilâtının ve devamlı olarak yanması zorunlu bulunan hastane binalarının aydınlatılması şehir elektrik 
ceryanı ile yapılmaktadır. Elektrik fiyatlarındaki artışlar yılın sarfiyat seyri de nazara alınarak bu maddeye geçen yıldan 
'(1 300 000) lira fazlasiyle (5 300 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.240 BaJhçe giderleri : 
Üniversitemiz Hacettepe ve Beytcpe kampüslerinin çimlendirilmesi ve ağaçlandırılmasının zorunluluğuna binaen bu maddeye 
«(70 000) lira fazlasiyle (150 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Mevcut tertiplere girmiyen bâzı müteferrik malzeme ve hizmet bedellerini karşılamak üzere bu maddeye (3 000) lira konul
muştur. 

13.410 Posta ve telgraf giderleri : 
Üniversitemizin devamlı artış kaydeden iç ve dış haberleşme giderini (Posta pulu ve telgraf ücretlerini) karşılamak üzere bu 
maddeye geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlasiyle (200 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
•Üniversitemizin 87 dış hatlı santral ve diğer müstakil telefonlarının konuşma ücretleri ile kira ve abonman ücretleri yüzde yüz 
artış göstermiş olmasına rağmen tasarrufa riayet edilmek üzere geçen yıla nazaran (300 000) lira fazlasiyle bu maddeye ancak 
ı(600 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Üniversitemizin hastane araçları da dâhil olmak üzere 29 adet taşıtı vardır. Bu taşıtların, benzin, yağ, bakım ve onarımları için 
geçen yıla nazaran (4 000) lira noksaniyle (208 500) lira ödenek konulmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

Üniversitemiz bina ve lâ'boratuvarlarmm yangından korunması için gerekli malzeme ve araçların temini maksadiyle bu maddeye 
(20 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.130. GVEaJhkeme harçları ve giderleri : 
Üniversitemizin taraf olduğu mahkeme masraflarını karşılamak üzere bu maddeye (1 000) lira ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



14.440 Vergi, Resiım ve harçlar : 
Üniversitemizin malî hizmetleri ile ilgili ve gerektiğinde gerekli yerlere ödenmek üzere bu maddeye (1 000) lira ödenek k!o-
ınıılmu'ştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
Gerek genel idare ve gerekse sağlık personelinin yetişmek'riııi sağlamak, verimlerini artınmak ve ileride verilecek görevlere inti
baklarını kolaylaştırmak maksadiyle hizmet iç/i eğitim, seminer ve kursa tabi tutulmasında gerekli masrafların karşdaııması için 
bu maddeye (5 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri (hemşirelik ve sağlık hizmetleri öğrencileri için) : 
Hemşirelik ve sağlık hizmetleri öğrencilerinin bursları ile bunlarım yazılma, öğretim imtihan hare ve diploma, masrafları ile. ilâç 
ve tedavileri ile ilgili diğer giderlerini karşı laımak üzere bu .maddeye geçen yıla nazaran (120 000) lira fazlasiyle ((İO0 000) lira 
ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Üniversitelerimizin oralört bölümünde devamlı olarak yapılması plânlanmış bul.una.in! bilimsel araştırmaların çeşitli giderleri 
ile, bu ar aktırma. için lüzumlu alet cihaz ve malzeme bedelleri ile bunların dış ülkelerden teinin edilenlerin çeşitli ithal masraf
ların:,;! karşılanması İçin bu. maddeye (d TC:') •[]{)'{)) ika: fazlasiyle ((! <KU1' (XX)) lira ödenek konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun hükümlerine istinaden bilgi, görgü ve ihtisarlarını artırmak üzere yabancı memleketlere evvelce gön
derilmiş1 bulunan ve .1972 yılımda! gönderilecek olan asistanların aylıkları ile ta lebe baremi arasındaki fark ücretleri ile, bun
ların. kayıt ve sömestri ücretleri ve gerekli ders 'nıalzeınelerînin ödenmesini t o.ııiıı için. bu maddeye gece'n seneye nazaran 
(230 01)0) lira fazlasiyl (î'fcUi• 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.595 Spor giderleri -
(lenç'lik üzerindeki müspet etkisi, göz önünde bulundurularak üniversitemizin her branştaki sportif faaliyetlerde bulunmasını 
sağlamak maksadiyle lüzumdu araç ve .malzemenin tom'ini için, bu maddeye (50 (KÖ) lira ödenek kotmlmuştur. 

14.598 Öğrenci yurdu her çeşit giderleriyle tesis ve teçhiz giderleri : 
Üniversitelerimiz bünyesi içinde 1970 yılında açılan1 1 200 ıırevenfln kız ve erkek öğrenci yurtlarının her çeşit giderleri ile 
eksik kalan bâzı kusnıılarm lıizmete girdikçe gereken masraflarının karşılannıa/sı için geçen yıla nazaran (400 OO'O) lira nok
sanı ile bıı maddeye (X100 00O1) lira ödenek konul muştur. 

Hacettepe Ü. Bütçesi i S. Sayısı : 12 ) 
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Kl/RUM GİI)URLERİ : 
EEKTÖRLÜK : 

15.111 Büro giderleri : 
Rektörlüğün, genel yönetimle ilgili giderler başlığı altındaki maddeleri ihtiva eden giderlerinin1 karşılanması için bu mad
deye (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.112 Ulaştırma giderleri 
Bu ınaddeidetı geçen yıl hırda harcamayı gerektiren bir husus olmadığından maddenin muhafazası için (1) lira konulmuiştur. 

15.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
rniversitemiz Rektörlüğüne bağlı merkezi örgüt yardmrcksı, yai'dımeı hizmet personeline verilmesi gereken giyim eşyasının 
karşılan ima sı ınaksa'diyle İm maddeye (12.1 0O0) lira ödenek konulmuştur. 

15.116 Malzeme alım ve giderleri : 
Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı merkezi örgütün malzeme ihtiyaçlarının temini için bu nuvddeye (80O O'OO) lira ödenek konul
muş1'ur. 

15.119 Diğer alım ve giderleri : 
Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı merkezi örgütün diğer maddelerden karşılaiTmıyan giderlerini sağlamak üzere bu maddeye 
(80 000) lira ödenek konulmuştur. 

BASIM - YAYIM - AUDİOVİZÜEE VK DİĞER EĞİTİM ARAÇLARI MERKEZİ GİDERLERİ : 
15.121 Büro giderleri : 

Maddenin muhafazası için bu maddeye 1 lira ödenek konulmuştur. 
15.126 Malzeme alım ve giderleri : 

.Bu maddeye çeşitli malzeme alımlarım karşılamak üzere (150 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.129 Diğer alim ve giderleri : 

Diğer maddelerden karşılanmıyan müteferrik alım ve hizmetler için bu maddeye (10 000) lira konulmuştur. 
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GİDERLERİ : 

15.131 Büro gidenleri : 
Genel yönetimle ilgili alımlarla, genel yönetimle ilgili giderleri kapsayan maddeler mevzuuna giren alımlar için bu maddeye 
(15 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.134 Kompüter kara bedeli : 
Üniversitemizin bilgi işlem merkezinde çalıştırılan elektronik hesap makinası (Kompüter')in sözleşmeye bağlı kira bedeli olarak 
ödenmesi için bu maddeye (2 903 000) lira ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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15.136 Malzeme allaim ve giderleri : 
Kompüteriın (Elektronik hesap makinasının) çalıştırılması için gerekli malzemenin temininde kullanılmak üzere bu m'addeye 
(500 000) lira ödenek konulmuşitur. 

15.139 Biğer alım ve güiderleri : 
Diğer maddelerden karşılanmıyan bâzı müteferrik giderlerle ödenmek üzere bu maddeye (10 000) lira ödenek konulmuştur. 

MEDİKO - SOSYAL VE ÖĞRENCİ REKREASYON MERKEZİ GİDERLERİ 
15 141 Büro gfidleırleri : 

Maddenin muhafazalı için 1 lira ödenek konulmuştur. 
15.144 Kira bedeli' : 

Mülkiyeti Ankara Belediyesine ait Hacettepe parkı içindeki öğrenci lokali olarak kulandan bin anın yıllık kira bedelini karşı
lamak üzere bu maddeye (25 500) lira ödenek konulmuştur. 

15.146 Maüaeane allım ve giderleri : 
Öğrencilerin hastalık öncesi ve sonrası bakım ve tedavileri ile Rekreasyon M'erkezine çeşitli malzeme ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bu maddeye (260 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.149 Diğer alıim ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 

MERKEZİ KİTAPLIK GİDEIiLERİ : 
15.151 Büro giderleri : 

Kütüphanenin büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak, üzere bu maddeye (1 000) lira, ödenek konulmuştur. 
15.152 Ulafi'tiırmıa giderleri : 

Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 
15.156 Malzeme alım ve giderleri : 

Yeni kurulmuş olan ve hızla gelişen üniversitemizin uygulamakta olduğu programları ve eğitim sisteminin başarısı kuvvetli, 
kitap ve süreli yayınlar koleksiyonuna sahiboimakla mümkün bulunduğundan iç ve dış yayınların devamlı takibini ve satın-
almmasım zaruri kılmaktadır. 
Diğer yön1;!en öğrencilerin ders kitabı ihtiyacı da bu maddeden karşılanacağından asgari ölçüler içinde bu maddeye (2 000 000) 
lira, ödenek konulmuş tur. 

15.150 Diğsr alım. 've giderleri ': 
Maddenin mullıaıi'aızası için (!) dra ödenek konulmuştur. 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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ÖĞRENCİ İŞLERİ IfcERKEZİ GİDERLERİ 
15.161 Büro giderleri : 

(Maddenin, mu'haf azası i cin (İ) l'ra ödenek 'konulmuştur. 
15.166 Malzeme lalım İve giderleri : 

'Üniversitemiz öğrenci işleri merkezinin eeşitli malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için Lu maddeye (14-0 000) lira ödenek 
konul muştur. 

15.169 Diğer ;alım ve /giderleri : 
Diğer maddelerde tertibi bulnumıyan müteferrik alımlarla hizmetlerin ifası için İm maddeye (2 500) lira ödenek konulmuştur. 

RBKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
ANATOMİ ENİSTİTÜSÜ GİDERİJERİ 

15.211 Büro giderleri : 
Anatomi Enstitüsünün büro giderleri ihtiyacının karşılanması maksadiyle bir maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.216 SMalseme alım !ve giderler! : 

Anatomi Enstitüsünün yıllardır ihtiyacı olan Anatomi Atlasının temini için bu maddeye (225 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.219 Diğer alıım /ve giderleri : 

'Maddenin muhafazası için . (1) lira ödenek konulmuştur. 

BASİN VE YAYİN MLRKEZ.İ KNiSTtTÜSC GİDERLERİ : 
15.221 Büro giderleri : 

iMaddenin muhafazası için fi) lira-ödenek..konulınuş'tur. 
15.226 [Malzeme alım ve gideri eri : 

Basım ve yayım merkezi enstil'>vünün malzeme ilıtiyaelaruu karşılamak için -bu maddeye (10 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.229 Diğer alım ve (giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
BEŞERÎ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ •. 

15.231 Büro giderleri : 
Üniversitemiz Beşerî Bilimler Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarının temini için bu maddeye (4 000) lira ödenek konul-
'muştur. 

15.236 Malzeme alım ve giderleri : 
Beşerî Bilimler Enstitüsünün filolioji sanat tarihi ile il »ili malzeme ve teype ihtiyacının temini için bu maddeye (25 000) lira 
Ödenek konul muştur. 
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15.239 Diğer alım ive (giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konul muştur. 

BESLENME VE GIDA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.241 'Büro giderleri : 

!Bu enstitüsünün büro malzemesi ihtiyacını temin maksadiyle bu maddeye (4 000) lira ödenek konul muştur. 
15.246 ıMalzeıne alım ve giderleri : 

(Beslenme Enstitüsü lâboratııvarlarının araç ve gereç ve malzeme ihtiyaçlarının temini için bu maddeye (25 000) lira ödenek 
konulmuştur. 

15.249 Diğer alım İve giderleri : 
'Maddenin muhafazası içki (l) lira ödenek konulmuştur. 

BtYOFİZLK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.251 Büro giderleri : 

Biyofizik Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.256 Malzeme alım ve (giderleri : 

•Enstitümün eğitim ve öğretim çalışmalarının gerekli kıldığı çeşitli malzeme araç ve gereçlerinin temini için bu maddeye (200 000) 
lira denek konulmuştur. 

15.259 Diğer alım (giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

BİYOKİMYA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ. : 
15.261 Büro (giderleri : 

^Enstitünün büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.266 Malzeme alım Ve İPİderleri : 

Enstitünün özellikle enzim oloji molekül biyokimyası lâboratuvarlarmm yıllık çeşitli malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için 
İra maddeye (325 000) liralık ödenek konul muştur. 

15.269 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin mulhaıfazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

BİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.271 Büro giderleri : 

Enstitünün büro malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için İni maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
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15.276 Malzeme alım ve giderleri : 
[Biyoloji Enstitüsünün eğitim ve öğretim çalışmalarının gerekli kıldığı lahor a tu var malzeme araç ve gereçlerinin temini için 
ıbu maddeye (350 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.279 Diğer lalım (ve giderleri : 
Maddenin muhafıazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ .-

15.281 Büyro güderleri : 
Eğitim Enstitüsünün büro malzemeni ihtiyaçlarının karşılanması için bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.286 Malzeme alım ve giderleri : 
Enstitüsünün kullanacağı hesap makiîiaları ile diğer çeşitli eğitim araçlarının temini için bu maddeye (10 000) lira ödenek 
konul muştu i'. 

15.289 Diğer alım ve giderleri : 
(Maddenin muhafazası için (J) lira ödenek konulmuştur. 
EKONOMİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.291 Büro giderleri : 
Ekonomi Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarının temini için hu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.296 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin iılerilki yıl'Jarda kıı 1(1 a mi masını temin için açılmış olması nedeni ile (1) lira ödenek konulmuştur. 

15.299 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) 'lira ödenek konulmuştur. 
FARMAKOLOJİ - TOKBIKOL0.7İ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.311 Büro giderleri : 
Farmakoloji Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere İm maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.316 Malzeme alim ve giderleri : 
Farmakoloji Enstitüsünün Flovmetre, Üsiîlosko]), Soğutmalı Santrifüj ve mevent lâboratuvarm işletilmem idamesi ile ilgili mal
zemelerin temini için bu maddeyi- (275 000) lira. ödenek konulmuştur. 

15.319 Diğer alım ve giderleri : 
uMaddenin muhafazası için (1) Jira ödenek konulmuştur. 
FİZİK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.321 Büro giderleri : 
Fizik Enstitüsünün büro malzemeli ihtiyaçlarının temini maksadı ile bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
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15.326 Malzeme alıım ve giderleri : 
Fizik Enstitüsünün öğretim ve araştırmalarında kullanılmak üzere gerekli' malzemenin temini irin bu maddeye (600 000) lira öde
nek konulmuştur. 

15.329 Diğer aılıım ve giderleri : 
ıMaddenin muhafazası için (1) ıllira ödenek konulmuştur. 
FİZYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.331 Büro giderleri : 
Fizyoloji .Enstitüsünün 'büro malzemesi ihtiva«lanın karşıjlamak üzere bu maddeye (4 000) lira ödendv konulmuştur. 

15.336 Malzeme alım ve gidec İlleri : 
Fizyoloji Enstitüsünün eğitini v:; öğretimde örnek çalışmalar yapması geniş imkfınlı 1 fi b o ratu varlarla mümkün olduğundan Ifıbo-
naltuvar ühtiiyaeı olan kimyasal madddTerLe sair çeşitİd 'malzemelerin temini için bu .maddeye (2o() 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.339 Diğer aüım ve giderleri : 
'Maddenin muh af azası için (1) Ilır a ödenek konulmuştur. 
HİSTOLOJİ - E M B I R Î Y O T J O J İ ENSTİTÜSÜ GÎDERLKRİ : 

15.341 ıBürıo giderleri : 
, Fnstii tünün büro mailzemesi ihtiyaç 1 arının karşılanabilmesi için bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.346 Malzeme alım ve giderleri : 
'Bu onstitünün eğitim ve öğretim çalınmalarında lüzumlu bulunan tıbbî ve kimyasal maddeljerle foto malzemesi ve diğer çeşitli 
imalzemenin temini için bu nuaddeye (150 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.349 ıDiğer alım ve giderleri : 
[Maddenin muhatazası için (1) (lira ödenek konulmuştur. 
İŞLETMECİLİK ENSTİTÜSÜ GİDERLER t : , 

15.351 Büro gMerleırii : 
ıMaddenin muhıafazası için (1) 'lira ödenek konulmuştu]-. 

15.356 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin (muhafazası için (1) lira. ödenek konulmuştur. 

15.359 Düğer alım fve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.361 Büro giderleri : 
İstatistik Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarının temini için bu maddeye (4 OOO) lira ödenek konulmuştur. 
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15.366 Malzeme alım ve giderleri : 
Eğitim ve öğretim çalışmaları ile ilgili hesap maldnası küçük bir kompüter v. s. malzeme ihtiyaçlarının temini için bu maddeye 
(50 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.369 Diğer ahm ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

KİMYA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.371 Büro giderleri : 

Kimya Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.376 Malzeme alım ve giderleri : 

Enstitünün nükleer kimya fizikokimya organik kimya lâboratuvariarının araştırma için gerekli sarf malzemesi ihtiyacını temin 
etmek üzere bu maddeye (600 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.379 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

KLİNİK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ : 
15.381 Büro giderleri : 

Enstitünün büro malzemesi ihtiyaçlarının temini için bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.386 Malzeme alım ve giderleri : 

Klinik BiHnıleri Enstitüsünün Esepermental diogmostik ve esepermental terapotik araştırmaları için çeşitli malzeme ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile bu maddeye1 (2 150 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.389 Diğer alım ve 'giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
KLİNİK PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.391 Büro giderleri : 
Bu Enstitünün büro malzemesi ihtiyaçlarının temini için bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.396 Malzeme alım ve giderleri : 
Patoloji Enstitüsünün eğitim ve öğretim hizmetleri yanında hastanelerimizin patoloji ile ilgili ihtiyaçları mcyanında teşhis ve teda
vide olumlu netice sağlanması için gerekli lâboratuvar malzemeleri ile cihazlarının temini maksadı ile Ibu maddeye (700 000v lira 
ödenek konulmuştur. 

15.399 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
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KÜTÜPfEAKEOÜjîK VIK DO'KÛ.MA\TAXYÜ.\ LXSTİTÜSÜ OİDERLERİ : 
15.411 Büro giderleri : 

Bıı Enstitünün büro giderleri ihtiyacının, karşılanması için bu maddeye ( 1 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.416 Malzeme alım ve giderleri : 

Kütüphanecilik Enstitüsünün arşiv kart eksi eri poliçen rafları ve tekbir makimi ve kâğıt «-ini malzeme ihtiyaçlarının karşılanması 
için (100 000) lira ödenelc konulmuştur. 

15.419 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için. (1) lira ödenek konulmuştur. 

MODERN DİLLER ENSTİTÜSÜ : 

15.421 Büro giderleri : 
Modern Diller Enstitüsünün büro 'malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması iç'in bıı maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.426 Malzeme alım ve giderleri : 
Modern Diller Enstitüsünün öğretim. umacı ^erçeldeştirilebilmesi için iki üuiite dil Ifıboratuvaruım eklenmesi gerektiğinden »-erekli 
araç ve malzemenin karşılanması maksadı ile bu maddeye (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.429 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin 'muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

MATEMATİK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.431 Büro giderleri : 

Matematik Enstitüsünün büro malzemesi ilıtiyaçlıarmıkarşılaıınıak 'üzere bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.436 Malzeme alım ve giderleri : 

Enstitünün eğitim ve öğretim çalışmaları için gerekli ders araçları temini için bu maddeye (50 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.439 Diğer lajlını ve güderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) lira, ödenek konulmuştur. 

MİKROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.441 Büro giderleri : 

Mikrobiyoloji Enstitüsünün kırtasiye ve diğer büro ihtiyaçlarının karşılanması için bu maddeye (4 000) lira ödenelc konulmuştur. 
15.446 Malzeme alım ve giderleri' : 

Mikrobiyoloji Enstitüsünün öğretim çalışmaları için »-erekli, malzeme ile «ecen yıldan yarını kalan soğuk odanın tamamlanabilmesi 
maksadiyle bu maddeye (125 000) lira ödenek konulmuştur. 
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15.449 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin 'muhafazası için (t) lira ödenek konulmuştur. 
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.451 Büro giderleri : 
Nüfus Etütleri Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.456 Malzeme alım ve giderleri : 
Nüfus Etütleri Enstitüsünün dokümantasyon Merfcezinin mikrofilm ciha^iyle diğer bölümlerinin malzeme ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere bu maddeye (50 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.459 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.461 Bürc? giderleri! : 
Patoloji Enstitüsünün büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılanıalk üzere bu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.466 Malzeme alım ve (giderleri : 
Patoloji Eınısitiltüsünün eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerine ilâveiten hastanenin patoloji ile ilgili işlerinide yürüteibil'mesi için 
gerekli malzeme ihlti'yaemnı karşılanması maksadiyle (bu maddeye (!öü 000) lira ödenek 'kmulmufşıtur. 

15.469 Diğer ahim ive giderleri : 
'Maddenin 'mıuıhafazaisı için (1) lira ödenek konulmuştur. 
PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ ; 

15.471 (Bür'o giderleri : 
Psilkoloji Enstitüsünün büro giderleri ihtiyacımı karşılamalk üzere İbu maddeye (4 000) lira ödendk konulmuştur. 

15.476 Malzeme alım /ve giderleri : 
Psikoloji Enstitüsünün eğitimi araç ve gerecilerinin (temini için hu maddeye (25 000) lira 'ödenek IkıoüultaulştuT. 

15.479 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin 'mulhaıfazası için (1) lira ödenek Ikonulmuştur. 
RADYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.48)1 Büro giderleri : 
Radyoloji Enısltitüşünün 'zaruri 'bulunan ibüro ma'lzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ibu matüdeye (4 000) lira ödenek konul
muştur. 
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15.486 Malzeme alım vie giderleri : 
Radyoloji Enlstitütsünün (bilim te'knik ve araştırma hizmetd'eri vanuıida meveuit ya'ta'klı tedavi kurumlarımla da yardımcı olaibil-
ımesi için barıtüm, film zarfı, teltlkilk oksesuan ve 11)712 yılında faaliyete «••eçıee-ek olan l'İT) adet roiıitıge.n röleleri ve cihazı için Oii-
ızümilu malzemelerin temini ınaiksadiyle bu maddeye (800 '000) lira ödenek konulan ustur. 

15.489 Diğer alım ve giderleri : 
Maddemin: muhafazası için di) 'lira, ödenek Ikonuhnuıştur, 

•BAıDYlOBtYODOJt ENlSTÎTİM'T mi)ERl<ERİ : 
15.491 Büro giderleri : 

Bu enistitünlün kırtaJslye ve d iğe r (büro malzemesi ihtiyacı için Ibn maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.496 Malzeme alım ve giderleri : 

Radyobiyoloji Ensıtiıtüsünüıı eğitim, öğretim çalışmaları için hazırlığı yap ulan radyobiyoloji ve Türkiye Vejetasyon haritası lâbora-
tuvarları için bu maddeye (300 000) lira. ödenek konulmuştur. 

15.499 Diğer alım ve 'giderleri : 
Maddenin 'mıulhafazası için (i) lira ödemek konul'muiştur. 

«SOSYAL BltDÎMLER E-NISTİTÜSÜ (İİDEHikıURİ : 
15.511 IBüro giderleri : 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün 'büro malzeımesi ihtiyaçlarını isağllarnası. için bu maddeye (4 000) lira ödene'k. konulmuştur. 
15.516 Malzeme ahim Ve giderleri : 

Sosyal Bilimler Enstitüsünün eğitim için ihtiyarı olan çeşitli araç ve gere*;, tomi ni nıaksadiyile ibıı maddeye ('2T> 000) lira ödenek 
(konulmuştur. 

15.519 Diğer alim ve güderleri : 
Maddenin mulhaıfazaisı için ('1) lira ödenelim konu İm ıışjtur. 
TEKNİOTiOJt FJNlSTfTÜlStİ (Itl)ERLİERİ : 

15.521 Büro giderleri : 
'Teknoloji Einlsti'tüisünürı büro malzemesi ilıitiya(darını Ikarşıla'mak üzere Ibu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.526 Malzeme alım ve giderleri : 
'Teknoloji Enlstitüsünün araştırma, sahası içinde bulunan ii>ıda teknolojisi araçlarının temini ve lalbonıtuvar haOTrlıkları için bu 
'maddeye (800 000') lira ödenek konulmuştur. 

15.520 Diğer (alım ve giderleri : 
Maddenin unuihafaza'sı için ('i) lira ödenek kenulımuıştur. 
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TOPLUM HEKİMLİĞİ E-NlSTıtTÜSÜ (lİLURLERL : 
15.531 Büro giderleri : 

[Bu enstitünün 'büro malzemesi ihtiyaçlarını karşıla ma!k üzere ibu ımaddeye (4 000) lira ödenek IkonıılnıUştur. 
15.536 Malzeme alım ve giderleri : 

Toplum Hdkihıliği Enstitaisiınün eğitim çalışmalarınıııın gerdktirdiği ınalze/me ihtiya'çları/nın teinini için :bu maddeye (50 000) lira 
lödeneik İkonul'muştur. 

15.539 Diğer alım ve giderleri : 
Ma'ddenivı ınuilıafazası için (1) lira ödenek konutmmşitıır. 

YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ . 
15.541 Büro giderleri : 

Bu enstitünün .büro malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması için ıbu maddeye (4 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.546 Malzeme alım ve giderleri : 
Bu enstitünün artan eğitim öğretim ve araştırma üi zilletlerini gereği 'gifbi yapabilmesini temin maksadiylc lüzaımlu malzeme ih
tiyacının karşılanması için bu .maddeye (o00 (XX)) lira ödenek [konulmuştur. 

15.549 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin .muihafazası için ( l ) lira ödenek llumulımııştur. 

HASTANE İDARESİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.551 Büro giderleri : 
15.555 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
15.556 Malzeme ilâç alım ve giderleri : 
15.557 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.559 Diğer alım ve giderleri : 

Yataiklı tedavi kurum larıaı bünyesinde (toplami'ş 'bulunan hastane idare'si enstitüsü Jıas'taııe]erinde lüzumlu ibüno malzemesi giyim-
kuşaım ihtiyacı ve hastaların ilâç ve malzeme ihtiyaçları, yiyecek ihtiyaçları ile 'diğer alım ve giderleri için 'enstitü adına bu 
maddelere (toplam olaralk ('Ü5 01 1 000) lira ödenek 'konulmuştur. 

OOClMv SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 
15.561 Büro giderleri : 
15.565 Giyim - Ikuşam alım ve giderleri : 
15.566 Malzeme alım ve giderleri : 
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15.567 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.569 Diğer alım ve giderleri : 

Ünitverisitetaiiz ibıünlyesinde yataklı tedavi kurumu 'bullunan Çocuk Sağlığı Enstiltüsü?.TÜn 5 maddede .toplanan topfyekûaı iihtiyaıçflarp 
ıiın karşılanabilmesi için (bu maddeler toplamı olarak (5 0615 OOO) lira ödenek konulmuştur. 

FAKÜLTELER GİDERLERİ : 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELSl OİDEKLEKıİ : 
15.611 Rürb giderleri : 

Bu fakültenin giderlerini karşılamalk üzere ıbu maddeye ('5 OOO) lira ödenek konul nıuşltur. 
15.012 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin ımultıaifazaisı için (;1) lira; ödenek konulmuştur. 
15.616 Malzeme alım ve giderleri : 

Diş Hekimliği Fakülteninim eğitim öğrettim ve arattırma malzemeileri ihtiyacın] karşılamak üzeı-e ıbu maddeye ('800 OOO) lira öde' 
nek konulmuştur. 

15.619 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin mulhafazası için (II) lira ödenek konulmuştur. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ CİD ERLERİ : 
15.621 <Büro giderleri : 

Bu fakültenin (büro malzeımesi ihtiyacı için İm .maddeye ('5 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.622 Ulaşftırma gederleri : 

Maddenin ımullıaf azası için (!l) lira ödenek konulmuştur. 
15.626 (Malzeme ve alım giderleri : 

Bu fakültenin çeşitli (bölümlerinde öğretimin lâyık i, veejhile yapılalbil mesi için gerekli araç, ve gereçler ile lalboratuvar malzemesi 
/ve Ikiimyetvi madde sağlanmak üzere :bu madde'ye ($00 OOO) lira ödenek konulmuştur. 

15.629 Diğer alim ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (Ü.) lira ödenek konulmuştur. 

ESKİŞEHİR* TIP FAKÜLTESİ OİDERLEiRil : 
15.631 IBüro giderleri : 

Üniversitemize Ibağlı olarak kurulan Eskişelhir Tıp Fakültesinin Ibüno malzemeli ihtiyacını karşılamak üzere ıbu maddeye (1 
'lira ödemek konulmuştur. 
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15.032 Ulaştırma giderleri : 
Maddenia açık ka'lma/sı için (il) lira ödenek konulmuştur. 

15.036 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için 'bu yıl sadece (U) Ht*a 'ödenek konulmuştur. 

15.039 Diğer alım rve giderleri : 
İMaddenin ınulhaf azanı için Çl) lira ödenek konulmuştur. 

FEN FAKÜÜTEBİ GılDERIJERÎ : 
15.641 IBüro giderleri : 

Fen, faküHte&inin b'üro malzemesi ihtiyaçlarım ika rş ilam ak üzere 'bu maddeye (6 000) lira ödenek /konulmuştur. 
15.642 Ulaştoma giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
15.646 Malzeme alim ve giderleri : 

Fen fakültesinin eğitini öğretim çalışmalarının gerektirdiği lâiboratuvar tesisi ile hu lâJboratuırarlarm -çalışması için gerekli çeşitli 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'bu maddeye 02 l'SO 000) lira ödenek konurm-uştutr. 

15.649 Diğer alım giderleri : 
(Maddenin •muhafazası için (il) lira ödenek konulmuştur. 

ÖEVHBR NEStfJBE FAKÜIJTE8İ GİDERLERİ : 
15.051 Büro giderleri : 

OenHher Niesibe Tııp Fakiilltesinin -büro ımalzcmıesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddeye (2 000) lira ödenek konu'lmuştur. 
15.652 mastırıma giderleri :< 

'Maddenia açık kalması için (1) lira ödenek konulmuştur. 
15.656 İMalaeme alîm ive giderleri : 

Maddenia açık kalması içün (İl) lira ödenek konulmuştur. 
15.659 Diğer alım ve giderleri : 

Maddenin açık kalması için (1) lira ödenek konulmuştur. 
KİMYA FAKÜLTFİST GİDERLERİ : 

15.661 Büro giderleri : 
Kimya Fakültesinin hüno malzemesi ihtiyarlan m ıı karşılaui;ma.sı için bu maddeye (5 000) lira konulmuştur. 

15.662 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin açık kalmalsı için (1) lira ödenek konulmuştur. 
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15.666 Malzeme alım ve giderleri : 
Kimya fakültesinin eğitim, öğretim ve a rastına; al arının gereği gibi yürütülmesini teımin için çeşitli lfıboratııvar malzemesi ve kimye
vî madld elerin sağlainması maksa\h ile bu -maddeye (5'0O 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.669 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin açı'k kalması için (1) üra ödenejk konulımustur. 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM ^AIvİrlJTIÖİ (İİI)EHLKİİİ : 
15.671 IBıiro giderleri : 

Eğitim fakültesinin büro malzemeli ihtiyaçlarını karşıllamak üzere 'bu 'maddeye (T> 0CH)).lira ödenek konulmuştur. 
15.672 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin açık kalması için (I) lira ödenek konulmuştur. 

15.676 Malzeme alım ve giderleri : 
Mezuniyet .sonrası eğitim fakültesinin öğretim hizmetlerini -gereği gibi yürültebil.-iiıosi irin zarurî tıbbî lâboratuvar ile ilgili çeşitli 
'malzemenin «ağlanması maksadı ile İMI ımaüldeye ('1^0 OO'O) lira ödenek ''konulmuştur. 

16.679 Diğer alım ve güderleri 
Maddemin açık kalması için (;İj lira, ödenek konulmuştur. 

MEZUNİYET SONRASI TARIM FAKÜLTESİ (Hl)URLERr : 
15.681 Büro giderleri : 

'Bu "fakültenin 'büro malzemesi ühliyaç'l arını karşılaımak üzere bu maddeye (I 000) lira. ödenek konulmuştur. 
15.682 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin açık: .kalması için (1) lira, ödenek konulmuştur. 
15.686 Malzeme alım ve giderleri : 

Maddemin açık kalması için (1) lira ö îeınck k-onulmuştur. 
15.689 Diğer alım ve giderleri jr 

Maddenin muhafazası için (I) lira iklnek ^konulmuştur. 

MÜHENMSULK FAIYÜIVTESİ (İİDERUHRİ : 
15.691 Büro giderleri : 

Mühendislik Fakültesinin büro malzemesi ihtiyarını karşılama.k üzere bu maddeye (5 OOO) lira ödenek 'konulmuştur. 
15.692 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin mühafazaisı için (1) lira ödenek k om ukn ustur. 
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15.696 Malzeme alım ve giderleri : 
Müıhondtslik fa'küİtesinin eğitim, öğretim ve araştırmaları için. gerekli malzeme temini maksadı i!e :hu maddeye (500 000) lira öde
nek konıılmıışitur. 

15.699 Diğer al;m ve giderleri : 
Maddenin ımulhafazası için (1) lira ödenek konulmuş!.ur. 

SAĞLIKBİLİMLERİ FAKİrT/FESİ (İlI) H RLERİ : 
15.711 Büro (giderleri : 

'.Sağlık (Bilimleri Faflciiltesinin büro malzemesi ihtiyaçlarımın 'İcarsılaııması için 'hu maddeye (5 000) lira ödenekkonulmuştur. 
15.712 Ulaştırana giderleri : 

'Maddenin mulhafazası için (1) lira ödenek 'ko.nuium.Lstur. 
15.716 Malzeme alım ve giderleri : 

Maddenin mnihaf azası için (1) Ura ödenek konulmuştur. 
15.719 Diğer alım ve giderleri : 

'Maddenin muhafazası için (1) lira ödemek konulmuştur. 

SOSYAL VE İDAUİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (,'İ,UEiüi,HJU : 
15.721 Büro giderleri : 

Bu faküiltenin 'büro malzemesi ihtiyaçlarımın karşılanması için hu .maddeye (5 000) lira ödenek konulmuşitur. 
15.722 ulaştırma giderleri : 

(Maddenin .muhafazası için (1) Lira ödemek konulmuştur. 
15.726 Maüzeme alım ve giderleri : 

'Sosyal ve Maıî bilimler fakültesinin öğretim ve arşturma hizmetlerini yapabilmesi için gerekli malzemenin sağlanımaısı maksadı ile 
•hu .maddeye (50 000) lira (İlenek 'komılmiLstur. 

15.729 Diğer alim ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira, ödenek konulmuştur. 

TİP FAKÜLTESİ (ÎİDERLERİ : 
15.731 Büro giderleri 

Tıp fakültesinin büro maIzemeleri ihtiyacını karşılamak üzere 'bu mıalddeye (5 0O0!) lira ödenek konulmuştur. 
15.732 Ulaştırma giderleri 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
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15.736 IMailzeme alım Ve giderleri : 
•Tıp .IMdi Resinin temininde ıMiyük zaruret olan ımıitidisipliıı İftiboratuvarının kurulması ve interdisiplin 'bölümü iein bu maddeye' 
(1 (KK) 'OOOOliraiMenekfemulimuştut*. 

15.739 Diğer alımı ve giderleri : 
Maddenin m.uiıafazası iein (1) lira ödeme'k konulmuştur. 
YtfKSEK OKULLAR GİDERLERİ : 
EV EKONOMİSİ YÜKSEK OKULE ii\ DKIUAİRİ : 

15:811 Büro giderleri : 
Ev Ekoıno'milsi Yüksek Okulunun büro maJzomesi ihtiyaçlarının karşılanması iein bu 'maddeye (',> ()()<()) lira ödenek konulmuştur. 

15.812 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muhafazası iein (1) lira, öd emele konui.m ustur. 

15.816 Malzeme alım ve giderleri : 
Ev Ekon; »misi yüksrik 'okullumun aile o'konomisi ve çocuk »-elişitirme bölümlerinin »-enişletilmesi ve çalışmalarınım .saklanması iein'bir 
maddeye (öfü OöO) lira ödene'k konulmuştur. 

15.819 Diğer alım ve giderleri : 
'Maddenin «ınühafa'zası iein (1) lira ödemek konulmıuştur. 
EİZYOTERARt VE REHABİLİTASYON YPK'SDK OKELU (HDKKLLEU : 

15.821 Büro giderleri : 
Büro malzemesi ihtiyaçlarınım karsı I anım a>xı iein İni maddeye (:> (MM» ılira ödenek konulmuştur. 

15.822 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin ımuhMazası iein (1) lira ödenek konulmuştur. 

15.826 Malzeme alım ve giderleri : 
Öğretimin gerekli kıldığı çetşit I| malzenreinin temini ma;ksaıdiyle bu nmddeye (200 OıCO) liı-a ödemek konulmuştur. 

15.829 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin mulhaıPazası. iein, (1) I ira ödenek konulmuştu;-. 
HASTANE İDARESİ YÜKSLK OKELE İLE BEN A DAOLİ TIBIİİ TttKNOLO.Jİ, RADYO TKKNOLO.H. YE HEMŞİRELİK 
KOLU.JEERİ GİDERLERİ : 

15.831 Büro giderleri : 
I>üro malzieuneleri ihtiyacımu I< arşı lamın ası irin. bu maddeye (4 0(X>) lira ödenek konulmuştur. 

15.832 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muİTafamsı iein (1) lira ödenek konulmuştur. 
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15.836 Malzeme alım ve giderleri : 
Haftam e İdaresi Yüksek Okulunun öğretim programlarının gerektirdiği malze melerin temini için bu m'aıddeye (100 000) lira 
ödenek koınulmuştur. 

15.839 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin rmiihafaaısı için (I) lira ödenek konu İni ustur. 

HEMŞİRELİK. YÜKSÜK OKULU Uİ DÜKLERE : 
15.841 Büro giderleri : 

Hemşirelik Yüksek Okulunun büro malzemesi ihtiyaçlarım karşılamak üzere bu maddeye (>\ 000) lira ödenek komulmuştur. 
15.842 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) ,lira- ödenek konulmuştur. 
15.846 Malzeme alım ve giderleri : 

Hemşirelik Yüksek Okulunun öğretim ihtiyaçları için gerekli malzeme temini maksadiyle bu maddeye (50 OOO1) lira ödenek 
konulmuştur. 

15.849 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazaısı için (1) 1 ira ödenek konulmuştur. 

SAĞLIK BİLİMLERİ MESLLKÎ Y0KSLK OKULU GİDLRLLRİ : 
15.851 Büro giderleri : 

Büro malzemesi ihtiyaçlarmı.u temin edilebilmesi için bu maddeye (:>• 000;) lira ödenek konuilniîuştur. 
15.852 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin muhafazası için (!) lira, ödenek koınıünmştur. 
45.856 Malızeme alım ve giderleri : 

Sağlık Bilimleri Yüksek Okuiuınıın öğretimle ilgili ders araçlanmn teinini için bu maddeye (10 000) lira- ödenek k'oımıl-
nraıştur. 

-15.859 Diğer alım ve giderleri : 
Maddemin muhafazası için (1) lirfa ödenek konulmuştur. 
TEMEL FEN BİLİMLERİ YÜKSEL. OKULU GİDERLERİ : 

15.861 Büro giderleri : 
Bu dkulmı büro malzemeleri ihtiyaçlanın kaırşılainıiak üzere bu maddeye (IJ 000) lira ödenek konulımiLŞitur. 

15.862 Ulaştırana giderleri : 
Maddieniqı muhafaızası için (1) 1 ira ödenek konulmuştur. 
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15.866 Malzeme atom ve 'giderleri : 
•'Teniol Fen Hiiflimlei" Yüksek Okulunda öğrenim için »-erekli ders araHarıtnın temini iein bu maddeye (40 000) lira. ödenek konulmuş
tur. 

15.869 Diğer alım ve giderleri : 
M'alddeniu muh af azası iein (1) lira ödenek konulmuştur. 

TEMUL SOSYAL BİLİMLLK YÜIvSLKOKULU (lİDURLURİ : 
15.871 Büro gidetrileri : 

iJ3u okulun büro malzemesi ihtiyatlarını karşııhımıak üzene (') 000) lira. ödenek konulmuştur. 
15.872 Ulaştırma gdiderleri1 : 

Maddenin nıuha l'azası iein (1) lira. ödenek konulmuştur. 

15.876 Malzeme alım ve giderleri : 
Temel Sosyal Lilimller Yüksek. (Madunun. gerekli ders malzemelerinin temini irin bu maddeye (40 000) lira »"»denek konulmuştur.. 

15.879 Diğer alım ve giderleri : 
Maiddenin muhafazası .iein (1) lira ödenek konulmuştur. 

TİP ÖNOKSİ TUiMEL IilLİM'bHtt YÜKSÜK OKULU OİDLİİLLRİ : 
15.881 Büro giderleri : 

î>u yüksek, okulun büro malzemesi ihtlyaHla raimi karşıilanması iein 'bu maddeye (D 000) lira ödenek konulmuştur. 
15.882 Ulaştırma giderleri : 

, Maiddenin muhafazası inan (1) lira .ödenek konulmuştur. 
15.886 Malzeme alım ve giderleri : 

Tıb üneesıi Temel Bilimde r Yüksek Okulunun öğrenim, hizm ellerin in ifası iein gerekli ders araçlarının 1 emini gayesiyle; İni mad-
üleye (40 (KM)) lira ödenek konulmuştur. , 

15.889 Düğer alım ve giderleri : 
M'alddeniu muhafazası iein (1) lira eklen ek konulmuştur. 

TLKXOLO.il MttSLHKİ VÜKlS'CK OKULU (1İOLRLLRİ : 
15.891 Büro giderleri : 

Hu yüksek okuikın büro mailzem ü ihtiyaelarıınn 'karşdan.ması iein bu maddeye (:>()()()) lira, ödenek konulmuştur. 
15.892 Ulaştırma giderleri : 

Maddenin muhafazası iein (1) lira. ödenek konulmuştur. 
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15.896 Malzeme alım ve giderleri : 
Teknoloji Mesleki Yüksek Okulunun öğrenilin, hizmetlerinin ifası için gerekli dert* araçlarının temini gayesiyle bu maddeye 
(35 000) lira ödenek konul muştur. 

15.899 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası iein. (1) lira ödenek konulmuştur. 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GÎDERLEH : 

16.120 Atölye giderleri : 
Üniversitemizin bâzı müteferrik ve nıüsitacdL işjleriyle tamiratlarının kurulmuş bulunan iş atelyeilerinden sağlanması cihetine gidil
diğinden bu atelyenin ihtiyacı o'Ian. çeşitli majlz-emelerin temini maksadiyle bu maddeye (125 000) lira ödenek konulmuştur. 
ULUSIıARAEAjSI İLİŞKİLER GİDERLRRJ : 

16.410 Uluslararası yurt aloi toplantıları giderleri : 
Yurt dışında yapıilan bilimsel araştırma ve inceJİeme sonuçlarından ^ üniıvensitemiz mensuplai'i ve öğrencileriniu faydalanmalarını 
ıtemin için yurt ilcinde tertiplenen uituHiliaranusı. toplantıların gerekli kıldığı giderleri karşılamaik üzere bu maddeye (50 000) lira 
ödenek konulmuştur. 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadele giderleri : 
Uluslararası ilişkiler çerçevesinde yabancı ülkelerden getirilecek ve muhte'liT böliüıillerimizde görev ailaeak 40 doktor ile 10 öğren
cinin her tüıilü öğrenim giderleri ile inceleme gezileri giderleri, kültür anlaşmalarının gereJktirdiği ve uluslararası kültür kurunı-
!1 arının heyet ve temsilcilerine yapılan gideri en! e ağırlama giderleri iein bu maddeye (585 000) lira ödenek konulmuştur. 

TEMSİL, AfflKLAMA VK TÖRFA' (M DERLERİ : 
16.711 Makam temsil giderleri. : 

Rektörlük makamının tensibetiği ve tenisi I in. gerektirdiği gideri e ıi karşılamak üzere bu maddeye (60 (X)0) lira ödenek konulmuş
tur. 

16.712 Görevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 
BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM GİDHRLRRi : 

16.810 Bina onarımı : 
Üniversitemiz binalarının eskiyen kısımlarının ; boya ve badana, işlerimin keşfe müstenidotlarak yapılması için bu maddeye (250 000) 
llira ödenek konulmuştur. 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
Bölüm Madde 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
Eğittikti seıkttörü : 

21.811 Etüt ve pdoje gâıdıeırleri : 
Üniversitemize 1972 yılı yaitırııım programı i!e verilen. çeşitli inşaat projelerinin eiüit ve proje giderlerini karşılamak üzere btf 
'inad)dqye (2 000 000) lira ödenek konulmuştur. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARİM GİDERLERİ : 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
(Sağlık setetörü (20 000 000) 

22.811 Yapı, ffcesdls ve Ibiiyüik omanm gidenleri : 
Üniversitemizin. 1972 yilı yatırını, programına güren ve dökümü adı geçen programda belirtilen projeler için (77 250 000) lira öde
nek konulmuştur. 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.811 Maifciııa, \tedhwa& atenlaaı ve (büyük onarımiları : 

1972 yılı yatımım, programı ile verilen çeşitli projelerimizin nıakina ve teçhizat ihtiyaçları için bu maddeye (4 000 O00) lira ödenek 
(konulmuştur. 

23.812 Ta§ifc alıanlan : 
Ümversitemozin. 237 sayılı .Kanun, gereğince 1972 yılında salına la e ağı taşıtlar için (220 000) lira ödenek konulmuştur. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
Bölüm Madde 

32,000 KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR' : 
32.100 K/amuIaşItırma ve saitamıaîllmja bedel! : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1972 yılı programına uygun olarak Hacettepe ve Beytepe bölgelerinde yapılacak kamulaş
tırmalar için Devlet Plânlama Teşkilâtınca bu maddeye (2 250 000) lira ödemek konulmuştur. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.720 Utalaıranajsı üaıa/vemteler, kuru m ve derııeMer^ kartallına payı : 

Üniversitemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlara katılma payı olarak bu maddeye (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER ; 
Emekli SaJndığiMia ödemeler : 

35.210 % 1 ek k a r ş i M a r : 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi gereğince aylıklar tertibine konulmuş bulunan ödeneklerin % 1 tutarı olan 
(827 170) liranın T. C. Emekli Sandığıma ödenmesini temin için bu maddeye aynı miktar ödenek konulmuştur. 

35.220 Eımleklİ İkramiyesi : 
1425 sayılı Kanun hükümleri göz önünde bulundurularak 5434 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrılan personele ödenmek üze
re bu maddeye (182 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.230 Samdık ylönjetim güderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince yönetim giderlerine katılma hüssesi olarak T. C. Emekli Sandığınca bir evvelki 
yıl emekli keseneği karşılığının 0,04 nisbetinde hesaplanarak üniversitemiz adına borç, kaydedilen yönetim giderlerinin ödene
bilmesi için bu maddeye (431 122) lira ödenek konulmuştur. 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.648 öğtmnjci kajnjtininıe yardım : 
Üniversitemiz öğrencilerinin beslenme durumlarına kısmen de olsa yardımcı olmak amaciyle günde bir öğün ucuz yemek verilme
sini sağlamak amaciyle bu maddeye (1 500 000) liralık ödenek konulmuştur. 

35.681 Muihtoaiç öğrenciler© yapılan yardımlar : 
Üniversitemiz öğrencilerinden yardıma muhtaç olanlara Yönetim Kurulu Karan ile selciz ay süreli yardım yapılmasını sağlamak 
üzere bu maddeye (450 000) lira ödenek konulmuştur. 
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35.690 întö-rnlük yapan öğrencilere yardım : 
Senato kararı ile Intörnlük yapan öğrencilere 12 ayı geçmemek üzere ayda (600) lira verilmekte olup 1972 yılında 97 öğrenci için 
hesaplanan (700 000) lira ödenek konulmuştur. 
DERNEK, BİRLİK. KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDİMLAR : 

35.710 Memıurlanm, öğle yemeğime yandım (Memurlar Yardım Sandığına Mterndr.) 
Üniversitemiz memurlarımın öğle yemeğine yardım olmak üzere bu maddeye (517 500) lira ödenek konulmuştur. 

35.719 Haceltltepie Tıp Merteeâ VaMnaa yandım, (inışaalt ve foılşajait borçları ilcin) : 
Hacettepe Çocuk Hastanesinin kuruluşunda inşaatlardan mütevellit bankalara olan borçlarının tesviyesi için Hacettepe Tıp Mer
kezi Vakfına her yıl olduğu gibi bu yıl da yardım olmak üzere bu maddeye (4 500 000) lira ödenek konulmuştur. 

35.720 Dıernieik vıe îbmaefA (kuruluşlarla yandım : 
Yeniden açılan bu maddeye (1) lira ödenek konulmuştur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kaimin İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlan : 

Maddenin muhafazası içiln (1) ödenek konulmuştur. 
36.320 Diğer geçen y ı l a r (borçları : 

Çeşitli sebeplele ilgiM yılı bütçesinden ödenemiyen borçların tediyesini temin için bu maddeye (50 000) lira ödenek konul
muştur. 

36J350 Geçlem ve lestei yıllair ikaaişılılkisız borçları : 
Ankara EJG-.O. İdaresine elektrik borcu ve Sular İdaresine su sarfiyatı dolayısiyle ödenemiyen ve ertesi yıla devreden karşı
lıksız borçların tediyesini temin için bu maddeye (4 000 000) lira ödenek konulmuştur. 

36.400 îlâma b a | l ı borçlar : 
Üniversitemizin kamulaştırma işlemlerinden mütevellit gayrimenkul sahiplerince açılan tezyidi bedel dâvalarının sonuçlanması 
üzerine ilâma bağlı borç haline gelen tediyelerin sağlanması için bu maddeye (20 000 000) lira ödenök konulmuştur. 

36.600 Getri verilecek paraflar : 
Cari yıldan veya geçen yıllar tahsilatından fazla ve fuzuli olanların hak sahiptemıe iadesini temin için bu maddeye (1 000) lira 
ödenek konulmuştur. 
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Rapor 
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı bütçe raporu 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerimle çeşitli yönlerden yaptığımız inceleme sonuçlarını aşağıda arz ve takdim 
ederiz. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 

Kurulu§ : 

Hacettepe Çoıcuk Sağlığı Enstitüsü, 1958 yılında hizmete girmiş ve süratli bir gelişme neticesinde bu enstitü,. 1963 yılında kurulan Hacettepe 
Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin nüvesini teşkil etmiştir. 1967. yılında Hacettepe Ünivemtesi 892 sayılı Kanunla yeniden örgütlenmiştir. Ha
cettepe Üniversitesinde halen aşağıdaki fakültelerde öğretim, eğitim ve araştırma faaliyetlerine devam edilmektedir : 

Dişhekimliğd Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Mezuniyet sonrası Eğitim Fakültesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Mühendislik Fakültesi 
Sosyal v^ İdari Bilimler Fakültesi , 
Tıp Fakültesi 
Bunun dışında Kayseri'de inşasına devanı od ilmekte olan Gevher Nesi.be Tıp Fakültesi öğren çilerinin öğretimleri geçici olarak Hacettepe 

Üniversitesinde yapılmaktadır. Kurulmasınla karar verilmiş olan Mezuniyet sonrası Tarım Fakültesi ile Eskişehir Tıp Fakültesi proje çalışmala
rına da devam edilmektedir. 

Hacettepe Üniversitesinde ayrıca Ev Ekonomisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hastane İdaresi, Hemşirelik, Sağlık BiMmleri Meslekî, 
Teknoloji Meslekî ve Tıp öncesi, Sosyal Bilimle'- ve Fen bilimleri ile ilgili yüksek okullar bulunmaktadır. Yukarda sayılı fakülte ve yüksek okul
ların her birine bağlı çeşitli bölümler yer almak adır. Bunların; dışında doğrudan doğruya Rektörlüğe bağlı 33 enstitü kurulmuştur. Bu enstitü
lerin her biri aynı adı taşıyan fakülte bölümleri ne eğitim programlarının hızlanmasında, araştırmalarda ve özellikle mezuniyet sonrası eğitimin
de çalışmalar yapmakta ve bu suretle aynı bilim ve ihtisas alanında çeşitli fakülte programlarında koordinasyon sağlamakta ve duplikasyon 
önlenmektedir. 
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Öğrenci durumu : 

Hacettepe Üniversitesi yerleşme sahası, biri Hacettepe mevkiinde diğeri de Bcytepe'de olmak üzere iki sitede gelişmektedir. Halen 6 025 olan 
öğrencilerin tümü Hacettepe sitesinde eğitim ve öğrenim görmektedirler. 1972 - 1973 yıUanııda Beytepe sitesindeki yatırımlar tamamlanınca 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe sitesinde 9 000 öğrencilik ek kapasite yaratılmış olacak ve üniversitenin toplam öğrenci kapasitesi 15 000 i bula
caktır. Bu sayının % 20 si Sosyal Bilimler, '% 80 i ise fen, teknik, sağlık ve tıp bilimleri dle ilgili dallara ayrılmış olacaktır. 

Hacettepe Üniversitesinde son yüllarda öğrenci durumunu gösterir tablo aşağıdadır : 

66 
536 

1 314 
3 104 
5 008 
6 025 

Hacettepe Üniversitesine alınan öğrencilerin iki usulde seçildikleri belirtilmiştir. Bunlardan birisi üniversiteler merkezi test sınavlarında pu
anlara göre alman öğrencileridir. İkincisi de yüksek puan alamadıkları halde lise birinci, ikinci ve üçüncüleri 'arasından % 20 oranmda ayrı bir 
kontenjandan alman öğrencileridir. 

Hacettepe Üniversitesl'ne her iki yoklan, alınan öğrencilerin başarıları siste/mli bir şekilde izle nimiekte ve .üniversite giriş sınavlarında yüksek 
puan tut'turamaldiikıları halde lise birinci, ikinci ve üçüncüleri olarak üniversiteye alınan Öğren çiler başlaaugıeta zorluk çekmekte, fakat çok geç
meden diğer öğrenciler kadar hatta onlardan daha başarılı olmaktadırlar. 

Hacettepe Ünivensitesi'njde ders yılı uzun tutulmuş ve .ders programı! arırJda uygulamalı çalışmalara ve seminerlere' oldukça geniş yer ayrul-
ımştır. Bâzr bölümlerinde dere yılı on veya onbir afyı bulmakta., diğerlerinde ise dokuz- aydan) az' ol'nıaımaktadır. 

öğretim Üyeleri ve Yardımcıları : , 
İ892 Sayılı Kanunum getirdiği yeni hükümler Hacettepe Üniversitesi'nİn kuruluşunda ve gelişmesinde yararlar »sağlamıştır. Üniversite yöneti

minin yeni esaslara bağlanm'ası ve Rektör yardımcılığı müessesesinin kurulması ile h'izmıetinyürütülmiesinde kolaylıklar sağlanmıştır Hacettepe 
Üraversit'esd'nin fakülte ve diğer kurumlarına atanmış öğretim üye ve yardiımc darının üniversitenin diğer fakülte ve kurumlarındaki kadrolara 
atanmamış olsalar bile, buralarda da gerekli öğretim, eğitim ve araştırma hizmetleri ile görevlendi lildbilmelerl bu üyemin yeni bir tâyine lüzum kad-
madan üaıdversiltearin çeşitfti kuıraltijşflanında hîfem. et görme olanağını sağlamıştır. 

öğrenimi yılı öğı 

1962 — 
1964 — 
196(1 — 
1968 — 
1070 — 
1971 — 

1963 
1965 
1967 
1969 
1971 
1972 
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Hacettepe Üniversitesin'de öğretim üyeleri ve-öğretim' yandı malları «ayısı aşağıda tabiatla görüleceği gibi hızla, artmıştır. 

Profesör, öğretim Asistan, Uzman 
Yıl doçent görevlisi okutman, Toplam 

19'62 - 1963 
İ964 - 1965 
1966 - 1967 
1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
197.1 - 1972 

14 
40 
m 
120 
132 
132 
134 

19 
19 
6 

132 
120 
261 
337 

37 
11.1 
339 
464 
676 
576 
585 

70 
170 
408 
696 
828 
969 . 

1 056 

Hacettepe Üniversitesi Kanununa göre. Üniversite öğretim üye ve yardımcıları Senato kararıyla ara-jti'rana ve uygulamalarını üniversite-dışım
da yapabildikleri halde, serbest meslek icra etmeleri veya kazanle sağlamak için başka kurumlarda görev almadan yasa ki anı iniştir. Hacettepe1 Üni
versitesi Kanunundaki bu hüküm' üniversitenin gelişmesine yarar sağlamıştır. 

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcılarının a rantınım] arı gelişmekte ve bunların sonuçları yurt içi ve yurt dışı bilimtsel <lergi-. 
(1 erde yayımlanmaktadır. 1971 yılı içinde bilimsel yayın adedi 265 i bulunuştur. , , 

Klinikler : 
Üniiversite'nin hastane ve kliniklerinin ağırlık merkezi Hacettepe'dedir. Ayrıca Üniversite, Etimesgut'Bölge HastaimaBe ile1 Gülveren Sağlık Mer

kezinde klinik uygulamalarını, araştırma ve kanın hizmetlerini yürütmektedir. Hacettepe Üniversitesi kliniklerine yurdum her bölgesinden1, komşu 
anemlekeit] erden teşhis ve tedavi içki gelen hastalan* devamlı, olarak çoğalmakta dır. 

Hacettepe polikliniklerinde tıbbî ve cerrahî muayeıuelerinı sayısı süratle artmaktadır. Son bir yıl içinde 110 €00 civanında radyolojik muayene 
ve 620 000 lâJboratuvar incelenmesi yapılmıştır. Hacettepe hastanelimde yeni doğam çocuk ameliyathanesi, doğulm ameliyathaneleri ve âcil servis 
ameliyathaneleri dışında ayrıca büyük cerrahi operasyonlar için 20tanie ama'liyathanemevcuttur. 
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İıKlNCl BÖLÜM 

Bütçe Uyıguilaanalaaı 

Cari Harcamalar : 

Haicett'epe tMversit'esi'nde uygul'amalı olarak' ve dalıa.çtok tıp ve teknik dallarda eğitim! yapıl dığından ünivereite'nin cari bütçesine konulan 
ödenekler yetersiz kalmaktadır. Hasta- başıma hesaplanan güdüde 19;50 lira ise tamamen yetersizidir. Zira yukarıda belirtildiği gibi Haicetteçye Has
tanelime telhis ve tedavi için müracaat edenlerin önemli bir kısmı büyük masraflara ihtiyaç göslterem vafc'alardır. 

1971 ve 1972 yıllan cari harcamalarıyla ıl'giJi ödenekler mukayese edilince şu hususlar dikkati çekmektedir. 
1971 yılında personel aylıkları üniversite bütçesi dışında bırakılmış, yıl içinde fiilî durunu itibarıyla Maliye Bakanlığı Bütçesinden aktarıl-

ımışiür. 1972 yılında ise (61 543 508) lira tutarındaki aylıklar ve iligili ödenekleri üniversite bütçesinle alınmış, bu sebeple bu yıl cani harcamalarda 
aslında hakiki olmıyan bir artış husule gelmiştir. 

1971 yılında Su, Elektrik ve yakacak ödenekleri yetmemiş, bu tertipler için 1972 yılında (5 400 000) lira ilâve-ortaya çıkmıştır. 
Öte yandan, üniversite inin gelişımiesi, üniversite içinde yeni kuruluş! arın masraflarına karşılamak için geçen yi İki bâzı tertiplerden! indirimîler 

yapıilmflş ve bu yeni açılan tertiplere eklenmiştir. 
Gerek yukarıda belirtilen sebeplerden, ve gerekle fiat artışlarından dolayı cari tertiplerde bâzı ilâvelerin yapılması zaruretine inanm'akftayız. 

Ancak 1972 yUluram cari harcamalar yönünden1 özel durumunu dikkate alan üniversite yöneticilerinin mevcut ödeneklerle yetinmek için elden gelen 
her türlü çabayı sarf edeceklerini ifade etmeleri memnunlukla karşılanmıştır. 

1971 yılında tezyidi bedelden doğma, ilâma bağlı borçlar nakit açığına, yol açmıştır. Hükümetçe teklif edileni kanun tasarısıyla üniversitenin 
bu müşkül duruimunun 'giderileceği öğrenilmiştir. 

Yatırımlar : 

Yatırımlar Hacettepe Üniversitesi'nde hızla gerçekleştİrilmektedir. Üniversitenin inşaa halinde »olan tesislerinden bir kısmı 1972 yılında, geri 
kalanı da 1973 slonunda tamamlanacak, bu suretle Hacelfctepe Üniversitesi fiziki yapıları kuruluşundan itibaren 6 yıl içinde büyük ölçüde gerçekleş
miş olacaktır. Bu plâna göre 1972 yılında ayrılım iş olan ödenek (83 470 OOO) lira tasarının A/2 işaretli yatırım cetvelinde yer almıştır. 

Bu yıl hizmete girecek olan yeni fakülteler, enstitüler ve yataklı tedavi kurumları için yatırım cetvelinde yer alan makina ve teçbizatt ödene
ği sıon derece yetersiz olup, gerekli ihtiyaçlar karşılanmadıkça! bu yeni kuruluşların hizmete açılması güçleşecektir. Bu husustaki tekliflerimiz aşağı
da ayrıca arzölunimuştıır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Hacettepe Üniversitesi! bütçesinin sermaye teş killi ve transfer harcamaları içinde bulunan kam ulaştırma harcamalarının (31 000 000) lira teklif 

edlildiği halde, geçen yıla nazaran (7 750 000) lira noksanı ile (2 250 000) lira ödenek kasbuıl edilmiştir. Arsa fiyatlarının gittikçe artması karşısında 
kamulaştırmanın biran önee ikmali faydalı olacaktır. Bu husustaki önerimiz de aşağıda yer almaktadır. 
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1971 yılında ilâma bağla borçlar için konmuş olan .yetersiz ödenek Üniversiteyi güç duruma sokmuş, ancak 1972 yalında tahakkuk edeceği he* 
saplanan (20 000 000) liralık ödeneğin bütçede yer akması gerçekçi ve memnuniyet verici bîr tutumun ifadesi olarak görülmüştür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

iTeoi .bütçe ile i lgü îteküüf ve teımıeımüer 

Tekliflerimiz : 
Yukarda beOirtıildiğii gibi cari hjaı*camallarla ilgîlii bir teklifimiz olmıyacaktır. Ancak kuruluş halinde olan bu üniversiJtenin gerek yatırımları ve 

gerekse kamıılaştarilmalariyle ilgili tekliflerimiz aşağıda arz edilmiştir : 
1. Hacettepe Üniversitesinin 1971 malî yılı s!onu itibariyle hizmete giren yatırımlarının makina ve teçhizat donanıimları için 1972 yatırım prog

ramında (10 250 000) liraya ihltiyaç gösterilmiştir. 
Ayrıca hizmıete girecek olan 610 yatağm teçhizi ve burılaröa ilgili her çeşit cihazın temini için 'de cari bütçe tekalifimizde yataklı kurumlar gi

derlerinden karşıllanmak üzere (6 000 000) lira ödenek taiebedilmiş, ancak Mailiye BakanİTiğı bu ödeneğin (A/2) işaretli1 yatırım cetvelinde yer al
ması görüşünü ileri isıürmüş, bunun üzerine bu meblâğın <da (A/2) işaretli cetvele ilâvesi için teşebbüse geçil/mis, ancak bütçe ballanmış bulundu
ğundan, bu ilâve mümkün oJlamamıştır. 

O hallide Hacettepe Üniversitesinin hizmete giren (tesislerinin makina ve teçMzat donanımı için (16 250 000) liraya ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bütçe 
kanunu tasariüiııda bu meblâğın ancak (4 000 000) lirası yer almıştır. Halen (12 250 000) liraya ihtiyaç vradır. Ancak bâzı tasarraülarla bu ifhitiya-
cin. ("9 500 000) liraya iiiıdirillmesi mümkün olacaktır. Bu sebeple bu meblağın aşağıda gösterilen tertibine ilâvesini arz ve teklif (ederiz. 

2. Kamulaştırma ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesinin 1971 yılımda ihtiyacı (25 000 000) lira dlduğu hailde (10 000 000) lira ödenek ko
nulmuş, 1972 y a n d a k i ihtiyacı da (31 000 000) Üra olarak 'belMiiikligi halde de (2 250 000) lira kamulaştırma ödeneği tasarıda yer almıştır. 

Kamulaştırma ödeneği ühtiyacı şu şekilde özetlenebilir. 
a) Kamulaştırmanın tamamlanabilimesd için (ol 000 000) liraya ihtiyaç vardır. Bu meblâğın tamamının ödenmesi büyük yarar sağlarsa da, büt

çe mülâhazası ile bu meblâğın tamamımı tasarıda yer almasını teklif etmiyeeeğiz, bunun yerine teklifimiz aşağıdaki (b) fıkrasında yer alacak
tır. 

b) En mübrem ihtiyaç : Hacettepe üıdversitesiııin 1972 yılında Ankara Belediyesine ödenmedi gereken (3 500 000) lira borcu ile ayrıca kamu
laştırma işlemleri tamamlanıp, 1972 yılımda ödeme bekliyen kısmın kaumılaştrrma bedeli olan (5 275 254) lira ile toplam ödenek ihtiyacı 
(8 '775 254) liradır. Bu meblâğın (2 250 000) lirası bütçede yer almış olup, farkı teşkil eden (6 525 254) liranın aşağıda gösterilen tertibine ilâvesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



— 38 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Eklenmesıİ teklif 
Bölüm Madde ödemeğin çeşidi edilen lira , 

23.000 23.811 Maikiiüa t'e^Mzalt alımilıarı ve büyük omnmJarı : f) 500 000 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli (> 525 254 
femennilerimiz : 
jHacettepo ÜniveT-sitesi il<> ilgi'i'i tem on mil erim iz aşağıda sıraüanmıştır. 
d. Hacettepe Ünilvereitesinin gerek Hacettepe- 'mevkiindeki ve gerekse Beytepedeki gelişme1 sitelerinde tesislerinin ikmal edilmesi ve plânla

nan öğrenci kapasitesine biran önce kavuşması için önümüzdeki yılda gerekli yatırım ödeneklerinin bu üniversiteye sağlanmasına öneelik verilme
sini temenni edeniz. 

2. Hacettepe Üniversitesi öğrencilileri ilk yıllarını bir yabancı •dil öğrenmekte geçirmektedirler. Ancak üniversitede tahsil boyunca yabancı <li! 
gerekli oleikle kulllanıîniiadığmdan öğrencilerin dil billgilsi gclişmenıekte, aksiüe gerileni ektedir. Hacettepe Üniversitesinde de Orta. Doğu Teknik Üni
versitesinde olduğu gibi üniversite yıllarında yabancı dile önem veril mesaini veya hiç almazsa. derelerin bir kısmının yalbaueı dikle okutü.'linasmi te
menni ederiz. 

o. 1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi tesislerinin fizikî yapısındaki gelişmeler menınunbıkila izi enin erktedir. Ancak bu üniv eşite nin ve 
özeMiiklie Tıp Fakültesinin çalışmaillan yeteri katlar bilHnıramıektedir. JMemlle'ketçe iftiikar edebileceğimiz ve yurt ve dünya ölçüsünde önemli olan 
bu çalışmaların ve izlenen eğitim sisteminin (eğitim camiamıza ve Türk Milletine tanıtılması m temenni ederiz. 

Hacettepe Üniversitesi J972 yılı Bütçesi ile ilgili raporumuzu tadil teklifi erimizi e birilikte Yüksek Komisyonun takdirlerine arz ejderiz. 
iSaygılanmızla. 

Raportör Raportör jRaportör 
,1 >enizili Milletvekili Hatay MfiMetvekili Rize Milletvekili 

Jlüdai Oral Hüsnü Özkan Salih Zeki Köaeoğlu 
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Bütçe Karma KomisyonıU raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 . 1972 

Esas No. :1/561 
Karar No. : 167 

Cuuı!huriye<t Senatosu Başika&îlığ-ııija 

30 . M . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, tetkiki hususu Komisyonumuza muhavvel «Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı», 

Millî Eğitim, Bakanı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri! ve üniversite Rektörünün de hazır bulundukları oturumda gö
rüşüldü ; 

Söz konusu üniversitenin 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamaları, (A/2) yatırım harcaımailan ile (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için sıraaııylc (156 842 103), («3 470 000), (35 423 794) lira ki, gider toplamı o1ıa.ralk(275 735 897) lira tekli ' olunmakta, 

Gelirleri ise tasarının 2 nci maddesine bağiı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (275 735 897) lira olarak tahmin edilmektedir. 
Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçesi üzerinde Komisyonumuza niyabet en gerekli incelemeleri yapmakla görevi eııdirilen raportörlerimizin 

yaptıkları bu iııceSteme sonucu hazırladıkları raporu Komisyonun ıttılaına sunuş konuşmalarından sonra söz alan sayın üyeiler, genellikle, söz 
konusu üniversitenin, 1958 yılında hizmete giren Hacettepe Çocuk -Sağlığı Enstitüsü üzerine bina edilen ve 1967 yılı nida «üniversite» hüviyetini ik-
tisalbeden bu kuruluşun bugüne dek çalışmaları, hizmetin niteliği ve gelişmesi öğrenci ve öğretim üyeleri münasebetleri ile, geçmiş bütçe uygula
maları üzerinde kişisel göıüşlcrini açıklamışlardır. 

Mütaaki'ben üniversite Rektörüme söz verilmiş, Rektör, üniversitesiyle ilgili, rakamlara müstenit bilgi sunuşunda bulunmuş, üyelerin üzerin-
ıde durdukları pahalı tedavi ve bilhassa ameliyat konularına temasla, bunun nedenlerini izah etmiştir. 

Üyelerin sorulanımı cevaplandırılması, tenkid ve temennilerinin gelecek yılkı çalışmalara mehenk olacağı ifade edildikten sonra maddelerin 
görüşülmeşine geçilerek, 

Tasarının 1 nci maddesi, 
Maddeye bağlı (A/ i ) işaretli cetvelin bölüm 12.000, 12.150 (819 sayıüı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine, maddede bahis ko

nusu 819 sayılı Kanunun tadili sonucu ödenmesi zorunlu (11 055 780) lira ilâve suretiyle cari harcamalar toplam rakamı (167 897 883) lira ol
muş, 

(A/2) Yatınım, harcamaları bölüm 23.000, 23,811 (Makimi teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine, hizmete giren yatırımlara gerek
li makin a ve teçhizatın temini ve ayrıca lıizmıete girecek olan 610 adet yatağın teçhizi ve bunlara gerekli tıbbi malzemenin allımı için asgari öl
çüde hesaplanarak ve tasarrufa da âzami derecede itina gösterilerek yapılan hesaplar sonucu istenilen (9 500 000) liranın ilâvesiyle yatırım har
camaları toplam rakamı (92 970 000) lira olmuş, 

(A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 32.000, 32.100 (Kamulaştırma ve satmalma bedeli) maddesine de Ankara Belediye-
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sine olan 'kamulaştırma bedelli borcu ile kamulaştımna işlemteri tamaımilanımL§ olup 1972 yılında ödeme beklıiyen işler için mübrem olan ihtiyaç 
karşılığı (G 525 254) İ r a ilâve edilmiş, dolayısiylo (A/3) işaretli cetvel toplamı rakamı da (41 949 048) olmuştur. 

Yukarda nedenle!-! arz edilen ilâveler dolayısiyle gider toplam rakamı (302 816 931) lira olmuş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
İkinci madde, 
1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan bütçe gider - gelir dengesini temihen maddeye bağlı (B) 

72.000 bölüm, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine(27 081 034) lira ilâve edilmiş, dolayısryle toplam gelir rakamı 
de bu değişiklikle kaJbul edilmiştir. 

Tasarının mütebaki- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri ise bağlı cetveli eriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

işareti:! cetvelin özel gelirler 
-302 816 931) lira olmuş ve mad-

Ba-şkan 
Balıkesir 

•C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
M. Ulusoy 
Diyarbakır 

#. Savcı 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

N. Kodamanoğlu 
Sivas 

E. Kangal 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Ergeneli 
Amasya 
Y. Acar 

İmzada bulunamadı 
Ankara 
7. Yetiş 

Erzurum 
R. Cinişli 

izmir 
A. N. Üner 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Ordu 
B. S. Baykal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

*Ŝ. Ay gün 

Aydın 
N. Menteşe 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

İmzada, bulunamadı 
Kars 

K. Okyay 
Malatya 

M. Kaftan 
İmzada bulunamadı 

R&ze 
S. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

A 

M. 

Kâtip 
Malatya. 
Karaashın 
Ankara 

/ / . Balan 

Bolu 
/ / . İ. Cop 

Giresun 
E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa. 
M. Erten 

Sakarya 
.V. Bay ar 
Trabzon 

E. Dikmen 

Adana 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı 
Ankara 

Y. Köker 

C. S. Ü. 
R. Üner 
Hatay 

II. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
/ / . Uysal 

Uı-fa 
/. E. Karakapıcı 

Afyon K. 
/ / . IIamamcıoğlıı 

Ankara 
T. Toker 

İinzada bulunamadı 
Denizli 
II. Oval 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
Ar. Kalaycıoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğhı 

Uşak 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Atayurt. 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Hacettepe ü . Bütçesi ( S . Sayısı : 12 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesine cari harcamalar için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (156 842 103) lira, yatırını harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (83 470 000) lira, 
sermaye teşkili ve tramtsfer (harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere '(35 423 794) lira ki toplam olarak (275 735 897) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği 'üzere (275 735 897) Ura olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hacettepe Üniversitesince 1972 yılında elde edile
cek (gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1972 ıbüiçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — (remel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmü Ha
cettepe üniversiteisine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da 
uygulanır. 

MADDE 5. — Hacettepe Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 
4 . 7 . 1967 tarih ve 892 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1972 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak 
veya satınalmacak arsa için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâ-

Hacettepe Ü. Bütçesi 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Hacettepe Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE; 1. — Hacettepe Üniversitesine cari harcamalar için (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (167 897 883) lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (92 970 000) lira, 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları içim de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (41 949 048) lira iki toplam olarak (302 816 931) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (302 816 931) lira olarak tahmita. eddhniştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — TasannMi 4 mcü maddesi aynlen kabul edSfflmlştaJr. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edfflmişltdlr. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 12 ) 



Hükümetin teklifi 

hü tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa'tmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — 'Hacettepe Üniversitesine, uluslararası anlaşmalar 
çerçevesinde kredi yolu ile gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin 
navlun, gümrük, rıhtım, (Damga Hesmi, Metliye hissesi ve diğer her 
çeşit itlhal masrafları için Maliye Bafcaınılıgı Bütçesinin 34.000 nci (Malî 
transferler) bölümlünün (Ka?tma bütçeli idarelere Hazine yardımları) 
kesimi Ibaşlığı altındaki 34.123 ncü (Hacettepe Üniversitesine) madde-
simideki ödeneği, ihtiyaç oldukça her seferim dte yeteri kadar arttırmaya 
ve artınlan bu 'ödeneği Hacettepe ttaüversitesi Büfesinin (A/l) işa
retli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek ve 
(B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak (harcamalara ilişkin 
formül, Ibağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1072 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Müllî Eğitim bakanları yü
rütür. 

Başbakan Devlet (Bakanı Devleti Bakanı 
N. Erim (Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş A. Karaosmanoğhı 
İbişleri Bakanı Dışişleri Balkanı V. Maliye Bakanı 

H. Ömeroğlu S. Koçaş 8. N. Ergin 
Sağ, ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı V. Tarım Bakanı 

Hacettepe Ü. Bütçesi 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 7. — Tasarrnvn 7 nci ma ddesü aynen kabul eddlLmiîişrtür. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maıddesli aiyiüen kaibul edilmiştik. 

[MADDE 9. — Ta&anmın 9 ncu mraıddesii aynen kabul edfîimfilştdr̂  

MADDE 10. — Tasarımlını 10 ncü maddeslî aynen kaibul edâlmlştilr. 

Devlet Bakamı Adalet Bakanı Millî S. Bakanı 
M. Özgün eş 1. Arar F. Melen 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Dış Eko. MLş. Bakanı 

§. Orel M. ÖzteJdn ö. Derbil 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakam Sanavi ve Ti. Bakanı 

( ,S. Sayısı : 12 ) 
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T. Akyol Ö. Dcrbil M. O. Dikmen C. Karakas 
Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İkkân Bakanı Köy İşleri Bakanı 

, •-, N. Dcvres E. Y. Akcal S. Babüroğlu C. Ayhan 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 

Ifacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 

A. Sav A. Vilingiroğlu 
Orman Bakanı (i en elik ve Spor Bakanı 

S. İnal S. Ergun 
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Bölüm 

12.000 

Madde 

12.110 
12.111 

12.150 

12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

ödeneğin çeşili 

PERSONEL GÎDEBLEBÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Devlet memurları aylıkları 
öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 

Lira 

13 558 602 

1 

13 558 600 

1 

3 099 121 

3 099 120 
1 

1 881 398 

60 000 
10 000 
4 000 

50 000 
1 617 000 

(A/ l ) OARt HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaftmi edtleıı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira 

23 076 006 84 619 514 95 675 294 

56 138 207 

42 697 463 

12 202 740 

1 238 004 

3 238 381 

3 238 380 
1 

9 558 002 

594 000 
108 000 
54 000 

477 000 
7 875 000 

67 193 987 

42 697 463 

12 202 740 

12 293 784 

S 238 381 

3 238 380 
1 

9 558 002 

594 000 
108 000 
54 000 

477 000 
7 875 000 

12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 120 396 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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1972 yılı için 
1971 öden-eği Hükümetçe istenen Kam:ûsyon<ca feaibul edifen 

Madde . Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 60 001 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 60 000 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince ödenecek ücretler 1 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 3 086 783 

12.510 
12.571 

12.590 

12.600 
12.610 

Ek görev tazminatı 
İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 
Üniversite tazminatı i'le 224 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tazminat 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
Kesim toplamı 

ödüller 
Yabancı dil ikramiyesi 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

86 782 

1 

3 000 000 

22 501 

1 
22 500 

1 387 600 

450 000 
1 

54 002 

1 
54 000 

1 

13 708 171 

108 270 

r-l 

13 599 900 

450 000 
1 

54 002 

1 
54 000 

1 

13 708 171 

108 270 

1 

13 599 900 

20 251 20 251 

1 
20 250 

1 902 500 

1 
20 250 

1 902 500 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 6 000 10 000 10 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 

12.841, 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

ödeneğin çeşidi 

13.000 

Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma r e inceleme yolluğu 
Kurs geçici görev yolluğu 
Enstitüler yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 232 500) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 670 000) 

YÖNETIM GÎDERLERÎ 

.1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

75 

1 

1 
18 
75 
5 
• > 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

000 

100 
750 
000 
000 
750 

2 500 

135 

76 

150 
240 
5(İ2 

000 

000 

000 
000 
500 

3f> 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe listenen Komisyonca kaıbul ©diten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira = 

100 000 

1 000 

1 000 
35 000 
75 000 

5 000 
3 000 

2 500 

150 

200 

250 
450 
550 

000 

000 

000 
•000 
000 

70 000 

100 000 

1 000 

1 000 
35 000 
75 000 
5 000 
3 000 

2 500 

150 000 

200 000 

250 000 
450 000 
550 000 

70 000 

14 454 500 21 166 500 21 166 500 

Hacettepe Ü. (Bütçesi & Sayısı-:. 12-) 
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Bölüm Madde 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

8 059 000 

125 
.130 
400 
900 

ti 500 

000 
000 
000 
000 
000 

4 000 

C* 733 COO 

900 
750 

4 000 
80 

i.) 

000 
000 
000 
000 
000 

450 000 

150 000 
300 000 

1972 yılı için 
Hükümetiçe feteıien Komd'syonıea feaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana 
Lira Lira Lira Lira 

10 955 000 

800 000 

200 00O 
600 000 

10 955 000 

250 000 
200 000 
500 000 

1 500 000 
8 500 000 

5 000 

9 203 000 

3 000 000 
750 000 

5 300 000 
150 000 

3 000 

1 
8 

o 

3 

5 

250 000 
200 000 
500 000 
500 000 
500 000 
5 000 

203 000 

000 000 
750 000 
300 000 
150 000 

3 000 

803 000 

200 000 
600 000 

Hacettepe t). Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GIDER
LERI 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

İlCüO HİZMET GİDERLERİ 

OENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından, korunma ve sigorta giderleri 
1-1.130 Mahkeme harçları vı; giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri (Hemşirelik ve «iğlik hiz

metleri öğrencileri için) 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.505 Spor giderleri 

Haceti epe 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Memen Komisyonca k'aıbıü edıiöien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

212 500 208 500 208 500 

3 657 000 7 313 000 7 313 000 

21 C00 21 000 21 000 

20 000 20 000 20 000 
1 000 1 000 I 000 

000 1 000 1 000 

3 635 0C0 7 291 000 

5 000 5 000 

480 000 (i()() 000 
2 300 000 (i 000 000 

KK) ooo ;;:!(; ooo 

50 000 50 000 50 000 

Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 

7 

(i 

291 

5 

000 
000 
330 

000 

000 

000 
000 
000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.598 Öğrenci yurdu her çeşit giderleri ile tesis 
ve teçhiz giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

REKTÖRLÜK VE REKTÖRLÜĞE BAĞ
Lİ ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER VE 
YÜKSEK OKULLAR ( H D E R L E R Î 

REKTÖRLÜK 
Büro giderleri 
ulaştırma giderleri 
(îiyim - kuşam alım. ve gi'der!-"H 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

(Rektörlük giderleri toplamı : 1 005 001) 

BASIM - YAYIM - AUDOVİZÜEL VE 
DİĞER EĞİTİM ARAÇLARI MERKEZİ 
GİDERLERİ 

15.121 Büro giderleri 
15.126 Malzeme alım ve giderleri 
15.129 Diğer alım ve giderleri 

15.111 
15.112 
15.115 
15.116 

0 
15.119 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

700 000 

39 895 268 

11 942 750 

85 000 
1 000 

125 000 
!) 600 000 
1 000 000 
'AO 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe listeden Komliayonıca fealbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topi*n& 
Lira Lira Lira Lira 

:100 000 

7 022 007 

50 

125 
800 

000 
1 

000 
000 

80 000 

150 000 
!0 000 

42 673 088 

300 000 

42 673 088 

7 022 

50 

125 
800 

007 

000 
1 

000 
000 

:)() 000 

1 
150 000 
10 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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BÖÎüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(Basım - Yayım - Aııdiovizüel ve diğer 
eğitim araçları merkezi giderleri toplamı : 

160 001) 
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istıenen Komisyonca kıajbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.131 Büro giderleri 
15.134 Kompüter kira bedeli 
15.136 Malzeme alım ve giderleri 
15.13!) Diğer alım ve giderleri 

(Bilgi işlem, merkezi giderleri toplamı : 
3 428 000) 

MEDIKO - SOSYAL VE ÖĞRENCİ REK
REASYON MERKEZİ GİDERLERİ 

15.141 Büro giderleri 
15.144 Kira bedeli 
15.146 Malzeme alım ve giderleri 
15.149 Diğer alım ve giderleri 

(Mediko - Sosyal ve öğrenci rekreasyon 
merkezi giderleri toplamı : 285 502) 

MERKEZİ KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.151 Büro giderleri 
15.152 Ulaştırma giderleri 
15.156 Malzeme alım ve giderleri 
15.159 Diğer alım ve giderleri 

(Merkezi kitaplık giderleri toplamı : 
2 001 002) 

25 500 
23 000 

500 

1 000 
750 

050 000 
1 000 

15 000 
2 903 000 

500 000 
10 000 

1 
25 500 

260 000 
.1 

1 000 
1 

2 000 000 
1 

15 000 
2 903 000 

500 000 
10 000 

1 
25 500 

260 000 
1 

1 000 
1 

2 000 000 
1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îsteo/eaı Komisyoai'ca kafbul eddflien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ÖĞRENCİ İŞLERİ MERKEZİ GİDER
LERİ 

15.161 Büro giderleri 
15.166 Malzeme alım ve giderleri 
15.169 Diğer alım ve giderleri 

(öğrenci işleri merkezi giderleri toplamı : 
142 501) 

REKTÖRLÜĞE BAĞLI ENSTİTÜLER 
GİDERLERİ Kesim toplamı 3 075 018 8 383 035 8 383 035 

140 
2 

1 
000 
500 

1 
140 000 

2 500 

ANATOMİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.211 Büro giderleri 1 4 000 4 000 
15.216 Malzeme alım ve giderleri 400 000 225 000 225 000 
15.219 Diğer alım ve giderleri 1 1 1 

(Anatomi Enstitüsü giderleri toplamı : 
229 001) 

BASIN VE YAYIN ENSTİTÜSÜ Gİ
DERLERİ 

15.221 Büro giderleri 1 1 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 10 000 10 000 
15.229 Diğer alım ve giderleri 1 1 

(Basın ve Yayın Enstitüsü giderleri top
lamı : 10 002) 
BEŞERİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Gİ
DERLERİ 

15.231 Büro giderleri 4 000 4 000 
15.236 Malzeırie alim ve giderleri 25 000 25 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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BSliraı Madde 

15.239 

15.241 
15.246 
15.249 

15.251 
15.25G 
15.259 

1.5.261 
15.266 
15.269 

15.271 
15.276 
15.279 

15.281 
15.286 
15.289 

15.291 
15.296 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ifeıtfeınien Komisyonca İcalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Diğer alını ve giderleri 
(Beşeri Bilimler Enstitüsü giderleri top
lamı : 29 001) 
BESLENME VE GIDA BİLİMLERİ 
ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
BİYOFİZİK ENSTİTÜSÜ GİDLRLKRİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
BİYOKİMYA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri1 

Malzeme alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderderi' 
BİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
EĞİTİM ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
EKONOMİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

550 000 
1 

1 
400 000 

1 

4 
25 

4 
200 

4 
825 

4 

000 
000 
1 

000 
000 
l 

000 
000 
1 

000 
350 000 

4 
10 

1 

000 
000 
1 

4 000 

4 
25 

4 
200 

4 
825 

4 
350 

000 
000 
1 

000 
000 
1 

000 
000 
1 

000 
000 
1. 

4 000 
10 

4 

000 
1 

000 
1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı •: 12 ) 
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Bölüm Madde 

15.299 

"15.311 
15.316 
15.319 

15.321 
15.326 
15.329 

15.331 
15.336 
15.339 

15.341 
15.346 
15.349 

15.351 
15.356 
15.359 

15.361 

ödenenin cesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hüikiimetçe İstenen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Diğer alım ve giderleri 
FARMAKOLOJİ VE TOKSÎKOLOJl 
ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
FİZİK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

FİZYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

HİSTOLOJİ - EMBRİYO LO.J î ENSTİ
TÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
İŞLETMECİLİK ENSTİTÜSÜ Gİl)KR-
LERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 

1 
450 000 

1 

4 000 
275 000 

1 

4 000 
600 000 

1 

4 000 
250 000 

1 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
275 000 

1 

4 000 
600 000 

1 

4 000 
250 000 

1 

4. 000 

4 000 
150 000 

1 

1 
1 
1 

4 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

15.366 
15.369 

15.371 
15.376 
15.379 

15.381 
15.386 
15.389 

15.391 
15.396 
15.399 

15.411 
15.416 
15.419 

15.421 
15.426 
15.429 

Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe Menen Koımisyocri'ca fcaJbul edıiUien 
Lira Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Lira Lira Lira 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
KİMYA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alim ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

KLİNİK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA 
ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri' 
KLİNİK PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım1 ve giderleri' 

KÜTÜPHANECİLİK VE DOKÜMAN
TASYON ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
MODERN DİLLER ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1 
450 000 

1 

50 

4 
600 

000 
l 

000 
000 
1 

2 
4 

150 

4 

000 
000 
1 

000 
700 000 

1 

1 000 
00 000 

1 

4 000 
50 000 

1 

50 

4 
600 

000 
1 

000 
000 
1 

4 000 
2 150 000 

1 

4 000 
700 000 

1 

1 000 
100 000 

4 
50 

1 

000 
000 
1 

Hacettepe Ü. 'Bütçesi ( & Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.431 
15.436 
15.439 

15.441 
15.446 
15.449 

15.451 
15.456 
15.459 

15.461 
15.466 
15.469 

15.471 
15.476 
15.479 

15.481 
15.486 
15.489 

MATEMATİK ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve gideri eri 
Diğer alım ve giderleri 
MİKROBİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
NÜFUS ETÜTLERİ ENSTİTÜSÜ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alını ve giderleri 
PATOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
RADYOLOJİ ENSTİTÜSÜ GİDERLER f 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1971 ödiemeğl 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
50 000 

1 

1 
75 000 

1 

1. 
550 000 

1 

Hükümettçı 
Madde 
Lira 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
125 000 

1 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
150 000 

1 

4 000 
25 000 

1 

4 000 
800 000 

1 

1972 yılı için 
<e Menen Komisyonca kaibul eddllen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
125 000 

1 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
150 000 

1 

4 000 
25 000 

1 

4 000 
800 000 

1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

RADYOBİ Y()I/)J t ENSTİTÜSÜ O1 1)VAİ-
LERİ 

15.491 Büro giderleri 
15.496 Malzeme ahin ve giderleri 
15.499 Diğer alım ve giderleri 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (M-
DERLERİ 

15.511 Büro giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.519 Diğer alım ve giderleri 

TEKNOLOJİ' ENSTİTÜSÜ Ol DERLERİ 
15.521 Büro giderleri 
15.526 Malzeme alım ve giderleri 
15.529 Diğer alım ve giderleri 

.TOPLUM HEKİMLİĞİ ENSTİTÜSÜ (ll-
DERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
15.536 Malzeme alım ve giderleri 
15.539 Diğer alım ve giderleri 

YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OİDLR-
LERİ 

15.541 Büro giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.54.9 Diğer alım ve giderleri 

1971 Merteği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

1 
150 000 

1 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstenen Komiisyonica kaibul edilen' 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topdaıaı 
Lira Lira Lira Lira 

4 000 
300 000 

4 
25 

4 
:00 

000 
000 
1 

000 
000 
1 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
300 000 

1 

4 000 
300 000 

1 

4 000 
25 000 

1 

4 000 
300 000 

1 

4 000 
50 000 

1 

4 000 
300 000 

1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



Bölüm Madde 

15.55.1. 
1.5.555 
"15.556 
15.557 
15.559 

15.561 
15.565 
15.566 
15.567 
15.569 

Ödeneğin çeşidi 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İLE 
İLGİLİ ENSTİTÜLER GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

HASTANE İDARESİ ENSTİTÜSÜ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
(!iyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme, ilâç alım ve giderleri 
Yiyecek atlım ve giderleri 
Diğer, alım ve giderleri 
(Hastane İdaresi Enstitüsü giderleri top
lamı : 15 0.11 000) 
ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 
.Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme, ilâç. alım ve giderleri 
Yiyecek ahin ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Çocuk Sağlığı Enstitüsü giderleri top
lamı : 5 665 000) 
FAKÜLTELER GÎD ERLERİ 

Kesim toplamı 

— 57 — 

1971 ödeneğe 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21 

10 
6 

585 

10 
850 
365 
500 
30 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

10 000 
60 000 

2 250 000 
1 500 000 

10 000 

3 292 500 

DİŞ HEKİMLİĞİ .FAKÜLTESİ GİDER
LERİ 

15.611 Büro giderleri 
15.612 Ulaştırma giderleri 

Hacettepe Ü. Bütçesi 

1972 yılı için 
Hülkümetçıe İstenen Komisyonca fealbul edüten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

20 676 000 

70 000 
-'500 000 

8 100 000 
6 500 000 

41 000 

45 000 
100 000 

3 000 000 
2 500 000 

20 000 

5 999 028 

5 000 
1 

20 676 000 

70 000 
300 000 

8 100 000 
6 500 000 

41 000 

45 000 
100 000 

3 000 000 
2 500 000 

20 000 

5 999 028 

5 000 
1 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

15.616 
15.619 

15.621 
15.622 
15.626 
15.629 

15.631 
1.5.632 
15.636 
J 5.639 

15.641 
15.642 
15.646 
15.649 

Ödeneğin çeşidi 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Diş Hekimliği' Fakültesi giderleri top

lamı : 805 002) 

ECZACILIK FAKÜLTESİ (ÖDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Eczacılık Fakültesi giderleri toplamı : 

805 002) 
ESKÎŞEHÎR TIP FAKÜLTKSt GÎDER-
LERÎ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Eskişehir Tıp Fakültesi giderleri top
lamı : 1 003) 

FEN FAKÜLTESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Fen Fakültesi giderleri toplamı : 

2 155 002) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 
1 000 

000 000 

1 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fcafoul eddfllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

800 000 
1 

5 000 
1 

800 000 
1 

000 
1 
1 
1 

5 000 
1 

2 150 000 
1 

800 000 
1 

5 000 
1 

800 000 
1 

1 000 
1 
1 
1 

5 000 
1 

150 000 
1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

15.651 
15.652 
15.65G 
15.659 

15.661 
15.662 
15.666 
15.669 

15.671 
15.672 
15.676 
15.679 

15.681 
15.682 

ödeneğin çeşidi 

GEVHER NESİBE TIP FAKÜLTESİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Gevher Nesibo Tıp Fakültesi giderleri 
toplamı : 2 003) 
KİMYA FAKÜLTESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Kimya Fakültesi giderleri toplamı : 

505 002) 
MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİ FA
KÜLTESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi gi
derleri toplamı : 155 002) 
MEZUNİYET SONRASI TARIM FA
KÜLTESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul «dülten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l ira Lira 

2 000 
1 
1 
1 

5 000 
1 

500 000 
1 

1 000 
1 000 

125 000 
1 000 

5 000 
1 

150 000 
1 

2 000 
1 
1 
1 

5 000 
1 

300 000 
1 

5 000 
1 

150 000 
1 

000 
1 

000 
1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

15.686 
15.689 

15.691 
15.692 
15.696 
15.699 

15.711 
15.712 
15.716 
15.719 

15.721 
15.722 
15.726 
15.729 

ödeneğin çeşidi 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Mezuniyet Sonrası Tarım Fakültesi gi
derleri' toplamı : 1 003) 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Mühendislik Fakültesi giderleri toplamı : 

505 002) 
SAĞLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer1 alım ve giderleri 
(Sağlık Bilimleri Fakültesi giderleri top
lamı : 5 003) 
SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER FAKÜL
TESİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Sosyal ve İdari Bilimleri 

derleri toplamı : 55 002) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı içitn 
Hükümetçe istenen Komisyonca t abu l ©dillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 
1 

500 000 
1 

3 000 
1 000 

100 000 
1 000 

000 
1 
1 
1 

1 001) 
1 000 

50 000 
500 

fakültesi gi-

Haeettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı • 12 ) 

5 000 
i 

50 000 
1 

5 000 
1 

500 000 
1 

5 000 
1 
1 

5 000 
1 

50 000 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TIP FAKÜLTESİ OTDERLERİ 
15.731. Büro giderleri 
15.732 Ulaştırma giderleri 
15.736 Malzeme alım ve giderleri (Mııltidisiplin 

lâboratlivarları ile interdisipliner bölümler) 
15.739 Diğer alım ve giderler 

(Tıp Fakültesi giderleri toplamı : 
1 005 002) 

YÜKSKK OKULLAR ({İDERLLRT 
Kesim, toplamı 

LV EKONOMİSİ YÜKSÜK OKl'LL 
GÎDERLERÎ 

15.811 Büro giderleri 
15.812 Ulaştırma giderleri 
15.816 Malzeme alım ve giderleri 
15.819 Diğer alım ve giderleri 

(Ev Ekonomisi Yüksek Okulu giderleri 
toplamı : 53 002) 
FtZYOTERAPÎ VE REHABİ LİTASYON 
YÜKSEK OKULU (ilDERLERl 

15.821 Büro giderleri 
15.822 Ulaştırma giderleri 
15.826 Malzeme alım ve giderleri 
15.829 Diğer alım ve giderleri 

(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek 
Okulu giderleri toplamı : 203 002) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hiikünıetç'e istenen Komisyonca kabul .edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

5 000 
1. 

1 000 000 
1. 

593 018 

3 000 

50 000 
1 

3 000 
1. 

200 000 
1 

5 000 
1 

000 000 
1 

593 018 

3 000 
1 

50 000 
1 

3 000 
1 

200 000 
1 

Hacettepe Ü. Biiteesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm Madde 

15, 
15. 
15. 
15. 

831 
832 
83G 
839 

,841 
.842 
.846 
,849 

15.85.1 
15.852 
1.5.856 
15.859 

ödeneğin çeşidi 

HASTANE İDARESt YÜKSEK OKULU 
İLE BUNA BAĞLI TIBBÎ TEKNOLOJİ, 
RADYOTEKNOLOJİ VE I i LMŞİRELİK 
KO LE JLERİ O t DEKLERİ' 

Büro giderleri 
TJ1 aştı rma gider 1 e ri 
Malzeme alını ve .giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
Toplamı : 104 002) 

HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderler'] 
Diğer alım ve giderleri 

(Hemşirelik Yüksek Okulu giderleri top
lamı : 53 002) 

SAĞLIK BİLİMLERİ MESLLKÎ YÜK
SEK OKULU GİT)ERLERİ 
Büro giderleri 
IJ 1 aştırın a giderle ri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve gi'derleri 
(Sağlık bilimleri Meslekî Yüksek Okulu 
gideri eri toplamı : 13 002) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
.Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 000 
1 

100 000 

3 000 
1 

50 000 

3 000 
L 

.10 000 
1 

4 000 
1 

100 000 
1 

3 000 
1 

50 000 
1 

3 000 
1 

10 000 
1 

Hacettepe Ü. (Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 



Bolum Madde 

1.5.861 
15.862 
15.866 
15.869 

15.871 
15.872 
15.876 
15.879 

15.881 
15.882 
15.886 
15.889 

15.891 
15.892 

ödeneğin çeşidi 
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1971 ödmegt 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hü'kümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam' 

Lira Lira Liıa Lira. 

TEMEL FEN BİLİMLERİ YÜKSEK 
OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Diğer alını ve giderleri 
(Temel Fen Bilimleri yüksek okulları 
giderleri toplamı : 43 002) 
TEMEL SOSYAL BİLİMLER YÜKSEK 
OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Temel Sosyal Bilimler Yüksek Okulu gi

derleri toplamı : 43 002) 
TIP ÖNCESİ TEMEL BİLİMLERİ 
YÜKSEK OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Tıp Öncesi Temel Bilimler Yüksek Okulu 
giderleri toplamı : 43 002) 
TEKNOLOJİ MESLEKÎ YÜKSEK OKU
LU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

40 000 
1 

3 000 
1 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( >S. Sayısı : 12 ) 



Bölüm Madde ödenenin '-esidi 

16.000 

15.896 Malzeme alım ve giderleri 
15.899 Diğer alım ve giderleri 

(Teknoloji Meslekî Yüksek Okulu gider
leri toplamı : 38 002) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İSYKKLERİ GİDER
LERİ 

16.120 Atelyc giderleri 

ULUSLARARASİ İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt ici toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadele giderleri 
TEMStL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam t.msii giderleri 
16.712 Görevsci temsil giderleri \ 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

— 64 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

75 000 

635 000 

50 

585 

000 

000 

40 001 

40 000 
1 

>0 000 

800 001 

1972 yılı için 
.Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edi'lien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

:Ü5 ooo 
1 

1^5 000 

635 000 

'50 000 

585 '000 

60 001 

'60 000 
1 

250 000 

1 070 001 

35 000 
1 

125 00ü 

635 000 

50 

585 

000 

ooo 
60 001 

60 000 
1 

250 OOO 

1 070 001 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 23 076 006 84 iöl'9 5Üİ4 9!5 ff75 294 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 14 454 1500 21-0106 '500 Öl 11(616 500 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 05*7 O00 7 '313 000 7 8113 000 
15.006 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı ' 39 819)5 308 42 '673 08B 412 1673 088 
16.009 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 800 001 1 070 OOl il 070 001 

CARİ HARCAMALAS TOPLAMI 81 882 775 156 842 103 1167 897 883 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği ITıükümetce islenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde liölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 2 800 000 2 000 000 2 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 2 800 000 2 000 000 2 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

(Sağlık sektörü : 20 000 000) 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 77 750 000 77 250 000 77 250 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 5 000 000 4 220 000 13 720 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 77 750 000 77 250 000 77 250 000 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 5 000 000 4 220 000 13 720 000 

23.811 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 4 500 000 4 000 000 13 500 000 

23.812 Taşıt alımları 500 000 220 000 220 000 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 2 800 000 2 000 000 2 000 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 77 750 000 77 250 000 77 250 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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Çölüm Madde ödenenin çeşidi 

1971 öd-eneğl 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 5 000 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca Ikalrul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 220 000 i:i 720 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 85 550 000 83 470 000 92 970 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 12 ) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümete o istenen Komisyonca 'kaimi edifen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplara! 

Bölüm Madde ödenenin eesidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 10 000 000 2 250 000 8 775 254 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 10 000 000 2 250 000 8 775 254 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 15 000 15 000 

ULUS LAK Ali ASİ TEŞEKKÜLLURU 
ÖDEMELER 

720 Uluslararası üniversiteler kurum ve. der
neklere katılma payı 15 000 15 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 7 461 473 9 107 793 9 107 793 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 611 473 1 440 292 1 440 292 

35.210 % 1 ek kargılıkları 1 827 170 827 170 
35.220 Emekli ikramiyesi 81 000 182 000 182 000 
35.230 Sandık yönetim giderleri 530 472 431 122 431 122 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFATLAR, VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 2 300 000 2 650 000 2 650 000 

35.G48 Öğrenci kantinine yardım 1 500 000 1 500 000 I 500 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 450 000 450 000 450 000 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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1972 yılı için 
1971 öĞ&aeği Hükümete e isten em Komisyonca kabul edilen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
jSölüm. Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.690 întörnlük yapan öğrencilere yardım 350 000 700 000 700 000 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 4 550 000 5 017 501 5 017 501 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 517 500 517 500 
(Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 

35.719 Hacettepe tıp merkezi vakfına yardım 

(İnşaat ve inşaat borçları için) 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
35.720 Dernek ve benzeri1 kuruluşlara yardım 1 1 

0 Rektörlüğe bağlı öğrenci kuruluşlarına 
yardım 50 000 

$6<0öö BORÇ ÖDEMELERİ 61 002 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 50 002 

»löiiilO .Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan l 

3G.320 Diğer geçen yıllar borçları 50 000 
36.350 (Geçon ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 
36.400 İlâma bağlı borçlar 10 000 

36.600 üeri verilecek paralar 1 (XX) 

4 050 001 

1 
50 000 

4 000 000 
20 000 000 

1 000 

24 051 001 

4 050 001 

1 
50 000 

4 000 000 
20 000 000 

1 000 

24 051 001 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S . Sayısı : 12) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Jiıtkiiınetro istenen Komisyonca kaimi edi'fen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 000 

7 461 473 
61 002 

17 522 475 

2 250 000 
15 000 

9 107 793 
24 051 001 

35 423 794 

32.000 KAM IT LAŞTIRM A VE S ATIN ALMALAR 
Bölümü toplamı 10 000 000 2 250 000 8 775 254 

31,000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü tophunı 15 000 15 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 7 461 473 9 107 793 9 107 793 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 'Bölümü toplamı 61 002 24 051 001 24 051 001 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 17 522 475 35 423 794 41 949 048 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S . Sayısı ı 12 ) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

53.000 

61.000 

B/l Yergi gelirleri 
DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.2G0 Hare, kayıt, imtihan ve diploma harçları 

B/2 Vergi dışı gelirler 

KURUMLAR HASILATI 

.61..100 DÖner sermaye gelirleri 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.230 Kitap satışından elde edilenler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

OKSİTLİ GELİRLER 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

25 000 

25 000 

Kesim toplamı 

üc retle ri 

995 000 

395 000 
600 000 

1 

955 000 960 000 960 000 

955 000 

25 000 

25 000 

995 001 

960 000 

25 000 

25 000 

1 000 000 

400 000 
600 000 

1 

25 000 

25 000 

1 000 001 

960 000 

25 000 

25 000 

1 000 000 

400 000 
600 000 

1 

25 000 

25 000 

1 000 001 

H&eefctepe Ü. Büjfcçesi (S . $&ym : 12 ) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

5:1000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

B/3 Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devredilenler 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü topla mî 

KURUMLAR HASILATI 
Bölümü topîarriT 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPIiAM 

1972 fûî İğdi 
1971 yılı (tahminleri Hükümetçe talimin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

182 955 248 

182 955 249 273 725 896 

273 725 89 

182 

955 

25 

25 
995 
955 

000 

000 

000 
001 
249 

184 955 250 

1 
273 

900 

25 

25 
000 
725 

000 

000 

000 
001 
890 

275 735 897 

300 806 929 

300 806 930 

960 

25 

25 

000 

000 

000 
1 000 001 

300 806 930 

302 816 031 

Hacettepe ,£L. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin Ö z e t i 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 4 . 7 . 1967 892 Hacettepe Üniversitesi kurulması hakkında Kanun 
» İ 8 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 neü maddesi 

R - CETVELİ 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli c et>veldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 
Hacettepe Üniversitesinin 237 sayılı Kanun gereğince 1972 yılında satınalacağı taşıtlar listesidir. 

Adet Taşıtın Cinsi Defransiyel Kullanıldığı Yer 

21 Araızi binek (6 kişilik) 4 X 4 Şehir dıışı'hizmetleri için 
1 Kaptıkaçtı 4 X 4 Şehir içi hizmetleri için 

Hacettepe Ü. Bütçesi ( S. Sayısı : 12 ) 
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T - C E T V E L İ 

237 sayılı Kanunun 11 ,nıci madesi gereğince 3971 yılında kullanılan taşıtlar listesi 
Adet Cinsi Markası Satmalıma Tarihi Bedeli Tl. 

1. 
2 
1 
1 
1 
•1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ambulans 
Ambulans 
Kamyon 
Piek - up 
Piek - up 
Otobüs 
Kamyon 
St. Wag'on 
Mütmibüls 
Münibüs 
Kaptıkaçtı 
Kamyon! 
Kaptıkaçtı 
Kamiyoneıt 
Otomobil 
Otomobil 
Kamiyionet 
Piek - up 
Müsnritoüs 
Otobüs 
Kamyon 
Seyyar Röntgen 
Otam'obil 
Otoım!obil 
,S(tv Waigon 
Triporter 

Jeep 
Wö]8iWaıgeıı 
Bedftord 
Doidge 
Dodıge 
İntemational 
Morris 
International 
Wolktewaıgeıı 
M e rcusry 
(^hevıiokt 
B'edford 
Deeioto 
Mord 
Ohevrolet 
Ohevrolet 
Laotrover 
Doîclige 
W,olkswagen 
Mercedels 
Reo 
İntern'at'ional 
Dodge 
Tanus 
Pbnd 
A w elik 

14 
9 
0 
(> 
7 

m . 
23 
23 
16 

•20 
28 . 
a . 

1908 
19108 

1968 
1908 
1909 
1909 
1909 
1909 

9 - 3 0 . 10. 1908 
2 . 1964 
1 . .1969 
9 . 1970 
0 . 1971 

95 000 
100 000 
98 0Ü0 
45 000 
45 000 

109 0D0 
88 000 

105 0O0 
90 0O0 
'54 975 

105 000 
88 000 
77 000 

Amerikanı ihtiyaç; l'azlaısınldan sağlaünmuşltır. 

Tıp Merkezi Vakfının Bağışı 
:» .» ı» » 

H a c e t t e p e Ü. Bütejeısi ( S . Sayısı : 12 ) 
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1972 YILI 
Ege Üniversitesi Bütçesi 





Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (1 /18) 

T. C. Ankara 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 . 1971 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1340/143İ2 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Ege üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile ge
rekçesi ve eM cetveller ilişik olarak sunulnıuştur, 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

İBaşJbakan 
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EGE ÜNÎVEBiStTESt 1972 MALÎ YILI 'BÜTÇE GEREKÇESİ 

Üniversitemiz, bu yıl 7 fakülte ile faaliyet göstermektedir. Rektörlük 6 fakülte ve bir akademiden meydana gelen 1972 bütçemiz mütaakıp 
paragraflarda izaih olunan sebepler sonunda (131 198 788) lira olan 1971 bütçemize nazaran (64 556 847) lira fazlasiyle (195 755 635) lira ola
rak hazırlanmış bulunmaktadır. 

Üniversitemiz henüz kuruluş noksanlıklarını tamamlama çalbası içinde bulunduğundan öğretim ve hizmetin gerektirdiği araç, gereçlerini ih
tiyaca cevap verecek şekilde temin etmek zorunluğundadır. Bu nokta göz önüne alınarak .1972 yılı Bütçemizde karşılanması isitenilen noksanlık
lar ve hizmet karşılıkları içim artış kaydeden Ödenekler aşağıda kuramlarına göre sıralanan tertiplerde yer almıştır. 

flEKTÖRLt*K : 

Bölüm Madde 

12.110 Devlet Memurları aylıkları : 

•657 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle yapılan intibaklar neticesi lüzumlu olan (4 127 798) lira ödenek konulmuştur. 
12.111 öğretini üyeleri görevlileri ve yardımcılariyle »uzmanlar aylıkları i: 

Yabancı diller okulunun rektörlüğümüze bağlaıımasiyle kadro karşılıklarından (351 378) lira teklif edilmiştir. 
12.160 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardıcılaraıa % 10 ve % 15 nislbetinde avans ödenmesini teminen (53 312) lira ödenek konul 

muştur. 

12.260 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bu yıl istihdamları kararlaştırılan 4 uzman için yapılan hesap sonunda (112 500) lira ödenek konulmuştur. 

12.260 İhtisası gerektiren hizmetlerde çalışmalarını teminen bu tertip açılmış ve (73 '710) lira ödenek konulmuştur. 
12.280 4şçi Hicretleri : 

Rektörlüğe ait (3 700) dekarlık arazi üzerinde mevsimlik saha hizmetlerinin temini için (45 000) lira teklif edilmiştir. 
12.310 Çocuk izanımı<: 

Ühtiyaca kâfi gelmediğinden (36 OOO) lira teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli [Keseneği Karşılığı : 

ıDevlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle hesaJben (649 452) lira artırılmıştır. 
12.380 Prim (karşılıkları : 

İşçi ücretlerine muvazi olarak (5 175) lira teklif edilmiştir. 
12.39li ıGiyecek yardımı : 

Buna müstelhak olan personel hesabedilerek (27 446) lira olarak teklif edilmiştir. 

Rgıot Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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Bölüm Madde 

12.430 Konferans lücreti : 
İhtiyaca göre (9 000) lira teklif 'edilmiştir. 

12.510 Ek gıörev tazminatı : 
Rektörlüğe bağlanan Yabancı Diller Okulu d'Oİayısiyle ihtiyaca binaen (15 444) lira teklif edilmiştir. 

12.590 Yabancı Diller Okulu Öğretim üyelerine ödenmek üzere hesaben (280 800) lira ödenek: konulmuştur. 
12.013 Geçici görev yolluğu ihtiyaca kâfi gelmediğinden (5 000) lira fazlasiyle (35 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
12.814 ,1972 yılında gelecek yabancı uzmanların harcırahlarını karşılamak üzere (2 499) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12.832 
12.875 Tertiplerindeki yolluklarda bir artış olmamış sadece (2 875) lira nîoksaniyle teklif edilmiştir. 
13.110 
13.100 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine fiyat artışları gıöz önünde bulundurularak ceman (59 000) lira ödenek fazlasiyle teklif 

edilmiştir. 
13.210 
13.290 Genel yönetimle ilgili giderler tertipleri de % 35 fiyat artışı esas alınarak (90 000) lira fazlasiyle teklilf edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

Yeni hizmete giren abonelerim abonman ve konuşma ücretlerini teminen (80 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet 'taşıtları üşletme ve onarma (giderleri : 

Rektörlük hizmet taşıtları hesabedilerek (24 650) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
14.595 ISpor giderleri : 

1968 yılında başlıyan üniversitemiz spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve öğrenciye faydalı olabilmesi mafcsadiyle her çeşit spor 
branşlarının ihtiyacının karşılanabilmesi için (75 000) lira teklif edilmiştir. 

15.262 Yabancı Diller Okulu Ulaştırma giderleri : 
Bu okulun ulaştırma hizmetleri .arttığından (1 500) lira fazla ödenek konulmuştur. 

15.205 Oiyim - kuşam lalım ve giderleri : 
Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında kalanlar için hesaben (2 381) lira teklif edilmiştir. 

15.268 Ders ücreti : 
Üniversitemize bağlanan Mühendislik Akademisi ile yüksek okullarda okutulacak derslerin ücretlerini karşılamak amaciyle 
(86 400) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.412 Radfc) izotop Araştırma merkezi ulaştırma giderleri : 
İhtiyaca binaen (500) lira artırılmıştır. 

Ego Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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U5.415 Criyim - kuşam alım ve giderleri : psamı dışında kalan personelin giyimi için he-
'Radio - İzotop merkezi ihtiyacından bulunan ve Devlet Memurları Kanunu ka 
saibed'iierek (6 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

1S.421 
15.422 Milletler ar alsı İktisadi Münasebetler Araştırıma Enstitüsü ıgiderleri : 

İlgili enstitünün giderleri lüzumuna binaen ihtiyaca kâfi gelmediğinden ceman (11 222) lira artırılarak teklif edilmiştir. 
Arkeoloji Enstitüsü giderleri : 
Rektörlükçe yaptırılan çeşitli 'kazıların ihtiyacı için hesâbedilerek (2 500) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Elektronik Ihesaıp merkezi giderleri : 
Yeni kurulmuş bulunan ilgili merkezin ihtiyaçlarına binaen 1971 ödeneğine nazaran (3 222) lira fazlalaştırılmış büro ihtiyaçları 
görüldüğünden (14 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Uluslararası yurt içi yurt dışı toplantıiariyle mübadelesini karşılamak üzere (20 000) lira artırılmıştır. (5 000) lira düşülmüş-
'tür. 
i§evleri ive (işyerleri giderleri : 
Rektörlüğümüze bağlı basımevi ile çeşitli atelyeleıinin 1972 yılı ihtiyaçları için (5 000) lira ödenek artırılmıştır. 
Makina ve Iteçftiizat onarımı : 
Rektörlük makina ve teçhizatlarının onarılmalarını teminen (5 000) lira fazla ödenek konulmuş, bina onarımından da (KM) 000) 
lira düşürülmüştür. 
Yapı, tesis /ve büyük tonarım giderleri : 
1972 yılı programına giren, yapı tesis ve büyük onarımlar için Devlet Plânlamaca verilen ödenek konulmuştur. 
Makina IfceçMzat alımları ve onarımları giderleri : 
Üniversitemiz için 1972 yılında alınacak makina teçhizat ve taşıtlar için plânlamaca verilen ödenek konulmuştur. 
©osyal Traaıferleri : 
Alman kadrolar sebe'biyle % 1 ek karşılıklarında, sandık yönetim giderlerinde ve emekli olacakları hösalbedilerek (99 7(>4) lira 
artırıldı. 
Memur ve müstahdemlerin öğle yemekleri için yardım tertiıbindeki ödenek, kadrolara, göre yapılan hesapla (46 500) lira olarak 
konulmuştur. 
TIP FAKÜLTESİ : 

12.110 
12.111 Aylık kesimindeki ödenek (L) cetvelinde serbest bırakılan kadrolar sebebiyle (9 107 395) lira artırılmıştır. 

Eg$ Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Yeteri kadar uzman getirtebilmek için (21 600) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
İşçi ihtiyacına göre (5 800) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.310 
12.392 (Sosyal yardımlar tertiplerine personel mevcuduna göre toplam olarak (1 502 222) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Lüzumlu ödenek muhafaza edilerek verdirilecek konferanslar hesabedilerek (7 500) lira fazla teklif edilmiştir. 
Yurt içi yolluklarımdan (9 000) lira, yurt dışı yolluklarından da (110 000) lira uzatılmıştır. 
Yönetim giderleri kesimine dâhil ıgenel yönetimle ilgili alımlar kısmında basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş alımları ile yayın 
alımları ve yakaca'k alımlarındaki fiyat artışları hesabedilerek (3 235 000) lira artırılarak teklif edilmiştir. 
Oenel yönetimle ilgili giderlere keza fiyat artışları nedeni ile toplam olarak (1 634 000) lira fazla ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme (giderleri: 
Programlaşmış araştırmaların gerçekleşebilmesi için (1 213 255) lira artırılmıştır. 
Laborant 'Okulu giderleri : 
Okulun kırtasiye, döşeme ve demirlbaş, aydınlatma ihtiyacı için (47 305) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Yüksek Hemşire Okulu giderleri için de geçen yıla nazaran (21 840) lira fazla teklif edilmiştir. 
Araştırma kuramları için yeni hizmete açılacak hastanede gerekli araştırma projelerini gerçekleştirebilmeleri için ceman 
(89 480) lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Yataklı tedavi kurumları g'iderleri : 
İzmir Devlet hastanelerine muvazi olarak faaliyet göstermekte olan Tıp Fakültesi hastanelerinin klinik, kırtasiye döş'eme ve demir
baş, yakacak ve aydınlatma giderleri ile taşıtlarının işletmesinde ve kliniklerin ilmî cihazları ile alet ve malzemenin temini için 
geçen yıla nazaran (2 632 200) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
16.Ö0O çeşitli giderler maddelerine yeni hastanenin hizmete girmesi göz önünde (bulundurularak lüzumlu olan (255 500) lira öde
nek fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Bina onarımındaki ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden (25 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Transferler : Öğrenci sayısının artması sonucu olarak muhtaç öğrencilere yardım maddesinde hâsıl olan artıştan dolayı (379 736) 
lira artırılmıştır. 

Egıç Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 1972 yılı için (L) cetvelinden kurtarılan kadrolar aebebiyle 
ve kadroların karşılığı tam olarak konulduğundan geçen yıla nazaran (6 267 722) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
1971 yılı bütçesine nazaran (25 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

12.310 
12.392 Sosyal yardımlar tertiplerine personel durumuna göre cem'an (1 045 149) lira fazla ödenek konulmuştur. 
12.590 öğretim üyelerine ve yardımcılarına verilecek tazminatların hesabedilerek tam karşılığı konduğundan geçen yıla nazar'aa 

(1 571 300) lira fazla teklif edilmiştir. 
12.811 
12.875 Yolluklar tertiplerine fakültenin gelişmesine paralel olarak iç ve dış temaslar olduğundan (113 687) lira fazla ödenek konul

muştur. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 
Fakültenin genel yönetim giderleri ihtiyaç ve fiyat artışları nazara alınarak (309 500) lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

13.410 
13.420 Tertipleri ihtiyacına binaen (75 000) lira artırılmıştır. 

Taşit işletme ve onarma giderleri : 
Fakültenin sık sık arıza yapmakta olan hizmet taşıtları ve traktörlerinin çıkacak tamir vıe işletme masraflarını karşılayabilmek 
için (83 150) lira artırılmıştır. 
Eğitim ve araştırma giderleri : 
Araştırma ve inceleme giderlerine (152 500) lira ilâve edilmiştir. 

Kurum giderleri : 
[Bu kesime dair bâzı maddelerden toplam olarak (99) lira düşürülmüştür. Bâzı maddelere cem'an (125 574) lira ilâve edilmiştir. 

16.810 
16.820 Bakım ve onarım tertiplerine ihtiyaca binaen (75 000) lira ilâve zaruri görülmüştür. 

Soayaıl transferler : 
Muhtaç öğrencilere yardım maddesinden (5 000) lira tenzil edilmiştir . 

Egıcj Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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FEN FAKÜI/TESt : 
öğretim üyeleri, görevlileri vö yardımcıları ile uzmanlar aylıkları maddesindeki ödenek (L) cetvelinden kurtarılan kadrolar 
sebebiyle (21 122) lira, kadroların karşılığı aylık tutarları tam olarak konulduğundan aylıklar kesimi (4 530 912) lira fazlam 
ile teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bu tertipten lüzumu kadar ödenek konulmuştur. (43 400) lira tenzü edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Lüzumlu olan işlerde çalıştırılan işçiler kifayet etmediğinden (3 840) lira artırılmıştır. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Artan işçi ücretlerine paralel olarak hesaben (17 908) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

12.310 
12.392 Sosyal yardımlar tertibine personel mevcuduna göre hesaben (709 268) lira fazlası ile ödenek konulmuştur. 

Ek çalışma karşılıkları : 
Verdirilecek konferanslar için lüzumlu ödenek konulmuş (2 100) lira tenzil edilmiştir. Keza ders ücreti de ihtiyaca göre (13 499) 
lira artırılmıştır. 

12.590 Tazminatlar tertibi öğretim üye ve yardımcıları mevcuduna göre tam karşılığı ödenek hesabedildiğünden (991 200) lira fazlası 
ile teklif edilmiştir. 
Yolluklar : 
İç ve dış temasların artışına paralel olarak bu kesimdeki maddelere toplam olarak (8 625) lira fazla ödenek konulmuştur. 
Yöaıetlim giderleri : 
Fakültenin kırtasiye alımlarından (2 300) lira düşülmüş, yayın alımları için (30 000) lira yakacak alımları ise (20 000) lira artı
rılmıştır. Bahçe giderleri lüzumu kadar teklif edilerek (10 000) lira artırılmıştır. Telefon giderlerine (21 000) lira, taşıt gi
derlerine de (15 030) lira ilâve edilmiştir. 
Eğitim ve 'araştırma giderleri kesimindeki ödenekten (100 000) lira düşürülmüştür. 

Eğittim kurumaları giderleri : 
Fakülte kütüphanesine almacakilmî eserler ile personelin giyim ve kuşamına harcanacak giderler, saha ve etüt araştırmalar, işçi 
yevmiyeleri, Hazırlayıcı Bilimler Enstitüsü büro ihtiyacı, Deniz Biyolojisi büro ihtiyacı ve taşıt işletme, giyim, kuşam, malzeme 
saha araştırma yolluğu nazara alınarak (26 736) lira artırılmıştı ve (217 539)* lira da düşürülmüştür. 
İşevleri ve işyerleri giderlerine cem'an (5 518) lira ilâve edilmiştir. 

E310 Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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16.810 Bima ananımı : 
Yeni binalara geçilmesi ile aynen muhafaza edilmiştir. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ : 
AyOıMar : 
(L) cetveline alman kadrolar sebebiyle (39 323) lira artırılmıştır. Devlet memurları aylıklarının kadro tutarları tara olarak 
konulduğundan (717 397) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Ücretler : 
Geçici hizmetler, yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücretlerine (33 600) lira, işçi ücretlerine da (31 250) lira ilâve edilmiştir. 

Sosyal yardımlar : 
Tertiplerine personel durumuna göre hesaben (132 744) lira fazla ödenek konulmuştur. 
Ek çalışma karşılıkları : 
Konferans ve ders ücretlerine eem'au (13 999) lira ilâve edilmiştir. 

Yolluklar : 
Yeni kurulmakta bulunan fakül 'o 'üy.e f>;crek eleman bulmak ve gerekse ders ve konfera'is verdirmek için iç ve dış temasların art
mış olması hasebiyle yurt ici ve vnrfc dışı yollukları tertiplerine lophım olarak şreçen yi la, nazaran (58 3(58) lira fazlası ile 
(1(57 501) lira ödenek konulmuştur. 
Yönetim giderleri : 
Fakültenin gelişimine paralel ola"ik artan .ihtiyaçlar ve fiyat, artışları sebebi ile bu kesimin 1e; tiplerine cem'an (427 (548) lira öde
nek artışı kaçınılmaz zaruret habni almıştır. 

14.550 Staj vs öğrenim ıgiiderlari : 
Zaruret karşısında (.10 000) lira artırılmıştır. 
Kitaplık giderleri : 
Fakültenin yeni kuruları kütüphanesi, kırtasıj'e, der.drbaş. mefruşat, yadınlalma, yakacak gibi. ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 
(9 400) lira. ilâve edilmiştir. 
İş evleri V3 işyerleri giderleri : 
Fakülte atelyesinin büro ihtiyacı için (2 500) lira artırılmış, malzeme alım ve giderlerine de (5 000) liı-a ilâve edilmiştir. 
Lâ'boratuvar giderleri : 
Bu kesimde görülen lüzuma binaen (50 500) lira tenzil edilmiş ((i 270) lira. da ilâve, edilmiştir. 

Egiof Üniversitesi Bütçesi ( S . Sayısı : 17) 
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Bina onarımı : 
Fakültenin bina onarımı ihtiyacına (5 000) liralık fazla ödenek konulması zaruri olmuştur. 
Fakültenin makina ve teçhizat alımları için plânlamaca 1972 programında kabul edilen ödenek konulmuştur. 

DİŞ HKKİMLlÜt FAKÜLTESİ 
Aylıklar : 
Öğretim üyeleri ve yardımcıları için fakültenin kanuni kadrolarına karşılık 1972 yılında Devlet memurları aylıkları ile birlikte 
(1 353 495) lira ödenek konulmuştur. 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Yabancı uzman bulmakta sıkıntı çekildiği için bu tertipten (02 999) lira düşülmüş faslın muhafazası için (1) liralık ödenek bı
rakılmıştır. 

Sosyal Yardımlar ve ek çalışmalar : 
Emekli keseneği karşılığı için (79 025) lira, aile yardımına da (3 400) lira tedavi giderleri için de (5 125) lira ilâve edilmiştir. 
Yolluklar : 
.Bu kesime dâhil çeşitli yollukla]- için 1971 yılında, konulan ödeneklerinde toplam olarak (14 823) lira düşülmüş ve (18 085) lira 
ilâve edilmiştir. 
Genel öğretimle ilgili alımlar : 
.Bu kesim için 1971 yılında, konulan ödenekten (10 000) lira düşülmüş (5 000) lira ilâve edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler : 
'Bu kesim için 1971 yılında kabul edilmiş bulunan (»denek tutarından (10 000) lira düşülmüştür. 

Hizmet giderleri : 
Bu kesime 'hizmetin icabettiği (74 429) lira ödenek artışı bulunup (5 000) liradüşülmüştüi'. 
Kurum güderleri : 
Bu bölüme dâhil araştırma enstitülerinin tertiplerine cem'an (20 450) lira, ilâve edilmiştir. 

15.376 Kitaplık giderleri : 
(0 000) lira düşülmüş ihtiyaca göre (1000) lira artırılmıştır. 
Araştırma kurum giderlerinden 1971 bütçesine nazaran (5 500) lira düşülmüş (10 700) lira ilâve edilmiştir. 
Yataklı tedavi kurumlarındaki ödenekler 1971 yılma göre, diğer alını ve giderlerin (750) lira, büro giderlerine (3 000) lira, «mal
zeme alımlarına da (5 000) lira ilâve edilmiştir. Yiyecek alım ve giderlerinden (15 000) lira düşülmüştür. 
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Çeşitli giderler (bölümü : 
Bu bölümün iş evleri ve işyerleri giderlerinden ihtiyaçları için 1971 yılında konulan ödenekten toplam olarak (10 000) lira düşül
müş, yiyecek alım giderlerine (1 000) lira, diğer alım giderleri tertibine (500) lira ve lâboratuvarların büro giderlerine de 
(3 500) lira ilâve edilmiştir. 

Sosyal transferler : 
% 1 ek karşılıklarına hesaben (13 870) lira, memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım tertibine de (35 936) lira 
ödenek konulmuştur. 

İKTİSADİ VE TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
Aylıklar kesimi : 
Bu tertiplere kadroların karşılığı ödenekler konulmuş olduğundan 1971 yılma nazaran cem'an (1 627 455) lira artış görülmektedir. 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Bu tertipten (15 600) lira tenzil edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Bu tertip işçiye olan ihtiyaç göz önünde bulundurularak (8 000) lira artırılmıştır. 
Sosyal Yardımlar : 
Öğretim üye ve yardımcılarının çocuk zammı, doğum yardımı, ölülm yardımı, tedavi giderleri, emekli keseneği ve prim karşılıkları 
için cem'an (255 743) liralık ödenek artışı yapılmıştır. 

Ek çalışma karşılıkları : 
Fakültenin gece öğrenimi yapması nedeni ile mesai dışında çalıştırılacaklara ödenecek fazla çalışma ücretine (1360 '61814) liralık 
ödenek artışı zaruri olmuş ve konferans ücretinden (1 500) lira düşürülmüştür. 

Yolluklar : 
Bu kesime, yurt içd yönetim öğretim ve tedavi yollukları ile yurt dışı öğretim ve yönetim yollukları maddeleri ihtiyacı olarak 
cem'an (37 374) liralık ödenek artırılmış (5 875) lira düşülmüştür. 

Yönetim giderleri : 
Malî yönden 1970 malî yılında Ege Üniversitesine iltihak etmiş olan fakültelerimizin bu kesime dâhil bulunan1 genel yönetimle 
dlgüıi alımlar, tertiplerine (64 775) lira ilâve edilmiş (95 000) lira düşülmüştür. Genel yönetimle ilgili giderler, ulaştırma giderleri 
ile taşıt işletme ımaddelerine yapılan hesaplara göre konulan ödenekler (14 650) îliıra artırılmış, (9 240) lira tenzil edilmiştir. 
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Hizmet giderleri : 
Bu bölüme dâhil yangından' korunma ve sigorta giderleri aynen muhafaza edilmiş, 'kurs giderlerine ('5 000) lira könıutonıuş, burs gi
derlerine de (42? 000) lira artara rak daha çok öğrenciye burs verme olanağı sağlan mıştır. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Bu tertipten görülen lüzum üzenine (127 500) lira, tenzil edolımâşıtir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bu tertip aynen muhafaza edil /mistir. 

14.595 Spor giderleri : 
©u tertibe (25 000) lira ilâve edilmiştir. 

Kurum giderleri : 
Bu kesime fakültenin öğrenci mevcudu nazara aknarajk (52 500) lira ilâve edfllımaş, (10 199) lam tenzil edafernifttor. 

Çeşitli giderler : 
Bölümüne fakültemizin durumu göz önüne almanak (38 500) Mnaiık cüzi bir artışa rağmen (42 996) lira düşülmüştür. 

MÜHENDİSLİK BİLİMLİRİ FAKÜLTESİ VE MİMARLIK AKADEMİSİ : 

Bu kurum. 1971 yılında üniversitemize bağL«nımış olup 1972 yılından itibaren de katma bütçe ile hizmete devam edeceğinden bir fa
külte haline gelebilmesi için ilgili tertiplerine (5 482118) lira ödemekkonulmuşttu*. 
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Rapor 
Ege thuiversattesi 1972 yıllı Bütçe raporu 

3ÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki tarafımıza tevdi olunan «Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe tasarısı» nı incelemek üzere İzmir'e gidilmiş, Üniversite Rektörü ile Fakülte 
dekanları ve diğer ilgılİlıerle gerekli temaslar yapılmıştır. 

Mahallinde yaptığımız incedeme sonuçlan aşağıda özetlenmiştir. 

7. - Kuruluş ve hizmetin niteliği : 
Ege Üniversitesi 6595 sayılı Kanunla 1955 yılında Tıp ve Ziraat Fakültesi olarak Bornova'da kurulmuş ve aynı yal öğretime açılmıştır. Üniver

site 1958 malî yılına kadar Mlilılî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilmiş; Tıp ve Ziı-aat fakültelerinin 4936 sayılı Kanunla öngörülen kuruluşları 
ta'mamlananak 1 . 3 . 1958 tarihinde özerklik ve tüzel kişiliğini kazanmıştır. 

Tıp ve Ziraat fakültelerine ilâveten 1961 yılında Fen,1968 yılınida Diş Hekimliği ve Mühendislik iklimleri fakülteleri kurulmuştur. Ayrıca eski 
İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'1170 sayılı Kanımla bir fakülfte haline getirilmiş, 1969 ortalarında Ege Üniversitesi bünyesine katıl
mıştır. 

Yukarda sayılan altı fakülteden ayrı olarak. Tıp Fakültesine,'bağlı bir Yüksek Hemşire ve Sağlık Teknisyeni Okulu iile onun bünyesinde bir lüborant 
Okullu 11)55 yılından ıbeııi öğretim yapmaktadır. Ayrıca Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller Okulu, MillietJlerarası İktisadi Münasebetler Araştırma 
Enstitüsü, Arkoiloji Enstitüsü, Radyoizotop Araştırma, Merkezi, Mcdiko - Sosyal, Hizmetler Merkezi, Hesap Merkezi ve Üniversite Matbaası gaibi eği
tim, öğretim,, araştırma ve yayın faaliyetlerine katkıda bulunan kuruluşlar da Ege Üniversitesi içerisinde yer ahmaktadır.; 

Bornova'da 3700 dekarlık bir saha üzerinde gelişmekte olan Ege Üniversitesinin, Ziraat Fakültesinin Menemen yakınlarında 3 000 dekanlık bir 
deneme ve tatbikat çiftliği, Mordoğaıida 500 dekanlık bir deneme istasyonu; Fen Fakültesinin Konak - (lüzelyalı arasındaki sahil kesiminde De
niz Biyolojisi Araştırma Laboratuvarı, Nüf Dağında bir Astronomi Rasathanesi 'bulunmaktadır. 

Öğretim süresi Fen, Mühendislik Bilimleri ve İktisadi Ticari Bilimler fakültelerinde ve Yüks?k Hemşire ve Sağlltı'k Teknisyeni Okulunda 4 yıl; 
Ziraat, Diş Hekimliği fakültelerinde 5 yıl; Tıp Fakültesinde 6 yi'ldır. Ayrıca, bütün fakültelerde lisans üstü doktora, ve ihtisas öğrenimi de yapılmakta
dır. 

'Ege Üniversitelinde derelere her yıl normal ol.ırak 1 Kikim'de başlanıp Mayıs ayı sonunda nihayet verjllmektedir. 

/ / . - Hizmetin gelişimi : 
Onyediilnci öğretilin yılına 'başlıyan Ege Üııivcr .itesi memleketimizin gerçeklerine ve meselelerine uygun yönde ümit verici, olumlu gelişmeli er gös

termektedir. Birinci (bölüm/de açıklandığı üzere üniversite, altı fakülte1 ve bir yüksek okulla öğreti'me devam etmekte iken son olarak 1469 sayılı 
Kanunla İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin devri ve 1472 sayılı Kanunla İzmir'de bulunan 8 özıet yüksek okulun 5 resmî yüksek 
okul hailinde top'lanma<S!İyle 14 kuruluş olarak öğretim ve araştırma hlzmetilerini' daha da g*enişletmiş bulunmaktadır. Ege Üniversitesi, yüksek öğre-
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timin üniversiteler çatısı altında toplanmasının memllıekelte daha yarardı olacağı temel görüşüne göre izmir'de bulunan yüksek okulları büyük güç-
lükfleriine rağmen bünyesine almıştır. 

Üçüncü bölümde ayrıntıları ide belirtileceği g'M geçen ydlm 7 124 'kayıtlı öğrencisine karşılık bu yıl bu rakam mezundiar düşüklükten sonra 
7 266 ya ulaşmıştır. Bu rakama yeni katılan yüksek okullardaki kayıtlı 7 360 öğrenci ilâve edilirce üniversitenin bugünkü öğrenci mevcu'dunım 
14 626 ya yüksekliği görülür. 

Diğer taraftan memleketin ihtiyacı ve üniversitenin organik bünyesi dikkate alınarak; Edebiyat, Hukuk ve İktilsat fakülteleri ile Lisanüstü 
Yüksek Okulu, Spor Yüksek Okudu, Gıda Teknolojisi Mühendisliği Yüksek Okulu, Mimarlık ve Çevre Plancılığı Yüksek Okudu, Güzeli Sanatlar Yük
sek Okulunun kurulması için çalışmaların yapılmakta okluğu ve bu çalışmaların Devlet Plânlama Teşkilâtınca da oltunlu. karşılandığı ilgililerce bildiril-
m>ektedilr. 

Ayrıca, geçen yıdkl raporda, bu bölgede yeniden açiüacağı belirtilen Tıp Fakülteleri, ile Tanra Eksperliği Yüksek Okulunun kuruluş çalışmaılara-
nın henüz sonuçlanmadığı görülmüş; bu çalışmaların hızlandırılması temennisinde bulunulmuştur 

Bu projeler için malî imkân sağlandığı takdirde en geç. üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde tahakkuk ettirileceği anlaşılmaktadır. Açılliması dü
şünüden yeni üniversitelerin Tıp, Ziraat ve Fen faikülteleıinin yeni binalara taşınması ile boşalacak eski binalarda hizmete girmesi mümkün 
görülmektedir. 

Ege Üniversitesi bir bölge üniversitesi niteliği taşımaktadır. Bu bakımdan açılacak yeni faküfiteleriu çevre illilerine dağılması bölgenin geliş
mesine yardımcı olacağı gibi bu fakültelere öğretim üyesi t e mir/m d e de sıkıntı1 çektirmiyecektir. 

Kıbrıslı soydaşlanmızın yüksek öğrenim konu sun,.lak i temel ihtiyaçlarını mahallinde karşılamak üzere, bu beldede bir üniversite açılması 
ve burada ilk açılacak fakülteler konusunda gerekli etütlerin başlatılması hususunda Ege Üniversitesi yetkililerinin samimî bir arzuya sahip 
ve gerekli çakışmalara hazır oklukları memnuniyetle müşahede oCırnniişiur. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve yurtlar Kurumu taraf nidan idare edülmekte olan üniversite kampü anideki yurtlarda 1 500 öğrenci barınmaktadır. 
Üniversite ile yurt idaresi arasında, sıkı bir işbirliğinin olduğu, ynrtiların su ve elektrik •ihtiyacının bedeli mukabilinde üniversitece karşılandığı, 
yurt yemekhanesinin üniversitece işletildiği gö i i! İlintisi tür. 

Ege Üniversitesi, öğrencilerin sağlık ve sosyal so ruhlarını halletmek ve ucuz, temiz ve kaliteli yemek vermek için büyük bir gayretin içinde
dir. Maliyeti 515 kuruş olan yemek öğrenciye ikihuçuk liradan verilmekte olup aradaki fark üniversite idaresince karşria.umaktadır. Yedinci bö
lümde açıklanacağı gibi (ıA/3) cetveline ayrılan öıdeneğin c/o 31 i bu inaksal için ayrılmıştır. 

Üniversite 100 yataklı modern bir Mediko - Sosyal Hizmetler Merkezi kurmuş bulunmaktadır. Burada, üniversitenin hijyen şartlarının İslahına 
çalışıldığı, psikososyal problemler üzerinde durukluğu, periyodik aşı kampanyaları düzenlendiği, ayakta tedavi ihtiyaçlarının karşılandığı, öğrenci 
ve personelin her yıl genel bir sıhhi muayeneye tabi tutulmakta okluğu görülmüştür. Günde müracaat eden hasta sayısı 150 civarındadır. -Sağlık 
personelinin azlığı dolayısiylc yataklın tedaviye geçilememektedir. 'Merkezin ele aldığı sosyal faaliyetler içerisinde spor, müzik ve folklar çalışmaları 
geniş ilgi ve takdir toplamaktadır. 

Egıq Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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/ / / . - Öğrenci durumu : 
1971 - 1972 ders yılında yeniden kaydedilen öğrendi ile toplam ve mezun öğrenci sayısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Yeni kaydedilen öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı 

Fdkülıte ve dkuliLaır 

Tıp Fıaıkülltesli 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Mü. Bil. Fakültesi 
Diş Hek. Fakültesi 
İTBF. (Gece kısmı dâhil) 
Müh. Mim. Akademisi 
Müh. Mim. Yük. Ok. (Kim. Y. Okulu dâh i ) 
Gazetecilik Yük. Okulu 
İTİ. Yüksele Okulu 
Eczacılık Yüksek Okulu 
Diş Hekimliği Yüksek Okulu 
Yük. Hem. ve Sağ. Tek. Okukı 
Laborant Okulu 

G-enel toplam 

Türk 

230 
140 
210 
123 
74 
781 
113 
287 
120 
—. 
250 
—. 
60 
40 

Yalb. Uy. 

20 
1-5 
6 
9 
5 
12 
6 
16 
—. 
—. 
—. 
— 
—. 
—* 

Toplam 

250 
155 
216 
132 
79 
793 
119 
303 
120 
—. 
250 
—. 
60 
40 

Türk 

1 

3 

2 

1 
1 

204 
760 
795 
414 
277 
271 
530 
858 
502 
532 
800 
87 
120 
103 

Y&b. Uy. 

80 
68 
19 
28 
18 
109 
26 
20 
— • 

1 
— • 

4 
— 
— • 

Toplam 

1 284 

3 

2 

1 
1 

828 
814 
442 
295 
380 
556 
828 
502 
533 
800 
91 
120 
103 

1971 de 
mezun öğ. 

sayısı 

102 
89 
141 
—. 
— • 

799 
82 
186 
112 
18« 
—-
— • 

14 
9 

2 428 89 2 517 14 253 373 14 626 1 722 

Yukardaki çizelgede görüleceği gibi halen Ege Üniversitesine bağlı fakülte ve okullarda 14 253 Türk ve 373 yabancı uyruklu olmak üzere top
lam 14 626 öğrenci kayıtlı bulunmaktadır. Geçen yılın rakamı 7 124 tür. 

1971 - 1972 ders yılında bütün fakülte ve okullara 2 428 Türk ve 89 yabancı uyruklu otaak üzere toplam 2 517 öğrenci alınmıştır. 
1971 yılında fakülte ve okullardan toplam 1 722 öğrenci mezun olmuştur. 

Egıü Üniversitesi Bütçesi1 ( S. Sayısı : 17) 
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IV - Öğretim üyeleri ile yardımcıları ve personel durumu : 
Ege Üniversitesinin öğretim üyesi, öğretim yardımcısı ve diğer peı*soneliu sayısı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kuruluş 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Müh. Bil. Fakültesi 
Diş Hek. Fakültesi 
İTBF. 
Müh. Mim. Akademisi 
Müh. Yük. Ok. (K. Yük. Ok. 
Gazetecilik Yük. Okulu 
İTİ. Yük. Okulu 
Eczacılık Yük. Okulu 
Diş Hek. Yük. Okulu 

dâhil) 

Prof. 

-—. 
44 
26 
14 

2 
7 

11 
1 

14 
5 
9 

14 
10 

Doç. 

, 
37 
27 
9 
4 

—. 
.12 
o 

17 
4 

14 
7 
4 

Öğ. görev. 
yard 

Okut. 
im, 
v.s. 

29 
213 

98 
89 
26 
26 
47 
66 

124 
23 

9 
2 

21 

Memur 

241 
627 
455 
281 
48 
43 
32 
63 

100 
5 

11 
39 
11 

Toplam 

270 
921 
606 
393 

80 
76 

102 
132 
255 

37 
43 
62 
46 

G-enel toplam 157 137 773 1 956 3 023 

Çizelgede görüleceği gibi halen Ege Üniversitesinin çeşitli kuruluşlarında 157 profesör, 137 doçent, 773 öğretim yardımcısı ve 1 956 memur ol
mak üzere toplam 3 023 personel öğretim, araştırma ve idari hizmetleri yürütmektedir. Ancak bâzı fakülte ve okullann öğretim üyesi ihtiyacı 
ek görevle yine üniversitenin diğer fakültelerinden karşdanmaktadır. Bu bakımdan öğretim üyelerine ait gerçek rakamın 97 profesör, 79 doçent 
olduğu ifade edilmektedir. 

1.97i malî yılında 49 asistan «doktor veya mütahassıs», 13 doktor veya mütehassıs asistan «doçent» ve 5 doçent de «profesör» payesini almıştır. 
Üniversitede, yabancı üniversite ve bilim a damları ile faydalı ve zaruri münasebetlerin geliştirilmekte olduğu görülmektedir. Yeterli ücret 

verilememesine rağmen geçen yıl üniversiteye 11 yabancı profesör ve uzman getirtilmiştir. 1971 malî yılında çeşitli branşlarda getirtilen Türk ve 
yabancı konferansçı sayısı 74 tür. Halen doktora ve doçentlik çalışmaları yapmak üzere 48 asistanın çeşitli dış ülkelerde bulunduğu, yıl içinde 
102 öğretim üye ve yardımcısının Milletlerarası kongre ve konferanslara katıldığı, 14 öğretim üyesinin 9 - 12 ay süre ile dış memleketlerde in
celeme ve araştırma yapmak üzere görevlendirildiği belirtilmektedir. 

Egıcj Üniversitesi Bütçesi ( #. Sayısı : 17) 
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Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Genel Botanik Kürsüsü Profesörü Dr. Yusuf Vardar'm organizatörlüğünde NATO Bilim Konseyinin malî des
teği ile İzmir'de düzenlenen Uluslararası Yaz Okuluna, Amerika, Belçika, Almanya, İsviçre, İtalya, İsveç, Holanda, Danimarka, Yunanistan Norveç, 
Fransa, Portekiz, İngiltere, Kanada ve Türkiye'den (30) bilim adamı ders verici olarak katılmış; «Bitki Büyüme ve Gelişmesinin Honmıonal Dü
zenlenmesinde Modern İlerlemeler» konusunu işliyen bu çalışma, yüksek seviyede 26 yabancı ve 25 Türk bilim adamı tarafından ilgi ile izlen
miştir. 

Bu türlü faaliyetlerin kültürel alışverişten başka memleketin tanınması ve turistik gelişimine katkıda bulunması yönünden de çok faydalı so
nuçlar vereceği tabiîdir. 

V - Yayın durumu : 
E.ge Üniversitesinde geçen öğretim yılı içinde kitap, makale ve tebliğ olarak Tıp Fakültesinde 136, Ziraat Fakültesinde 39, Fen Fakültesinde 

22, Mühendislik Bilimler Fakültesinde 9, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde 15 ve Bektörlüikte 2 olmak üzere toplam 223 yayın yapılmıştır. 
Yayınlarda ders kitaplarına öncelik verilmektedir. Dere kitaplarının büyük bir kısmının telif hakkı olarak üniversitece alınarak kendi matbaa
sında basılmakta ve maliyet fiyatına satılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Üniversite, halen yıllık kapasitesi 800 forma olan bir matbaaya sahip bulunmaktadır. Bu kapasitenin artan ihtiyaca cevap vermediği, bunun 
için 1 500 formaya çıkarılmak istendiği ancak ödenek yetersizliğinden gerekli ilâve tesislerin yapılamadığı ilgililerce ifade edilmektedir. 

VI - Ege Üniversitesi yahrımları : 
Yıllık yatırım programlarına uygun olarak yürütülmekte olan Ege Üniversitesi yatırım tesisleri büyük bir hızla tamamlanmaktadır. Kurulu

şundan bu yana 350 milyon liralık yeniden inşaat ihalesi yapılmıştır. Bunun büyük bir kısmı 1967 yılında inşaatların Bayındırlık Bakanlığın
dan Üniversiteye devrinden sonra yapılmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde ele alınan işlerin büyük bir kısmı tamamlanmış olup, bir kısmı 1971 dönemi sonunda, geri kalanı da 1972 
program döneminde tamamlanacak şekilde plânlanmış bulunmaktadır. Bugüne kadar yapılan ihalelerin °/o 30 unu kaplıyan 1 500 standart kapasi
teli ve 100 milyon liralık Tıp Fakültesi Hastanesinin de 1972 yılının ilk aylarında hizmete gireceği ifade edilmektedir. 

1971 yılında yenliden programa alman işlerden toplam 17 milyon lira tutarlı Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalık
ları Kürsüsü Lâboratuvarı, Ziraat ve Fen fakülteleri merkezî teshini, Ziraat Fakültesi kafeteryası, spor tesisleri ile Ziraat Fakültesinin, Mene
men'de bulunan bir milyon liralık çeşitli tesislerin ihalesi yapılmıştır. Halen üniversite içerisinde 22 şantiye bulunmaktadır. 

EgH Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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1967 yılından bu yana alman yatırım ödenekleri ve gerçekleşme yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir 
"Yıllar ödenek Gerçekleşme yüzdesi 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

7 
45 
65 
77 
81 

Milyon lira 
» » 
» » 
» » 
» » 

86 
93 
76 
91 
65 (*) 

1971 yılında alınan yatırım ödeneğinin 53,3 milyon lirası yapı tesis, 26,8 milyon lirası makina - teçhizat, geri kalanı da etüt - proje gidenleri 
içindir. Nakit ihtiyacının karşılanamamasmdan dolayı istihkakların zamanında ödenemediği, bu sebeple üniversitenin mütaahhitlere ve piyasaya 
karşı müşkül durumlara düştüğü, ithal formalitelerinin çokluğu ve bu nedenlerle yatırımları gerçekleştirmede güçlükler çekildiği umumi bir 
yakınma konusudur. 

VII - 1971 bütçesi ile 1972 bütçe teklifi ve analizi : 
iEge Üniversitesi 1970 kesim bütçesi ile 1971 bütçesi ve 1972 bütçe teklifi aşağıda özet olarak' verilmiştir. 
1970 yılında; 

57 430 345 
70 077 943 
5 189 854 

1. Cari harcamalarda -— (A/ l ) 
2. Yatırım harcamalarında. — (A/2) 
3. iSer. Teş. ve Tr. harcamaları •— (A/3) 
Olmak üzere toplam (132 698 142) lira kesin harcama yapılmıştır. 
1971 yılında; 
1. Cari harcamalar —• (A/ l ) için : 47 642 759 
2. Yatırım harcamaları — (A/2) » 
3. iSer. Teş. ve Tr. harcamaları —• (A/3) » 
Olmak üzere toplam (131 193 788) lira ödenek verilmiştir. 
1972 yılı için ise; 
1. Cari harcamalar — (A/ l ) » : 103 435 248 
2. Yratırım, harcamaları — (A/2) » : 86 650 001 
3. Ser. Teş. ve Tr. harcamaları — -(A/3) » : 5 670 386 
Olmak üzere toplam (195 755 635) lira ödenek verilmesi teklif edilmiştir. 

81 130 005 
2 426 024 

(*) Aralık 1971 itibariyle çıkarılan bu rakama henüz ödenmemiş istihkaklar ve yıl sonuna kadar yapılacak ödemeler dâhil değildir. 
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1971 bütçesi ile 1972 bütçe teklifi tetkik edildiğinde (64 561 847) liralık bir fazlalık olduğu görülecektir. Ancak bu fazlalığın (7 478 356) 
liralık kısmı bu yıl Ege Üniversitesine bağlanan Mimarlık Mühendislik Akademisinin bütçesidir. (31 212 394) liralık kısmı da geçen yıl Devlet 
memurları aylıkları ile emekli kesenekleri karşılıkları ve % 1 ek karşılıklar için bir liralık ödenek konulmuş olmasından ileri gelmektedir. Geri 
kalan (25 871,97) liralık kısmı ise diğer bölümlerdedir. 

Devlet memurları aylıkları ile Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin bütçesi çıkarılırsa artışın geçen yıla göre % 20 olduğu görülür. 
a) Cari harcamalar : 
ıCari harcamalarda tasarruf prensibini zorlıyan veya. zedeliyen ödenek teklifinde bulunulmamış okluğu görülmüştür. Üniversitenin altı fakül

te, bir akademi ve bir yüksek, okula dağılan öğretim, araştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin yürütülebilmesi için ayrılan (103 435 248) liralık 
eari harcama ödeneği yerindedir. Geçen yıla nazaran görülen (55 792 489) liralık fazlalığın büyük kısmı, yukarda da değinildiği gibi, 1971 büt
çesine Devlet memurları aylıklarının tam hesaplanarak üniversiteye bağlanmış bulunmasından ileri gelmektedir. 

b) Yatırım harcamaları : 
Üniversitenin geçen yıllarda olduğu gibi, yapı tesis ve büyük onarımla etüt - proje giderlerinin tamamı rektörlük bütçesinde yer almaktadır. 

Fakülte bütçelerinde yalnız makina - teçhizat ve taşıt alına giderlerine yer verilmiş bulunulmaktadır. (A/2) yatırım harcamaları, 1971 yılının 
(81 130 000) lirasına mukabil 1972 yılında (5 520 000) lira fazlasiyle (86 650 000) lira olarak yer almaktadır. İki miktar üniversitenin ilk teklifi
nin anoak % 49 unu karşılamaktadır. 

İnşaat yatırımları için (36 820 000) lira teklif edilmiştir, Bunun (33 980 000) liralık kısmı geçen yıllardan devam eden ve taahhüde bağlanan 
işler içindir. Yeni işler için sadece (2 840 000) liralık ödenek ayrılmıştır. 1971 yılının inşaat yatınım!arma karşılık % 32 noksanlık görülmektedir. 

Makina - teçhizat ve taşıt yatırımları için (49 330 000) lira teklif edilmektedir. Geçen yıla nazaran % 83 fazlalık görülmektedir. Ancak yukar-
daki rakamın (33 485 000) liralık kısmı önümüzdeki aylarda hizmete girmesi beklenilen Tıp Fakültesi yeni hastane binası ihtiyacını karşılamak 
üzere ayrılmıştır. 

Evvelki yıllardan devam eden yatırım projeleri ile bu yıl ihale edilenler ve 1972 yılında yeniden teklif edilen projeler için 1972 bütçe teklifi 
olarak konulan ödeneğin (40 035 000) lirası eğitim sektörüne, (46 615 000) lirası da sağlık sektörüne ait bulunmaktadır. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
ûBu bölümde teklif edilen (5 670 386) liralık ödeneğin % 11 i Emekli Sandığına yapılacak ödemelere, % 3i i üniversite öğrencilerine verilen 

yemek yardımına ve % 40 ı da geçen yıllar borçları için ayrılmış bulunmaktadır. 

VIII -1972 yılı gelir bütçesi : 
Ege İtniversitesinlin 1972 yılı toplam gelirleri (195 755 635) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu gelir tahmininin (192 605 634) lirasının özel ge

lirler ile karşılanması öngörülmüştür. Üniversitenin kendi kaynaklarından elde ettiği gelirler, kayıt, öğretim, imtihan, diploma harçları, meddfeo-
sosyal hizmetler karşılığı alınan harçlar, döner sermaye gelirleri, kitap satışı gelirleri, tahlil ve tecrübe gelirleri olarak özetlenebilir. Bunların 
toplamı (3 150 001) liradır. 

H!gx| Üniverejitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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JX - Yeni bütçe teklifine ait diğer incelemeler : 
1. 1972 yılı Bütçe teklifinde yıllık yatırım programlarına ve Genel Muhasebe Kanununa aykırılık bulunmamaktadır. 
2. Yurt dışı ve yurt içi yolluklarının teshilinde âzami tasarruf düşüncesinin nelere dayandığı tesbit edilmiştir. 
3. (L) cetvelinden Tıp Fakültesi için 10 profesör, 16 doçent; Ziraat Fakültesi için 3 doçent; Fen Fakültesi için 3 profesör, 4 doçent; Mühen

dislik Bilimler Fakültesi için 1 profesör, 2 doçent, 5 asistan, 2 uzman; Mühendislik ve Mimarlık Akademisi için 22 profesör, 9 doçent, 36 asistan, 
17 öğretim görevlisi, 16 öğretmen; Diş Hekimliği Fakültesi için 6 asistan; İTBF için 2 profesör, 2 doçent ve 22 asistan, kadrosunun serbest bıra
kıldığı görülmüştür. Gelişmenin ve kapasite artışının tabiî bir sonucu olan bu teklifler normal karşılanmıştır. 

4. Yurt dışı ve yurt içi yolluklarının tesbi tinde âzami tasarruf düşüncesinin hâkim olduğu görülmüştür. 
5. Üniversitenin genel idare hizmetlerine ilişkin ödenekler, hizmet artışına nazaran düşük görülmektedir. 
6. Maliye Bakanlığında varılan ilk mutabakata rağmen sonradan bâzı harcama kalemlerinde % 1 0 - 1 5 gibi bir kısıntıya gidildiği görülmüş

tür. Bunun hizmetlerin yürütülmesinde, öğretim ve eğitimde bâzı aksamalara sebebolaeağı tabiîdir. Esasen bunlardan bir kısmının, meselâ maaş 
tertiplerinin, kadroya göre hesaplanıp bütçeye tam olarak konulması kanuni bir zorunluluktur. Özellikle maaş, tazminat ve ücret tertiplerinde 
Maliye Bakanlığı ile varılan mutabakattan sonra rektörlük ve fakültelerin söz konusu kesimlerinde % 10 kısıntı yapılarak önemli bir miktar nok
san konulmuş bulunmaktadır. Yıl içinde tekrar ödenek talebolunmasmı gerektireceği şimdiden belli bulunan bu maaş, tazminat ve ücret tertip
lerinin, raporumuza ekli cetvele göre tanramlanmalarmın zaruri okluğu tesbit edilmiştir. 

7. Tıp Fakültesinin, yeni hastane binasının işletilmesinde, İzmir'defki kliniklerinden nakledecek olan personelden yararlanacağı; fakat, bu kad
ro ile yetinilmesinin m,ümkün olmadığı; bilhassa merkezi teshin sistemi ile mutfak, çamaşırhane, sterilizasyon, elektrifikasyon ve sıhhi tesisat hiz
metlerinde yeni kadro ilâvesine mutlak surette ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. Hastanenin yatak sayısı bakımından meydana getireceği iş hacmi 
<le sağlık ve servis hizmetlerinde yeni kadro gelişimini gerektirecektir. Bu kadroların tedricen tamamlanması zorunlu görülmüştür. 

8. Ege Üniversitesinde genellikle elektrik, su, yakacak, telefon, posta ve telgraf giderlerine ait ödeneklerin yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. 
İzmir Belediyesiyle PTT İdaresine ve Petrol Ofis bayiine karşı birikmiş borçlar; halen bâzı binaların yatak temin edilememesinden dolayı ısıtıla
nı aım akta bulunması bunun açık delillerini teşkil etmektedir. 

i), lîektörlük bütçesinin (A/3) işaretli cetvelindeki öğrencilere yapılacak yemek yardımı ödeneği, geçen yılki seviyede tutulmuştur. Gıda mad
deleriyle işletme giderlerindeki fiyat artışlarından başka öğrenci mevcudunda geçen yıla nazaran % 100 oranındaki yükseliş de bu ödenekle 
yetinilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. 

10. Ege Üniversitesinin, yeni açdacak öğretim üniteleriyle ilgili hazırlık çalışmalarında bir kısım masraflar yapmak mecburiyetinde kalaca
ğı tabiîdir. Bu çalışmaların, bütçede açılacak özel bir tertibe yeni ödenek konularak desteklenmesi, daha kısa zamanda sonuç alınmasını mümkün 
kılacaktır. 

X - Geçen yıl bütçe ıvygulamast : 
Bütçe uygulamalarında tam bir tasarruf düşüncesinin hâkim bulunduğu görülmektedir. Ancak üniversite ilgililerince; uygulama döneminde 

Maliye Bakanlığınca yapılan tasarrufların işlerini büyük ölçüde aksattığı, bâzı harcamaların belirli mevsimlere münhasır kaldığı, halbuki serbest 
bırakmaların üçer aylık devrelere ayrıldığı bu bakımdan bu gibi harcamalarda güçlüklerle karşılaşıldığı ifade edilmektedir. 

Ego Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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Ayrıca nakit ihtiyaçlarının zamanında ve yeterince karşılanmadığı, bunun ise piyasada üniversite idaresine karşı güvensizlik yarattığı, muta-
ahhit istihkaklarının çok geç ödenmesinden ihalelere iştirakten çekinildiği belirtilmektedir. 

XI - Teklif ve temennilerimiz : 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe teklifi münasebetiyle yerinde yaptığımız incelemeden edindiğimiz bilgile.ro dayanarak bâzı hususları Yüce Ko

misyonun bilgi ve takdirlerine arz etmeyi faydalı bulmaktayız. Bu hususlar şüphesiz bütçenin ihzaratı sırasında Maliye Bakanlığına intikal etti
rilmiştir. Ancak evvelce is'af olunamamış bulunan veya mutabakata varıldıktan sonra tekrar kısıntıya uğrıyan aşağıdaki dileklerin, dikkate alın
maması halinde hizmetin yürütülmesinde sakıncalar doğuracağı görüldüğünden, 1972 bütçesine ilâvesinin uygun olacağı kanaatiyle tekrar arz 
edilmiştir. 

A) Rektörlük : 
1. Ziraat Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakülteleri yeni binalarına yerleşmiş bulunmaktadır. Ancak bu binaların alt katlarına, kanalizasyon 

yetersizliği dolayısıiyle su basmakta, kaloriferleri çalışamaz durumda bulunmaktadır. Halen buralarda bulunan kanalizasyonun kapasitesi yetersiz 
bulunduğundan kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. 1972 yılı yatırım, programında yol, su ve kanalizasyon projesine ayrılan ödenekle bu 
işlerin de tamamlanması mümkün değildir. Bu itibarla 1972 programında görülen yol, su ve kanalizasyon projesi için daha 400 bin liralık öde
neğin ayrılarak rektörlük 22.811 (Yapı tesis ve büyük onarım giderleri) tertibine ilâvesinin zaruri olduğu kanaatine varılmıştır. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1971 yatırım programına alınmış, (203 000) lira sarfiyle tatbikat projeleri yaptırılmış ve bugünlerde ihalesi
ne başlanacak olan. 8,5 milyon lira keşif tutarındaki şehir kültür merkezi için 1972 yılı Bütçesine ödenek konulmadığı öğrenilmiştir. Bu sebeple 
yine aynı tertibe 1 milyon lira ödenek ilâvesi uygun olacaktır. 

3. Ziraat Fakültesinin birer botanik hastanesi hüviyetinde olan fitopatoloji ve zirai botanik kürsüsü araştırma. serası projesinin; hem öğre
tim üye ve yardımcılarının araştırmalarına hem de Tarım Bakanlığı elemanlarının da istifadelerine tahsisi için biran evvel gerçekleştirilmesi uy
gun görülmektedir. 

4. Rektörlük makina teçhizat tertibime konulan ödenek, üniversite matbaası için gerekli klişe atı »İyesi ile döküm makinasınm hurufat döküm 
makinasımn teminine imkân bahşetmemektedir. Bunların temini için rektörlük 23.811 ('Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları) tertibine 
daha 700 bin liralık ödeneğin ilâvesi gerekmektedir. 

5. 23.812 Taşıt alımları tertibine konulan 75 bin liralık ödenekle belirtilen 4 X 4 arazi Piek - up'ı (T) cetvelindeki fiyata göre satmalmak 
mümkün değildir. Bu itibarla rektörlük 23.812 taşıt alınılan tertibine daha 25 bin liralık ödenek ilâvesinin, uygun olacağı görüşündeyiz. 

fi. Rektörlük bütçesiyle ilgili olarak raporumuzun IX ucu (Yeni bütçe teklifine ait diğer incelemeler) bölümünün 5, fi, 8, 9 ve 10 neu mad
delerinde değinilen mübroın ihtiyaçları tekrar hatırlatırız. 

B) Tıp Fakültesi : 
Yeni hastane binasının hizmete açılmasında lüzunüu bir kısım malzemenin alınabilmesi ve eski kliuiklerdeki sabit cihazlardan bâzılarının sö

külüp yeni binaya monte edilebilmesi için; 
a) 15.516 (Malzeme alım ve giderleri) maddesine 250 000 
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b) 16.820 ı(ıMakina, teçhizat onarım) maddesine. 50 000 
Olmak üzere (300 000) liranın, Tıp Fakültesi cari harcamalarına ilâvesi zaruri görülmektedir. 

C) Ziraat Fakültesi : 
1. Bu yıl hizmete giren (A) bloku ile 1972 yılında hizmete girecek olan (B) ve (C) bloklarının tefrişi için (500 000); gıda ve fermantasyon 

teknoloji kürsüsü için (440 000) lira olmak üzere toplam (940 000) liranın 23.811 (Makina - teçhizat alımları ve büyük onarımlar) tertibine ilâvesi 
gereklidir. 

2. Taşıt alımları maddesine konulan (160 000) liralık: ödenekle alınması öngörülen iki adet taşıtı satmalmak (T) cetvelindeki fiyatlara göre 
mümkün değildir. Bu itibarla 23.812 (Taşıt alımları) maddesine daha (40 000) liranın ilâvesi uygun olacaktır. 

3. (Ayrıca; 
a) 13.230 Aydınlatma giderleri maddesine 200 000 
'!)) 13.140 Yaym alımları ve giderleri maddesine 55 000 
c) 13.150 Yakacak alım ve giderleri maddesine 100 000 
Liranın ilâvesi yerinde görülmektedir. 

D) Fen Fakültesi : 
1. Yatınım harcamalarında; 23.812 Taşıt alımları maddesine konulan (65 000) liralık ödenekle alınması öngörülen taşıtın (T) cetvelindeki fiya

ta göre satın alınması mümkün değildir. Bu itibarla Fen Fakültesi 23.812 Taşıt alımları maddesine bu araç için daha (30 000) lira ilâvesi zaruridir. 
2. Cari harcamalarda; sırada bekliyen ders kitaplariyle araştırmaların yayınlanmalarına imkân vermek, yenilerini teşvik etmek, kütüphane

nin yeterli seviyeye gelmesini bir miktar daha hızlandırmak üzere, 13.140 (Yayın alımları ve giderleri) maddesine (100 000) lira ilâvesi yerin
de ve zaruri görülmüştür. 

E) Mühendislik Bilimler Fakültesi : 
1. 14.550 (iStaj ve öğrenim giderleri) için verilen (20 000) liranın (50 000) liraya, 
2. 23.812 (Taşıt alımları) maddesine konulan (65 000) lira ile öngörülen taşıtı almak mümkün olmadığından bu maddenin de (85 000) lira

ya çıkarılması uygun görülmektedir. 
3. '(R) formülüne, 14.550 (Staj ve öğrenim giderleri) için «Pratik çalışma ve staj yönetmeliklerine göre öğrencilerin yapacakları staj çalışma

ları sırasında kullanılacak malzeme ve sair masraflar bu tertipten ödenir» sekilinde bir ibarenin e'ldötmıesi, uygulamada karşılaşılan tereddütleri 
ortadan kaldıracaktır. 

F) BJŞ Hekimliği Fakültesi : 
Bu fakülte için alınması öngörülen 4 X 4 şehir içi kaptıkaçtı tipi araç karşılığı konulan ödenek (65 000) liradır. (T) cetvelindeki fiyata göre 

noksan bulunan bedelin tamamlanması için 23.812 (Taşıt alımları) maddesine (30 000) liranın ilâvesi yerinde görülmektedir. 

Egtö Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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G) İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi : 
1. 1472 sayılı Kanuna göre bu fakülteye bağlı olarak açılan Gazetecilik Yüksek Okulunun, memleket ihtiyaçları ve bölgenin özellikleri de 

göz önünde bulundurularak «Basın - Yayın ve Turizm Yüksek Okulu» hüviyetinde geliştirilmesinin daha faydalı olacağı düşünülmektedir. 
Böylelikle basın kuruluşlarımızın matbaacısın lan yöneticisine kadar her türlü hizmetleri için kaliteli eleman yetiştirmek, radyo ve televizyon 

yayınları için personel hazırlamak, turizm hizmetlerini yüksek vasıflı elemanlar eliyle geliştirmek mümkün olacaktır. 
2. Aynı fakülteye bağlı olarak yine aynı kanuna göre açılan İktisadi ve Ticari Bilimler Yüksek Okulu ise, bu yıl birinci sınıflarına öğrenci 

alınmak suretiyle tedrici bir tasfiyeye tabi tutulmuş görünmektedir. 
Aslında bu okul, Yakın - Doğu İşletmecilik Özel Yüksek Okulu ile Karataş İktisadi ve Ticari Bilimler Özel Yüksek Okulu öğrencilerinin öğ

renimlerini tamamtlıyabilmeleri için açılmıştır. Bu sebeple, «İşletmecilik» ile «İktisadi ve Ticari Bilimler» olmak üzere iki ayrı program uygu
lanmaktadır. 

Memleketin insan gücü ihtiyacı bakımından, bunlardan «İktisadi ve Ticari Bilimler» branşının tasfiyesinde önemli bir sakınca görülraiyebilir. 
Ancak, «İşletmecilik» konusundaki ihtiyacımızı karşılıyacak ölçüde eleman yetiştirme kaynaklarına henüz sahip bulunmadığımız da bir ger
çektir. 

Bu sebeple «İşletmecilik» branşının, bölge özellikleri de göz önüne alınarak devam ettirilmesi ve hattâ, istanbul Üniversitesinde olduğu gibi, 
bir «İşletme Fakültesi» olarak gelişmesi için şimdiden tedbir alınması temenniye şayan bulunmaktadır. 

Yukarda arz olunan dilek ve temennilerimize, Mühendislik ve Mimarlık Akademisi tekstil böl umunun colc özellik gösteren bir problemine çö
züm bulunması gereğini ilâve etmek isteriz : 

Tekstil bölümü, Türk - Alman işbirliğiyle ku raim aktadır. Alman Hükümetinin kuruluş ve öğretimde ilk ihtiyaçları karşılamak üzere görev
lendirdiği uzmanlar önümüzdeki yıl memleketlerine dönmüş olacaklar. Milyonlarca marklık makina, teçhizat ve eleman yardımı yapmış bulunan 
bu dost ülkeye teşekkür borçluyuz. Ancak, hizmetin bundan sonrasını aksaksız yürütmek için ted'ür almıinası da bize düşmektedir. Bu cümleden 
olarak, bilhassa aynı tesisat ile öğretimi yürütecek kalitede iki elemanın •Sümerbank emrinde bulunduğu, yüksek öğrenim ve doktorasını Sümer-
bank adına yurt dışında yaptıkları ve bu sebeple de kuruma karşı mecburi hizmet yüldimlülüğündc bulundukları, bunların devralınması için Sü-
merbanka (500 000) lira ödenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu hususa bir çözüm bulunmasını Sayın Başkanlığın aracılığı ile Maliye Bakanlığından istirham ediyoruz. 
Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe teklifinin önerilerimiz dikkate alınarak kabulünü saygılarımızla arz ederiz. 22 . 12 . 1971 

Raportörler 

Adana Milletvekili Aydın Milletvekili Amasya Milletvekili Manisa Milletvekili 
' Sslâhattin Kılıç Nahit Menteşe Salih Aygün Muammer Erten 
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EGE ÜNİVERSİTESİ 

Fakülteler 

RekltJörlülk 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli keseneği Kar. 
Tıp Fıaiküİttöi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli keseneği Kar. 
2Siralaıt FaikiftUtıeisi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli Keseneği Kar. 
Fen Faflriltesi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli keseneği Kar. 
MtthandMük Bl imlen F a M f c i 
Aylıklar ve avanslar 
"Mmekli Keseneği Kar. 
Diş Hekimliği Fafeülitlesi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli' keseneği Kar. 

1971 bütçe 
rakamı 

5 045 
658 

13 300 
1 990 

9 050 
1 195 

G 242 
814 

1 346 
155 

1 31G 
104 

İkjtdısaıdi ve Tiıeatfu Bdiliiınller Fakültesi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli keseneği Kar. 
Mühieîiıdiiislik Bffimüeıri Akademisi 
Aylıklar ve avanslar 
Emekli keseneği Kar. 

Aylıklar ve avanslar toplamı 
Emekli keseneği Kar. toplamı 

2 305 
290 

38 608 
5 209 

500 
83G 

550 
740 

748 
328 

340 
116 

322 
880 

844 
928 

913 
124 

— 
— 

217 
952 

Maliyece : ilk 
kalbuül edilen 

5 035 
721 

14 937 
2 096 

653 
613 

860 
390 

9 165 717 
1 281 

7 093 
947 

1 539 
212 

1 503 
201 

3 108 
419 

145 

548 
225 

880 
769 

883 
115 

784 
362 

2 398 975 
328 '968 

44 784 300 
6 208 587 

Maliyece % 10 
'tenzil ettirile
rek kabul edilen 

4 532 488 

13 
1 

649 452 

444 074 
886 751 

8 249 146 
1 

6 

1 

1 

2 

2 

40 
5 

153 031 

384 194 
852 503 

385 892 
191 492 

353 495 
181 004 

797 906 
377 426 

159 078 
296 072 

306 273 
587 731 

% 10 1972 
düşülen fark 

503 165 
72 161 

1 493 786 
209 639 

916 571 
128 114 

709 354 
94 722 

153 988 
21 277 

150 388 
20 111 

310 878 
41 936 

239 897 
32 896 

4 478 027 
620 856 

5 098 883 
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Bütçe 'Karma Komisyonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 11 . 1 . 1972 
Esas No. : 1/560 

Karar No. : 168 

CUMHUItlYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

30 . 11 . 1971 tarihimde, Türkiye Büyük Millet (Meclisine sunulup, tetkiki hususu Komisyonumuza muhavvel «Ege Üniversitesi 1972 yılı l>ütçe 
kanunu tasarısı»; 

Millî Eğitim Bakanı, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin ve söz konusu Üniversite Rektör ve dekan lan mm da hazır 
bulunduğu oturumda görüşüldü; 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı tetkik edildiğinde ıgörüldüğü üzere tasarının 1 nci maJddesiyle (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) 
yatırım harcamaları ve nihayet (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle (103 435 ,248), (86 650 001) ve (5 670 386) lira ki 
gider toplamı olarak (195 755 635) lira teklif olunırnak'ta, 

Yine tasaırının 2 nci maddesi ile de yıllık gelir toplamı (195 755 635) lira tahinin edilmektedir. 

Ege Üniveımitesi 1972 yılı Bütçe kamunu tasarısı üzerindeki görüşmeler, bu üniversitenin geçmiş Ibütçe uygulaması ve 1972 yılı tasarısı ile ilgili 
incelemclori yapmakla ıgö'rovlendirilen sayın raportörlerimizin hazırlamış bulundukları raporu kendileri tarafından Komisyonun ıttılaına arz 
etmeleriyle başlanılmış, müteakiben söz alan sayın üyeler, 0595 sayılı Kanunla 1955 yılında Tıp ve Ziraat Fakültesi (olarak 'Bornova'da kurulmuş 
ve aynı yıl öğretilme açılmış, 1958 malî yılına kadar Millî Eğitim (Bakanlığı tarafında/n idare edilmiş; Tıp ve Ziraat Pakültelerinm 4936 sayılı Ka
nunla öngörülen kuruluşları tamamlanarak 1 . 3 . 1958 tarihimde özerklik ve tüzel kişiliğini kazanımış olan Üniversitenin 1961 yılında Fen, 19Ö8 
yılında Diş Hekimliği ve MühendisLik Bilimleri Fakültelerini kurmak, eski İzmir İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisini bir Fakülte haline ge
tirerek 19=69 ortalan-mda bünyesine kattığını ifade ile; 

Onyodinci öğretim yılına başlıyan Ege Üniversitesinin memleketimizin gerçeklerine ve meselelerine uygun yönde ümit verici, olumOıı gelişmeler 
gösterdiğini altı Fakülte ve bir Yüksek Okulla öğretime devatm etmekte iken son olarak 1469 sayılı Kanunla İzmir Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademisinin devri ve 1472 sayılı Kanunla İzimir'de bulunan 8 özdl yüksek okulun 5 resmî yüksek «kul halinde toplanmasiylo 14 kuruluş 
olarak .öğretim ve araştırma hizmetlerini daha da genişletmiş olduğu dolayısıyle yüksek öğretimin üniversiteler çatısı altında toplanim.ası.nın mem
lekete daha yararlı lolacağı temel görüşüne göre İzmir'de buluna/n yüksek okulları büyük güçlüklerine rağmen bünyesine aldığını bilhassa tebarüz 
ettirmişleridir. 

Ege Üniversitesi Bütçesi (S. Sayısı : '17) 
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öğrenci duranın, merkezî sınav sistemi ve kontenjan konulan üzerinde de tenkid ve temennilerde bulunan üyelerin konuşmalarından sonra, 

Kge Üniversitesi Rektörüne söz verilmiş, rektör, üniversitesi hakkında .genel maihiyette bilgi sunarak, Bornova, Buca ve "İnciraltı'ında 3 700 
dönümlük bir sanalda eğitim (hizmetini sürdüren Üniversitenin komşu iller yüksek öğrenim okullarını bünyesine ithali ederek bunların 'birer Fa
külte şekline dönüşmelerini gerçekleştirebilmek için çalışıldığın], fiziksel gelişme olarak yatırımların her yıl % 70 - 80 oranında gerçekleştirildi
ğini, teknik personel kifayetsizliğinin yatırımların c/c 100 gerçekleşmesine engel olduğunu ifade etmiş, 

Öğrenci durumuna da 'bir nebze temas ederek, 

1971 dom yılında 1131 mezun verdiklerini, buna karşılık 1634 yeni öğrenci aldıklarını, özel yüksek okullarından intikal eden 521 öğrencinin ilâ
vesiyle? l>ıı .rakamın 2 J44 ü (bulduğunu, 

İ i mî araştırma konusunda, 

1971 yılında 48 Asistan'in Ege dışında konferanslar verdiğini, 110 Asistanın Bilimsel, teibliğ yayınladıklarını, dışardan 74 uzmanın davet edile
rek konferanslar verdirildiğini. 

Öğre.nıcilere % 50 indirimli kitap satışı yapıldığını ve son .olarak ela anarşik .olayların tekerrür etmemesi için toplumsal konularda mevcut im
kânların kullanıklığını sözlerine ilâve etmiştir. 

('ıüversite konuları ve bütçesi üzerinde kâfi elerece<le vuzuha •erikliği gerekçesiyle madelelerin görüşülmesine gerilmiş, 

Bütçenin Rektörlük kısım {X/\) cari harcamalar bölüm .12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler) maddesine, 819 sayılı 
Kanunun 'değişmesi gerekçesiyle 1972 yılmela ilâve ödemeleri karşı Uyabilmek için (4-10 520) lira, yino rektörlük kısım (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları bölüm 35.000, 35.048 (Üniversite öğrencilerine yemek yardımı) maddesine, gerek öğrenci mevcudu ve gerekse fiyat artışı 
nedeniyle (750 000), lira. ilâve edilmiş, dolayısıyle rektörlük (A/ l ) cari harcamalar toplam rakamı (4-40 520) lira ilâvesiyle (10 0.19 491) lira ve 
(A/0) s-ermaye teşkili ve transfer harcamaları topla m rakamı da (750 000) fazlalıkla (5 373 45(i) lira olmuştur. 

Tıp .Fakültesi kısım, (A/ l ) cari harcamalar, bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kamın gereğince yapılacak ödemeler) maddesine aynı gerekçe 
tahtında (3 499 440) lira, fiyat artışları neden gösterilerek bölüm 15.000, 15.511 (Büro giderleri) maddesine (750 000), 15.517 (Yiyecek alım ve 
giderleri) maddesine de (1. 380 000) lira, 

Bölüm Ki.000, İti.820 üMakina. teçhizat onarımı) 'maddesine, yeni açılacak 1 400 yataklı hastaneye, muhtelif semtlerde dağınık bulunan malze
me; ve cihazların naklinde muhtemel bulunan hasarları gidermek nedeniyle (50 000) lira ilâve edilmiş, bu ilâveler nedeniyle Tıp Fakültesi cari 
harcamalar toplam rakamı (47 201 (İ(i4) e .baliğ -olmuştur. 

Ziraat. Fakültesi kısım, 
Bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (1 709 400) lira, 
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Bölüm 23.000, 23.814 (Makina teçhizat alınılan ve büyük onaranları) maddesine de «Gıda -Fermantasyon Teknolojisi» Kürsüsü için gerekli 
malzemenin satmalmabilmesi gerekçesiyle (440 000) lira ilâve edilmiş, 

Bu ilâvelerle, cari harcamalar toplam rakamı (19 301 734) ve yatırım harcamaları toplam rakamı da (1800 000) lira olmuştur. 

Fen Fakültesi kısmı, 
(A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (1 678 812) lira ilâve edilmiş, bu ilâ

ve nedeniyle cari harcamalar toplam rakamı (15 578 295) lira olmuştur. 

Mühendislik Bilimleri Fakültesi, 
(A/ l ) cari .harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı 'Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (037 560) lira ilâve edilmiş, bu ilâve 

nedeniyle (A/ l ) cari harcamalar toplam rakamı (5 172 813) lira olmuştur. 

Diş Hekimliği Fakültesi kısmı, 
Bölüm 12.000, 12.150 ('819 sayılı Kaimin gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (692 400) lira ilâve edilmiş, döl ayısiy lezara giderler toplanı 

raikaını (3 879 187) olmuştur. 

İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi kısmı, 
Bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (1 211. 700) lira ilâve edilmiş ive cari giderler toplam raka

mı da bu ilâve ile (8 820 278) lira olmuştur. 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi kısmı, 
Bölüm 12.000, 12.150 (819 sayıih Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (L 155 300) lira ilâye edilmiş, dolayısiyle cari giderler 

toplam rakamı da (6 606 918) lira olmuştur. 
Yukarda Fakülteler tefrik -edilmek suretiyle her Fakültenin ilgili bölümlerine yapıladı ilâveler nedeniyle, 
-Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe .kanunu tasarısının 1 nci maddesi, maddede gösterilen (A/ l ) cari harcamalar toplaim. 'rakamı (116 640 380), 

(A/2) yatırım ibare almaları toplam rakamı (87 090 001) lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamı ise (6 420 386) 
lira olmuş ve sonuç (A/1), (A/2) ve (A/3) cetvelleri toplam gider rakamı (2.1.0 150 767) lira olmuş ve madde bu değişikliklerle kabul edil
miştir. 

'Tasarının 2 n<ei maddesi, 
1 nci maddede giderlere yapılan ilâveler nedeniyle, gider - gelir tevazününü sağlamak için ımaddeyc bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 özel. 

gelirler başlıklı bölümün 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (13 395 132) lira ve aynı bölüm, 72.400 (Gecen yıldan devreden nakit) .maddesine de 
(1 000 000) lira ki, toplam (14 395 132) lira ilâve edilmiş ve toplam gelir rakamı da bu ilâveler nedeniyle (2.10 150 767) lira olmuş ve madde 
bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ucu maddeleri bağlı OGtvelleriyle aynen kabul edilmiş, 
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10 ııcu madde, madde metnine bağlı (R) işaretli cetvele «bölüm 14.000, 14.550 (Staj ve öğrenim giderleri) Pratik Çalışma ve staj yönet
meliklerine göre öğrencilerin yapacakları staj çalışmaları sırasında kullanılacak makeme ve sair (masraflar da bu tertipten ödenir» ibaresi ilâve 
edilmek suneıtiyle değiştirilmiş, 

Yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Türkiye Büyük HVüllet Meclisi 
Bütçe - Kanma Ivamisyoaıu 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Bolu 
/ / . İ. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
H. Okçu 

Sakarya 
II. Uysal 

Başkanvekili 
Edirno 

N. Ergendi 

Amasya 
8. Ay gün 

0. S. Ü. 
Ii. Üner 

Hatay 
II. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İ. E. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/ / . Balan 

Denizli 
II. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
Söz hakkını mahfuz d 

N. Kalay cıoğlu 

Niğdo 
Söz hakkını ı.rn'h :'•• •<! 

N. Kodamanoğlu 

ur 

ur 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
S. Savcı 

izmir 
K. Önder 

(Konya 
B. MüderrisoğUı 

Ordu 
B. S. Saykal 

Sivas Tabiî Üye 
E. Kangal K. Karavelioğlu 

ITrfa Uşak Zonp 
Karakapıcı Söz hakkın! ınahl'uzdur K. Ne-

V. Atayurt 

Adana 
#. Kılıç 

Ankara 
İ. Yetiş 

Erzurum 
Söz HaJkikıım Mahfuzdur 

R. Cinisiı 

îzmir 
A. N. Üner 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

aıldak 
dimoğlu 

Afyon K. 
II. Hamamcıoğlu 

Aydın 
İV. Menteşe 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
N. Boyar 

Trabzon 
E. Dikmen 
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HÜKÜMHTL\T TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) Cari harcamalar için (103 435 24-8) lira, (A/2) Yatırım harcamaları için 
(86 650 001) lira, (A/3) ^Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (5 670 386) lira ki, toplam olarak (195 755 635) lira ödenek verilmiştir. 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
[Ara 

9 578 971 
41 582 224 
17 592 334 
13 899 483 
4 535 253 
3 .186 787 
7 (508 578 

f 5 451 61.S 

103 435 248 

(A/2) 
Yatırım 

Îıarcamaları 
Bira 

38 870 000 
35 485 000 
1 360 000 
2 055 000 
1 815 000 
5 065 000 

j 
4 2 000 000 

86 650 001 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harca ma hırı 

Bira 

4 623 456 
432 739 
205 01i) 
167 651 
38 463» 
64 808 
83 823 

4 54 427 

5 670 380 

Toplanı 
Lira 

53 072 427 
77 499 963 
19 157 353 
Ki 122 134 
0 388 716 
8 316 595 
7 692 402 

1 7 506 045 

195 755 635 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (195 755 635) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında ela devam olunur. 

MADDE 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 nci maddesi hükmü, Ege Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

l'jiie rniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 

Bektorlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi! 
Feıı Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi' 

Toplam 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞÎSTİRİŞt 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gösterildiği üzere (A/l) Cari harcamalar için (116 640 380) lira, (A/2) Yatırım harcamaları için 
(87 090 001) lira, (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (6 420 386) lira ki, toplam olarak (210 150 767) lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/ l ) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Mühendislik Bilimleri Fakültesi 
Dis Hekimliği Fakültesi 
İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

Toplam 

10 019 49J 
47 261 664 
19 30.1 734 
.15 578 295 
5 172 813 
3 ts79 187 
S 820 278 
0 606 918 

116 640 380 

38 870 000 
35 485 000 
1 800 000 
2 055 000 
1 815 000 
5 065 000 

1 
2 000 000 

87 090 001 

5 373 
432 
205 
167 
38 
64 
83, 
54 

6 420 

456 
739 
019 
651 
463 
808 
823 
427 

386 

54 262 947 
83 179 403 
21 306 753 
17 800 946 
7 026 276 
9 008 91)5 
8 904 102 
8 661 345 

210 150 767 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (210 150 767) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 
1098, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı ögTetim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1972 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne konu
lan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertipler
den (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Üniversite bütçesinin Rektörlük ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, yatı
rım ve projeler için 1972 malî yılında elde edilecek ,'bağış, kredi ve imkânların 'Türk lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerinin bir 
taraftan Ege Üniversitesi bütçesine gelir, diğer taraftar, yeniden açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve harcanmıyan ^elir ve ödenek ba
kiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 10. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (îl) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

Barbakan Devlet Bakanı Devlet [Bakanı. Devlet Balamı 
N. Erim [Barbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı M. Özgüneş Adalet Bakanı Millî S. Bakanı 

8. Koçaş A. Karaosmanoğlu İ. Arar F. Melen 
îeisderi Bakanı Dışişleri Bakanı V. 'Maliye Balkanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı Dış Eko. İliş. Bakanı 
.//. Ömeroğlu 8. Koçaş uS*. X. Ergin 8. Orcl M. Öztekin Ö. Derbil 

Bağ. ve Sos. Yar. Bakanı Ciünı. ve Te. Bakanı V. Tarımı. Bakanı Haştırma Bakanı (/alışma Bakanı Sanayi ve Ti. Bakanı 
T. Akyol Ö. Derbil M. O. Dikmen C. Karakuş A. 8au A. Çüiııgiroğlu 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm, ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakaau Kay İşleri Bakanı Orman Bakanı (lencliik ve Spor Bakanı 
X. Devres E. Y. Akçal 8. iîabüroğlu C. Aylan- 8. İnal 8. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. II al man 
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Bütçe Karma Komisyonım-un değiştirişi 

MADDE 6. — Tasarınım 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 0 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarmm 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarmm 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarmm 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Say.sı •. 17 ) 
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;A/1) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Öd eneğin çeşidi 

1971 ödeneği Hüküm* 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

1972 yılı için 
<je •i'S'teıiıOitL Komisıyoi'n.ea kalbul. ^d'leıı 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR ÎHİÎII toplamı 

12.1.10 Devlet ıneımurları aylıkları 
12.111 (iğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12450 819 sayılı Kaıuıiı gereğince yapılneak öde-

nı eler 

Kesim toplanıl ÜCRETLER 

12.250 tabancı uzmanlarla yardımcdarı üereti 
12.200 Sözleşmeli personel üereti 
12.280 İnci ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 
12.3SG iSosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

330 422 

390 420 

162 500 

:i 12 500 

Lp;e Üniversitesi 

50 000 

26 501 

7 000 
2 000 
2 000 
10 000 

1 

5 500 

ûtesi Bütçesi 

737 467 6 017 034 6 457 554 

4 532 488 4 973 008 

4 127 7:>;-

273 960 

7" 710 
'45 0< »0 

729 890 

30 000 
4 500 
4 500 

30 2(53 
049 452 

4 127 7!>:s 

273 960 

73 710 
45 000 

729 890 

30 
4 
4 

049 

(MM) 
500 
500 
20 >•' 
452 

175 

S. Sayısı : 17 



Rektörlük _ 35 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt iri yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

32.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.391 
12.392 

12.410 
12.430 

12.510 
12.572 

12.590 

12.600 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

Kesim toplamı 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ticreti 

TAZMİNATLAR 

Ek görev tazminatı 
İş güçlüğü, iş riski ve 
lük zammı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

teminindeki güç-

Özel kanunları gereğince verilen diğer taz
minatlar 
ÖDÜLLER 
Ödül 

10 

10 

27 

17 

10 

2 

1 
1 

001 

1 
000 

161 

159 

1 

001 

1 

120 879 

1 000 
30 000 

1972 yılı için 
Hü/kümetçe istenen KomisıyoBca kabul edileni 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira Lira Lira 

27 447 

27 446 
1 

31 500 

22 
9 

500 
000 

296 245 

15 

I 

280 

125 

1 
35 

444 

1 

800 

1 

503 

000 
000 

27 447 

27 

31 

22 
9 

446 
1 

500 

500 
000 

296 245 

15 

280 

444 

1 

800 

1 

125 503 

1 
35 

000 
000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Rektörlük 

Jöiian Maddî 

12,814 

I2.s;î! 
J2>52 

s;;:; 
804 
805 

12.800 

12,84 î. 

L2.85.'î 
12.854 

Ödene DH il re-

12.87 
872 
87:; 
874 
875 

1971 ödeneği: 
Madde Bölitm. topkvmı 

Yabancı uznuınlaıla yanİnm-nan geçici 
ı;nivv yollumu 
8Wİ/JeşliiH'!İ p e r s o n e l ueemi görev" yollliüj'U 
öfiIU'iTİıVî YOLLUK LA IH 
Slaj ve öğrenin. yolluğu 
Kongro \ı- kon iVrnus yolluğu 
A r a ş h r i n a ve i nce l eme yol lumu 
î\iir-« yoHuğn 
Merkebi kurun! ve <-nsî itüL• ri;s yolluğu. 
I v e d e r a n s için gel'ivtih-reklerin yolluğu 
I»İ<"iKll VOLİ ili KLAU 
Tedavi yol luğu 
(Yur t içi yollukia.fi lopiann : 00 751) 

/ / - 14>rf f//-N/- yal hıkları 
yo.wri M YOLLUKLA ur 
Yurt dışı geçici görev yol luğu 
Yabancı uzmanlarla. yardımcılar ı yur t 
dışı geçici »örev yollumu. 
Sözleşmeli personel yurt. dışı geçici görev 
yolluğu 
ofjRMTrM.' YOLLUKLARİ 
Yur t dışı s ta j vo öğreniın yollumu 
Yurt dışı kongre ve konfora.!ıs yollumu. 
Yur t dışı a raş t ı rma ve inceleme yollumu 
Yur t dışı kurs yol luğu 
Yur t dış ından konferans için getirti lecek
lerin yol luğu 1 
(Yur t dışı yollukları toplanıl •, 04 752) 

Ege Üniversi tesi Bütçesi 

2 Ooo 

.0 \ H Ü } 

4 500 
4 OOO 

2 000 

5 000 
2li 250 

0 750 

1972 yılı içitı 
14 UKİl'/iHOÇe İste:,'U'l": 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 5u0 

tvo-nuısiyr*? 
Madde 

Liruı 

, ita>)iiı Oftıiüeii! 
Bölüm toplamı 

L i ra 

i ooo 
0 75u 
5 00ı? 
4 5 i 4 )• 
4 000 

0 ooo 
20 250' 
:i 750 
1 i (HM} 

2 50/ 

i 5 

4 
4 

0 0 

7 i-, 

no 

do 

ı» no 

2 500 

;> ooo 
26 250 
M 750 
3 000 

1 

( S. Sayısı : 17 ) 
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37 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği: 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyon 
Madde Bolüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

kaout edıii'en 
Bölüm toplamı 

Lira 

13 
13 
13 
13 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÜNTKTL»1LJ İLGİLİ: ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları v> tLdereri 
J3.İ20 Basılı kâğıt ve defter-jıimılar: v 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları \< 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 î)iü _er aıınıutr ve gMoner 

GEXEL YÖNETİMLE 
LEE 

LCÜLÎ GİDLÎL 
Kesinı toplamı 

13.210 8u Giderleri 
220 Temizlik giderleri 
230 Aydınlatma giderleri 
240 Bahçe giderleri 
290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

322 500 

• Uf 

!0 
T.0 
50 
!75 
7 

213 

40 
0 

125 
40 

<•_> 

1)0); 
000 
lir;.' 

OOO 
000 
500 

000 

ooo 
oi)0 
000 
000 

80 000 

10 000 
70 000 

692 850 953 500 958 500 

381 500 

40 
10 
50 
GO 
214 

ooo 
000 
ooo 
000 
000 
000 

303 000 

90 
6 

175 
30 
2 

000 
000 
000 
000 
000 

170 000 

20 000 
150 000 

381 500 

40 
lo 
50 
oo 
214 
7 

i)<;0 
000 
ono 
OrJ0 
000 
500 

303 000 

00 
(i 

175 
30 
2 

000 
000 
000 
000 
000 

170 000 

20 000 
150 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Rektörlük — 38 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen. Komjjsy'onea kabul edilen, 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14, 

TAŞİT İŞLETME VE O.VARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işk'tnıe ve onarma, id ti er
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖN ET LU L L İLGİLİ. lîlZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta, giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLKRİ Kesim, toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunim 3 neii maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR. 
14.441 Bina ve arazi vergileri 

77 350 

23 000 

15 000 
S 000 

10 000 

10 000 

fO 000 

503 001 

102 000 

23 000 

15 000 
8 000 
10 001 

1.0 000 

70 000 

298 001 

102 000 

23 000 

15 000 
8 000 
10 001 

10 000 

70 000 

298 

20 000 20 000 20 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 



Eektörliik — 39 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istt"iwn Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15,000 

DİĞER MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.492 Taşınır ve taşınmaz ımıikü'in genel gider-
leri 
EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ. 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

(115 sayılı Kanun gereğince fon karşılımı) 
Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

14.550 

14.595 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

YABANCİ DİLLER OKULU 
15.261 Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 
15.263 Taşıt işletme ve onarma gülerleri 
15.265 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 
15.268 Ders ücreti 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 

50 000 

400 000 

15 ooo 
I'IH) (M) 

10 000 

75 000 

171 376 

00 
İ 

i) 

.100 

2 

000 
000 
HM) 
775 
000 
1 

500 

1 957 023 

50 000 

195 000 

1.5 OuO 

100 000 

5 000 

75 000 

240 281 

60 
2 
7 
2 
80 
86 
1 

000 
500 
500 
381 
000 
400 
500 

1 735 435 

50 000 

• 195 000 

15 000 
100 000 

5 000 

75 000 

1 735 435 

240 281 

G0 
<•> 
7 
'.> 
NO 
80 
1 

000 
500 
5oo 
381 
00i) 
400 
500 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Rektörlük 

Bölüm Mad.de Ödeneğin çeşidi 

&1 İ Tİ M K {1R U M'LA R r Ü\\ )ER I J ERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK i.}İDERLERİ 
15.37.1 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma gideı-jeri 
15.370 Malzeme a;mı ve »'inerleri 
'.15.370 Diğer ahmhu- ve giderleri 

ARAŞTİRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

EADİO - İZOTOP MERKEZİ (3İDKR-
LERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim -kuşam ahin ve giderleri 
15.41(5 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderler 

(Radio - İzotop Merkezi giderleri toplamı : 
13(5 000) 

MİLLETLER ARAŞ [ İKTİSADİ MÜNA
SEBETLER ENSTİTÜSÜ (İÎDERLERİ 

15.421 Büro giderleri 
15.422 Ulaştırma giderleri 
15.425 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

40 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hüküm ete o ist-enen Kanıiısyoarea. k'aıbııî edaHen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

70 
2 
5 
1 

130 
2 

000 
000 
.100 
300 
000 
000 

00 000 
2 500 
6 000 
5 000 

00 000 
2 500 

132 000 93 500 d8 500 

20 000 15 000 15 000 
1. 000 2 500 2 500 

1.10 000 80 000 S0 OOO 
1 000 1 000 î 000 

654 652 578 11.8 578 118 

m 
v> 
ft 

5 
60 
o 

000 
500 
000 
000 
000 
500 

10 000 15 000 15 000 
1 000 2 000 2 000 

150 372 372 

,si Büteesi ( ,S. -Sayısı : 17 ) 
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Rektö r lük — 41 — 

Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

1371 ödeaeğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
H ü k ü m e t ç e istemen Komdsyaııca kabu l edilen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira L i ra Li ra Lira 

15.420 Malzeme al un ve giderleri 
15.429 Diğer al ımlar ve giderler 

(Milletleı-arusı İk t i sadi Münasebetler 
Araştır ına Ens t i tüsü giderleri toplamı : 

39 372) 
A R K E O L O J İ ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 

15.43! Büro giderleri 
15,432 Ulaşt ı rma giderleri 
15.435 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.430 Malzeme alını ve giderleri 
15.439 Diğer a l ımlar ve giderler 

(Arkeoloj i Ens t i tüsü giderleri toplamı : 
69 372) 

E L E K T R O N İ K KKNAP MERKEZİ Gİ
D E R L E R İ 

1 " 44!. Büro giderleri 
442 Ulaşt ırma giderleri 
443 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
444 Kira bedeli 
445 Giyim - kuşam ainn ve giderleri 

40 Malzeme alım ve «idesi e ıi 
448 İşe i yevmiyeleri 
44!? Diğer alım ve giderle;! 

(Elek t ronik hesap merkezi giderleri top
lamı : 333 374) 

15 000 
2 000 

7 500 
L 500 

300 
17 500 
45 000 

20 OoO 
2 000 

İ. 

'Sû UIM) 

100 
50 000 

i 
5 000 

20 000 
2 000 

r, 
1 

17 
45 

000 
500 
372 
500 
000 

10 
• ) 

270 

50 

000 
000 

I 1 
000 
372 
000 

1 000 

20 000 
2 000 

5 000 
] 

45 ( 

">00 
. M -

">00 
;00 

jı» 
'> 

27u 

50 

ı 

Jıj>{) 
000 
1 

000 
' i i 2 
000 
1 

000 

Ege Üniversitesi Bütçes i ( S. Sayısı : 17 ) 



Rektörlük 42 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

1972 yıh için 
Hükümetçe i'sjtenıeoü. KcmıusyoiH'a kalbul edıien. 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira Lira 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARİ Gİ
DERLERİ! Kesim toplamı 

SAĞLIK MERKEZİ GİDERLERİ 
15.521 Büro giderleri 
15.522 Ui aştırma. giderleri 
15.523 Taşıt isletme ve omumu giderleri 
15.525 Giyim - kıssam ahin ve giderleri 
15.52G Malzeme abın ve giderleri 
15.527 Yiyecek ah m ve «ide il eri 

0 lîa.sta ya tak bedeli 
15.52!) Diğer a hm w giderleri 

1 S;;ğhk f i »e eke/İ' gîdcHerİ İOpialYH : 5s,S 003) 

SOSYAL IL'İZMKTLER MERKEZİ Gİ
D E R L E R İ 

15.5S1 î'îiiro giderleri 
15.582 Uİ aştırma, gidcvlerî 

583 Taşıt işletme ve mıa.rma. giderleri 
585 Giyim - knşam ahırı ve giderleri 
580 'M;il>:*'iti'- a han ve giderleri 

.587 Yiyecek a.h.m ve giderleri 
.588 Ogrerıei harçhkları 
580 Diğer itimi ve giderler 
51)0 Ka.oi|i V»- dinlenme giderleri 

(Sosyal hikmetler merkezi giderici j tım-

999 100 

10O 000 
i 5« K) 

10 S00 
ooo 

300 i'ioo 
;'0 ooo 
30 oOO 
25 000 

40 OoO 
2 tffiu 

G4- 109 
30 000 
30 (100 
25 000 
40 000 

818 536 

lOt 
' I 

0 

200 
JS'» 

0!)0 
500 
000 
• "7 O 

OM; 
S 1:"t 

.tiO 

20 000 
2 000 

80 000 
:;o 000 
15 000 

2 50!» 
İOİf iM'tO 

818 536 

107 :îî)0 
2 500 
'.) 000 

•> I _ J 

200 Ol (.i 
182 8.15 

6 570 

2e* 000 
2 000 

:s 
372 

sO 000 
30 000 
15 000 

2 500 

E t;; e ImiversiO UtÇesi ( S. Sayısı : V 
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Rektörlük — 43 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komi®ymıca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEYLERİ YE İŞYERLERİ GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.118 İsçi yevmiyeleri 
16.119 Diğer alımlar ve giderler 

(Basımevi giderleri toplamı : 155 000) 
ATELYELER GİDERLERİ 

16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderler 

(Atölyeler giderleri toplamı : 91 000) 
PROPAGANDA VE TANITMA GtDKR-
LBRÎ 

16.390 Üniversite, propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

736 501 572 00i 572 001 

311 000 

40 
170 
10 

*•) 

•> 

''5 
60 
1 

000 
000 
000 
500 
500 

000 
000 
000 

5 000 

72 000 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları güderleri 10 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi 

246 000 

40 
100 
10 
2 
<> 

30 
60 
1 

000 
000 
000 
500 
500 

000 
000 
000 

1 000 

69 000 

5 000 

246 000 

40 
. 100 

10 
o 
') 

30 
60 
1 

000 
000 
000 
500 
500 

000 
000 
00i) 

000 

5 000 
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Rektörlük — 44 — 

Madde öd«neğin çeşidi 

12.000 

J 3.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.420 Uluslararası yurt öhsı toplantıları sidei-
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, nu'inıır ve. 
öğrendi mübadelesi giderleri 
TEMS.ir,, AĞIRLAMA VE TÖJIKN Lİ
DERE RRİ Kesim toplamı 

10.7.11 Makam temsil ebelerleri 
1G.7Î2 LOrevKe! temsil ^iom-leri 
10.730 Tören »ide rl eri 
10.740 Konin iri«I* eleri 

KAKIM \ ; E KÜ(;ÜK ONARİM LİDER-
LERİ Kesin.: toplamı 

Kî.810 Bina onarımı 
10.820 Makimi ve teçhizat onanım 

PERSONEL LİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YöNLTİM LİDERLERİ. Bölümü 0-]>ian;ı 

HİZMET LİDERLERİ Bölümü o-plamı 

KEREM LİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ LİDERLER Bölümü t..pk.m 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

o 

60 

000 

000 

38 501 

25 

7 
1 

000 
1 

500 
ooo 

315 000 

1972 yılı için 
Hükümete e istemen Komisyonca kabul etffien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira Lira Lira 

4 000 

00 000 

36 001 

25 000 
1 

10 000 
î 000 

220 000 

4 000 

80 000 

36 001 

25 

10 
] 

000 
1 

000 
000 

220 000 

300 000 
15 000 

737 407 

G92 S5o 

503 OL! 

1 057 028 

730 501 

4 626 847 

200 
20 

000 
000 

050 

208 

1 735 

3 578 

034 

5oo 

OOl 

435 

oiU 

971 

200 
20 

000 
000 

6 457 554 

056 50ü 

208 001 

1 755 435 

572 001 

10 019 491 



Rektörlük — 45 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

rmüân 
23.812 Taşıt alımları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

900 000 

50 315 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve onanın giderıeri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı, tesis ve onarıra inden*eri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 3 915 002 

23.811 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona-

05 Oül 

900 000 

53 315 000 

3 915 002 

1972 yılı içim 
Hükümetçe istemem. Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

500 000 

500 000 

36 820 000 

28 090 000 

8 130 000 

1 55C 

1 550 000 

1 475 000 
75 000 

500 000 

28 690 000 

8 13u 000 

1 5c 

1 475 000 
75 000 

500 000 

36 820 000 

1 550 000 



Rektörlük — 46 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istöenıeoı Koım.iısıyo'rLca ikalbul edilen 

Madde Bölüm toplam t Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

KTÜT vrE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM" Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
M AKİN A, TEÇHİZAT VE TAŞIT-
ALIMLARL VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

900 000 

53 335 000 

3 915 002 

58 130 002 

500 000 

30 820 000 

1 550 000 

38 870 000 

500 000 

36 820 000 

I 550 000 

38 870 000 

Esc Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Rektörlük 

Bölüm Madde 

— 47 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

U u e Î M ' U ' l U «'*('• sidİ 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsıttenıem Komisyonca kabul edsifleıı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 - Scrmuıje i<şlcüi 
32.000 KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaşlü-îsi;; ve satmalma hv<\>>\i 

11 - Tmusfcrhr 

34 000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE 
•ÖDEMELER 

34.250 580 sayın Kaiminin 13 ııcii maddesine ^ö-
re Millî Prodüktivite 'Merkezim- ödenecek 
aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere üye ol
ma ve katlinin payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

5 000 

10 000 

15 000 

â 195 004 

'•) 0 0 0 

10 000 

15 000 

2 321 267 

5 000 

10 000 

15 000 

3 071 267 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. 'Sayısı : 17 ) 



Rektörlük — 48 — 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplanıl 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe i!sıten<eın. KomifSiycmea kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira l ira Lira l ira 

36.000 

EM.UKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emeldi ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.648 Üniversite öğrencilerine yemek yardımı 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TttŞEKKÜL-
LiyRE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeği 
için. yardım. 
(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
BORÇ ÖDEMELERİ 

345 003 

1 
l 

345 000 
I 

750 000 
50 000 

50 001 

50 000 

444 767 

49 
50 
345 

766 
000 
000 

1 829 999 

1 750 000 
79 999 

46 501 

46 500' 

J 
2 287 183 

444 767 

2 

9 

49 
50 
345 

766 
000 
000 

1 

579 999 

500 
79 

000 
99!) 

46 500 

2 287 

'Bere Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 



Rektörlük — 49 — 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe Mtenıen Komisyonca kabul -edıillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Bölüm Madde 

36.310 

36.320 
36.400 

ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 

Lira 

70 001 

1 
70 000 
10 000 

Lira Lira 

2 276 188 

1 840 219 
435 969 
10 000 

Lira Lira 

2 276 188 

1 840 219 
435 969 
10 000 

Lira 

(Bu ödeneği ihtiyaç ııisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geliverilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATLYALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 000 1 000 1 000 

15 000 

2 195 

81 

004 

001 

2 291 006 
1 

15 000 

2 321 267 

2 287 188 

4 623 456 

15 

3 071 

2 287 

1 

000 

267 

188 

5 373 456 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Fakültesi — 50 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1972 yılı için 

Maddo Ödeneğin cesidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylikları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Ya'bancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İsçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve; cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391. Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneğî 
ıMadde 
Lira 

4 413 

4 413 

113 

108 
5 

722 

40 
5 
5 

50 
(i 17 

4 

Bölüm top!;'.inı 
Lira 

6 832 730 

532 

1 

530 

1 

000 

000 
000 

716 

000 
000 
000 
000 
894 

820 
1 
1 

llüıkümetçıe 
Madde B 

.Lira 

13 444 074 

8 (175 397 

4 330 077 

432 000 

140 400 

129 000 
10 800 

2 224 938 

84 G00 
(i 840 

18 000 
110 700 

1 886 751 

15 400 
102 04G 

1 

i'stonen 
ölüm toplamı 

21 

Lira 

170 671 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

16 943 

8 G75 

4 330 

3 931 

514 

397 

G77 

440 

140 400 

129 
10 

2 224 

84 
6 

ıs 
110 

1 88G 

15 
102 

G00 
800 

933 

G0O 
84.0 
000 
700 
751 

400 
G4G 

1 

kabul cddflıen 
Bölüm toplamı 

Lira 

24 670 111 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



TID Fakültesi 

Böiüaa Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş. güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı. 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen diğer taz

minatlar 
ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 

Kesim toplamı 

12.G00 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 

Ege Üniversi 

— 51 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komiısıyon'ca leaftral « d i t e 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

65 

15 
50 

1 123 

O 1 

1 08 (i 

1 000 

4 

4 
393 

50 

000 

000 
000 
225 

224 

000 

000 

501 

1 
500 
756 

1 
250 

67 500 

22 500 
45 000 

4 639 703 

30 802 

1 

4 608 900 

4 051 

1 
4 050 

650 005 

5 000 
70 000 

1 1 

5 000 10 000 

esi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 

4 

4 

67 500 

22 500 
45 000 
639 703 

30 802 

1 

608 900 

4 051 

1 
4 050 

650 005 

5 000 
70 000 

1 

10 000 



TiD Fakültesi 52 — 

Bölüm Madde 

12.84.1 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

Ödenenin çeşidi 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

1971 *< ieneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

15 000 
15 000 
4 000 

1 
1. 

Lira 

LEükümctç 
Madde 

Lira 

15 000 
15 000 
4 000 
5 000 

1 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı 125 002: 

27 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
dışı geçici görev yolluğu 

nwt 

ÖĞRETİM YOL!,UKLAKI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 525 003) 

000 

11 250 

1 

50 000 
142 500 

13 750 

1 

1972 yılı için 
e ilsıtıenıen Komisyonca kaıbul eddfl'en 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 

Lira Lira Lira 

1 000 

15 000 

1 

35 000 
250 000 
225 000 

1 

15 000 
15 000 
4 000 
5 000 

1 

1 000 

15 

35 
250 
225 

000 

1 

000 
000 
000 

1 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. îSayrsı : 17 ) 



Tır) Fakültesi — 53 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ii&fcen'en Komisyomca kalbıü edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temiz]ile giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1 028 950 6 397 500 6 397 500 

481 000 

5 
U) 
30 
225 
210 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

291 000 

70 
15 
190 
12 
- > 

000 
000 
000 
500 
500 

190 000 

20 000 
170 000 

3 716 

5 
10 
30 
350 

3 320 
1 

coo 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 925 000 

150 
100 

1 610 
50 
15 

000 
000 
000 
000 
000 

380 000 

40 000 
340 000 

3 716 000 

5 
10 
30 
350 

3 320 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

1 925 000 

150 
100 

1 610 
50 
15 

000 
000 
000 
000 
000 

380 000 

40 000 
340 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Tıp Fakültesi — 54 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsüemem Komisyonca, kaibul edilen 
Madde BöJüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

5(1 050 

10 000 

76 500 

300 000 

ffi 500 

300 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

2 860 602 4 183 256 4 183 256 

25 000 

2 835 

30 
2 800 

602 

1 
600 
000 
1 

5 000 

25 000 

4 158 256 

1 
60 000 

4 013 255 
75 000 

10 000 

25 000 

4 

4 

158 256 

60 
013 
75 

1 
000 
255 
000 

10 000 
6 486 030 D 030 075 11 160 075 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 1/ 



Tıp Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

OKULLA TC GİDERLERİ Kesim toplamı 

LABORANT OKULU GİDERLERİ 
15.261. Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 
15.265 Giyim - kusanı alım \ 3 giderleri 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 

(Laborant Okulu giderleri toplamı : 
8:1 525) 

YÜKSEK HEMŞİRE OKULU GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
.15.292 Ulaştırma giderleri 
15.203 Taşıt, isletme ve onarma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme ahm ve giderleri 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek Hemşire Okulu giderleri topla
mı : 80 940) 
ElîİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

Ege Üniv 

— 55 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ilstenıen Komisyonca kalnıl edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

117 100 164 465 

5 000 25 000 
i 000 2 000 
1 000 4 525 

50 000 50 000 
1 000 2 000 

5 000 
500 

275 000 
1 000 

rsitesi Bütçesi ( S. öf iyisi : U 

5 000 
500 

300 000 
1 000 

i ) 

164 

25 
9 

4 
50 
•) 

465 

000 
000 
525 
000 
000 

10 000 25 000 25 000 
1 000 2 000 2 000 
5 100 7 500 7 500 
2 000 5 440 5 440 
!•() 000 40 000 40 000 
1 000 1 000 1 000 

281 500 306 500 306 500 

5 

300 
1 

000 
500 
000 
000 
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Tıp Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası, profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

Ege Üni 

— 57 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komıiısyanıca kalbul 'edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

547 352 800 722 850 722 

61 500 62 000 62 000 

1 000 1 000 1 000 
60 000 60 000 60 000 

500 1 000 1 000 

132 350 360 220 360 220 

15 000 
1 000 
5 350 
45 000 
65 000 
1 000 

40 000 
1 000 
3 220 

250 000 
65 000 
1 000 

40 000 
1 000 
3 220 

250 000 
65 000 
1 000 

30 001 30 001 30 001 

10 000 10 000 10 000 

1 1 1 

20 000 20 000 20 000 

esi Bütçesi ( ;S. !Sayısı : 17 ) 



Tıp Fakültesi — 58 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği' Hükümetçe istemen Komisyonca -kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.711 Makam temsil giderleri 
1G.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

3 501 3 501 3 501 

;; 5oo 
1. 

320 000 

250 000 
70 000 

6 832 730 
1 028 950 
2 860 602 
6 486 030 
517 352 

17 755 664 

o 
O 500 

1 

345 000 

275 
70 

000 
000 

21 170 671 
6 397 500 
4 183 256 
9 030 075 
800 722 

41 582 224 

3 

395 

275 
120 

500 
1 

000 

000 
ooo 

24 670 111 
6 397 50ü 
4 183 256 
11 160 075 

850 722 

47 261 664 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. 'Sayısı : 17 ) 



im Fakültesi — 59 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe 'iMiemem Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde t-iölüm toplamı Madde Bölüm top.amı 
Bölüm 

23.000 

Madde 

23.811 

0 

23.911 

23.912 

ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 
SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

Lira 

16 000 001 

16 000 000 
1 

Lira 

16 000 001 

Lira 

2 000 000 

2 000 000 

33 485 000 

33 230 000 
255 000 

Lira 

33 485 000 

Lira 

2 000 000 

2 000 000 

33 485 000 

33 230 000 
255 000 

Lira 

35 485 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



— 60 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsıttemıeın Komisyoni'ca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

MALİ TRANSFERLER 5 000 8 000 8 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

.14.720 Uluslararası kurum ve derneklere üye ol
ma ve katılma payı 5 000 8 000 8 000 

SOSYAL TRANSFERLER 45 003 424 739 424 739 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 45 002 271 739 271 739 

35.210 % 1 ek karşmkları 1 144 579 144 579 
35.220 Emekli ikramiyesi 1 127 160 127 160 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 45 000 45 000 45 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım 1 108 000 108 000 
(Memur Yardımlaşma Sandığına verilir.) • . 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Tıp Fakültesi — 61 — 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe İtettenen Komisyoaıca kajbııl •eddiJıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm 

34.000 
35.000 

Madde ödeneğin çeşidi 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Lira Lira 

5 000 

45 003 

50 003 

Lira Lira 

8 000 

424 739 

432 739 

Lira Lira 

8 000 

424 739 

432 739 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( 'S. Sayısı : 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 62 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı için 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde 

Lira 

2 162 702 

1 

2 162 700 

1 

650 000 

250 000 
400 000 

363 860 

15 000 
2 000 
3 000 

19 080 
302 778 

25 000 
1 
1 

Bölüm toplamı 
Lira 

4 179 835 

Hükümetçe •Mien/en 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

8 249 146 

5 970 510 

1 981 422 

297 214 

675 000 

225 000 
450 000 

1 411 509 

81 540 
1 800 
2 700 

54 000 
1 153 031 

36 000 
82 437 

1 

13 

Lira 

012 540 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

9 958 

5 970 

1 981 

2 006 

546 

510 

422 

614 

675 000 

225 
450 

1 411 

81 
1 
2 

54 
1 153 

36 
82 

000 
000 

509 

540 
800 
700 
000 
031 

000 
437 

1 

kaibul ediilLen 
Bölüm toplamı 

Lira 

14 721 940 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S . Sayısı : 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 63 — 

1971 ödeneği 
.Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 50 001 

12.430 Konferans ücreti 30 000 
12.440 Ders görevi ücreti 1 
12.450 4936 sayılı Kanunu tadil eden 115 sayılı 

Kanunun 55 nci maddesi gereğince veri
lecek ücretler 20 000 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 661 455 

12.510 
12.571 

12.590 

12.600 
12.610 

Ek görev tazminatı 
iş güçlüğü, ve iş riski ve teminindeki 
güçlük zammı 
Özel kanunları gereğince verilen diğer taz
minatlar 
ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 

Kesim toplamı 

ödül 
Yabancı dil ikramiyesi 

YOLUKLAR Kesim toplamı 

32 251-

1 

629 200 

1 501 

1 
1 500 

287 316 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 2 500 
12.813 Geçici görev yolluğu 20 063 

Ege Üniversitesi [Bütçesi ( S. Sayı 

1972 yılı için 
Hü'kümctç/a iüsitteniem Komisyonca kaibul e dillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

45 001 45 001 

27 000 
1 

18 000 

2 229 53ü 

29 029 

1 

2 200 500 

1 351 

1 
1 350 

401 003 

2 500 
35 000 

27 000 
1 

18 000 

2 229 530 

29 029 

1 

2 200 500 

1 351 

1 
1 350 

401 003 

2 500 
35 000 

:17 ). 



Ziraat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 
12.83G Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 124 002) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçicıi görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 277 001) 

Ege Üniversite 

_ 64 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
'Hükümetçe iktenten Komisyonca kalbul eddlLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

.1 000 
1 

1 000 
75 000 
37 500 
2 500 

1 
3 000 

1 500 
1 

1 000 
15 000 
G0 000 
5 000 

1 
3 000 

1 500 
1 

1 000 
15 000 
60 000 
5 000 

1 
3 000 

000 1 000 1 000 

9 750 

15 000 

1 

34 000 
64 500 
75 000 
5 000 

8 000 

si Bütçesi 

15 

15 

000 

000 

1 

34 000 
100 
100 
5 

000 
000 
000 

8 000 

15 

15 

34 
100 
100 
5 

000 

000 

1 

000 
000 
000 
000 

8 000 

( S. Sayısı : 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 65 — 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

üira l i r a 

1972 yılı için 
Hükümetçe Mteruem Komisyonca kalbııl edaflien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplami 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 415 000 

18.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
.13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.1.40 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
.13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 265 000 

1 048 850 1 516 500 1 516 500 

20 
7 

35 
i 50 
200 

>) 

000 
500 
000 
000 
000 
500 

13.210 
İ 3.220 
13.230 
.18.240 
] 3.290 

13.410 
13.420 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderimi 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

Kesim toplamı 

40 000 
17 500 

i 80 000 
25 000 
2 500 

70 000 

7 000 
72 000 

652 000 

25 
9 

70 
195 
850 

2 

000 
500 
000 
000 
000 
500 

337 500 

40 
20 

250 
25 
2 

000 
000 
000 
000 
500 

154 000 

14 000 
140 000 

652 000 

25 
9 

70 
195 
350 

2 

000 
500 
000 
000 
000 
500 

337 500 

40 
20 

250 
25 
2 

000 
000 
000 
000 
500 

154 000 

14 000 
140 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 68 — 

Bölüm Madde, Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümete.o üstlenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER 
LEBİ Kesini toplamı 

1.3.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

18.5.30 Diğer taşıtlar işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
1.4.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor giderleri 

289 850 

i;; ooo 

1 

1 

024 

1 
8 

000 
5 

401 

000 
400 
000 
000 

373 000 373 000 

lî) 850 

70 000 

1 037 401 

173 000 

200 000 

1 176 901 

173 000 

20!) 000 

1 176 901 

5 000 

1 171 

1 
8 

l 150 
7 

901 

000 
400 
000 
500 

5 000 

1 

1 

171 

1 
8 

150 
7 

901 

000 
400 
000 
500 

10 000 5 000 
1 

5 000 

15.000 KURUM GİHERLERİ 622 826 748 202 748 202 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. <Sayısı •: 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 67 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükütnetçıe üsteıien Komiısyoai'ca fcafbııl ediKten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM: KURUMLARI Kesim toplamı 39 30ü 39 201 39 201 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri :i 500 3 500 3 500 
15.372 Ulaştırma giderleri 200 200 200 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 100 1 1 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 35 000 35 000 35 000 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 500 500 500 

ARAŞTIRMA KURUMLARİ GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 583 528 709 001 709 001 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KITRUM VE 
ENSTİTÜLERİN GİDERLERİ. 

15.411 Büro giderleri 4i) 000 90 000 90 000 
15.412 Ulaştırma giderleri 1 1 1 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 22 525 33 000 33 000 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 16 000 16 000 16 000 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 375 000 440 000 440 000 
15.417 Yiyecek, yem alım ve giderleri 120 000 120 000 120 000 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 10 000 10 000 10 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1 079 005 1 138 191 1 138 191 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( ıS. (Sayısı : 17 ) 



Ziraat Fakültesi — 68 — 

Bölüm Madclo Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Ti ira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetle üsıttenBn Kom,iısycwi'Ca feafoul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.127 Hayvan yemi alım ve giderleri 
'16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Hayvan yemi alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderler 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

35 501 

1 000 
1 

:{() 000 
4 000 

500 

7ö& 501 

50 000 
1 

10 000 
(İ95 000 

4 000 
500 

000 

C02 

1 

35 751 

1 250 
1 

:50 ooo 
4 000 

500 

742 437 

75 

8 
«54 
4 

000 
1 1 

000 
936 
000 
500 

2 000 

5 002 

35 751 

1 

30 
4 

250 
1 

000 
000 
500 

742 437 

75 

8 
654 
4 

000 
1 

000 
936 
000 
500 

2 000 

5 002 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Ziraat Faküiltesi — 69 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde liölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsttlenfân Komisyonca kaibul edüllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

r> ooo 

3 001 

."> 000 
1 

275 000 

190 000 
S5 000 

4 179 835 
1 048 850 
1 037 40i 
622 826 

1 079 005 

7 967 917 

5 000 

3 001 

3 000 
1 

350 000 

250 000 
100 000 

13 012 540 
1 516 500 
1 176 901 
748 202 

1 138 191 

17 592 334 

1 

5 000 

3 001 

3 000 
1 

350 000 

250 000 
100 000 

14 721 940 
1 516 500 
1 176 901 
748 202 

1 138 191 

19 301 734 

Ege Üniversitesi Bütçesi (.«S. Sayısı : 17 ) 
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Bölüm Madd ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
•Hükümetçe istenen Komisyooca -kabul edddıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımlar] ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alınılan 

1 000 000 1 360 000 1 800 000 

1 000 000 1 360 000 1 800 000 

000 000 200 000 
160 000 

1 640 000 
160 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Böîi'ım Maddi ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yüı için 
Hükümetçe üsıteneın KonıisjyoaTca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLARI 

35.681. Mulıatç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım 
(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

15 003 

000 

88 356 

88 355 
1 

1.0 000 

106 663 

205 019 

88 356 

88 355 

10 000 

106 663 

205 019 

U<>M Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayını : 17) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.150 

12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yarımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bi 
Lira 

1 653 282 

1 

1 853 280 

1' 

500 000 

470 000 
30 '000 

309 261 

9 O00 
2 000 
2 000 

15 000 
259 459 

2i $00 
1 
1 

iilüm toplamı 
Lira 

3 634 944 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe iteıttenten Komisyonca kabul ediiilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

9 819 796 

6 384 194 

4 236 624 

1 874 4Ö2 

273 1618 

460 440 

426 600 
m 840 

1 000 421 

315 208 
12 780 
1 800 

48 150 
852 503 

3 892 
46 087 

1 

8 063 006 

4 '236 624 

•1 874 402 

1 915(1 19)80 

460 440 

426 600 
33 1840 

1 000 421 

35 ı208 
12 780 
I 800 

48 150 
•852 503 

3 89!2 
46 087 

1 

11 498 608 

: 17 ) 



İO 

Madd< Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Mieüen Komisyonca kabul ediüLerı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
i 2.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Kanunu tadil eden 115 saydı 

Kanunun 55 nci maddesi gereğince veri
lecek ücretler 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen diğer taz

minatlar 

/ - Yurt ici yolluklar! 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

35 603 

İ 
1 

15 600 
1 

20 000 

693 797 

32 99tf 

mı 200 

45 002 45 002 

ÖDÜLLER 

12.600 ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

1 501 

1 
1 500 

241 500 

2 '5O0 
22 500 

1 
1 

13 500 
13 500 

18 000 

1 681 738 

'29 338 

1 652 400 

1 351 

1 
T 3(50 

246 650 

2 OOO 
25 000 

a 
a 

ÎL3 500 
0.3 500 

18 000 

1 681 738 

i29 388 

1 652 400 

1 301 

i 
1 850 

246 050 

•2 000 
<25 OOO 

LgM Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardııncılan geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırına ve inceleme yolluğu 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 72 650) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 174 000) 

YÖNETİM GİDERLEFwİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

750 

2 500 
10. 250 
26 250 

2 500 

1 '500 

13 

22 

30 
22 
56 
12 

129 

500 

000 
500 
250 
000 

5 000 

797 352 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten/en Komisyonca kaJbul •edalleaı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.'amı 
Lira Lira Lira Lira 

600 

2 '500 
11 250 
26 250 

300 
3 500 

1 250 

14 

22 

27 
22 

500 

500 

500 
500 

60 000 
12 000 

15 000 

905 582 

600 

2 500 
lıl 250 
•26 250 

300 
3 500 

ı mo 

14 

:22 

27 
«22 
-60 
1(2 

!500 

'500 

1500 
500 
000 
000 

15 000 

905 582 

l'4v.î l'uiveLStttesi Bütçesii. ( S. Sayısı : İT) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ AL1MLAK 
Kesim toplamı 

13.1.10 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt ve defter alından ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE .İLGİLİ GİDELU 
LEK Kesim toplamı 

518 001 

25 

3 

80 
350 
60 

000 

000 

000 
000 
0W) 
1 

174 000 

13.210 Su giderimi 
[3.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİI> EH LEHİ 
Kesim toplamı 

15 OOO 
15 000 
i 00 OOO 
40 000 
4 OOO 

45 OOO 

[3.410 Posta - telgraf giderleri 
!3.420 Telefon «dderleri 

1'5 000 
30 000 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( .S. »Sayısı 

1972 yüı için 
Hükümetçe iisıteauen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lokra 

22 
o 
o 

700 

000 

80 OOO 
380 OOO 
80 000 

1 

22 500 
16 
100 
50 

500 
000 
000 

4 500 

565 701 565 701 

22 700 

3 000 

80 'OOO 
380 000 
80 000 

1 

193 500 193 500 

22 
16 
100 
50 
4 

500 
'500 
OOO 
000 
500 

71 000 71 OOO 

20 000 20 000 
51 OOO 31 000 



Fen Fakültesi - 76 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

T A Ş I T İ Ş L E T M E V E O N A R M A G I D E R 
L E R ! Kesim toplamı 60 350 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

13.530 Diğer taşıtlar işletme ve onaınıa gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.1.10 Yangından korunma ve sigorta giderleri 10 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor giderleri 

56 '250 

5 100 

1 

1 055 501 
.... , - r—ı 

1 045 501 

10 000 
18 000 

1 000 000 
10 000 

1 
7 500 

Ege İTnivemitesi Bütçesi ( S. Sayısı 

1972 yılı için 
'Hükümete-e ilsıtienıen. Komisyoaiıca kaıbul ediiüen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptaım 
Lira Lira Lira Lira 

75 380 75 380 

169 3*80 

6 000 

1 

955 501 

60 380 

6 000 

1 

10 000 10 000 

945 501 945 501 

40 OOO 
18 000 

900 000 
10 000 

1 
7 500 

10 OOO 
18 000 
900 OOO 
10 OOO 

1 
7 500 

955 501 

17 ) 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
'Hükümetle îstenen Komisyonca kaıbul edüHen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

(Kitaplı!: giderleri toplamı : 75 501) 
ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.332 Ulaştırma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.387 Yiyecek alım ve giderleri 
15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 
29 453) 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

ASTRONOMİ RASATHANESİ GİDER
LERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 

1 250 175 1 059 372 1 059 372 

101 190 

15 000 
500 

60 000 

12 

10 
1 
1 

500 

000 
500 
955 
000 
035 
000 

1 148 935 

8 000 
500 

104 954 

115 000 
'500 

'60 000: 

15 

13 

1 

000 
200 
502 
000 
750 
1 

954 418 

8 ÜOO 
500 

104 954 

15 000 
500 

'60 000 

15 

13 

1 

000 
'200 
502 
000 
'750 
1 

954 418 

ooo 
500 

Ege Üniversitesi Büteesi S. Sayısı : 1/ 
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Fen Fakültesi 70 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

15.43G Malzeme alım ve giderleri 50 000 40 000 40 000 
15.437 Yiyecek alım ve giderleri 3 450 4 000 4 000 
15.439 Diğer alımlar ve giderleri 2 000 ! 1 

(Deniz biyolojisi giderleri toplamı : 94 271) 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1 146 204 1 159 232 1 159 232 

İŞEVLERI VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 20 001 25 519 25 519 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 2 '500 4 000 4 000 
16.122 Ulaştırma giderleri 500 800 800 
16.126 Malzeme giderleri 15 '500 18 705 U8 705 
16.127 Yiyecek alım ve giderleri 1 500 2 013 2 01!3 
16.129 Diğer alım ve giderleri 1 1 1 

LÂBORATITVAR OT!)ERLERİ 
Kesim toplamı 1 050 201 1 047 711 1 047 711 

16.211 Büro giderieri 40 000 40 000 40 000 
16.21.2 Ulaştırma giderleri 700 1 1200 1 '200 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 9 500 6 510 6 '910 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 1 1 1 

Egö Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 



Fakültesi — 80 — 

üm Madde Ödeneğin çeşidi 

000 

000 
000 
000 
000 

ULUSLARARASİ İLİŞKİLKR GİDEK-
LERİ Keism toplamı 

16.410 Uluslararası yurt k;i toplantıları gider
leri 

10.420 Uluslararası yurt dısı toplantıları gider
leri 

10.430 Ulusilararası profesör, uzman, ınenıur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞLRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.711 Makam temsil giderleri 
10.712 (rörevsel temsil giderleri 

BAKTM VE KÜÇÜK ONAR] M GİDER 
LERİ Kesim toplamı 

10.810 Bina onarımı 
10.820 Maıki'na teçhizat onarımı 

P b] RS ON L i j ({• 11) ER 11 ER i 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü to])lamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ilsteıi'en Kornjısyo'iııea kalbıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam: 
Lira Lira Lira Lira 

23 501 

3 500 

1 

20 000 

2 501 

2 500 
1 

50 000 

26 001 

0 000 

1 

20 000 

5 001 

5 000 
1 

55 000 

26 001 

•6 000 

1 

20 000 

5 001 

5 000 
1 

55 000 

35 OOO 
15 000 

3 ö;M 944 
797 352 

1 055 501 
1 250 175 
1 146 204 

7 884 176 
- -I 

35 000 
20 000 

9 I8I19 796 
•905 '582 
955 501 

1 059 '372 
1 1159 2!3!2 

13 899 483 

35 
20 

000 
000 

11 498 608 
905 582 
955 501 

11 059 372 
1 159 2!3!2 

15 578 295 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneğü Hükümetçe Memen Komisyonca kaibul edil'em 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm 

23.000 

Madde 

23.811 

23.812 

ödeneğin çeşidi 

MAKtNA, TEÇHİZAT VE TARIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

Lira 

1 500 001 

I 500 000 
1 000 

Lira 

1 500 001 

Lira 

2 055 000 

1 990 000 
65 000 

Lira 

2 055 000 

Lira 

2 055 000 

1 99:0 000 
05 000 

Lira 

2 055 000 

Eg'cj l'ndveraitosi Bütçeni ( »S. Sayısı : 17) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm M a dil o Ödeneğin reşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükünıetc0 isreueıı Koniisyomca kaîbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira Lira l i r a 

35.000 
/ / - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

KMHKLİ SANIUfîlN'A ÖDUMHLER 
Kesim toplamı 

25 003 167 651 167 651 

67 901 67 901 

:!5.2Î0 ['< '.1 ek karndddan 
H5.220 Emekli ikramiyesi 

(d)Gij, ıKlLUSİYK Mf'KAkAT YE 
YARDIM LAR 

05.681 .Ahılıiae öğrencilere yapdaeak ya rd ımla r 

D E R N E K , BİRLİK, K U L T M , K E R L -
L E S , SANDIK V E BENZERİ TEŞEK
K Ü L L E R E YARDIMLA!* 

oA710 Memur ye müstahdemlerin öğle yemeğine 
yai'dıııı 

(Meııi'Uı' Yardımlaşma S a n d ı r m a ödenir.) 

25 000 

•(17 !)()(.) 

25 000 

74 750 

67 000 

25 000 

7 i 750 

Ki4'e Üniversitesi Bütçesi S. Savtsı : 1 t ! 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 83 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneni n eesidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim. üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜrKLTLUR Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDLMLAli Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 159 636 

629 372 

629 370 

67 000 

42 000 
25 000 

100 766 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze m as rafları 
12.370 Bmekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek v 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

5 000 
1 000 
1 '000 
10 000 
80 ,514 

3 250 

iv ir <> rniversıİTrsi Bütçe;;.:. f S. Savı> 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca katbul -edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 705 951 3 343 511 

(70 
131 

75 
56 
233 

•6 

1 
1 
14 

191 

7 
9 

25 < 

850 

600 
250 
510 

750 
800 
800 
400 
492 

3Ü2 
95» 

1 385 892 2 023 452 

65'2 140 652 1.140 

(568 4.9.3 CydH '493 

702 
131 

75 
96 
233 

6 
1 
1 
14 
191 

7 
9 

8i 19 

850 

600 
250 
510 

750 
800 
800 
400 
4:92 

312 
9!55 
1 
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Mühendislik Bilimleri Fakültesi öö — 

Bölüm Madde 

13.000 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.841 

12.853 
12.854 

12.871 
12,872 
12.873 
12.874 
12.875 

Ödeneğia çeşidi 

ÖĞRETİM YO 11LlJKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Merkezi kurum ve enstitülerin yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 70 001) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Yurt dışından konferans için getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 97 500) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 
1 
11 
1 

880 
875 
'250 
500 

500 

000 

6 

5 

10 
5 
21 
7 

250 

000 

000 
625 
250 
500 

386 975 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten<en Komisyonca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 000 
2 500 

15 000 
1 000' 

1 
4 000 

.10 000 
2 '500 

• ;l!5 000 
1 000 

1 
4 000 

1 000 

8 

7 

20 
12 

000 

500 

OOO 
000 

30 000 
10 000 

10 000 

814 623 

1 000 

8 000 

7 500 

20 000 
12 000 
30 000 
10 OOO 

10 OOO 

814 623 

EgK̂  Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 86 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

.13.1.10 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 .Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
.13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar' ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDEK-
LER Kesim toplamı 53 000 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

286 ( 

20 
,> 

100 
.100 

60 
1 

)00 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

13.2.10 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

»Sır giderleri 
T e m izlik gid e rl e r i 
Aydınlatma, giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTİ HM A GİDURLI 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

01i İ. 
Kesim toplamı 

10 000 
50 0O0 
30 000 

5 000 
3 000 

28 000 

3 000 
25 0O0 

TAŞİT JŞLUTME VE ONAİIMA GİDEB-
LERİ Kesim toplamı 19 975 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 10 575 

13.530 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri 3 400 
Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı 

571 123 

25 000 
7 500 

130 000 
147 (523 
200 000 

1 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen KomİNyonica kaıb'iıl. edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Tura 

571 423 

25 000 
7 500 

13,0 000 
147 023 
200 000 

1 000 

77 500 77 500 

.12 ()()() 12 000 
7 500 7 500 

50 000 50 000 
5 000 5 000 
3 000 3 000 

131 000 131 000 

o 000 r, ooü 
425 000 125 000 

35 000 35 000 

30 000 :}() 000 
5 000 5 000 

17 ) 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 87 — 

Bölüm ?Jadde 

14.000 

Ödenenin cesidi 

15.000 

HİZMET GİDERLERİ 

<İHXHL YÖNUTİMLE İLfîl.I/1 1IİZMKT 
(İİPER.LUlH 

14.110 Yangından korunma .ve sigorta. gülerleri 

EiTİTİM VK ARAŞTIRMA <;İ DERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİfiER EfiTTÎM (İİDERLERİ 
14.594 Kamp ve diıdenme giderleri 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EfiTTİM KURUMLARI (lİDERLLRİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK ( H D E R L E R İ 
15.371 Rüro giderleri 
"15.372 Ulaştırma giderleri 
15.3)75 ({iyim - kuşam alım ve giderleri 
15.370 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alı m'] ar ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

20 000 

458 001 

1 
1 ) 

400 
10 

000 

000 
000 

5 000 

31 001 

15 000 
500 

1 
15 000 

500 

478 001 

31 001 

1972 yılı için. 
Hükümetçe istemen Komisyoaca kaibul ediLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 

468 001 

1 
42 

000 
000 

400 000 
20 000 

5 000 

40 401 

2'3 
1 

15 
1 

400 
000 
1 

000 
000 

488 001 

40 401 

20 000 

468 001 

.1; 
42 
400 
20 

5 

000 
000 
000 
000 

1 
000 

40 401 

23 
1 

15 
1 

400 
000 
1 

ooo 
000 

488 001 

40 401 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 88 — 

Bolüm. Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yık için 
Hüikümetçe istemen Komiiısıyonjca 'kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 917 007 486 277 486 277 

16.121 
16.122 
16.125 
16.126 
16.127 
16.129 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

İŞEVLERİ VE 
LERİ 

İŞYERLERİ GİDER-
Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
Büro giderleri1 

Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

36 502 

5 000 
.1' 
i 

80 000 
1 000 
500 

458 001 

5 000 
500 

2 O00 
450 000 

1 
'500 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider 
leri 

44 002 

7 500 
•1 

1 
35 000 
1 000 
500 

414 271 

ao ooo 
1 OOO 
2 770 

400 OOO 
1 

500 

44 002 

7 600 
1 
1 

35 000 
1 000 
500 

414 271 

10 000 
1 000 
2 770 

400 000 
1 

500 

3 

Egw Üniversitesi Büteesa (' S. Sayısı 17) 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 89 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde liölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira Lira Lira 

İ 

1 

2 501 

2 500 
1! 

20 000 

•10 000 
10 000 

1 159 036 
386 975 
478 
31 
917 

001 
001 
007 

2 572 '020 
-= T, =r=3 

1 

1 

3 001 

3 000 
1 

25 000 

!İ5 000 
10 000 

— 

2 705 05lı 
814 633 
488 001 
40 401 
486 1277 

4 535 253 

1 

1 

3 001 

3 000 
1 

25 000 

15 000 
10 000 

3 348 511 
8114 628 
488 OOl 
40 401 
486 277 

5 172 313 

Effü Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 00 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt nlıınlan 

1 815 000 

1 815 000 

1 750 000 
f>5 000 

Et>\! fînivorsitesi Bütçesi ( S. Sav ısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiis0yo'iııca kaftml edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top Sam.1 

Lira Lira Lira Lira 

1 815 000 

1 '750 000 
'(îfy 000 

1 815 000 

1 815 000 

1 750 000 
05 000 

1 815 000 



Mühendislik Bilimleri Fakültesi — 91 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm JÂ.1 adde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği: 
Madde .Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca katimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ / - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDLMELLR 
Kesim toplamı 

:î5.210 r/c J ek karşılıkları 
35.2l'0 Emekli ikramiyesi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

85.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DLRNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BUNZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.7.1.0 Memur ve müstahdemlerin (iğle yemeğine 
yardım 

(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir/) 

000 

5 003 

14 775 

14 774 
1 

5 000 

J8 688 

38 463 

14 775 

14 774 
1 

5 000 

18 688 

38 463 

E"\t Üniversitesi Bilice S. Sav ısı 



Diş Hekimliği Fakültesi —.92 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe üstenıeıı Komisyonca kalbul edi'len 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.110 Devlet memurları aylıkları 1 
12.111 öğretim üyeleri görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 724 140 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 63 001 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 63 000 
12.280 İşçi ücretleri 1 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 111 382 

12.310 Aile yardımı 2 000 
12.320 Doğum yardımı 1 000 
12.330 Ölüm yardımı 2 000 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 5 000 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 101 379 
12.380 Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 1 
12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

1 353 495 

547 

701 

105 

002 

298 

195 
2 

1 
1 

206 195 

5 

1 
10 
181 

6 

400 
900 
800 
125 
004 

1 
964 
1 

2 043 

547 

701 

797 

895 

002 

298 

595 
2 

1 
1 

208 195 

5 

1 
10 
181 

6 

400 
900 
800 
125 
004 

1 
964 
1 

12.000 (PERSONEL GİDERLERİ 1 146 766 1 869 756 2 562 156 

AYLIKLAR Kesim toplamı 742 142 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

32.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.450 4936 sayılı Kanunu tadil eden 115 sayılı 

Kanunun 55 nci maddesi gereğince verile
cek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Özel kanunları gereğince verilen diğer taz

minatlar 
ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 

Kesim toplamı 

12.600 ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

Ege Üııiveı 

— 93 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanıl 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

15 000 
2 000 

500 
152 899 

'sitesi 

150 000 

1 501 

1. 
1 500 

76 341 

2 820 
7 050 

Bütçesi 

22 
1. 
500 
800 

450 
202 410 

199 800 

2 701 

1 
2 700 

80 203 

1 000 
12 000 

17 500 24 750 24 750 

22 500 
1 800 

450 
202 410 

2 S98 2 609 2 609 

199 800 

2 701 

1 
2 700 

80 203 

1 000 
12 000 

( S. Sayısı : 17 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

.12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkezî kurum ve enstitülerin yolluğu 
.12.830 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yolluklar] toplamı : 37 202) 
/ / - Yurt dtşı yollukları 

YÖ NETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğa 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM FOLLUKLARI 

12.87.1 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 43 001) 

13.000 YÖNETİM GİDEKLERİ 

1972 yılı için 
1971 ödeneğü: Hükümetçe istemen Komisyonca kaimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

' } 

1) 

J. 

7 
0 

115 

000 

700 
050 
575 

1)40 

1)40 500 500 
2 820 2 820 2 ,S20 
7 050 7 000 7 000 

1)40 1)40 940 
ı ı ı 

D 400 12 000 12 000 

1/-İ0 1U0 1)40 

5 000 5 000 

1 1 

.10 000 .10 000 
10 000 10 000 
8 000 8 000 

10 000 .10 000 10 000 

433 247 448 081 448 061 

'tesi Uütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Dis Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

GENUL YÖNKTİMLL İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alını ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alını ve giderleri 
13.140 Yayın alını ve giderleri 
13.150 Yakacak alını ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GBNLL YÖNLTİMLL İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

.1:5.21.0 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
.1.3.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahee giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTİRMA (JİDLRLLRİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

316 

10 

î) 
135 
80 
80 
1 

100 

000 

400 
000 
000 
000 
700 

8i 960 

10 
9 
40 
18 
• > 

000 
400 
000 
800 
700 

24 000 

4 000 
20 000 

311 100 

15 000 

9 400 
25 000 
80 000 
80 000 

.1 700 

65 960 

'.) 
9 
40 
10 
o 

000 
400 
000 
800 
700 

54 000 

4 000 
50 000 

311 100 

15 000 

9 400 
125 000 
80 000 
80-000 

1 700 

65 960 

•) 
9 
40 
10 
3 

000 
400 
000 
800 
760 

54 000 

4 000 
10 000 

Kge Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



Diş Hefeimliği Fakültesi 96 

Bolüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 1.1 186 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

5 000 

Kesim toplamı 

rleri 

521 540 

940 
12 GÜO 

500 00O 
3 000 

5 000 

526 540 

100 850 

Ege Üniversitesi Bütçesi ( >S. Sayısı 

1972 yılı içim 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

7 
500 
76 

940 
600 
929 
500 

7 000 17 000 

595 969 595 969 

5 000 5 000 

590 969 590 969 

7 
500 
76 

940 
600 
929 
500 

5 000 5 000 

94 800 94 800 

L7 ) 



Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim, toplamı 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.417 Yiyecek alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

15.511 Büro giderleri 
15.512 Ulaştırma giderleri 
15.515 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 
15,519 Diğer alımlar ve giderleri 

Egt> İ"Tnivt: 

— 97 — 

1972 yılı içim 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

28 800 23 800 23 800 

2 000 
500 
300 

25 000 
1 000 

29 300 

20 000 
1 000 
300 

5 000 
2 000 
1 000 

3 000 
500 
300 

19 000 
1 000 

34 500 

15 000 
500 

1 000 
15 000 
2 000 
1 000 

42 750 36 500 

1 000 
500 

1 000 
15 000 
25 000 

250 
rsitesi Bütçesi ( S, Savısı : 

4 000 
500 

1 000 
20 000 
10 000 
1 000 

17 ) 

3 

19 
1 

000 
500 
300 
000 
000 

34 500 

15 

1 
15 
2 
1 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

36 500 

4 

1 
20 

000 
500 
000 
000 

10 000 
1 000 



Diş Hekimliği Fakültesi — 98 — 

Bolüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

32 700 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER 
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 
16.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 1 500 
Ege Üniversitesi Bütçesi 

500 
500 

1 200 
:;o ooo 

500 

59 200 

500 
500 

1 700 
50 000 
6 000 
500 

4 500 

2 000 

1 000 

136 401 

1972 yılı için 
Hükümetçe itetmen Komisyonca kaftml odlülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

23 200 

1 
20 
1 

500 
500 
200 
000 
000 

54 500 

4 000 

2 
40 
7 
1 

3 

500 
000 
000 
000 
000 

500 

1 000 

000 

500 

178 201 

23 200 

1 
20 
1 

500 
500 
200 
000 
000 

54 500 

4 

2 
40 
7 
1 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

3 500 

1 000 

1 000 

1 500 

178 201 

( .S. Sayısı : 17 ) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 99 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
1G.000 

TEMSÎL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makimi ve teçhizat onarımı 

PERSONRL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 001 

2 000 
1 

38 000 

28 000 
10 000 

1 146 776 
433 247 
526 540 
100 850 
.136 401 

2 343 804 

Eg'u üniversitesi Büteesi ( S. S 

1972 yüı için 
Hükümetçe istenen Komisyoınea kaibul iedill'en.' 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 001 2 001 

2 000 
1 

95 000 

75 000 
20 000 

1 869 756 
448 061 
595 969 
94 800 
178 201 

3 186 787 

2 000 
1 

95 000 

75 000 
20 000 

' 

2 562 156 
448 061 
595 969 
94 800 
178 201 

3 879 187 

: 17 ) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 100 — 

(A/2) YATIFJM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 3 500 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımlar :i 500 000 

23.8.12 Taşıt alımları 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
23.91.1 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Eg'u Üniversitesi 'Bütçesi ( S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe ist enen Komisyonca kaibul edilten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 065 000 5 065 000 

65 000 65 000 

5 000 000 5 000 000 

17 ) 



İDiş Hekimliği Fakültesi — 101 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümete Lira Lira Lira 
Madde e istenen Komisyonca ka'bul edil'eıı 
Lira Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

-35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.2J0 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin, öğle yemeğine 
yardım 

(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

15 000 

15 003 

13 871 

13 870 
1 

15 000 

35 937 

64 808 

13 871 

13 870 
1 

15 000 

35 937 

64 808 

Esre Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi — 102 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm, Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li/<ı i j i r a 

3 341 924 

1972 yılı için 
'Hükümetçe isıtenen Komisyonca kalbul edifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaıml 
Lira Lira Lira Lira 

6 506 885 7 718 585 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 
12.111 

12.150 

Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

170 451 

1 

170 449 

1 

85 000 

12.250 
12.280 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretleri 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

75 000 
10 000 

186 865 

10 000 
2 000 
2 000 
6 000 

163 863 

3 000 
1 
1 

2 797 

1 303 

1 299 

194 

906 

128 

807 

971 

77 400 

59 
18 

441 

22 
0 0 

4 
18 

377 

2 
13 

400 
000 

678 

500 
600 
500 
000 
426 

070 
581 

1 

4 009 606 

1 303 128 

299 807 

1 406 671 

77 400 

59 400 
18 000 

441 678 

22 500 
3-600 
4 500 

18 000 
377 426 

2 070 
13 581 

1 

Ego Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi — 103 — 

Bölüm MucUc Ödeneğin ecsidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca kabul .edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.410 
12.430 
12.440 

12.510 
12.571 

12.590 

12.600 
12.610 

12.811. 
12.813 

EK ÇALİŞMA KARGILIKLARI 
Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 
Özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar 
ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 

Kesim toplamı 

Ödül 
Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 

Egö Ünive 

1 759 201' 

1. 744 200 
.15 000 

.1. 

2 900 

2 898 

1 

1 

2 

1 
1. 

137 505 

2 500 
9 375 

•rsâtesi Bütçesi ( S. Sayısı 

2 108 385 

1 950 885 
13 500 

144 000 

912 510 

2 609 

1 

909 900 

2 

1 
1 

169 004 

2 500 
25 000 

: 17 ) 

2 108 385 

1 950 885 
13 500 

144 000 

912 510 

2 609 

1 

909 900 

2 

1 
1 

169 004 

2 500 
25 000 



İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
1.2.83;] Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu -
12.835 Merkezi kurum ve enstitülerin yolluğu 
12.83Ö Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 76 501) 
II - Yurt dtşı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardım çıkın yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 92 503) 

Ugq Üni\ 

— 104 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği; Hükümete o isıteııen Komisyonca kaıbul edillien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

2 
7 
18 
o 

500 
1 

000 
500 
750 
500 

000 

5 000 
7 500 

25 000 
5 000 

1 1 000 
2 500 2 500 

7 

12 
15 
45 

500 

1 

000 
000 
000 

1 

5 
7 
25 
5 
1 
2 

000 
1 

000 
500 
000 
000 
000 
500 

2 000 2 000 2 000 

i) 375 S 500 

5 000 

10 000 
15 000 
54 000 

8 

5 

10 
15 
54 

500 

000 

1 

000 
000 
000 
1 

:*s!İtesi Bütçesii ( S. Sayısı : .17̂  



İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

Pölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alım ve giderleri 
13.150 Yakacak alım ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Egıo Ünive 

— 105 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

281 
L0 
120 
260 
100 
2 

'ooo 
000 
000 
000 
000 
000 

30 000 
10 000 
50 000 
15 000 
10 000 

40 000 

5 000 
3,5 000 

31 000 
11 775 
25 
320 
100 
2 

000 
000 
000 
000 

30 000 
14 650 
60 000 
5 760 
10 000 

50 000 

10 000 
40 000 

705 601 675 185 675 185 

520 003 489 775 489 775 

31 
11 
25 
320 

000 
775 
000 
000 

100 000 
2 000 

115 000 120 410 120 410 

30 
14 
60 
5 
10 

000 
650 
000 
760 
000 

50 000 

10 000 
40 000 

esi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği 'Hükümetçe- istenen Komisyonca kaimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

TAŞİT İSLETME VE ONA KM A Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 30 601 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri :.{() 600 

0 Diğer taşıtları işletme ve onarma gider
leri 1 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

.14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 5 ()()() 

EĞİTİM YE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 244 502 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 1. 
14.595 Spor giderleri 15 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

42 
157 
30 

1 
000 
500 
000 

249 502 

64 702 

15 000 

15 000 

5 000 

189 001 

5 
84 
30 

000 
000 
000 

30 000 

40 000 

19* 001 

15 000 

15 000 

5 000 

189 001 

5 
84 
30 
30 

000 
000 
000 
000 

40 000 

107 003 

194 001 

107 003 

Egtrt Ündvemitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



İktisadi ve-Ticari Bilimler Fakültesi — 107 — 

îBölüın Madde 

46.000 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
.1.5.415 
15.416 
15.419 

Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kıı^am alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri' 
Diğer alımlar ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMLAR 
LERİ 

ARAŞTIRMA MERKEZİ KURUM VK 
ENSTİTÜLERİN GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.121 Atelyeler büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

46 700 

elerleri 

ARİ GİDER-
Resim toplamı 

5 000 
500 
200 

40 000 
1 000 

18 002 

10 000 
1 000 

1 
1 

5 000 
2 000 

12 501 

130 002 

1972 yılı için 
Hükümetle,e istenen Komisyonca kabul edüen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

99 001 

7 500 
500 

1 
90 000 
1 000 

8 002 

1 000 
1 000 

1 
1 

5 000 
1 000 

2 502 

1 000 
500 

sitesi Bütçesi ( £ >. .Sayısı : 

1 000 
500 

17) 

125 504 

99 001 

7 

90 
1 

500 
500 

1 
000 
000 

8 002 

1 
1 

5 
1 

000 
000 

1 
1 

000 
000 

2 502 

1 000 
500 

125 504 



İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ki. 125 Giyim - kusanı alını ve giderleri 
I(i.l2(5 Malzeme alım ve giderleri 
1(5.129 Diğer alımlar ve giderleri 

LÂBORAT UVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Ki.2.11 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
6.215 Giyim - kuşam alını ve giderleri 

1.6.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam tenisi) giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

Eg'o Oııive 

— 108 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetle islenen Komiı»yon«ea kaimi edil<en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topianu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 

•> 
oO 
2 

000 
500 
000 
000 
.000 

'sitesi 

5 000 

5 000 

5 000 

3 001 

:î 000 
l 

Bütçesi 

10 

2 

000 
500 

ı 1 
000 
000 

7 500 

1 000 

15 000 

4 001 

4 000 

1. 1 i 
10 000 1 000 1 000 
1 000 1 .1. 

44 500 15 501 15 501 

10 

• > 
• > 2 

000 
500 

1. 
000 
000 

15 000 23 500 23 500 

7 500 

.1. 000 

15 000 

4 001 

4 000 
1 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
llükümeive îstenen Komisyonca kabul ediHen 
Madde Bölüm. toplamı Madde Bölüm topçunu 
Lira Lira Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Ki.810 Bina onarımı 
16.820 Makimi ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

1:5.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET Ol DERLERİ Bölümü toplamı 
15.00» KURUM GİDERLERİ Bölümü to])Iamı 

1(5.000 (JEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

55 000 80 000 80 000 

50 000 
5 000 

3 341 924 
705 601 
24f) 502 
64 702 
130 002 

4 491 731 

75 000 
5 000 

6 506 885 
675 185 
194 001 
107 003 
125 504 

7 608 578 

75 000 
5 000 

7 718 585 
675 185 
194 001 
107 003 
.125 504 

8 820 278 

Ege üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 



iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi — 110 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı içiü 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komi&yûiM& k&bui edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

BĞÎTÎM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

Ego Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 



iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi — 111 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ* VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe İstenen Komisyonca ka<bul edilfen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bulum toplamı Madde Bölüm toplamı 
.Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 25 003 83 823 83 823 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 2 28 923 28 923 

35.210 •'% 1 ek karşılıkları 1 28 .922 ' 28 922 
35.220 Emekli ikramiyesi L 1 1 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtae öğrencilere yapılacak yardımlar 25 000 25 000 25 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım 1 29 900 29 900 

(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

Egıo Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 



JVEüheııdislik ve Mimarlık Akademisi ^ ü<2* -» 

(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödenfcğî 
Madde Bölüm toplamı 

f972 yılı için 
Hükümetçe isten-eifi*- Komisyonca ikamil edâÜetf 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm' topJaanf 
Bölüm İ M d e 

12.G0Ö 

12.110 
12.111 

12.150 

12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

ödeneğin £<*$ıdi Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplkmE 

Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yaı-dııncı 
lan ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gerekince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim karşılıkları 
(îiyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

Es'o Üniversitesi Bütçesi. 

Lira 

• ( S. 

Lira 

2 159 078 

1 040 346 

1 OOİ 525 

117 207 

114 075 

348 345 

•11 250 
1 800 
1 800 

1-8 000 
236 072 

13 il-22 
6 300 

1 

Sayısı : 17) 

Lira 

4 155 312 

Lira 

3 314 378 

1 040 346 

1 001 525 

1 272' 507 

114 075 

348 345 

11 250 
1 800 
1 800 

18 000 
296 072 

13 122 
6 300 

1 

Lir* 

5 310 612 



Mühendisim € M i m a r f l k Akademisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK OALIŞMA KARŞILIKLAR] 
Kesim toplamı 

12.410 F<ızla çalışına ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

1.2.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Öze] kanunları gereğince verilen diğer 

tazminatlar 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

— 1.13 — 

1971 ödeaeğî: 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1072 yılı i$in 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca kabul ediflien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira l ira Lira Lira 

31 502 

13 
.18 

1 
1 

500 
000 

1 377 460 

49 059 

1 328 400 

1 351 

•1 

123 

r-f 

360 
501 

000 
20 000 

3i 502 

13 
18 

1 
1 

500 
000 

1 377 460 

49 

1 328 

059 

1 

400 

1 351 

1 
1 350 

123 501 

2 000 
20 000 
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Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye anm vf giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alım ve iri d erleri 
13.130 ])öşeıne ve demirbaş alını ve tii«1erl<Mî 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alım ve giderleri 
13.11)0 Diğer alımlar ve gidm-lerr 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER. Kesim toplamı 

13.210 Su gidr-ricri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma «id eri eri' 
13,.240 Babee giderleri 
13.21)0 Diğer yöıu'tim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

— 115 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği' Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediflen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Liıra 

50 000 
30 
100 
55 

000 
000 
000 

100 000 
2 500 

73 500 

35 
7 
25 
5 
1 

000 
500 
000 
000 
000 

57 500 

7 
50 

500 
000 

337 500 337 500 

50 
30 

ooo 
000 

100 000 
55 000 
100 000 

'? 500 

73 500 

35 
7 
25 
5 
1 

000 
'500 
000 
000 
000 

57 500 

7 500 
50 000 

İS 000 1-3 000 

BiUees" ( S. Sayısı : 17) 



Mühendislik ve Mimarlık Akademisi — 116 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödemeğî 
Madde Böliirıı toplamı 
Liva Lira 

1972 yılı için 
Ilükümetee istemen KÜmilyonca ka.bııi edileni 

Madde Bölüm toplana Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira 

14. 

15.000 

KİRA (UDURLERI 
13,010 Kira UMİe'.i 

HİZMET GİDERLERİ 

«iMıVHL YÖNfUTİMLU İİAillA. irîZMKT 
O İ Ü K f £ L KI l f Kesim toplamı 

.14.14.0 Vanlından, korunma vo sigorta giderleri 
14,492 Tası tur ve taşınmaz maîhırü; gene! gider-

leri1 

'EĞ İTÎM VB ARAŞTİRMA. < î İ DMRLE'Rt 
Kesini toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs «ideden 
14.540 Araştırma ve inceleme ejderleri 
1.4.550 Staj ve «»•»Tenini giderleri 

mCimi MOÎTİM GİDERLERİ 
1.4.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

150 00 

143 001 

20 OOÖ 

10 

40 

01)0 

000 

128 001 

1 
42 
70 
10 

000 
0001 
ooo 
000 

4 
5 000 

52 00.1 

150 000 

20 000 

10 

10 

128 

i 
42 
70 
10 

5 

OOO 

000 

001 

000 
000 
ooo 
000 

1 
000 

148 001 

52 001 

Mg;.} Üniversitesi. Buıee&i ( S. Sayiüi : 17) 



Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

M;.uMo üdcmeuin. ee-ddi 

EĞİTİM Kl'm.iMİjAün'lİDEKIiKiRİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK nİOLÜLKIM 
J5.0'71 fiiiro giderleri 
15.072 Ulaştırma gidorlei i 
1.5.375 (îiyiin - kuşam alım \o uiOeder! 
15.370 Malzeme ahm ve glıiı-rivrl 
15.370 Diğer ainn. ve giderim': 

ÇEŞİTLİ C T Î D E R L E E 

İ Ş L V L K I J İ Y E îşv:-:i;i.LiM ^\\)VM>A:YI'L 
Kesim toplanu 

ATL'L^LLEÜ «İİDKKLKJîi 
10.021 i)'ûn> giderleri 
"10.12-1 ({iyini - kusanı ainn ••:{• uemmeri 
10.120 Malzeme ahm vo uitlrrim'i 
Ki."127 Yİyeeek alurı ve ulderieri 
10.129 Diğer alım ve giderleri 

1'iÂROUATUVAfi (îİDFJiLEÜİ 
Kesim topîaniL 

.10.21.1 Büro giderleri 
10.21-1 (iiyim. - kuşam alım ve imlerleri 
10.210 Malzeme ainn ve giderleri 
"16.217 Yiyecek alını ve giderleri 
10.219 Diğer alım ve giderler 

E i»-.» On ive 

117 — 

1972 yılı için 
"i Msaeğİ: IEikümet-eo i-itenen. Ko^a&yı^ıeıı kufmı] e diteri 

Bolüm, toplamı Madde Böliıın toplamı Madde Bölüm toplarra 
Lira Lira Lira Lira Lira 

20 
1. 

no 
1 

ooo 
000 

•L 
000 
000 

1 
4 

39:9 

000 
350 
446 
H 

500 

52 00.1 52 001 

459 8C 

21 501 21 501 

20 000 
1 000 

1 
30 000 
1 000 

459 804 

5 000 
i 

1.5 000 
1 000 

500 

405 297 405 291" 

,t 

"15 
1 

000 
i 

000 
000 
500 

1 
4 

399 

000 
'350 
4-46 
1 

500 
S. Sayısı : 17) 
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Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İİDUR-
LERÎ Kesini toplamı 

.10.410 Uhıslanırnsî yur! iri tuplımtılan fitler
le vi 

10.420 Uluslararası yv.vt dışı lophın-ilsin üidrr-
]o.v\ 

H>.4;»0 Uluslararası r»rn fosur uzman hu-mur ve 
öğrenci iiiiıİKH.li'îcsi tndorleı-i 
TEMSİL, AHIRLAMA VE TÖREN <Sİ
PERLER İ Kesim toplamı 

.16.7.11 'Mokanı temsil ıriderlorî 
.10.712 (îörevsel tmosi! aidm-lori 
10.730 Tören giderleri-
10.740 Komik giderleri 

.'BAKIM VI-] KÜYIİK ONARIM ÖDER
LERİ Kesim toplamı 

10.810 Bina onarımı 
16.820 Makiııa ve terki/at onanın-? 

_ H8 — 

1972 yılı için 
1971 Ödeneği Hükümetle işitenin Komfcyoîiea 'kailin] •«Men 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

1 

.1 

1 

3 003 

3 000 
1 
1 
1 

30 000 

20 0O0 
10 000 

I 

1 

I 

3 003 

3 000 
1 
1 1 
1 

30 000 

20 000 
10 000 



Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

Bölüaı Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PKRSUNHL (ÎÎDL'Rî.nit'İ 

Jî'İ.OoO YÖNETİM (âi)KliiAAÜ İJr.iüinü înp; 

U.OoO HİZMKT GİDUKLKUİ .Böğrün {nj.! 

15.000 IYUHUM GİDKULKUİ Göiüi.,ü iup!. 

.16.000 (JESÎTLİ (ÛDKRLKIi BÖiü-üi ,îop! 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 119 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe fokeıveıı Ko m 1070*11 c a kaibul edilen 

Malık- Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 155 
'öol'i 
14S 
52 
159 

:;i2 
5O0 
001 
001 
M>1 

5 451 618 

5 ;;ıo C12 

'63'6 500 

118 O0?L 

52 001 

459 80*4 

6 608 918 

iiviversıitesi Bim-eVi ( S. Sayısı •. 17 ) 



Mühendislik ve Minıariık Akademisi — 120 — 

(A./2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 'Osie.ı 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca fcaibul 'edilen: 

Madde Bölüm to])]arrn Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira. Lira Lira Lira 

23.000 'MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HKİÎTİM S!-]KTttRü 
23,81.1 Makimi, i<^;hiz;;t ;J.)rfrtiai*ı v<:> Miyük ona

rımları 

2 000 000 2 000 000 

2 000 0O0 2 000 000 

K!^ Üh'iv^r/if * si Bütçesi ( S. dayısı : 17 ) 



Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

(A/3) SERMAYE 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

/ / - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplam: 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 
Muhtar; öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK. BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ. SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

:>3.7lO Memur ve müstahdemlerin öğle ye inedir, o 
yardim 

(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

«5.210 
;;5.220 

o5.0S! 

— 12.1 — 

ESKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca katan! .edıiüien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplams Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

54 427 54 427 

22 689 22 689 

i 

:5 ooo r> ooo 

2C» 7 - ' J H 

ıte^i Bütçeli ( S. Sayıcı : L< ) 
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E — CETVELİ 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Ilükümetee tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

B/l — Vcrffi (piiı-Jı-ri 

DİĞER VERGİLER GELİR LERİ 1 560 000 

K;r>Tf, imi 'sum w-, d ip loma hami avı 1 500 000 1 Ö0Ü UOO 

Mediko - s^syul }u>-':hvzı i<;in -AO.V.UI: ha.r;-
liıv 00 000 "100 000 

KURUMLAR HASILATI 1 000 000 

IVui.'r s."-": :;tyr- trciirLri 1 000 (HM) :2O0 000 

DEVLET MALLARI GELİRLERİ 430 000 550 000 550 000 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN 
OHvlJRLLR 
Kii-dar 350 000 400 000 400 000 

Kitap satış; ı/elLleri SO 000 150 0O0 150 O00 

Lg'.j Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 

1 700 000 1 700-000 

I 000 000 

100 000 

200 000 200 000 

200 000 
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Bölüm Madde Geiirirı çeşidi 

53.0i K) 

0 1.000 

62.000 

63.000 

72.000 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLEE 

(53.200 Çeşitli gelirler 

G3.300 Muayene, tahlil ve teerübe gelirleri 

63.400 Bağışlar^ 

72.000 ÖZEL GELİRLEE 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 (Seçen yıldan devreden nakit 

DİĞER YERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü tnp]a.rrıi 

KEREMLAR HASİLATİ 
B ö l ü m ü tı.ıpiîi:;!! 

1/EVLET MALLARI G Ki Alil iKKİ 

Bölümü topltu;;! 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

590 001 700 001 700 001 

550 000 '600 000 600 000 

40 000 ılOO 000 100 000 

1 1 

127 643 787 192 605 634 207 000 766 

127 6-kJ "Î$Q 190 755 634 204 150 766 

1 1 850 000 2 850 000 

1 560 000 

1 000 000 

430 000 

590 001 

127 mi 787 

131 223 788 

1 700 000 

200 000 

550 000 

700 001 

lf>2 605 634 

195 755 635 

fi 700 000 

200 000 

550 000 

700 001 

207 000 766 

210 150 767 

Egq Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 
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Vericilerin, resimllerin. ve naşkai 
gid e, i'lıe rint d ayanaıkl arı 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Karnın :1'3 . '6 . lfM-6 19.'Î6 

C - CETVELİ 

O Z E T İ 

Üniversiteler* Kanunumun ld'5 sayıDı Kanunla muaUdeî 54 neü maddesi 

Kaniim, Nn. Tarihi 
G - CETVELİ 

!(İ595 20 . 5 . îfK>5 Kge Üniversitesi Kn.'iduş Kanıınunn gelecek yıllara g'eı<dei yü'klîenmelere girişilmesi hakkındaki geeici 4 ncii nıad-
detsi. 

' (MC> 8 . 7 . 1ÎM15 İKge Üniversitrsi a* tiyle î:<!a,.î:-!de hîv üniversite kuruiımasn ha'kkınklaki t>5!)5 sayılı Kamumu 'geeie.i maddesinin değişti-
riknesiiıe dair Kanun. 

9S7 22 . î) . J 967 Baynilrrhk Ba'kau !ıgıaa -t.raan.an laaMdiit 'yetkilerinin E «e Üniversitesi Rektörlüğüne d.-vredilmesme dair Karnın. 

Bölüm Madde 

12.000 Personel liderleri 
2 2">n I î< ı ı .x 11 »i t ı ı i ' ı 

) t ! 1" ! I s ] \ 1 ı l ( 1 / 

» t / i , J t T( -a \ ' t, f h 1 I 

>0 I f t 1 i ) ) ı ( I V I 

")i t l l h H i 1 ı i \ l1 M 

»fi \] - ı ' ' , ' 1 [ 

E - CETVELİ 

ı w e ı 
•ı M 

t i •• ' » ı 
ı l 

M J ] 

Eü-'i Üniversitesi Bütçesi Sayısı ; İT ) 



125 — 

L — CETVELİ 

Aa< 

ProlV-sö 
DoCC'ut 

i'i-o/os.'; 
; • > 

D»<-eva 

M em ıı i'i yeti! ı ıı ev "i 

j 'Oiesoi 

Doeeııt 

Tıp Fakül tes i 

•a) öğre t im üyesi 

Ziraat Fakül tes i 

i) öğre t in i lTyosi 

Fen Fakü l tes i 

a) Öğretim Üyesi 

1971 1972 Aylık 

.12 
2S 20 

j ı< « "i 

H\(l 

1 1 25u 
15 1 ,H;U 

1 800 
j:j 7<ro 

4 
10 
o 
o 
12 
8 

.> 
8 
1 
J 

r~1 

R 

.1 250 
i JOü 
1 1 (fi) 
950 
800 
700 

Adet 

D. Memuriyet in ney i 1971 1972 Ayl ık 

S Okutman 

r n ı i e s o r 
» 

Doçent • > ı ;oçent 
0 

7 Asistan 
8 » 
İ) » 
4 I izm an 
5 » 
G » 
5 Okutman 
G » 
7 » 

b) öğre t im Üyesi Yardımcını 

Mühendislik Büimleri Fakültesi 

a,) öğretim. Üyesi 

b) öğre t im Üyesi Yardımcım 

700 

:Î 
<) 
-y 

1 
2 
1 

2 000 
1 750 
1 500 
1 JOO 
1 100 
950 

800 
2 
4 
1 
o 
ı> 

1 
1 
1 

2 

1 
2 
1 
ı 
1 
1 

700 
600 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 

Ege Üiiiveî"sdtesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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Memuriyetin nev'i 

Adet 

1971. 1972 Aylık 

Doçent 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
:» 

Diş Hetomillği Fakültesi 
a) Öğretim Üyesi 

iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi 

,a) Öğret i m Üyesi 

b) Öğretim Üyesi Yardımcısı 

950 
800 

>J 

•» 
2 
4 

;i 

2 
4 

1 100 
950 
800 
700 

8 
İi 
15 
15 

8 
11 
4 
4 

800 
700 
000 
500 

M e mu ri yetin n e v' t 

Adet 

1971 1972 

Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

a) öğretim Üyesi 

Profesör 

0 » 
G Doçent 

u 
;.'. 
4 

0 
7 

Asistan 
öğrvtn) 

"» 

» 

f ' I i 

,J 

8 
12 
12 
8 

-> 
7 
rj 

5 

1.0 Öğretim. (Tresi Yardımcısı 

15 
2 
•ı 

7 1 

1 1. 
1 1 
I 1 

EÜ'U Üniversitesi Uül'cesi ( S. S;:vii* : 17) 
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R - CETVELİ 

1972 Genel Bütçe Kanununa 'bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.550 Pratik çalışma ve staj yinıetmeliklernıe siVre öğrencilerin yapacakları >sıaj çalışmaları sırasında kulîantlaeaJk malze'me ve sair 

ınaisraflarda bu -tertipten ödenir. 
15.000 KURUM GİDERLERİ : 

ARASTIRIIA .KURU-M fiİıDE'JÎLERT : 
15.417 Yiyecek, yem alını Ve giderleri : 

Yönetmeliği' ıp;öre staja, tnd>i öğrencileri!: yiyecek şriderleri ile çiftlik hizmetlerinde çalıştırılan hayvanlardı yem (bedelleri de bu 
(tertipten ödenir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
LABORATUVAR (HFlFR LFRİ : 

16.212 Ulaştırma giderleri : 
Lâiboratuvarlara alman .malzemeleri tasıma piderieri ile İrana müteferrik giderler de hu .tertipten ödenir. 

16.217 Yiyecek, alım ve giderleri : 
Tıp Faikültesi Laboratuvarlannda çalışan asistanlara Yerilecek öğle yemeği bedeli hu tertipten ödenir. 
237 sayılı Kanun gereğince sa'tmalmaca'k taşıtlar : 

T Cetveli Modeli ye 
Sıra No. Adet (ansı Markacı Kkıllanılağı ver ve hizmettin nevi 

14İ 1 Araz i Pie-Up (!ö kiş i l ik) 4 X 4 R e k t ö r l ü k F e n Heye t i ıMıüdürlüğii h izmet le r inde 
'25 3 'Aınlbıılâım (Şehir dışı) 4 X '3 Tıp Fakültesi hastaneleri hizmetinde 
116 1 Panel (Şehir dışı) 4 X 2 Ziraat Fakültesi hizmetlerinde 
14 1 Arazi Pie'k-Up (G kişilik) 4 X 4 Ziraat Fakültesi hizmetlerinde 
İ l 1 PieJk-Up (Şehir içi) 4 X İ2 Fen Fakültesi hiz/metlerinde 
ı!4 1 Arazi Pick - Up (6 kişilik) 4 X 4 Mühendişlik Bilimleri Fakültesi hizmetlerinde 

8 1 Kaptıkaçtı (Şehir içi) 4 X 2 Diş Hekimliği Fakültesi hizmetlerinde 

F;;o Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17 ) 
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Bedeli 

36 000,00 
12 000,00 

Amerikan ihtiyaç 
» » 
» » 
» » 

65 000,00 
380 000,00 
82 000,00 

Amerikan ihtiyaç 
57 000,00 
16 000,00 
16 000,00 
33 302,00 

187 938,00 
48 000,00 

48 000,00 
Amerikan ihtiyaç 

75 000,00 
Amerikan ihtiyaç 

9 463,00 
36 500,00 
63 000,00 

Amerikan ihtiyaç 
167 000,00 

fazlası 
» 
» 
» 

\ 

fazlası 

fazlası 

fazlası 

fazlası 

Rektörlük 

Tıp 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Zira 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Fakültesi 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

at Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

— 129 — 

Hizmet yeri 

Hizmetlerinde 
» 
» 

Medi'ko - Sosyali merkezi hizmetlerinde 
Radio - izotop merkezi hizmetlerinde 
Hizmetlerinde 
Öğrenci kantinleri ve kafeteryaları hizmetinde 
Hizmetlerinde 
Makam otosu 
Hizmetlerinde 
Yabancı Diller Okulu hizmetlerinde 
Anatomi "Enstitüsü hizmetlerinde 
Pataloji Enstitüsü hizmetlerinde1 

Psikiyatri Kliniği hizmetlerinde 
Hizmetlerinde 
Yüksek Hemşire Okulu öğrencilerinin Öğ. ve 
Uy. Hizmetlerinde 
Psikiyatri Kliniği hizmetlerinde 
Hizmetlerinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Egu Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı ; 17) 
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4İ 
o. C i n s i 

Pick - Up (Şehir içi hizmetler için) 
Piek - Up (Arazi 3 kişilik) 
Pick - Up (Arazi 3 kişilik) 
Piek - Up (Şehir iei hi'znıetıler için) 
Motosiklet Triportör') 
Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetler için) 
Piek - Up (Arazi 3 kişilik) 
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı en az 3 501 Kg. 
şasesi kabin) 
Arazi Binek (4 1-isilik) 
Kamyon 
Pick - Up (Arazi 3 kişilik) 
Kamyon (Tam yük ağırlığı en az (i 000 Kg.) 
Piek - Up (Şehir içi hizmetler için) 
Piek - Up (Arazi 3 kişilik) 
Motosiklet (T'ripontör) 
Otobüs (En az 27 kişilik) 
Otobüs (En az 27 kişilik) 
Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetler için) 
Kaptıkaçtı (Şehir iç.i hizmetler için) 
Arazi Binek (4 kişilik) 
Arazi Binek (4 kişilik) 
Otobüs (En az 27 kişilik) 
Arazi Binek (4 kişilik) 
Arazi Binek (4 kişilik) 
Deniz motoru 
Motosiklet (Tripontör) 

Diferan
siyel 

4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 

— 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 

4 X 4 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 

— 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 4 
4 X 4 

— 

Markası 

1 )odge 
-Jeep 
Willys 
İnternat ional 
Motog'iızzi 
Volkswagen 
Jeep 
Ohevrolel 

Jeep 
lieo 
Jeep 
Bedford 
Ford 
Jeep • 
Motoguzzi 
İnternational 
Ford 
Desoto 
\Tolkswagen 
Jeep 

J eep 
F o r d 
Jeep 
Jeep 
Volvo 
Motoguzzi 

Adet 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 
1 
4 
1 
1 
1 
! 
1 

Hu 

21 
18 
29 

9 

29 
20 
27 
12 
10 
2 (i 
20 
30 
14 

1 

1 
25 
16 
2 

21 
10 

tın alma 
arihi 

1961 
1961 
1961 
1961 

9 . 1963 
11 . 1967 
6 . 1967 
9 .1967 

1967 
1967 

2 . 1967 
9 
5 
5 
11 
') 
6 
(i 
8 
9 

7 
2 
9 
9 
2 
9 

1967 
1968 
1969 
1969 
1969 
1968 
1971 
1962 
1962 
1963 
1964 
1967 
1969 
1969 
1969 

Egıq Ürviversıitesi Bütçesi ( S. Sayısı : T t) 



Bedeli 

Zirai Araştırma devir. 
» » 
» » 
» » 

12 000,00 
48 000,00 

129 900,00 
2 500,00 

Amerikan ihtiyaç 
» » 

96 000,00 
98 000,00 

Amerikan ihtiyaç 
44 000,00 
13 500,00 

190 000,00 
Amerikan ihtiyaç 

135 000,00 
28 945,00 

Amerikan ihtiyaç 
» » 

142 200,00 
50 000,00 
33 500,00 
06 730,00 
13 500,00 

» 
» 
» 

fazlası 
» 

fazlası 

fazlası 

fazlası 
» 

h\ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

- i d i -

Hiz met 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yer: 1 

Çiftlik hizmetlerinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hiznı letlerind 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

e 

Astronomi, Zooloji ve Botanik Enstitüsü hizmet. 
Hizmetlerinde 
Astoronmi Rasathanesi hizmetlerinde 
Hizmetlerinde 
Deniz Biyolojisi araştırmalarında 
Hizmetlerinde 

Eğiç Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : 17) 
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O i n s i 

Otobüs (En az 27 kişilik) 
Arazi Binek (4 kişilik) 
Otobüs (En az 27 kişilik) 
Binek 
Otobüs (En az 40 kişilik) 

)iferan-
siyel 

4 X 2 
4 X 4 
4 X 2 
4 X 2 
4 X 2 

Mar 

Dodgc 
Jeep 
Ford 
Ford 
întermı 

kası 

ıtional 

Adet 

1 
.1 
1 
1 
1 

Satmalına 
tarihi 

13 . 3 .1970 
19 . 4 . 1971 
20 . 6 . 1968 
22 . 1 . 1969 
30. 3 .1971 

Kg\} Üniversitesi Bütçesi ( S. Sayısı : .17 ) 
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Bedeli Hizmet yeri 

Amerikan ihtiyaç fazlası Mühendislik Bilimleri Fak. » 
20 020,86 Mühendislik Bilimleri Fak. » 

Amerikan ihtiyaç fazlası Diş Hekimliği Fakültesi » 
33 500,00 İktisadi ve Ticari Bilim. Fak. » 

200 000,00 İktisadi ve Ticari Bilim. Fak. » 

Egq Üniversitesi Bütçesi 

t 

( S, Sayısı : 17 ) 
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Toplantı : 11 | A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | O 

1972 YILI 
Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Md. 

Bütçesi 

/ 

/ 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /19) 
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MAİSRAF BÜTÇESİ MUCİP iSEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller- Sağ"Iı!k Genel Müdürlüğünün 1972 yılı (A/ l ) işaretli oari hareamaları 1971 yılma nazaran (1. 9!65 184) lira faz Lası 
(7 ;51.L 524) lira olarak tesıbit e'dilmiştir. 

Fazlalar 
Lira 

1 798 1/06 12.100 neü Devlet ımemnılları aylıkları maddesinÜenldir. 1327 «ayılı 1). M. K. göre artırılmıştır. 
!3 000 1:2.310 nen aile yardımı 1327 sayılı D. M. K. sebebiyle artırılmıştır. 

254 034 12.370 nci emekli kesenekleri m ad d e simdendir. 1327 sayılı I). M. K. göre artırılmıştır. 
88 999 12.31)1 nei giyecek yardımı maddesinldenUir. Tüzük hüküm'l erine göre a ıtırdın işi ir. 
5 Ö00 ,12.813 neü gemici görev yolluğa ma (lld esindendir. Yılı içerisinde kifayetsizlik se'beibiyle artırıHmıştır. 
3 000 13.110 nen kırtasiye alımdan ve giderleri maddesin dendir. Yılı içerisinde kırtasiye Fiyatlar mm artmavsından. 
9 000 '13.12ü nci basılı kâğıt ve dotflter alımları ve giderleri maddesindenklir. Yılı içerihMide 'kf;ğıt fiyatlarının artması seibeMyle artın İm. 

500 13.140 nci yayın alımları ve giderleri maddecinde ndir. Yıllı içerisinde kâğıt fiyatila;rınm artmıası sdbeibiyle artırdım ıştır. 
35 OOıO 43.150 nci yakacak akımları ve giderleri madldesindendir. Yılı içerisinde yakacak fiyatlarınım artması scibebiyle artı rıl m ıştır. 
İli 001) 13.210 nen KU giderleri maddesindendir. Yılı içerisinde sn fiyatlarının artmasından 
5 000 .13.230 ncıı aydınlatma giderleri maddesinldenldir. Yılı içerisinde aydınlatma fiyatlarının artmasından. 
8 000 13.410 ncu posta - telgraf giderleri maddesi tidendir. Yıllı ic'o'risin'de PTT fiyatlarının artmasından. 

28 000 13.420 nci teleften giderleri maddesindendir. Yılı içerisinde telefon fiyatlarımın art ması nidanı. 
75 000 13.520 nci hizmet taşıtları ve onarma maddesinden dir. Yılı içerisinde mazot, benzin fiyatlarının artmasından. 
2:3 030 13.610 nen kira bedeli 'majddeısindendir. Yılı içerisin'de kira fiyatlarının artmasından. 

4 '999 14.440 nci vergi, resim ve harçlar m add esinden! dir. Yılı içerisinde lojman ve apartmanlar için . 
7 000 (l'S.Bll nci büro giderleri maddeısindemldir. Yılı içerisinde fiyat artışlları yü/ikıden. 
1 000 15.612 nıei ulaştınmıa giderleri madde'sindendir. Yılı içerisind'e fiyat artışları yüzünden. 
4 000 1,5.,013 nen taşıt işletme ve onarma giderleri m add esindendir. Yılı içerisinde fiyat artışları yüzünden artırılmıştır. 
7 000 15.671 nci bürio giderleri maddeisilndendir. Yılı içerisinde fiyat artışları yüzlünden artırılmıştır., 
'1 0O0 15.672 nci ulaştırma giderleri maddesiridlenldir. Yılı içerisinlde fiyat artışları yüzümden artırılmıştır. 

Ift'j $84 16.810 nen bina onanımı nıaddeKİnd endir. Yapılacak omarımları için artırılmıştır. 

2 932 432 YEKÛN" 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Noksanlar 
I Âra 

12 'OOO 12.280 nci işçi ücretleri maddesindendir. Kifayet ettiğinden. 
307 999 12.290 ncı gece pratilka ücretleri mad'lesinlleudir. İki yan ödeme kaldırıldığından. 

3 OOO 12.329 neu dıoğum yardımı m adalesin debidir. Kifayet eliğinden. 
ÎO OOO 12.330 iii.cn ölüm. yardımı ma'ddesinden. Kifayet ottiğinidetı. 
1 OOO 42.841 ILCİ tedavi yolluğu maddesin dendir. Kifayet ettiğinden. 
'3 749 12.833 ncii yurt 'dışı geçici görev yolluğu madiîc-HİUdeudir. Kifayet ettiğinden. 
!?ı f)00 13.130 ıncu döşeme demirbaş alımları ve giderleri maddesindeıudir. Kifayet ettiğinVlen. 

75 OOO 14.796 ncı malzeme alım ve giderleri madde'sindemdir. Kifayet ettiğinden. 
8 OOO ıl'5.6:l5 nci giyim-Ikuşıanı alım ve giderleri ma\Mcisimlendir. 1327 sayılı D. M. K. sebebiyle 
5 OOO 15:676 ncı malzeme alım-ve giderleıi nraddesinldenldir. Kifayet ettiğiniden. 

427 248 YEKÛN 

YATIRIM HARCAMALARI MUCİP SEBEPLERİ 

İJııdııt ve Sahiller Sağlık Genel Müldürlüğü 1972 yılı yatırım giderleri (1 823 OOO) lira olarak Dovle't Plânlama Dairesince tesbit edilmiş olup 
1971:' yılma nazaran ('525 000) lira faz!asiyle bağlantoııştır. 

Fazlalar 
Lira 

5*0 0O0 21.611 ne i etüt ve proje giderleri madidesiıiidenVİir. Madde değişikliği sebebiyle. 
b'fıO OOO 22.611 nci yapı tesis ve büyük onarım giderleri maddesindeîidir. Madde değişikliği sebebiyle. 
2O0 OOO 23.911 nci makina teçihizat alımları ve biiyük onarımlan ma'djdesin'dendir. Bu maddeden yapılacak onarımlar sebebiyle artırılmıştır. 

900 000' Yekûn 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Noksanlar 
Lira 

ıoo ooq 
100 000 
75 000 

İİ00 000 

379 000 

'21:91i nci etüt ve pr*oje giderleri maddesindenldir. 1972 yılında bu maddeye tahsisat alıınimamıştır. 
22.711 nei yapı tesis ve büyük onarım giderleri maddtesindendir. Yılı içerisinde bu maddeden onarım yapılmaması sebebiyle. 
'22.911 nei yapı tesis ve 'biiyülk onarım giderleri maddesind endir. Yılı içerisinde bu madidcidcn onanm yapılmaması sebebiyle. 
ı23.91'2 nci taşıt aJlumları maddesindendir. Yılı içimde taşıt almmıyacağı için tenzil edilmiştir. 

Yekûn 

SERMAYE 'TEŞKİLİ VE TRANISFER HARCAMALARI MUCİP SEBEPLERİ 

HUdut ve SaMUer Sağlık Gemel Müdürlüğünün 1972 yılı (A/3) işaretli sermaye ve transfer harcamaları 1971 yılma nazaran (483 469) lira 
fazlasiyle (1 153 :Ö12) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Fazlaların ımucip sicibepleri aşağıdadır. 

Fazlalar 
Lira 

32.100 Kamula'ştmma ve satmalma 'beVi'eli. 
'34:650 71216 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma fonu karşılığıdır. 
3'5.21'ü % 1 ek karşılıkları maddesin dendir. 
32.220 Emekli ikramiyesi (maddesind endir. 
35,31ü Emekli dul ve yetim aylıkları maddesindenjdir. 
35.710 Memur ve m'üstahldemllerin öğle yelmekleri için yardım. 
36.32ü Diğer geçeni yıllar borçları. 

Yekûn 

275 Ü00 
'2 '589 
17 851 
80 ı000 
36 855 
'51 174 
20 000 

483 469 

Hu. ve Sa. Sağ. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : İH) 
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GELİR BÜTÇÖSİ flYEUCÎP SEBEPLERİ 

Hudut ve Salhillor Sağlık Genel Müdürlüğünün 1972 yılı (B) işaretli gelir cetveli 1971 yılma nazaran (63 878) lira fazlasiyle (10 489 536) 
lira olarak bağlanmıştır. 

Fazlalar ve nioksaıniların mucip sebepleri aşağıdadır. 

Fazlalar 
Lira 

4 OOO 000 53.170' nci sıhhiye resmi maddesindenidir. Resmin artış göstermeeinlden. 
1 000 63:210 ncu para cezaları maddesind emdir. Cezaların artış göstermesiniden. 

1'20 OOO '03.300 neü çeşitli gelirler maddesin dendir. Bu çeşit gelirlerin artmasun'dan. 

4 121' 000ı Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

1' 000 53.180 nci kaplı patente maddesind endir. Yılı içindeki tahsilata gör,e. 
15 000 '62.100 neü kiralar maddesimdendir. Kifayet ettiğinden. 
2 '000 «62.200 neü taşınır mallar bedeli maddeisindenldir. Kifayet ettiğimden. 

4 039 122 72.400 neü geçen yıldan devreden nakit majdjde'sindendir. Bütçe muvazenesi bakımından düşürülmüştür. 

4 057 122 Yekûn 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

BÎElNCt KISIM 

1. Teşkilât ve görev konuları ile hizmetin şümulü ve plâna uygunluğu : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bir Gene] Müdürlük olup, kuruluş amacı Uluslararası 

trafik ve ticaret sebepleriyle bulaşan beşerî ve salgın hastalıklara karşı Millî hudutlar, sahiller ve Uluslarararısı trafiğe açık hava alanlarımızı koru
maktır. 

Genel Müdürlük bu grevini Uluslararası Sözlesin eler ile kanunlar, nizamlar, talimatlar ve Bakanlıkça verilen emirler dairesinde yapmaktadır. 
Görevin özelliği; Uluslararası Sağlık Tüzüğünde (gösterilen tedbirleri limanlamanıza .gelen ve boğazlardan geçen gemilerle, Uluslararası trafi

ğe açık hava alanlarımıza inen uçaklarla gelen, kaı-a hudut kapı]arımızdan giren yolcu ve mürettebata uygulamak bu arada aşılama, tıbbî ıgözetim 
hasta ve şüphelilerin tecrit ve tedavileri, dezenfe'reiyon, doziensektizasyon ve deratizasyon tatbikatlarını yapmak, ıgöç ve hac gibi önemli seyahat 
hareketlerinde gerekli görülen tüm sağlık tedbirlerini uygulamak, yurt dışına giden yolcuları aşılamak ve «500 sayılı Rüsumu Sıhhîye Kanunu» ge
reğince limanlarımıza gelen ve boğazlarımızdan gelen gemilerden çeşitli rüsum tahsil etmektir. 

2. Hizmetin niteliği ve Teşkilât Kanununun ihtiyaçları karşılama bakımından yeterlik derecesi : 
a) Taşra teşkilâtında özellikle hizmet günün 24 saatini kapsamakta, bayram ve resmî tatil ıgünleri de dahil sürekli görev yapılmaktadır. 
Liman, boğazlar, kara hudut kapıları ve hava alanlarında kötü hava ışartları, mahrumiyet, açıkta faaliyetin doğurduğu çok zor koşullar altında 

yapılan görev hem güç, risklerle dolu ve aynı zamanda devamlılık ıgıösteren Uluslararası bir hizmettir. 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasına başlandığı ıgüne kadar ızıor koşullar altında ıgörülen hizmet 1587 sayılı Gece Pratikası 

Kanunu ile «k ödenek verilmek suretiyle karşılanmakta idi. 
657 Sayılı Kanun 40 yıldan beri devam eden bu uygulamayı durdurmuş fakat yerine yeni bir şey getirmemiştir. 
Bir yıldan beri güç koşullar altında çalışan personel verilecek yan ödemeyi ümitle beklemektedir. 
1971 Yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesi 4 ncü fıkrası aynı şekilde ve müşterek hizmet gören emniyet ve gümrük teışkilâtmda çallı^an Po

lis ve ^Gümrük Muhafaza memurlarına iş riski ve iş ıgüçlüğü zammını ödediği halde Genel Müdürlük memurlarını ayırması teşkilâtta huzursuzluk do
ğurmuştur. 

657 Sayılı Kanuna eklenen ek madde ile hazırlanan (iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammına ait yönetmelik) yürürlüğe ıgirmiştir. 
Bu yönetmelik gereğince Genel Müdürlük Teşkilâtında çalışan sağlık ve Yardımcı Sağlık, Genel İdare ve yardımcı hizmetlerde çalışan personele 
görevleriyle (orantılı yan ödeme yapılması için Gene!l Müdürlükçe teklifte bulunulmuştur. 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 18) 
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b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Malî hükümlerinin yürürlüğe girmiş olması nedeniyle Genel Müdürlüğün fiilen işgal edilmiş ka
nuni kadrolar dışındaki kadroları iptal edilmiştir. 'Bu yüzden aksayan hizmetleri karşılamak ve gelişen hizmetler oranında Genel Müdürlüğün Mer
kez Teşkilâtında reorganizasyon yapmak gerekli görülmüş ve bu maksatla torba kadrodan 116 kadro talebinde bulunulmuştur. 

Bu kadrolar verildiği ve alman kadrolar doldurulduğu takdirde Genel Müdürlük hizmetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülmesi m/ümjkün ola
caktır. 

İKÎNOÎ KISIM 
Hizmetin gelişmesi 

Hudut ve Sahiller ıSağlık Genel Müdürlüğünün hizmetleri ile ilgili faaliyetleri ıgenellikle Sağlık 'Denetleme Hizmetleri ve Sağlık Kurumları 
•olarak iki bölümde toplanmıştır. 

I) Sağlık Denetleme Hizmetleri : 
Bu hizmetler limanlar ve boğazlar - kara hudut kapıları - hava limanları faaliyetlerinden ibarettir. 
1) Limanlar ve boğazlar : 

a) Limanlar : 
Faaliyeti kesif olan İstanbul, İzmir, Çanakkale, Mersin, İskenderun gibi limanlarımız ile ikinci derecede faaliyette bulunan limanlarımızda umumî 

Hıfzıssıhha Kanununun 37 nci maddesinde gösterilen bulaşıcı ve salgın hastalıkları yurdumuza sokmamak amaciyle gece ve gündüz devamlı ola
rak sağlık denetleme hizmetleri yapılmaktadır. 

Teşkilât; Milletlerarası sefer yapan gemilerin taşıdığı yolcu ve mürettebatına geldiği ülkede mevcut karantina hastalıkları yönünden tıbbi mu
ayene ve gerektiğinde lüzumlu aşıları yapar, getirdiği emtia arasında bulaşıcı hastalık nakline sebebiyet verecek eşyaları icabında dezenfekte eder 
ve yine gemilerde mevcut fare ve böceklerin mevcudiyetini kontrol ve imha ettirir, gemiler limanda iken zuhur edecek her türlü hastalığın ihbarı
nı alarak gerekli tedbirleri uygular. 

Ayrıca yurt dışına gitmek için başvuran yurttaşlarımızı aşılar. 
Uluslararası ıSağlık Tüzüğünün tarif ettiği şekilde yapılan aşılama faaliyetleriyle ilgili gelişim (Ek : 1) dedir. 
500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanunu, tatbikatta limanlar faaliyeti içinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu faaliyetle ilgili son beş yıl zarfındaki 

durumu aksettiren tablo aşağıdadır. 
Alınan resim 

'Gıemfı Gemi 'Türk Yabancı 
Yıllar adedi tonu Tl. Tl. 

1966 37 766 82 333 151 734 430,00 606 047,00 
1967 40 326 85 698 083 822 279,00 586 055,00 
1968 40 465 82 372 224 551 950,00 806 813,00 
1969 17 202 32 097 486 807 481,00 616 170,00 
1970 16 066 40 651 562 842 308,44 685 186,40 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere yıllar itibariyle limanlarımızda ticari işlem yapan gemilerin adedi artmakta, buna paralel olarak hiz
metlerde de artış görülmektedir. 

Tablolar yıllar itibariyle yabancı gemilerden alınan, resim Tl. olarak gösterilmiş olmakla beraber, tahsil olunan bu resim döviz olarak yurda 
girmektedir. 

Acentalar Türk parası olarak ödedikleri sıhhiye resmi karşılığı dövizi ülkemize transfer ettirmektedirler. 
Limanlarımızda diğer bir faaliyet de (Milletlervo^ası Sağlık Nizamnamesi gereğince gemilerin fare mevcudiyeti, yönünden periyodik teftiş ve de-

ratizasyon faaliyetleridir. Faaliyet tablosu (Ek : 2) dedir. 

b) Boğazlar : 
Ayrı bir statü ile tesbit edilmiş olan boğazlardaki seyrüsefer 'Montrö (Sözleşmesi ahkâmına göre uygulanmaktadır. Ticari maksatlarla boğazlar

dan geçen ve limanlarımızla ihtilât etmiyen gemilerin boğazlardaki yegâne kontrol sistemi sağlık kontrolü olup, bu kontrol mezkûr sözleşme gere
ğince boğazların giriş yerlerine yakın Çanakkale ve İstanbul - Büyükdere merkezlerinde gece ve gündüz âzami süratle ifa edilmektedir. Bu mak
satla her iki merkezde, lüzumu kadar personel ve 6 adet motorbot gündüz, gece ve tatil demeden hizmet ifa etmektedirler, boğazlardan bir istika
mete günde ortalama 25 - 30 gemi geçmektedir. Sözleşmeye göre 0,075 Altın 'Frank olarak tesbit edilen, ahdî vecibe karşılığı transit gemilerden 
net tonilâto başına 22,05 kuruş transit resmi tahsil edilmekte iken 'Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 18 sayılı Karar gereğince yapılan 
para ayarlaması sonucunda bu resim 36,39 kuınış olarak tesbit ve ilân edilmiştir. Tahsil olunan resim, ve 'boğazlar faaliyetini aksettiren tablo aşa
ğıdadır. 

Gemi tonajı Alınan transit resmi 
Gemi adedi Bin 'ton Resıim Tl. 

Yılı İstanbul - Çanakkale İstanbul - Çanakkale İstanbul - Çanakkale 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

6 232 
6 938 
7 626 
7 314 
7 '518 
7 800 

5 948 
6 627 
7 130 
6 940 
7 049 
7 390 

23 631 
26 627 
27 '617 
26 247 
27 663 
29 659 

23 483 
26 177 
26 935 
25 726 
26 887 
26 531 

1 262 753 
1 469 095 
1 524 226 
1 536 061 
1 711 266 
2 782 781 

4 095 886 
4 537 755 
4 675 986 
4 374 441 
4 520 561 
6 299 987 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere genel müdürlüğün bellibaşlı gelirini transit resmi hasılatı teşkil etmektedir. 
Gerek limanlar ve gerekse boğazlar faaliyetini önemli derecede etkiliye-n resim tahsiline ait faaliyet tablosu (Ek : 3) tedir. 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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2. — 'Kara (hudut kapılan 

Son yıllarda karayollarındaki trafiğin çok. stnatli inkişafı dolayısiyle trafik kesafeti önemli derecede artmış kapılar, Hac farizası ve işçi gibi 
toplu giriş ve çıkış faaliyeti olan kapılarla,, sağlık şartları itibariyle devamlı sağlık kontrolü yapıl naşı gereken komşu ülkelerle ilgili kapılarda bi
rer hudut sağlık idaresi açılmış olup, 5 yıllık plân mucibince Uluslararası seyrüsefere açılacak karayollanmızdaki Habur, Dereköy hudut kapıla-
riyle lüzum görülecek diğer hudut kapılarına da bu faaliyet götürülecektir. 

Son 5 yıl içinde Hatay - ıGüvegözü ve Kilis - öncüpınar hudut kapılarındaki Hac farizası dolayısiyle toplu giriş ve çıkış faaliyet artışını aşa
ğıdaki tablo açıkça belirtmektedir. 

tfiatay - Cilvegözü Kilis - Öncüpınar 

Yıllar Giden Dönen Giden Dönen 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

15 183 
12 371 
• 9 200 
14 433 
18 521 
Karayol 

13 897 
9 308 
10 700 
15 277 
19 470 
undan Hac 

, 
18 714 
18 497 
13 513 
30 149 
yasak] 

25 157 
24 579 
24 659 
31 704 

.andığını 
Yıllar itibariyle tabloda gösterilen giriş ve çıkışlarda bütün hacılar sağlık kontroluna tabi tutulmuşlardır. 
3. — Hava lilmainlajrı : 
Hava limanlanmızdaki sağlık faaliyeti de limanlarımızda olduğu gibi gece ve gündüz aralıksız uygulanmakta, bulaşık bölgelerden gelen yol

cu ve mürettebat tıbbi muayeneden geçirilmekte olup, aşı vesikaları kontrol edilerek aşısız olanlara aşı tatbik edilmektedir. 'Bu faaliyet Yeşilköy 
gibi büyük hava limanlarımızda ekiplerle karşılanabilmektedir. Faaliyetin artış temposuna göre ekiplerin takviyesi gerekmektedir. 

Aşı faaliyet tablosu aşağıdadır. 

Tin. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Yeşilköy Esenboğa Adana 

Yıllar 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

; Kolera -

177 
3 885 
3 054 
327 
611 
516 

6 564 

• Çiçek 

920 
1 '548 
2 471 
5 517 
6 946 

İİ3 640 
14 483 

Kolera -

949 
3 100 

34 
2 340 
738 

3 412 

Çiçek 

153 
1 070 
1 370 
1 816 
3 466 
4 208 
4 298 

Kolera -

316 
J37 
414 

• — • 

— 
— 
113 

Çiçek 

65 
31 
• — • 

2 
• — 
3 

Bu faaliyet Uluslararası trafiğe açık. sıhhi ilân evdi İmiş bava limanlarımız ve diğer hava limanlarımıza inen uçaklar ile getirdikleri mürettebat ve 
yolcuların ve hava limanlarının sağlık kontrolü faaliyetini kapsar, Uluslararası hava limanlarımızda bu faaliyet kolayca müşahade edilecek bir 
süratte gelişmekte ve buna paralel olarak hava limanları ihtiyaca cevap verecek bir seviyeye çıkarılmaktadır. 

Bilhassa Orta - Doğu ülkelerindeki Kolera salgınının bava alanlarındaki faaliyete tesiri çok geniş ölçüde olmuştur. Personel mevcut imkânlar 
ölçüsünde takviye edilmiş olmasına ırağmen bu konuda büyük müşkülât çekilmektedir. Yurt dışına gidenlerin gece, gündüz aralıksız devam eden 
aşılanma talepleri merkezlerin diğer faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

1971 yılında Hac için yalnızca bava yolu ile gidiş ve gelişe müsaade edilmiş ve dönüşte hacılar İstanbul'da tahsis edilmiş Karantina merkez
lerinde tecrit edilerek portörlük muayenesinden geçirilmişlerdir. 

Miahallî sağlık teşkilâtı ile işbirliği yapılarak gece ve gündüz sürdürülen bu çalışına 27 gün sürmüş ve 12 224 hacı tecrit edilmiştir. 
Bu bakımdan Yeşilköy gibi geniş faaliyeti olan merkezlerde sağlık personeli adedi ihtiyaç nisbetinde artırılmalıdır. 
Hava alanlarının faaliyet tablosu (Ek : 4) tedir. 

II - ıSağlıik kurumlan : 
'Genel müdürlüğün sağlık kurumlan tahaffuzhane '(Tecrit ve dezenfeksiyon istasyonları) ve liman ve şehir bakteriyoloji müessesclcuindeıu iba

rettir. 
1. — 'Tahaffuzhaneler, (Tecrit ve dezenfeksiyon istasyonları) yurdumuzun bellibaşlı limanlarından İstanbul ve İzmir limanları civarında tesis 

edilmiş 3 üniteden ibaret olup, gemilerle yurdunuza gelmesi muhtemel karantina hastalıklarınla 'karşı yurdumuzu korumakla görevli olarak teç
hiz edilmiş potansiyellerdir. Bu .müesseseler muhaceret ve Hac gibi geçmiş yıllardaki deniz yoluyla olmuş toplu göç hareketleriyle seyahatlerde sağ
lık tedbirlerini ımuvaffakiyetle uygulamışlardır. Müesseselerin her an göreve hazır bir halde tutul maları, mevcut makina ve kazanların çalışır du
rumda olmaları, 'binaların iskâna elverişli bir şekilde muhafaza ve bunları kullanacak yetişmiş personelle işletilmeleri bu tesislerin başlıda halli 
gereken problemleridir. ıSon yıllarda karayoluyla Hac hareketinin ağırlık merkezini teşkil eden 'Güney kara hudut kapılarından Hatay - Gilve-
gözü Hudut Kapısında da aynı maksatla daha küçük çapta, bir tecrit ve dezenfoksiyon istasyonu tesis edilmiştir. 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md, Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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2. — Balkteriyoloji müesseseleri : 
Bu müesseselerin bulundukları şehirlere deniz, İcara, hava yolundan gelen araçlar ile tahaffuzhanelerde lüzum gösterilen bulaşıcı ve salgın has

talıklara ait bakteriyolojik araştırmayı ve bilhassa farelerin Veba bakımından muayenelerini ve ayrıca şehre ait bakteriyolojik ve serelojik tahlil
leri ve bu meyanda frengi teşhisiyle ilgili serolo.jik testler, bilûmum kan ve idrar tahlilleri, içme sularının bakteriyolojik tahlilleri, kan grupu 
tâyini gibi çeşitli faaliyetler ile aynı maksada yö.ıelmiş bir potansiyel hizmet olarak kuruldukları şehirlerin günlük faaliyetlerine de iştirak etmek
tedirler. Ayrıca İzmir Liman ve §ehir Bakteriyoloji 'Müessesesinde Kuduz tedavisi de yapılmaktadır. Her iki Jâboratuvarda bu hizmetleri genişlet
mek ve bu suretle halk sağlığına daha geniş çapta katkıda bulunmak için halk sağlığı lâboratuvarı hizmetlerini de içine alacak hazırlıklara ge
çilmiştir. İlk adım olaraik İstanbul Lim;an ve Şehir Bakteriyoloji Lâboratuvarı ele alınmış ve lâboratuyar İstanbul şehrine daha yararlı hizmet
lerde bulunmaya başlamıştır. 

Ayrıca, kolera referans lâlboratuvan olarak İstanlbulAlalki son kolera salgınında hastalığın bakteriyoloji]?; olarak tevslbiti ve hakiki vakaların tâ
yin edilmesi görevini başarı ile yerine getirmiş ve İstanbul'daki çeşitli hastane lâlboratuıvarları ile .'bu konuda muvaffak 'bir işlMrliği sağlıyarak has
talıkla mücadelede epidemiyolojik çalışmalara kıymetli katkısı olmuştur. 

istantbul Liman ve Şehir Balkteriyoloji Lâlboratııvarı yalnız îstambul vFl'âyoti değil, 'bütün Trakya bölgesinin de -kolera referans lâihoraltuvarı ola
rak çalışmaktadır. 

Kolera salgını duriduğııı için lâlboratuvar şimdi saha çalışmalarında sürveyans hizmetleri ne katılmaktadır. 
İstanlbul lâlboratuvarının önemli 'bir faaliyeti de 119171 hac döneminde olmuştur. 
Yeşilköy Hava Alan and a tecrite ta'bi tutulan 12 224 hacıdan 5 4-3,3 kişinin portörlük araştırması bu lâboratnvarca yürütülmüş ve 20 adet portör 

tesbit edilmiştir. 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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H e r iki mü'eslseisenia son 5 yıll ık faaliyeti aşağıda izaJh edilmiştir. 

Yılı 11906 1967 1968 1969 1970 

îstanlbul : 
Mulhltelif muayeneler 
Vassermıan 
V. D. R. L. 
Ool mer 
Kahn 

Yekûn 
îzmir : 
MulhJtelif muayenele r 
Vasserman 
V. D. R. L. 
Kailin 

Yekûn 
Yapılan kuduz tedavi 
sayısı 

'909 
1> 774 

— 
211 

1 TH 
3 !778 

.3 ,11(2 
5 837 

— 
5 837 

M 787 

2 747 

ÜÇÜNCÜ 

239 
717 
698 
731 
71*7 

3 1012 

3 613 
11 199)1 

— 
11 5Ö1 
26 79ö 

2 60)5 

KISHVt 

YATIRIMI iAR 

il 
ı'l 

3 

3 
'8 
'6 

aı 
2 

,280 
—• 

31941 
,394 

—. 
'068 

420 
(942 
04! 
306 
709 

722' 

'895 
— • 

1 (H3I5 
1 H3I5 

— • 

3 H05 

3 ,800 
— • 

(13 '913 
4 '727 

23 440 

3 202 

3 869 
— 

!832 
1832 

— 
5 533 

5 126 
— 

113 082 
4 061 

20 269 

3 275 

1. Plân <ve yıîlıtk programlarda [yer (alan yatırımların (seyri : 
Kalkınma plânına göre yıllık programlarda yer alan 19'7ll yılı yatırımiların seyri (Klik : 5) tedir. 
2. Tamamlanmamış lol&nlar ve ©edepleri : 
Yatırımlardan tamamlanmamış olanlar ve sebepleri ve güçlükler de (Elk : 5) tedir. 
Yatırım harcarnallarmın tamamen'beş yıllık plâna ve yi 11 ilk programlara uygun olduğu görülmüştür. 
3. Yatırımlardan şim'diıye [kadar sağlanan faydalar 'V'e Ibundan ısonrası için Ibelklenilebilecek sonuçlar : 
a) Genel MJüıdürlüğün p'l'âu hedeflerine uygun olarak yaptığı yatırımların başlıeaları : 
H. Doğu ve Güney - Doğu huıdut illerindeki toplamı 85 'daireyi bulan 14 adet dokifcor lojmanları, 
2. Başlıca kara hudut kapılarındaki hudut sağlık idareleri; 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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8. Personel lojmanları, ! 
4. Tecrit ve Dez enfeksiyon istasyonu ve Salgın ve Tropikal Hastalıklar Hastanesi, 
>5. Taşıt satın/alımlarıdır. 
!b) Plân hedefle riae göre yıllı'k programlarda : 
11. Sağlık hizmet!erinin sosyalleştirildiği hu'dut bölgelerine lıelkinı teminini kolayl'aşitımıaya yardımcı olmaktır. 
12. Kara hudut kapılarında milletlerarası trafik dolayısiyle ifası gerekli sağlık kontrollarını yapmaktır. 
ı'3. Hizmeti süratle artan merkezlerde sürekli görev yapan personeli her an göreve hazır tutmaktır. 
4. Milletlerarası Sağlık Nızaımnamesinde derpiş olunan sağlık tedibirlerinıkı süratle uygulanması için milletlcraı-ası kara, deniz, hava trafiğinin 

icabettirdiği giriş kapılarımızda tecrit, teşhis ve tedavi yapacak tesisler kurmaktır. 

ilstanibul'da çıfkan kolera salgınında Genel Müdürlüğün ihtiyacı görerek teklif ve tesis etmiş olduğu Bakırköy'deki .1)00 yataklı Sallgm ve Tropi
kal Hastalıklar Hastanesi kuruluş gayesine uygun olarak çolkyararlı bir faaliyet göstermiş ve böyle zamanlarda duyulan ihtiyacı karşılamıştır. 

Hastanetıin, şehrin 'bulaşıcı hasltalrklar yönünden yapılacak sürveyans çalışmalarına geniş çapta 'katkısı olacaktır. Henüz kuruluş dönemi içinde 
'bulunan hastanenin her yönü ile ve süratle takviye edilerek verimli 'bir çalışma devresine girmesi çabalarıma hız verilmesi isalbetli olacaktır. 

5. Bellibaşlı limanlarımız ile Montrö Söyleşmesi icalbı olarak Bıoğazlar'ımızda gece ve gündüz yapılmakta olan deniz üzerindeki sağlık kontrol-
larını günün şartları ve icaplarına uygun süratle yapmak, bunun için de yeni motoribot teknesi ve makina satınalmafctır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

GEÇEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 

a) Yapılan incelemede; 1(91711 yılında personel gizlerleri için verilen ödendk yetmejdiğkıdeni Genel Müdürlüğün l'S'Til yılı Bütçe Kanununun 5 nei 
maddesi gereğince maaşatı 'karşılamak üzere Maliye Başkanlığınca 02 5219 403) lira ödenek artışı yapılmıştır. 

Cari hareaıma'larda çok zaruri hallerde maddele r arasımda aiktarma cihetine gidilmiştir. 
îb) 1971! yılı yatırım harcamaları için verilmiş olan (1 300 OOO) liralık ödenekten Kasını ayı sonuna kadar ('660 000) lirasının harcandığı malî 

yıl sonuna kadar yatırım programının % 915 oranında gerçekleşeceği anlaşılmıştır. 
e) Personel harcamalarına ilişkin ödenekler dışında bir ödenek artışına gidilmediği ve ek ödenek kanununun teklifine ihtiyaç duyulmadığı gö

rülmüştür. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Y E M BÜTOH TEKDİRLERİ İLE İLGİLİ İNOELEMELtEıR 

.1. Genel Müdürlüğün 19172 yılı Büit;çe tasarısı (i 10 489 5(36) liradır. Bu miktarın (7 51ü 524) lirası cari, (1'825 OOO) lirası yatırım ve (1 153 O'IS) 
liralı da sermaye teş'kili ve transfer 'büteesindendir. 

Hu. ve Sa, Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : lo) 
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19<72 yılı Bütçesinin geçea yılki bütçeye kıyasla ('2 91713 653) lira fazla olarak bağlandığı görülmektedir. 
Bu artış (A/ l ) cari harcaımailarında (il 965 184) lira, (A/2) yatırım harcamalarında (525 000) lira, (A/3) transfer harcamalarında ise (488 469) 

liradan ibarettir. 
2. Gene1! Müdürlüğün 19*72 yılı yatırım bütçesinde yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri için (i9'7'5 OOO), makina ve te^hizal ve taşıt alımları ve 

onarımları için ('800 OOO), etüt ve proje giderleri1 için de (50 000) lira ödenıek verilmek suretiyle yatırım bütçesinde geçen yıla -nazaran yaptırım ola
nağı imkân ni«(b etinde sağlanmıştır. 

-3. (A/ l ) cari harcamalarındaki artışın % 60! ı personel giderlerinde olup yönetim, hizmet ve kurum giderleri ıbölümlerindeki ödenekler ola
ğanüstü bir durum olmadığı takdirde hizmeti kar^ıhyacak seviyede bul ummuştur. 

4. G-ene 1 Müdürlüğün gelirlerinin esas itti ('B) işaretli cetvelde görüldüğü gibi sıhhiyi; resmi 'teşkil etmektedir. Sıhhiye Resminin önemli bir ye
kûn t/utan kısmı ise Boğazlardan Montrö Sözleşmesi gereğince transit geçen gemilerden tahsil olunan Tran'sit Resmidir. Altın Frank esasitta göre 
ta/hsil edilen Tran'sit Resmine son devalüasyon kararının bir etkisi olmamıştır. Bu nedenle Gcne'l Müdürlük Hazineden yardım almadan, personel gi
derlerindeki artışı da karşılıya rak bütıçes'i deakleşıtire/bilm ektedir. 

15. Genel Müdürlük teşkilâltında görevi özelliği do'layısiyle kara taşılt araçlarından ziyade deniz ''u ut ara'çları vamdır ve mevcut t asıltıların/ cetveli 
kanun tasarısına konulmuştur. 

ALTINCI KISIM 

TEMENlNlLER VE GENEL (MÜTALÂALAR 

Hudut ve Sahiller Sağlık Grenel Müdürlüğünün 19I72 malî yılı Bütçesine ait temenni ve mütalâamız aşağıda arz edilmiştir. 
1. Hudut ve Salhiller Sağlıik Genel Müdürlüğü gelişme carileri içinde bulunan bir sağlık kurumudur. 
Genel Müdürlüğüm gelir kaynakları bütçesini denk olarak bağlıyalbilecek 'bir seviyededir. Bu 'bakımdan Genel Müdürlüğün cari harcamalar 

ve yatırım giderlerinde hizmet ve yatırımları daha rasyonel bir seviyeye çıkaracak ödenek tekliflerinin olumlu karşılanması yerinde olacaktır. 
ı% Özellikle zor koşullar altında ve tatil günleri de dâhil günüu 214 saatinde görevi başında bulunmak zorunda olan sağlılk ve diğer sınıflarda 

çalışan ve uluslararası sağlık hizmeti gören personelin iş güçlüğü iş riski ve teminin'deki güçlük zammı yönetmeliği doğrultusunda bu hizmetleri
nin vakit geçirilmeden değerlendirilmesi mutlaka lâzımdır. 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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3. Gf-enel Müdürlüğün merkez teşkilâtı bugünkü dar kadrosu ile görevi arzu edildiği şekilde yairütenıema'kte'dîr. Bu maiksatla yapılmış olatı 'kad
ro tekliflerinin kalbul edilerek süratle çıkarılması isabetli olacaktır. 

4. Hekim istihdamında karşılaşılan genel zorluklar Genel Müdürlüğün sağlık hizmetlerini de geniş ölçüde etkilemektedir. 
Hizmeti teşvik edici yönde alınacak kararlarla hcikim istihdamında arzu edilen hedefe ulaşılması bu konudaki güçlükleri halledecektir. 
iSonuç olarak yukarda ayrı ayrı belirttiğimiz hususlar yerine getirildiği takdirde ülkemizin bulaşıcı hastalıklardan koruamasında daha uygun 

koşullar altında bir çalışmanın sağlanaıbileceği görüşünde olduğumuzu ve özellikle Hazine yardımı görmeden faaliyetini devam ettirelbilme olanağı
na sahip bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesini tüm olarak olumlu karşıladığınım arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Hilmi Okçu 
Manisa Milletvekili 

liu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 



— 18 — 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/562 
Karar No. i 182 

24 . 1 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara tetkiki hususu Komisyonumuza mııhavvel «Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Bakanlık yetkilileri, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin hazır bulun
dukları oturumda görüşüldü; 

Hudıult veSaJhiBeirlSağk'kıGeınldlMüdıür|lJüğül972 yıilı Bütçe ıkanunju <fcalsıalrısınaın 1 ve 2 auci maddeleri tetkik edildiğinde görüleceği üzere, söz konusu 
Genel Müdürlüğe giderleri liçin (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırısın harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle, 
(7 511 524), (1 825 000) ve (1 153 012) lira ki, toplam olarak (10 489 536) lira ödenek verilmekte, gelirleri ise 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (10 489 536) lira olarak tahmin edilmektedir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesine söz konusu Genel Müdürlük, 197İ bütçe uygula
ması ile 1972 yılı bütçesi gereği yapılması mukarrer çalışmalar hakkında Komisyonumuz adına gerekli bilgileri alan ve değerlendiren sayın rapor
törlerimizin, raporlarını okumaları, listekler istikametinde tamamlayıcı bilgi sunuşlarından sonra söz alan üyeler, Genel Müdürlüğün çalışmaları 
ile ilgili tenki'd ve temenni izharında bulunmuşlar, bu temenni ve tenkidlerle tevcih olunan sorular üzerine söz alan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
gerekli izahlarda bulunmuş, 

Mütaakiben maddelerin görüşülmesine geçilerek, tasarının tüm maddeleri ve maddelere bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
'. Karaağaçhoğlu 

Başkan vekili 
Edirne 

N. Ergenelî 

Amasya 
Y. Acar 

«özcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Aygün 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslaıı 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Balan 

Adana 
S. Kılıç 

Ankara 
T. Toker 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 
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Aydın 
N. Menteşe 

Gaziantep 
ASY. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
H. Okçu 

Sakarya 
H. Uysal 

Bolu 
/ / . t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
N. Kalay cıoğlu 

Niğde 
AT. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

C. S. Ü. 
R. Üner 

Hatay 
11. Özkan 

Konya 
B. Müderrisoı 

Niğdo 
N. KodamanOi 

Sivas 
E. Kangal 

Uri'a 
/. E. Karakapıcı Söz 

19 — 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Ordu 
B. S. Baykal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Diyarbakır 
8. Savcı 

İzmir 
K. Önder 

Malatya 
M. Kaftan 

Kıizo 
S. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Erzurum 
R. Cinişli 

İzmir1 

A. N. Üner 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
İV. Boyar 

Trabzon 
E. Dikmen 

Uşak Zonguldak 
im mahfuzdur K. Nediynoğlu 
Atayurt 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 'Müdürlüğünün caıri 
harcamaları için. (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (7 511 524) 
lira, yatırım harcamaları içita (A/2) işaı'ötli celtvelde gösterildiği üze
re (1 825 OöO) lira, serımaiyıe teşkili ve transfer haroanıaıliarı için de 
(A/3) işacrıeıtli cetvelde gösterildiği üzere (1 153 012) lira ki, toplam 
olarak (10 489 536) lira ödenek veriılmliştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sajıijüler Sağlık Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzıere (10 489 036) İka ola-
ralk tajhmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve ıSaihller Sağlık Genel Müdürlüğünce 1972 
yıhmida elde edlİIı̂ oeik gelir çe^Herkidıon her biıT'inin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde göisiberilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir He
rin tarih ve tahsiline 1972 bütçe yılıınida da devam ofıünur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanuna 
ek ve değişik hükümtecr geltliren kanunların uygulan/rnasındaaı doğan 
istihkaklar için bütçeye Saonulaın ödelnekler yetmediği takdirde, (B) 
işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık gös
termek suretiyle (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerin-
ideM ödenek miktarlarını artırmıaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

MADDE 5. — Yapılacak inşaatla ilgili oöarak kaımulaştırılacdk ve
ya satunalınacak arsa için, (Kamulaştırma ve satın almalar) bölümüne ko-
iıulaın ödenek: yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bıağili (A/2) işaretli 
cetvelin, (Yıapı, teslis ve büyük onaran giderleri) bölümüne dâhil tertip
lerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve saitınalmalıar) bölümü
ne aktarma yapmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

Ihı. ve Sa. Sağ. O. M d. B" 

BÜTÇE KAliMA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ifudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1, — 'Tasarının 1 nci ımaıddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE ;2. — Taearumı 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ıncii îîiaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma,İdesi aynen kabul edilmiştir. 

.•esi (S. Sayısı : i 8) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. —Gider 'bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterüimiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1972 taronind© yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bıı kanunu Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları yürütür. 

Başbakan 
ıV. Erim 

İçişleri Baltanı 
II. Ömeroğlu 

Sağ. ve Sos. "Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Tunizm ve Ta. Bakanı 
N. Devres E. Y. Akcdl 

Devlet Bakanı 
Başjbakan Yardımcısı 

S. Koça§ 
Dışişleri Bakam V. 

S. Koçaş 
Güm. ve Te. Bakanı V. 

Ö. Derbil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

8. N. Ergin 
Tarım Bakanı 
7)1. O. Dikmen 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babiiroğlu 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 6. — Tasasının 6 ncı [maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul leldilnıiştir. 

Devlet Bakanı 
M. Özgün eş 

Millî Eğit. Bakanı 
§. Orel 

Ulaştırma Bakanı 
C. Karakaş 

Köy İşleri Bakanı 
C, Aykan 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
31. Öztekin 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Millî S. Bakanı 
F. Melen 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 

Un. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAK 
12.110 

12.260 
12.280 
12.290 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Sözleşmeli personel ücretleri 
îşçi ücretleri 
Gece pratika ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

3 1207 601 

329 001 

1 
21 000 

308 000 
575 717 

55 000 
7 000 

20 000 
40 000 

l 
450 879 

2 835 

1 
1 

1972 yıla için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 162 535 

5 005 727 

5 974 

9 002 

2 ;835 

"39 000 
1 

5 005 737 

5 074 986 

9 002 

1 
9 000 

1 
909 750 

58 000 
5 000 

1,0 000 
40 000 

il 
704 'flü/3 

1 
9 000 

l 
909 750 

58 OO'O 
5 000 

10 000 
40 000 

l 
704 9U# 

2 I83İ5 

89 000 
1 

Mu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topîamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.600 

12.710 
12.751 

ÖDÜLLER 

ödül 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

Temsil giderleri 
Mahrumiyet yeri ödeneği 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

İ 

2 

1 
1 

50 250 

12.410 Fazla çalışma ücreti 1 1 1 
12.420 Huzur ücreti 1 1 1 

TAZMİNATLAR 
12.571 îç güçlüğü; iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 1 1 1 

1 

2 

11 
d 

50 501 

1 

2 

1 
1 

50 501 

7 - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 7 000 7 000 7 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 37 500 42 500 42 500 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 2 000 1 000 1 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 50 500) 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Uöliim Madde ÖdnneSm ccsidi. 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici1 görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM 
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER 

DİĞER ALIMLARI VE Gll)HRLER.I 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

1971 ödeneğ'ı 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 750 

162 500 

12 

4)1 

25 
2 
80 
2 

000 

000 

000 
500 
000 
000 

48 001 

9 
8 
30 

1 

000 
000 
000 
1 

000 

693 301 

1972 yılı için 
Hükümetçe isiten/en Komisyonca, kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölün? toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

878 Sbl 

207 500 

15 

50 

22 
o 
t) 

m 2 

000 

000 

500 
000 
ooo 
000 

54 001 

<T0 000 
8 000 
35 000 

.1 
1 000 

207 500 

15 

50 

22 
3 

115 
2 

000 

000 

500 
000 
000 
000 

54 001 

10 OOO 

35 000 
1 

1 000 

878 351 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğü Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Madde" Ödeneni a çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira l ira 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 77 000 113 000 113 000 

23 
60 
30 

000 
000 
00O1 

Tin. ve Sa. Sag. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 

23 000 
60 000 
30 OOO 

13.410 Posta - telgraf giderleri 15 000 
13.420 Telefon giderleri »2 OOO 
13.430 Taşıma giderleri 30 00O 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 255 000 330 000 330 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 150 800 173 850 173 850 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 235 002 235 002 235 002 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 30 000 30 000 30 000 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 25 000 25 000 25 000 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 5 000 5 000 5 000 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 2 2 2 
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Bölüm Madde 

15.000 

öd eneğin 

14.342 

14.440 

7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER 
Vergi, resim ve harçlar 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

SAĞLIK OCAKLARI VE DİĞER SAĞ
LIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplatın 
Lira Lira 

275 000 

133 000 

15.611 
15.612 
15.613 
15.615 
15.616 
15.619 

15.671 

SAĞLIK OCAKLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Sağlık ocakları giderleri toplamı : 

72 
BAKTERİYOLOJİ KURUMLARI 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 

500) 
Gİ-

20 000 
1 000 
8 500 
2 000 

35 O00 
2 000 

20 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe .istenen Komisyonca kabul edilten 

Madfie Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

133 000 

5 000 

200 000 

140 000 

27 
2 

İ'2 

000 
000 
500 

2 000 
27 
2 

000 
000 

27 000 

140 000 

5 000 

200 000 

140 000 

27 000 
2 

12 
2 

27 

000 
500 
000 
000 

2 000 

27 000 

140 000 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde 

15.672 
15.675 
15.676 
15.679 

Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım. ve giderleri 

1971 ödeneğî 
Madde 
Lira 

2 000 
1 500 

40 000 
1 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe üsten/em 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

3 000 
1 500 

36 000 
1 OOO 

Lira 

Komisyoaıca fealbul edülletn 
Madde Bölüm toplamı 

Lina Lira 

3 000 
1 500 

35 000 
1 000 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

(Bakteriyoloji kurumları giderleri 
lamı : 67 500) 
ÇEŞİTLİ GİDENLER 

top-

TEMSlL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 600 

252 501 283 185 

2 500 2 500 

283 185 

1 500 
1 000 

250 001 

250 OOO 
İ 

4 1102 5(35 
693 301 
305 003 
133 000 
252 500. 

5 546 340 

1 
1 

280 

2ı80' 

500 
000 

685 

684 
1 

.... 

5 974 986 
878 38.1 
235 0012 
140 000 
283 185 

7 511 524 

1 
1 

500 
000 

280 685 

280 684 
1 

o ,9174 W6 
#78 351' 
2S5 002 
140 000 
21813 0.135 

7 '511 524 

ila. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Boluna toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
dde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18; 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 100 000 50 000 50 000 

911 Etüt ve proje giderleri 100 000 50 000 50 000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 500 000 975 000 975 000 

HİZMET SEKTÖRÜ 
611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 050 000 650 000 

KONUT SEKTÖEÜ 
711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 300 000 200 000 200 000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 200 000 ,125 000 125 000 



— 29 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği, Hükümetçe istenen Komüsyonca kabul edilen 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKÎNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

700 000 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

800 000 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

«00 000 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 600 000 800 000 800 000 

0 Taşıt alımları 100 000 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 100 000 50 000 50 00O 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ Bölümü toplamı 500 000 975 000 975 000 
23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 
Bölümü toplamı 700 000 800 000 800 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 300 000 1 825 000 1 825 ©00 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye i eskili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

27 - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
BORÇ ÖDEMELERİ 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine öde
necek aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.650 7120 sayılı Kanun gereğince sivil savun

ma fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

225 000 

5 000 

7 900 

209 367 

32 2016 
70 O00 

225 000 

12 900 

393 643 

500 OOO 

000 

ılO 48» 

307 218 

90 06i? 
160 000 

500 000 

15 489 

579 523 

5O0 000 

5 000 

10 489 

500 000 

15 489 

579 523 

307 218 

50 0517 
1)50 000 

Hu. ve Sa. Sağ. Gr. Md. Bütçesi (8. Sayısı : 18) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde iiölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.230 Sandık yönetim giderleri 02 221 612 22İİ1 62 021 
35.240 Diğer ödemeler 44 1940 44 940 44 940 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER 
BENZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli dul ve yetim aylıkları 184 275 221 180 2121 H30 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU 
LUŞ SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 1 51ı 175 51 175 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 38 O00 58 000 58 000 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 30 000 50 000 50 000 

56.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

IIu. ve Sa. Sağ. GT. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.320 Diğer geçen yıllar bordan 
36.400 İlâma ba»;h borçlar 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

29 999 
5 000 

. Hükümete, 
Madde 

Lira 

•4-9 999 
5-000 

1972 yılı için 
a iotcnıen Komisiyooca kalbul edilen 
iîölüm toplamı Madde Bölüm top'nm1 

Lira Lira Lira 

4:9 999 
5 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Gcriverilccek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFKK.LER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAÎfSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

3 000 

225 
42 

393 
38 

000 
900 

643 
000 

6Ö9 543 

3 000 3 000 

50Ö 
15 

579 
58 

1 153 

000 
489 

5213 
000 

012 1 153 012 

Hu. ve Sa. Sağ. (J. Md. Bütçesi (S. Sayısı. : 18) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde 

53.000 

Gelirin cesidi 

B/l — Vergi gelirleri 

DİĞER DEVLET GELİRLERİ 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

6 10(3 500 10 102 500 10 102 500 

62.000 

63.000 

RESİMLER Kesim toplamı 

5:1170 Kıhhiyet Resmi 
58.180 Kaplı patente 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

62.1.00 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 

62.200 Taşınır mallar satış bedeli1 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.210 Para cezalan 

63.300 Çeşitli gelirler 

6 103 500 

6 100 000 
3 50ü 

95 000 

3 000 

3 000 

80 0O0 

98 000 

83 000 

10 102 500 

10 100 000 
2 500 

80 00O 

1 000 

4 000 

200 000 

81 000 

204 000 

10 102 500 

10 100 000 
2 '500 

80 0Ü0 

1 000 

4 000 

200 000 

81 000 

204 000 

Hıı. ve Ha. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 18) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

53.000 

62.000 

63.000 
72.000 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

DİĞER DEVLET GELİRLER t 
Bölümü toplamı 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLAR T GE
LİRLER İ Böl üınü 1 opl anı ı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 2311 3183 

1 231 383 

6 a<0Ö 500 

98 000 
813 000 

ı aaıı 08& 
7 515 883 

1/02 086 

102 036 

10 '102 '500 

81 000 
2Ö4 000 
l'OÖ 0616 

10 489 536 

102 036 

102 036 

10 102 500 

811 000 
204 000 
İÖÖ 0136 

10 489 536 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18̂  
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C - ÖETVELİ 
Ve ilgilerin, resimlerin ve ıbaşka 

^gelirlerin dayanakları 

e< 
Kanun 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

eşidi Tarihi 

21 . 4 . 1340 
13 . 12 . 1935 

;3t . 7 . 1936 
34 . 7 . 1936 
18 . 6 . 1947 
10 . fi . 1949 
30 . 6 . 1954 

Nuım ırası 

500 
2864 

30:57 
3058 
5115 
5435 
6426 

Ö z ıe t i 

Küismmu Sıhhiye Kamunu 
Turıiısjt gomiilieTÜ'nJdleın alınan msıi'inferiiınldön bâzıl/arımn affına ve bâzılarının indirilmesine dair 
Kanun 
Hüsunnu Sıhhiye hakkındaki 500 nuamanaılı Kanunun 1 nei maddesine fıkra eklenmesine dair Kanun 
lîüsunıu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Kanun 
Rüsumu. Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine 
dair Kanun 

R - CETVELİ 

1972 yılı lBütçe Kanununa (bağlı (R) işaretli cetveldeki 'harcama [formülleri <bu bütçe dıçin de uygulanır. 
Bölüm Madde 

14.000 (Sağlık ocakları ve diğer sağlık giderleri : 
14.796 'Malzeme ahim ve (güderleri : 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tabi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan vefat edenlerin cenaze, 
gemıiılıanin muıayenelterıi için dışarıdan getıiniıl'ecok tahriplere w ı'ilecek üencit vo yol. p analları, niakliü. vaisıîüaflları ücr'etti. 

defin paraları, 

Hu. ve Sa. Sağ. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 18) 
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Cinsi 

ıBiııek arazi 
Binek arazi 

(Binek arazi 
Kaptıkaçtı 
Kaptıkaçtı 
Pick - Up 
Triportör 
Motorbot (G iirsan) 
Motorbot l(Kaçar) 
Mo'torlbot (»Boğaziçi) 
M ot orbot (M annıar a) 
Motorbot (Çanakkale) 
MJototıbot (İzmir) 
Mıoltoılbot (Karaköy) 
Motorbot (Büyükdere) 
M:ötorİK)t(Lstanbnl) 

Markası 

Jeep "Wllıys 
Jeep WUys 

La.nıd - Itov.'/or 
Violks - Waıgen 
Vıolks - Waıgen 
Farigo 
Ançelik Lam no 200 
General. Motors 
ıBolinder 
General ıMıotors 
Kus Mamul âtı 
General 'Motors 
(leneral (Motors 
•General Motors 
General »Motors 
General Motors 

T - CETVELİ 

Modeli 

1953 
1953 

1960 
1963 
1962 

D-100 
1970 

8-71/V 

4-7/C 
K. 561 
&71/E 

4-71/C-KH 
•6-711/E 

4-71/RH 
6-71/E 

Sjaısie No. t 

26684 
26054 

Seri : 
144005252 

1940660 
940816 

G 008-09717 
002805 

Motor Nıo. : 

İst. T. Ş. 3155 
•165275 

151024906 
673İ5954 
»67313073 

B 225/39160 
M. 42/2-368698 

Plâka No. : 

315 AF 318 
34 AE 867 

34 AE 837 
06 AK 729 
|34 AE 838 
'34 KZ 920 
34 KZ 710 

Tipi 

Üniversal 
Üniversal 

Steyşin Wag»on 
Minibüs 
Minibüs 
Kamyonet 
Kapalı kasa 

--«<:< 

n'ıı. ve Ka. Sağ. G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 18) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1972 YILI 
stanbul Üniversitesi Bütçesi 





İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (1 /20) 

T. e. 
Başbakanlık 30 .11. 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daireni 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1388/1 i310 

MİLLET MECLİSt BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet (Meclisince arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kara'rlaştılnllan. «İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile 
gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

tetenbuL ti. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1972 YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ 

İstanbul Üniversitesinin 1971 y ıh (A/ l ) cari harcamaüar 'bütçesi (110 638 226) lira, (A/2) yatırım harcamaları bütçesi (81 905 000) lira ve (A/3) 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesi de (34 587) lira olmak üzere cem'aıı (226 849 813) :iira olarak'kabul edilmiş ildi. 1972 yılı (A/J) 
cari harcamaları, (A/2) yatırım harcamaıları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamalan bütçeleri yekûnu 1971 yılma nazaran (109 785 020) 
lira fazlasiyle (336 634 833) lira olarak teklif edilmiştir., 

Üniversitemizin her sene mevcudu artan öğrenci sayısına paralel olarak artmakta olan öğretim, araştırma ve inceleme hizmetierinin gerektir
diği masraflar ile istimlâkler ve yatırımları karşılıyaibilmek maksadilyle aşağıda iaah edildiği üzere, bütçenin muhtelif tertiplierine (136 713 524) 
lira eklenmekte ise de bâzı tertiplerden de (26 928 503) lira düşülmüş olduğundan, geçen seneye nazaran genel fazlalık (109 785 020) liradır. 

1972 
yılı nida 

istenilen, 
ödenek Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğıiin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
12.110 Devüet ımemaıriarı aıylıkliaırı 
12.111 
12.100 

1 783 ol',} 
Gerekçe 

Rektörlük ve fakültelerde idari, öğretim hhmretle rinde çalışan maaşlı memur' ve öğ
retim üyeleriyle asıisitaülarm 1972 yıiliı ayhklarmı ödemek üzere (101 783 313) lira 
ödenek istenilmesinin seibeb-i aşağıda 'izah edilmiştir. 
1. Kadrolarına göre maaşlı pers molan aylıklarını ödemek, 
2. Kanuni terfi müddetini doLdumrıuş olan öğretim üyesi ve yardımcılarının terfi 
farklarının ödenmesi, 
3. 4598 ve 242 sayiiin kanunlar gıereğiuce kadrolarına nazaran 1-3 derece üst alan 
öğretim üyesi ve 'asistanların kanuni farklarının verilmesi, 
4. Tıp, Diş Hekimliği ve İşletme fakültelerinde öğretim hizımçitlerinin gerektirdi
ği öğretim üyesi kadro]arının artırılması maksadiyle (L) cetvelinden çıkarılması 
zaruri görülen kadroların karşılığıdır. 

12.210 
12.280 

Ücretler 
3 962 640 1. Edebiyat ve Fen Fakültesi matbaaları, Hidrobiyoloji Lns>tiitüsüınm öğrenci kan-

tinilıe rinde çalışan işçilerinin ücretle rinan ödenmesi, 
2. Fakültelerde sözleşme ile çalıştırılan yabancı profesör ve uzmanlar ücretleri
min ödenmesi İçin (3 962 640) lira ödemek istenilmiştir. 

Isltianbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Bölüm Madde 

12.310 Sosyal yardımlar 
12.380 

12.340 Diğer ısosyal yardımlar 
12.392 

12.410 Ek çalışıma karşılıkları 
12.440 

12.010 Tazminatlar 
12.590 

12.600 İkramiye ve mükâfatlar 
12.610 

12.710 Ödenekler 
12.751 
12.811 Yoluiklar : 
12.875 

— 5 — 

16 341 S06 Üııivensite-miniz rektörlük ve fakülte! e fiilideki aybklı personeline 4598 sayılı Kamın 
gereğince ödenmesi gereken çocuk zammı, doğum - öiüm yardımlarayflc 5434 sayılı 
Kanun gereğince maaşlı ve ücretli •mensuplarımız için Emekli Sandığına ödenecek 
emekli kesmekleri karşılıkları, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim karşılık
ları, ayrıca tedavi için (16 341 806) lira istenmiştir. 

2 Rektörlük ve fakülte personeline ödenecek giyecek ve yiyecek yarldımîları için. (2) 
lira istenilmiştir. 

3 324 708 Fakültelerde neşredilen Türkçe ve yabancı dildeki dergilerin tertip ve-düzeltme 
üslerinde çalıştırılan öğretim üyelerine, üniversite yayım yöııet'meliğinee ödenecek 
fazla çalışma ücretlerinin karşılanması ve Edebiyat, Fen, İktisat, Orman ve Kimya 
fakültelerinde yapılan gece öğrenimi için öğretim yarjdımcılariyle memurlara, il
gili kanun gereğince ödenecek ek çalışma ücretleriyle fakültelerin öğretim ve (araş
tırma çalışmaları dışında senenin muayyen aylarında -muhtelif mevzularda veril
mekte olan ve seçkim dinleyiciler topluluğu tarafından alâka ile takilbedileıı konfe
ransların masraflarını karşılamak ve konferansçıların ücretlerini ödemek maksa-
diyle 1972 yılında (3 324 708) lira ödenek talebedilmiştir. 

24 308 157 Rektör, dekan ve dkul müdürlerine verilmekte olan ek g'örerv tazminatlara ile 49İ3I6 
sayılı Kanuna ek 115 sayılı Kanunun 32 ve 38 nci maddesini de değiştiren 13.87 sa
yılı Kanun gereğince profesör, doçent, asistan, uzman ve okutmanlara verilecek 
üniversite tazminatının istihkak sahiplerine ödenmesi için (24 308 157) lira ödenek 
istenilmesi zaruri görülmüştür. 

1.1 513 İlim müessesesi olan üniversitemizde yalbaneı dil bilenler de fazladır. Devlet ya-
ibanıcı dil imtihanına girip kazandıkları takdirde kendilerine '3656 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi gereğince verilecek ikramiyenin ödenmesi ve verilecek ödüller için 
(11 513) lira ödenek taleibedil'mftştir. 

9 Rektörlük ve fakültelerde temsil ve mahrumiyet yeri ödeneği maddelerinin muha
fazası için (H) er liradan (S) lira konulmuştur. 

3 506 5-96 Her sene bir vilâyette yapılmakta olan üniversite haftası, rektörlük ve fakülte (men
suplarının yönettimi ilgilendiren, öğretim üyeleri ve yardumcılarının yurt içinde Ve 

İstanbul Ü. Bütçesi ('S. Sayısı : 19) 

http://faikulteilerin.de
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Bölüm. Madde 

13.000 Y Ö N E T I M G I D E R L E R I : 

13.110 Genel yönetimle ilgili alımlar 
13.190 

13.210 Genel yönetim file ilgili giderler: 
13.290 

13.410 Ulaştırma giderleri : 
13.430 
13.510 Taşıt işletme ve onarma gider-
13.520 leri : 

13.610 Kira giderleri : 

14.000 H Î Z M T GİDERLERİ : 
14.110 ıGenel yönetimle ilgili hiEme't 
14.130 tgiderleri : 
14.341 Güvenlik giderleri : ' 
14.342 
Iİ4.440 Malî hizmetlerle iligili giderler : 
14.442 

yurt dışınkla, (bilimsel araştırma ve inceleme dolayısiyle yapacakları seyahatleri'-! 
yol nıasra'flariyle yevmiyelerinin /karşılığı olarak (3 506 596) lira ödenek istenil
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

13 451 207 Rektörlük ve fakültelerin kırtasiye, 'basılı kâğıt alımları, döşeme ve damirfbaş alım 
ve giderleri, yayın alımları, yakacak alımları gilbi geniş bir gider tertiplerini içine 
toplıyan bu kesimler için 1972 yılında (13 4Ö1 207) lira ödeneğıe ihltiyaoolduğu an
laşılmıştır. 

3 95'8 803 Geniş bloklar halivule bulunan üniversitelinizin fakülte, enstitü, okul ve hastanelerin 
su, temizlik, aydınlatma ve 'baıbJçclerinin tanzimi için gereken malzemenin temini 
maksa'diyle (3 958 803) lira ödenek istenilmiştir. 

1 285 300 Ketetlörfiük, faikülte ve hastanelerin, po'sta - telgraf giderleriyle telefon mülkâleme 
ücretlerini ödemek üzene (t. 285 300) lira ödenek istenilmiştir. 

269 '578 "Rektörlük vıe fakülteler'de mevcut ve yeniden alınacak taşıtların her nevi alkarya-
kıt ve yağlar, lâstiklerinin yenilenmesi, patinaj zinciri ve yedeJk parçaların ve çeşitli 
onarımları için 1972 yılında (İ26İ9 578) liraya ihtiyacolacağı anlaşılmıştır. 

19 201. Vakıflar idaresince yeniden restore edilen Kuyucu Murat. Paşa ıni'edresasinin ön 
eoplhıeısinldeki dükkânlar Biyoloji Enstitüsü tarafı nidan kiralanmış olduğundan İş
letime Fakültesine kiralanacak hin a ve Kimya, Fakültesi için de (J) lira ki, toplanı 
olarak (ÜJ9 20ü) lira ödenek istenilmiştir. ^ 

83 620 Üniiverisite 'binalariyle, hastane Ve 'İsliııi'klerki yanığından kıorıın'maisı için gereken 
'malzemenin alınması için (68 6120) lira ödenek istenilmiştir. 

5 OOIİ' Üniversitenin gülvenlilk giderleri için (5 001.) lira ödenek talöbe'dilm iştir. 

14 4$7 Üniversite ve fakültelerin tanaklkıi'k edecek Bina ve Ara'zi vergileriyle 'diğer resim 
ve harçlarının ölden'nıelsi içki 014 487) liraya ihtiyaçolaıcağı anlaşılmıştır. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Seyisi r 19) 



Bölüm Madde 

14.510 Eğdt&m ve araştırıma giderleri 
14.597 

14.791 Sağlık -hikmetleri giderleri : 
14.799 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.191 ıOfcul|gMerleri : , 
15.299 

15.371 Eğitim kurumları giderleri 
15.389 

15.411 Araştırma kurumları giderleri 
15.459 

15.591 Yatak tedavi kurumları gider-
15.599 leri1: 

_ 7 _ 

.Lilar 

3 !294 la'98 Fakültelerin araştırana, inceleme giderlerinin gerektirdiği malzemenin teminini ikar-
şılamalk üzere ve Fen Fakültesinin jeoloji öğrencilerimin araızi üzerinkle yapacakları 
ta'tlbikatla ilgili ve üniversite kamp giderleri içki toplam olarak ('3 294 59(8) lira öde
nek istenilmiştir. 

707 001 30 000 ni mütecaviz öğrencisi (bulunan üniversitemiz öğrencilerinin tedavilerini ve 
'her biri için tutulacak sağlık fişlerinin dolduruiDması ve aynıca hepsinin röntgen 
muayenöskııden geçirilmesi ve ilâç yardumlarının yapılması için ıl972 yılında 
(707 001) lira talebedilmiştir. 

(»S 10S Yaibancı Diller Okulunun ve Bursa da kurulacak Tıp fakültesinin büro, ulaştırma 
ve malzeme giderlerinin temini ve diğer çeşitli giderlerini karşılamak üzere (68 108) 
lira ödenek talobedilmiş'tir. 

2 008 009 Üniversite merkez kütüphanesi, fakülte kütüphanelerinde eksik bulun an ilmî ve 
•meslekî kitap ve dergilerin tamamlanması, yeni neşriyatın takibi, büro, ulaştırma, 
giyim - kuşam ve malzeme giderlerinin temini ile Orman ve Eczacılık fakültesinin. 
müzeleri giderleri için (2 008 009) lira ödenek talebedilmiştir. 

3 432 040 Üniversite film merkezi ile Tıp, Eddbiyat, Fen, İktisat, Cerrahpaşa Tıp ve işlet
me fakültelerine bağlı enstitülerin ilmî araştırmalarının, öğretim çalışmalarının. 
aksamadan yürütülmesini, üniversitelere girecek öğrencilerin giriş sınavlarını 
yapan Elektronik hesap merkezinin büro, ulaştırma, kira, giyim - kuşam, mal-

malzeme alım ve giderlerinin ödenmesi için (3 432 040) lira ödenek teklif edilmiştir. 

19 390 459 Tı<p ve Cerrahpaşa Tıp fakültelerinin öğreniminde kullanılan Çapa, Haseki ve 
Cerrahpaşa hastanelerinde bulunan kliniklerinin büro, ulaştırma, giyim - kuşam, 
ımalzeme alım ve giderlerinin, Belediye ve Evkaf dairelerine ödenecek yatak, iaşe 
(bedelleriyle hasta ve personelin yiyecek giderleri için (19 390 459) lira ödenek 
'istenilmiştir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

16.000 
18.110 
16.211 
16.219 

16.390 

16.410 
16.430 

ÇEŞİTLİ GÜDERLER : 
[Basımevi giderleri : 
LâboraJtuvar ıgiderleri ': 

ÖPropöganda ve tanıtma fide
leri : 

Uluslararası ilişkiler giderleri : 

10.710 
16.730 

16.810 
16.840 

Temsil 
derleri 

Rakım 
derleri 

ağırlama ve ıtören gi-

ve küçük onarım gi-

2 Veteriner Fakültesi Basımevi giderleri için (2) lira ödenek istenilmiştir. 

9 546 506 Tıp, Edelbiyat, Fen, Orman, Eczacılık, • Dişhckimliği, Cerrallıpaşa Tıp, Kimya, ve 
işletme fakültelerinin lâıboratuvarlarında ilmî araştırma, inceleme ve öğretim ça
lışmalarının gerektirdiği büro, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme alım ve giderleri 
için ceman (9 546 505) lira ödenek taldb edil mistir. 

6 Üniversitemizin gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında g'ercğmce tanıtılma ması 
ve yapılacak propoganda giderleri için (6) lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

1 010 156 Rektörlük ve fakültelerin yurt dışında ve yurt içinde yapacakları Ulusla rarası 
toplantılarına üniversitemizi temsil en katılacak öğretini üyelerinin [giderlerini ve 
mütekabiliyet esasına dayanılarak yabancı üniversitelerle yapılacak öğretim üyesi 
ve öğrenci mübadelesinin gerektirdiği maisrai'ları karşılamak üzere (1 010 156) lira 
ödenek istenilmesi zaruri görülmüştür. 

72 870 Üniversitemizde yapılacak tören ve ziyaret edecek olan misafirlerin ağırlanması 
ve temsili mahiyette yapılacak giderleri karşılamak; üzere (72 870) lira öd önek 
istenilmiştir. 

2 871 789 Geniş bloklar halinde olan Fakülte ve klinik binalarının idamesi için yapılacak 
lOîiarmı, badana, boya ve bakım giderleri için ceman (2 371 789) lira öd'endk istenil
miştir. 

Cari iharcamalar toplamı : 214 227 484 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/2) YATIRIM HARÜAMALAEI IBÜTÇESÎ GEREKÇESİ 
Bölüm MMde 

21.000 ETÜT W PROJE GİDERLERİ: 500 000 Devlet Plânlama dairesiyle varılan mutabakata göre bu tertipten (500 000) lira 
ödenek temin edilmiştir. 

22.000 YAPI-TBSİS VE BÜYÜK ONA
RIM GİDERLERİ : 
Eğitim iSe&fcörü : 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri : 42 017 000 Devlet Plânlama Dairesi ile varılan mutaJbakata göre eğitim sektörüne dâhil 

22.8(1 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine konulan (42 017 000) 
lira ödenekle yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir. 

Eğitim Sektörü 
Yapı, .tesis (ve îbüyiik lonarım giderleri 

1 

t) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
10 
]7 
18 

Üniversite bahçesi sulama tesisi 
Üniversite yolları 
Üniversite elektrik tesisatı 
Yabancı diller okulu 
Medi'ko - Sosyal Hidrohelyo terapi araştırma merkezi 
Orman fakültesi idare binası ikmali 
jjkti'sat Fakültesi 
i) işli ekin iliği Fakültesi 
Fen Fakültesi Biyoloji Enstitüsü 
Morfioloji kuruluş binası (Oapa) 
Üniversite merkez kütüphanesi 
Üniversite nnerkczi teshin 
ıMorfoloji kuruluş binası (Cerrahpaşa) 
Coğrafya Enstitüsü 
Kimya Fakültesi 
Hemşire, laborant, teknisyen, cıbe ve Fizyott 
İşletme Fakültesi 
Hukuk Fakültesi Ali Aykut kütüphane ve 

jrapisi 

okuma 

okulları 

salonu 

54 000 
94 000 
Ö5 000 

1 650 000 
1 535 000 

707 000 
1 500 00 

2 000 OOO 
2 500 000 
4 000 000 
3 000 000 

50 000 
4 000 000 
1 622 000 
1 500 000 
2 000 000 
1 000 000 
1 000 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

19. 
20. 
21. 
L2. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Merkez bina Reorganizasyon 
Orman Fakültesi .binası 
Veteriner Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 0. bloku 
Fen ve Edebiyat Fakülteleri okuma salonu inşaatı 
Tıp Fakültesi kütüphane binası 
Tıp Faıkülltesi ıııenza inşaatı 
Dekanlık ve konferans salonu 
Telefon santralı tevsii 
Orman Fakültesi spor sahası tanzimi 
Fen Fakültesi Planateryum 
I>üyü!k onarımlar 
Fen Fakültesi Radyo'h'iol'oji Ensttiüsü 
Fen Fakültesi tatbiki Jeofizik Enstitüsü 

200 000 
750 000 

2 000 000 
1 750 000 
1 250 000 
1 000 000 
1 000 000 
•1 000 000 

GOO 000 
150 000 
.800 000 

2 250 000 
500 000 
500 000 

Yekûn 42 017 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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.SAĞLIK SEKTÖRÜ : 
22.911 Yapı, tesis ,ve büyük onarım gi

derleri : 

— 11 — 

25 160 O0Q Devlet Plânüıaima Dairesi ile varılan mutabakata göre sağlık sektörüne 'dahil 22.911 
noi (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine konulan (25 160 OOO) 
lira ödenekle yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir. 

'Sağlık sektörü 
Tıp Fakültesi yapı, tesis ve büyük onarımları 

1. Büyük onarım ve bahçe asfaltlanması 1 OOO 000 
2. Çocuk kliniği 5 525 000 
?>. (Klinik taidiLleri 1 385 000 
4. 'Üroloji, K. B. B. ve cerrahi kürsüler ıslahı 5 000 000 
5. Nürojurji ve Nöroloji kliniği 1 500 000 
0. Telefon santrali tevsii inşaatı (200 abonelik) 400 000 

Toplam 14 510 000 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yapı, tesis ve büyük onarmıîarı 
1. Klinik tadilleri 1 750 000 
2. Öğretim1 Hastanesi (i 000 000 
3. Silivri Sağlık Ocağı 1 700 000 
4. Büyük onarımlar 1 000 000 
5. Artezyen kuyu ve su bağlantı lan 200' 000 

Toplam 10 650 000 
Tıp Fakültesi 14 610 000 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 10 650 000 

Sağlık Sektörü toplamı 25 160 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
EĞİTM' SEKTÖRÜ 

23.811 TVEakina, teçlhizat alımları ve bü
yük onarımları : (İ f3f>0 OOO Devlet Plânlama Dairesi ile vanlan anlaşmaya göre 1972 yılında 

den 'fakültelere makina, teçlhizat ali'miları ve büyük onarıimları 
edilmıek üzere aşağıda müfredatı gösterildiği üzere (6 5SO 000) 
ralmiştir. 

Eğitimi ısektlörü 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
LO. 

Rektörlük 
Huıkulk Falküjteısi 
Eiddbiyaıt Fakültesi 
Fen Fa'külteLSİ 
İktisat Fakültdsi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
(Dış Hekimliği Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
İşletme Fakültesi 

eğitim söktörün-
gid eril erine sarf 
lira ödenek ve-

750 OOO 
50 000 

350 000 
1 900 OOO 

50 OOO 
1 000 000 

250 000 
1 '250 OOO 

750 OOO 
200 000 

Toplam 6 550 000 

23.®12 Taşıt alımları : 

ıSAĞLIK 'SEKTÖRÜ : 
23.911 MaMna teçlhizat alımları,: 

1 LO OOO Orman Fakültesine 4 X 4 araizi kaptıkaçtı alınması içim ( 110 OOO) lira ödenek is
tenilmiştir. 

12 250 000 Devlet Plânlama Teşkilâtı ile varılan anlaş'maya göre Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakü'l-
telerîne ısağlık sektörümden makina ve teçlhizat alımları için aşağıda müfredatı gös
terildiği üzere (1'2 250 000) lira ödenek verilmiştir. 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Tıp Fakültesi 

1. Çocuk kliniği sitesi bloklar (diosnatıim) 750 000 
2. Çocuk psikiyatri Miniği 300 000 
3. İBeitotran (Eksik kalan bölümü) 1' 600 000 
4. ISeoıuıer cihazı (İkinci dâhiliye) '600 000 
5. Rönftgen .(Radiddiaknosltik kliniği) 500 000 
6. ISöonnet cihazı (Radyoterapi) 600 000 
'7. Eldkmens&falariaf (Nöroloji kliniği) 450 000 
8. Menıografi (Radiddiaikmostik kürsüsü) 250 000 
9. Radyoaktif sayacı (Farmakoloji) 350 000 

10. Eleknoensafalaraf (çocuk peikilya'tri) 450 000 
11. Kliniksiz kürsüler 750 000 
12. Radyoaktif cihazı (Biyokimya) 350 000 
13. Asansör onarımı ve yenilenmesi 250 000 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Toplam 
Cerrahpaşa (Tıp Falkültesi 

Oto analizer 
Kan1 \BanlkaSi 
Kronıer 'bakim. ünütti 
Radyoterapi kliniği *.. .v : 
Carraihi Kliniği 
Klinik'siz kürsüler 
Trakıs ve Kardio besküler cerraihi bakımı ünitesi 

Toplam 
Tıp Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

7 200 000 

1 000 000 
1 500 000 

100 000 
550 000 
500 000 
750 000 
650 000 

5 050 000 
7 200 000 
5 050 000 

Rektörlük (A/2) haırcamaları Toplam 12 2150 000 
Toplamı 86 687 000 

İstanbul Ü. Bütçesaı (S. Sayısı : 19) 
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Tıp Fakültesi (Bursa Tıp Fakültesi) 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI BÜTÇESİ GEREKOEHL 
Bölüm Madde 

21.000 

21.&L1 

lETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
Etiilt (ve proje (giderleri : 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA
RIM GİDERLERİ : 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

22.811 Yapı, tdsis ve Iftüyük onarım gi
derleri r 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA
ŞIT ALIMLARI VE ONıAEIM-
liAIRI : 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

23.811 Makine, teçhiza/t alımları 've bü
yük onanmlan g 

•Tıp Fakültesi (Bursa Tıp Fa
kültesi) (A/2) Yatırım bütçesi 

1 250 000 Kuruluşu Tıp Fakültesi tarafından yürütülen Bursa Tıp Fakültesi için yapılacak 
'binaların etüt ve proje giderlerine sarf edilmek üzere eğitim sektöründen Devlet 
Plânlama Dairesine (1 250 000) lira ödenek verilmiştir. 

Bursa Tıp Fakültesinin yapı, tesis ve büyük onarını giderlerine sarf edilmek üzere 
eğitim sektöründen 1972 yılında ödenek verilmemiştir. 

1 750 000 Bursa Tıp Fakültesi için satmalımu-ak makina ve teçhizat için eğitim sektöründen 
(1 750 000) lira ödenek verilmiştir. 

toplamı : 3 000 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



— 15 — 

Bölüm Madde 

21.000 

21.111 

Fen Fakültemi Hidroîbioloji Araşdarma Enstitüsü (A/2) Yatırım (harcamaları (bütçesi (gerekçeisi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ: 
TARIM SEKTÖRÜ : 
Açık deniz [balıkçılığı jproje gi
derleri : 

22.000 22.111 

23.000 23.111 
23.112 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONA
RIM GİDERLERİ : 

MAKİN A, TEÇHİZAT VE TA
ŞIT ALIMLARI VE ONARIM
LARI : 

23.112 Taşıt alımları 

185 000 Fen Fakülitesi Hidrobiyoloji Enstitüsünün açık denk balıkçılığı proje giderleri için 
tarım; sektöründen (185 000) lira istenilmiştir. 

?> 000 000 »Sakarya, Sapanca balık üretme ve ıslaih istasyouru sıı izale hattı giderleri hattı için 
:('3 000 000) lira ödenek verilmiştir. 

'812 000 Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsünün lâboratırvaı* malzemeleri, m akma, teçhizat 
ve bina donatımı için (812 000) lira ödenek verilmiştir. 

100 000 ıllidrolbiyoloji araştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 4X4 arazi kaptıkaç
tı ile motorlu sandal alınmak için (100 000) lira ödenek istenilmiştir. 

Toplam 4 097 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

(A/3)SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

1972 yılın
da istenilen 

ödenek 

31.000 

31.410 

32.000 

32.100 

KURUMLARA KATILMA PAY
LARI VE SERMAYE TEŞKİL
LERİ : 
Döner seataıia^eletre ödemeler : 

KAMULAŞTIRMA VE SATIN-
ALMALAR 
Kamju/laştırîmia ve satmalmıa be
d e l : 

25 003 Hukuk, İktisat, Kimya ve İşletme fakültelerinde Üniversite K; 
desi gereğince kurulacak döner sermayeler için (25 003) lira 
tir. 

mutumun 58 n>-i mad-
ödenek talebe dilmiş-

15 000 000 Üniversitemizin kamulaştırma bedeli için aşağıda 
ılira ödemek istenilmiştir. 

gösterildiği üzere (15 000 000) 

1. Avcılar köylünde satmalıman arsanın 1972 yılı taksiti 
2. Umumi Kütüphane binası arsasının 1972 yılı taksiti 
3. Fen ve Edebiyat Fakültesi anf't amasının 1972 yılı taksiti 
4. Biyoloji Enstitüsünün arsa bedeli 1972 yılı taksiti 
5. Yabancı Diller Okulu arsasının satmalına bedeli 
6. Coğrafya Enstitüsü arsasının satmalma bedeli 
7. Çapa Morfoloji binasının satmalma bedeli 
8. Çapa Çocuk Psikiyatri binasının satmalma bedeli 
9. Cerrahi Kuruluşlar binasının arsası satmalma bedeli 

10. Cerrahpaşa Menza arsasının satmalıma bedeli 
11. Cerrahpaşa Kütüphane binasının arsa bedeli 
12. Cerrahpaşa Dekanlık binası arsasının satmalma bdeeli 
13. Cerrahpaşa Morfoloji binası arsasının satmalma bedeli 
14. Cerrahpaşa Hastahane binası 'arsasının satmalma bedeli 

Toplam 

6 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
1 000 000 
500 000 
500 000 
500 000 
500 000 
1 00 000 
300 000 
300 000 
400 000 

1 000 000 
1 000 000 

15 000 000 
istanbul Ü. Bütçesi1 (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

34.000 MALÎ TRASFERLER 
34.250 Bağlanışız bütçeli İdarelere öde-

mteOter : 

34.720 Uluslararaisı teşekküllere öde
meler : 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 EmleMi Saaı'dığınfa ödemeler : 
35.240 

35.310 EnniekH laylıkları ve diğer l>eîm-
zeri Memeler : 

35.648 ödiül, ikramiye, mükâfat ve 
35.682 yardımlar : 

35.710 Dernek, [birlik, kuruim, kuınıluş, 
35.770 ısanidılk ve benzeri teşekkülllere 

ödemeler : 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 GeÇem yılllar borçları : 
36.900 

Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı 

5 000 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine Ödenecek 
aidat için (5 000) lira ödenek istenilmiştir. 

64 000 Üniversitemiz ve fakültelerin üye bulundukları uluslararası teşekkül ve dernekle
re verecekleri aidatların ödenmesi için (64 000) liranın kâfi eleceği anlaşılmıştır. 

1 957 965 Aylık tertiplerine konulmuş bulunan ödeneğin % 1 nisbetinde Emekli Sandığına 
ödenecek karşılıklar, Sandık yönetim giderleriyle EmJeikliye ayrılan öğretim üye
leri ve memurlara verilecek emekli ikramiyesi ve 5434 sayılı Kanunun 28 ve geçici 
20 nci maddesi gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için (1 957 965) 
lira ödenek talebedi!mistir. 

67 758 Emekli, dul ve yetim aylıklarının tediyesi için (67 758) lira ödenek talebedilmiştir. 

4 962 582 -Üniversite öğrencilerine ucuz ve kaliteli yemek yedi'ntilmesi maksadiyle kantinlere 
vıe fakültelerde muhtaç öğrencilerimize yapılacak yardımlar için (4 962 582) lira 
istenilmiştir. 

1 067 033 Üniversite, Merkez, Orman fakültelerinin memur ve hizmetliler tabldotuna ve 
Üniversite Talebe Birliğine yapılacak yardımlar, bu tertibe konulan (1 067 033) 
lira. ödenekle karşılanacaktar. 

5 574 008 Rektörlük ve fakültelerin geçen yıllar borçlan, ilâma bağlı borçlar ve geriverile-
eeik paralar tertiplerinden ödenmesi gereken tahakkukların tediyesi için (5 574 008) 
lira ödenek istenilmiştik. 

28 723 349 

İsitembul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Rapor 

1972 yılı İstanbul üniversitesi bütçe raporu 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İs tanbul Üniversitesi 1972 malî yılı bütçe teklifleri Üniversite Rektörü ve fakülteler -dekanlarının katıldığı mütaaddi t top lant ı la r yapı larak, 
tesis ve ih t iyaçlar mahal l inde müşahede edilerek ta raf ımı /dan 1e;kik olunmuş ve aşağıdaki husus'??'- tesbit edilmiştir. 

Hizmetin niteliği ve gelişmesi : 
1. Öğrenci ve tKVİ••(•tim üyesi sayıları ile ilgili himi ve gelişmeler İlişik ! numaral ı tabloda ııü.^t«.d'mişti)-. 
Tablonun incelenne-sinden ıh' görüleceği gibi : fin ünivorsitenin üğrruei sayısı optimum kapasire 'du çek üstündedir . 
Bu kapasiteyi norma) hadlere düşürmek amaeiyle olacaktı r k i : öğrenci sayılarında, cüzi de olsa bir azalma görülmektedir . i Tablo VI I ) de 

gösteri hu yeni kayı t lar da. bu. gerçeği doğruia maki adı r. 
Univeı sitelerin toplanı öğret im üyesi basına düşen öğreınd sayıcı öd ih- İti arasında deıriş inektedir. Bu, dünya- standartlarımı'- nazaran, son 

derece yüksek olup kal i te düşmesinin başlıca nedenini 1 eskil e tmektedir . Asistanla;;- dahil edi lse bile bu oranlar 2(1 ile 2b arasında değiş
mektedir . 

Bıı eski Üniversitemiz olarak, kal i te unsuruna, büyük, önem veren İstanbul Üniversite-ünia bâzı fakültelerinde öğreınd fazlalığı, kali teyi 
endişe edilecek derecelerde zedelemektedir . .Aieo.elâ; II numaralı tabloda gö.rüleeeği gibi : Fen Fakül tesinde öğre tmen öğrenei oranı 80 ile (17 
arasında değinmektedir. Bu, değil bir yüksek öğretim k u r u m u n d a ; orta hat tâ ilk öğret imde bile idraklar ı y ıkan bir sayıdır . 

Kimya Mühendisliği. Orman Mühendisliği, T t]) ve Diş Hekimliği dal lar ında, öğrenci, öğre tmen oranları milletlerarası s t anda r t l a r ın bilraz üze
rimle olsa da, yu rdumuz şar t lar ı için mazur görülecek sınır lar içinde kalinisti!-. Ancak d a h a fazla zorlanırsa, ka'liteyi tehlikeli ölçüde 
düşürebileceği d ikkat ten uzak tu tu lmamal ıd ı r . 

2. üen Fakül tes inde öğretim üyesi azlığı ve daha da vahim olmak üzere asistan kaynağın ın ku rumak ta olması, Türkiye için her çeşit 
'kalkınmayı enlgelliyecek bir dar boğa'zdır. T e mel bilimlerde ahnter i döküfnıeksizin teknoloj ide ilerlemeyi ümit ve iddia etmek gerçek
ten. sakını lacak bir amlay ıştır. 

d. Diş hekimliği dal ında öğretim üyesi azlığını gidecmek önemdi bir sorun olarak görünüyor , öğrenc i sayısının da her geçen yıl 
düşmekte olması, daha1 kaliteli eğitini için faydal ı olmakla birl ikte, insangücü ihtiyaçlarımız aç ıs ından yanlış bir gelişmedir. (Tablo VI ) 

4. Tıp dal ında yabancı öğrenci sayısı L970 - B>71 yılında '•'> 175 içinde'(»40 gibi % 20 ye va ran yüksek bir miktar teşkil e tmektedir . 1/5 kapa
sitemizi yabancı lara ay ı rmak ancak Türk asıllı olmaları hal inde kabili tecviz olabilir düşüncesindeyiz. 

5. Tablo II, If l , IV, V, YJ. da görü ldüğü gibi ti]), fen ve -orman mühendisliği dal lar ında yeni kayıt hırın düşmesi insangücü hedefleri bakımın
dan. sakıncalı olduğu cihetle, daha çok öğrenci alınmasını eugelliyen nedenlerin giderilmesine yardum-ı bir eğitim ve bütçe politikası izlenmelidir. 

]>u suretle İs tanbul Üniversitesinin, insangücü ihtiyaçlarımız bak ımından daha çıok ihtiyaç' bulunan alanlarda, maksada daha uygun hizmet et
mesi sağlanmış olacaktır . 

İsibanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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^- v,:''11'1'1 me^kı-zinde ve eski binalarda «akışaıak: a, ulan imha -esi; mda .mika; ka ki a m la a ü-cüsnn mimd-; d.ı '-,•• 
to üniversitenin kendi imkânları İle eğiAhileecği öğrenci kapasitesi i,--;!-:! , . i amkmmkmrk m-mim (! ; :: ; : ı I',,/:1;; k A -
teyi ister ısimnrz şehir disi.ua taşırmıştır . 

M ' n ! r A - ' ' i --"'İH'!?]-. istihdam neiiî ika m mm. !ı::l .1 m r' ya a i uda iiııi s .-, -h < ÖA' ' A ü > mmm nen h ü kakımdan. <z'.-rlaş 
•ii k a m a l a r ı d ı r . A d a m a k e nmahminkı cazip laik' mel iriinmsi A- liydi 1 ;• Airk- A: k i . ; - , - alınması zaruridir . Aksi 
pkan ya t ı ran la r ın . öğretim ek .-manlaı nidan mahrum hoş 'bina ki r k;i! i;,de 'k a w\v. <\ A h d A A vardır. 

s - k n A m A k A ' A ' iiydi ifşaat y-ojeli riuA uzun yu la ra sâri taiıskkma. bağlanması ve y ü n ü . n u A u sarlmzum 
ICÜ ;ı lUs1!. hüküadeAyA yün'i! inmeye çalışılması yat ı ıankardan zanuuundr endmm eiınmnsmm imkânını erkenin ka 
k n i i U - l ' ' ' ! ' ^ V(' ı^-'-''! vadoli kir yüksek öğıvlim politikası lesi.il rAm.Aı m ka : J i 1 -. .• > ayrı lacak tahsimıte kıdii sî 
kınaları saraıl in hizmete sokmak, ve ya t ı r ımlardan zamrıuındn nuvhsuJ almak AemAun sağlamalıdır. 

!j- {,«V<]ı ünAmsiiekmin kırklı modellere <Arr oluşması, ay m üniversiA d,- aynı hizmet Arin (;esit d idari m-mA 
Aüyük sdı i r Aıime: A.tekminA normalin üstünde kapasitelere ulanmam; yük.sea; öğrenime ulan bık kin Atsıhnş trri 
kiye'de üniversitelerin, yönetim, denelim 've külce hazırlıkları yünlerinden tmmdu kir i A'oımın 1 ad>l i ad idmanının 

Yatırımlar : 
1, :!dânda. yc-v alan. yal ilamların. seyrini irüskair biAimr (Kk... IX ıınnıacalı) tabloda t>-üs.l eril misi ir. 
.2. Yainnt! ü-ideıdefindetı yapıkırı lıareama. ile ü'vydana getirilen kizmet icsislerinden ineetettu- ka rikinde ia-aıv 

flaır. Ancak; malî yi! sonunda tamamlanıp hizmeti1 girecek •oianlar (kapta (ya-uk Psikiyatri Kliniği. Cajıa (k.cid: kl 
(kaıel Zooloji Idnstitüsü, tkkdıiyal; Fakül tesi Van id Araşt ıraıa .Merkezi , (yıpa i. Dr.hiliye Kiiaiuadiıa 

'•'. Projelerin yıllara, taksim edilmiş olması ••mlubnle kıı yıl ,biit(;esiııde sürülen yatır ım prop'k-m lıizmıde uk-
tahsisat ının (7< tK) - !K"> orâiıınd.ı lıareaııdığı g-üriiknüştii,". 

4. Vatır ıadai ' yıllık p rogramlara dayanm.akt adır . Tatısisaıtı.n [''<• DO - !)k i sarf edilmi.-dka 
ü. VtMii yıl Miteesinde yer aJan ya t ı r ımlar aynı ök-ülerle imadenmiş J). P. T. nin oiaıyından mc-i î^i ve tutarla 

eeva1 konması Inısusnnda k a r a r alındığı a.nlaşıiiaıştar. 
(>. iki yıl tatısisat konulan pıaıjelm- ^eıaaı yıl hırda. kaşkınnıış projelerin de'vnmniır. 
7. Yıllık p rogramlarda kuy-örülen tedbirlere uy^un hareket edilmişti!'. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1. J fa rea malar zamanımda, ve yer inde kulla akaı ıs! ir. Pu arada, kğreaKdkaîu heslonnıo ihtiyaapamm e rvaAazmk 

0la1!! öğrenci lokanıtasınııı yok ya.rarlı olduğu iidişaku tk^ (a'îilmistiv. 
t). Oğrcaıei dernekler ine yapı lan yardımın, «•ermişte gösterdiği zararlı gelişmeleri douıyısiyle kaltiınlruası uyy 

İsıtarıbıid Ü. 13ütecsi (S. Sayısı : 19) 
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Geçen yıl bütçe uygulaması : 
1. (kiri yıl bütçesinin çe-şitü bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasar ruf zihniyeti be n:meket edilmiştir. 
2. İTniversifeuin. Devlet 3Ieuıuıiarı 'K'aırunıaıa tabi personeli ile ilgili kadroiai 'da, özellikle orta. eteı eceli omnlnrmda. kovuk oeaide boşkık-

lar olup blhassa İlk]) Fakültesinin işleyişini son derecede zor laş t ı rmaktadır . 
H a y a t i ehemmiyet arz eden bu hizmetlerin tüzelden i t'a edilmesi için Kadro İn t ibak 'Kanununun bi ıau öm-e çde ıruuıasında zaruret vardır. 
il. iht iyaca uygun maddeler arasında ak ta rmala r yapılmışt ır . Tıp rkddUtcsiniu yiyecek bedelleri ieiu bir ek ödemde tad bedılmiş olup bu talep 

fiyat a r t ı ş la r ından d o l m a k t a d ı r . 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler ; 
1. dduhasebei Umumiye Kanunu idıkinah-ı•ine -görü bütçeye konması gereken personel giderimi Maliye Bakanlığının f/c 10 tnsa-ruf yapılmayı 

yo lundaki prens ip karar ı dolayısiyle taammen konulamamıştır . T t menıdier bölümünde somut örnekler verilecektir'. 
2. İnşaat ödenekleri plân ve projeye dayanmaktadı r . 
d. Kadri» şişkinliğine rast lanmamışına 
4. -.Hizmeti aksatmryaeak 'bir t a samı ; ' yapılması imkânı görülmemiştir . 
5. Bir bilim kuru lu olmak it ibariyle yabancı uzmanların kullanılması doğru, ve faydalı görü.müştür . 
d. 44sp sayılı Kanuna göre asistanlar yurt dışına göndc i lmck ted i r . Hu g'öııderilmeler kanun hükümler ine uygun olarak cereyan etmekledir . 
7. Döşeme, demirbaş ödenekleri uygun o larak sar i edilmiştir. 
8. Taşı t .harcamaları ile iligili bir mıyritabiî sarf iyata rast lanmamışt ı r . 
9. Yayınlar la ilgili Ödeneklerin sarfı tamamen, gayeye uygum ancak kifayetsizdir. İk i konuda temenniler bölümünde g'örüşlerimizi ayrıca arz 

edeceğiz. 
10. Cari harcamalarda t a s a m ı : ' mümkün değildir. 

Teklifler ve temenniler : 
1. Denedikle bilimsel araş t ı rma ve ders k i tapkı rmuı pahalıya ma! ve .sürümünün az olması dobıyısiyle üniversitelerimizde yay ın giderler inin 

dalıa geniş ölçülerde. öngörülmesini gerekt i rmektedi r . 
Maliye Bakanl ığının tasar ruf direktif ine uyulma,M zaruret i ile konulan ödenekten c/c 15 indirim yapılması esasen kifayetsiz şa r t la r içinde yürü

tülen bu hizmeti dalıa da dara l tacak t ı r . 

Öte yandan devalüasyon dolay isiyle yabancı nen ivedin izlenmesi büsbütün zorlaşmıştır. 
İk i itibarla. 1-3.140 maddeye münasip bir ilfıvmıin. yapılmasını zarur i görmekteyiz. 
2. Telif hak la r ından al ınan verginin diğer kazançlar la tininden, t ahakkuku , belli hadleri asan telif gelirleri için, gelirden daha yüksek 

vergi ödenmesini intacetıtiğinden yıllık yayın faaliyetlerini kısır laşt ırmıştır . 
Telif haklarının, diğer kazançlarla bir leşt ir i lmeden kendi başına vergiye tabi tutulmasının, muayyen muafiyet haddi tanınraasa dahi, yayın 

hayat ın ın gelişmesi için uygun bir tedbir olacağı düşüncesindeyiz. 

i s t anbu l Ü. Bütçesi (S. Sayısı .: 19) 
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o. Tıp Fakül te le r ine ödenek ayrı l ı rken sadece yatak sayısına bakılınusı ve ya tak başına kabul edilen ödenek ölçüsünün gerçekçi olmayışı, 
•öğrenci ve öğret im üyesi sayı lar ındaki farkların dalı a, fazla masrafa sebebiyet vereceğinin d ikkate alınmaması dolayısiyle t ı p .fakülteleri lâbora-
t ı ıvar ve has tane yönetirin bakımından sıkıntılı duruma düşmüşlerdir . Bu itibarla, mezkûr maddelere bir mik ta r zam yapılması gerekt iği kanı
sındayız. 

4. Yeni kurulan Cerrahpaşa, Tıp Fakül tes ine bir hizmet araıbasmın ta.hsisi zaruri bulunmuştur . .İl^'ilillerin verdiği bilgiye güre fakültenin 
sadece bir ambulans bir de cenaze arabası mevcut tur . Sair hizmetlerin mevcut arabalar la yapılması imkânsız »ü inilmektedir. 

f>. K imya Fakül tes inin lûboratuvar tahsisat ının, genel tasar ruf prensibi gereği olarak kısılması, pahal ı l ık da, düşünülürse , hizmetin kali tesi
ni düşürecek bir durum yara tmış t ı r , lîütço im.ı<ânları nis-betinde bu maddelere yai)ilaeak zammın, fakülte hizmetlerinden beklenen neticenin alın
masında olumlu. sonuçlar doğuracağı düşüncesindeyiz. 

fi. Üniversitenin Gö7 saydı Devlet Memurlar ı Kanununa tabi personelin orta ve yüksek kadrolarda (•alışanların ayrı lmalar ı hal inde yerler ine 
daha aşağı kadrodan gene ve yeni eleman tayin edilmemesi, üniversi tenin bütün hizmel ferini aksal makta, ve bilhassa, Tıp Fakül te le r ine bağlı hasta
neleri mefluç hale sokmaktadı r . 1in mahzurlar ı önleyici kanuni tedbir ler in biran fince al ınmasında mutlfık zaruret, olduğu kanaatine, varı lmış
t ı r . 

7. Üuiıversitelerinıizm kayı t kalını rejini ve kontenjanlar ının teshi l inde insnngücü. iht iyarlarımızın göz önünde buîundıırui'ması, diplomalı iş
sizler doğmasını üuiiyebilereği gibi, pahalı bir hizmet olan yüksek öğrenime ayrı lan kaynaklar ın kalkınmaya uygun şekilde kuilanduıasını da sağ-
lıyaeaktıı*. 

Hükümet in bütün yüksek öğretimi kapsıyan ve hepsi için geçerli bir gelişme politikası olmalı ve titizlikle uygulamalıdır . 
]>"u arada, bazı imivenüt e I erin kanuni kolaylık ve muafiyetlerden istifade etmesi, bazılarının ise bundan, umurum edilmesi hizmetin dengeli şekil

de geİsiiıesini önlediği gibi hizmet şevkini de k ı rmaktad ı r . 
8. (<e"ek -14S0 sayılı Ka'uım. gerek 4?IUİ saydı Kanunun (»2 ne i maddesine uyularak yu r t dışına gönderilecek elemanlarla, birdi kontenjanlar ın 

sabit ve dar olması yeni kurulan, fakülteleri yabancı bilim çevreleri ile temas etmekten a l ıkoymakladı r . 
l îu i t ibarla, Maliye ve Millî Eğitim bakanlıklarının, bu arızayı hemen gidermeleri lüzumuna, işaret etmek ister ve keyfiyeti yüksek komisyo

n u n takdi r le r ine saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Zonıgulda/k Milletvekili S ivas Milletvekili Niğde Milletvekil i 

Kevn-i Nedimoğlu E krom Kangal Nuri Kudamanoğlu 

îsttianbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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TABLO : 1 

İstanbul Üniversitesi 

öğrenci - öğretim üyesi sayıları ve oranları 

Yıllar 

1.968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 

öç m ı ci 

34 784 
;>2 88* 
2,2 34" 

Pi'iOVsöş/ 

340 
482 
; ; < « ' , " 

O u < ; i ' U Î 

192 
20i; 
212 

Asistan 

703 
1 004 

863 

P 
CH 

rol . 
,T<_ 

--
w- i / 
1 >(>{;•(-i i 

62 
r>(> 
5"; 

Û£iViiei/Pror. + 
î>Oı;. -f AsİS. 

26 
2L 
20 

TABLO : İL 

İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi 

Yıl 

1969 
1970 
1971 

hu-

- 1970 
- 1971 
- 1972 

ı"H m-nci 

4 Su:' 
ö r>si 
4 301. 

P 'of. 4- Ooc e ut 

6;] 
64 
64 

Oy: 
Prof. -

•t • u c a / 

- i>oeeut 

70 
89 
67 

TABLO : 1IL 

İstanbul üniversitesi Kimya Fakültesi 

YılL İUU' Oü'r'-'iH*! 
•öğrenci/ 

Prof. 4- Doeeut Prof. 4- l)o<jeut 

1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

7* O 
8! ö 
914 

40 
39 
39 

17 
21 
23 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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TABLO : IV 

îstan'bııl üniversitesi fOrman Fakültesi 

Yıiîîiı-

Î9G9 -
1970 -
1971 -

1970 
1971 
1072 

Üğroiicıi 

1 025 
i 09;; 

m4. 

Pro. -\- l)i(K\ -r Asis. 

59 
(55 
07 

Pro i' 
O »T e nc-ı/ 

. + J)•(»<;. -f- Asi;-

17 
17 
44 

TABLO : V 

îstan'bııl üniversitesi 'Cerrahpaşa Tşp Fakültesi 

Yılhı 

19ti9 -
1970 -
1971 -

r 

Î970 
1971 
1972 

l Jo;[ C11C! 

1 06-!) 
1 148 
1 247 

öğrenci/ 
Prof. -f- Doçent Prof. + 'Doçent 

94 
103 
100 

11 
11 

TABLO : V I 

istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 

Vıll.-îi 

1 OGîi - 1970 
1970 - 1071 
::"71 - 1972 

'OU'I'CÎİCİİ 

724 
•645 
594 

öğrenci/ 
• P!••(.). -\- Boe. 4- Asis. Prof. 4- Doe. + Asis. 

• 1 ! ) 

11 
1.0 

İ ski. ıf.ııl Ü. Büteesi (S. Sayısı : 19) 
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TABLO : VIII 

İstantral tiniıversitteöi öğrenci, yeni feuyıt, mezun, öğrenci sayısı 

1971 - 1972 1971 - 1972 
1970 - 1971 ders yılında ders yılmda 

•ders yeniden katml mevcut 
yılı mezun •edilenlerin öğrenci 

Faküİtenini adı sayısı sayısı sayısı 

T ıp 
Ilııkıı k 
Edeibiyait 
Fen 
İ ki isa i; 
Orman 
[^(•zaeıhk 
Di:-;. hekimli: 
( Vrrahpasa 
•Kimya 
İslet m v. 

svi 
T ıp 

370 
1 320 
L 00:5 

371 
395 
281. 
155 
108 
104 
44 
— 

4 151 

212 
«80 
HoO 
450 
503 
11S 
170 
120 
244 
143 
200 

;; 890 

2 357 
7 838 
ı'i 700 
4 301 
2 897 

894 
l 187 

594 
1. 247 

914 
720 

29 H4!) 

1K'.aidini İL Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

22.000 22.811 
N e v i 

TMİLÜ : IX 

istanbul üniversitesi 

1971 yılı Rektörlük (A/2) yatırım iharcamalan yapı ve tesis (büyük.onarım giderleri 

Tahsisatı 

1. 

i 

9 
İÜ 
11 
12 
İH 
14 
15 
16 

•Merkezi teshin ('Çapa) 
.Silivri Araş t ı rma Merkezi 2 nei kısmı 
Ortmuı Fakül tes i idari1 binası ikmali 
İkt isa t r/a:knitesi inşaatı enst i tüler hloku 
Dişhekimliği Fakül tes i inşaatı \r/c 20 dahil) 
a ) 1970 yılı ihalesinin 1971 e intikali doiayısiyle ödenecek ola 
İh) (/eşitli oınarım işleri 
e ) L.P.G. likit gaz tesisatı 
d) Feşit l i kürsü le r onarımı 
Fen Fakül tes i Biyoloji Enst i tüsü 
a) 1970 yılı ihalesinin 1971 e int ikali do!ayı-4yic ödenecek olan 
ıh.) i-c/c 20 dâhi l) 
<_•) Zooloji Ensti tüsü 8 nei kışı in inşaatı 
(/apa M-ortoloji Kuru luş binası 
Üniversite Merkez Kütüphanes i 
O m ü h p a ş a Morfoloji kuru luş binası 
Üniversite baıheesi sulama tesisatı 
Üniversite yolları 
Üniversite e lektr ik tesisatı 
Üniversite merkezi teshin 
Yabancı Diller Okulu 
('oğral'ya Ens t i tüsü 
Kimva Fakül tes i 

750 000 
SO0 000 
750 000 

1 500 000 
2 500 000 

JÖO 000 

4 000 000 
2 100 000 
4 000 000 

40 000 
40 000 
40 000 
5;) 000 

1 500 000 
500 000 

.1 Ot.0 000 

îha 1.0 (bedeli 

615 
926 
010 

1 195 
540 

217 
240 
141 

449 
2 422 

000 
812 
725 
049 
69b 

197 
•'!0»> 
067 

830 
200 
500 

4 380 0O0 
2 039 
3 84S 

28 

100 
'915 
939 

15 

60 
S 7 

99 
54 
45 

34 

.>* 481 
1 441 ,500 

479 750 

87 

İ.s.:a.'!bi!İ Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Nev'i Tahsisatı 

Hemşire, Laborant Fbe ve Fizyoterapist okulları inşaatı (Cerrahpaşa) 2 500 000 
Aiediko - Sosyal HidroiıelyoC rapi Ar:ı>.i ıı-nsa M:i-( ifüsü (Fnez) i 000 000 
jşle'tmo Fakültesi i 000 1)00 
liiıdrnbiıyolioji ı ılıtın- onanın inşaatı 500 OO'O 
.Merkez hana I^un^an iz acyonu 50 000 
O m u m Fakültesi Araşhrma Lâhoraiuvai ' i 150 000 
Orman Fakültesi Kürsüler binası 500 000 
Fezaeıhk Fakültesi C blo'ku inşaatı I 500 000 
Fen ve Iklobiyat fakül te le r i Kütüphane inşaatı 1 000 000 
Cerrahpaşa Tıp Fakül tes i Kütüphane inşaat! 500 000 
Cerra'hpaşa. Tıp Fakültesi nıenza inşaatı 500 000 
Cerrahpaşa Ti]) Faknllesi Dekanlık ve Konferans saksım 500 000 
rklehiyat Fakül tes i Van Li ArasArme Merkezi 500 000 
Rektör lük büyük onarımları 1. 500 uOO 
a) İşletme Fakültesa su •deposu v.s. işh-r 
b) İsletme Fakültesi Araşt ı rma Alorko/i fs:i;«ı-11«n 
e) ikt isat Fakül tesi İ. .i-i. Al. Alerkezi 
d) 'SüleymanivaAFki kirl ik İş İlanı 

k) ist. Fniversitesi İvrsonol Tabldotu baca onarımı 
I) Cerrahpaşa Tıp Fakül tes i Asistan kaî ı <ı:üinmı 
m) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi artezyen kuyusunun pompa takılması işi. 
n) Cerrakpaşa Tıp Fakül tes i Cerrahi Kliniği <n ta blok kalıoriier onanın ı 
o) Fen Fa küi t esi Botanik ve Genetik kürsüler kalorifer onarımı 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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y<) ' ):,:M;i:ı Fakül tesi liri marya 
r) Ik'/m-ıiık Fakültesi kursak 
s) ih lebiyat l a k ü m - s i mm; ' i > 

;î!. Yelvmner Kaküik-si 
a) .AvmiaFua yapılan somla,j i : 

oı2. ilLikuk Faküutes i okuma >a:u:n 
yazısı ih' mam Omzila tia rimlan 

^azaii 
İs! el İ 

-ı onarın 

:". İ S ; « 'S ' i ;' i ı m i ı l l l 

Bölüm Madde 

22.000 22,021 Sağkk sektörü 

1. Oocuk Psikiyatri Kliniği 
2. I mü Dahili}'!' Kliniği 

a) 1970 yık ihalesinden lî-ıT.l y k m a iuiika 
i,-) ! ııoi Dâhiliye Kliniği 4 ncü Misim inşaat 

o. Çapa (/oeu'k JvjiııijVi 
4. (kolej i K. D. lî. (ViTami I/lok 

a) Üroloji K. I>. Jî. OVrrahi ülok 
5. Körosirnr j i ve Nöroloji 
(i. Klinik tadil leri 

a) 2 ilci Dâhiliye Ki in iği onarımı 
7. i>üyük (Hianııı 

a) Klinik]er asansör «manim 
5) llk'lro klimatoloji Kliniği 
c) Ortopedi üst geelt onarımı 
d) ! -nci Dâhiliye Kliniği asansör onanım 

8. Hk-ktrik tesisatı 

F ' a n h u l Ü 

or) 

hsisatı İhale hedeli 

i.o »il 

10 . 11'Yİ günlü, İÎG48 sayılı 

:72 207 78 
>0Ü 000 

250 000 

172 207 18 

2-'10 0!)0 

214 070 81 

Trh F.fh-Unrsi 
1 000 000 
:; ooo ooo 

2 000 000 
4 000 000 

1 000 000 
2 500 000 

00 000 

1 104 484 74 

öl 141 G5 
2 804 Ö48 
2 277 000 

2 829 000 

J41 351 70 

110 177 40 
177 805 45 
108 *24 41 
04 100 

50 000 

Eütr :esi (S. Sayısı : 19) 
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Nev'î Tahsilatı İhale bedeli 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
1. Öğetinı hastaihanesd 7 Oü'J 000 

a) 1970' yılı ihalesi 1971 e intikal etmiş olup üdeııccek olan 207 307 37 
ıb) Öğretini hastanesi o ncü kısım inşaatı (j 057 $53 59 

2. [Klinik tadilleri 1 QQO 000 
•a) 'DâJhiliye Kliniği onarımı 307 412 73 
b) Cerrahi Kliniği tesisatı 490.654 23 
e) Ortopedi Kliniği 454 475 59 
:d) Nörop'sikiya'tri Kliniği 2i 447 88 

3. Büyük onarımlar 8.10 000 
a) Nünopsikiyatri Kliniği ek inşaatı 319 057 29 
•])) Tevfik Remzi Kazaııei'gil dershanesi omtr;.,;' 47 283 02 
.e) /Merkez poliklinik binası onarımı işi 334 497 43 
d) Gevker Sultan Medresesi onarımı 445 400 

D. P. T. Müsteşarlığının yazısına göre ihale tenzilâtlarından yapılan işler 

1. 'Ali Aykut Kütüphanesi 200 000 
2. Beyazıt O ıxlu, caddesindeki binanın Plânetariıım binası haline getirilmesi 359 084 40 
3. Orman Fakültesi merkezi tesirin i 49 999 65 
4. Bina onarımı 400 000 
5. Tıp Fakültesi K. B. B. Klinik onan mı 00 383 24 

İs;;;iuıl:m! Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bütçe K a r m a Komisyonu raporu 

Türkiye BüyüJc Millet Meclisi 
Bütçe Karma Koınisyomı 1-1.1. 1972 

Esas No. : 1/563 
Karar No. : Ki') 

Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığ ına 

30 . 11 . 1971 ta r ih inde Türk iye Büyük Millet Meclisine sunulup. mütaakıben te tk ik i hususu Komisyonumuza muhavvel «İs tanbul Üniversitesi 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», Milli Eği t im Cakanı, Hakanlık uzmanlar ı , Devlet P lânlama ve Maliye Bakanl ığ ı İlgilileriyle Üniversite Rek tö r 
ve dekanlar ın ın hazır bulunduklar ı oturumda, görüşü ldü ; 

Tasarı t e tk ik "dikliğinde de görüleceği. ü:-:ere, söz konusu l 'niversi tennı 1972 yılı Bütçesinin l imi maddesi ( A / l ) cari harcamalar , (A /2 ) yat ı 
r ım harcamalar ı ve nihayet (A /o ) sermaye teşkil i ve t ransfer harcamalar ı için sırasiyle (214 227 484), (9-'> 084 OÜO) ve (28 72o ö'49) l i ra İd, 
toplam olarak, ('•):]() 0o4 8-Y-)) l i ra teklif edilmekte, 

Tasarının 2 nci maddesiyle de (-.ıVIir Bütçesi ' / : iö (u/l s:',:\) {jj-a, olarak tadımın o lunmaktadı r . 

(lelür - gider rakamları yukarıda, sunulan îs/anbul r ' i ivers î tes i 1972 ydı Bütçesi üzerindeki görüşmeler., 

Bu Üniversitenin geç. m iş yıl bütçe ta tb ika t ı iie bu yıiki bütçenin gt-reklireceği çai ış im/ar ı Komisyonumuza niyabeten değer lendirmekle gö
revlendirilen Sayın Raportörler imizin, mahallimle yapt ık lar ı t - tk ika ta müsteni t raporlar ı muhtevasın! Komisyon üyelerine sunmaları ile başlamış, 

Rapor hakk ında mütemmim bilgi sunuş la r ından sonra söz alan sayın üyeler, ÜnivorsiK ile, ilgili kişisel, görüşlerini: ifade ile ezcümle en eski 
Üniversitemiz olarak, kali te unsuruna, büyük önem veren İstanbul ["n'iversitesiniu İKIZI fakülteler indeki öğrenci fazlalığı nedeniyle kal i teyi en
dişe edilecek derecelerde zedelemekte olduğu, Taraza Keti Kakültesinde öğretmen öğrenci oranının s9 i!,- (>7 aras ında 'değiştiği, bunun değil bir yük
sek öğretim k u r u m u n d a ; orta, ha t t â i lköğret imde bile idrakler i y ıkan bir sayı olduğunu, 

Kimya Mühendisliği , Orman Mühendisliği , Tıp ve T>iş hekimliği dal lar ında, öğrenci, öğretmen o ran la runn Millet lerarası s t andar t l a r ın biraz 
"izerinde olduğu, bu hususun yurdumuz şar t la r ı için. mazur görülecek sınır lar içinde düşünüleceği, ancak d. alı a. fazla zorlanırsa, kal i teyi tehlikeli 
iilçüde düşürebileceğinin vle. d ikka t t en uzak tu tu lmamasmı savunmuşlar , 

Genellikle bilimsel a raş t ı rma ve ders k i taplar ın ın pahalıya, mal olduğu sü rümünün az olması doiayısiyle Üniversitelerimizde yayın giderler inin 
laha geniş ölçülerde öngörülmesinin gerektiğini savunmuş. Üniversite reform çalışmalarının b i ran evvel neticelendiri lmesi temennisini izhar etmiş
lerdir. 

İstanbul. Ü. Bütçes i (S. Sayısı : 19) 
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Sayın üyelerin konuşması ve Sayın Hakana, tevcih olunan soruların cevaplandırı lmasını mütaakıp Pnivorsite Rekibmüm- süz verilmiş, 

Rektör , 

Konuşmasının hasında, sim yılların huzursuzluğunun zail o lduğunu ve yerine geleneksel çalışma huzurunun kaim okluğumu ifade Ilı- hu yıl Fu'iver-
sitcde 22 000 civarında, öğrencinin eğitim görmekte olduğunu, Devirlin, {mivors-itoler üzerinde, ilmi özerkliğe dokunmadan idari denetimim1 tama
men t a ra f t a r olduklarını , özel yüksek okullar konusunda kamu oyunda, l7ni.versi.tesi ile ilgili yanlış an lamalar ok lusunu süyliyerek bunun bir ka
pasite meselesi ok lusunu. 17 000 kapasiteli Fniversitodo halen o (HM) İV/J asiyle 22 000 öğrenci olduğunu, 

H u k u k Faküdesimlc , İk t i sa t Fakültesinde 2 vardiya halinde öğretime: devamı edildiği, 

İdar i kadronun da adeden kifayetsizliği muvacehesinde ve en mühim faktör olarak da puvan sistemi uokıyısiyie Fniversitonin özel yi iksrk okul 
öğrencilerine bigâne kakl ığını detayl ı bir şekilde Komisyon üyelerim- sunmuş, sorulan soruların cevapları a l ındık tan sonra maddeler in görüşülme
sine geçilerek, 

Tasa rmıu i uc; maddesi, 

Rektör lük kısmı f'A/d) cari harcamalar bölüm 1.2.000, 12.170 (M0 saydı Kamın gereğ'ume yapı lacak ödemeler) maddesine. M!» sayılı Kanun
da yapı lan değişikliğe mütenazır olarak, söz konusu Kanuna, tabi öğretim üvvJe.rhm gelecekle yapılacak ödemelerin in sabi neticesi (darı (20b îbö) 
lira ilâve edilmiş bu ilâve nedeniyle ( A / l ) Rek tö r lük cari harcamaları Lopsun rakamı [17 Niö r l ö ) İ.İra olmuş, 

(A/2) Rektör lük ya t ı r ım harcamıalarında bölüm 22.000, 2Ö.M2 (Taşıt alımları) maddesine, fşh-tnm Fakültesi Pazarlama Kmd it üsüne, 
Ens t i t ünün t icari ve sınai müesseselerde yapacağı te tkikler için elzem man bir adet (arazi, kap t ıkaç t ı ; tun sal ma! ma bilinçsin i i em inen (!"d 000) 
lira, 

Tıp Fakültesi dndviihdi kliniklerinin âcil İhtiyacı olan röntgen cihazı ve gerekli .malzemelerin iomiui bun 
lıizat a l ımlan) maddem.no de (2 000 OOU) lira ilâve edilmiş ve hu İlâveler smıueu Kektörülük y-ıhrım '••. 
lira. olmuştur . 

2b. 1) 
..rcamumn toplam rai-num mı. 

a ki ma, foç-
S 077 000) 

Tıp l a hüllesi kmmı. ' A - 1) cari harcamalar bölüm 12.00'ç 12.1 in; (c lh saydı Kanun g r r rğkme yapdacak Ödemeler) maddesine Rektör lük 
bölümünde özet olarak arz edilen gerekçe taht ında :'7 b22 774-; lira. 

Aynı Fakül te bölüm Io.OOtç lö.bbl dÜkii gid'-rlcri) maddesi.m- da- büro h-yazmmi ımiaki 
i lâvelerle Fakül temi : eari. harcamalar toplam rakamı ' bb 177 bs^ j lira olmuşlur. 

İhı Fakülteni/ : i A b; sermaye İt şkili ve ! rambVr İmrmumdar; bölüm bldOnU, bb.b2o i Diğ 
ş a n d a n getir t t ik i kitap ve abone olduğu mecmua la r do lav isiyle i> : aküm e! mis burç m ı mı s a pat ma.k 
siyle ı'A 7T) i r m e d i cetvei toplam rakamı >.\:\ (i 277 200) lira olmuştur. 

:m ek M-slvle (-k<b OOO'ı S ma I HİS , | ) U 

e ç m n ) mam 
11 i »i sf m i i >••) î ! •"' \ 

FakkıtmiH! dı-
a Have edilmiş w dolayu 

İsdıubul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19; 
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Hukuk Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğin?e yapılacak ödemeler) maddesine (2 250 9G0) İka 
ilâve edilmiş, dolayısıyle Fakültenin cari harcamalar toplam rakamı da (10 855 556) lira olmuştur. 

Edebiyat Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gerekince yapıku-ak ödemeler) maddesine (2 349 880) lira, 
12.410 Fazla çalışma ücreti, maddesine de gece öğretimi yapan öğretim üyesi ve personelin fazla çalışma ücretini karşılamak nedeniyle (2 452 800) 
lira ilâve edilmiş, bu ilâveler nedeniyle de Fakültenin (A/ l ) cari harcamalar toplam rakamı (17 909 537) lira olmuştur. 

Fen Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (2 03G 070) lira 
ilâve edilmiş, bu nedenle Fakültenin cari harcamalar toplanı rakamı (28 72G 783) lira olmuştur. 

İktisat Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak harcamalar) maddesine (i 402 800) 
lira ilâve edilmiş, dolayısıyle Fakültenin cari harcamalar toplam rakamı da (9 50G 392) lira olmuştur. 

Orman Fakültesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (81ı) sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) maddesine (9G4 500) lira, 
12.813 (Geçici görev yolluğu) maddesine (5 000) lira, 

Bölüm 14.000, 14.540 (Araştırma ve inceleme giderleri) maddesine (21 000) lira, ve nihayet 14.5;;;) (Spor giderleri) maddesine de (10 000) 
lira ilâve edilmiş ve bu ilâveler nedeniyle cari harcamalar topla.m rakamı da (8 025 431) lira olmuştur. 

Üniversitenin mütebaki fakültelerinden Eczacılık, Diş Hekimliği, Cerrahpaşa Tıp, Kin ya ve İşletme fakültelerine ise, bu fakültelerin (A/ l ) 
cari harcamalar 12.000, 12.150 (819 saydı Kanım gereğince yapılacak Ödemeler) maddesine sr.-İYİc (985 800), O ;Î8G 300), (4 083 540), 
(1 552 000) ve (1 44G 000) er lira ilâve edilmiş dolayısıyle söz konusu fakültelerin toplam cari gider rakamlar; da yine sırasiyle (7 452 720), 
(8 151 504), (55 07G 135), (10 528 2Ö1) ve (7 885 593) lira olmak üzere, değiştirilmiştir. 

Yukarda fakülteler tefrik olunmak suretiyle ve her fakülte bütçesine yapılan ilâveler ayrı ayrı izah edilmek suretiyle yapılan değişiklikler 
sonucu, 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısındaki (A/ l ) cari harcamalar toplam rakamı (241 502 073), (A/2) yatırım, harcamaları 
toplam rakamı (95 774 000) ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamı ise (29 123 349) lira olmuş ve netice, gider toplamı 
rakamı da (3G6 399 422) lira olmuş ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, 

1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider tevazününü denkleştirmek nedeniyle maddeye bağlı ((>) işaretli cetvelin bölüm 
72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (28 204 589) ve 72.400 (Geçmiş yıldan devreden nakit) maddesine de (1 500 000) lira ilâve edil
miş ve bu ilâveler sonucu toplam gelir rakamı da (3GG 399 422) lira olmuştur. 

Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri tasarıdaki şekil ve bağlı cetvelleriyle aynen kabul, edilmiş, 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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9 ııeu maddeye bağlı (1i) işaretli cetvele, yukarda alınış nedenleri arz edilen İşletme Fakültesine ait (1 adet arazi kaptı kaçtı) ilâve edilmek 
suretiyle değiştirilmiş, 

Yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 

Gaziantep 
8. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
N. Bay ar 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Er geneli 

Amasya 
8. Ay gün 

Bolu 
/ / . î. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Layserı 
M. Yüceler 

Manisa 
II. Okeu 

Sakarya 
II. 'Uy^al 

Trabzon 
E. Dikmen 

Sözcü 
Ankara 

21. K. Yılmaz 

Ankara 
II. Balan 

C. S. Ü. 
K. tiner 

Hatay 
/ / . Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Urla 
î. E. Karakapıa 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaadan 

Ankara 
Y. Köker 

Denizli 
II. O rai 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
Ar. Kalayciüğlu 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
Söz Hakikim Mahfuzdur 

E. Atayurt 

j \ ıyon İv. 
İT. Hamamcıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Diyarbakır 
8. Savcı 

izmir 
K. Önder 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Ordu 
B. 8. Baykal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Acyon K. 
K. Karaağaclıoğlu 

Ankara 
/. Yeti§ 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Cinişli 

İzmir 
A. N. tiner 

Kütahya 
L E. Erdinç 

Rize 
8. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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IIÜKÜMETİN TEKLİFİ 
istanbul Üniversitesi 1972 yılı ilütce kanunu tasarısı 

MADDE 1. — îstanlbul Üniversitesine aşağıda g'ör^erikliğiı (üzere, (Â/ l ) cari harcamaları için (2:!/: 227 484) lira, '(A/2) yatırım harcamaları 
işin (93 684 000) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfar harcamaları için. de (28 723 349) lira ki, toplam olarak (336 634 833) lira ödenek veril
miştir. 

(A/3) 
iseı-maıyo teşkil i 

(A/ l ) cari (A/l!) yatırını VQ transfer 
•harcamaları ha ren.m alan harcamaları Toplam. 

Lira Lira Lira, Lira 

T'ektörlük 
Tıp Fakül tes i 
U u k u k Fakül tes i 
Edebiyat Fa kül t o,sı i. 
Fen Fu kül t esi 
İk t i sa t Fakül tes i 
Oi'uuın Fakül tes i 
Eczacılık Fakül tes i 
Diş Hekimliği F a k ü 
(kv rahpaşa Tıp F a k 
Kimya Fakül tes i 
İş letme Fakül tes i 
V e i. e riıter Fakü l tesi 

it es i 
ültesi 

J7 
58 

('1 

13 
2 G 

•C) 

7 
6 
G 

50 
o 

G 

5G1 3 2 1 
13 ! . 1 : 
O' ,' " 
hl i l > . 
('•' w ' * , 

J , > « 

( ) • > ! M . , | 

i / - . ; - - > ( ) 

,U, -\ ' 
(!' 
T ' 1 
|.>() (. > 

57 

! i i i 

o 

4 

587 
000 

097 

800 
000 

000 

0.9 

C) 

988 
835 
2i) 3 
182 
821 
.138 

33 
10ü 
125 
8'0) 
:i20 
!23 

(M ] 
330 
933 
320 
173 
077 
323: 
2M4 
837 
181 
332 
258 

3 

121 
57 

8 
18 
81 

8 
7 
3 
(i 

50 
9 
(; 

1 

\o 
8 ı i 

' 
7 ' 3 

' 71 
1 i 

' a* 

8' ' 
l ' ) 

0 5 
ı > 

( I 

OC J 

-

w 
'" ; 
f v 

) ) 
1 

(>J ı 
t \ 

1. ^ i 

( " 

ı;o 
Toplam 2.1.4 227 584 î)8 381- 009 28 725 84!) 380 384 883 

MADDE 2. — istanbul üniversitesinin gelirle"! t-v/.lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 533 C84. 833) lira olarak tahmin edilmiştir. 
MADDE 3. — Is'îianbnl Üniversitesince 1972 -omda d3e edilecek gelir çeşitlerinden her 'biri ki dayandığı ıhükkiıilor bağlı (c) işaretli cetvel

de gösterilmiştir. 'Bu cetvelde yazılı gelirlerin 'tarh ve (tahsiline 1972 bütçe yılında ela devam lokırmr. 
MADDE 4. — Genel Bütçe Kanununun 15 ncü (maddesi Mkırdl, C^anlbul Üniversitesine bağlı de: ver sermayeli b i r a l ı l a r hakkımda da uygula

nır. 
Isitanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEÖ4ŞTİRİŞİ 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Üniveîrsitesiîne aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari harcamaları için (241 502 073) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için (95 774 000) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (29 123 349) lira ki toplam olarak (366 399 422) lira ödenek veril
miştir. 

(A/3)> sermaye 
(A/ l ) cari (A/2) yatırım teşkili ve trans-
hare'amalar harcamaları' fer harcamaları Toplam 

Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakülteyi 
İktisat Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği Fakültesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
İşletme Fakültesi 
Veteriner Fakiiİtesi 

17 
59 
10 
17 
28 

9 
8 
7 
8 

55 
10 
7 

866 
457 
ho-) 
969 
726 
506 
025 
452 
151 
076 
528 
885 

516 
588 
556 
537 
783 
392 
431 
720 
504 
135 
261 
593 
57 

88 
3 

677 000 
000 000 

—. 
— 

4 097 000 
—. 
—. 
— 
—. 
— 
—. 
—. 
— 

19 
1 

5 

988 
235 
206 
162 
924 
168 

96 
100 
126 
870 
120 
123 

641 
360 
996 
620 
173 
077 
624 
284 
837 
134 
342 
258 

3 

126 
63 
11 
18 
33 

9 
8 
7 
8 

60 
10 

8 

532 157 
692 948 
062 552 
132 157 
747 956 
674 469 
122 055 
5.-3 004 
278 341 
946 269 
648 603 
008 S51 

60 

Toplam 241 502 073 95 774 000 29 123 349 366 399 422 

MADDE 2. — istenlbul üniversitesinin ge.irleri, bağüı (B) işarelli cetvelde gösterildiği üzere (356 399 422) lira olarak tahmin edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 ııcii maddesi ayn en kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncii maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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MADDE 5. 
mistir. 

Hükümetin teklifi 

fetanlbul 'üniverlsitesince gelecek yıllara, jg-eçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) igaretii cetvelde gösteril-

MADDE 6. — İstanbul üniversitesinin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sayılı Kanuna 've bu kanuna ek 5517, 7161, 7259, 43, 
44, 85, 582, 907, '993, 1032, 1082, 1083 ve 1084 sayılı kanunlara fbağiı (1) sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına >ait kadrolardan, 
(L) 'işaretli cetvelde gösterilenler 1972 yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satmalınacak arsa için (Kamulaştırma Ve satmalmalar) bölümüne konu
lan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümüne dâhil tertiplerden 
(A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Üniversite 'bütçesinin rektörlük, fakülteler ive okullar kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydiyle aktar
ma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 9. — Gider 'bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin Iformiil, fbağiı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. —'Bu kanun 1 Man 1972 'tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
İV. Erim 

İçişleri Bakanı 
/ / . Ömeroğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Ahyol 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Babanı 
N. Devres E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
(Başıbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 
Dışişleri Bakanı V. 

S. Koçaş 
Güm. ve Te. Bakanı V. 

Ö. Derbil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 

8. N. Ergin 
Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

Devlet Bakanı 
M. Özgün eş 

Millî Eğit. Bakam 
§. Orel 

Ulaştırma Bakanı 
G. Karakaş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Adalet Baltanı 
İ. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekiu 

Çalışma Bakam 
A. Sav 

Orman Bakanı 
$. İnal 

Millî S. Bakanı 
F. Melen 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sanayi ve Ti. Bakam 
A. Çilingiroğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. Halman 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 5. — Taşanının 5 nci maddesi aynen kabul -ediilmüştir. 

MADDE 6. — Tasıanmın 6 nci maddesi aynen kabul edıtadiştir. 

MADDE 7. — Tasanniin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Taısarınan 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Taşanının 9 ncu maddesi aynen kabul eidilmiistir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Istanbııi Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı için 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kosim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğ retim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yaibaneı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

1971 ödeneğî 
M a d d e Bölüm toplamı 
lira Lira 

1 384 166 

305 197 

1 

305 195 

L 

674 600 

50 000 
2-i- (i00 

600 000 

173 756 

7 500 
15 000 
15 000 
30 000 

1 
41 253 

ITükür 
M; idde 
Lira 

7 

7 

1 

1 

îictço 
13 

389 003 

058 

300 

30 

662 

50 
12 
000 
516 

33 
15 
10 
50 

068 

i 10 

383 

480 

300 

000 
300 
000 
273 

GOO 
000 
000 
000 
1 

110 

istenen 
ölüm toplamı 

Lira 

10 116 441 

Komisyonca katoul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 421 636 

7 604 198 

7 058 140 

300 383 

335 675 

662 300 

50 000 
12 300 
GOO 000 

1 516 273 

33 000 
15 000 
10 000 
50 000 

1 
1 068 119 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi Lira Lira 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları, kesenek ve 
prim karşılıkları 02 000 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yarımı L 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 67 002 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.412 Giriş imtihanlarında çalışt 

cek fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 

12.510 Ek görev tazminatı 7 353 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 1 
12.590 Üniversite tazmnuatı 1 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
Kesim toplamı 15 001 

caklara verile-

Kesim toplamı 

1 

G5 000 
2 000 

1 
7 355 

12.-610 Yabancı dil ikramiyesi 15 000 
12.611 Ödül 1 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

50 

40 
12 

000 

000 
000 

271 354 

277 552 277 552 

G2 000 62 000 
1 1 

102 001 102 001 

7 353 

1 
264 000 

10 001 10 001 

•50 

40 
12 

271 

7 

000 

000 
000 
1 

354 

353 

1 
264 000 

10 000 10 000 
1 1 

1 

19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe iiıstenien Komisyonca kalbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 141 254 165 508 165 508 

12.811 
12.813 
12.815 

12.834 
12.836 

12.841 

12.853 
12,854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.876 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
(Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kura yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 70 506) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yalbaneı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı .- <)5 002) 

1 000 
52 500 

1 

5 000 
1 

1 500 

18 750 

25 000 

5 000 
22 500 

1 
10 000 

3 
70 000 

1 

1 
1 

500 

25 

25 

5 

000 

000 

000 
30 000 

1 
10 000 

3 
70 000 

1 

1 
1 

500 

25 

25 

5 
30 

10 

000 

000 

000 
000 
1 

000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 10) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

170 000 
125 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

JYladde Bollun toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

YÖNETIM GIDERLERI 

OENEL YÖNETIMLE ILGÎLÎ ALıMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

3 202 500 

20 
160 

50 
85 

2 880 
7 

3 112 

1 140 
6 

1 959 
0 

2 

000 
000 
000 
000 
000 
500 

926 

000 
000 
92G 
000 
000 

295 000 

6 637 926 

1 

1 

3 

1 

2 

635 500 

20 000 
250 000 

50 000 
108 000 
250 000 

7 500 

611 400 

350 000 
6 000 

248 400 
5 000 
2 000 

570 000 

5 894 100 

340 000 
230 000 

5 894 100 

1 

1 

685 500 

20 
250 

50 
108 
250 

7 

000 
000 
000 
000 
000 
500 

3 611 400 

1 

2 

350 
6 

248 
5 
2 

000 
000 
400 
000 
000 

570 000 

340 000 
230 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ilsten'en Komisyonca ka(bıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tup^amı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Rektörlük taşıt işletme ve onarma gider
leri 15 300 15 000 J5 000 

KÎRA GİDERLERİ 
13.610 Kira (bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
ıgiderler 
MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.441 Bina ve Arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, rösim ve harçlar 

12 200 

24 770 

4 770 
20 000 
5 001 

1 ıos 872 
12 200 

24 770 

4 770 
20 000 
5 001 

1 104 772 

— 

12 200 

24 770 

4 770 
20 000 
5 001 

1 104 772 

5 

6 

5 
1 

000 

000 

000 
000 

5 000 

6 000 

5 000 
1 000 

5 000 

6 000 

5 000 
1 000 

(61 : ISL£BS -g) i tsa^M Q iuqın?],sj 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Böiüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

EĞİTİM YE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı S37 000 

14.510 Kurs giderleri 1 500 
14.540 Araştırana ve inceleme giderleri 050 000 

(115 S. K. V. verilen fon karşılığı) 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 500 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 05 000 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 686 101 

MEDlKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER 
LERİ 

14.791 Büro 'giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.793 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.794 Kira 'bedeli 
14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alımlar ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 243 066 

25 

5 

75 
580 

000 
500 
100 
1 

500 
000 
000 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 62 001 

YABANCI DİLLER OKULU GİDERLERİ 
15.291 Büro giderleri G0 000 

Is'taıibul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümete e isfcn'en Komisyonca, kafbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira 

362 000 362 000 

1 500 
300 000 

500 

G0 000 

707 001 

25 000 
500 

G 000 
1 

500 
75 000 
G00 000 

62 001 

271 004 

1 500 
300 000 

500 

60 000 

707 001 

25 000 
500 

6 000 
1 

500 
75 000 
600 000 

62 001 

271 004 

60 000 60 000 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderler i 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUM! A R I GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

ÜNVERStTE FİLM MERKEZİ GİDER
LERİ 

15.411 'Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onanma giderleri 
15.416 Malzeme alını ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 
1 

1 000 
500 

Hükümete, 
Madde 

Lira 

500 
1 

1 000 
500 

98 502 

7 

90 
1 

500 
1 
1 

000 
000 

S" HAÎT 

•) 

9 
70 

500 
500 
5Cİ2 
000 

1 

190 004 

1972 yılı için 
o istenen Komisyonca kalbul edületn 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

101 002 

İÜ 000 
1 
1 

90 000 
1 000 

108 001 

2 500 
500 

15 000 
90 000 

1 

175 004 

500 
1 

000 
500 

L01 002 

10 

90 
1 

000 
1 
1 

000 
000 

103 001 

2 500 
500 

15 000 
90 000 

1 

175 004 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde * Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Üniversite propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı top'lan'tılan gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

60 001 

35 

25 

30 

30 

100 

100 

000 

1 

000 

001 

000 
1 

001 

000 
1 

60 001 60 001 

35 000 

1 

25 000 

30 001 

30 000 
1 

85 001 

85 000 
1 

35 000 

1 

25 000 

30 001 

30 000 
1 

85 001 

85 000 
1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istıen'en Komisyonca kalbul cdlen 

Madde Böiüiii toplamı M.atlde Iiölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Bölüm Madcfo üdimcj'-.ir! çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 1 384 166 :)() İLİ 411 3 0 421 036 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 6 G37 i)26 5 8<)4 100 5 8!)4 100 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 108 872 1 104 772 1 104 772 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 243 066 271 004 271 004 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 190 004 175 004 175 004 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 9 564 033 17 561 321 17 866 516 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Rektörlük — 49 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22.000 

23.000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.812 Taşıt alımları 

35 020 000 

20 (550 000 

R 750 000 
450 000 

56 270 000 

1972 yık için 
.Hükümetçe ist/enlen Koraisyoraca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5ÖJ 000 500 000 

500 000 500 000 

67 177 000 

42 017 000 

25 160 000 

42 017 000 

25 160 000 

6 550 000 
110 000 

6 550 000 
200 000 

67 177 000 

19 735 000 18 910 000 21 000 000 

9 200 000 6 660 000 6 750 000 

tsfemtral Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.911 Makin a, teçhizat alımları 

0 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 535 000 

10 400 000 

135 000 

56 '270 000 

19 735 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe fetem/eaı Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 250 000 

500 000 

07 177 000 

18 91.0 000 

1.4 250 000 

500 000 

07 177 000 

21 000 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 76 005 000 86 587 000 88 677 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Rektörlük — 51 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Böl imi Mndde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeoeğü 
Madde Bölüm toplamı 

İ j i r a Lira 

1972 yılı için. 
Hükümetçe 'istemen. Komiısyooca fealbul ©dilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanış 
Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINAIMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

/ / - Transferler 
3 4 . 0 0 0 M A L Î T R A N S F E R L E R 

BAĞBISIZ BÜTÇELI İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

24 500 000 15 000 000 15 000 000 

24 50 00ü 15 000 000 15 000 00ü 

5 000 

12 000 

17 000 

5 000 

12 000 

17 000 

5 000 

12 000 

17 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 4 818 981 4 845 639 4 845 639 

tsfcmbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe üsten/en Konıiısyoınca k'albul edüflıein 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödenenin oesidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 

-1: 

550 

500 

50 

000 

000 

000 

35:210 % 1 ek karşılıkları 3 051 
35.220 Emekli ikramiyesi M 000 
3'5.'230 Sandık yönetim giderleri 25 756 
35.240 Diğer ödemeler 25 000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 45 172 67 758 67 758 

79 
30 
25 
25 

563 
000 
756 
000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 4 550 000 4 550 000 

35:648 Üniversite öğrencilerine yemek yardımı 4 500 000 4 500 000 
35:082 Takibe, sanat ve kültür hareketlerinin ge

rektirdiği giderler 50 000 50 000 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 140 002 67 562 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 1 67 561 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 1 
0 Üniversite Talebe Birliğine ve fakülteler 

öğrenci derneklerine vardım 125 000 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 83 837 16ö 319 160 319 

79 
30 
25 
25 

563 
000 
756 
000 

4 550 000 

4 500 

50 

000 

000 

67 562 

67 561 

Isltanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Rektörllik — 53 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ifetieınfân Komisyoarca fcalbul edüLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

0 İstanbul Üniversitesi spor kulübüne yar
dım 

0 A. İ. E. S. E. C. Teşkilâtına yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar 'borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

36.600 Geliverilecek paralar 

36.700 Mütaahhit bono borçları 

36.900 Diğer borç ödemeleri 

i 5 ()()()z 
1 

60 001 

(>0 000 
50 000 

t i 000 

1 

1 

111 003 

75 000 

15 000 
60 000 
50 000 

1 000 

1 

1 

126 002 

75 000 

15 000 
60 OOO 
50 000 

1 000 

1 

126 002 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19), 



Rektörlük 

1972 yılı için 

Bölüm 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

24 500 000 

17 000 

4 818 981 

111 003 

29 446 984 

'Hükümetçe Üstlenilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

15 000 000 

17 000 

4 845 639 

126 002 

19 988 641 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

, kalbıü ledüEbeoı 
Bölüm toplatım 

Lira 

15 000 000 

17 000 

4 845 639 

126 002 

19 988 641 

Istfanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Madde Ödeneğin çeşidi 

— 55 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde- Bölüm toplamı 

Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uamanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 işçi ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karş ı l ı la r ı 
12.380 .Sosyal Sigortalar kurumları 'kesenek re 

prim karşılıkları 

11 076 677 

7 492 367 

7 492 3:65 

255 901 

255 900 
1 

1 215 634 

44 000 
1 
•1 

75 000 
1 

1 0819 392 

10 237 

tsfcanbol Ü. Bütçesi 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediüan 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

38 178 508 

27 ©10 920 

19 448 1H5 

7 '538 805 

$24 000 
256 001 

2S6 OOO 
1 

4 969 187 

200 000 
20 000 
20 000 
307 375 

1 
4 060 OOO 

33 233 664 

19 448 ıM5 

7 53'8 805 

6 24£ 7144 
256 001 

25*6 000 
1 

4 969 137 

200 000 
20 000 
20 000 
307 0715 

.1 
4 060 000 

24 810 24 #10 

43 801 252 

(S. Sayısı : 19) 



Fakültesi 56 — 

Madde 

12.391 
12.392 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

12.751 
ÖDENEKLER 
Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.813 
12.814 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
i 

17 500 

12.410 
12.430 

12.510 
12.571 

12.590 

12.611 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
iş güçlüğü^ iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 
'Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER 
ödül 

10 000 
7 500 

1 702 894 

2 893 

L 
1 700 000 

1 

391 373 

37 500 

600 

1972 yılı için 
'Hükümetçe 'ifesbemien Komisyomca kaibul >edliilıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

337 !50O 
.1 

17 500 

10 000 
7 500 

4 802 894 

2 893 

1 
4 800 000 

1 

1 

522 004 

60 000 

500 

337 500 
1 

17 500 

10 000 
7 '500 

4 802 894 

1 
4 800 000 

1 

1 

522 004 

00 000 

500 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin cesiui 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe i&tteınJen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 $taj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtilecelklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 66 002) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt »dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dı§ı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı »kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 456 002) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

1. 
3 750 

750 
375 

1 

6 000 

i 

20 000 
d'72 500 
'150 000 

505 500 

10 000 
9 000 

650 595 

1 
4 000 
1 000 

500̂  
1 

6 000 

1 

20 0O0 
250 000' 
180 000 

2 130 500 

10 000 
9 000 

2 283 576 

1 
4 000 
1 000 

500 
1 

6 

20 
250 

OOO 

1 

000 
000 

180 000 

2 130 500 

10 000 
0 ooo 

2 283 576 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alınılan ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

1P.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik güderleri 
13.230 Aydınlatma (giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onanma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 
400 000 
75 000 
1 500 

13 320 

(3120 
5 000 
3 000 
5 000 

105 000 

•5 000 
100 000 

26 '775 

801 501 

1972 yılı için 
Hüküanetç/e 'istenen Koiiniısyonca kaıbul • edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 000 
400 000 

1 700 000 
1 500 

14 000 

1 000 
5 000 
3 000 
5 000 

110 000 

10 000 
100 000 

29 076 

706 501 

10 000 
400 000 

1 700 000 
a 500 

14 000 

1 000 
5 000 
3 000 
5 000 

110 000 

10 000 
JOO 000 

29 076 

706 501 

l 000 1 000 1 000 

lsfcan'bı.1 Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hüfcümetcte SsttenDeaı KomûBycmca feaibul edüeaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma r e inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri' 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

BURSA TIP FAKÜLTESİ GİDERLERİ 
15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderler 
15.297 Yiyecek alım ve giderleri 
15.298 Yatak iaşe bedeli giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

500 500 500 

800 001 

1 
700 000 
100 000 

7 

.1 
J! 
0! 
0! 
0! 
a' 

-

9 772 757 

705 001 

1 
600 000 
100 000 

-5 000 

7 

1. 
1 
1 
1 
1 
1 
L 

9 229 757 

705 001 

1 
600 000 
100 000 

5 000 

7 

1 
1 
1 
i 
i 
l 
1 

9 629 757 

İsitanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve güderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TIP FAKÜLTESİ ENSTİTÜLERİ Gİ
DERLERİ 

15.4İ 1 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.417 Yiyecek alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

YATAKLI TEDAYİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TİP FAKÜLTESİ HASTANELER t Gİ
DERLERİ 

15:591 Büro giderleri 
15.592 Ulaştırma giderleri 

1971 ödeneği 
Mucitle Bölüm toplam 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediLeıı 
Madde nüHın. toplamı Madde Bölüm toplamı 

363 500 

-10 
2 

.350 

000 
'500 
500 
000 
.500 

133 250 

15 
1 

too 
6 

000 
000 
750 
000 
000 
500 

9 286 000 

1 400 
5 
000 
ooo 

Lira 

366 500 

no ooo 
5 000 
ı ooo 

350 000 
500 

69 250 

11 000 
1 000 
750 

50 000 
6 000 
500 

8 794 000 

ı i ıra nra Lira 

366 500 

10 OOO 
5 000 
•1 OOO 

350 000 
500 

69 250 

000 000 
5 000 

11 
1 
000 
000 
750 

50 000 
6 

9 194 

1 400 
5 

000 
500 

000 

000 
000 

İsî.-udml Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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İhı d i.î o Ode:;cüi:t eesıdj 

15.595 'Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.596 Malzeme alım Ye giderleri 
15.597 Yiyecek alım ve giderleri 

0 Yatak bedeli' giderleri 
15.599 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1.G.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma ıgiderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

30 000 
•1 850 000 
2 400 000 
3 600 000 

1 000 

2 476 001 

350 000 
•10 000 
•16 O00 

2 000 000 
100 000 

1 

233 000 

.205 000 

28 000 

2 501 

2 49ı9 

3 611 503 

60 000 
2 500 000 
5 228 000 

!1 000 
3 036 502 

2 251 000 

300 000 
10 000 
•16 000 

.1 824 000 
100 000 
1 000 

233 000 

205 000' 

28 000 

2 501 

2 409 

60 000 
2 500 000 
5 223 000 

1 000 

2 251 000 

300 000 
10 000 
16 000 

1 824 000 
100 000 
1 000 

233 000 

205 000 

28 000 

2 501 

2 490 

3 036 602 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lir* Lira 

16.712 Görevsel temsil giderleri il 
16.730 Tören giderleri (1! 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 900 001 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Malıma ve teçhizat onarımı 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

©ölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

850 OOO 
50 000 

a 

LU 075 677 

650 99>5 

801 501 

9 772 '757 

3 0111 503 

25 912 033 
; 

Isftanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul e dillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topdaımı 
Lira Lira Lira Lira 

550 001 550 001 

500 000 
50 OOO 

500 OOO 
'50 000 

1 

3« 178 508 

2 2$3 076 

706 501 

0 (220 7&7 

3 (m 1502 

43 '80Ü. B5İ2 

2 2$3 57>6 

706 501 

9 629 7517 

3 036 502 

53 434 844 59 457 588 



Tıp Fakültesi — 63 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bolüm Maddt Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onanm »ide!-]eri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 250 000 

1 250 00ü 

1 250 000 

1 '250 000 

1 500 000 

1 '500 000 

1 ,250 000 

1 250 000 

1 5O0 000 

4 000 000 

1 Ü. Bütçesi ('S. Sayısı : 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca 
Madde lîölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

1 250 000 

1 '250 000 1 250 000 

1 750 000 

1 760 000 1 750 000 

1 260 000 

.1 750 000 

3 000 000 

19) 

kalbul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 250 000 

1 750 000 

1 260 000 

1 760 000 

3 000 000 



Madck 

_ 64 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ 7 E TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği; 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstanien Konıisyoınea kaibul edMen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

34.720 Uluslararası üniversiteler kuram ve der
neklere katılana payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Mulhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine, yardım 
(Memurlar Yardımlaşma- Sandığına öde
nil*. ) 

6 000 

227 009 

74 19121 
152 74S 

20 000 

6 000 

247 669 

6 000 

fi 000 

784 300 

432 ö88 

279ı '840 
152 748 

20 O00 

3!3)1 7712 

6 000 

432 588 

279 840 
102 748 

20 000 

331 772 

6 000 

784 360 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Tıp Fakültesi _ 65 — 

•JiÖlİHIl Madde Ö(]eıi( jt>irı c e s i ' i ı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsteaıen Komisyonca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

86.310 Kamu iktisadi tosebbüslerino olan «•ecen 
yıllar borçları 

86.820 Diğer gecen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
3ö,000 BORÇ ÖDEMELER t Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

45 000 445 000 

45 000 

6 000 

247 669 

253 669 

20 000 
25 000 

6 000 

784 3̂60 
45 000 

835 360 

445 000 

20 000 
425 000 

6 000 

784 360 
445 OOO 

1 235 360 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Fakühtstü — 66 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 3 417 239 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 2 250 962 

12.110 Genel idare aylıkları I 
12.1.11 Öğretim üyeleri, görevlileri re yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 2 200 900 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 3 003 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücreti 
.12.290 Özel Kanun gereğince verilecek diğer üc

retler 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 

1 
t I 

5 000 

1 
368 892 

13 000 
2 000 
2 OO0 
25 000 

İsffcanbul Ü. Bütçesi; (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

3 991 427 

1 703 501 

2 100 900 

•186 900 

6 003 

1 
1 

5 000 

1 

624 502 

30 000 
2 000 
2 000 
40 000 

7 020 314 

6 242 387 

ı im m\ 

2 100 060 

2 437 866 

5 003 

1 
1 

5 000 

1 
624 502 

30 000 
ı2 000 
2 000 

40 000 

9 271 274 

19) 



Hukuk Fakültesi — 67 — 

Bölüm Madde Ödeneğin c esi di 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hüfcümıetçe âstemem Komisyonca fcaibul edilen.! 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim kesenekleri 
DİĞER SOSYAL YARDİMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışına ücreti 
] 2.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
] 2.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.011 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

1 
326 389 

,500 

1 
1 

25 001 

15 00O 
10 000 

1 

567 878 

2 877 

r. 
^m ooo 

ı 

1 

1 
500 000 

500 

50 000 
1 

25 001 

15 000 
10 000 

;1 

2 088 878 

2 877 

1 
2 086 000 

1 

1 

1 
500 000 

,500 

50 000 
1 

2ö 001 

15 000 
10 000 

1 

2 088 878 

-2 877 

1 
2 086 000 

1 

• Mıan'boü Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Fakültesi — 68 — 

Bölüm Madde ö deneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Mmlde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 

Lira Lira Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

13.000 

I - Yurt içi yolluklan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzman ve yardımcıları geçler gü-

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.83'G Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 33 501) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.'872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı .- 252 000) 
YÖNETİM GÜDERLERİ 

199 501 

15 000 

1 

1 000 
1. 500 
2 250 

750 
3 000 

7 '500 

7 000 
52 600 
90 000 

10 000 

285 501 285 501 

25 000 

1 

1 000 
1 500 
2 250 

750 
3 000 

5 000 

7 OOO 
70 OOO 

•150 OOO 

10 000 

25 000 

1 000 
1 5O0 
.2 '250 

750 
3 000 

15 000 

7 000 
70 000 

150 000 

10 000 

845 600 1 056 539 

Isltanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Fakültesi — 69 — 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLl ALİM
LAR Kesim topllamı 

'13.130 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı 'kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.100 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1971 ödeneğ'i 
Madde- Bölüm toplamı 
Lira Lira 

788 000 

25 000 
-30 000 
50 
G80 
3 

(XX) 
000 
000 

27 500 

1 000 
15 000 
10 000 
d 500 

25 000 

15 000 
10 000 

100 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde -Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

978 039 

25 000 
30 000 
50 000 
870 039 

3 000 

31 000 

1 
115 
'10 
5 

000 
000 
000 
000 

40 000 

25 000 
15 000 

7 500 

978 039 

25 O00 
30 000 
50 000 

'870 OÖÖ 
3 000 

31 000 

1 000 
15 000 
10 000 
5 000 

40 000 

26 000 
15 000 

7 500 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 31 000 26 000 26 000 

Isltanlnıl Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Fakültesi — 70 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla/m! 
Lira Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
.14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşaım alım ve giderleri 
15.370 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

750 

250 

30 000 

15 000 
5 000 

1.0 000 

324 250 

10 000 
1 O00 

250 
310 000 

3 000 

428 300 

750 

250 

25 000 

<lf) 000 
5 000 

5 000 

365 250 

10 
2 

3İ50 
• o 

000 
000 
250 
000 
000 

470 300 

750 

250 

25 000 

15 000 
5 000 

5 000 

365 250 

10 000 
2 000 

250 
350 000 

3 000 

470 30Öİ 

Islbaritral Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Fakültesi — 71 — 

iBölünı Madde Ö u eneğin ees sidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

16.000 

ARAŞTİRMA KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

104 050 

.15.411 
15.412 
15.415 
15.416 
15.419 

HUKUK FAKÜLTESİ ENSTİTÜLERİ 
GİDERLERİ 
ÎBüro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GlDER-
LERl Kesim toplamı 

100 000 
1 000 

550 
2 000 

500 

82 440 

80 000 

1 000 

1 440 

2 502 

2 500 
1 
1 

100 942 

105 050 

2 441 

1 

'1 000 

1 440 

3 002 

3 000 
1 
1 

105 050 

100 000 
2 000 

5)50 
2 000 

500 
31 443 

100 O00 
2 000 

350 
2 000 

500 

2 441 

1 

1 000 

1 440 

3 002 

3 000 
1 
1 

31 443 

İsitaııbui Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Huiku'k F&külltesi — 72 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam! 
Lira Lira Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Ma/kina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü 'toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

16 000 26 000 26 000 

15 000 
1 000 

3 417 2319 
845 '338 
31 000 
428 '300 
100 942 

4 823 081 

25 000 
1 000 

7 020 314 
1 056 539 

26 000 
470 000 
31 '443 

8 604 596 

25 000 
1 000 

9' '271 374 
1 056 Ö39 

26 00Ö 
470 300 
:3!1 443: 

10 855 556 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



-Hufcuik F akiütesi — 73 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe İsıt/enen Komisyonca kabul edâllen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
-Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLİ 

31.410 Hulkuk Fakültesi döner sermayesine 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

34.7.10 Uluslararası üniversiteler kurum ve der
neklere katılma payı 

£5#00 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
. 35.230 Sandıik yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

.,35.081 Muihtaç öğrencilere yapılacak, yardımlar 35 000 35 O00 35 000 

1 

3 000 

48 781 

22 1509 
26 272 

3 000 

83 781 

1 

3 000 

05 745 

39 545 
U6 200 

3 000 

153 095 

1 

3 000 

55 745 

39 1545 
16 1200 

3 000 

1Ö3 995 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Hukuk Faküflltesi 74 

Bölüm Madde ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümelee istenen Komisyonca', kabul edilen 
Mad'de Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanın. 
Lira Lira Lira Lira 

'DKRNKK, BlRLÎK, KURUM. KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ T E Ş E K 
K Ü L L E R E Y A R D I M L A E 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde

necek.) 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(iEÇ EN VI LLAR BORÇLARI 
36.320 Diğer geeetı yıllar borçlan 

31.000 

34.000 
35.000 

36.000 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLİ Bölümü toplamı 

MALI TRANİSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

63 250 63' 250 

50 O00 

50 000 50 000 

50 000 

X 
3 000 

83 781 

1 
3 000 

1'53 9!95 
50 (XX) 

il 

3 000 

153 096 
'50 000 

86 782 206 996 206 906 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi — YO — 

(A/1) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI A YLİKİıA İM 
Kesim toplamı 3 540 072 

8 421 748 

12.110 Genel Mare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 
12.280 işçi ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.810 Aile yardırın 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.840 Tedavi yardımı ve cenaze masrafı 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

54i ) (KİK 

050 

700 

250 
567 

14 
v> 
• ) 
10 

518 

G01 

000 

000 
212 

<;oo 
000 
000 
000 

I 

.".00 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul .edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 038 248 

2 320 

8 840 

8,77 

822 

800 

420 
936 

23 
6 
0 
4ü 

270 

008 

910 
001 

000 
1 1 

000 

166 

000 
000 
000 
500 

789 248 

8 388 

2 320 

8 340 

2 727 

128 

270 

008 

790 
822 001 

396 

420 
933 

23 
6 
0 
40 

789 

000 
1 

000 
166 

000 
000 
000 
500 
1 

248 

11 487 277 16 289 957 

19) 



Edebiyat Fakültesi — 76 — 

Bölüm Madde Ödenenin cesidi 

12.380 ıSosyal Sigortalar Kurumları keseneik ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARF 
Kesim toplamı 

12.41.0 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 tş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet veri ödeneği 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

1 

1 

25 

915 

900 
15 

000 

1 
1. 

ooe 
000 
000 

152 878 

2 877 

1 
50 000 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 296 585 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.813 Geçici görev yolluğu 18 750 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komdsyomea ka/bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

90 400 96 400 

25 01 (i 
1 

302 500 

300 
2 
000 
500 

3 003 078 

<•> 

3 000 

877 

1 
200 

2 

o 

3 

•> 

25 016 
1 

755 300 

752 
2 

003 

2 

000 

800 
500 
078 

877 

1 
200 

1 

385 282 385 282 

30 000 30 000 

19) 



Edebiyat Fakültesi — 77 — 

Bölüm Madde Odeneğin çeşidi 

12.831 
12.832 
12.833 
12.835 

12.853 
12.854 

ÖÖRKTlM YOLİ .UKLARI 
Staj ve öğrenim yollukları 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 

12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 93 285) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı 'geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 291 997) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı fcâğı/t ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

luğu 

470 
3 525 
52 500 

375 
940 

470 
1 500 

(jü 000 
375 
940 

470 
1 500 

GO 000 
375 
940 

5 000 

18 800 
70 50U 

112 800 

9 400 

1 025 

i 000 

18 800 
70 500 

200 000 

672 

1 119 940 971 640 

1 053 100 874 300 

18 800 
18 800 
40 000 

18 800 
15 000 
40 000 

1 025 

1 000 

18 800 
70 500 

200 000 

672 

874 300 

18 
15 
40 

800 
000 
000 

971 640 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi — 78 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.2!10 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Ay dml atma ıgîderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletilme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından koruruma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

975 000 
500 

37 340 

940 
20 000 
9 400 
5 000 
2 000 

24 400 

9 400 
15 000 

100 

89 035 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komüsyonea kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira 

800 000 
500 

44 840 

440 
20 000 
9 400 
5 000 

İO 000 

45 000 

20 000 
25 000 

7 500 

109 035 

800 000 
500 

44 840 

20 
9 
5 
10 

440 
000 
400 
000 
000 

45 000 

20 
25 

000 
000 

7 500 

4 700 5 000 5 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi — 79 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Ilüöüianeh;© Isrberaen Komisyonca fcaıbul edilen 

Mîiddo Bölüm toplamı Madde trolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Jiöliuı. Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGÎLÎ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve'harçlar 235 235 235 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 84 100 103 800 103 800 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 70 000 70 000 70 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 14 100 28 800 28 800 

DİĞER EĞİTİM GİDHRLERİ 
14.595 Spor giderleri 5 000 5 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 437 040 483 551 483 551 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 156 440 195 750 195 750 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 14 000 18 000 18 000 
15.372 Ulaştırana giderleri 940 2 000 2 000 
15.375 Giyim - kuşam alimce giderleri 1 000 250 250 
15.37-6 Malzeme alım v e giderleri 140 000 375 000 175 000 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 500 500 500 

Istaıibul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ARAŞTIRMA KURUMLARI "GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ ENSTİTÜ Gİ
DERLERİ 

15.411 (Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.414 Kira Ibedeli 
15.415 Giyim - kuşam ahım ve giderle ti 
15.416 Malzeme alrm ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderler 

18.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim topîîamı 

16.211 Büro gi'derleri 
16.212 Ulaştırma gi'derleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 

— 80 

1071 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenken Komisyoıi'ca kâfahİ edalefl 

Madde Bölüm Toplamı Madde Bölüm top'.am# 
Lira Lira Lira Lir-» 

280 600 287 801 287 801 

;'.() ooo 
2 000 
19 200 
2 500 
61 100 
65 800 

303 554 

130 000 
5 000 
12 000 

1 
75 000 
65 800 

115 354 

130 000 
5 000 
12 000 

1 
75 000 
65 800 

115 35̂  

25 001 30 801 30 801 

10 

o 
12 

000 
500 
500 
000 
t 

206 200 

200 000 

500 

10 000 
500 
300 

20 000 
1. 

2 201 

i 500 

10 

20 

000 
500 
300 
000 
1 

2 201 

1 

1 

500 

l Ü. Bütee (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görcvsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçüıizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe -istenen , Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 700 

2 352 

2 350 
ı 1 
1 

70 001 

70 000 
1 

S 421 748 
1 119 940 

89 035 
437 040 
303 554 

10 371 317 

700 700 

352 2 352 

2 350 2 350 
1 1 
1 1 

80 000 80 000 

70 000 
10 000 

M 487 277 
971 640 
109 035 
483 55! 
115 354 

13 166 857 

70 000 
10 000 

16 289 957 
971 640 
109 035 
483 551 
115 354 

17 969 537 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Edebiyat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1972 yılı içim 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35:230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE 
YARDIMLAR 

35:681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

70 643 

35 400 
35 243 

16 800 

89 443 

86 320 

'öl 
27 440 

800 

57 500 

162 620 

86 320 

58 880 
27 440 

18 800 

57 500 

İstanbul Ü. Bütçesil (S. Sayısı : 19) 



Fen Fakültesi — 83 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 £319 isayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

8 086 789 21 010 730 23 046 800 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafı 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

3 192 009 

1 

3 192 007 

1 

1 128 001 

5128 000 
i 

600 000 
1 116 422 

13 500 
5 000 
5 000 

10 000 
1 

1 001 807 

12 495 972 

9 349 308 

2 8(10 794 

4135 870 
1 256 328 

472 OOO 
1 

784 327 
2 080 048 

44 040 
7 500 
4 OOO 
90 OOO 

a 
1 T2Q B4B 

14 532 042 

9 249 1308 

2 810 79'4 

2 471 940 
1 250 328 

472 000 
1 

7$4 1327 
2 080 048 

44 040 
7 500 
4 000 
90 000 

1 
1 722 İ349 

Isitanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Fen Fakültesi - 84 — 

Bölüm Madd< Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplanıı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibıü edilen 
Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.380 

12.391 
12.392 

(Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim (karşılıkları 81 112 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 1 
Yiyecek yardımı 1 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesini toplamı 735 001 

12.410 
12.430 
.12.440 

Fazıla çalışma ücreti 
'Konferans ücreti 
Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

720 000 
15 000 

1 

1 577 352 

.12.510 Ek görev ıtazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

2 «77 

1 
574 474 

İ 

1 

1112 304 

99 >853 
1 

1 809 700 

I 700 OOO 
22 
<87 

'500 
200 

2 873 678 

2 877 

1 
2 870 «00 

J 

1!12 1304 

99 1853 
1 

1 809 700 

1 70O 000 
22 500 
87 200 

2 873 #78 

2 877 

1 
2 870 800 

1 

1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Fen Fakültesi 85 

Bölüm Madde Öden etnn çeşidi 

1971 Ödeneği 
Madde Böitiaj topkmı 

Lira. Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.813 
12.814 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Oeçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 181 002) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 314 000) 

338 002 

') 750 

1 

30 000 
7 500 

18 750 
1 000 

12 O00 
1 

4 500 

35 000 
60 750 

120 750 
20 000 

18 0O0 

495 002 495 002 

15 

55 

000 

1 

000 
110 000 
50 
1 
000 
000 

50 000 
1 

10 000 

40 000 
100 000 
131 000 

25 000 

18 000 

15 000 

1 

55 000 
10 000 
50 000 
1 000 

50 000' 
1 

10 000 

40 000 
100 0O0 
121 000 
25 000 

13 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Fen Fakültesi — m — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaflbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGÎLÎ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

760 634 2 019 im 2 019 797 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

637 500 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
(Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve 'giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Sn giderleri 
Temizlik ıgilderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

9 000 

3 000 
25 000 

600 000 

500 

53 001 

1 
15 000 
12 000 
25 000 

J: 000 

50 000 

.10 000 
40 000 

1 798 500 

10 000 

3 000 
25 000 

730 000 
1 030 000 

500 

71 000 

1 000 
20 000 
25 000 
20 000 
5 000 

120 297 

30 000 
90 297 

1 798 500 

10 000 

3 000 
25 000 

7!30 000 
1 030 000 

500 

71 000 

1 000 
20 000 
25 000 
20 000 
5 000 

120 297 

30 000 
90 1297 

İftatofui Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Fen Fakültesi — 87 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Maddo ödeneğin eesidi Lira Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 20 133 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 419 250 

GENEL YÖNETİMLE ÎDGÎLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından 'korunma ve sigorta giderleri 9 000 

MALİ HİZMETLERLE İLGÎLÎ GİDER
LER 

14.440 Verigi, resim ve haralar 250 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GÎDERLERÎ 
Kesim toplamı 410 000 

14.540 Araştırana ve inceleme giderleri 3150 000 
14.550 İStaj ve öğrenim giderleri 10 000 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 
14.597 özel eğitim giderleri 50 OOO 

15.000 KURUM GÎDERLERÎ 446 708 

Idtanlbıal Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca katml edillen. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

30 000 30 000 

554 250 554 250 

9 000 9 000 

250 250 

545 000 

450 000 
40 OOO 

5 000 
50 000 

723 432 

545 000 

450 000 
40 000 

5 000 
50 000 

723 432 

19) 



Fen Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplama 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma güderleri 
15.413 Taşıt işletme ve -onarma giderleri 
15.414 Kira bedeli 
15.415 Giyim. - (kuşam alım Ye giderleri 
15.416 Malzeme ;alım Ye giderleri 
15.417 Yiyecek alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar Ye giderleri 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

LÂGBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 İBüro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
T6J215 Giyim - kuşam lalım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLlŞKtLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları" giderleri 

İstanbul 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istemem Komisyonca katbul eddllıeaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

446 708 723 432 723 432 

170 000 135 000 13t5 000 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 

55 000 
7 500 

112 .'395 
123 '500 
5 000 

100 000 
43 '312 

1 

125 000 
14 000 

U98 '620 
123 500 
18 000 

200 000 
43 31J 2 
1 000 

2 052 004 2 382 

1 553 600 

160 000 
2 000 
4 000 

1 380 000 
5 000 
2 500 

170 002 

1 869 000 

225 000 
'2 000 
4 000 

•1 630 000 
5 000 
3 000 

135 002 

125 000 
14 000 

198 '620 
123 500 
18 000 
200 0O0 
43 312 
1 000 

504 

1 809 000 

2215 000 
2 000 
4 000 

1 >630 000 
5 000 
3 000 

135 002 

2 382 504 



Fakültesi — S O -

iürrı Madde ödeneğin çeşidi 

OOO 

OOO 
000 
000 
000 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
•öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

•Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edrillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplantı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

1 

2 Ö02 

2 500 
1 
1 

326 000 

300 000 
26 000 

8 086 

— 

789 

760 634 

419 

446 

1250 

'708 

2 Ö5ı2 004 

11 705 385 

1 

1 

2 502 

2 500 
1 
1 

376 000 

350 000 
20 000 

2(1 010 730 

2 0)19 797 

554 250 

723 432 

2 Sm 504 

26 090 713 

1 

•1 

2 502 

2 500 
1 
1 

376 000 

350 000 
26 000 

28 04(6 800 

2 019 797 

5Ö4 260 

723 432 

2 382 504 

28 7!26 783 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/2) YATIBIM HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PEOJE GİDERLERİ 100 000 185 000 185 000 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 100 000 185 000 185 000 

21.111 Açık deniz balıkçılığı proje giderleri 99 W1 185 00O 185 000 
0 Devlet memurları aylıkları 1 
0 Devlet memurları geçici görev yolluğu 1' 
0 Emekli keseneği karşılıkları U 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 1 300 00O 3 000 000 3 000 000 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 1 300 000 3 000 000 3 000 000 

22.1.1] Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 I2İ9I9 19017 3 000 000 3 000 000 
0 Devlet memurları aylıkları 1 
0 Devlet memurları geçici görev yolluğu ;U 
0 Emekli keseneği karşılıkları ]] 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 500 000 912 000 912 000 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 500 000 912 000 912 000 

23.111 Makinıa teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 300 000 812 0O0 812 000 

23.112 Taşıt alımları 200 000 100 000 100 000 

fabanlbıü Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t»ptamı 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 

1 300 000 

500 000 

1 900 000 

185 000 

3 000 000 

912 000 

4 097 Ü00 

185 000 

3 000 000 

9tt!2 000 

4 097 000 

Jtataiî!brul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

— 02 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödenenin reşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul .edilen 
Madde BöJüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARSI TEŞEKKÜLLERE ÖDE
MELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek'karşılıkları 
35.230 'Sandık yönetim (giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

Kesini toplamı 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
35.683 Diploma travayı arazi incelemeleri yapa

cak öğrencilere vardım 

(> 000 

123 918 

71 558 
52 360 

50 000 

50 000 

6 000 

173 918 

20 000 

20 000 

543 871 

135 
407 

125 

50 

75 

968 
903 

000 

000 

000 

809 171 

20 000 

20 000 

543 871 

135 968 
-107 903 

125 000 

50 000 

75 000 

809 171 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDİMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde

nir.) 
BORÇ ODEMELEBÎ 

GEÇEN YİLLAR BORÇLARI 
Kesir: toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer «-ecen yıllar borçları 
36.330 Genel ve katma bütçeli dairelerin şahıs

lara, kamu iktisadi teşebbüslerine, beledi
yelere veya bunlara bağlı teşekkül]ere kar
şılıklı veya karşılıksız geçen yıllar borç
ları 
(Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve 
yeniden açılacak tertiplerine aktarmak için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonica fcajbul edilen 

Madde i'ölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

140 300 140 ÖOO 

95 002 95 002 

95 002 95 002 

1 1 
1 1 

95 000 95 000 

19) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îstenen Komisyonca kaibul ediüeıı 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 6 0O0 20 000 20 00OC 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 173 !9U<8 809 171 '809 171 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 95 002 $5 0Ö2 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 179 918 924 173 924 171 

fabanbal Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

PERSONEL GÎDERLERÎ 2 677 836 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 1 56ö C62 

12.110 Genel idare aylıkları i 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylılkları i 500 060 
12.150 819 s'ayılı Kanım gereğince yapılacak öde

meler 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 50 001 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 50 000 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri !. 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 257 211 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
i 2.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 1. 
12.370 Emekli 'keseneği 'karşılıkları 226 208 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim 'karşılıkları 2 000 

15 
2 
2 
İÜ 

000 
000 
000 
000 

Istıanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira. Lira Lira 

3 522 255 

1 977 

1 404 

140 

795 

060 

400 
48 001 

48 

561 

20 
5 
1 
19 

502 

000 
1 

191 

000 
000 
800 
625 
1 

284 

4 000 
19) 

5 611 585 7 014 385 

4 925 

1 977 

1 404 

1 543 

055 

795 

060 

200 
48 001 

48 000 
1 

561 191 

20 
5 
1 
19 

502 

000 
000 
800 
625 
1 

284 

4 000 



İktisat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici güfev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

göre>v yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12,831 Staj ve öğrenim yolluğu 

İsıtanbul 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam. 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 8 480 8 480 
1 1 1 

175 001 224 159 224 159 

115 
(İO 

427 

2 

425 

000 
000 
1 

878 

877 

1 
000 

180 000 
27 279 
16 880 

1 134 

2 

1 131 

178 

877 

! 
300 

1 

207 682 121 800 

15 000 i 3 000 

ı. ooo ı oeo 
5 000 2 000 

Ü, Bütçesi (S. Sayıcı : .19) 

1 

1 

180 
27 
16 

000 
279 
880 

134 178 

2 

131 

877 

1 
300 

121 

13 

1 

•> 

800 

000 

000 

000 



İktisat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 33 001) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt 'dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araşjtırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 88 799) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve gMeıleri 
13.120 Basılı kâğııt ve defter alımları ve 'gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar Ve giderleri 

— 97 — 
1972 yıiı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kartbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 625 
17 250 

1 
7 275 
6 580 

4 000 
5 000 

1 
6 000 
2 000 

4 000 
5 000 

1 
6 000 
2 000 

Ü. 

9 

25 
40 
400 

Bütç» 

400 

000 
000 
000 
500 
esâ (S. Sayısı 19) 

10 00O 

25 
40 
366 

000 
000 
000 
500 

26 250 .10 000 10 000 

25 000 2 000 2 000 
42 300 25 000 25 000 
56 400 41 799 41 799 

5 000 5 000 

1 5 000 5 000 

518 152 50i 752 501 752 

474 900 441 500 441 500 

10 

25' 
40 
366 

000 

000 
000 
000 
500 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetç-e istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topmmı 
Lira Lira Lira Lira 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 !Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf 'giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmclt taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

. HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, reisim ve harçlar 

23 251 

250 
.10 000 
8 000 

1 
5 000 

20 000 

10 000 
.10 000 

100 

250 

84 550 

20 251 

250 
H 000 
8 000 

1 
4 000 

40 000 

20 000 
20 000 

4 100 

250 

26 750 

20 251 

8 
8 

4 

250 
000 
000 

1 
000 

40 000 

20 000 
20 000 

4 100 

250 

26 750 

İsitıanbol Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Ko misyonca kalimi edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top«am\ 
Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 (Staj ve öğrenim giderleri ' 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alımlar ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

0 Kira giderleri 

80 200 22 400 22 400 

05 800 
9 400 

5 000 

99 001 

8 

!)0 

000 
500 
1 

000 
500 

1 857 402 

404 
10 
15 
15 

500 
000 
300 
000 

1 956 403 

15 000 
4 400 

3 000 
1 914 502 

15 000 
4 400 

3 000 
1 914 502 

83 501 

7 
L 

75 

1 831 

300 
20 
13 

000 
000 
1 

000 
500 

001 

000 
000 
500 

83 501 

7 
1 

75 

1 831 

300 
20 
13 

000 
000 
1 

000 
500 

001 

000 
000 
500 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

15.415 Giyim - kuşam ab m ve gide ileri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

(lensti tül eri giderleri toplamı : :>58 501) 
ELEKTRONİK HESAP VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ GİDERLERİ 

15.451 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırma giderleri 
15.453 Taşıt işletme ve onarma 'giderleri 
15.454 Kira ıbedeli 
15.456 Malzeme alım ve giderleri 
15.459 Diğer alımlar ve giderleri 

(Elektronik Hesap ve Arasiırma Merkezi 
giderleri toplamı : 1. 472 500) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi 'toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yunt dışı toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi .giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

67 500 
75 000 

35H 
-> i 

800 
î) 
05 

500 
000 

1 

000 
000 
000 

251 

1 000 

4 250 

57 754 

1972 yılı için 
Hükümetçe islenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 
;) ooo 
5 000 

l 
20 000 
r> ooo 

:;r>s 5oo 
100 000 

(> 000 
ooo ooo 

:ı ooo 
5 000 

9 000 

7 000 

I 000 

1 000 

43 003 

35S 500 
100 000 

G 000 
000 000 

3 000 
5 000 

9 000 

7 000 

1 000 

1. 000 

49 003 

îsıtianbıü Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



İktisat Fakültesi — 101 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği' 
Madde liolüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbtd edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.7.12 Görevsol temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makin a ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 502 2 002 2 002 

2 500 
1 
1 

5ü 001 

50 000 
1 

2 677 836 
518 152 
84 550 

1 956 403 
57 754 

5 294 695 

2 

38 

38 

000 
1 
1 

001 

000 
1 

5 011 585 
501 752 
26 750 

1 914 502 
49 003 

8 103 592 

2 

33 

38 

000 
1 
1 

001 

000 
1 

7 014 385 
501 752 
26 750 

1 914 502 
49 003 

9 506 392 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



iktisat Fakültesi — 102 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 

34.000 

35.000 

I - Sermaye teşkili 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 . İktisat Fakültesi 'döner sermayesine 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 000 

81 302 

15 600 
40 000 
25 702 

111 302 

1072 yıh için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.anı> 
Lira Lira 

4 000 

4 000 

184 076 

91 076 

37 576 
40 000 
13 500 

Lira Lira 

4 000 

91 076 

37 
40 
13 

576 
000 
500 

4 000 

164 076 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



iktisat Fakültesi — 103 — 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Ko-misyo'nıca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam,, 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1971 ödeneği 
Madde 

Lira 

30 

25 

5 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

000 

000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 30 000 30 000 30 000 

25 

5 
43 

000 

000 
000 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 25 000 25 000 
35.682 Taleibe sanat ve kültür hareketlerinin ge

rektirdiği giderler 5 000 5 000 
35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 43 000 

(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde- • •— 
nir.) 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 1 1 1 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 3 000 4 000 4 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 1.11. 302 164 076 164 076 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 114 303 168 077 168 077 

Isıtlanbdl Ü. Bütçeli (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 104 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeyidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

2 878 932 5 400 183 6 369 683 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 ıSosyal Sigortalar kurumları (kesenek r e 

prim karşılıkları 

1 427 222 

1 

1 427 220 

1 

42 001 

42 ooo 
ı 

250 228 

,14 000 
1 600 
1 000 

25 000 
206 946 

1 680 

3 251 

1 797 

1 3013 

150 
120 

090 

140 

950 

000 
001 

120 000 

531 

27 
2 
1 
24 
434 

1 
011 

500 
600 
ooo 
500 
166 

4 

1 

1 

1 

215 

797 

30'3 

114 
120 

120 

531 

590 

140 

950 

500 
001 

ooo 
1 

011 

27 500 
2 
1 
24 
434 

600 
000 
500 
166 

4 800 4 800 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 105 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
'Hükümetçe ifetemien Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 136 444 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 408 001 

12.410 
12.430 
12.440 

12.510 

12.520 

12.590 

12.611 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 

Ek görev tazminatı 
İş güçlüğü, iş riski ve 
lük zammı 
Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER 
Ödül 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

iş teminindeki güç-

Kesim toplamı 

400 000 
8 OOO 

1 

460 478 

2 877 

1 
457 600 

1 

291 001 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yaıbancı uzmanlarla yardımcıları 

hığu 
yoi-

26 250 

4 000 

36 444 
1 

12 201 

7 200 
5 000 

1 

1 094 878 

2 877 

1 092 000 

1 500 

389 502 

25 000 

3 000 

36 444 
1 

12 201 

1 

7 200 
5 000 

1 

094 878 

2 877 

1 092 000 

1 500 

394 502 

30 000 

3 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 106 — 

Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLAR] 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 131 501) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından 'getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 203 001) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirlbaş alımları ve giderleri 

1971 ödeneğü Hükümete. 
Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira 

1972 yılı için 
3 iısteri'en Komisyonca katbul ediilıeıı 
lUilüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

3 '750 
65 000 

L 
2 000 

10 000 
85 000 

1 
2 000 

10 000 
«5 000 

1 
2 000 

7 '500 

20 000 
60 000 
97 500 

5 000 

408 O0Ö 

8 000 

7 000 
40 000 

535 750 

il 500 

1 

23 000 
85 000 
150 000 

5 000 

776 500 

10 

1:5 
50 

000 

000 
000 

958 500 

500 

23 000 
85 000 
150 000 

5 000 

776 500 

10 000 

15 000 
50 000 

958 500 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bo1 üm. Madde 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve, giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

»Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.240 
13.290 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

350 000 

1 000 

32 500 

7 500 
5 000 

10 000 
10 000 

42 000 

6 000 
36 000 

55 250 

170 250 

1972 yılı için 
Hükümetçe i&tenen Komisyomca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Lira Lira Lira Lira 

450 000 
250 000 

1 500 

45 000 

10 000 
10 000 
10 000 
15 000 

37 000 

12 000 
25 000 

100 000 

450 000 
250 
1 

45 

10 
10 
10 
15 

000 
500 

000 

000 
000 
000 
000 

37 000 

12 
25 

000 
000 

169 250 

100 000 

200 250 

10 000 10 000 10 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 108 — 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îtsten.en KomisyoaK-a kallml edüilıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve Karolar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

250 250 

160 000 159 000 

İ25 000 
35 000 

1129 000 
25 000 

000 
131 001 144 051 

250. 

190 000 

150 000 
25 000 

15 000 
144 051 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15,381 
15.382 
15.385 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - knşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer «alımlar ve giderleri 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

istanbul Ü. 

131 001 

3 000 
500 
250 

115 000 
1! 

7 «500 
200 
250 

Bütçesi (S. Sayısı 

144 051 

3 000 
1 000 

500 
125 000 

1 

7 500 
500 
250 

: 19) 

144 1051 

3 000 
1 000 

500 
125 000 

1 

7 500 
500 
250 



Orman Fakültesi — 109 — 

Bölüm Maddo ödene 4'm eosncıı 

15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.387 Av hayvanları yiyecek giderleri 
15.389 Diğor alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplanitılan giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplanitılan gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

3 000 
300 

1 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

342 982 

284 500 

45 
2 
•-> 

195 
o o 

OOO 
500 
000 
000 
000 

3 

1 

t 

1 

2 502 

2 500 
i 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 
300 

1 000 

261 000 

50 
5 
o o 

OOO 
000 
OOO 

200 000 
3 000 

3 

1 

1 

1 

7 001 

3 500 
•1 

3 500 

352 947 

5 000 
300 

1 000 

261 000 

50 OOO 
5 000 
3 000 

200 000 
3 000 

3 

1. 

1 

1 

7 001 

3 500 
1 

3 500 

352 947 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 110 — 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiısyoraca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teejhizat onanımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GÎDERLERl Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

91 977 84 943 

90 000 
1 977 

2 878 932 
535 750 
170 250 
131 001 
342 982 

4 058 915 

79 943 
5 000 

84 943 

5 400 483 
958 500 
169 250 
144 051 
352 947 

7 024 931 

79 
5 
943 
000 

<6 369 683 
958 500 
200 250 
144 051 
352 '947 

8 025 431 

îsltantral Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Orman Fakültesi — 111 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneği n çeşidi 

1971 ödeneği 
M;ıdde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediîen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.230 'Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.648 Fakülte öğrencilerine yemek yardımı 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
35.682 Öğrenci sanat ve kültür hareketlerinin 

gerektirdiği giderler 

000 

34 800 

14 
20 

272 
5:28 

15 001 

15 
1 

000 

1 000 

49 802 

3 000 

!55 796 

33 
!22 

51ü 
'285 

20 001 

15 
1 

000 

5 000 

3 000 

93 622 

3 000 

55 796 

313 
22 

1511 
2185 

20 001 

15 
1 

000 

5 000 

3 000 

93 622 

Isitanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memur Yardımlaşma Sandığına ödenir.) 

ÖBORÇ ÖDEMELERİ 

(.'İECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

3G.320 Diğer geçen yıllar borçlan 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELER.! Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği1 

Madde Bölüm toplamı 
Lira • Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira. 

1 000 

49 ı802 

17 825 

50 802 

3 000 

93 622 
9. 

98 624 

17 825 

3 000 

93 622 
9 

96 624 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı .- 19) 



Eczacılık Faküütesi — 113 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 608 483 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 1 115 342 

180 

5 
2 
1 
10 

161 

527 

000 
000 
000 
000 
1 

724 

12.110 Genel idare aylıkları 1 
12.111 öğreftim üyeleri, /görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 1 115 340 
12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde

meler 1 
ÜCRETLER 

12.250 YaJbaneı uzmanlarla yardımcıları ücreti 20 000 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar (kurumlan keseneik ve 

prim karşılıkları 800 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 1. 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

Istenfaal Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı ıçm 
Hükümetçe istetmen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

2 692 318 

1 515 280 

1 115 340 

61 698 

15 000 

463 300 

4 361 451 

-

-

3 678 118 

1 515 280 

1 115 340 

1 047 498 

15 000 

463 300 

5 347 251 

10 000 10 000 
2 000 2 000 
1 000 1 000 

22 750 22 750 
1 1 

396 290 396 290 

800 800 

30 458 
1 

30 458 
1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

6 002 

12.410 
12.430 
12.440 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
Ders ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

1 
6 000 

1. 

231 634 

2 877 

1 
228 756 

1 

54 977 

7 500 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yol luğu 
ÖĞRETİM Y O L L U K L A R I 

12.831 S t a j ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yol luğu 
12.833 Ara ş t ı rma ve inceleme yol luğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için get ir t i leceklerin yolluğu 

(Yur t içi yollukları toplamı : 19 252) 
îsftanbul Ü. Bütçesi) 

1972 yılı için 
.Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul ©diten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

10 002 

1 
10 000 

1 

059 078 

2 877 

1 
056 200 

1 

121 752 

7 500 

1 000 
750 

B 975 
1 
1 

fcçesal (S. Sayısı : 19) 

1 000 
750 

10 000 
1 
1 

10 002 

1 
10 000 

1 

1 059 078 

2 877 

1 
1 056 200 

1 

121 752 

7 500 

1 000 
. 750 
10 000 

1 
1 
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Bölüm Maddt Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca ka)bul -edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

II - Yurt dı§ı yollukları 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 102 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri 
13.120. Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirfoaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve 'giderleri 
13.150 Yakacak alını ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Baihçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

5 000 
15 000 
11 250 
7 500 

143 100 

118 000 

5 000 
7 000 

15 000 

90 000 

1 000 

7 000 

3 000 

2 000 
500 

1 500 

15 000 
30 000 
52 500 

5 000 

482 461 

520 931 

15 000 
30 000 
52 500 

5 000 

482 461 

7 500 
7 000 
20 000 
120 000 
32ü 901 
1 000 

7 500 

3 000 
2 000 
500 

2 000 

7 500 
7 000 
20 000 
120 000 
326 961 
1 000 

7 500 

3 000 
2 000 
500 

2 000 

520 961 

Isfaanlbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 İPoSta -telgraf giderleri 
13.420 Telefon eriderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

13 000 

8 000 
10 000 

Hü'küımetço isıtenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21 000 

6 000 
15 000 

Komisyonca fealbul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21 000 

6 000 
15 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13:3210 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14 .000 H I Z M E T G I D E R L E R I 

GENEL YÖNETIMLE ÎLGİLÎ HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE iLGlLl GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLER! 
14.595 Spor giderleri 

5 100 

000 

500 

525 500 

525 000 
500 

529 000 

10 000 

3 000 

1 000 

570 500 

565 000 
500 

5 000 

574 500 

1.0 000 

3 000 

1 000 

570 500 

565 000 
500 

5 000 

574 500 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 155 604* 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.381 
15.382 
15.385 
15.386 
15.389 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
(Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve 'giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 
Büro 'giderleri 
Ulaştırma 'giderleri 
Giyim - kuışaın alımı ve giderleri 
Malzeme alım ve 'giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1 500 
500 
100 

150 000 
500 

l 
1 
1 

3 000 
1 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 722 501 

16.211 Büro giderleri 15 000 
16.212 Ulaştırma (giderleri 2 000 
16.215 Giyim - ikuşam alıım ve giderleri 500 
16.216 Malzeme alım ve (güderleri 700 000 

155 604 

770 504 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edülljeın 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

158 204 

791 301 

158 204 

851 804 

158 204 

1 500 • 
1 000 

200 
150 000 

500 

1 
1 
1 

5 000 
1 

1 500 
1 000 

200 
150 000 

500 

1 
1 
1 

5 000 
1 

791 301 

15 000 
3 000 
3 300 

765 000 

15 000 
3 000 
3 300 

765 000 

158 204 

851 804 

tetaübul Ü. Bütçesi (S. Sayıaı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1'6.'217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 

16.4'30 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelem giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onaranı 
16.820 Makina ve teçjhizat onarımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe iisteıDen Komisyonca kafbul edi'lten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplan» 
Lira Lira Lira Lira 

4D 000 

40 000 
5 000 

5 000 
1 

1 501 

1 500 

1 

1 50S 

1 500 
1 
L 

5 000 
1 

1 501 

1 500 

i 

1 502 

1 500 
1 
1 

5 000 
1 

1 501 

1 500 

1 

1 502 

1 500 
1 
1 

57 500 

50 000 
7 500 

57 500 

50 000 
7 500 

İstanbul t). Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HlZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 608 
143 
529 
155 
770 

483 
100 
000 
604 
504 

3 206 691 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca fcalbul edülen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 361 
520 
574 
158 
851 

451 
961 
500 
204 
804 

6 466 920 

5 347 251 
520 961 
574 
158 
851 

500 
204 
804 

7 452 720 

îsitaribul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ölsttemen Komisyonca kalbul edileni 

Bolüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

İT - Transferler 

36.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

33 936 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

70 284 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

70 284 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 23 992 42 459 42 459 

35.210 % 1 ek 'kargılıkları 11 153 28 306 28 306 
35,230 (Sandık yönetim güderleri 12 783 14 153 14 153 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Mulhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 10 000 10 0OO 10 000 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurlann öğle yemeklerine yardım 17 825 17 825 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

36.000 BORÇ ÖDE3VEELERÎ 30 000 30 000 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 30 000 30 000 

fefcanbıiL Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kafoul -edülLeaı 

Madde Bölüm toplamı Madde 3ölüim toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm 

85.000 

86,000 

Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Lira Lira 

33 936 

33 936 

Lira Lira 

70 284 

30 000 

100 284 

Lira Lira 

70 284 

30 000 

100 284 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Mfidde Öden eğ in çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, (görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Karnın gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 
Yalbaıueı uzmanlarla yardımcıları ücreti 12.250 

1.2.310 
12.320 
12,330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar 'kurumları kesenek ve 
iprim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

1 538 

1 •538 

192 

1 

190 

1 

i 

246 043 

4 
2 
2 
15 

223 

000 
000 
000 
ooo 
1 

039 

Lira 

1 933 «75 

1972 yılı için 
Hükümetçe olsüemen Komisyomıca fealbul ediüıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top^ami 
Lira Lira Lira Lira 

5 388 898 

504 243 

1(6 000 
2 000 
2 000 

3i8 500 
1 

419 '708 

06 032 
1 

6 775 198 

3 147 668 

1 318 4'B 

3 3B4 130 

245 119 

1 

4 533 968 

1 5118 4119 

1 384 1130 

1 6811 419 

1 

504 243 

16 000 
2 000 
2 000 

38 '500 
1 

419 708 

1 

26 032 
1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Madde Ödeneğim çeşidi 

1971 ödenegî 
Madde Bulum toplamı 

Lir^ Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca kalbul edüL'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topdaımı 
Lira Lira Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 tş güçlüğü, iş riski ve iş t emin indeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 YaJbaneı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

5 002 

1 
5 000 

1 

62 878 

2 '877 

1 
00 000 

1 

81 757 

7 500 

1 

8 601 

1 
5 000 
3 600 

1 620 878 

2 877 

1 

«ei'8 ooo 

ı 

L 

107 605 

7 500 

1 

8^01 

11 
.5 000 
3 60Ö 

1 620 878 

2 wr 
X 

1 <6tT8 000 

İ 

1 

107 505 

7 500 

1 

îstanlmi Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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'illim Maddo 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

12.831 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
ÜStaj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırm'a ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
(Yurt içi1 yollukları toplamı : 11 505) 

II - Yurt dtşı yollukları 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 96 000) 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ÎLGÎLÎ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 'Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

1971 ödeneğü 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
2 250 

750 
1 
1 
a 

Hüküanetç, 
Madde 

Lira 

1 
3 000 

1 
1 
1 

1 000 

750 

•15 000 
33 000 
22 500 

1 

1972 yılı için 
e atertseneoı Komiisyo<n<?a katbul edilen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

5 000 

15 000 
35 000 
30 000 

6 000 

5 000 

1 
3 000 

1 
1 

r-f 

1 000 

5 000 

15 000 
35 000 
30 000 
6 000 

5 000 

216 (501 

5 000 

7 600 

268 502 

509 400 

8 400 

15 O00 

654 001 

599 400 

8 400 

15 000 

654 901 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 100 000 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 104 000 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.19-0 Diğer alımlar ve giderleri 1 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER-

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

14.000 

LER 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Kegim toplamı 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

26 001 

1 000 
10 000 
10 000 

1 
5 000 

26 000 

3 000 
20 000 
3 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve silgorta giderleri 5 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 600 

8 402 

Isstaatoul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenien Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1150 000 
.170 000 
255 000 

1 000 

29 500 

11 000 
7 500 

10 000 
5 000 
6 O'OO' 

26 001 

6 000 
20 000 

1 

150 000 
170 000 
255 000 

1 000 

29 500 

1 000 
7 1500 

10 000 
5 000 
6 000 

26 001 

6 000 
20 000 

1 
75 501 75 501 

5 000 5 000 

500 500 

19) 



Diş Hekimliği Fakültesi — 126 — 

Bölüm Madde 

15.000 

ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.530 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve dmıeeleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.505 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

KİTAPLIK GİDERLERİ 

15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAH GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma (giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 802 

1 
1 

1 800 
1 000 

70 001 

35 
5 

1 
000 
000 

25 000 

5 000 
26 501 43 2S0 

284 501 

50 000 
1 000 
.1; 000 

494 501 

•65 000 
1 000 
1 000 

70 001 

315 
5 

25 

1 
'000 
000 
000 

5 000 

494 501 

65 000 
1 000 
1 000 

43 260 

Kesim toplamı. 

rleri 

26 1501 

5 000 
1 000 

1 
20 OOO 

500 
307 504 

1 

43 250 

1*5 000 
2 000 

250 
25 500 

500 
602 654 

43 250 

1!5 000 
2 000 

250 
25 500 

500 
602 654 

Istanîbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
'Hükümetçe itsbenien Komisyonca kalbul ediüLeaı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam? 

Lira Lira Lira Lira 

16.216 Malzeme alım ve giderleri» 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uaman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

230 000 
1 

2 000 

3 002 

1 

1 

3 000 

4 901 

2 '500 
1 

2 000 

15 500 

10 000 
5 500 

4!25 000 
İ 

2 500 

67 002 

67 000 

1 

1 

4 501 

2 500 
1 

2 000 

36 650 

21 250 
15 400 

4)25 000 
1 

2 500 

67 002 

67 000 

1 

1 

4 501 

2 500 
1 

2 000 

36 650 

21 '250 
15 400 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15,000 
16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçte üattemıeaı Komisyonca feafbul ediiüıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 933 '875 

208 502 

8 4Ö2 

26 501 

307 604 

2 544 784 

5 W8 $98 

654 »901 

75 '50J 

43 250 

602 I6İ54 

6 765 204 

6 775 (108 

|054 19011 

75 501 

43 260 

602 1654 

8 151 em 

İsitıanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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uknum i'iiaclde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin eeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul .edi'l'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanıl 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

'ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Mulhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

24 674 

15 13811 
9 293 

15 000 

39 675 

48 477 

32 3m 
m 034 

15 000 

116 837 

48 477 

32 393 
16 om 

15 000 

116 837 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde 
nir.) 

53 360 53 360 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayı» : 1$) 
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1972 yılı için 

Bölüm 

36.000 

35.000 

36.000 

Madde 

36.320 

ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

Diğer geçen yıllar boraları 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3!9 *67ö 

39 675 
- • • , — r t 

Hükümetçe totoılen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

10 000 

1116 \sm 

10 000 

126 837 

Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplam ı 

Lira lâra, 

10 000 

10 000 

im m 
10 000 

126 837 

istanbul C. .Bütçesi' (S. Sayısı : 19) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanları aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 201 
1 
1 

70 000 
1 

668 266 

1972 yılı için 
Hükümetçe döten^en Komisyonca kaibul ediüten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 773 332 

1 

4 773 330 

1 
154 001 

39 000 
1 

115 000 
764 532 

7 578 749 

25 839 644 

20 602 384 

4 774 000 

463 260 
185 001 

70 000 
1 

115 000 
3 169 002 

33 135 529 

29 923 

20 602 

4 774 

4 546 
185 

70 

115 

184 

384 

000 

800 
001 

000 
1 

000 
3 169 002 

37 219 069 

200 000 
20 000 
20 000 

250 000 
1 

2 360 000 

200 000 
20 000 
20 000 

250 000 
1 

2 360 000 

lötıanibıal Ü. Bütçıesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDİM LAR, 

12.391 diyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALTŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalısına ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, is riski ve iş teminindeki1 güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazimnatı 

ÖDÜLLER 
12.611 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

13 060 

1 
1 

35 001 

5 000 
30 000 

1 552 878 

2 877 

1. 
1 550 000 

299 003 

45 

Lira 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe Sisten/em Komisyon-ca kalbul edüHen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

••> 

19) 

500 000 

1 

1 

404 001 

50 000 

14 000 14 000 

305 000 305 000 
1 1 

35 001 35 001 

.1 1 
5 000 5 000 

30 000 30 000 

3 502 878 3 502 878 

2 877 2 877 

3 500 000 

404 001 

50 000 
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Bölüm Madde Üdenegm eesul 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 71 500) 
/ / - Yurt dv;ı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
; 2.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı

şı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

i.2.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
i 2.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurtdışı yollukları toplamı : 832 501) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

1 000 
3 750 
7 500 

1 
3 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

7 500 

1 

25 000 
93 750 
112 500 

330 500 

5 000 
15 000 
60 000 

499 600 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira lârâi Lira Lira 

1. 000 
5 000 
7 500 
5 000 
3 000 

7 500 

25 000 
110 000 
180 000 

10 000 

2 770 500 

5 000 
15 000 
30 000 

3 055 000 

1 000 
5 000 
7 500 
5 000 
3 000 

7 

25 
110 

500 

1 

000 
000 

180 000 

10 000 

2 770 500 

5 000 
15 000 
30 000 

3 055 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

13.140 
.13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

13.520 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Yaym alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımları ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

200 000 
50 000 

500 

30 500 

500 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

108 000 

8 000 
100 000 

30 600 

664 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe İMemen Komisyoınjca k'aftml edSLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

220 000 
2 500 000 

500 

31 000 

1 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

216 000 

16 000 
200 000 

37 500 

220 000 
2 500 000 

31 

1 
5 
5 

10 

500 

000 

000 
000 
000 
000 

10 000 

216 

16 
200 

000 

000 
000 

410 001 

37 500 

410 001 

4 000 10 000 10 000 

İBİtanJb/ul Ü. Bütçesi! (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Tara Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen KomisyoiDea kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.593 Kamp ve dinlenme yerlerinin gerektirdiği 

her çeşit giderler 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ 
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ EBE 
OKULU GİDERLERİ Kesim toplamı 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.295 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alımları ve giderleri 

5 000 

655 001 

650 000 
5 000 

11 465 000 

5 000 

395 001 

380 000 
10 000 

1 

5 000 

10 791 059 

6 100 

5 000 

395 001 

380 000 
10 000 

1 

5 000 

10 791 059 

6 100 

1 000 
100 

3 000 
1 000 
1 000 

1 000 
100 

3 000 
1 000 
1 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde 

15.871 
15.372 
15:375 
15.376 
15.379 

15.4.11 
15.412 
15.415 
15.416 
15.417 
15.419 

Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

CERRAHPAŞA TİP FAKÜLTESİ ENS-
TİTÜLEEÎ GİDERLERİ 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HAS
TANELERİ GİDERLERİ 

15.591 Büro giderleri 
15.592 Ulaştırma giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

104 000 

2 500 
500 
500 

100 000 
500 

181 000 

7 

1 
150 
1 
1 

11 200 

350 
5 

500 
500 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe; istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira 

75 000 

2 
1 

70 
1 

500 
000 
500 
000 
000 

113 500 

7 
1 
1 

500 
000 
000 

100 000 
o o 
1 
000 
000 

10 596 459 

400 
12 

000 
500 

75 000 

2 500 
1 000 
500 

70 000 
1 000 

113 500 

7 
1 
1 

100 
3 
1 

500 
000 
000 
000 
000 
000 

10 596 459 

400 
12 

000 
500 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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1972 yılı için 

Bölüm 

16.000 

Madde 

15.594 
15.595 
15.596 
15.597 
15.598 
1.5.599 

16.211 
16.2.1.2 
16.215 
J 6.216 
16.217 
.10.219 

Ödeneğin reşidi 

Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Yatak bedeli giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira 

60 000 
15 000 

4 000 000 
6 000 000 

750 000 
20 000 

2 515 300 

450 000 
2 500 
5 000 

2 000 000 
56 890 

1 000 

Li 
toplamı 
Ta 

3 897 892 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

60 000 
30 000 

3 500 000 
6 000 000 

563 959 
30 000 

-

2 258 500 

300 000 
2 500 
5 000 

1 900 000 
50 000 

1 000 

Lira 

3 601 006 

Komisyonca 
Madde 1 

Lira 

60 000 
30 000 

3 500 000 
6 000 000 

563 959 
30 000 

2 258 500 

300 000 
2 500 
5 000 

1 900 000 
50 000 

1 000 

kabul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

3 601 006 

YABANCI DİL LÂBORATUVAR GİDER
LERİ Kesim toplamı 

1.6.311 Büro giderleri 
16.312 Ulaştırma giderleri 
16.315 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.316 Malzeme alım ve giderleri 
16.319 Diğer alımlar ve giderleri 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ-
GİDERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.7.12 Görevsei temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
1.6.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ. 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

GARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 138 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istemem Komisyonca kalbul ©dHJlieaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

270 000 410 000 410 000 

240 000 

30 000 

7 501 

2 500 
1 

5 000 

1 105 001 

1 100 000 
5 000 

1 

7 587 
499 
664 

1 i 465 

749 
600 
001 
000 

3 897 892 

24 105 242 

400 000 

10 000 

7 501 

2 500 
i 

5 000 

925 000 

900 000 
10 000 
15 000 

33 
3 

10 

135 
055 
410 
791 

3 601 

50 992 

529 
000 
001 
059 
006 

595 

400 000 

10 000 

7 

2 

5' 

925 

900 
10 
15 

501 

500 
1 

000 

000 

000 
000 
000 

37 21!) 069 
3 055 000 
410 001 

10 791 059 
3 601 006 

55 076 135 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKtLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Süsten/en Komisyonca kabul edaüien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.110 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

34.720 Uluslararası üniversiteler kurum ve der
neklere katılma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

500 

1 1 

1 

6 000 6 000 

500 

122 733 

47 733 
75 000 

137 733 

6 000 

350 133 

275 133 
75 000 

649 133 

6 000 

350 133 

275 133 
75 000 

649 133 

15 000 15 000 15 000 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERLEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Kandığına öde
nir. ) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇ UN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.350 İstanbul Belediyesine olan geçen ve eski 

yıllar karşılıksız borçları 
KAMULAŞTIRMA VE BATİ N ALM A -
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYA11 TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen; 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

284 000 284 000 

3 747 942 

1 
1 

3 747 940 

3 747 942 

1 
500 

137 733 
3 747 942 

3.886 176 

5 215 000 

215 000 
1 000 000 

4 000 000 

5 215 000 

1 
6 000 

649 133 
5 215 000 

5 870 134 

5 215 000 

215 000 
1 000 000 

4 000 000 

5 215 000 

1 
(i 000 

649 133 
5 215 000 

5 870 134 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1971 ödeııeğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıfkları 
12.150 '819 sayılı Kanun gereğince yapılacak; öde

meler 

1 667 792 

1 667 790 

12.250 
12.280 

12.810 
12.320 
.12 340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yalbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum .yanliKi; 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emeikli keseneği kargılıkları 
Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve 
prim kargılılkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

126 000 

1-6 000 

279 372 

2 '500 
10 000 
20 000 

1 
241 829 

5 040 

1 
1 

3 323 623 

istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komiısyonca ka*bul edafren 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 113 

3 086 850 

ı ms 060 

1 307 7190 

'1216 000 

180 000 

126 00O 
34 000 

534 387 

12 3)60 
5 000 

3)9 375 
1 

450 519 

770 

4 638 850 

1 593 060 

1 307 '7190 

1 678 000 

180 000 

126 000 
54 000 

534 387 

12 mo 
5 000 

39 375 
1 

456 1519 

7 670 770 

5 130 5 130 

16 001 
1 

16 001 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Li ra 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
J 2.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.611 Ödül 

ÖDENEK LUK 
12,75! Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

640 001 

630 000 
10 000 

1 
417 078 

2 

414 

877 

1 
200 

1 

193 378 

İli! '250 

1 

667 041 

'657 040 
110 000 

1 
1 413 362 

2 877 

1 
1 4)10 484 

1 

237 128 

250 

667 041 

657 040 
10 000 

1 

1 413 362 

2 877 

I 
1 410 484' 

t 

237 128 

11 250 

1 

Isitanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Madde ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.83-2 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtilecekleri yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 40 628) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 196 500) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE iLGÎLl ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirfbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Isftantral 

— 143 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul eddılen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaıtn 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12 '500 
1 ÖOO 
9 375 
2 500 

1 
1 

12 500 
6 000 
9 375 
2 500 

1 
1 

10 000 
10 000 
60 000 
280 000 
1 000 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 

1'5 000 
10 000 
50 000 

480 000 
1 000 

,12 600 
5 000 
9 375 
2 600 

1 
1 

11 250 8 500 8 500 

20 000 20 000 20 000 
45 000 45 000 45 000 
52 500 100 000 100 000 
15 000 15 000 15 000 

12 '500 8 000 8 000 

415 677 625 501 625 501 

361 000 556 000 556 000 

1!5 000 
10 000 
50 000 

480 000 
1 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

G E N E L Y Ö N E T I M L E İ L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA G İD ERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira IbeJdeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HlZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yanığından korunma ve sigorta giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

18 001 

500 
10 OOO 
5 000 

1 
2 1500 

20 000 

5 000 
15 000 

16 IS7I5 

270 002 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

28 000 

500 
15 000 
5 000 
2 500 
5 OOO 

25 000 

10 000 
15 000 

1.16 600 

228 894 

28 000 

500 
16 000 
5 000 
2 500 
5 000 

25 000 

10 000 
1!5 000 

:T6 500 

228 8& 

10 000 10 OOO 10 OOO 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm M.adde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

15.000 

16.000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGlLl GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.590 Özel eğitim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
L4.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15:871 'Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam abm ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15,379 Diğer abm ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

260 001 

250 000 
10 000 

1 

154 10Ö 

154 100 

2 '500 
500 
100 

L;50 000 
1 000 

1 622 096 
.. ; 

İsitıanbııl İT. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Kornisyomca feaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

218 893 

203 892, 
10 000 

fi 

218 893 

203 8912 
10 000 

1 

'5 000 5 000 

304 100 304 100 

304 100 

2 500 
500 
100 

300 000 
1: 000 

1 698 996 

304 100 

2 500 
500 
100 

300 000 
1 000 

1 698 996 

19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alını ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

TTLUSLAR ARASI J L Î Ş K Î L E R (ÖDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantılan gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

.16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bi 
Lira 

1 522 001 

40 000 
2 000 
5 000 

1: 470 000 

3'lünı toplamı 
Lira 

Hükümete; 
Madde 

Lira 

)1 518 901 

35 000 
2 000 
(i 900 

•1 470 000 

1972 yılı için 
e istenen Komisyonca kabul edilen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

5 000 

35 001 

30 000 

:> ooo 

1 

2 501 

2 1500 
L 
1 

5 000 

85 001 

80 000 

5 000 

2 502 

2 500 
1 
1 

1 

1 

518 

35 
2 
6 

470 

5 

901 

000 
000 
900 
000 

1 
000 

85 001 

80 000' 

5 000 

1 

2 502 

2 500 
1 
1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibıü edaHem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 (Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

62 592 92 592 92 592 

60 000 
2 '502 

3 323 m3 

415 1977 
270 002 
194 100 

1 622 0̂ 6 

5 785 308 

90 000 
2 5İ92 

t) 1!18 770 
625 !50)1. 
228 mt 

304 100 
.1 6Ö8 996 

8 976 261 

90 000 
2 '992 

7 670 770 
<6ar> 50!i 
228 894 
304 100 

1 '698 906 

10 528 261 

Manibul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kajbul ediLen 

Madde Bölüm toplamı .Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

31.410 Kimya Fakültesi döner sermayesine 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

4 000 

4 000 

5 000 

5 000 

5 000 

6 000 

21 319 

116 '677 
1 

4 mı 

sı mö 

— 
48 911 

312 1610 
1 

16 300 

115 340 

48 911 

32 '610 
1 

16 300 

115 340 

&bantoul Ü." Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 

(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.320 (Jeçen yıllardan devreden borçlar 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bolümü toplamı 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 149 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyomea kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam; 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

29 916 66 429 66 429 

29 916 29 9tt<6 29 91<6 
36 '513 36 513 

i\ Bütçesi (S. Sayısı : 1!)) 

4 000 1 1 
1 5 000 5 000 

51 235 115 340 115 340 

ı ı 

55 236 120 342 120 342 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARİ AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 öenel idare aylıkları 
12.111 öğretim üyeleri, gıörervliileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

2 365 537 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emökli keseneği karşılıkları 

1 428 032 

428 030 

253 

213 

40 

001 

000 
1 I. 

000 
229 769 

7 200 

3 000 
t 

207 004 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 717 

1 233 

1 394 

00 

915 

395 

520 

000 
413 001 

303 

20 
452 

7 
• > 

«> 
24 

307 

000 
I 

000 
490 

200 
000 
000 
375 

1 1 
910 

5 409 028 6 855 028 

4 163 915 

1 233 395 

1 394 520 

1 536 000 

413 001 

393 000 

20 
452 

7 
••> -> 
>> o 
24 

307 

000 
490 

200 
000 
000 
375 
1 

910 

19) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yıh için 
Hükümetçe -liötenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.380 'Sosyal Sigortalar Kurumları (kesenek ve 
prim fcarşıbJkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.39.1. Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
.12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.751 
ÖDENEKLER 
Mahrumiyet yeri ödeneği 

12 520 

20 002 

20 000 

252 401 

12.510 
12.571 

12.590 

12.611 

Lk görev tazminatları 
îş güçlüğü, iş riski ve iş temininde 
lük zammı 
Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER 
Ödül 

4d güç-
2 800 

1 
249 000 

1. 

39 235 

7 768 
1 

111 000 

5 000 
40 000 
66 000 

1 443 020 

2 860 

1 
1 440 159 

1 

39 235 

7 768 
1 

111 000 

5 000 
40 000 
66 000 

1 443 020 

2 860 

1 
1 440 159 

1 

1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı ; 19) 



İşletme Fakültesi — 152 — 

Bölüm Madde 

12.81.3 
12.814 

12.83 L 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Lira Iiira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

13.000 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin, yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 41 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 230 600) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

182 250 

000 

000 

!() 000 
7 500 

000 
000 
500 
000 

18 750 

30 000 
22 500 
42 000 

5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

271 600 

000 

2 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

30 000 
90 000 
82 600 

8 000 

271 600 

000 

2 000 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

30 000 
90 000 
82 600 

8 000 

347 101 441 809 441 809 

&fcanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



işletme FaMilte* 153 — 

Bölüm Madde 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yaym alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
G E N E L Y Ö N E T I M L E İ L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GÎDER. 
LERI 

13.520 'Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemien Komisyonca kalbul edEm 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

257 501 

7 500 
10 000 
50 000 

150 000 
40 000 

23 500 

. 500 
5 000 
5 000 
:} 000 

10 000 

25 009 

10 000 
15 000 

100 

358 001 

25 30$ 

6 
4 
3 
12 

35 

15 
20 

308 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 

358 001 

7 500 
10 000 
35 000 
175 500 
130 000 

1 

7 500 
10 000 
35 000 
175 500 
130 000 

1 

25 308 

6 
308 
000 

4 000 
3 
12 

35 

15 
20 

000 
000 

000 

000 
000 

:i(i 5oo Ki 500 

İstanbul t). Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



İşletme Fakültesi — 154 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lfcra Lira 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira (bedeli 36 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 66 250 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 250 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 65 000 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 30 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 30 000 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 5 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ 329 103 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 165 601 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro 'giderleri 5 000 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçt© ifetlesmeaı Komisyonca kalbul edüSıea 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

7 000 7 000 

119 250 119 250 

1 000 1 000 

250 250 

118 000 118 000 

40 000 40 000 
75 000 75 000 

3 000 3 000 
365 403 365 403 

171 401 171 401 

5 000 5 000 

19) 



işletme Fakültesi — 155 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

15.372 Ulaştırma 'giderleri 500 
15.375 Giyim - kuşam alîîm ve giderleri l 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 100 000 
15.-'179 Diğer alım ve giderleri 100 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 163 502 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15 411 Büro giderleri 30 000 
15.412 Ulaştırma giderleri 500 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri '-* 1. 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 1. 
15.416 Malzeme alım ve .giderleri 130 000 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri ;> 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 98 603 

LÂBORATTVAR (İİDURLURİ 
Kesim toplamı 65 000 

16.21 1 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 65 000 
16.219 Diğer alımlar ve gide itleri 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe isite'nen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplaımı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

400 
1 

165 000 
1 000 

400 
1 

165 000 
1 000 

194 002 194 002 

40 000 
1 000 

1 
1 

150 000 
3 000 

10 

59 
2 

000 
500 
000 
000 

40 
1 

150 
o o 

000 
000 
1 
1 

000 
000 

104 103 104 103 

71 500 71 500 

10 

59 
2 

000 
500 
000 
000 

19) 



İşletme Fakültesi 

Bölüm Madde 

156 

ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VB KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onanımı 
16.820 Makina ve teçhizat onanımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11 001 

1 000 

10 000 

2 502 

2 500 
1 
1 

20 100 

20 000 
100 

2 365 537 
347 101 
66 250 

329 103 
98 603 

S 266 594 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde üçlüm toplamı Madde Bölüm topams 
Lira Lira Lira Lira 

5 002 

1 

5 000 

7 501 

2 500 
i 
1 

5 000 

20 100 

20 000 
100 

5 409 028 
441 809 
İli) 250 
365 403 
104 103 

6 439 593 

5 002 

5 000 

7 501 

2 500 

5 000 

20 100 

20 000 
100 

(i 855 028 
441 809 
119 250 
365 403 
104 103 

7 885 593 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



İşletme Fakültesi — 157 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HAROAMALAEI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği .Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tupiamı 
Bölüm IViaddc Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLİ 25 000 25 000 25 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 41 360 90 258 90 258 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 27 010 42 270 42 270 37 010 

14 280 
12 730 

14 350 

41 360 

42 270 

29 540 
12 730 

14 350 

DÖNER . SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 İşletme Fakültesi döner sermayesi 25 000 25 000 25 000 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 3 300 5 000 5 000 

ULUSLARLARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası üniversiteler, kurum ve der
neklere katılma payı 3 300 5 000 5 000 

35.210 % 1 ek karşılıkları 14 280 29 540 29 540 
35.230 Sandık ve yönetim giderleri 12 730 12 730 12 730 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 14 350 14 350 14 350 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 9 350 9 350 9 350 
İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



İsletme Fakültesi 158 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşitli 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ateıteınan Komisyonca kaıbul edilLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

35.682 Talebe, sanat ve kültür hareketlerinim ge
rektirdiği giderler 
DURNUK, BtRLİK, KURUM, KURU 
LUŞ, SANDİK VH BttNZERİ TUŞEK-
K ÜL L URU YARI) TM LA K 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 
(Memınlar Yardımlaşma Sandığına öde-
ni r.) 

38,000 BORÇ ÖDEMELERİ 

<İK(JKİV YILLAR BÜROLARI 
36.320 Diğer «-ecen yıllar borçları 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLİ İBölümü toplamı 

34.000 MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORU ÖDKMHLEKİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

r> ooo 

25 000 

3 300 

41 360 

5 000 

33 638 

3 000 

3 000 

25 
r> 
90 

000 
000 

258 
000 

5 000 

33 638 

3 000 

3 000 

25 
5 

90 
o o 

000 
000 

258 
000 

69 660 123 258 123 258 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Veteriner Fakültesi — 159 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

PERSONEL GÎDERLERÎ 10 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 1. 
12.111 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 1 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler l 

ÜCRETLER Kesim toplamı 2 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti L 
12.280 İşçi ücretleri 1. 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 8 

12.31.0 Aile yardımı 1 
12.320 Doğum yardımı 1 
12.330 Ölüm yardımı 1 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 1 
12.350 Yakacak zammı 1. 
12.370 Emeldi keseneği karşılıkları t 

DÎĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenken Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

30 30 

3 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

3 

1 

1 

1 

2 

1. 
1 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

19) 



Veteriner Fakültesi — 160 — 

Bölüm Madde 

12.430 

ödene Sin cesidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

AZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 
12.571 

12.590 

Ek görev tazminatı 
îş güçlüğü, iş riski ve iş lemiııindeki güç
lük zammı 
Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 

Kesim toplamı 

12.600 ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 

12.833 
12.835 

12.841 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplanış : 5' 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca 'kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira 

1 
1 

11 

1 

11 

1 
I 

11 

İsitianbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Veteriner Fakültesi — 161 — 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde- Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca ka.bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.000 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
1.2.873 
12.875 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.190 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı •. 6) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL 
LAR 

YÖNETIMLE İLGİLİ ALIM-
Kesim toplamı 

Kırtasiye1 alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ye giderleri 

13 13 13 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Veteriner Fakültesi — 162 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneğ'i Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edoflten 
Madde Bölüm toplamı Madde liölüırı toplamı Madde Bolüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 1 
13.420 Telefon giderleri 1 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 1 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 2 

13.210 Su giderleri 1. 1 1. 
13.220 Temizlik giderleri 1 1 1 
13.230 Aydınlatma giderleri 1 1 1 
13.240 Bahçe giderleri 1 1 I 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 2 2 2 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 1 1 1 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 1 1 1 
tsiteuübul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 



Veteriner Fakültesi — 163 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER-
LERİ Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alını ve giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERÎ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
] 6.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe isterien Komisyon'ca kalbul <ediillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Isibanbul Ü. Bütçesi 

1 

1 

(S. Sayısı : 19) 
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Veteriner Fakültesi — 164 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

30 

13 
o o 

• > 

8 

57 

30 

13 
o 

3 

8 

57 

3d 

13 

3 

3 

8 

5? 

İstanbul Ü. Bütçesi! (S. Sayısı : 19) 



Veteriner Fakültesi — 165 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonıca katbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin eeşidi Lira Lira l i r a Lira Lira Lira 

/ / - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 3 3 3 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 2 2 2 

35.648 Talebe kantinine yardım 1 1 1 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 1 1 1 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurların öğle yemeklerine yardım 1 1 1 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde- • • 
nir.) 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çegidi 

53.000 

61.000 

H/l — Vergi gelirleri 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Kayıt, imtihan ve diploma harelan 

B/2 — Vergi dı§t gelirler 

KURUMLAR HÂSILATI 

61.110 Döner sermaye gelirleri 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.320 Kitap satışı gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Kesim toplamı 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen,. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top.amı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

9 000 000 10 450 000 10 450 000 

î) 000 000 10 450 000 10 450 000 

25 000 

500 000 

1 
500 000 
700 000 

500 000 

1 200 001 

25 000 

550 000 

600 001 

1 
600 000 
950 000 

550 000 

1 550 001 

— 

25 000 

550 000 

600 001 

1 
600 000 
950 000 

550 000 

1 550 001 

îstfeanibııl Ü; Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Bölüm Madde Gelirin cesidi 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde li.Üiim toplamı Madde Bölüm top'anu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

B/3 — özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçmiş yıldan devreden nakit 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 
Bölümü toplamı 

KURUMLAR HASILATI Bölümü toplamı 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

Bölümü toplum 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

206 124 812 
10 000 000 

216 124 812 

9 000 000 

25 000 

500 000 

1 200 001 

216 124 812 

226 849 813 

324 059 832 

314 059 8:52 
10 000 000 

10 450 000 

25 000 

550 000 

1 550 001 

324 059 832 

336 634 833 

342 324 421 
11 500 000 

353 824 421 

10 450 000 

25 000 

550 000 

1 550 001 

353 824 421 

366 399 422 

l^tanibui Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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O - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Kanun 18 . . 6 . . 1946 4936 S. K. Ek 
115 S. K. M. 

54 

F. 

•a) 

b) 
e) 
d) 

e) 
f) 
ff) 
lı) 
i) 

G-eııel Bütçeden verilecek ödenek 
Özel idare, belediyelerce ve başka kurumlarca yapılacak yardımlar 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kurumlarca alıman harçlar ve ücretler 
Üniversite ve fakültelerle, bunlara bağlı enstitü ve kurumlarda yaptırılac'ak araştırıma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili kuruluş veya kişilerden alınacak paralar 
Yayın satış gelirleri 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı kuramların, taşınır ve taşınmaz malların gıelirleıti 
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik gelirleri 
Döner sermayeli işlerden elde edile eefc kârlar 
Bağışlar ve vasiyetler. 

Kanun No. 
G - CETVELİ 

1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı İstanbul Üniversitesi binaları/mın yapılması hak

kımda Kanun 
527 Cteleeek yıllarda geçici yüklenmelere dair Kanun 

İstanbul Ü. Bütçesi • (S. Sayısı : 19) 
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R — CETVELİ 

1972 yılı Genel Bütçe Kanuırtum bağlı (R) işardtli celfcveideki harcama formülleri ibu Ibültiç© içim, dıe ııjygullaiLir 

Bölüm' IVladde 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
14.799 MedJüko - Sosyal Merkezi gidteriteri : 

Diğer alım ve gtiıderlerü : 
Öğrencilerin sosyal faaliyetleri! ile kanıp için lüzumlu giderler ve hastalanan öğrencilerin her türlü ilâç, tedavi ve muayene gi
derleri ile sanatoryum ve prevantoryumda yatacak öğrencilerin giderleri ve ihaleye çıkarıhvn ilâç ve tıbbi malzemeler 2490 sa
yılı Kanun hüümlerinden başka hükümler uygulanmaz. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Yaltialkla teıdaıvi kurümliarı gideri esti : 
Tıp Faiküütesi foasıfcaıneleri ıglderfleri : 

15.597 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.598 YaJtok foedeli giderleri : 

Belediye ve Evkaf daireleri ile Tıp fakülteleri tarafından tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar dairesinde Maliye Bakanlı
ğının muvafakati ile ödenecek yatak bedelleri, hastane ve lâboratuvaıiarda çalışan personelin yiyecek bedelleri de bu tertipten 
ödenir. 

16,000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Lâfbloratulvar giderleri : 

16.217 Yiyecek allım ve giderleri : 
Lâboratııvariardaki tecrübe hay vanlarıının yiyecek bedelleri bu tertipten ödenir. 

16.810 Bünıa onlarımı : 
Rektörlük ve fakülteler tarafından öğrenim için kullaınlan Belediye ve Evkaf dairelerine ait hastane ve diğer bin alarmı bakım 
ve küçük onarım giderleri1 de bu tertipten ödenir. 

35.000 SOS FAL TRANSFERLER : 
35.682 Tafliefbıe, saaıat ve kültür harrekeltlerMo gerektirdiği gSderlier : 

Öğrencilerin yapacakları her türlü sanat ve kültür hareketi erinin giderleri ile İm maksatla davet edilecek tiyatro, müzik ve 
folklor ekiplerine ödenecek ücretler Rektörlük ve fakülte yönetim kurulları kararma istinaden bu tertipten ödenir. 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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âöİüm 3Vİadde 

23.000 MAKJİNA, TEÇHİZAT VE 

23.112 Tsüşalt alınlıları : 

23.812 Ta^ılt alımları : 

İT ALIMLARI VE ONARIMLARI i 

237 ısayılı Kamın gîör'egTmloe aflımacak t a ş ı t l a 

TARIM SEKTÖRÜ 

Adet 'Taşıtın cinsi Diferansiyel 

1 Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı) 4 X 4 

1 Motorlu sandal 

1 Arazi kaptıkaçtı (şehir dışı) 4 X 4 
1 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı hiz

metleri için) 4X4 

•Nerede laullaınlacağı 

Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırına Ensti
tüsü hizmetlerinde 
Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Ensti
tüsü hizmetlerinde 
Orman Fakültesi hizmetlerinde 

İşletme Fakültesi hizmetlerinde 

Isltanbnl Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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T — CETVELİ 

Plâka No. Çeşidi Motor No. 

Metvculti iteşılt oeitveld 

Hangi işte kullanıldığı Değeri ^arihi Dairesi Markası 

34-AA-160 
34-KE-102 

34-AD-258 

34-AE-712 
34-FF-190 
34-FF-097 

34-AF-570 
34-AE-4S6 

34-AF-414 
34-AF-587 
Plâka yok 
34-FF-754 
34-BE-870 
34-AE-810 
34-AD-076 
34-AD-077 
34-AD-078 
34-AD-079 
34-AD-080 
34-AF-533 
34-AF-669 
34-KE-176 

Binek tenıezzüh 
4X2 Binek Oto. 

4X4 Arazi binek 

4X2 Kamyonet 
4X2 Kamyonet 
Kamyonet 

4X2 PicJJp 
iStation Vagon 

Pick - Up 
Binek 
Bilnek 

Pick - Up 
Station Vagon 
Ünıiversal 
Arazi binek 
Arazi Station 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Otobüs 
Arazi Station 
Otobüs 

225527.1.G 
785926.F.55Yw 

258380 q. J. 

572068 
256477 

1.Ş.8406 

40144 T. 
226-97661 

2506 
639173 

Me.51.454 
116901-4538 

A.9Er.2504480 
126014 

4.J.1.1846 
166135 
616487 

248167915 
40168 

337339398 
14867 

187080/26 

Rektölük makam arabası 
Rektörlük Mediko - Sosyal hizımet-
leri için 
Film Me rkezimd e 

Cenaze naklinde 
Çapa Fen Atelyesinde 
Parazitoloji Enstitüsünde araştı r-
ma ve incelenle hizmetlerinde 
İlmî araşt/rnnıa işlerinde 
Seyyar Lâboratuvar 

Nakliye (dönıer sermaye) 
1 )ekanlık. emrinde 

60 000 

30 000 
35 000 

10 348 
4 600 

•lli.be 
30 000 

40 548,4.1 

1 000 
Hibe 

'Bozuk Amerikan Yard. 
Arazi! araştırnıalarmda 
Araştırıma 
Arazi tatbikatı 
A razi araştırmalarında 
Ara z i ar aştı ı imal arı nd a 
Öğrenci tatbikatlarında 
Öğrenci tatbikatlarında 
Servis (Fakülte Sarıyer) 
iServils (Fakülte Beyazıt) 
A razi a raştırmal a rı IM la 
Servis (Fakülte Beyazıt) 

47 950 
40 000 hilbe 

14 692 
14 692 

20 000 hibe 
16 216 
25 000 
88 248 

249 900 
25 000 

299 999 

13 

3 
21 

21 
16 

<> 
7 
o o 

23 
27 
27 , 
28 . 
26 . 
14 . 
17 
10 . 
11 
25 
Ki , 
2 

10 . 
9 

. 4 . 

. 12 . 

. 1 2 . 

. 10 . 

. 4 . 

. 6 . 

. 8 . 

. 7 . 

. 2 . 

. 1 0 . 

. 1 0 . 
2 

. 9 . 

. !) . 

. >) . 

. 5 . 
o . •> . 

. 12 . 

. 1 . 

. 6 . 
2 

. 9 . 

1967 

1958 
1959 

1958 
1955 

1965 
1964 
1959 

1960 
1962 
1962 
1967 
1963 
1956 
1956 
1962 
1946 
1953 
1960 
1964 
1964 
1968 

Rektörlük 

Rektörlük 
Rektörlük 
959 
Tıp Fak. 
Tıp Fak. 

Tıp Fak. 
Ecz. Fak. 
Hid. Biyo. 
(Enst. 
Fen Fak. 
Feaı Fak. 
Fen Fak. 
Fen Fak. 
İşletme Fak. 
Jeoloji Enst. 
Orman Fak. 
Orman Fak. 
Orman Fak. 
Orman Faik. 
Orman Fak. 
OrmaJn Fak. 
Orman Fak. 
Orman Fak. 

Playmaut 1966 

Chevrolet 1955 
Üniversal 1959 

Chovrelet 1952 
Fiat 1950 

Jeep Wile Owerland 
Chevrolet 1964 

Wile Owerland 
Jeep Willis 
Wilİ!İs Owerland 
Willis Owerland 
Dodge 
Ford 1959 
Willis Owerland 
Jeep 
Ford 
Chevrolet 

; G.M.IC. 
'. Bedford 

Magirus 
Jeep (Pick - Up) 
M.A.N. 

İstanbul Ü. Bütçesi1 (S. Sayısı : 19) 
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Plâka No. Çeşidi Motor No. Hangi işte kullanıldığı Değeri Tarihi Dairesi Markası 

34-KE-066 
34-KL-578 
34-KZ-189 
34-KE-820 
34-KS-150 
34-KZ-195 
34+KZ-296 
34-KZ-704 

Ambulans E.2831 
4X4 Pibk - Up 6178082 
4X4 Arazi kaptıkaçtı F.0520 
4X4 Pick - Up B.225-2193 
4X2 Ambulans V.225-1861 
4X4 Arazi Kap. F.0516-PG 
4X2 Ambulans B.22-2184 
4X4 Arazi Pikap J.2600 

34-KZ-611 4X4 Arazi Kaptıkaçtı — 

Otobüs 
34^KZ-848 4X4 Şehir dışı Kap. B-225-3169 
34-AE-485 4X4 Arazi kap- KV-64-226 

tıkaçtı 97661-26-33HP. 

Hasta nakli için 
Film çekmede 
Arazi araştır m ala rı nda 
Cenaze nakli 
Hasta nakli 
Arazi araştırmalarında 
Hasta naklinde 
Yapı İşleıd Başkanlığı hizmetle
rinde 
İktisadi, Coğrafya ve Turizm Ens
titüsünde 
Kimya Fakültesi 
Hukuk Fakültesi hikmetlerinde 

10 948 
48 000 

105 000 
44 000 
75 000 

105 000 
75 000 

34-KV-764 4X2 Kamyon 

34-KV-852 4X4 Pükap 

34-KV^874 4X2 Panel 

36865990802 
L.C. 

Se yyar Lâboratu var 

Canlı Balık ve Caıılık Balık Yu
murtası 

309-V-1019 Canlı Balık ve Canlık Balık Yu
murtası 

T-225-3099 İmroz Balıkçılık ve Süngercilik 
İstasyonu 

25 
5 
4 

29 
23 

5 
10 

. 3 . 

. 2 . 

. 1 1 . 

. 4 . 

. 7 . 

. 1 1 . 

. 1 2 . 

1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Tıp Fak. 
Relktörlük 
ÎEdebiyat Fak. 
Cer. Tıp. Fak. 
Cer. Tıp. Fak. 
Kimya Fak. 
Mediko - Sosyal 

Dodge 1948 
Jeep 
Chevrolet 
Dodge 
Dodge 
Chevrolet 
Dodge 

48 000 24 . 2 . 1971 Rektörlük Jeep 

65 000 12 . 1 . 1971 İktisat Fak. Jeep 
210 000 16 . 1 . 1971 Kimya Fak. 
70 000 21 . 4 . 1971 Hukuk Fak. 

40 548 3 . 7 . 1959 Fen. Fak. Hid-
robioloji Enst. Will - Jeep 

69 000 4 . 8 . 1970 Fen. Fak. Hid-
robioloji Enst. 

55 000̂  27 . 2 . 1971 Fen Fak. Hid-
robioloji Enst. 

Enternasyonal 

Enternasyonal 

60 000 20 . 1 . 1971 Fen. Fak. Hid-
robioloji Enst. Doç 

\>o<{ 

İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 19) 
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Toplantı: 11 rtft 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z U 

1972 YILI 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bütçesi 





İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /21) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1339/11311 

ÜV1İLLHT MEOIiİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ajrzı Bakanflar Kurulunca 
29 . 11 . 1071 tarîhinıdıe kararüaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1072 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Crereğinnı yapılmasını s&ygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

iBaşfoakan 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



— 4 — 

CARÎ HARCAMALAR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı cari harcamaları 1971 yılma nazaran (38 725 908) lira f azlasiyle (81 985 684) lira olarak tesfoit edilmiştir. 
Bu fazlalık haddizatında (42 359 333) lira ise de muhtelif tertiplerde yapılan (3 633 425) lira tutarındaki noksanlıklar göz önüne alınınca ha

kiki fazlalık yukarıda 'belirtildiği üsser© (38 725 908) liradan ibarettir. 
Fazla ve noksanların müfredatı île ilgili tertip ve gerekçelerin izahı aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira. 

21 908 '870 Aylıklar kesimine dâhil •.L!2.ıLl10aı.eıt (Devlet ımomurları aylıkları) ıım rektörlük, fak idle I er ve Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde 
olup .1971 yılı hütçeleriniu ilgili daireler için bu tertibe (1) lira (konulması nedeniyle kanunen artırılmıştır. 

1 46'7 9o''8 AyhMar kesimine dâlhil 12/1 î) 1 nci (Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile ılımanlar aylıkları) ımn Mühendislik - Mimarlık, 
Temel Bilimler ve Gemi İnşaatı i'akül/teleri maddelerinde olup bu yıl üst derece ve terfi faiklarından dolayı [kanunca artırılmıştır. 

1 2413ı .192 Aylıklar kesimine dâhil 12.450 nci (8.19 sayılı Kanun gereğlnıce yapılacak ödemeler) •;;.>] rektörlük, fakülteler ve Nükleer Enerji Ens
titüsü .maddelerimde olup kanuni Ibir artıştır. 

48 öCO Ücretler kesimine dâhil 12.250 nci (YaJbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) ain Temel Bilimler fakültesi maddesinde olup /bu yıl 
(mukavele ile istihdam edilmek üzere davet edilecek yalbancı profesör veya uzman adedindelki fazlalık dol ay ıs iyi e artırılmıştır. 

'50 479 Ücretler kesimine dâhil 12.260 mcı (Sözleşmeli personel ücreti) nin rektörlük maddesinde olup Ibu yıl mukavele ile istihdam edilecek 
•2 'avukatın ücretinden münfb akistir. 

15!;î.44() Sosyal yardımlar kesimine dâhil 12.310 mou (aile yardımı) nın rektörlük, fakülteler ve Nükleer Hn-erj-i Enstitüsünün maddelerinde 
olup (13) celüvelinde (mevcut personelim 657 sayılı Kanun gereğince memur statüsüne talbi «olmaisü dolayısiyle kanunen artırılmııştır. 

2'8.O0Ö Soisyal yardımlar kesimine 'dâlhil 12.320 nci (Doğum yardımı) nın Rektörlük maddesinde olup tahinine .binaen (bu miktar artırılmııştır. 
70 000 'Sosyal yardımlar kesimine dâhil 12.840 ııcı (Tedavi yardımı ve eruaze'masrafları) mn Rdldtörlük maddesinde olup (D) cetvelinde mev-

cuit personelin '6157 sayılı Kanun ıgereğince 'memur statüsüne dâhil olması medeniyle kanunen artırılmıştır. 
'3 410 137 Sosyal yardıimlar kesi'mine dâhil 12.370 nci. (Emekli keseneği fkaıiş diki arı) nın Rektörlük ve fakülteler ile Nükleer ' Kaeıgi Ensitiltosü 

maddelerinde olup kanuni Ibir artıştır. 
4 910 Sosyal yardımlar kesimine dâlhil '12.374) nci '(Eıınekli IkeSeneği kurumları kesenek ve prim (karşılıkları) ıım Rektörlük, fakülıteler ve 

Nükleer Enerji Enstitüsü madde Ierinde olup kanuni ibir -arltıiştır. 
222.820 Soya'l yardımlar kesimine dâhil J2.391 nci ('G-iyecek yardımı) inin Rektörlük, fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsü maddeleriude 

olup ibu yıl verilecek iğiyim yardımı dolayısiyle hesalben artırılmıştıır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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51>4 635 Ek çalışma karşılıkları .kesimine dâhil T2.410 ncıı (Fazla çalış'ma ücreti) inin Rektörlük, inşaat, M akıma, Eleiktrilk - Maden ve Kimya 
fakülteleri ımaddelerinde olup T969 malî yılı sonlarında açılan gece'eğitimi için'her sene yeni öğrenci almamız dolayısiyle .kanunen ar
tırılmıştır. 

45.2*1) Ek çalışma karşılıkları 'kesimine dâhil 12.430 ncıı ('Konferans ücreti) ııin Rektörlük, Mimarlık, Malkina Kimya, Mühendislik - Mimar
lık, Te/mel Bilimler ve Gemi İnşaatı maddelerinde olup (bu yıl davet edilecek konferansiyerlerin çokluğu dolayısiyle arttırılmıştır. 

55 500 Ek 'çalışma karşılıkları keısimine dâhil 12.450 nci (493l6 sayılı Üniversiteler Kanununun 5'5 nci 'maddesi gereğince verilecek ücrdtler) 
in Müihenjdisliik, Mimarlık, Temel Bilimler ve 'demi inşaatı maddelerindedir. Fakültelerin yeni kurulması dolayısiyle ibu .miktar artırı'l-
.•mışjtır. 

1. 907 Tazminatlar kesimine dâhil 12.510 ncıı (Ek görev tazminatı) nm Temel Bilimler ve demi İnşaatı Fakültelerindedir. Yeni kurulan 
bu iki Fakültelerin dekanlarına ödenecek ek görev tazminatı dolayısiyle kanuni bir artıştır. 

9 (137 018 Tazminatlar kesimine dâhil 12.590 nci (f'iıiversite Tazminatı) nm Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsünün maddele
rinde olup kanuni bir artıştır. 

3 49.9 Yolluklar kesimine dâhil 12.811 nci (Sürekli görev yollukları) nm Mühendislik - Mimarlık ve demi İnşaatı Fakültelerinde olup bu 
yıl dışarıdan temin edilecek memurlar dolayısiyle bu miktar artırılmıştır. 

57 750 Yolluklar kesimine dâhil 12.813 ne t (Çeçiei görev yolluğu) nun Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsünün maddele
rinde olup seyahatlerin çok yapılması dolayısiyle artırılmıştır. 

499 Yolluklar kesimine dâhil 12.814 ncü (Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu) mm Elektrik, Mühendislik - Mimar
lık Fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

7 000 Yolluklar kesimine dâhil 12.831 n d (.Staj ve öğıenim yolluğu) nun Mühendislik - Mimarlık, Temel Bilimler ve demi İnşaatı Fa
külteleri maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

27 250 Yolluklar kesimine dâhil 12.832 nci (Kongre ve konferans yolluğu) nun Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsünün 
'maddelerinde olup bu yıl 'konferans ve kongrelere iştirak edeceklerin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

15 125 Yolluklar kesimine dâhil 12.833 ncü ('Araştırma ve inceleme yolluğu) nun fakülteler maddelerinde okıp bu yıl araştırma ve inceleme
lere iştirak edeceklerin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

2 498 Yolluklar kesimine dâhil 12.834 ncü (Kurs yolluğu) nun Maden, Temel Bilimler ve Gemi İnşaatı Fakülteleri maddelerinde olup bu 
yıl kursa iştirak edecek kursiyerlerin fazla olması dolayısiyle artırılmıştır. 

6 88\S Yolluklar kesimine dâhil 12.835 nci (Merkez, Kurum ve Enstitüler yolluğu) nun fakülteler maddelerinde olup fakültelere bağlı 
merkez, kurum ve enstitülerin ihtiyacına binaen artırılmıştır. 

ti 090 Yolluklar kesimine dâhil 12.830 nci (Konferans için getirtileceklerin yolluğu) nun Mimarlık, Mühendislik - Mimarlık, Temel Bi
limler ve demi İnşaatı Fakülteleri maddelerinde olup bu yıl davet edilecek konferansiyerlerin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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61 3T5 Yolluklar kesimine dâhil 12.853 ncü ı(Yurt dışı geçici görev yolluğu) nun Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsü madde
lerinde olup 1969 malî yılında yapılan devalüasyon dolayiisiyle kanunen artırılmıştır. 

•6 374 Yolluklar kesimine dâhil ] 2.854 neü (Yalbancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı ıgecici görev yolluğu) nun Mimarlık, Maden ve 
Mühendislik-Mimarlık Fakülteleri maddelerinde olup bu yıl mukavele ile istihdam, edilecek yabancı profesörler ve uzmanların ade
dinde fazlalık dolayısiyle artırılmıştır. 

48 99sG Yolluklar 'kesimine dâhil 12.871 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) nun Rektörlük, Kimya, Mühendislik - Mimarlık, Temel 
Bilimler ve Gemi İnşaatı Fakülteleri maddelerinde olup bu yıl 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere 
yurt dışına gideceklerin ve süreleri dolup yurt dışından döneceklerin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

161 624 Yolluklar kesiminin 12.872 nei (Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu) nun Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsü
nün maddelerinde olup bu yıl kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

188 750 Yolluklar kesiminin 12.878 ncü (Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu) nun Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsünün madde
lerinde olup bu yıl araştırma ve inceleme yapacakların çokluğu ile devalüasyon nedeniyle artırılmıştır. 

62 870 Yolluklar kesimine dâhil 12.874 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) nun Rektörlük, Mimarlık, Mühendislik - Mimari ilk, 'Temel Bilimler ve 
Gemi İnşaatı ile Nükleer Enerji 'Enstitüsünün maddelerinde olup bu yıl kursa iştirak edecek asistanların fazlalığı dolay isiyle arttırıl
mıştır. 

12 W& Yolluklar kesimine dâhil 12.875 nci (konferans için yurt dışından getirtileceklerin yolluğu) mun Mimarlık, Makina - Kimya - Temel 
Bilimler ve Gemi İnşaatı fakülteleri maddelerinde oluıp Ibu yıl davet 'edilecek konferansiyerterin çokluğu dolayısiyle artırılmıştır. 

17 tL'50 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dahil dftJlTO ncu (Kırtasiye alımları/ ve giderleri) nin Rektörlük, İnşaat, Mlülhendislik - Mim a r-
lı!k, Tem'el Bilimler ve Gemi inşaatı faikülteleri ile Nükleer Enerji Enlstitüsü maddelerinde ıolup, kırtasiye rfiyaıt ve sarfiyatındaki vâki 
artış dolaıyısiyle artırıl/mıştır. 

'22 00Ö Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.1120 nci (Ibalsiılı kâğı)t ve deıfter alımları ve 'giderleri) niıı Rektörlük, Elektrik, Mülıen-
diîslik *- Mimarlılk Temel Bilimler ve Geımi İnşaatı fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde ohıp Ibaısılı kâğıtta vâki artış 
dolayiisiyle artırılmıştır. 

1275 500 Genel yönetimle ilgili alımlar (kesimine dâfhil 1'3.'1I30 ncu (Döşeme ve dem iribaş alımları ve diğerleri) nin Rektörlük, İnşaat, Makina, Mü
hendislik - Mimarlılk ve Nükleer Enerji Enlstiltıülsiünün maddelerimde oluıp günden ıgüne genişliyen üniversitemiz büroları, kürsü ve lâfoo-
raitııvarlarına alınacak döşeme ve demirbaşlar dolayısiyle artırılmıştır. 

11 4Ö9 ' İ l i Genoıl yönetimle illgili alımlar kesimine d'âihil 113.140 nci (Yayın alımları ve giderleri) nin Rektörlük, falkülteler ve Nükleer Enerji Ens
titüsü imaddelerinde oluıp yıldan yıla çoğalan 'öğrencilerin öğretimini temin için üniversitemiz öğretim üye ve yardımcılarının yaamış 
oldukları telif ve tercüme eserlerini nin 'ücretleri ve öğrencilerin öğrenimini sağlıyan 'buı deriş kitaplarının (baskı, klişe, kâğıt ; ve kar
ton sarfiyatında vâikı artış dolayısiyle artırilmuşitır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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'J2 450 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil (1<3.1'50 nci (yakaicalk alımları ve giderleri) nin Rektörlük maddesinde öluıp istühlâlktalki 
vâlkı artıtş dolayıısiyle artırılmıştır. 

,3 498 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine ıdâlhil 13.l190 met (diğer alımlar ve 'giderleri) nin Rektörlük, Makina ve Gemi İnşaatı ilo Nük
leer Enerji Enstitüsünün maddelerinde olup ihtiyaca (binaen arttırılmıştır. 

4)99 Genel yönetimle ilgili giderler kesimine .dâhil '15.12110 ncı (ıSu giderleri) tnin Maden Fakültesi maddesinde olup (!l) lira'bk mıevcuıt ödene
ğin '(600) liraya 'çıkarılması nedeniyle fbizzarure artırılmıştır. 

8 700 Genel 'yönetimle ilgili giderler kesimine dâlhil 15.230 nci (temizlik gidenleri) nin Rektörlük, inşaat, Mimarlık - Kimya ve Temel Bilim
ler fakülteleri ve Nlülkleer Enerji Enstitüsünüvı maddelerinde olup sarfiyattaki vâlkı artış dolayıısiyle artırılmıştır. 

!5 000 Genel yönetimle il'giil giderler kesimine dâlhil l'3.ı24'0 ncı (Balhçe .giderleri) inin Rektörlük maddelerinde olup ihtiyatça binaen artırılmış1-
ıtvr. 

14 000 Genel yönetimle ilgili giderler kesimine dâlhil 13:290 ncı (Diğer yönetim ıgiderleri) nin Rektörlük, Makina, Elektrik - Maden, Kimva -
Mühendislik - Mimarlık Temel Bilimler ve Gemi Fakültesi ile Nükleer Eoerji Enstitüsünün maddelerindeki sarfiyatlarda vâki • artış 
dolayıısiyle ibizizarure artırılmııştır. 

"32 000 Ulaştırma .giderleri kesitmine dâhil 13.410 ncu (Poıs'ta - telgraf giderleri) nin Rektörlük, fakülteler, ve Nüfkleer Enerji Enstitüsünün 
(maddelerinde olup - posta - telgraf ücretlerinde vâki yükseliş ve muhaberatın çokluğu dolayıısiyle ıbizzarure artırılmııgltıır. 

!105 '500 Ulaştırma giderleri kesimine dâhil 13.420 nci ('Telefon giderleri) nin Rektörlük, fakülteler ve Nükleer (Enerji Enstitüsünün madde-
leriinlde olup mü'kâle'melerin <çoşIuğu ve ücretlerdeki vâki artıış dolayıısiyle artırılmıştır. 

2 500 Ulaş/tınma giderleri kesimine dâhil 15.4J30 ncu (Taşıma giderleri) nin Makina Ve Mühendislik - Mimarlık Fakültesi .maddelerinde olup 
ihtiyacına Ibinaen antınlmııştır. 

1 900 Taşıt işletme ve onarma giderleri kesimine dâhil 13.510 ncu (Rektörlük taşıt işletme ve onarma giderleri) nin Rektörlük maddesinde 
ohıp ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

900 Taşıt işletme ve onarma giderleri kesimine dâhil 13.520 nci (Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri) nin Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi maddesinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

4 000 Güvenlik giderleri kesimine dâhil 14.342 nci (7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderleri) n Rektörlük maddesinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

1 Malî hizmetlerle ilgili giderler kesimine dâhil 14.441 nci (Bina ve arazi vergileri) nin Rektörlük maddesinde olup bu yıl açılmış bir 
tertip ve ödenektir. 

2 499 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.510 ncu (Kurs giderleri) nin Maden ve Temel Bilimler fakülteleri ile Nükleer Enerji 
Enstitüsünün maddelerinde olup bu yıl yeniden açılacak kurslar dolayısıyle artırılmıştır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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500 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.540 neı (Araştırma ve inceleme giderleri) nin Mimarlık, Mühendislik - Mimarlık, Te
mel Bilimler fakülteleri maddelerinde olup bu yıl 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü, ihtisasını artırmak üzere dış memleket
lere kontenjan dâhili gönderilecek asistanların fazlalığı ile devalüasyondan mütevellit kur farklarmdaki artış dolayısıyle artırılmış
tır. 

997 Eğitini ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.550 nci (Staj ve öğrenim giderleri) nin Rektörlük - Mimarlık - Kimya, Mühendislik, 
Mimarlık, Temel Bilimler ve Gemi inşaatı fakülteleri maddelerinde olup bu yd 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisasını 
artırmak üzere dış memleketlere kontenjan dâhili gönderilecek asistanların fazlalığı ile devalüasyondan mütevellit kur farkları dola
yısıyle artırılmıştır. 

000 Sağlık hizmetleri giderleri kesimine dâhil 14.79(5 neı (Malzeme alımları ve giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup ihtiyaca binaen 
artırılmıştır. 

500 Okullar giderleri kesimine dâhil Yabancı Diller Okulunun 15.282 nci (Ulaştırma giderleri) maddesinde olup ihtiyaca binaen artırılmış
tır. 

750 Eğitim kurumlan giderleri kesimine dâhil 15.371 nci (Büro giderleri) nin Rektörlük, Madem, Mühendislik - Mimarlık fakülteleri ile 
Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştı;'. 

269 Eğitim kurumları giderleri kesimine dâhil 15.372 nci (Ulaştırma giderleri) nin Rektörlük, İnşaat, Mimarlık, Makina, Elektrik, Mü
hendislik - Mimarlık ve Gemi inşaatı fakülteleri maddelerinde olup muhaberattaki vâki artış dolayısıyle artırılmıştır. 

750 Eğitim kurumları kesimine dâhil .1.5.375 nci (Giyim - kuşam alını ve giderleri) nin Rektörlük, Gemi İnşaatı fakülteleri maddelerinde 
olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

000 Eğitim kurumları kesimine dâhil 15.376 nci (Malzeme alım ve giderleri) nin Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsünün sn a (Melerinde 
olup kütüphanelerin ihtiyacına binaen artırılmıştır. 

248 Eğitim kurumları kesimine dâhil 15.379 ncıı (Diğer alım ve giderleri) nin Temel Bilimler ve Gemi inşaatı fakülteleri nıaddeelrinde 
olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

499 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 15.411 nci (Büro giderleri) nin İnşaat ve Gemi İnşaatı fakülteleri maddelerinde olup ih
tiyaca binaen artırılmıştır. 

559 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 15.412 nci (Ulaştırma giderleri) nin Rektörlük ve fakülteler maddelerinde olup ulaştır
ma işlerindeki vâki artış dolayısıyle bu miktar artırılmıştır. 

748 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 14.515 nci (Giyim - kuşam alını ve giderleri) nin Makina, Maden ve Gemi İnşaatı madde
lerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi' (S. Sayısı : 20) 
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86 999 Araştırma kuru-mları giderleri kesimine dâhil 15.41u neı (Malzome alım ve giderleri) nin Rektörlük, Maden ve Gremi İnşaatı Fakülteleri 
maddelerinde olup fiyatlardaki vâki yükseliş nedeniyle bu miktar artırılmıştır. 

999 A rastımı a kurumları giderleri kesimine dâhil .15.4.19 nen (Diğer alım ve giderleri) nin Gemi inşaatı Fakültesi maddesinde olup fiyat
larda vâki yükseliş nedeniyle bu miktar artırılmıştır. 

14 208 Üniversite kayıt bürosu giderleri keşilinine dâhil 14.45 L nei (Büro giderleri) Rektörlük maddesinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 
42 000 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.211 nei (Büro giderleri) nin Rektörlük, fakülteler maddelerinde olup ihtiyaca binean artı

rılmıştır. 
7 099 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 10.212 nei (Ulaştırma giderleri) nin Rektörlük, Fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsü mad

delerinde olup muhaberattaki vaki artış dolayiBİylc artırılmıştır. 
14 000 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.21-'! ncü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin İnşaat Fakültesi maddesine olup benzin 

fiyatlarındaki vâki artış dolayısiyle artırılmıştır. 

10 199 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.215 nei (Giyim - kuşam alım ve güderleri) nin mühendislik - mimarlık, temel bilimler ve ge
mi inşaatı maddelerinle olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

96 4'î7 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil J6.216 neı (Malzeme alım ve giderleri) nin İnşaat, Mühendislik - Mimarlık ve Gemi İnşaatı 
Fakülteleri maddelerinde olup günden güne genişliyou lâboratuvar ve ateh/elerin artan malzeme ihtiyaçları da o nisbette fazlalaşması 
dolayısiyle artırılmıştır. 

3 999 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.217 nei (Yiyecek alım ve giderleri) nin İnşaat, Mimarlık ve Mühendislik - Mimarlık Fakülte
leri ile Nükleer Enerji Enstitüsü ma İdelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

1 598 ".Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.219 ucu (Diğer alını ve giderleri) nin Maden, Mühendislik - Mimarlık ve Gemi İnşaatı Fa
külteleri maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

4 000 Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimine dâhil 16.711 nei (Makam temsil giderleri) nin Makina, Elektrik, Maden ve Gemi İn
şaatı Fakülteleri maddelerinde olup günden güne fiyat yükselmeleri nedeniyle bu miktar artırılmıştır. 

83 500 Bakım ve küçük onarım girerleri! kesimine dâhil 16.81.0 ncu (Bina onarımı) nm Rektörlük, İnşaat, Mimarlık, Makina, Maden ve Mü
hendislik - Mimarlık Fakülteleri maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmrştrr. 

68 000 Bakım ve küçük onarım giderleri kesimine dâhil 16.820 nei (Makina ve teçhizat onarımı) nm Mimarlık, Makina, Maden, Mühendis
lik - Mimarlık ve Gemi İnşaatı Fakülteleri maddelerinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 

42 359 333 Toplam 
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967 958 Aylıklar kesimine dâhil 12.110 nctt (Devlet memurları aylıkları) nm Temel Bilimler ve Gemi İnşaatı Fakülteleri maddelerinde olup 
bu fakültelere ait kadroların henüz çıkmaması nedeniyle bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1 364 851 Aylıklar kesimine dâhil 12.111 nci (Öğretim üyeleri ve görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları) nm.Nükleer Enerji Ensti
tüsü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

341 935 Ücretler kesimine dâhi! 12.250 nci (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) riin Eoktörlük ve Fakülteler ile Nükleer Enerji Ensti
tüsü maddelerinde olup bu yıl bu m iktar tasarruf edilmiştir. 

1 500 Sosyal yardımlar kesimine dâhil 12.330 ncu (Ölüm yardımı) nm Rektörlük maddesinde olup bu yıl bu miktar tasarruf edilmiştir. 
37 390 Sosyal yardımlar kesimine dâhil 12.370 nci (Emekli keseneği karşılıkları) nm Temel Bilimler ve Gemi İnşaatı fakülteleri maddelerinde 

olup kanuni bir tasarruftur. 
9 031 Sosyal yardımlar kesimine dâhil '12.380 nci (Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları) nm Eektörlük ve fakülteler 

maddelerinde olup kanuni bir tasarruftur. 
29 500 Ek çalışma karşılıkları ücreti kesimine dâhil 12.430 ucu (Konferans ücrei) nin İnşaat, Elektrik ve Maden fakülteleri ile Nükleer 

Enerji Enstitüsü (maddelerinde olup bu yıl davet edilecek konferausiyeı lerin az olması nedeniyle tasarruf edilmiştir. 
162 500 Ek çalışma karşılıkları kesilirine dâhil. 12450 nci (4936 sayılı Ünîveıv.'lcle" K>>-.I<-"--- rr\ »><>.i maddesi gereğince verilecek "::/:"":•) i:: 

Eoktörlük ve fakülteler maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilecektir. 

9 288 Tazminatlar kesimine dâhil 12.51.0 ncu (Kk görev taziimnatı) nm Eektörlük, fakülteler ve Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

800 İkramiye ve mükafatlar kesimine dâhil. 12.610 ncu (Yabancı dil ikramiyesi) nin Eektörlük 'maddesinde olup bu miktar tasarruf edil
miştir. 

499 Yolluklar kesimime dâhil 12.81.1. nci (Sürekli görev yollukları) nm Nükleer Enerji Enstitüsü maddesinde olup bu miktar tasarruf 
edilmiştir. 

1 500 Yolluklar kesimine dâhil 12.814 ncü (Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu) nun İnşaat ve Maldna fakülteleri mad
delerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

100 Yolluklar kesimine dâhil 12.815 nci (Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu) nun Rektörlük maddesinde olup bu miktar tasarruf 
edilmiştir. 

11 100 Yolluk kesimine dâhil 12.831 nci (Staj ve öğrenim yolluğu) nun İnşaat, Makina, Elektrik ve Kimya fakülteleri ile Nükleer Enerji Ens
titüsü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1 250 Yolluklar kesimine dâhil 12.832 nci (Kongre ve konferans yolluğu) nun İnşaat Faakültesi maddesinde olup bu miktar tasarruf edilmiş
tir. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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2 750 Yolluklar kesimine dâhil 12.833 ııcü (Araştırma ve inceleme yolluğu) nun İnşaat ve Makina fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitüsü 
maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1 749 Yolluklar kesimine dâhil 12.834 ncü (Kurs yolluğu) nun Mimarlık, Kimya fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

250 Yolluklar kesimine dâhil 12.835 nci (Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu)nun İnşaat Fakültesi maddesinde olup bu miktar tasarruf 
edilmiştir. 

3 750 Yolluklar kesimine dâhil 12.836 ncı (Konferans için getirtileceklerin) in Rektörlük, İnşaat ve Makina fakülteleri maddelerinde olup 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

100 Yolluklar kesimine dâhil 12.841 nci (Tedavi yolluğu) nun Rektörlük maddesinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 
.15 249 Yolluklar kesimine dâhil 12.854 ncü (Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu) nun Rektörlük, İnşaat, Makina 

ve Elektrik fakülteleri maddesinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 
6 000 Yolluklar kesimine dâhil 12.871 nci (Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu) nuın Makina ve Maden fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitü

sü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

3 250 Yolluklar kesimine dâhil 12.874 ncü (Yurt dışı kurs yolluğu) nun Malana ve Maden fakülteleri maddelerinde olup bu miktar tasar
ruf edilmiştir. 

3 500 Yolluklar kesimine dâhil 12.875 nei (Konferans için yurt dışından getirtileceklerin yolluğu) nun rektörlükjnşaat Fakültesi ve Nük
leer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

2 500 Genel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.110 ncu (Kırtasiye alımları ve giderleri) nin Mimarlık Fakültesi maddesinde olup bu 
miktar tasarruf edilmiştir. 

3 500 Oenel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.120 nci (Basılı kâğıt ve giderleri) nin İnşaat ve Mimarlık fakülteleri maddelerinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

20 000 Oenel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.130 ncu (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) nin Mimarlık Fakültesi maddesin
de olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

95 162 Oenel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.140 neı (Yayın alımları ve giderleri) ııin Mimarlık ve Maden fakülteleri maddelerin
de olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1 000 Oenel yönetimle ilgili alımlar kesimine dâhil 13.190 neı (Diğer alımlar ve giderleri) nin Mimarlık ve Kimya fakülteleri maddelerinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

650 Oenel yönetimle ilgili giderler kesimine dâhil 13.210 ncu (Su giderleri) nin Kimya ve Mühendislik - Mimarlık fakülteleri maddele
rinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

7 597 Oenel yönetimle ilgili giderler kesimine dâhil 13.290 ncı (Diğer yönetim giderleri) nin Rektörlük ve Mimarlık fakülteleri maddele-
ride olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 
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•3 400 Ulaştırma giderleri kesimine dâhil 13.430 ncu (Taşıma giderleri) nin Rektörlük, Kimya ve1 Gemi fakülteleri ile Nükleer Enerji Ens
titüsü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

3 350 Taşıt işletme ve onarma giderleri kesimine dâhil 13.520 nei (Hizmet taşıtları işletme ve onanım giderleri) nin Rektörlük maddesinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

100 Malî hizmetlerle ilgili giderler kesimine dâhil 14.442 nci (Diğer vergi, resim ve harçlar) m Rektörlük maddesinde olup kanuni bir ta
sarruftur. 

9 000 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil .14.510 ncu (Küre giderleri) nin Makimi ve Elektrik Fakültesi maddelerinde olup bu 
miktar tasarruf edilmiştir. 

16 387 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.530 ncu (Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri) nin Rektörlük maddesinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1.4.1 000 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.540 nci (Araştırma ve inceleme giderleri) nin falkülteleı* ve Nükleer Enerji Enstitüsü 
maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

44 000 Eğitim ve araştırma giderleri kesimine dâhil 14.550 nci (ıStaj ve öğrenim giderleri) nin Mimarlık, Makina ve Elektrik fakülteleri 
maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

50 000 Diğer eğitim giderleri kesimine dâhil 14.595 nci (Spor ve izcilik giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup bu miktar tasarruf edil
miştir. 

16 750 Sağlık hizmetleri giderleri kesimine dâhil (ıMediko - Sosyal Merkezi) nin maddelerin le olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 
2 500 Okullar giderleri kesimine dâhil Yabancı Diller Okulu maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 
4 000 Eğitim kurumları giderleri kesimine dâhil 15.371 nci (Büro giderleri) nin Makina ve Kimya fakülteleri maddelerinde olup bu miktar 

tasarruf edilmiştir. 
999 Eğitim kurumları giderleri kesimine dâhil 15.375 nci (Giyim. - kuşam alını ve giderleri) nin Mimarlık, Elektrik, Maden ve Mühendis

lik - Mimarlık fakülteleri maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

:>0 000 Eğitim kurumları giderleri kesimine dâhil 15.376 nci ('Malzeme alım ve giderleri) nin Rektörlük ve 'Kimya Fakültesi maddelerinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

j . 150 lEğitim, kurumları giderleri kesimim: dâhil 15.379 ncu (Diğer alını ve giderleri) nin İnşaat ve Kimya fakülteleri maddelerinde olup 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

75 000 (Araştırma kurumları giderleri kesinine dâhil 15.411 nci (Büro giderleri) nin Rektörlük, Mimarlık ve.Makina Fakültesi maddele
rinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

250 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 15.413 ncü (Taşıt işletme ve onarma giderleri )nin Maden Faıkültesi maddesinde olup 
bu miktar tasarruf edilmiştir. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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748 Araştırma kurumları giderleri keşi nine dâlıil 15.415 nei ((liyim - kuşam alım ve giderleri) nin Rektörlük, Mimarlık ve Elektrik fa
külteleri maddelerinde olup bu miktar tasarruf: edilmiştir. 

147 Araştırma, kurumları giderleri kesimine dâhil î5.216 neı (Malzeme alım ve giderleri) nin İnşaat, Mimarlık ve Makina. fakülteleri mad
delerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

200 Araştırma kurumları giderleri kesimine dâhil 15.219 neu (Diğer alım ve giderleri) nin Reıktürlük ve Makina Fakültesi maddelerinde 
olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

000 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.211 nei (Büro giderleri) nin Mimarlık ve Elektrik fakülteleri maddelerinde olup bu miktar 
•tasarruf edilmiştir. 

000 Lâboratuvar- giderleri kesimine • dâhil 16.21:5 ncü (Taşıt işletme ve onarma giderleri) nin Makina Fakültesi maddesinde olup bu mik
tar tasarruf edilmiştir. 

900 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.215 nei ({.İiyim. - kusanı ve alım giderleri) nin İnşaat, Mimarlık ve Elektrik fakülteleri 
maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

000 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.216 neı (Malzeme alım ve giderleri) nin Maikina Fakültesi ile Nükleer Enerji Enstitüsü 
maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

500 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.217 nei (Yiyecek alım ve giderleri) nin İnşaat, Elektrik ve Kimya Fakültesi maddelerinde 
olup bu miktar tasamı!' edilmiştir. 

335 Lâboratuvar giderleri kesimine dâhil 16.219 neu (Diğer alım ve gülerleri) nin İnşaat, Makina, Elektrik ve Kimya fakülteleri ile 
Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

500 'Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimine dâhil 16.711 nei (Makam temsil giderleri) nin Rektörlük ve Kimya Fakültesi maddele
rinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

000 Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimine dâhil 16.730 neu (Tören giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup bu miktar tasarruf 
edilmiştir. 

000 Bakım ve küçük onanın, giderleri kesimine dâlıil 16.810 neu (İjina onarımı) nin Rektörlük ve Kimya fakülteleri maddelerinde 
olup olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

000 Bakım ve küçük onarım giderleri kesimine dâhil 16.820 nei (Makina ve teçhizat onarımı) nın. Rektörlük, Elektrik ve Kimya Fakülte
leri maddelerinde olup bu miktar tasarruf edilmiştir. 

435 Toplam 
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YATIRIM İHARCAMAIiARI GEREKÇESİ 

İ&tanibıtf Teknik Üıtöversitei 1972 yılı yatman harcamaları 1971 yılına nazaran (7 S37 003) lira fazlasiyle (28 639 008) İka olarak fcesto&t âdUmüş-
tir. 

IBu fazlalık (haddizatında (9 (177 000) lira ise de bâzı ^tertiplerde yapılan (1 1839 997) lira tutarındaki noksanlık göz önüne alınınca hakiki fazlalık 
yukarda ibelirtİMiği üzere (7 337 003) liradan ibarettir. 

Fazla ive noksanların müfredatiyle ilgili ffcertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Faızlalar : 
Ldra 

1 000 OOO Etüt ve projıe .giderleri (bölü'ni'iine dâhil ı2lJ81'l nci (Eltoüt 've proje giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup, üniversitemiz kampus sa
hasında başlanacak inşaatların projeleri için bu smi'kitar artari'Tmıiştır.• 

4 922 ÜOÖ Yapı, tt'esis ve büyük .onarım giderleri bölümünün !22J$Tl nci (Yapı tesis ve (büyük onarını g-iderleı-i') nin Rektörlük maddesinde olup bu 
yıl yapılacak aşağılda yazılı inşaatlar dolayılsiyle artırılirruiştır. 

51i9 00ü Taşkınla ısıasyal tesis ımen-za inşaatı ikmali 
2 3120 000 Maıçika menza tesis inşaatı ikmali1 

'250 OOO Ta#olgJ,-a & - D IbMdarı- .çatı tadili 
12150 000 Maçka anai'mar tesisleri 

S> (3139 000 Ü97İ2 malî yılı sonunda bitecek işleı 

'] 000 000 Maçka Tefknik Okulu itavzii inşaatı 
1 1500 O0Ö iBüyiüik onarımlar 

1600 000 MülhıenJdisTük - Mimarlık Falkültesi fl>ü ro inşaatı 
1300 000 Mimarlık Fakültesi Kkmferanls salonu ikmali 
Ö00 000 YüköeJk gerilim. jLâlborataıvan aydınlatma »galeniJsi 

3 (900 O0Ö Yeni işler 1972 malî yılı (başında bağlayıp sonunda bitecek odan!ar 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Ü r a 

'250 OOÖ 
1 000 'OOÖ 
•200 000 
800 000 
250 000 

2 000 OOO 
2 000 OOO 
2 OOO OOO 
3 OOO '000 

10 900 000 

— ıs — 

Kampus (merkezi terhin işleri 
Kampus saha tamimi I kısım 
Kampus .traıfon merkezi 
Kampus ihata ımerkeizi 
Kampus su şefbekesi 
Kampus Temel Bfimler Fa/kültelsi anfiler blok inşaatı 
Kampus Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü inşaatı 
Kampus Temel Bilimler Fakültesi Fizilk Bölümü, derslikler ve halfif lâJboraltuıvarlar 
Kampus Nükleer Enerji Enstitüsü 

18 130 000 O en el 'toplam 
13 217 000 Geçen yılın ödeneği 

4 922 000 Zammı lâzıınıigelen 

3 255 000 Makina teçdrJzat ve taşıt alımları ve onarımları bölümünün 23.'81il' uei (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar) nm fakül
teler ile Nükleer Enerji Enstitüsü maddederinde o'lup klers ve lâlboratvüvarlara mahsus satmalınaeak alet ve teçhizat için bizzarur artı
rılmıştır. 

9 .1717 000 Toplam 
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Nolksanlar : 
Lira 

1 1540 990 Makiııa teçhizat alrmlan ve onarımları bölümünün 23.811 mci (Ma'kiııa, (teçhizat alımları ve büyük donanımlar]) itin Re'klförliik ve Ele'k-
ıtriik Fakültesi ımaididesmde olup 'hesaba istinaden bu miktar tasarruf edilmiştir. 

080 098 Makiııa, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümüne dahil 23.8'1.2 nci (Taşıl: alımları) nırı Rektörlük ve inşaat Fakültesi mad
desinde olu/p ıluı yvh taşıt alı mm uyacağından 'dolayı talsarruf edil'miştir. 

1 cS30 997 Toplanı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 yılı Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1971 yılına nazaran (1 (552 (İ99) lira fazlasıyle (12 721 403) 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalık haddizatında (L 780 004) lira ise de bâzı tertiplerde yapılan (127 9(55) lira tutarındaki noksanlık göz (»nüne alınınca hakiki fazlalık 
yukarda belirtildiği üzere (1 652 699) liradan ibarettir. 

.Fazla ve noksanların, müfredatiyle ilgili tertip ve gerekçelerin izahı aşağıda açıklan m ıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

251 402 Emekli Sandığına ödemeler kesimine dâhil 35.210 nen (% 1 ek karşılıkları') nın Rektörlük, fakülteler ve Nükleer Enstitüsü maddele
rinde olup kanuni bir artıştır. 

090 810 Emekli Sandığına ödemeler kesimime dâhil 35.230 ncu (Sandık yönetim giderleri) nin Rektörlük maddesinde olup kanuni bir artış
tır. 

20 045 Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler kesimine dâhil 35..310 nen (Emekli, dul ve yetim aylıkları) nın Rektörlük maddesinde olup 
kanuni bir artıştır. 

79 000 Ödül, ikramiye, mükâfat, ve yardımlar kesimine dâhil 35.681 nci (Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar) m Elektrik, Maden, Kimya, 
Mühendislik - Mimarlık ve (lemi İnşaatı fakülteleri ile Nükleer Enerji Enstitüsü maddelerinde olup öğrenci sayısındaki vâki artış do
lay ısıy I o art i r ı İmiş 11 r. 
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417 794 Dernek, birlik, kurum, kuruluş , sandık ve benzeri teşekküllere ya rd ımla r kesimine dâhil :>5.710 nen (Memur ve müstahdemler in öğle 
yemedi için ya rd ım) m .Rektörlük maddesinde olup hesaba ist inaden ar t ı r ı lmışt ı r . 

1 Dernek, birlik, kurum, kuruluş , sandık ve. benzeri teşekküllere yard ımlar kesimine dâhil :!5.720 nci (Dernek ve ben/er i kuru luş la ra 
ya rd ımla r ) m Rektör lük maddesinde olup bu yıl konulmuş bir t e r t ip ve ödenektir . 

217 40-'! Geçen yıl lar borçları kesimine dâhil •'!(>.:il0 ucu (Kamu ikt isadi teşebbüslerine ^-eçen yı l lar bo rç lan ) mıı Rektör lük maddesinde olup 
hesaben art ı r ı lmışt ır . 

98 209 Gecen yıllar boreları kesimine dâhil :>(>.:>20 nci (Diğer nvçe?î yıllar borçları) u m Rek tö r lük maddesinde olup bilhesap ar t ı r ı lmışt ı r . 

1 780 064 Toplam 

Noksan la r 
Lira 

2 578 Emekli Sandığına ödemeler kesimine bağlı o5.210 ncu (r
r 1 ek karş ı l ık lar ı ) ınn. yeni kuru lan Temel 'Bilimler ve Gemi tnşaa t ı fakül

telerinin maddeler inde olıi]> kanuni bir t asa r ruf tu r . 
70 581 Ödül, ikramiye, mükâfa t ve ya rd ımla r kesimine dâhil .'Î5.048 ;M-İ (Üniversite öğrencilerine yemek yard ımı ) nın Rektör lük ve Müh en -

flislik - "Mimarlık Fakültesi maddele r inde olup hu miktar noksan teklif edilmiştir. 
45 000 Dernek, birlik, kurum, kuruluş , sandık ve benzeri teşekkül lere yard ımlar kesimine dâhil oö.7ÖO nci (Teknik Üniversi te Talebe Birli

s ine yard ım) in Rektör lük ve .Mühendislik - Mimarlık fakül tes i maddeler inde olup bu yıl bütçeden çıkarılan bir t e r t ip ve ödenektir . 
9 800 Geçen yı l lar borçları kesimine dâhi! :!(î.400 ncü (İlâma bağlı borçlar) m Rektör lük maddesinde olup bilhesap bu miktar t asa r ruf edil

miştir. 

127 965 Toplam 
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GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

İs tanbul Teknik Üniversi tesinin 1972 yılı gelirleri 1971 yılma nazaran (5:; Dil <S15) lira l'a/Jasıyle (1215 o4(î 150) lira o la rak tal imin edilmiştir. 
Bu fazlalık haddiza t ında (54 49; > 815) lira ise de bâzı te r t ip le rde vâki (1 :.!(i2 000) lira noksanlık nazarı d ikka te alınınca lıakiki fazlalık y u k a r 

da belir t i ldiği üzere (50* KJ1 815) l i radan ibaret t i r . 
Fazla ve noksanlar ın miktar lar ı ile ilgili t e r t ip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmışt ır . 
Fazlalar : 
Lira 

1 Diğer vergiler gelirleri bölümüne dâhil. ->o.270 nci (Mediko - Sosyal için alınan harç lar ) maddesinde olup bu yıl yeni konulmuş bir 
t e r t ip ve gelirdir. 

14 000 Kurumla r hasılatı ve Devlet paylar ı bölümüne dâhi! (i 1.110 ucu (Döner sermaye gelirleri") maddesinde olup bu miktar dâhi l inde bir 
k â r tahmin edileceğine binaen ar t ı r ı lmışt ı r . 

240 000 Taşınır mallar gelirleri bölümüne dâhil (İ2.;'52Ü nci (Ki tap salısı gel ir ler i ; maddesinde olup bu. yıl bu miktar fazla gelir tahmin, edilme
sine binaen ar t ı r ı lmışt ı r . 

54 2;>9 814 Özel gelirler bölümüne dâhil 72.100 ncü (Hazine yardvuu) maddesinde olup bu miktar fazla yardım yapılacağından bil hesap artırılmıştı-. 

54 49H 815 Toplam 

Noksan la r 
Lira 

850 000 Diğer vergiler gelirleri bölümüne dâhil 5:;.2(İ0 ucı (Kayıt , imtihan ve diploma ha.rc.lan) maddesinde olup imtihan harçlarının »Senato
muz kararınca kaldır ı lmasından dolayı bu miktar noksan gelir sağlanacağı talimin edilmiştir. 

500 000 Çeşitli gelirler bölümüne dâhil Gö'.^ÎO ucu (Muayene, tahlil ve tecrübe ücret ler i) maddesinde olup bu yıl bu miktar analiz, tahlil ve tec
rübenin noksan yapılacağı tahmin edilmiştir. 

12 000 (Jeşitli gelirler bölümüne dâhil Gö/îdO nci (Oiriş ve sıralama imtihanlar ında ilgililerden alınan ücret ler) maddesinde olup üniversite
mize al ınacak lise mezunu ('»grencilerin evvelce tabi o lduklar ı klâsik usuldeki imtihanların bundan sonra merkeziyet sistemiyle yapıla
cağından her hangi bir ücrete tabi tu tu lmadık la r ı , ancak yabancı uyruklu öğrencilerin girişleri için imtihan yapı lacağından, bu mik
t a r tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

1 ;102 000 Toplam 
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Rapor 

1972 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe raporu 

Karma Plân ve Bütçe Komisyonu Sayın Başkanlığına, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1972 malî yılı büt çe teklifleri Üniversite Rektörü ve faldilteler dekanlaıınıu katıldığı müteaddit toplantılar yapı
larak, tesis ve ihtiyaçlar mahallinde müşahade edilerek tarafımızdan tetkik ulunmuş ve aşağıdaki hususlar tesbit edilmiştir : 

Hizmetin niteliği ve gelişmesi : 
1. Öğrenci ve öğretim üyesi sayıları ile i ligi li bilgi ve gelişmeler ilişik tabloda gösterilmiştir. 
Tablonun incelenin esinden de görüleceği gibi : 
Öğrenci sayılarında artışın oldukça yavaş olduğu; üniversitenin öğrenci - öğretmen nisbetini, kaliteyi düşürmiyecek biçimde muhafazaya titiz

likle riayet ettiği, anlaşılmaktadır. 
Bu oran lo - 15 arasında değişmekte olup Milletlerarası standartlar bakımından oldukça memnunluk vericidir. 
Bununla beraber memleketimizin teknik personel»1 büyük ölçüde ihtiyacı bulunması dolayısiyle, kaliteyi tehlikeli şekilde düşürmek kaydiyle, 

öğrenci kapasitesinin daha süratli artması gerekmıeıktedir. 
Eğitimini, mühendislik ve yüksek mühendislik olarak ikiye bölünmesi, teknolojik gereklere ıyguu olduğu kadar, giriş imtihanlarını başarmış 

olanakla beraber türlü sebeplerle ileri eğitim görme gücünü yitirmiş öğrencileri tasfiye etmek giî'i ciddî bir sıkıntıdan! da1 müesseseyi ve öğrenci
leri kurtarmış olmaktadır. 

Temel Bilimler Fakültesinin kurulması: kadroları kullanma imkânını verdikten başka. Üniversiteye giren üstün zekâ potansiyelinin, fizik, 
matematik ve kimya' gibi temel bilim dallarına, bir ölçüde kaydırılmasına ve böylece öteden beri bu dallarda çekilen eleman sıkıntısının nis-
beteu giderilın resin e de yardımcı olacaktır. 

2. >Bu üniversitemizin en ("»nemli meselesi, öğretim elemanı yetiştirmek' için yeteri kadar asistan buîamamasıdır. Bunun başlıca sebebi : 
İstihdam politikamızın, hataları dişindir, üniversite öğretim üyelerinin maddi bakımdan, zorlaşan hayat şartları karşısında güç durumda kal
malarıdır. Üniversite mesleğinin! cazip hale getirilıınesi ile ilgili tedbirlerin süratle alınması zaruridir. Aksi halde büyük fedakârlıklarla 
\apilan yatırımı Farın, öğretim elemanlarından mahrum boş binalar halinde kalması tehlikesi vardır. 

öte yandan, Anadolu'da kurulan yüksek teknik olurlar için gerekli öğretim elemanının da, günün- şartları içimle, ajucak bu üniversi
teye yetiştirebileceği dikkatten' kaçma mal id ir. 

H. (üniversitelerle ilgili inşaat projelerinin uzun yıllara1 sâri tahsislere bağlanması ve günümüzün şartlarına, uyımyan Aldırma ve Eksiltme 
Kanılın ıı hükümleriyle yürütülmeye çalışılması yatırımı! ardan zamanında mahsul alınmasının imkânını ortadan kaldırmaktadır. Kana a tilmize e Hü
kümet ciddî ve uzun vadeli bir yüksek öğretim politikası tesbit etmeli ve bu alana ayrılacak tahsisatı, belli sıklet merkezle rinde toplı-
yarak, binaları süratle hizmete sokmak ve yatırımlardan zamanında mahsul almak olanağını sağlamalıdır. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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4. 'Oöşit'U iinivt^rsitclei'iîj' farklı modellere güre oklara ası, aynı üniversitede aynı hizmetle rin. (;t siı li idari modellere <J:ÖV^ yönetilmesi, bil
hassa büyük şehir üniversi telerinin normalin ü s t ü n d e kapasi telere ulaşması, yüksek öğrenim e olan talebin başı bos gelinmesine güz yuıuul-
miası Türkiye 'de üniversi tel erin, yönetim, denet im ve- bütçe haz ı rhk lnn yünler inden temelli bit- reforma tivbi i utul malarımı kaçınılmaz hale 
getirı niktir. 

5. Eği t ini hiz'ı neti erinin gel ilmesi ne ilişkin ö t (-.ki bilgi ve istat ist ikler ! Y, V ve Yİ numara iı tablolarda, aynen • güsledlmist i r . 

Yatırımlar : 

1.. Plânda! yer alan yatıri 'mlaruı seyrini gös teren malûmat: : ÎÎHİS - 1072 1 kinci Beş yıl l ık ya<1ınm programında. senelere göre verilen 
ödenek ve fiziki ya t ı r ım miktarı. (Ek. !!.) sayılı cetvelde gösterilmiştir . 

2. Yatırımı giderler inden yapı lan harcama ile mıeydama. getirilen hizmet tesislerinden inceleme tar ih inde : Marka Teknik Okulu (D) 
Bloku, (dünüşsuyu (A) Bloku, Taşkışla (O) 15 toku. çatı tadili , (KLmüşsuyu Kapa-h Basketbol Sabanı \'e İnşaat. Fakül tesi An Fileri inşaatla- • 
r ınıu ikmal -edildiği görülmüştür . 

1971. imali yılı sonuna kada r Maçka Kimya L â b o r a t u v a n be, Ta.:ş-kı-.şla ' Aı Blıvkıı çatı katı tadi lâ t ı inşaatının ikmal e'Hereği anlaşılmıştır. 
0. Mar'ka TeknikOkıd tevsi i inşaatı 1(1. 11. b loklar ı ) tanuındaınımamıştır. inşaat, ihale bedelinin r< 2i> sinin dununa düşmesi .sebebiyle tasi ıye-

«ine kara r veriljdiğinden ikmal edilememiştir. Tasfiye işi sona erince gelerek yıl larda ikmal edileceği, öğrenilmiştir . 
4. Taimam.lammış olup hizmete açıtmryan tesis yoktur . 
5. Yat ı r ımlar yıllık programlara •dayanmaktadır . Aksanı al arın demir teminindeki gecikmelerden ileri geldiği ifade olunmuştur . 
6. Yeni yıl büteeisinde yvv alan yat ı r ımlar ın zamanında grivokk-şmosıi için üniversitenin gerekli redüiHori aldığı anlaşılmıştır . 
7. Tamamlaumıyaeak veya tamamlansa dahi h izmrio açı lamıyaeak bir tesis yoktur . 
8. Yat ı r ımlar öğretim kapasitesinin art ır ı lmasını hedef tu tmaktad ı r . 
9. Yıllık p rogramla rda üngörülen tedhirlore uyulmaktadı r . 

Sermaye teşkili ve transferler : 
1. H a r c a m a l a r plâna uygundur . 
2. Ha rcama la r zamanında ve yerinde kullanılmıştır . 
.3. Kurum, ve dinmeklere yapılan mali ya rd ımlar maksada ve müessesenin taahhüt le r ine uygun -şekilde yapı lmaktadı r . 
4. İ l âma bağlı bor>ç yoktur . Gecen yıl borçları için bütçeye yeter l i ödenek konulmuş!ur . 

Geçen yıl bültee uygulaması : 
1. Car i yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarruf zili niyeti ile ha reke t edilin işitir. 
2. Malî yılın sonlar ında ödenek harcamalar ında bir usulsüzlük ve tasarruf zihniyetine aykırı l ık iuiişaıhade edilmemiştir. 
•o. Kadmla^da hizmeti aksa tacak bir açıklık mevcut değildir . 
4. Temel. Bilimler ve 0 cırı i İnşaat ı Fa külteleri , bu yıl kıuaıldıığuudau ek ödenek alınmıştır. 
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Doğan iht iyaca paar lel olarak Âla üye Bakanlığının muvafakat i ile aklar ına yapılmışt ır . Ezcümle İH: vs el Âh-mui'Ian ivaııununa tabi personel 
İçin maaş, emekli keseneği ve r/c i karş ı l ık lar ve üniversite tazminat lar ı tedavi ve cenaze giderleri, çocuk zaman konular ında ak ta rma yapıl
mıştır. 

Yeni (bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 
I . Âtuhasebei Umumiliye Kanununun hükümlerini ' göre, bütçeye- konulması gcresıeu personel ü'iderleri Âla 1 iye Bakanlığının f/c 10 tasarruf ya

pılması yolundaki prensip karar ı dohıyısiyle tauıanıen konulamamıştır . 
Diğer taarf tan yeni kurulan Temel Bilimler ve (iemi İnşaatı i.mkü ite I erinin 12,110, 12.070, bö.210 .fasıllarına birer lira taiısisat konulduğa 

•»"örülmüştür, İlgililer buna sobebolarak henüz kadro la ru ı Hakanlar K u r u l u n d a n çıkmamış olmasını göstermişlerdir. 

"1. İnşaa t ödeneğinin plân ve projelere dayanması gereğine d ikkat edilmiştir. 
o. öden ek] er İnl i kadroya yeterl idir . 
4. '"Hizmeti aksa tmıyaeak tasarruf mümkün igörülnıemiştir. Esasen bütçe tam bir tasar ruf zihniyeti ile hazırlanmıştır . 
o. İ s t ihdam edilen yaüancı uzman listesi i Ek : İIL) ta.bloda gösterilmiştir. 
(>. 4489 sayılı Kanuna göre gönderilenlere yapılan ödemeler kanunun gayesine uygun şekilde yapı lmaktadı r . 
Dış seyahat lerde tasarrufa uygun hareket edilmektedir . 
7. Döşeme, demirbaş ödeneklerinin harcanmasında yersiz harcamalara raskınmamistır . Y e n i y i ! için istenen ödenekler ihtivamı uygun bulun

muştur. 
Daire hizmetlerine ait ödenekler verimli şekilde harcanmışt ı r . Ye mi istekler ihtiyaca uygundur . 

0. Taşıt harcamalar ında k i r usulsüzlük görülmemiştir . Taşıt adedi, tahsis maüallcri bütçeye eklenmiştir . 
10. Yayın harcamalar ı , abonman ve k i t ap satınalmması. i t in konulan ödenek kâfi görülmemişti!'. Temenniler bölümünde bu konuda ayrıca iza

ha t yenilmiştir. 
I I . Cari harcamalarda tasarruf mümkün değildir. 

Teklif ve temenniler : 
1. İ s t anbu l Teknik Üniversitesinde mevcut LlkM. 1020 modeli mukina, hafıza kapasitem ve teknik özellikleri i t ibariyle günümüz araş t ı rmalar ı 

için mut lak yetersizlik içine düşmüştü!'. Öte yandan model eskiliği dohıyısiyle yedek parça bulmak son derece zorlaşmıştır. 
B u i t ibarla, bir yemişi ile değiştirilmesi zarure t halini almıştır . 
'örmeğin B - :î500 Bur roughs elektronik hesap nıakimasmım aşağıda arz olunan sebepler dohıyısiyle, ve yine aşağıda arz edilen şar t la r dâhi

l inde İ s t anbu l Teknik Üniversitesinde yer alması u y g u n mütalâa edilmektedir . 
a) 1. T. Ü. bu tesisi işletmek için yetişmiş personele sahiptir , 
b) Tesisin iç yapıs ı ; E lek t r ik Fakül tes i talebelerine devre analizleri için en etkili bir ta tbikat abını olacaktır . 
c) 1. T. Ü. iht iva et t iği kürsüler ve yapt ığ ı eğitim it ibariyle bu tip makimaları çal ış t ı racak yeni personelin yetişt ir i lmesinde birinci derece

de görevli olabilir. 
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Bununla beraber, son derece pa'halı ve "ünde çok uzun bir mesai yapmaya muktedir olan bu tesisin âtıl kalmamasını sağlamak önemli şart
lardan birisidir. İstanibulda İ. T. Ü. den başka iki ayrı üniversite ve bir de Mühendislik - Mimarlık Akademisi daha vardır. Bu öğretim kurum
larının Elektronik Hesap Merkezi ile ilgili çalışmalarını adı g-eçen tesiste yapmaları, hem zaruri hem de kaynakları iyi kullanmak bakımından 
faydalı olacaktır. Bu itibarla, tesisin kurulması halinde öteki kurumlara bu hizmeti sağlıyaeak ve teminat altına alacak her çeşit hukukî ve idari 
tedbirler alınmalıch t*. 

Böyle bir Elektronik Hesap Merkezinin İstanbul'da bir benzeri daha buhmmıyneağı için. öğretim kurumları dışındaki resmî ve özel kuruluş
ların ihtiyaçlarına da cevap verme imkânı eldi1 edilmiş olacaktır. 

2. Teknik kitapların yayımları çok pahalı ve sürümü de az olduğundan öğretim üyelerinin şahsan veya özel sektörle işbirliği halinde İm yayın
lan müm'küu olamamaktadır. 

Bu itibarla Teknik Üniversitenin yayın giderleri benzeri kurumlara nazaran daha büyük bir önem ve ağırlık taşımaktadır. 
Şimdiye kadar konulan .yayın giderleri hazırlanabildi eserlerin basılmasına yetmediğinden birçok eser yayınlamak için sıra beklemektedir. 

Mühendis yetiştiren öteki kuruluşların ders kitaplarına da kaynaklık teşkil ettiği için İ. T. IJ. ııiu yayın .faaliyetini dar tutmak yurt ölçüsünde bir 
sıkıntı yaratacaktır, i'u iObarla ihtiyaç, duyulan tahsisatı vermek zarureti vardır. 

Kaklı ki, maliyenin tasarruf prensibine uyulması zaruretiyle konulan tahsisattan (}c lö te indirim yapılmıştır. 
Diğer taraftan : dış yayınların Kütüphaneye kazandırılması zarureti. teknolojik sahalarda bilhassa kendini hissettirdiğindim, devalüasyon 

dol ay isiyle hâsıl olan dövizle kitap alma imkânının genişletilmesine ihtiyaç vardır. 
Bu. sebeplerle 1:5,140 maddeye bir ilave yapılması zaruri görülmüştür. 
;î. öğrenci, lokantasına yardım faslında, .Maliyenin toplamada yaptığı bir zühul neticesi; eksik ödenek konulmuştur. :>5.G4S maddenin rektör

lük bütçesine (:},") 000) Tl. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bütçesinin aynı maddesine ise (.'55 ."KS.1) Tl. ilâvesi zaruri bulunmuştur. 
4. Personel Kanununun yan ödemeleri tam ve kâmil mânada uygulananla ması sebebiyle gece öğretimi dâhil, hizmet aksamış ve yer yer verimi 

düşmüştür. Gece öğretiminin devamını sağlıyaeak bir uygulamaya tezelden geçilmesi temenniye şayan bulunmuştur. 
5. Telif haklarından alman verginin, diğer kaaznçlarla, tevhideu tahakkuku, belli hadleri aşan telif gelirleri için gelirden daha yüksek vergi 

ödenmesini iutaeettiğinden yıllık yayın faaliyetlerini kısırlaştırmaktadır. 
Telif haklarının, diğer kazançlarla birleştirilmeden kendi basma vergiye tabi tutulmasının, muayyen muafiyet haddi tamnmasa dahi, yayın 

hayatının .gelişmesi için uygun bir tedbir olacağı düşüncesindeyiz. 
B. Kuruluş kanunları yeni çıkan Gemi İnşaatı ve Temel Bilimler Fakültelerinin kadrolarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı henüz çıkmadı

ğından mütekabili bütçe maddelerine birer lira konulmuştur. Pek yakında çıkacağı nıuha'kkak olan bu kararnameye takaddüm etmek üzere ilgili 
maddelere gerekli tahsisatın konulması ileride bütçe kanunlarında değişiklik yapılması mecburiyet ve külfetinden korunu! m asm a yarayacaktır. 
Böyle bir öntedıbiri önermeyi uygun g'ördük, 

Komisyonun yüksek takdirlerine saygiyle arz ederiz. 

Kevni Nedimoğlu Ekrem Kangal Nuri Kodamanoğlu 
Zonguldak Milletvekili Sivas Milletvekili Niğde Milletvekili 
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TABLO : I 

Yıllar 

1968 - 1969 
1969 - 1970 
1970 - 1971 
1971 - 1972 

Üniversite 

4 086 
4 15,'} 
4 989 
7 263 

Öğrenci 

Teknikokul 

1 606 
1 982 
2 228 

— 

Toplanı 

5 692 
6 135 
7 217 
7 203 

iPl'OÜ. 

138 
139 
142 
150 

Öğr 

•Doç. 

74 
48 
-61 
73 

ıeıti ini ü y 

Asis 

deA-'i 

1. 

181 
197 
245 
287 

Diğer 

07 
56 
28 
42 

Toplanı 

400 
440 
47)6 
552 

Öğrenci 
.toplam 
öğretini 

% 

14 
14 
15 
13 

Yılı Ödenek 
Fizikî 

vaitının 

TABLO : II 

Diisilnedci' 

1968 14 435 000 6 000 000 a) (7 500 000) TL ödeneği olan kampus tesislerine başlanamamıştır. 
(Arazi ihtilâli sebelbiyle) 
b) Maçka. Teknik Okul tovsiatı (G. H. blokları) mu 27 . 12 . 1968 de ihale edilebilmesi sebebiyle 
'0935 000) Tl. sarf edilemedi. 

1969 10 3S4 000 3 048 000 a) (462 000) TL büyük onarımlardan tasarruf, 
'!>) (L 000 000) Tl. Temel Bilimler Fakültesi kanıpüse »ideceği için, yapılmasından sarfı naz ar edil
di. 
e) (416 000) TL Gümüşsüyü yurt binasına ilâve. Yurtlar Genel. Müdürlüğünce yapılması gerekti
ğinden sarfınazar edilen. 
d) Kimya Fakültesi G. II. blokları, kapalı spor- salonu, çatı kat tadili zamanında demir temin 
edilemediğinden (5 374 000) TL sarf edilememiştir. 
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'TABLO : İT (DEVAM' 

1970 m 781 000) •(•> 0.1» 378; 

JW>£ : a) Kampus için kesin projeler tekemmül etmediğinden anaimar tesisleri irin konulan (i 000 000) Tl. ödenek kullanılamamıştır. 
b) Nükleer Enerji Enstitüsü için Devlet Plânlama Teşkilâtındım sirayet keıreın alınmadığı için bu is iJıale edilenırdi. (1 500 000) Tl. 
c) Maçka Teknik Okul tevsi insafı ((l. II. blokları) inşaatı tasfiyeye tahi tutulduğundan (3 100 000) Tl. sarf edilmedi. 
d) Maçka Kimiyi Fakültesi inşaatı mntemhhi dinin. işi yapamaması nedeniyle (1 700 000) Tl. sarf edilmedi. 

1971 (13 217 000) 
Bu yıl plânlanan işler (Nükleer Enerji Enstitüsü (1 500 000) Tl. hariç) tahakkuk ettirilecektir. 
Nükleer Enerji Enstitüsü 30 . 12 . 1971 de ihale edilecektir. Tş mukaveleye bağlandığı takdirde (300 000) Tl. han •anabil erektir. 

TABLO : 111 

12.250 fasıl madde yafbaneı prof. ve uzmanla r ın 1971 malî y ı l ında çal ış t ıklar ına dai r ma lûmat aşağ ıda gföfeteriiîinnişitSir. 

Fakültesi 

Yabancı diller: 
'Makin a 
Elektrik 
Makimi. 
Teknik Okulu 
(Müh-'irim. V 

lOklLİU 

akili tesi) 

İle. 

1 
fi 
5 
'1 
1 

•eti 

600' 
200' 
ooo 
7f>0 
•200-

Adı ve Sloyadı 

Andreaı Niemann 
F r a n e o k Ouseio 
Al<k> D'orf'ani 
AMdül kad i r Akif Özdeğer 
AbÜülkadir Akif Özdeğer 

Halen çalışanların sözleşmt 
tar ihleri 

î . 1071 Şubat 1972 sontı 
i . 1970 Şulbat 1972 sonu 
i . 197! -2S . 2 . .lî)7o 

Ayrı lanlar ın ayrılış t;irilhlıeri 

31 . 10 . 1971 
1 . 11 . 1971 

i s tanbul T. Ü. Büteesi (S. Say IST : 20) 
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TABLO : IV 

öğrenioi duıruimıu. 
1971 - 1972 yılında gündüz 1971 - 1972 yılında gece 

1970 - 1971 yılında mezun olanlar Türk Yabancı Türk Yabancı Türk Yabancı 
Türk Yabancı öğrenimine kabul! edilenler öğrenimine kabul edilenler 1971 - 1972 yılında genel mevcut 

Faikültesi Kız Erkek Kız Erkek Toplanı Kız Erkek KTZ Erkek Toplanı Kız Erkek Kız Erkek Toplanı Kız Erkek Kız Erkek Toplam 

İnşaat 3 102 1 111 3 153 2 11 168 — — — — — 15 1069 2 103 1 189 
Mimarlık 10 62 — 1 73 29 37 3 2 71 — — — — — 116 408 12 47 583 
Makina 1 288 — 7 236 — 122 — 9 131 — — — — — 4 989 — 121 1 114 
Elektrik 11 134 — 5 150 2 97 2 7 108 — — — — — 19 703 6 97 825 
Maden 3 72 — 3 78 5 102 — 6 113 — — — — — 11 616 1 56 684 
Kimya 9 48 1 1 59 5 41 1 4 51 — — — — — 61 380 9 36 486 
Gemi İnşa. — — — — — — ' 3 7 — — 37 — — — — —• — 71 71 
Müh. - Mim. 
Lnş. 1 59 — 1 61 3 94 — 7 104 13 567 2 51 633 
Müh. - Mi-rn. 
Mim. 5 36 — 2 43 14 30 1 4 49 75 226 4 24 323 
Müh - Mim. 
Mak. _ 52 — 4 56 — 97 — S 105 3 541 — 54 598 
Müh - Mifin. 
Elekt. 2 63 — 1 66 1 58 — 4 63 6 312 — 29 347 
Müh - Mkn. 
Maden 3 45 — — 48 1 20 — 2 29 11 117 — 33 221 
Müh - Mim. 
Kimya 2 46 — — 48 il 37 2 3 53 50 179 5 30 264 
Temel Bilim. - 82 
Jeodezi Fotog. 1 25 26 9 53 62 

Genel toplam 50 947 1 26 1 029 75 956 11 67 1 108 393 6 231 41 681 7 481 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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'TABLO : VI 
1 T. ü. Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü 

a) öğrenci sayısı (Kurs öğrencileri) 
b)( Uzman »sayısı 
a) Doktora yapanlar 
•b) Doçenlt olanlar ı 
e) Profesör olanlar 

BiTimısel yayın! a r 
a) Ders kitapları 
b) Varchmcı kitaplar, 
e) fDors notları 
d) Yurt içi periyodiklerde yayınlanan ma-

kaildler 
e) Yurt idısında yayınlanan makaleler 
ıa) Yurt- içi kongrelere katılanlar 
b)ı Yurt içi kongrelere tebliğ verenler 
c) Yuıit ielışı kongrelere katılanlar 
d) Yurt dışı kon.»>-relere tebliğ yereniler 

1968 - 1969 

,147 
•> 
0 
0 
0 

2 
1 
0 

1969 • - 1970 

196 
4 
0 
0 
0 

0 
1 
1 

19' fü -• 1971 

;Î24 
4 
0 
1 
0 

0 
1 
1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye. Büyük MUM Meclisi 

Bibice Karma Koalisyona 15 . 1 . 1972 
Esas No. : 1/564 
Karar No. : 170 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

00 . îl . H)7i tar ihinde Türkiye Büyük A!illet Meclisine sunulup, hi lâhara te tkiki hususu Komisyonumuza nmhavvel «İstanbul Teknik Üniver
sitesi \\)T1 yılı Bütçe Kanunu tasarısı», 

Millî Kirilin! Bakanı, Bakanlık uzmnnfa.ru Malîye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin hazır bulunduklar ı o tu rumda görüşül
d ü ; 

islanbul Teknik üniversi tesi 15*72 yılı Bütçe Kamımı tasarısının 1 ve 2 nci maddeleri t e tk ik edildiğinde yörii1eeej>i üzere. ( A d ) cari harca
malar, (A/2) yat ı r ım harcamalar ı ve ;A.Ü'< sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı içi.n sırasiykş (<SŞ !)Hf) n'84), (28 n'.'îf) OO.'Î) ve (12 7214(İ!) lira, 
ki t(»])iaiii olarak i !2Ö :>4("î IÜO) lira teklif o lunmakta . 

<>Yihieri ise, lasarımıı 2 nci maddecine Imfrb ıBı işaretl i cetvelde tröste rildiği üzere (I2Ö Ö+(> lâk)} lira, ola.ı-ak !"ahmin edilmektedir . 
f'::iversi1e Bütçesinin uürüsülmedim. iuı rnivers i fenin m-çmiş yıl bütçe ta tb ika l ı Yo bu yılki l>üt(;e teklifüi'in uerekt l rdiyİ yı l ışmaları Komisyonumu

za, nîyabefen mahall inde inceliye-] rapor! üıierimîzm bu t et k. i kata müsteni t raporlar ım Komisyona smmşian ile başlanılmış. bil âh ara- söz alan sayın 
üyelt r kişisel yörüsim-ini nçikhyarn.k earüude. 

Memleketimizin teknik personele olan büyük ölçüdeki ihtiyacı dolayısîyle, kafileyi tehlikeli. şekilde uüşürummek kaydiyle, öğrenci kapasitesi
nin <laha süratl i ar tması in reynû inb 

Bn l 'uiversit emizm en önemli ;ac .emsinin. öğretim elemanı yetiş! irmek, için yeter i Şunlar asistan,,, sa'nibıüamatıui:-."., im mm başlıca sebebinin i stili-
d.aın [»o'iit ikamıztu hatalar; dısmda. ! ud-ersite i^rc t ia i üyelerinin maddi bakımdan zorlaşan, hayat sat t la rı karştsmda yaş durumca ka.lmalann-
dau 1(-\'ellüt e[tJ;vri. Pni.ver.siıe iüe-.k kinin e.av.ip kam m'brîknes'İ il" ibbli tedbirlerin sûra! !e • alınması, aksi halde büyük n da kf Hık laria yapılan 
ya.t u mba rın, üpTeBm ejeşaan m rîmiam mahrum do-; binalar habnde kalması tehlikesi ile karşılnşdneaırmm 1emas i! • ^ e - i ü tedbirlerin alınmadı y>j-
,um !a. t ı-iücülii i/ha a e! misler» [ir. 

Pyeieı-iu eeşitü kouulai'da ibdlderc P'vmit eiiikderi N-m-ularm ce\ aıdaudu-dmasuu nddaak ip . Kmvers i le Uektö'-üm süz, verilmiş, Ibkbü-. sözleri
ne. ueçen rulki l 'ütee îrörüsiiu Sei'iude ketmsmaiarm sîhh t merkezini tevkii eden övfremd oh;y!an kounsumm bu sene verüt i teknik konulara, terk etille
rinden duyulan mcmmmiyoii ifade ile başlamış, onumda, bcrai.er teyakkuzu da elden bırakmrnhk hırını. üç eski kışla eeyresinde kurutan t "miversite-
niu mmineıım <*abası içerisinde olduklar ım. ö<yredm hvesl - öğrenci münasebet 'erinin sayam memnuniyet elemim halen \K', bursiyer o;ireuçi bulun-
dumu, İm mm yanında öğrencilere mütevazı- yardımlarda, da. bulunduklar ım, örnetdn sayfası (ö) k u r u ş t a n d e r s not u tevzi adddiyini . Med iko - Sos
yal Merkezinde gerekli ımıayem-ieriuiu ya ivk imnn ifade ile sözlerine son vermiş, sorulan sorular eevan land i rdmu. müteakiben maddelerin trörü-
sühriesiue tmçi ierek, 

İ s t anbu l T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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Taşan ımı giderlerle ilgili 1 nci maddesi , 
Kektör iük, (A/l) cari ha rcamala r holüm 12.000, 12.150 ('819 sayıh Kanını gereğince yapı lacak ödemeler) maddesine, söz konusu K a n u n u n 

tadi l i icabı gerekli ödemelerin yapılabilmesini temineu (100 800) lira, bölüm 15.000. 15.414 (Kira bedeli) maddesine de E lek t ron ik Hesap Bi
limleri Ens t i tüsünde mevcut İH .M. 1 020 hesap makinasımn kira bedelinde, kur farkı nedeniyle vukua gelen art ışı karş ı lamak için (170 000) l i ra 
ilâve edilmiş, 

'Hu ilâvelerle Rektör lük cari ha rcamalar toplam rakamı da, (12 804 554) liı;:, olmuştur . 
Holüm 45.000, 45.048 (Cniversite öğrencilerine yemek yardımı) maddesine de bütçe hazırl ık çal ışmalar ında bir sehiv sonucu düşürü ldüğü 

ilgililerce ii'ade olunan. (45.000) lira ilâve edilmiş, dolayısiyie Rek tör lük -;' A/.'.î) sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı toplam rakamı (10 788 541) 
lira, olmuştur . 

İ 'niversiteniıı, İnşaat^ İMimai'lıh', .Makina, JOlektrik, Ahiden, Kimya, fakültelerinin (A/1 ) cari ha rcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayıh 
K a n u n gereğince yapılacak ödemeler) maddelerine yukarda, Rektör lük bölümünde gerekçesi açıklanan nedenle, sırasiyle (1 539 144), 
(1 104 400), (1 048 000), ('948 0001, (074 500) ve (710 244ı. lira i lâve edilmiş, dolayısiyie söz konusu fakültelerin cari ha rcama toplanı rakam
lar ı da sırasiyle (10 895 4:14), (7 854 442). f 14 100 915). (8 7:11444;. ' (i 44i) 008). (5 894 800) lira olarak değiştir i lmiştir . 

Söz konusu t 'niversiteniıı Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ( A / l ) cari harcamalar bölüm 12.000. 12.150 (8İ9 sayılı Kanun gereğince yapı lacak 
ödemeler maddesine (4 042 700) lira ilâve edilmiş, bu ilâve nedeniyle cari gider lopla m rakamı da (17 420 257) lira. olmuş, 

Ayın .Fakülte bölüm 45.000. 45.04* (Mühendislik - Mimarlık' Fakültesine yemek yardımı) maddesine, bütçe hazırlık çal ışmalar ında yapılan. 
bir maddi hatâ nedeniyle (45 581) Hra iiâv< edilmiş, bu nedenle .A/ : ! i sermaye teşkili \v t ransfer harcamalar ı toplam rakamı da (1 264 J I7 ) 
l ira olmuştur . 

f tıiversiteniu, Nükh-er Kner.ii Hnstilüsü ( A / l ) eaii harcamalar h'ölüm I2.0i.iit. '2.150 (819 sayıh. Ka.nun gereğince yapı lacak ödemeler) mad
desine (1*1 044) üra. ilâve edilmiş. hu ilâve m-demyle car; ha rcama la r ( oma m rakamı M 414 098) lira olmuştur. 

Temef inlinde;- Fa kült e---.] ( A / P cari ha rcama/n ' holüm İ2.000. 12.110 AK-vJet Memurları aylıklar-) maddesine, 197! yı l ında kurulmuş 
olan bu Fakül tenin meme.!- kadro Karsiiudurniiii 1971 yılında., olağan üstü öca-m-k al ınmak suretiyle tensin edildiği, dolayısiyie bu bütçeye ödenek 
konulması gerekçesiyle ; ^ | ) 500) lira. 12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapı lacak ödemeler! maddesine i! 270 044) üra, 12.470 (Emekli 
keseneği karşı l ıkları) maddesine İ2 .1î0ı ıcu maddeye yapılan ilâve çvreke.-siy-e ; !20 278) üra. ilâve edilmiş, hıı i lâveler nedeniyle söz konusu 
Fakül ten in cari: gideiieri toplan! rakamı ' / >'•'•<) 224 i lira oimuş. A '4; Fa rc i ' j e e i v ü ı : bölüm 45.000. 45.210 '.'r 1 ek karşı l ıklar ı) maddesine 
de (H 295) üra. ilâve edilmiş ve (A/4) s u maye teşkili ve t ransfer ha ıva ma ia;a - 'anam rakamı da dolayısiyie (41 524) lira olmuştur. 

( bani .İnşaat Fakültesi < A, - i ) cari -ha rcamala r holüm 12.000. 12.110 1 /m/, -r Mmnur î a r ayl ıklar ı) maddesine, yukarda. Teni e! Bilimler Fakül 
tesinde <: v<\ edilen gerekçe görüşünden iıarekei ile (584 7-!ü< lira. 12,l5o , V İ9 -ayılı Kanun em-eğinc,- yapılacak ödemeler) maddesine (494 444) 
iira. \ e 12.470 ! Fmokü keseia-ği :<arşıhkları') .maddesini- de (>••.> o77 ) İha üâve >-dilmiş, bu ilâveler nedeniyle de söz konusu Fakültenin cara 
gider toplam rakamı ,2 88:: 124) lira ohr-uslur. 

Hu h'aküitenin böl anı 24.000, 24.s i l ıMakina teçhizat alımları ve i-üvak onarımla;-/) maddesine, i P m i modelleri. deneme havuzunun yeterli 
çalışabilmesi İçin gerekli cihazların sa tumhaacağı gerekçesiyle (700 000) ..İra- ilâve edilmiş, bu ilâ w nedeniyle h'aküitenin (A/2) yat ır ım harca
maları toplam rakamı < .1 800 000) lira olmuştur. 

stauino ı
 rn 
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Yine aynı Fakültenin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bolüm 35.000, 35.210 (//• 1 ek karşılıkları) maddesine (5 867) lira 
ilâve edilmiş, dolayısiyle (A/3) toplam rakamı (23 156) lira olmuştur. 

Yukarda bertafs.il izah edilen ilâveler nedeniyle. Üniversitenin gider rakamları da değişerek (A/ l ) cari harcamalar (96037 199) lira, (A/2) 
yatırım harcamaları (29 339 003)) ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları da ( 12 806 206) lira olmuş, toplam gider rakamı ise 
(138 182 408) lira olarak değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, 
1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan bütçe tevazününü sağlamak udu maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 72.000, 72.100 

(Hazine yardımı) maddesine (14 259 920) lira,aynı bölüm, 72.400 (Geçmiş yıkardan devreden nakit) maddesine de (576 338) lira ilâve edil
miş, dolayısiyle gelir toplam rakamı da (.138 182 408) lira olarak değiştirilmiş ve madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının mütebaki 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, ve 11 nci maddeleri bağlı cetvellerimle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Amasya. 
Y. Acar 
Aydın 

N. Menteşe 

Gaziantep 
$. Tanyeri 

K a r s 
K. Okyay 

Manisa. 
M. Erten 
Sakarya 
N. Bayar 

Başka nve kili 
E'dirnu 

X. Er geneli 
Amasya 

S. Ay gün 
Bolu 

/ / . / . Cop 

Giresun 
M. E. Turgıdalp 

Kayser i 
M. Yüceler 

Manisa 
II. Okçu 
Sakarya 
II. C/ısa! 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Dikmen 

Sözcü 
Ankara. 

M. K. Yılmaz 
Ankara. 

/ / . Balan 
0. S. Ü. 
E. Vner 

H a t a y 
II. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Ur fa 
/. E. Karakapıcı 

•i 

N. 

Söz h; 

Kâ t ip 
Mala tya 

1. Karaaslan 
Ankara 

T. Kök er 
Denizli 
/ / . O mi 

İçel 
C. Okyaynz 

Konya 
'. Kalayeıağlu 

Niğde 
Korlrenıaaoğhı 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
ak ki m m;ahf uzdur 
E. At ay ur t 

Afyon İv. 
/ / . Ilamamcıoğlu 

Ankara 
T. T ok er 

Diyarbak ı r 
S. tfavcı 

İzmir 
K. Önder 

ıKonya 
B. Müderrisoğln 

Ordu 
/>'. 8'. lUtykal 

Tabii Üye 
K. Karavelioğlu 

Zonguldak 
K. Nedim oğla 

Afyon K. 
K. Karaağaclıoğb 

Ankara. 
/ . Yetiş 
f'U'zıırum 

Söz hakkım mahfuz 
II. CinlsH 

İzmir 
A. N. Vner 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

lîiizo 
H. Z. Köseoğln 

Trabzon 
A. *Ş'. Ağanoğlu 

http://bertafs.il
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HÜKÜMETİN TFKLİFİ 

İstanbul teknik Üniversitesi 1972 yılı Bütçe ketnnnu tasarısı 

MADDE 1, — İstanibul Teknik Üniversitesine aşağıda Sgösterildiği Süzere (A/1) cari 'harcamalar için (81 985 684) lira, (A/2) yatırım harca
maları için (28 639 003) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer Iharcamaları İçin de (12 721 463) lira ki, toplam olarak (123 346 150) lira ödenek 
verilmiştir. 

CA/3) 
sermaye teşkili 

(A/ l ) cari (A/2) yatının ve transfer 
lıa re andılar harcamaları harcamaları Toplanı 

Lir* Lira Lira Lira 

Rektörlük 
İnşaa t Fakül tesi 
Mimarl ık Fakü l t e s i 
Alakiıtıa Fakü!te«i 
'Mlektrik Fakül tes i 
'Maden Fakül tes i 
ılvimya Fakül tes i 
M'ülıendislik - Mimarlık Fakül tes i 
Nükleer 'Enerji Ens t i tüsü 
Temel 'Bilimler Fakü l tes i 
(remi İnşaat ı Fakül tes i 

Toplam 

12 
9 
6 

12 
7 
6 
f) 

.VI 
1 
4 
1 

81 

•:m 
».>&(> 
090 
#28 
783 
250 
184 
İİ87 
Vil 
650 
816 

!>8r> 

754 
2:90 
042 
Ot tf) 

444 
f>08 
556 
557 
454 
:802 
962 

•684 

49 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2:8 

639 002 
200 001. 
300 ooo 
200 000 
500 OOO 
000 000 
000 000 
000 000 
;;oo ooo 
400 000 
100 000 

039 00" 

10 

1 

12 

75:; 
146 
98 

184 
419 
7:! 
(57 

•228 
7 

2:î 
17 

721 

-541 
91 L 
799 
647 
803 
17;! 
504 
530 
971 
229 
289 

46:5 

42 
10 

7 
14 
9 
7 
(i 

15 
1 
5 
o 

123 

986 297 
703 202 
088 841. 
212 962 
40:; 247 
329 081 
252 120 
916 093 
4:;9 425 
080 O: !1. 
9.34 251 

346 150 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. dayısı : 20) 
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BÜTÇE KAKA]A KOMİSYONUNUN DEĞ-İŞTİRİŞt 

İstanbul Teknik 'Üniversitesi 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari harcamalar için (96 037 199) lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için (29 339 003) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (12 806 206) lira M, toplam olarak (138 182 408) lira ödenek veril
miştir. 

(A/3) sermaye 
(A/ l ) cari ı A/2) yatırım ve transfer 

harcamaları 'harcamaları harcamaları Toplam 
lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mim arlık Fakültesi 
M îikin a Fakül t e si 
E1 ekıtrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Nükleer Enerji Enstitüsü 
Temel Bilimler Fakültesi 
<<emi İnşaatı Fakültesi 

Toplam 

12 804 
10 895 
7 854 
14 466 
8 731 
6 930 
5 804 
17 320 
1 313 
(İ 883 
2 883) 

90 037 

554 
434 
342 
915 
444 
008 
800 
257 
098 
224 
123 

199 

.1.9 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

29 

639 002 
200 001. 
300 000 
200 000 
500 000 
000 000 
000 000 
000 000 
300 000 
400 000 
800 O00 

339 003 

1.0 

1 

12 

788 541. 
J46 9.11 
98 799 
184 647 
119 803 
73 173 
67 564 
264 117 
7 971 
31 524 
23 156 

806 20(5 

43 292 097 
12 242 346 
8 
15 
10 
8 
6 
19 
1 
7 
4 

138 

253 141 
851 562 
351 247 
003 181 
962 364 
584 374 
621 069 
314 748 
706 279 

182 408 
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MADDE 2. — İstanbul Teknik tfrıiversltesiııin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (123 346 150) lira 'olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 8. — istanbul Teknik üniversitesince 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet

velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geMrin tarn ve tahsiline 1972 yılında da devam olunur. 
MADDE 4. — Genel Bütçe Kanununun lö imci maddesi hükmü, istanbul Teknik Üniversitesine bağlı döner sermayeli "kuruluşlar hakkında da uy

gulanır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesinin kuruluşu Ihakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 yılımda kullanılamaz. 

MADDE 6. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaşjtırılacak veya satınalınacak arsa için (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne konu
lan ftdenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelim, (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertipler
den, (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sa'ıııaîmalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Üniversite (bütçesinin rektörlük, fiaklülite, okul ve leinstitlüfrar kısımhırmıa dâhil tertip 1er arasında bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye 'Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — istanbul Teknik Üniversitesinoe gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe gfirer. 
MADDİE 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitimi bakanları yürütür. 

iBaiŞbaikan Devlet Bakanı Dovlet Bakanı Devlet 'Bakanı 
X. Erim iBaşlbaikan Yardıimcısı Başbakan Yardımcısı M. Özgüneş Adalet Bakanı Millî S. Bakanı 

8. Koga§ A. Karaosmanoğfu t. Arar F. Melen 
İHİNilem Bakanı Dışişleri Balkanı V. Maliye Balkanı Millî Eğit. Bakamı Bayındırlık Balkanı Dış Eko. İliş. Bakanı 
II. Ömeroğlu 8. Koças 8. N. Ergin 8. Orel M. Öztckin Ö. Defbil 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı V. Tarımı Bakanı Ulaştırma Balkanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Ti. Bakanı 
T. Akyol Ö. Berbil M. O. Dikmen C. Karakuş A. Sav A. Çilingiroğlu 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı Genelilk ve Spor Bakanı 
Ar. Devres E. Y. Alcçal 8. Babüroğlu C. Ayhan 8. İnal 8. Ergun 

•Kültür Bakanı 
T. IIalman 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (198 182 408) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

MADDS 8. — Tasarının C nci maddeci ay:ı-:r. I::..̂ u: cıLllmiş/tL:. 

MADDE 9. — Taöarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 10. — Tasannın 10 ncu maddesi aynen kaibul edilmiştir. 
MADDE 11. — Taisannın 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. ' 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Rektörlük 36 

(A/ l ) CÂRİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

.12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.1'H Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

.12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

1972 yılı için 
1971 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 183 853 

164 432 

1 

\m 4ı30 

1 
328 801 

328 80ü 
1 

262 494 

2 I5Ö0 
8 000 

15 000 
200 0O0 
23 8412 

Hükümetçe 
Madde B 

Lira 

5 767 939 

5 5(94 400 

150 903' 

22 !(»:3i(; 
157 680 

97 200» 
m 4.80 

1 191 541 

29 ;MO 
3!« ooo 
13 50O 

270 O00' 
m\ 007 

istenen 
ölüm to] 

Lira 

7 824 

plamı 

092 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

5 868 739 

5 im. 400 

i;50 003 

1İ23 430 
157 680 

97 20O 
00 480 

1 191 541 

29 1340 
36 000 
13 (500 

270 000 
8B'3 067 

kaibul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

7 924 892 

13'452 9 '634 9 634: 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER SOSYAL YARDİMLAR 
Kesim toplamı 

12.391- Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

55 nci maddesi gereğince verilecek ücret
ler 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki1 güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLHIl VE İKRAMİYELER 
Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 

277 200 

467 
10 

100 

200 
000 

000 

7 410 

7 414 

1 
1 

8 001 

1 
8 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen KomÜsyonca kabul, edilen 
Maıddö Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

40 782 

40 781 
1 

348 120 

244 620 
T3 '500 

90 000 

136 274 

•6 673 

120 600 

7 201 

1 
7 200 

40 782 

40 7SV 
1 

348 120 

244 
1>3 

90 

620 
500 

000 

136 274 

6 673 

129 600 

7 201 

7 
1 

200 
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Rektörlük 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
J 2.815 »Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.536 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 69 554) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 

istanbul 

— 38 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

37 

1 

6 

3 
2 

750 
500 

1 
500 

1 
000 

ılı '1 
1 

750 
000 

135 507 174 555 174 555 

750 
45 000 

1 
1 400 

1 
15 000 

1 
1 

5 000 
1 500 

1 000 900 900 

34 1125 40 000 40 000 

3 '750 3 000 3 000 

45 

1 

15 

5 
1 

750 
000 

1 
400 

1 
000 
1 
1 

000 
500 
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Rektörlük 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 105 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş, alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

istanbul 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 7 000 7 000 
41 625 4'5 000 45 000 

1 1 1 
1 7 000 7 000 

3 50Ö 3 000 3 000 

1 016 550 

7 000 
15 000 
5 000 

80 000 
908 !560 
1 000 

1 322 600 

500 000 
7 )500 

800 000 

D. Ü. Bütçesi 

2 563 000 

(S. Sayısı 

1 064 000 

9 500 
2*4 000' 
7 500 

loo ooa 
mı ooo 

2 000 

1 323 000 

500 000 
9 000 

800 000 

: 20) 

2 691 000 

1 064 000 

9 1500 
24 000 
7 1500 

100 000 
9)211 000 
2 000 

1 323 000 

500 000 
9 000 

800 000 

2 691 000 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde 

13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.520 

14.000 

Ödeneğin çeşidi 

Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri • 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Rektörlük taşıt işletme ve onarma gider
leri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
HİZMET GİDERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 
10 OO'O 

209 ÖOO 

7 !5O0 
200 000 

2 000 

14 450 

5 1100 

9 !3'50 
1 188 888 

Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 OOO 
4 OOO 

291 000 

•15 000 
2715 000 

1 000 

13 000 

7 OOO 

6 000 
1 169 652 

Komisyonca kabul ©dilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 OOO 
4 000 

291 000 

15 000 
275 OOO 

1 000 

13 000 

7 000 

f> 000 
1 169 652 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
ıGİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

1500 1 500 

10 001 14 001 

•1 500 

14 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

uira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabili .ed'idıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

14.342 712G sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.441 Bina ve arazi giderleri 
14.442 Diğer vergi resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.020 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

(115 sayılı Kanun gereğince verilen fon 
karşılığı) 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor ve izcilik giderleri 

10 0000 

1 Ö00 

o 

1 000 

820 387 
34 000 

136 387 
600 000 

150 000 

14 000 

901 

1 
'900 

804 000 

34 000 

170 000' 
;6O0 OOÖ 

,100 000 

14 000 

901 

1 
900 

804 000 

34 000 

170 000 
600 000 

100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca katoul «Lülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaım? 
Lira Lira Lira Lira 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DİĞER SAĞLIK HİZMETLERİ 
Mediko - Sosyal Merkezi giderleri 

14.791 Büro giderleri 
14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

YABANCI DİLLER OKULU 
15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.286 Malzeme alım ve giderleri 
15.289 Diğer alım ve giderleri 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 [Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 

206 000 249 250 249 250 

5 0*00 
1 000 

180 000 
20 000 

20 250 

15 00ü 
2 ooa 
2 600 

7150 

201 751 

ı ooa 
2-50 

756 001 

4 000 
1 000 

240 000 
4 250 

19 250 

1!3 OOO 
3 500 
2 OOO 
750 

177 501 

1 250 
500 

777 009 

4 000 
1 000 

240 000 
4 250 

19 250 

13 000 
3 500 
2 000 
750 

177 501 

1 250 
500 

947 009 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Rektörlük — 43 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15.375 Giyim - kuşam abm ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim topttamı 

15.451 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırma giderleri 

500 
200 000 

1 

487 000 

15.411 
15.412 
15.414 
15.415 
15.416 
15.419 

MERKEZ, KURUM VE ENSTİTÜ 
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

Gİ-

ÜNİVERSİTE KAYIT BÜROSU GİDER
LERİ Kesim top! amı 

1,15 000 
13 000 

3'30 000 
I 1500 

14 000 
13 '500 

47 000 

750 
175 000 

1 

519 05Ö 

750 
İ7İ5 000 

1 

689 050 

40 000 
7 000 

80 000 
15 000 

330 000 
750 

00 OOÖ 
3 300 

611 208 

54 208' 
7 000 

80 000 
15 000 

500 000 
750 

90 000 
3 300 

01 208 

54 1208 
7 000 

tö.OOO ÇEŞİTLİ GİDERLER 113 001 132 001 132 001 
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Rektörlük 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

1G.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplam] 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

İstanbul T. 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetç<e istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

70 OOO 70 OOO 70 000 

25 001 20 001 20 001 

201 000 
1 

5 000 

18 000 

15 000 
3 000 

Ü. Bütçes i 

I. 18İ3 853 
2 56İ3 OOO 
1 .1,88 1888 

756 OOl 
1118 ÖOU. 

5 804 743 

(S. Sayısı 

17 000 
1 

3 000 

42 O00; 

40 000 
2 000 

: 20) 

- -

7 824 092 
2 mı. ooo 
1 11619 692 

777 009 
132 001 

12 593 754 

17 000 
1 

3 000 

42 000 

40 oao 
2 000 

7 924 8Ö2 
2 6ı91 OOO 
1 169 652 

'947 00!9 
132 001 

12 834 554 



Rektörlük — 45 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul «dilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 500 000 1 50O 000 1 500 000 

EÜİTLM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük (»narım giderleri 13 217 UO0 18 130 000 18 T39 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 380 000 

23.811 Malana, teçhizat alımla;! ve büyük ona
rımları 250 000 1 1 

23.812 Taşıt alımları 130 000 1 1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 500 000 1 500 000 1 500 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 13 217 000 18 139 000 18 139 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 380 000 2 2 



Rektörlük — 46 — 
1972 yılı içim 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde Ödeneğim çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
M AKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

500 000 

13 217 000 

380 000 

14 097 000 

Hükümetç 
Madde 

Lira 

şe istenen 
Bölüm toplamı 

Lira 

1 1500 0O0 

118 139 000 

2 

19 639 003 

Kom&syanıca kaıbııl edilen 
Madide Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 000 

18 139 000 

2 

19 639 002 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Rektörlük — 47 — 

(A/S) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe a&teoMn Komisyonca kalbul edülten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bolum Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 6 500 000 6 500 000 6 500 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 6 500 000 6 500 000 '6 500 000 

77 - Transferler 

34000 MALÎ TRANSFERLER 61 100 61 160 61 100 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.750 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 56 Ü60 56 160 

'5 000 

56 «160 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Rektörlük 

Bölüm Madde 

— 48 — 

Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetindo artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMIiAR 

35.648 Üniversite öğrencilerine yemek yardımı 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

1972 yılı için 
19 

Madde 
Lira 

71 ödeneği 
Bölüm 

L 

301 832 

1 

•360 

'644 
i l 

1186 
l 

toplamı 
i ra 

2 443 924 

'Hükümetçe istenen. 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 114 835 

63 837 
1! 

1 Ö50 fl'9'6 

3 575 707 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 114 835 

'03 $37 
1 

1 050 19̂96 
1 

kalbul edifen 
Bölüm toplaımı 

Lira 

3 610 767 

92 001 

2 000 000 

78 136 

il 965 000 

78 136 

2 000 000 

30 001 417 796 417 796 

3)5.710 Memurların öğle yemeğine yardım 417 79-5 417 79; 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Rektörlük — 49 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

S6.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
0 Teknik Üniversite talebe birliğine yardım 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi1 Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

36.600 Geri verilecek paralar 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

1972 yılı içki 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul ediften 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

30 000 

Lira Lira 

310 808 616'614 

Lira Lira 

016 614 

300 001 

299 000 

1 001 

9 '807 

1 000 

6 500 000 

Öli 11160 

2 4413 9124 

310 '808 

9 315 892 

615 613 

91'6 408 

99 2110 

1 

1 000 

6 60Ö OOO 

6i meo 

3 OT5 767 

ere ıei4 

10 753 541 

615 613 

5116 403 

99 1210 
1 

-1 000 

6 500 000 

61 160 

3 610 7167 

616 6DL4 

10 788 841 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



înşaat Fakültesi — (50 — 

(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüfen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top-Jamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 288 252 

1 

2 288 250 

L 

4 020 215 

4 404 510 

2 326 590 

1 895 400 

182 520 

8 082 435 

5 943 654 

2 326 590 

1 895 400 

1 721 664 

9 621 579 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110- Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 67 500 60 750 60 750 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

346 496 

' 12 
331 

2 

000 
796 

700 
2 

646 119 

31 500 
612 189 

2 430 
23 086 

23 085 
1 

646 119 

31 500 
612 189 

2 430 
23 086 

23 085 
1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



İnşaat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 51 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı içim 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

806 000 

12.410 
12.430 
12.450 

12.510 
12.571 

12.590 

12.600 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
55 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Ek görev tazminatı 
îş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç
lük zammı 
Üniversite tazminatı 
ÖDÜLLER 
Ödül 

396 000 
10 000 

400 000 
844 062 

2 861 

1 
841 200 

1 

267 902 

774 990 

2 575 

12 000 

1 000 

7 500 
3 750 

bütçesi .(S. Sayısı : 20) 

15 000 

1 

2 500 
2 500 

774 990 

405 990 
9 000 

360 000 
1 906 076 

405 990 
9 000 

360 000 
1 906 076 

2 575 

1 903 500 

1 

266 903 

1 903 500 

1 

266 903 

1 
15 000 

2 500 
2 500 



İnşaat Fakültesi — 62 — 

Bölüm Madde 

13.000 

12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

ödeneğin çeşidi 

Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
Konferans için getirileceklerin yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 24 003) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dı
şı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 242 900) 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe (istenen Komisyonca kaıbul «daflten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 

1 

750 
1 

750 
500 

9 000 

9 000 

45 000 
33 750 

135 000 
1 400 

4 500 

697 000 

9 000 

7 500 

725 800 

2 500 
1 

500 
1 000 

15 000 

4 0O0 

45 000 
40 000 

135 000 
1 400 

2 500 

753 000 

12 500 

5 000 

796 000 

2 500 
1 

500 
1 000 

15 000 

4 000 

45 000 
40 000 

135 000 
1 400 

2 500 

753 000 

12 500 

5 000 

796 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



İnşaat Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İstanbul 

— 53 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği H-üTcüımetçe âstsemseaı Komisyonca kabul «cEIen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira Lira l i r a Lira l i r a 

500 
10 800 
5 000 

12 500 

5 000 
7 500 

30 000 35 000 35 000 
650 000 700 000 700 000 

500 500 500 

16 300 18 000 18 000 

500 
12 500 
5 000 

25 000 

10 000 
15 000 

500 
12 500 
5 000 

25 000 

10 000 
15 000 

150 000 90 000 90 000 

150 000 90 000 90 000 

100 000 20 000 20 000 
50 000 70 000 70 000 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



İnşaat Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alımları ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderler 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

KURUM GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 

Manbu! 

— 54 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe dsıten-en Komisyonca kaıbul ediülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 

50 
1 

000 
450 
500 
000 
500 

90 391 93 354 93 354 

57 450 64 500 64 500 

5 000 5 000 
500 500 
500 500 

58 000 58 000 
500 500 

32 941 28 854 23 854 

1 000 
940 
L 

500 
30 000 

500 
272 071 

2 500 
1 000 

1 
500 

24 353 
500 

294 501 

2 500 
1 000 

1 
500 

24 353 
500 

294 501 

245 070 257 500 257 500 

2 500 5 000 5 000 

L\ Ü. Bütçesi (.S. »Sayısı : 20) 



înşaat Fakültesi — 55 — 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.212 
16.213 
16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
J 6.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve tehçizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

6 
12 
220 
2 
1 

Bölüm toplamı 
Lira 

250 
000 
500 
000 
000 
820 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edâlten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

2 001 

500 
20 000 
10 
220 
1 
1 

000 
000 
000 
000 

20 
10 
220 
1 
1 

500 
000 
000 
000 
000 
000 

2 001 2 001 

2 000 
1 

25 000 

10 000 
15 000 

4 620 215 
725 800 
150 000 
90 391 
272 071 

5 858 477 

2 000 
1 

35 000 

20 000 
15 000 

8 082 435 
796 000 
90 000 
93 354 
294 501 

9 356 290 

2 000 
1 

35 000 

20 000 
15 000 

9 621 579 
796 000 
90 000 
93 354 
294 501 

10 895 434 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



İnşaat Fakültesi — 56 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı içim. 
1971 ödemeği Hükümetçe Menen Komisyonca kaıbul eddflıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm 

23.000 

Madde 

23.811 

23.812 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞÎTlM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

Lira 

925 000 

765 000 
160 000 

Lira 

925 000 

Lira 

1 200 001 

1 200 000 
1 

Lira 

1 200 001 

Lira 

1 200 001 

1 200 000 
1 

Lira 

1 200 001 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



inşaat Fakültesi 67 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bö-lüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 '% 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, IKRAMIYE, MÜKÂFAT VE 
YARDıMLAR 

1971 ödeneği 
1972 yılı için 

Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edfflien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla»! 
Lira lira 

122 883 

22 883 

Lira Lira Lira Lira 

146 911 146 911 

46 911 46 911 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 100 000 100 000 100 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi - , 58 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı içrâı 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca fcaJbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.11.1. Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

Lira Lira l i r a Lira Lira Lira 

1 764 182 

1 

1 764 180 

1 

44 250 

265 576 

8 000 
255 806 

1 770 

2 

1 
1 

3 753 527 

2 

1 

1 

738 

069 

522 

146 

39 

391 

14 
375 

1 

469 

740 

152 

577 

825 

998 

580 
825 

593 

6 301 

6 300 
1 

5 697 382 

3 

1 

1 

1 

902 

069 

522 

310 

39 

391 

14 
375 

1 

769 

740 

152 

877 

825 

998 

580 
825 

593 

6 301 

6 300 
1 

6 861 682 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi — 59 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödenenin çeşidi Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 792 700 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 nci 

maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 2 861 
12.571 İs güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 1. 
12.590 Üniversite tazminatı 637 200 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 1 

467 
25 

300 
640 

700 
000 

000 
062 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 246 754 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 1 
12.813 Geçici görev yolluğu 7 500 
j 2.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

ıgörev yolluğu 1 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu LO 000 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 1 875 

İstanbul T. Ü. IJütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

787 950 787 950 

481 
36 

950 
000 

270 000 
1 430 336 

2 

1 427 

302 

575 

1 
760 

1 

502 

481 
36 

950 
000 

270 000 
1 430 336 

2 

1 427 

302 

575 

1 
760 

1 

502 

1 1 

13 000 13 000 

1 1 

10 000 10 000 
3 000 3 000 

20) 



Mimarlık Fakültesi 60 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 35 502) 

11 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 267 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve liderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

3 750 
2 000 
1 500 

1 

7 500 

2 625 

40 000 
37 500 
127 500 

1 

5 000 

508 000 

5 000 
2 500 
50 000 

525 500 

1972 yıh için 
Hükümetçe Men/en Komisyonca kalbul edillıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 000 
1 000 
2 000 
1 500 

20 000 

4 ööö 

40 000 
52 500 

130 000 
12 500 

8 000 

5 000 
1 000 
2 000 
1 500 

457 653 

434 250 

20 000 

4 000 

40 
52 
130 

000 
500 
000 

12 500 

8 000 

434 250 

2 500 
1 500 
30 000 

2 500 
1 500 
30 000 

457 653 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi — 61 — 
1972 yılı için 

Bölüm 

14.000 

15.000 

Madde 

13.140 
13.190 

13.210 
13.220 
J 3.290 

13.410 
13.420 

14.540 
14.550 

Ödeneğin çeşidi 

Yayın alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - telgra t* giderleri 
Telefon giderleri 
HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLEDİ 
Kesim toplamı 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

450 000 
500 

10 500 

500 
5 000 
5 000 

7 000 

3 000 
4 000 

80 000 

50 000 
30 000 

65 752 

80 000 

120 252 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

400 000 
250 

9 403 

500 
5 500 
3 403 

14 000 

6 000 
8 000 

154 000 

100 000 
54 000 

75 802 

154 000 

119 303 

Komisyonca k^ubul edillen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

400 000 
250 

9 403 

500 
5 500 
3 403 

14 000 

6 000 
8 000 

154 000 

100 000 
54 000 

75 802 

154 000 

119 303 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alını ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLAR! GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

15.41! Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Kesim toplamı 

LARORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

Istauıbıi: 

— 62 — 

19 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

250 
500 

65 000 
1 

500 
300 

75 000 
1 

54 500 43 501 

35 000 
3 000 
1 000 
15 000 

500 
198 004 

30 000 
6 000 

1 
7 000 
500 

261 7 

187 501 239 701 

15 

2 
170 

000 
ı 1 

000 
000 

500 

10 

1 
226 
2 

000 
l 

200 
000 
000 
500 

0. Bütçesi (S. «ayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

TEMSİL, AtfIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.71 1, Makam temsil giderleri 
16.712 GÖrevsel temsil giderleri 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

İstanbul 

— 63 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1. 1 1 
l 1 1 

2 001 2 001 2 001 

2 000 2 000 2 000 
1 1 1 

8 500 20 000 20 000 

6 500 
2 000 

3 753 527 
525 500 
80 000 
120 252 
198 004 

4 677 283 

10 
10 

000 
000 

5 697 382 
457 653 
154 000 
119 303 
261 704 

6 690 042 

10 
10 

000 
000 

6 861 682 
457 653 
154 000 
119 303 
261 704 

7 854 342 

İ\ Bütçesi (H. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi _ 64 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyoaıca kaıbui edüetı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lir» 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 230 000 300 000 300 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 230 000 300 000 300 000 

İstanbul T. (1. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mimarlık Fakültesi —-165 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 
II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 .% 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

87 642 

17 642 

70 000 

1972 yılı için 
Hükümetle îstenen Komisyonca kafbul edâdeau 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

98 799 98 799 

28 799 28 799 

70 000 70 000 

Istaribul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



MaMna Fakültesi — 68 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111- Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yıh için 
Hükümetçe islemem Konıisyon'ca kaıbul edüilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 181 332 

1 

2 181 330 

1. 

4 374 142 

6 89G 013 

4 779 810 

1 938 411 

180 792 

10 884 314 

8 537 613 

4 779 810 

1 938 411 

1 819 392 

12 522 914 

141 900 

336 969 

15 000 
316 293 

5 676 

99 360 

1 020 128 

42 042 
974 142 

3 944 

39 507 

39 506 
1 

99 360 

1 020 

42 
974 

3 

128 

042 
142 

944 

39 507 

J9 506 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı :: 20) 



Malkina Fakültesi — 67 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.410 
12.430 
12.450 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Konferans ücreti 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununu;t 55 nci 
maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

577 975 

2G2 975 
15 000 

300 000 
84-0 462 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

2 861 

i 
837 600 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 295 501 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
. ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

1 

1 

8 

250 

000 

000 
750 

1972 yılı için 
Hükümetçe Meııen Komisyonca fcaıbul edıilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira 

558 000 

270 000 
18 

270 
1 971 

000 

000 
416 

2 575 

1 968 840 

1 

296 889 

15 
1 

000 

500 

6 000 
2 000 

558 000 

270 000 
18 000 

270 000 
1 971 416 

2 575 

1 968 840 

1 

296 889 

15 
1 

000 

500 

6 000 
2 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Makina Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 31 389) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

' geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 265 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERİLİRİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

lîstaribül 

68 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edHemı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

6 000 
1 000 
750 

1 000 

5 000 
1 000 
1 138 
750 

5 000 
1 000 
1 138 
750 

11 

6 

30 
45 
150 
13 

250 

000 

000 
000 
000 
500 

14 000 

1 

28 
50 
150 
11 

000 

000 
000 
000 
500 

14 

1 

28 
50 
150 
11 

000 

000 

000 
000 
000 
500 

10 000 11 000 11 000 

880 001 

10 000 
5 000 

913 501 

1 029 000 

10 000 
5 000 

1 072 500 

1 029 000 

10 000 
5 000 

1 072 500 

'. Ü. Bütçesi .(S. Sayısı : 20) 



MaMna Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

!tstam!bul 

— 69 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul .edifett 

Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

500 
20 000 
5 000 

8 000 

4 000 
4 000 

5 000 
70 000 
60 000 

15 000 18 000 
850 000 995 000 

1 1 000 

25 500 25 500 25 500 

18 
995 
1 

000 
000 
000 

500 
20 000 
5 000 

18 000 

8 000 
8 000 
2 000 

500 
20 000 
5 000 

18 000 

8 000 
8 000 
2 000 

135 000 104 000 104 000 

135 000 104 000 104 000 

3 000 
45 000 
56 000 

3 000 
45 000 
56 000 

'. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Makbıa Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
.15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.370 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

MERKEZ. KURUM VE ENSTİTÜ Gİ
DERLERİ 

15.411' Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.2.11 Büro giderleri 

İstanbul 

— 70 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği 'Hükümetçe ifetenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 

9 
1 

000 
250 
500 
000 
000 

308 500 

130 
15 
20 
11 
122 
10 

000 
000 
000 
000 
500 
000 

4 

9 
1 

000 
500 
500 
000 
000 

95 
17 
20 
12 
95 
6 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

324 250 260 500 260 500 

15 750 15 000 15 000 

4 

9 
1 

000 
500 
500 
000 
000 

245 500 245 500 

95 
17 
20 
12 
95 
6 

000 
500 
000 
000 
000 
000 

494 501 507 001 507 001 

442 500 433 000 439 000 

90 000 90 000 90 000 
Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



MaJtina Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.21.fi Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
1.6.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

.13.000 YÖNETİM ÖİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HABCAMALAR TOPLAMI 

•İstanbul 

— 71 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe disıten'en Komâsıyonıca kafoıü «düdeni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top*am» 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 
6 000 
15 000 
425 000 

500 
3 000 

3 000 
5 0€0 
15 000 
323 000 
1 000 
2 000 

3 000 
5 000 
15 000 
323 000 
1 000 
2 000 

2 001 3 001 3 001 

2 000 3 000 3 000 
1. 1 1 

50 000 65 000 65 000 

20 000 30 000 30 000 
30 000 35 000 35 000 

4 374 142 10 884 314 12 522 914 
913 501 1 072 500 1 072 500 
135 000 104 000 104 000 
324 250 260 500 260 500 
494 501 507 001 507 001 

6 241 394 12 828 315 14 466 915 

http://16.21.fi


Maflrina Fakültesi — 72 H-

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yıh için 
1971 ödeneğî Hükümetçe ülstıeınıetn Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde 

23.000 

23.811 

ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

Lira 

1 000 000 

Lira 

1 000 000 

Lira 

1 200 000 

Lira 

1 200 000 

Lira 

1 200 000 

Lira 

1 200 000 

istanbul' T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Makina Fakültesi — 73 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üstlenen Komisyonca kaibul edajlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 131 813 184 647 184 647 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 21 813 74 647 74 647 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 1.10 000 110 000 110 000 



Elektrik Fakültesi — 74 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe üstlenen Komisyonca kabul edi'len 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

AYLIKLAR Kesim toplamı 1 385 102 4 160 829 5 098 829 

12.110 Devlet memurları aylıkları 1 2 800 980 2 800 1980 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım

cıları ile uzmanlar aylıkları 1 {î85 100 1 231 281 1 :23l !28i 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 1 118 5İ6K 1 066 5)68 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 712 '000 64 800 04 m 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 209 220 609 770 609 770 

12.310 Aile yardımı 5 !5O0 212 500 ' 22 '500 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 200 '840 5$4 '678 ,784 '678 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 2 «80 2 5Ö2 2 392 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 2 26 047 26 047 

12.391 Giyecek yardımı 1 m 046 26 040 
12.392 Yiyecek yardımı '£ 1 1 

İstanbul T. (T. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 2 784 141 6 775 558 7 723 558 



JSldbtrîk "Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
i 2.571 tş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklart 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 

İstanbul 

— 75 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madldc Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

443 400 

338 400 
5 000 

100 000 
463 662 

2 mi 

11 
460 80ü 

'.1 

210 754 

511 830 

417 880 
4 600 

90 000 
1 179 776 

2 575 

1 
•İ! 177 -200 

1 

232 505 

511 830 

4117 080 
4 ©00 

90 000 
1 1179 776 

2 '375 

1 
1 1İ77 1200 

,1 

232 905 

X 1 il 
6 000 9 000 9 000 

.1 1 LE 

3 000 500 500 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Elektrik Fakültesi 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 15 754) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 216 751) 

13000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

İstanbul 1 

— 7 6 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe 'fetenien Komisyonca katoul edilen-

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

;1 '500 
3 750 

1 
750 

1 

1 500 
4 OOO 

1 
750 

1 

1 500 
4 000 

1 
750 

il 

7 500 7 500 

4 '500 1' 

28 000 28 000 
27 000 30 000 

1112 500 135 000 
.11 250 ili 250 

5 000 5 000 5 OOO 

454 001 498 612 498 612 

7 '500 

1 

38 000 
30 000 
.315 OOO 
11 250 

431 500 

7 500 
3 5O0 

f. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

472 111 

7 500 
5 000 

472 111 

7 500 
5 0O0 



Efltefktirtük FaMlteısd/ — 77 — 

Bölüm Madde 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14,550 Staj ve öğrenim giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bö;ü:n toplamı 

Lira Lira 

20 000 
400 000 

500 

Hükümetçı 
Madde 

Lira 

20 000 
4B® 111 

500 

16 500 

14 
2 

500 
OOO 
000 

6 001 

3 000 
3 000 

1 

57 500 

7 
30 

500 
ooo 

20 000 

57 500 

1972 yılı için 
e istenen Komisyonca kaibul edilen) 
Bolüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 

Lira Lira Lira 

16 500 

10 001 

000 
000 

1 

80 500 

500 
20 000 
10 000 

30 500 

20 OOO 
439 111 

500 

16 500 

500 
14 000 
2 000 

500 
14 000 
2 000 

10 001 

5 000 
5 000 

1 

30 500 

500 
20 000 
10 000 

30 500 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Elektrik Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KÜRÜM GİDERİME! 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

MERKEZ, KURUM VE ENSTİTÜ Gİ
DERLERİ 

15.4.11 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419- Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1G.211 Büro giderleri 

istanbul T 

— 78 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

55 502 

5 000 
.1 

500 
50 OOO 

1 

01 003 

85 371 

5 000 
•T20 
260 

80 000 
1 

89 373 

85 371 

5 000 
120 
250 

80 000 
1. 

89 373 

5 501 4 002 4 002 

1 ÖOO 
500 

2 000 
1 60Ö 

1 

1 500 
1 000 

1 
a 5oo 

1 

il '500 
il 000 

1 
l İ500 

1 
420 001 389 401 389 401 

388 000 366 400 366 400 

80 000 70 000 70 000 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Elektrik Fakültesi — 79 — 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
] 6.000 

Ödeneğin çeşidi 

16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖRLN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.1 i Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplana 

16.810 Bina onarımı 
.16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
IIİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

4 000 
20 OÖ0 

280 000 
1 000 
3 000 

Lira 

Hükümete 
Madde 

Lira 

5 500 
8 400 

280 000 
500 

2 000 

1972 yılı için 
e istenen Komisyonca kabul edMen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

2 001 3 001 

5 500 
8 400 

280 000 
'500 

2 000 

3 001 

2 000 
1 

30 000 

10 000 
20 000 

2 784 1141. 
4J514 öd] 

57 500 
01 0Ö3 

420 001 

3 776 646 

• • • • 1 

3 000 
1 

20 1000 

10 000 
10 000 

6 775 \3®8 
498 '612 
30 500 
89 3713 

389 401 

7 783 444 

3 000 
1 

20 000 

10 000 
10 000 

7 723 55'8 
408 I6İ1İ2 
30 500 
89 8178 

3189 40tl 

8 731 444 

İstanbul T. t";. Bütçesi (.S. Sayısı : 20) 



Elektrik Fakültesi — 80 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kiabul .eddllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira l i ra 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 2 800 Û00 1 500 000 1 500 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 2 800 000 1 500 000 ,1 500 000 

İstaınlbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Elektrik Fakültesi — 81 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyon'ca kafbul edÜlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 88 851 119 803 119 803 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 13 851' M 8013 44 8013 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 75 000 75 OOD 715 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Maden Fakültesi — 82 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/1) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.1.1.0 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 'ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
1)1(1 ER SOSYAL YARDİMLAR 

Kesim toplamı 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

2 157 637 5 340 819 6 014 319 

1 078 112 

1 

1 078 110 

19 

163 

6 
156 

500 

10li 

000 
326 

780 

2 

1 
1 

3 061 211 

2 131 920 

853 658 

75 633 

54 000 

461 907 

23 868 
432 909 

5 130 

32 041 

32 040 
1 

3 734 711 

2 131. 920 

853 658 

749 133 

54 000 

461 907 

23 868 
432 909 

5 130 

32 041 

32 040 
1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Maden Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Ü niversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki »üç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

İstanbul 

— 83 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

268 
50 

800 
000 

100 000 
338 862 

2 861 

336 

139 

11 

1 
000 

1 

254 

1 
250 

628 
22 

90 

020 
500 

000 
820 136 

2 

817 

171 

18 

575 

1 
560 

1 

003 

1 
000 

418 800 740 520 740 520 

628 
22 

•90 

020 
50O 

000 
820 136 

2 

817 

575 

1 
560 

1 

171 003 

18 
1 

000 

10 000 10 000 10 000 
1 500 5 000 ,5 000 

L\ Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) . 



Maden Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneği u çeşidi 

12.833 Arattırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 50 003) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 121 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

İstanbul 

— 84 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madüo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

0 000 
1 

3 750 
t 

8 000 
1 000 
S 000 

1 

8 000 
1 000 
8 000 

1 

4 500 (> 000 G 000 

3 000 4 000 4 000 

10 000 8 000 8 000 
2G 250 30 000 30 000 
48 750 ()(> ()(;;) 60 000 
11 250 !0 000 10 000 

3 000 3 000 3 000 

587 001 543 838 543 838 

6 000 
3. 500 
10 000 

570 000 524 838 524 838 

6 000 
3 500 
10 000 

6 
3 
10 

000 
500 
000 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Maden Fakültesi 

Bolü.'M Madde Ödeneğin çeşidi 

13.140 Yayın alımlar! ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Sn giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İstanbul 

— 85 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibnl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Buiuın toplamı Madde Bölüm topiaım 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
5 000 
1 000 

00 000 
55 000 

5 
1 

500 
000 
000 

1 
50 
25 

000 
000 
000 

ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

550 000 .504 838 504 838 
500 500 500 

6 001 6 500 6 500 

5 
1 

500 
000 
000 

11 000 12 500 12 500 

3 000 
8 000 

115 000 

4 500 
8 000 

76 000 

4 500 
8 000 

115 000 76 000 76 000 

1 
50 
25 

000 
000 
000 

76 000 



Maden Fakültesi 

Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16.211 Büro giderleri 

35 550 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

MERKEZ. KURUM VE ENSTİTÜ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

5 000 
250 
200 

30 000 
100 

56 251 

20 000 
10 500 
6 250 

1 
20 000 

500 

161 751 

10 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi 

91 801 

171 252 

1972 yılı için 
Hükümetçe İstemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

41 500 

167 100 

15 000 

(S. Sayısı : 20) 

110 750 

185 101 

41 500 

6 000 
250 
150 

35 000 
100 

69 250 

20 000 
13 000 
5 000 

750 
30 000 

500 

•6 000 
250 
150 

35 000 
100 

69 250 

20 000 
13 000 
5 000 

750 
30 000 

500 

167 100 

15 000 

110 750 

185 101 



Maden Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL - AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

İstanbul 

87 — 
Î972 yılı için 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira 

250 
21 000 
1 500 

125 000 
4 000 

1 

2 001 

2 000 
1 

7 500 

'5 000 
2 500 

toplamı 
Lira 

2 157 
587 
115 
91 
171 

3 122 

637 
001 
000 
801 
252 

691 
1 

Hukür 
Madde 
Lira 

21 
1 

125 
4 

3 

o 

15 

10 
5 

netçe istenen 
Bölüm toplamı 

500 
000 
500 
om 
000 
100 

Oöl 

000 
1 

000 

000 
000 

Lira 

'5 340 819 
543 838 
76 000 
110 750 
485 101 

6 256 508 

Komisyonca 
Madde ] 
Lira 

500 
21 000 
1 500 

125 000 
4 000 
100 

3 001 

3 000 
1 

15 000 

10 000 
5 0O0 

kabul edülen 
Bölüm toplamı 

Lira 

6 014 319 
543 ShH 
76 000 
110 7ji) 
185 1C1 

6 930 008 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Maden Fakültesi — 88 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneğ'i 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemem Komisyonca kabul edilen 
Madde liöiıım toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona-

rımları 

1 000 000 

1 00ü 000 

1 000 000 1 000 000 

1 000 000 1 000 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. «ayısı : 20) 



Maden Fakültesi — 89 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Holüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

77 - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 50 781 73 173 73 173 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELEE 
35.210 % 1 ek karşılıkları 10 78 L 33 173 33 173 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAE-
DIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 40 000 40 000 40 000 



Kimya Fakültesi — 90 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardım

cıları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER 

32.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDİMLAR 

Kesim toplamı 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 060 

1 060 

42 

153 

3 
153 

1 

292 

1 

290 

1 

000 

922 

500 
742 

680 

2 

1 
1 

1 930 832 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 125 688 

1 045 170 

985 608 

94 910 

37 800 

307 225 

11 250 
294 463 

1 512 

16 201 

16 200 
1 

3 772 654 

2 835 932 

1 045 170 

985 >608 

805 154 

37 800 

307 225 

11 250 
294 463 

1 512 

16 201 

16 200 
1 

4 482 898 



Kimya Fakültesi — 91 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği' Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

207 
3 

50 
301 

2 

298 

200 
000 

000 
662 

861 

1 
800 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 107 753 

225 
6 

18 
901 

2 

898 

000 
300 

000 
136 

575 

1 
560 

1 

135 303 

500 
9 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 260 200 249 300 249 300 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve İH teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

225 000 
•6 300 

18 000 
901 136 

2 575 

1 
898 560 

1 

135 303 

500 
9 000 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 500 
12.813 Geçici görev yolluğu 4 500 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

. görev yolluğu 500 500 500 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 1 000 800 800 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 1 500 2 000 2 000 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

12.838 Arattırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.830 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 14 802) 

77 - Yurt dı.fi yollukları 
YÖNKTİM YOLLUKLARI 

12.858 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 120 501) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
18.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
18.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

istanbul rJ 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 500 
500 
1 

2 000 
1 
.1 

2 000 
1 
1 

!) 000 11 000 

1 1 

10 000 15 000 
26 250 30 000 
45 000 54 000 
7 500 7 500 

L 8 000 3 000 

742 500 798 450 798 450 

14 

15 
30 
54 
7 

000 

1 

000 
000 
000 
500 

726 000 775 250 775 250 

10 000 10 000 10 000 
5 000 5 000 5 000 
60 000 G0 000 60 000 
f)50 000 700 000 700 000 

i 000 250 250 
Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDEK
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderle fi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM: KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİJ)ERL LR i. 
15.371 Büro giderleri 

isl-anbıı 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Menen Komisyonca fcaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

9 000 14 100 14 100 

500 
8 000 
500 

7 500 

1 500 
5 000 
1 000 

55 001 
1 

100 
10 000 
4 000 

9 100 

2 500 
6 000 
600 

— 

45 001 

100 
10 000 
4 000 

9 100 

2 500 
6 000 
600 

45 001 

55 001 45 001 45 001 

1 
40 -000 
15 000 

16 000 

J 
25 000 
20 000 

> 

7 850 

1 
25 000 
20 000 

7 850 

16 000 7 850 7 850 

5 000 2 000 2 000 
P. Büteesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi — 94 — 

Bölüm Madde 

16.000 

15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

16.211 
16.212 
16.215 
16.216 
16.217 
16.219 

Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

250 
500 

10 000 
250 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ 
DERLERİ 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

Kesim toplamı 

588 500 

25 000 
500 

7 500 
500 000 

5 000 
500 

2 001 

2 000 
1 

560 501 

1972 yılı için 
Hükümetçe dlstteınsen Komisyonca kalbul ed'iflep 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

250 
500 

ö 000 
100 

543 100 

1 501 

1 500 
1 

560 601 

250 
500 

5 000 
100 

543 100 

32 000 
500 

7 500 
500 000 
3 000 
100 

32 000 
500 

7 500 
500 000 
3 000 
100 

1 501 

1 500 
1 

560 601 

Istan) >u:! T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER-
DERLERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bolümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

OAEİ HAEOAMALAE TOPLAMI 

16.810 
16.820 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği; Hükümetçe Memen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 000 16 000 16 000 

15 000 
5 000 

1 930 832 
742 500 
55 001 
16 000 
560 501 

3 304 834 

12 000 
4 000 

3 772 654 
798 450 
45 O01 
7 850 

560 -601 

5 184 556 

12 000 
4 000 

4 482 898 
798 450 
45 001 
7 850 

560 601 

5 894 800 

T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi — 96 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneğü 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

500 000 

500 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 1 000 000 

1 000 000 1 000 000 

(İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Kimya Fakültesi — 97 — 

Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAFSFER HARCAMALARI 
1972 yjh için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 >% 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 

55 603 

10 603 

45 000 

67 564 67 564 

22 564 22 564 

45 000 45 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi —< 98 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLA İv Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 3(3 820 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 100 002 

1 

3 100 000 

1 

3 424 380 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 139 800 

12.310 Aile yardımı 9 120 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 128 138 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek vo 

prim kargılıkları 2 542 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 2 

12.391 tüyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek vardımı 1 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüLem; 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

867 293 

29 700 
836 729 

864 

26 429 

26 428 
1 

11 415 166 15 047 806 

6 138 666 9 771 366 

1 912 680 1 912 680 

3 857 868 3 857 868 

368 118 4 000 818 

21 600 21 600 

867 293 

29 
836 

700 
729 

864 

26 429 

26 428 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLAR! 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12.811 
12.813 
12.814 

12.831 
12.832 

7 - Yurt içi yolhıJdan 

YÖNE T İM YO LLUK LARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 

»•eçıcı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 002 

50 
22 

1 
1 

000 
120 

22 118 

1 
1 

1 

75 633 

1 
11 250 

1 

1 000 
750 

(İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı ıçm 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

108 001 108 001 

3 

o 
O 

18 

90 
957 

15 

942 

295 

1 
000 

000 
574 

573 

1 
000 

1 

602 

3 

o 
O 

18 

90 
957 

15 

942 

1 
000 

000 
574 

573 

1 
000 

1 

295 602 

3 000 3 000 
20 000 20 000 

500 500 

6 000 
10 000 

6 000 
10 000 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 100 — 

Bölüm. Ma dd o Ödeneğin çeşidi 

.000 

12.833 Araştırma, ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
1.2.830 Konferans için getirtileceklerin, yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplanıl : 51 001) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖN UT İ M YO LI J U K L A R l 
12.858 '\rurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcı lan. yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİ M YOL LU KL Afi 1 

.1.2.8'/L Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.878 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Vurt dışı yollukları toplamı : 244 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

(1 UNU L Y ÖN UT İ ML U İL( î 1L t A L! M-
LAR, Kesim toplanıl 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
18.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

öro 
i 
1 

f) 750 

15 000 
87 500 

t 

1 

343 600 

304 000 

12 500 

10 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe isteu'en Komisyonca kalbul 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 

9 

000 
L 

100 

20 000 

4 000 

î)() 000 
100 000 
15 000 

1 

1 370 000 

18 500 

10 

') 

000 
L 

100 

1 432 250 

20 

4 

15 
00 
100 
15 

000 

000 

000 
000 
000 
000 

15 000 

1 370 000 

18 500 

15 000 

1 432 250 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayiüi : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
.1.3.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTİRMA GİI)ERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tasıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HİZMET GİDEELEEİ 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İstanbul T. 

— 101 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edile» 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 
240 000 
1 500 

300 000 
1 035 000 

1 500 

300 000 
1 035 000 

1 500 

500 
17 500 

3 000 

3 000 
10 000 

500 

21 000 27 750 27 750 

17 
10 

250 
500 
000 

17 
10 

250 
500 
000 

13 500 28 500 28 500 

7 
20 
1 

500 
000 
000 

7 
20 
1 

500 
000 
000 

5 100 6 000 6 000 

130 001 200 000 200 000 

130 001 200 000 200 000 

130 000 140 000 140 000 
1 G0 000 G0 000 

C. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi — 102 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 

16.000 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARİ: GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK G1 DERLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri 
15.375 Giyim - kusanı alını ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alını ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORA Tl T VAR GI DERLER İ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alını ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 751 

10 000 
250 
500 

50 000 
1 

383 000 

25 

6 
6 

340 
3 
2 

000 
500 
000 
000 
000 
000 
500 

60 751 

429 501 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

120 502 

120 502 

20 000 
500 

1 
100 000 

430 633 

50 
4 
fi 
13 
350 
4 

000 
000 
000 
200 
438 
000 

519 639 

120 502 

20 

.100 

000 
500 

1 
i 

000 
1 

430 638 

3 000 

50 
4 
fi 
13 
350 
4 
o 
o 

000 
000 
000 
200 
438 
000 
000 

120 502 

519 639 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi — 103 — 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

TEMSİL ,AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 001 

3 000 
1 

1 000 

42 500 

30 000 
12 500 

424 380 
343 600 
130 001 
60 751 
429 501 

4 388 233 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 001 

3 000 
1 

1 000 

85 000 

60 000 
25 000 

11 415 166 
1 432 250 
200 000 
120 502 
519 639 

13 687 557 

4 001 

3 000 
1 

1 000 

85 000 

60 000 
25 000 

15 047 866 
1 432 250 
200 000 
120 502 
519 639 

17 320 257 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Bölüm Madde 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

— 104 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1372 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe 'üstenen Koınisyonea kaibııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 500 000 

EfrtTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 500 000 

1 000 000 1 000 000 

000 000 000 000 

ilstanb-ıd T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Mühendislik - Mimarlık Fakültesi — 105 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

35.210 

35.048 

35.681 

II - Transferler 
SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
c/b 1 ek karşılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesine ye
mek yardımı 
Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZKRİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 
Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Talebe 
Birliğine yardım 

1971 ödeneği, 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 i 000 

1 130 000 

1 000 000 
130 000 

1 176 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira ü r a 

1 228 536 

04 117 

1 164 419 

964 419 
200 000 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 264 117 

64 117 

1 200 000 

1 000 000 
200 000 

15 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Nükleler Enerji Enstitüsü — 106 — 

(A / l ) CARI HARÇAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe iis'ten'en Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde 

12.000 

12.110 
12.111 

12.150 

12.250 

12.310 
12.370 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Devlet memurları aylıkları 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Emeldi keseneği karşılıkları 

Lira 

220 322 

1 

220 320 

1 

93 000 

36 626 

960 
31 946 

Lira 

513 564 

Lira 

466 570 

247 589 

199 746 

19 235 

63 000 

70 624 

3 240 
64 864 

Lira 

867 618 

Lira 

648 214 

247 589 

199 746 

200 879 

63 000 

70 624 

3 240 
64 864 

Tara 

1 049 262 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 3 720 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Kesim toplamı 2 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

2 520 

946 

945 
1 

2 520 

946 

945 
1 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı .- 20) 



Nükleler Enerji Enstitüsü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.430 Konferans ücreti 
J 2.450 493G sayılı Üniversiteler Kanununun 

55 nci maddesi gereğince verilecek üc
retler 
TA2miİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12,600 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yoluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831. 'Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

.istanbul 1 

— 107 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği; Hükümetçe üatemiön Komisyonca kabul ediüLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 000 
104 862 

2 86 L 

1 
:IÜ:> ooo 

1 

48 751 

500 
3 000 

4 500 
202 376 

2 575 

1 
199 800 

1 

55 101 

1 
5 000 

2 000 
1 125 
1 500 

l\ Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

600 
1 250 
1 000 

10 000 9 000 9 000 

5 000 4 500 ' 4 500 

4 
202 
o 

199 

55 

5 

500 
376 

575 

1 
800 

1 

101 

1 
000 

500 499 499 

600 
] 250 
1 000 



Nükleler Enerji Enstitüsü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.834 Kurs yolluğu 
12.83G Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 10 100) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Yurt dışından konferans için getirtilecek

lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 45 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLOİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

İstanbul 

108 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

P. Ü. 

1 
1 
5 
60 

But 

500 
500 
000 
000 
500 

;çesi 

500 250 250 
4 000 1 500 1 500 

4 500 9 000 9 000 

10 000 8 000 8 000 
7 500 1 I 000 11 000 
(> 000 7 000 7 000 
2 025 fi 000 6 000 

5 000 4 000 4 000 

75 800 154 450 154 450 

2 
9 
10 
130 
1 

150 
000 
000 
000 
000 

63 500 145 150 145 150 

2 
2 
10 
130 
1 

150 
000 
000 
000 
000 

(S. Sayısı : 20) 



Nükleler Enerji Enstitüsü — 109 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümete o istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Uölüru toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
1 

4 

1 
1 
<> 

6U\J 
f:"0 
500 

500 

500 
000 
000 

2 
2 

300 
000 
000 

5 000 

2 
2 
j_ 

000 
000 
000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 10 000 9 000 

14.510 Kurs giderleri 2 000 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 3 000 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 5 000 

2 
2 
5 

000 
000 
000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 2 800 4 300 4 300 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 10 000 9 000 9 000 

2 
2 

300 
000 
000 

5 000 

o 
9 

1 

000 
000 
000 

o 
2 
5 

000 
000 
000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Nükleler Enerji Enstitüsü — 110 — 

Bölüm. Madde 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

27 750 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1 500 
500 
500 

25 000 
250 

71 251 

10 000 
500 
250 

60 000 
1 

500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

27 750 

76 252 

33 250 

2 000 
500 
500 

30 000 
250 

62 135 

10 
1 

50 

000 
000 
250 
000 
500 
385 

33 250 

67 136 

33 250 

2 000 
500 
500 

30 000 
250 

62 135 

10 
1 

50 

000 
000 
250 
000 
500 
585 

33 250 

67 136 

İsUunbııl T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Nükteler Enerji Enstitüsü — 111 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL - AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 0001 

1 000 
1 

4 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 001 

1 000 
1 

4 000 

001 

1 000 
1 

4 000 

1 000 
3 000 

513 
75 
10 
27 
76 

703 

564 
800 
000 
750 
252 

366 

1 
o o 
000 
000 

1 

867 
154 
9 

• >••> .#> 
67 

131 

618 
450 
000 
250 
136 

454 

1 
3 
000 
000 

1 049 262 
154 450 
9 000 
33 250 
67 136 

1 313 098 

İstan'bül T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Nükleler Enerji Enstitüsü — 112 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul, edilen 

Madde 'Bölüm toplanır Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Bira 'Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 259 009 300 009 300 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı .- 20) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 2Ö0 000 İİOO 00ü îiOÜ 000 



Nükteler Enerji Enstitüsü — 118 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
1972 yılı için 

Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Mudde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi i ara Lira 

II —• Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLt SANDIĞINA ÖDEMELER 

35.210 % 1 ek kargılıkları 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılan yardımlar 

5 203 

2 203 

3 000 

Lira Lira Lira Lira 

7 971 7 971 

4 971 

000 

4 971 

3 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Temel Bilimler Fakültesi — 114 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
-Madde lîöiüm tonlamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesini toplamı 

1.2.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları i'Ie uzmanlar aylıkları 
.12..150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımeıhın ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

1.2.3.10 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDİMLAR 
Kesim toplamı 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yivecek vardımı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde lîöiüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 907 052 

368 mi) 

1. 18» 6180 

,165 012 

3 257 985 

1 883 777 

1 

•1 722 '870 

1(55 906 

3 937 300 

3 994 021 

829 601 

1. 7İ2B 870 

1. 412 '950 

6 163 722 

7 000 

262 413 

8 000 
254 138 

280 

21 000 

262 656 

12 
249 

000 
sm 

840 

7 501 

7 500 
1 

21 000 

382 934 

112 000 
370 094 

840 

7 501 

7 500 
i 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Temel Bilimler Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.8.11 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.83.1. Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

IstH.ii.bu! T. 

— 115 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul «dillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

1 
4 000 

500 
037 908 

.1 
/8 000 

1 000 
1 556 862 

ı mı 2 m\ 
ı ı 

1 Ö36 000 il 554 000 

1 

38 508 191 502 

1 000 
1 500 

iitçesi (S. , Sa3T.ısı : 20) 

2 000 
3 000 

4 501 9 001 9 001 

1 
8 OÖÖ 

1 000 
1 556 862 

2 861 

1 
1 554 000 

1 

191 502 

1 000 1 000 ,1 000 
7 000 15 000 113 000 

2 000 
3 000 

http://IstH.ii.bu


Temel Bilimler Fakültesi — 116 — 

Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

omum 12.833 Araştırma ve inceleme 
12.834 Kurs yolluğu 
12.836 Konferans i'çin getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 25 501) 

II - Yurt dısı yolluklar i 

YÖNETJM YOLLUKLARI' 
12.853 Yurt dısı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLAliL 
871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
875 Yurt dışından konferans için getirtile

ceklerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 166 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları, ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

.1 000 
1 
1 

oor» 

ı 
ı 

20 000 
1 

411 100 

6 000 

5 000 

423 600 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenm Komisyonca kabul «dilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 000 
1. 000 
1 500 

2 000 
1 000 
1 600 

10 

1,2 
25 

OOO 

1 

OOO 
OOO 

100 OOO 
m 000 

4 000 

473 600 

7 500 

6 000 

493 100 

10 

112 
:25 
L'OO 
15 

000 

1 

000 
OOO 
OOO 
OOO 

4 000 

473 600 

7 500 

6 000 



Temel Bilimler Fakültesi 

Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.100 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

14,000 HÎZ-MET GİDERLERİ 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim, toplamı 

14.510 Kurs yolluğu 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İstanbul 

— 117 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 
3 

5O0 
000 
000 

1 
1 50O 

1! 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20; 

0. 
3 

m 

500 
000 
OOO 

100 000 100 000 100 000 
300 000 360 000 360 000 

100 100 100 

5 500 9 500 9 500 

500 500 
4 000 4 OOO 
5 000 5 000 

7 000 10 000 10 000 

2 000 
4 000 
1 000 

1 502 

4 000 
5 00O 
1 OOO 

19 500 

4 OOO 
5 000 
1 000 

19 500 

1 502 19 500 19 500 

1 500 
3 000 
15 000 



Temel Bilimler Fakültesi — 118 

Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 951 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

-

Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

'5 000 
100 
'250 

25 0O0 
1 

159 601 

7 500 
100 

1 000 
150 000 

1 000 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

30 351 

171 602 

30 700 

5 O0O 

2İ50I 
125 OÜO 

250 

164 201 

10 

3 

OOO 
200 
OOO 

150 000 
1 000 

1 

30 700 

176 202 

30 700 

•5 000 
200 
250 

25 OOO 
250 

164 201 

10 OOO 
200 

3 OOO 
•1150 000 

1 000 
1 

30 700 

176 202 

İstanl)iı! T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Temel Bilimler Fakültesi — 119 — 

1972 yılı için 
1071 ödeneği Hükümet';e istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödenenin eesidi Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

TEMSİL AHIRLAMA VB TÖREN Gİ
DERLERİ: Kesim toplamı 2 001 2 001 2 001 

16.711 Mal«ını temsil giderleri 2 000 2 000 2 000 
16.712 Görevscl temsil giderleri 1 1 1 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM (îlDÜK
LERİ Kesim toplamı 10 000 10 000 10 000 

.16.810 Bina. onarımı 
î6.820 Makina ve terhizat onarımı 

12.000 PERROXKL GÎDERLERİ 
Bölümü, toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET (LİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KÜREM (lİDLRLERl Bölümü toplamı 
16.000 (JEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

5 000 
5 000 

3 257 9'85 
423 600 
1 '502 
30 3151 
171 '602 

3 885 040 

o 
5 
ooo 
000 

3 93:7 300 
493 100 
19 500 
30 700 
176 20â 

4 656 802 

5 
5 
000 
000 

6 163 722 
493 100 
19 500 
30 700 
176 2012 

6 883 224 

İstanbul T. İL Büteesi (S. Sayısı : 20) 



Temel Bilimler Fakültesi — 120 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 0 400 000 400 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 0 400 000 400 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Temel Bilimler Fakültesi — 121 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe îsıtenien Komisyonca 'kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 23 526 23 229 31 524 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları ,17 526 .17 2(29 25 '5124 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 6 000 6 000 6 000 

İstanbul T. (j. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 122 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı

ları ile uzmanlar aylıkları 
12.1.50 81.9 sayılı Kanun gereğince yapılacak 

ödemeler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

.1)1(1 ER SOSYAL YARDIMLAR 
'Kesim toplamı 

1.2.39.1 diyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Juira 

1 340 051 

802 463 

399 000 

358 

45 

020 

443 

114 269 

4 500 
100 768 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yılı için 
•Hükümetçe ilstenîeıı Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

597 692 

1 

528 930 

68 761 

1 359 456 

1 578 776 

586 741 

528 030 

463 105 

2 425 617 

85 196 170 273 

8 500 8 500 
76 695 161 772 

1 

4 001 4 001 

4 000 4 000 
i 1 

20 ) 



Gemi İnşaatı Fakültesi 

Bölüm Madde ödenenin çeşidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
32.430 Konferans ücreti 
12.450 4936 «ayılı Üniversiteler İvanumıııun 55 

nci maddesi gereğince verilecek ücretler 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Üniversite tazminatı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNE T İM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 

İstan bul 1 

— 123 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği' Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edl'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 

35 

1 
000 

000 
342 309 

1 908 

1 
340 000 

1 

41 005 

1 
7 500 

50 000 
511 062 

2 861 

1 
508 200 

1 

104 002 

40 001 57 501 57 501 

7 

50 

1 
500 

000 
511 062 

2 

508 

8-61 

1 
200 

1 

104 002 

500 1 000 1 000 
7 000 12 000 12 000 

1 1 1 

1 000 2 000 2 000 

Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



G-emi İnşaatı Fakültesi — 124 — 

Bölüm Madde 

13.000 

12.858 
12.854 

12.871 
12.872 
12.873 
12.874 
12.875 

Ödeneğin çeşidi 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Merkez, kurum ve enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 21 001) 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLAR I 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
(Yurt dışı yollukları, toplamı : 83 001) 

YÖFETÎM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE 
LAR 

UIİLÎ AL1M-
Kesim toplamı 

1.3.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
.1.3.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 
500 
500 
500 
1 

5 

6 
12 

000 

1 

1 
000 
000 
1 

7 000 

92 001 

12 000 

10 000 

113 501 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. fSayısı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fcalbul edilien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

2 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

,18 

10 
24 
12 
10 

000 

1 

000 
000 
000 
000 

18 

10 
24 
12 
10 

000 

1 

000 
000 
000 
000 

i) 000 9 000 

303 500 303 500 

281 000 281 000 

15 000 15 000 

15 000 15 000 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 125 

Bölüm Madde ödeneğin çiğidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

1'LAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

HÎEMST GİDERLERİ 

EĞİTİM YE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 
20 000 

1 

9 500 

500 
5 000 
4 000 

12 000 

2 000 
8 000 
2 000 

10 002 

10 000 
1 

10 002 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 
200 000 
1 000 

500 
5 000 
5 000 

50 000 
200 0OO 

1 000 

10 500 10 500 

V 

o 5 

500 
000 
000 

12 000 12 000 

3 000 
8 000 
1 000 

25 001 

3 000 
8 000 
1 000 

25 001 

25 001 25 001 

1 1 
10 000 10 000 
15 000 15 000 

: 20) 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 126 — 

Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

Ödeneğin. çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

MĞİTİM KURUMLARI G İDLRLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK Gİ DÜKLERİ 
15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaştırma giderleri' 
15.375 ("-«iyim - kuşam alım ve giderleri 
15 376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım giderleri 

ARAŞTIRMA KURUM LAKI' GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MERKEZ, KURUM VE ENSTİTÜ Gİ
DERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderleri' 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİI)ERLERİ 
Kesim toDİamı 

16.211 Büro giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
•Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 502 

J( 000 
1 

500 
5 000 

5 006 

5 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi 

6 508 

27 007 

23 001 

1 000 
1 

1 000 
'20 000 
1 000 

5 001 

28 002 

88 003 

5 000 

(S. Sayısı : 20) 

23 001 

1 

1 
20 
1 

000 
1 

000 
000 
ooo 

5 001 

1 000 
ı ooo 

1 
1 000ı 
:ı ooo 
1 000 

101 003 

1 000 
1 000 

1 
1 OOO 
1 000 
1 000 

38 002 

5 000 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 127 — 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
1G.000 

ödeneğin çeçidi 

16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım. ve giderleri 
16.219 Diğer alını ve giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

1.6.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

1.6.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM "GİDERLER"! Holümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

2 001 

2 000 
1. 

20 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe Memen Komisyonca kaibıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 
1 

1 000 
30 O0O 

1 
.1 000' 

1 000 
1 

1 000 
30 000 

1 
1 000 

3 001 

000 

60 000 

3 001 

3 000 
1 

60 000 

10 000 
ıa ooo 

1 .340 054 
113 501 
10 0Ö2 
6 50)8 

27 007 

1 497 069 

rıo ooo 
na ooo 

.1 ,;îö>9 4!5'6 
303 5.00 
25 Ü0İ1 
28 0Ö2 
101 0Ö3 

1 816 962 

10 
50 

000 
000 

2 425 617 
303 500 
25 0011 
128 002 

,101 0013. 

2 883 123 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 128 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyon'ca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 0 1 100 000 1 800 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 0 il 100 000 l 800 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Gemi İnşaatı Fakültesi — 129 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 - Transferler 

3&000 SOSYAL TRANSFERLER 10 570 17 289 23 156 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 7 370 5 ,289 ,lil 11196 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.6&Î 3Jlî.MaÇ öğrencilere yapılacak yardıjnuır 3 000 112 000 U2 '000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/l — Vergi gelirleri 

53.000 DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

53.260 Kayıt, imtihan ve diploma, harçları 
53.270 JVlediko - Sosyal için a:lınan harçlar 

B/2 — Vergi dı&% gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE DEVLET 
PAYLARI 

01.110 Döner sermaye gelirleri 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

62.320 Kitap satışı gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
0 Giriş ve sıralama imtihanlarında ilgililer

den alman ücretler 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

İstanbul T. 
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B — CETVELİ 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

950 000 100 001 100 001 

9150 000 100 O'OO 100 000 
0 1 1 

6 000 20 000 20 000 

6 000 

:î60 000 

3 000 000 

12 000 
500 OOO 

1 

Ü. Bütçesi 

360 000 

3 512 001 

(S. Sayısı 

20 000 

600 OOO 

2 500 O00 

•5 ()0 000 
.1 

: 20) 

600 OOO 

3 000 001 

20 000 

600 000 

2 500 000 

500 (KM) 
1. 

600 000 

3 000 001 
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Bölüm Madde Gelirin eesidi 

72.000 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

11/3 — Özel (/(lirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.1.00 Hazine yardımı 
72.400 Geçmiş yıllardan devreden nakit 

DtGLR YLRGİLUR GULİRLLRİ 
Bölümü toplamı 

KURUMLAR HASİLATİ VH DEYLLT 
PAYLARI Bölümü toplamı 

TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GULİRLUR Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1972 yûı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

65 386 334 

62 082 Ü215 
3 303 709 

9SO 000 

6 000 

ma ooo 
3 ialfî OÖ1 

65 3816 I3İ34 

70 214 335 

119 626 148 

Mfö 3İ2İ2 438 
3 303 709 

100 001 

20 000 

600 000 

3 000 00)1 

Jİ.L9 '62(6 H4£ 

123 346 150 

1130 582 3519 
3 880 014.7 

134 462 406 

100 O0I1 

20 000 

600 000 

.3 000 0011 

13*41612 406 

138 182 408 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin 
ve ıbaşka gelirlerin, dayamakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Özeifci 

Kanun 13 . 6. 1946 4986 Üniversiteler Kanunu 

IG . CETVELİ 

Kanun No. 

1O50 Sayılı CVIuhasebei Umumiye Kanunu 
527 Gelecek yıllara \gdçici yüklemlere dair Kanun. 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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E - ÖETVELt 

Bölüm Madde Ödeneğin ce.sidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.250 Rektörlük yaibaneı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 İnşaat Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreiti 
12:250 Mimarlık Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Makina Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Elektrik Fakültesi yabancı uz maıılaı la yardımcıları ücreti 
12.250 Maden Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Kimya Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 'Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, yaibaneı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Nükleer Enerji Enstitüsü yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.2'50 Temel Bilimler Fakültesi uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.250 Gemi Fakültesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

İstanbul,T: tk. Bütçesi , . . (S. 'Sayısı : 20) 
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L - CETVELİ 

I). 

D. uVlenıııriyetin nevi 1971 1972 Aylık 

7 Doçent, 

'6 Doçent 
7 » 

5 IMçent 
(i » 
7 » 
7 Asistan 
7 Uzman 

1 Profesör 
2 » 

Mimarlık Fakültesi 

Elektrik Fakültesi 

Kimya Fakültesi 

7 7 800 

11 

17 

11 

17 

950 
800 

1 
• > 
t) 

«) 
4 
2 

1 
3 
4 
o 

2 

1 100 
950 
800 
800 
800 

ıii ı; 

Nükleer Enerji Enstitüsü 

1 2 000 
1 I 750 

-Memuriyetin nevi 197 

5 !)()<; en t 
f> » 
7 » 
7 Asistan 
8 » 

4 'Profesör 
7 Dneent 
9 Asis/'tan 

10 » 

4 JYol'esör 
(> Doeent 
7 » 

1 
2 

10 

Temel Bilimler Fakültesi 

Gemi inşaatı Fakültesi 

istanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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TAŞIT CETVELİ 

Plâka Xo. (Vsidi Motor No. Ian< <n isle kullanıdığı 

34 AA Kil 
34 DE 918 
34 KE 057 
34 AR 858 
34 AE 841 

34 AE 840 
34 AH 821 
34 AE 820 

124(5 
34 AE 583 
34 I>B 969 
34 FF 904 
34 FE 905 
3,4 DE 9(W 
34 DE 880 
34 KZ 950 

Binek (Hakanı) 
Kaptıkaçtı 
Arazi İlinek 
Arazi pikabı 
Kamyonet 

Kaptıkaçtı 
Sıtation AVagHiıı 
Kamyonet 
Kamyonet 
Kaptıkaçtı 
Stati'Oıtı Wagxm 
Arazi 'binek 
Arazi binek 
Kaptıkaçtı 
Pick - Uv 
Arazi kaptıkaçtı 

Lira 

10107 Rektörlük makam arabası Hibe 
13572 Şehir içi hizmetlerde 48 150 

4.1-403163, Kampus işinde 34 500 
428Ki Seyyar optik atelye olarak 1 000 

3A-58T. 101070 Daimi ve deva mi ıhizm ette 23 887 
Seyyar lâhoratuvar 7 250 

60-S. 130068 Yeşilköy - Gümüşsüyü arası 
F.I<Y173913 irtibatı temin ve çalışma 12 000 

5255840 Seyyar lâboratuvar 36 025 
0518587 Seyyar lahora tu var 6 750 

4J-39742 Jeolojik araştırma 9 500 
370975 Seyyar lMyoratuvar . 500 

25251784 II. Seyyar tâiboratuVar 50 000 
25251774 H. Seyyar lâiboratuvar 50 000 
26137673 Staj ve tatbikatlarda 7 500 

42644 <Seyyar lâboratuvar 1 250 
B.225/60797 Seyyar arazi lâboratuvar 75 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. >+Sayısı 

Tarihi 

1967 
1963 
1967 
1959 
1958 
1947 

Daire 

Rektörlük 
Rektörlük 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Makina Fakültesi 

Markası 

Ford 1961 
Tempo 
Wil:lys - (Hverland 1967 
fleep Pick - Up 
Ohevrol et 

1959 
1961 
1953 
1954 
1959 
1967 
1967 
1952 
1957 
1971 

Makina Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Hidrojeoloji 
Teknik Okulu 
İnşaat Fakültesi 

AVillys - Owerlând 
Nash Ram'bler 
Volks - Wag*en 
Volks - W'a)gen 
Üniversal .Jeep 
Chevrolet 
Land - Rover 1967 
Land - Rover 1967 

Land - Rover 
Villys - ()werlând 
Desoto 

20) 
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E - CETVELİ 

{1972 yılı G-enel Bütçe KanuniMia bağlı (R) işaretli cetveldeki Iharcama formülleri bu bütçe içinde uygulanır.) 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
ÜCRETLER 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Sözleşme ile çalıştırılan avukatların ücretleri bu. tertipten ödenir. 

YOLLUKLAR 
12.872 Yurt dışı fcoıügre ve konferans' yolluğu r 

Yurt dışında yapılacak Sempozyum, kolleyum ve yetkili kurumun karar vereceği bilûmum milletlerarası 'bilimsel ve ıtneslekî top
lantılara iştirak edeceklerin yolluğu ve yolluk yapılması ile ilgili her türlü giderler'bu tertipten ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
MEDİKO - ,SOSYAL MERKEZ! GİDERLERİ 

14.7% Malzeme alım 've giderleri : 
iMediko - sosyal merkezine lüzumlu ilaç ve mailzeme alımları ve -giderleri ile öğrencilerin :her ıtürlü ilâç ve reçete bedelleri bu 
tertipten ödenir. 

14.799 Diğer alım ve giderler : 
Sanatoryum ve pravantöryumda yatacak öğrencilerin her türlü giderleri ile dişçi okulunda, yaptırılacak diş tedavisi bedelleri 
(İlâç 'bedelleri 'hariç) bu tertipten üclenr. 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 
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E - CETVELİ 

Bütçe Kanununum 4 ncü maddesi igereğince hazırlanan 1071 yılına ait kadrolar 
Istanlbul Teknik üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Bakanla!- (Kurulunun 22 . 6 . 1970 tarithli ve 7/851 sayılı Kararlariyle) 

Bölüm Madcl( ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.2(50 Yaibancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti : 

(Türevin adı 

Rektörlük 

Uzman Yardımcısı >(T. C. uyruklu olabilir.) 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Emlâk hizmetlisi 

Aylık ücreti Hizm,eit 
Sayı Liı-a süresi (Ay) 

Tutarı 
Lira 

354 450 

1 
2 
1 
1 
1 

1 7150 
1 250 
800 
450 

1 250 

12 
12 
12 
12 
12 

21 000 
30 000 
9 600 
5 400 
15 000 

Yabancı Diler Okulu 

Uzman (İngilizce) 
Uzman 
Uzman (Almanca) 
Uzman ı (Fransızca) 
Uzman Yardımcısı (îng. Yaibancı uyruklu) 
Uzman Yardımcısı (T. C. uyruklu olaibillir) (İn-
g-iliz-ce, Fransızca veya Almanca) 
Uzman Yardımcısı (Fransızca, İngilizce veya 
Almanca) T. C. uyruklu olalbilir) 

1 
2 

1—
1 

1 
1 

1 

3 

2 500 
3 000 
1 600 
1 i6O0 
1 500 

1 750 

1 850 

12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 

30 000 
72 000 
19 200 
19 200 
18 000 

21 000 

45 000 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. 8ayı«ı : 20) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Görevin adı 

Uzman Yardımcısı ı( İngilizce, Fransızca veya 
Almanca) T. C. uyruklu olabilir) 

Elektronik Hesap Merkezi 
Yaibancı Uzman 

İnşaat Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
» » » 
» » » 

Uzman Yardımcısı (T. ;C. uyruklu olabilir.) 

Mimarlık Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
Uzman Yardımcısı 
Prıof. veya Uzman 
Uzman Yrardımcısı (T. C. uyruklu olabilir.) 

Makina Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
» » » 
» » >> 

Uzman Yardımcısı (T. C. uyruklu alabilir) 
(Mücbir sebebe dayanan özel ihtisas) 
Uzman Yardımcısı (T. (>. uyruklu olabilir) 
(Mücbir sebebe dayaman özel ihtisas) 

İstanbul T. Ü. /Bütçesi ('S. Sayım : 20') 

Aylık ücreti Hizm,e)t Tutarı 
Sayı Lira süresi (Ay) Lira 

3 800 12 28 800 

1 16 750 3 20 250 

106 500 

1 (5 750 6 40 500 
l 4 500 (i 27 000 
1 2 000 12 24 000 
1 1 250 12 15 000 

133 500 

2 6 750 3 40 500 
I 4 500 12 54 000 
1 2 000 12 24 000 
1 1 250 12 15 000 

222 600 

1 6 750 2 13 500 
1 6 200 <12 74 400 
2 6 000 2 24 000 

5 1 750 12 105 000 

1 950 6 7 500 



Ölölüm 'Madde ödeneğin çeşidi ööre<vin adı 

Elektrik Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
» » » 

Proi'. veya Uzman Yardımcısı 
Uzman Yardı mersi (T. C. uyruklu alabilir.) 

Maden Fakültesi 

Prof. veya 
Uzman 
Uzman 

» 
» 
» 
»ı 
» 

Ya 

Uzman 

rdınıeısı 
» 
» 
» 
» 
» 

'(T '. 0. 
» 
» 
» 
» 
» 

uyr uklu ok 
» 
» 
» 
» 
» 

ııbil 
» 
» 
» 
» 
» 

Kimya Fakültesi 

Prof. veya. Uzman 
» » » 
» » » 

İstanbul T. Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 20) 

Aylık ücreti Hizmet Tutarı 
Sayı Lira süresi (Ay) Lira 

94 750 

1 
!İ 
li 
1 

7 750 
7 000 
2 1500 
1 250 

1 
G 

12 
12 

7 750 
42 000 
30 000 
15 000 

139 250 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

r> ooo 
3 000 
1 750 
1 500 
1 500 
1 250 

800 
700 

o 
1 
8 

11 
7 

11 
11 
11 

10 000 
3 000 

14 000 
16 500 
10 500 
68 750 
8 800 
7 700 

67 000 

6 750 
6 750 
6 500 

6 
2 
2 

40 500 
13 500 
13 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Göreıvin adı 

Mühendislik - Mimarlık Fakültesi 

Prof. veya Uzman 
Uzman Yardımcısı (T. C ııyruklıı oMıilir.) 

Nükleer Enerji Ensititüsü 

Prof. veya Uzman 
Yabancı Uzman 
Uzman Yardımcısı (T. C ııyraldıı olabilir.) 

Temel Bilimler Fakülltesi 

Uzman 

t>m<i 

İstanbul T. Ü. liütcesi (S. Sayısı : 20) 

Aylık ücreti Hizmet Tutari 
Sayı Lira süresi (Ay) Lira 

30 400 

1 4 750 4 19 000 
1 950 12 11 400 

150 000 

fi 750 
2 000 
1 250 

12 
12 
12 

81 000 
24 000 
45 000 

1 1 750 4 7 000 



Toplantı ı ı CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 2 6 

1972 YILI 
İktisadi ve Ticari İlimler 

Akademileri Bütçesi 





İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /27) 

T. C. Ankara 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 . 1971 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1337/14309 

MİLLET. MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

[Maliye Bakanlığınca iıazırlanan ve Türkiye Büyük IMllet Meclisine arsa Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştınlam «İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1072 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyie arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
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ik t i sad i ve Ticar i İ l imler a k a d e m i l e r ] 1972 yılı B iitçe k a n u n u tasarıarna a i t gerekçe 

G E R E K Ç E 

İktisadi ve Ticari İl imler Akademiku-iminı 197 2 yılı bütçesi, cari harcamalara. ait ( A / l ) işaret il cetvel toplamı (24 725 187) lira, ya t ı r ımla ra 
ai t (A/2) işaretl i cetvel toplamı (4 150 OOO) lira ve sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı ua ait (A/;!) işaretli cetvel toplanın da (1 121 766) 
l i ra olm'ak üzere 1972 yılı. bütçes'ınim t amamı (2!) 996' 95o) l i radan ibaret bulu mm aktadı r . 

1972 yılı bütçesinin ödenek tekliflerine ait gerekçe bölüm ve maddeler itibari'yle sunulmuş iu". 

Bölüm Madde ( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

'2.000 
12.111 A kaidemi! er Devlet memur la r ı aylıkları karşılığı olarak teklif ei! mistir. 
12.112 Öğretim üye ve yardımcı lar ı ü.e, görevlileri aylıkları karşılığı olarak teklif edilmişi ir. 
12.150 8Î9 sayıl i! Kanun »'ereğlnee yan ı l acak ödemeler k'arşrlığı olarak teklif edilmiş tir. 
12.250 A'kaıdenıiler'do görevli yabancı u z m a n ve yarduiK-ılannıni ücretleri karşıdğı ola "ak teklif edilmişin 
12.310 Akademiler perskmeline ödenece'k çocuk zamlmı için teldi!" edilmiştir. 
12,320 Doğ mm yardımı iç ün teklif edilmişt ir . 
12.330 ölümı yard ımı için teklif edilinüşifir. 
12.'340 'Tedavi yardımı ve (cenaze nıas rafFarı için teldif edilmiştir. 
12.370 lameldi keseıiıeği karşı l ığı olarak, teklif edilmiştir. 
13.391 diyecek" yardımı için teklif edilmiştir . 
12.392 Yiyecek. yardınrı için teklif ediLmiştir. 
12.411 [''azla çakışma ücret i karşıl ığı o larak teklif edil'miştir, 
12.430 Kont'eranLs ücreti karşılığı olarale leklif eıdilmişltir. 
12.510 lOk fförev tazminatı karşılığı o arak teklif edilmiştir. 
12.571 ' Maddenin muhafazası için- tek fil" edilmiştir, 
12.590 1187 «ayılı Kainim gereğince ödenecek tazminat karşılığı olarak teklif edilmiştir . 
12.610 Ödül vı1 yabancı dil ikramiyesi iç in teklif edilmiştir. 
12.750 Maddenin, muhafazası için t ek l i f edilmiştir. 
12.311 .Sürekli g'örev yolluğu için tek i üt' edilmiştir. 
12.813 Uecici <»'örev yol luğu için teklif edıilmtiştir. 
12.814 Maddenin muhafazası içim tek lif edilmiştir. 

İk t i sadi ve Ticari Tümler Ak. ?>. (S. Sayısı •. 2(H 
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Bölüm Madde 

13.000 

14.000 

12.831 Yurt içi staj ve öğrenim yollu ğıı için teklif edilmiştir. 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu için teklif edumistir. 
12.'833 Araştmna ve inceleme yolluğu için teklif edilmiştir. 
12.834 Kurs yokluğu için teklif edilmiştir. 
12:835 Enstitüler yolluğu için teklif edilmiştir. 
12.838 Konferans için getirtiliceklerin yolluk karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu için teklif edilmiştir. 
12.853 Yurt dışı görev yolluğu için te küf edilmiştir. 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu için teklif edilmistir. 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğuiçip teklif edilmiştir. 
12.373 Yurt dışı araştırma ve inceleme yokluğu için teklif edilmiştir. 
12.875 
12.876 Maddelerin muhal':'za«ı için teklif edilmiştir. 

13.110 
13.190 Akademilerin genel yönetimle i'lgili kırtasiye, hasılı kâğıt, -döşeme ve demir ons, yayın, yalcacak, hizmetli, giyimi ile diğer 

alımlar ve giderleri için teklif edilmiştir. 
13.210 
13.290 Akademilerin genel yönetimle ilgili su, temizlik, aydınlatma, bahçe ve diğer yönetim giderleri için teklif edilmiştir. 
13.410 
13.430 Pioıst'a., telgraf, telefon ve taşım a giderleri için teldi' edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onar m a giderleri için teklif edilmiştir. 
13.610 Mukavelesi gereğince ödenecek kira bedeli için teklif edilmiştir. 

14.110 Yanığından korunma ve tdgort a giderleri için teklif edilmiştir. 
14.130 Mahkeme harçları ve giderle ri için teklif edilmiştir. 
14.341 
13.342 Maddelerin muhaf aızası için tek lif edilmiştir. 
14.441 Maddenin muhaf azası için teklif edilmiştir. 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçları için teklif edilmiştir. 
14.510 Kurs giderleri için teklif edilmiştir. 
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15.000 

16.000 

14.520 Burs giderleri için teklif edilmiştir. 
14.540 Araştırına ve inceletme giderle ri için teklif edilmiştir. 
14.550 iStajj ve öğrenim giderleri için teklif edilmiştir. 
14.595 Spor giderleri için teklif edilmiştir. 
14,791 
14.799 Medikoı - Sosyal merkezinin b üro, ulaştırma, giyim, malzeme ve diğer alımlar il e giderleri' için teklif edilmiştir. 

15.371 
15.379 Akademilerde mevcut kitapların büro, ulaştırma, giyim, malzeme ve diğer al'unılar ile giderleri için teklif edilmiştir. 
15.411 
15.419 Akademilere bağlı enstitülerin büro, ulaştırma, giyim, ve diğer alımlar ile giderleri için teklif edilmiştir. 

1*6.390 Maddenin muhafazası için tek lif .edilmiştir. 
16.410 
16.430 Maddelerin muhafazası için teklif edilmiştir. 
16.711 Makam' temsil giderleri için tek lif edilmiştir. 
16.712 
16.730 Maddelerin muhafazası için tek lif edilmiştir. 
16.810 Bina onarımı için t'eküif edilmiştir. 
16.320 Makina ve teçjhizat onarımı iç in teklif edilmiştir. 

İktisadî ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2')) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bayındırlık Baikanlığı Bütçesine konulan ödenek Akademiler bültçesdme (konulan ödenek 
Efeüfö ve Yapı tesis Yapı tesis Makina teçhizat 
proje ve (büyük onarım! ve büyük «ananım alımları ve büyük 

An'karaJ 
Bursa 
Eskişeöıir 
îsltanbu.1 

Toplam 

güderleri 

325 000 
— 

210 000 
836 000 

1 37tL 000 

giderleri 

2 000 000 
—. 

3 260 000 
—' 

5 250 000 

ıgiderleri 

ı600 OOO 
400 000 

ı im ooo 
— 

2 160 000 

lonarıımiarı 

— 
600 000 

1 330 000 
— 

1 930 000 

Taşıt alımları 

—. 
—. 

60 000 
—> 

60 000 

Toplam 

2 025 000 
1 000 000 
'6 010 000 

836 000 

10 771 000 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölümı Madde 

31.000 

34.000 

35.000 

36.000 

'31.410 11109 sayılı Kanun gereğince Akademiler döner sermayelerine yardım olarak teklif edilmiştir. 

34.2150 1580 sayılı Kanun gereğince M. P. Mer'bezjine ödenecek aidat için iteMif edilmiştir. 
13S4J7Ö0 Ulus'lar arası kurum ve derne'klere rüiye olma ve ikatılma payı için teklif edilmiştir. 

3)5.(2)10 T. C. Emekli Saddiiğıtıa ödenecek % 1 ek karşılıkları için teklif edilmiştir. 
35.2120 Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
3I5J230 T. C. Emekli Sandığı yönetim ıg-iderleri için teklif edilmiştir. 
35J240 Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
35J648 öğrenci kantinine yardım için teklif edilmişıtir. 
35.6811 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardım için teklif edilmiştir. 
35.682 iMa'ddenio. ımulhafazası için teklif edilmiştir. 
35.'710 Memurların öğle yemeği için teklif edilmiştir. 
35.T20 Yeniden açılan Ibu malddeye (1) lira teklif edilmiştir. 
I36.7I50 - 8I5J7İG0 Malddelerinı -muhafazası için teklif edilmiştir. 

3I6J310-136.4100 Malddelerin muttıafazası için teklif edilmişltir. 

İktisadi ye Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı . ?! 
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GELIR BÜTÇESI 

Bölüm Madde 

53.000 öğrenci sayısı ve Akademiler ıharç yöneltraeliği di'MkaJte alınarak diğer vergiler gelirleri için 'l^lfâ yılımda (2 400 850) lira tah-
'min edilmiştir. 

01.000 Teşkil olunacak 'döner sermaye gelirleri olaraik (40 002) lira tahmin edilmiştir. 
62.000 (Kitap satışından elde edilecek ıgelir olarak ('75 001') lira talhmin edilmiştir. 
63.000 Çeşitli -gelirler ve bağışlar için (1150 006) lira talhmin edümişltir. 
72.000 ömel (gelirilerin (5) lirası1 geçen yıldan devreden nakit olup geri kalan (27 :>2f) 589) lirası Hazine yardımıdır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2G) 
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Rapor 
İktisadi ve Ticari İlimletf Akademileri 
1972 ibiitçe gerekçesi hakkında rapor. 

Karma Bütçe Komlilsyonıu IBaşIkanlığına 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hllzmötin (niteliği ve yerine getirme şekli 

1. 7334 sayılı Kanunla 8 . 6 . 1959 tarihinden beri ilmî muhıtariyete sahibo'lan ve 8 . 5 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1169 sayılı Kanunla da 
tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli kuruluşlar haline getirilen İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri gorek fonksiyon, ve gerekse prosedür itibariyle 
tam bir üniversiter kuruluş niteliğini taşımaktadırlar. Bundan dolayı Istanbull, Ankara, Eskişehir, Adana ve Bursa Akademileri normal öğretim 
görevlerinin yani'sıra, lisansüstü öğretim ve kurdukları enstitülerde de ilmî araştırma faaliyetinde bul un maktadır] ar. 

Örneğin, Ankara, Akademisi «İşletme İdaresi' Araştırma Entitüsü» •«.Maliye ve Vergi Hukuku Kin stili üsü», «Tstatistik Enstitüsü» adları altında üç 
enstitüye sahibolup, Türkiye'ye ait araştırma faaliyetleriyle meşgul olmaktadır. 

Eskişehir Akademisi ise, Avrupa Ekonomik Topluluğu konusunda Türkiye'de kurulan yegâne «Ortak Pazar Enstitüsü» ile «Zirai İktisat Ensti
tüsü» ve «Pazarlama enstitülerine» sahiptir. Bunlardan «Ortak. Pazar Enstitüsü» Brüksel'deki merkezin yakuı ilgisini çekmiş ve enstitü ile kurulan 
ilişkiler loşa zamanda sağlamlaştırılmıştır.. Çeşitli elemanlar sık sık Brüksel'deki seminer ve toplan.1 .'vara katıl ip, özellikle, Türkiye konusunda araş
tırmalar yayınlamaktadırlar. Pazarlama Enstitüsü ise, çok yakın gelecekte piyasa dorundan ve yüneHeiler için kurslar açına hazırlığında olup, 
bu konuda yoğun ve takdire, lâyik bir çalışma yapılmaktadır. 

Adana Akademisinde de İşletme Enstitüsü çalışmalarına başlanmıştır. 
2. iSöz konusu 5 Akademi, 7334 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde zikrediildiği gibi, memlckr<; in. iktisadi kalkıu.'ma,sında gerek kamu gerek

se özel sektör kuruluşlarında çalışan sevk ve idareci kadroyu yetiştirmek ve mütahassis (ileni ani ar hazırlamak, bilimsel çalışmalar yapmak çabası 
içindelerdir. 

Bunlardan İstanbul Akademisinin kuruluşundan bu yana 89 yıl, Ankara Akademicinin 16 yd, Eskişehir Akademisinin 13 yıl, Adana Akademisi
nin 5 yıl vo Bursa Akademisinin de henüz 2 yıl geçmiştir. Halen bu 5 Akademinin öğrenci mevcudu, Türkiye'deki Yüksek öğretim, kurum la unda, 
okuyan öğrenci adedinin yaklaşık olarak 1/3 ne tekabül etmektedir, 

1971 yılı içinde yürürlüğe giren J472 sayılı Kanunla Ankara Akademisine bağlı. 9, İstanbul Akademisine bağlı 7, Eskişehir Akademisine 
bağ'iı 2, Adana Akademisine bağlı 2 Yüksek okul açılmak suretiyle, hem özel yüksek okullardan devralman öğrencilerin öğrenimlerine devam
ları sağlanmış, hem de bu yıl yeniden alınan öğrenciler yüksek öğrenim imkânlarından faydalandırılmıştır. İktisadi ve Ticari ilimler, Gazetecilik, 
Mühendislik, Mimarlık, Diş Hekimliği, Eczacılık gibi çeşitli dallarda açılan yüksek okullarla Akademiler fiilen üniversite haline gelmiş bulun
maktadırlar. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2f») 
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Hükümet Programında yer aldığı üzere, Akademilerin üniversite halinde örgütlenmeleri hakkındaki Kamın tasarısı çok yakın bir gelecekte ya
sama organına sunulacaktır. 

Kalkınma p'lânlarımazda ekonomimizin, iktisat ve işletmecilik bilgileriyle mücehhez eğitilmiş işgücü ihtiyacı 1972 yılı için (141) bin, 1977 yılı için 
(194) bin olarak hesaplanmıştır. Bu miktarlar makro seviyede iktisatçı ve maliyeci ile, mikro sevi/ede işletmeci ve müteşeMyis'leıri ihtiva etmek
tedir. Türkiye'nin ('50) milyon nüfuslu bir ülke olma yolunda gelişme gösterdiği düşünülürse, önümüzdeki on yıl içinde, makro seviyede iktdsajt 
ve özel ihtisas bilgileriyle mücehhez insangücüne olan ihtiyacımız bu rakamların çok üstünde olacaktır. 

İKİNCİ IÎÖL-ÜM 

Hizmetin gelişaıuesi ve gelecekteki duraımu 

1. İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, yakiıiı zamana kadar gerek mezuniyete esas dersler ve gerekse prosedür halamından yeknesaklık gös-
iereliği hailde son yıllarda meydana gelen gelişmeler sebebiyle bir* yandan öğrenci formasyonuna esas ohın de rai! er, düğer yandan da öğretim 
sistem ve prosedürü bakanımdan akademilerin farklılaşma yoluna girdikleri görülmektedir. 

Yüz yıla yakın mazisi ile Akademilerin en esrisi olan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1967 - 1968 yıllında yapılan reform progra
mı uyarınca ilik yılda müşterek eğitim yapmakta dördüncü sınıftan itibaren İktisat - Maliye ve İjleome -Muhasebe Uzmanlık bölümlerine ayrılmak
la ve lisansüstü öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerini geniş ölçüde yürütmektedir. 

İki ders yılı başına kadar, evvelice «Ticaret ve sanayi işletmeciliği» «banka işletmeciliği» ve «Maİye» gibi üç, şube üzerinde eleman yetiştiren An
kara. Akademisinde günün değişen ihtiyaçları karşısında, birinci ve ikkıei sınıftaki genel kültür de •s'ierinden sonra, üçüncü sınıfta başlıyan dört 
şubeli bir ayırıma gitmek zorım'luğumı duymuştur. İki akademide «İktisat ve Maliye» «İşletme ve Muhasebe» «Kamu yönetimi1» ile «Dış ticaret ve 
Turizm.» şubeleri acilim ıştır. Böylece önümüzdeki y ı la r için bu sabahlıda mütahassıs elemanların yeılştirilimıeısi yoluna gidilmektedir. 

l'jskişehlr İktisadi ve Ticari İlimler Akademi ;i i'se üç yıl önce başlıyan «Türkiye'nin yakın gelecekteki eleman ihtiyacına göre, sosyal bilimler
de yeni bir öğretim sistemine geçme çalışmalarıum sonucu olarak iki yıldan beri, birinci sınıftan itibaren ihtisas sınıflarını «İktisat - Maliye», 
«İşletme - Muhasebe» bölümleri oılarak ayırmıştır. İktisat - Maliye bölümü, makro seviyede iktiisatçL ve maliyeci banka elemanları, teftiş kadroları
na el om an yetiştirmek; işletme muhasebe bölümü ise orta ve yüksek kademe sevk ve idareci, paz a ilama organizasyon, reklâmcılık ve muhasebe ele
manlarını yetiştirmek üzere düzenlenmiştir. İki akademide öğretini sömestrdi ere bölünmekte ve her sömestre sonunda öğrenciler sınava tabi tu-
t ıılm aktadırlar. 

İki yıl kuruluşunun 5 nci yılını idrak eden Adana İkiiisadi ve Ticari ilimler Akademisinde ise ilıtj ;as şubeleri, «işletme - Maliye» ve «''Muhase
be» olarak üçüncü sınıftan başlamaktadır. Öğretim sistemi üzerinde Çukurova ekonomisinin özellikleri dikkate alınarak lisansüstü çalışmaları da 
yapılmaktadır. 

Adı geçen akademilerin gelecek yıllara ait ça';şma programlarında, öğretim faaliyetinin çeşit i konferans, seminer ve mastı* öğretimi ile çev
relerindeki toplum eğitiminde daha etken olma isteği yer atmaktadır. 

Akademilerimizin bugünkü eğitim çalışmalarında karşılaştıkları en büyük güçlüklerden biri öğrenci çokluğu ve gerekli teçhizat yokluğu
dur. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Ü<"JÜ.\rf!Ü BÖLÜM 

Yaltınımlar 

İstanbul Akademisi yüzyıla yakın bir maziye salıünhimsina- rağmen bugüne kadar öğretime 'el veriş/l i modern bir binaya kavuşamamıştır. 

Uzun senelerden beri bir arsa temini hususunda sarf olunan gayretler sonunda 1971 yılı içinde Ataköy civarında Millî Emlâka ait 80 dönüm
lük çok müsait bir arsanın temini mümkün olmuşsa da İstanbul Belediyesi imar müsaadesi vermc/mokte ısrar etmektedir. 

Mezkûr arsa üzerinde inşa edilecek sitenüu etüt ve projesinin 1972 yılı zarfında gerçekleştirilmesi için bütçeye yeterli ödenek konulmuş 
bulunmaktadır. Millî Savunma Bakanlığına tahsisli araziden yeterli miktarda Akademiye arsa verilmesi temenni edilmektedir. 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin halen öğretim yapılmakta olan binasının, merkezî yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerine ki
fayet etmediği, kütüphane, kafeterya ve öğrenci lokali gibi bu çok sosyal tesislerin noksan olduğu anlaşılmıştır. 

Duyulan bu ihtiyaç Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da uygun görülmüş, büyük onarım, proje, Uvvsili İnşaat ve makina, teçhizat bedeli 
olarak toplam (12 419 000) liralık bir yatırım programının uygulanması kabul edilmiştir. 

Projenin uygulanmasına 1971 yılında başlanmıştır. 
1972 yılı bütçesine (600 000) lira onarım, (325 000) lirası proje bedeli ve (2 000 000) lirası yapı, tesils bedeli olmak üzere cam'an (2 925 000) 

liralık ödenek ayrılmıştır, 
Proje ve yapı tesis bedelleri Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde görülmektedir'. 
Yatırım programı 1974 yılı bütçe yılı sonunda ikmal edilecektir. 
Program uygulandığı takdirde merkezî yönetim ve eğitim öğretim hizmetlerinde büyük bir gelişme sağlanmış olacaktır. 
Adana Akademisi için de, Çukurova Üniversite sahası dâhilinde düşünülen arsa tahsisi henüz yapılmadığından bu kuruluşun da bugüne ka

dar yatırıma geçmesi mümkün olamamıştır. Ancak Akademiye süratle bir tesis kazandırılmasını temin için cem'an 5 452 m2 lik inşaat salıası bu
lunan hazır bir tesisin satınalınması hususunda gerekli temaslar yapılmakta olup malî yılbaşına kadar neticeleneceği ümidedilmektedir. 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin yatıırım durumuna gelince; proje toplamı (10 000 000) lira olarak yatırım programlarında 
yer alan Eskişehir Akademisi sitesi inşaatına 1964 yılında başlanmış olup, bugüne kadar inşaatın tamamına yakın bir kısmı bitirilmiş ve eksik 
kalan kısımların ikmaline çalışılmaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Senmfayıe teşkili ve tramısfer harcamaları 

Geçen yıl verilen miktarlarda her hangi bir değişiklik yapılmamış olup 1972 bütçe yılı için yeterli (»denek konmılnıustur. 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 2'n) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

Akademilerin geçen yıl bütçelerindeki ödeneklerin ilk on aylık sarfiyat durumları ve malî yıl sonuna kadar ihtiyaçları da nazara alındığı 
takdirde kifayetli görülmüş ve 2 yıl önce katma bütçe haline getirilme sebebiyle 1972 yılı bütçesi hazırlığı sırasında eksik ve fazlalıklar nazar'a 
alınmak suretiyle ahenk tesis edilmiştir. Uygulamada her hangi bir aksaklığın meydana gelımcımesi takdire şayan bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Dilek ve tetoemniülier 

1. İstanbul Akademisinin 80 dönümlük arsası üzerinde kurulması düşünülen tesisler için etüt ve proje gideri olarak yeterli ödenek Bayındır
lık Bakanlığı bütçesine konmuştu. 

Etüt ve projelerim 1971 malî yılı içinde bitirilip inşaatın ihaleye çıkarılması mümkün olmadığından (A/2) işaretli cetvelde yeniden açılacak 
22.000 nci bölümün 22.811 nei (Yapı tesis ve büyük onarım) maddesine (1) liralık ödenek konulmasını, 

Raportör 
Ankara Senatörü 

Yiğit Köker 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2G) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 17.1. 1972 

Esas No. : 1/565 
Karar No. : 171 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup bilâhara tetkiki hususu Komisyonumuza muhavvel «İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», Millî Kğitim Bakam, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcileri ve Akademi baş
kanlarının hazır bulundukları oturumda görüşüldü ; 

Akademiler bütçesi tetkik edildiğinde görüleceği üzere, 
Tasarının 1 nci maddesi ile (A/ l ) cari hare;!malar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye; teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle 

(24 725 187), (4 150 000) ve (1 121 76(>) lira ki toplam olarak (29 990 953) lira tekili'edilmekte, 
2 ncıi maddesi ile de maddeye bağlı (!>) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (29 990 953) lira gelir tahmini yapdmaktadır. 
Akademilerin 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmeler, Komisyonumuza niyabelen bu bütçeler dolayısiyle Akademilerin geçmiş 

ve gelecek yıllara sâri i'aaliyetleıri üzeninde gerekli .incelemeleri yapmakla görevli sayın raportörlerimizin linceleme sonucu hazırlamış oldukları rapor 
muhtevasını sayın üyelerimizin ıttılaına sunuş konuşmaları ile başlanılmış, 

Bilâhara söz alan üyeler, Akademilerin müşterek yönleri, ihtiyaçları ve öğretim faaliyetleri ile özelliklerine binaen bâzı Akademik1;: ve bilhassa. 
yeni kuruluşlar üzerinde kişisel görüşlerini »ifade ile, 

7334 sayılı Jvaıiıuıfl'a 8 . 6 . 1959 tarihinlden beri ilmî muhtariyete 'sahibolan ve 8 . 5 . 1969 Laıiulnde yürürlüğe giren 1169 sayılı Kanunla 
tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli kuruluşlar haline getirilen İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin gerek fonksiyon ve gerekse prosedür itiba
riyle tam bir üniversiter kuruluş niteliği taşıdıklarını, bundan dolayı İstanbul, Ankara, Mskişeliîr, Adana ve Bursa Akademilerinin normal öğretini 
görevlerinin yanışıra, lisans üstü öğretim ve kurdukları enstitülerde de ilmî araştırma faaliyetinde bulunduklarım, 

Akademilerin gelecek yıllara 'ait çalışma programlarında, öğretim faaliyetinin çeşitli konferans, «ciminer ve matstr öğretimi ile eev neler indeki top
lum eğitiminde daha etken olma isteğinin yer aldığını, 

Akademilerimizin bugünkü eğitini çalışmalarında karşılaştıkları en büyük güçlüklerden birinin öğrenci çokluğu ve gerekli teçhizat yokluğu oldu
ğunu bilhassa tebarüz ettirmişlerdir. 

Üyelerin bu konuşmaları ve ilgililere tevcih edilen soruların, cevaplandırılmasını nıütaakıp, Millî Eğitim Bakanı, Akademi soruııhın üzerinde ge
nel bir konuşma yapmış, Akademi: başkanları ise kendi Akademilerine özgü konuları Komisyonun bilgilerine sunmuş, bu suretle bütçenin tümü 
üzerindeki görüşmeler kâfi görülerek ınadeleriıı görüşülmesine geçilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi (A/ l ) cari harcamalar, bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanım gereğince yapılacak ödemeler) 
'maddesine, söz konusu Kanunun tâdili dolayısiyle gerek ödemenin yapılabilmesi gerekçesiyle (762 468) lira ilâve edilmiş ve bu ilâve nedeniyle, söz 
konusu Akademinin cari gider toplam rakamı (4 446 718) lira olmuştur. 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A/ l ) cari harcamalar, bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) 
maddesine, yukarda aynı konu lile ilgili olarak arz edilen gerekçe muvacehesinde (1 659 900) lira ilâve edilmiş, bu suretle Akademi cari gider top
lam rakamı da (8 728 957) lira olmuştur. 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi (A/ l ) cari harcamalar bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) 
maddesine (1 753 344) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle Akademi cari gider toplam rakamı da (7 921 673) lira olmuştur. 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A/ l ) cari harcamalar, bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler) 
maddesine (1 448 700) lira, 

12.250 (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretleri) maddesine, halen Akademide görevli 3 yabancı uzmanın ücret karşılığı olarak (9 600) lira, 
12.411 (Fazla çalışma ücreti) maddesinden ten -:il ile 12.412 (Gece öğretimi ücreti) maddesine aktarılmak suretiyle (50 000) lira, 
Bölüm 16.000, 16.730 (Tören giderleri) maddesine, 90 ncı kuruluş yıl dönümü kutlama töreninde şart edilecek gerekçesiyle (7 499) lira ilâve 

edilmiş, 
Yapılan bu ilâveler nedeniyle Akademi cari gider toplam rakamı da (7 392 457) lira olmuştur. 
Yine söz konusu Akademinin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 35.000, 35,648 (Öğrenci kantinine yardım) maddesine, öğrenci 

adedindeki artış gerekçesiyle (270 000) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamı da (518 708) lira 
olmuştur. 

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (A/ l ) cari harcamalar, bölüm 12.000, 12.150 (819 sayılı Kanun gereğince yapdaeak ödemeler) 
maddesine (784 1)68) lira ilâve edilmiş, bu suretle eaıi gider toplam rakamı (2 662 221) lira olmuştur. 

Yukarda bertafsil izahına çalıştığımız ve gerekçelerini sunduğumu:-: ilâveler sonucu Akademik•;• i972 yılı Bütçe kanunu tasarısının giderlerle ilgili 
1 nei maddesi, maddedeki (A/ l ) cari harcamalar t.mlam rakamı (31 151 666) lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplam rakamı 
(î 391 766) lira olmuş, 

Bu ilâvelerin sirayeti sonucu da toplam gider rakamı (3ü 693 432) lira olmuş ve made bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Tasarının 2 ne i maddesi, 
1 nci madde giderlerine yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gide,- tevazününü sağlamak için, 
Maddeye bağlı (B) işaretli, cetvelin bölüm 72.9k0 (Hazine yardımı), 72.101 (Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) maddesine (762 468) 

lira, 
72.102 (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademkd) maddesine (I 659 900) lira, 
72.103 (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) maddesine (1 753 344) lira, 
72.104 (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Aka mmisi) maddesine (1 735 799) lira ve 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26^ 
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72.105 (Bursa İktisadi vc Ticari İlimler Akademisi) maddesine de (784 968) lira ilâve edilmiş 
rakamı (86 693 432) lira olmuş ve madde hu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

•Mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 neu maddeler ise bağlı eetvelleri ile -aynen kahııl edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözen Kâtip 
Balıkesir Edirne Ankara Malatya 

C!. Bügehan N. Ergendi M. K. Yılmaz A. Karaaslan 

Amasya Amasya Ankara Ankara 
Y. Acar »S'. Ay gün II. Balan Y. Kök er 

Aydın Bolu O. S. Ü. Denizli 
N. Menteşe II. i. Cop R. Üner U. Oral 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Sakarya 
Ar. Bayar 

Giresun. 
i\f. E. Turgıdalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
/ / . Uysal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Hatay 
II. Özkan 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
N. Clevezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Urfa 
/, E. Karakapıcı 

İçel 
(.. Okyay uz 

Konya 
Ar. Kcdaycıoğlu 

Niğde 
Ar. Kollaman oğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Uşak 
Söz Ha'kıkım Mahfuzdur 

E. Atayurt 

İktisadi ve Ticari Tümler Ak. B. (S. Sayısı : 2li. 

>u ilâveler nedeniyle Akademiler gelir toplam 

j u y on K. 
İT. Ilamameıoğlıı 

Ankara 
T. Toka-

Diyarbakır 
S. Savcı 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
11. Müderrisoğlıı 

Ordu 
II. S. Bay kal 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Afyon K. 
K. Karaağaelıoglu 

Ankara. 
/. Yetiş 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Cinişli 

İzmir 
,1 . N. Üner 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Rizo 
S. Z. Köscoğlu 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 





HİJK.ÜMÜTİN THKLİKİ 

İktisaâi ve Ticari İlimler Akadc::ıi!v-ı i 1972 yılı Bütçe kanın1, tasarısı 

'MADDE 1. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerinie aşağyda gösterildiği üzere (A/ l ) cari lıarcamalan için (24 725 137) lira, (A/2) yatı
rım harcamalıan ligin (4 150 000) lira, (A/S) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (1 121 766) lira ki, loplara olarak (29 998 953) lira 
cdûü'ek verilmiştir. 

(A/3) 
•SımınniA'o 

( A / h (A/2) tftşkiiü ve 
<ı;):\-'i \ a'Urrm lraın>sfer 

hareaü'aları knrra m, Vıan iııai'finiin.aiiarı ' 
Lira Lira Lira ! 

rOD'liM.'R! 

Adana İktisadi vo Tieari İlimler Akademisi :> 081- 250 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 7 068 (>97 CİÜO 000 
[Jskhelıir İktisadi <ve Ticari İlimler Akademisi ü KÎ8 H29 2 550 000 
İstanÜrul iktisadi v(! Ticari İlimler Akademisi 5 920 058 
Jînrsa İktisadi, ve Ticari İlimler Akademisi i. 877 25C] 1 000 000 

!95 493 :\ 879 7-13 
288 987 7 957 084 
252 406 8 970 735 
248 7G8 6 175 ;)0fi 
13ü 172 3 013 425 

MADDE 2. 
mm edilmiştir. 

Toplanı 24 725 187 4 150 O00 .1 121 700 29 990 953 

ıtlsa'di ve Ticari İlimler Akaleınilariıım gelirleri, 'bağlı (B) işaretli cetvelde giiGtori'liiği iissre (29 996 953) lira olarak tah-

HADBE 8. — İktisadi ve Ticari ilimler Aka "emiuîerince 1972 yılanda elde edilecek gelir fcü'/krkdüH iha? birinin dayandığı 'hükümler, bağlı 
(0) işaretli ceibvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsilinıe 1972 'bütçe yılında da dovam olunur. 

MADDE 4, — 6 . 3 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı ik(;iqarli. ve 'Ticari niteler Akademileri Kadro 'Kamîiıtma bağlı (1) sayılı cetveldeki öğretim 
üyeleri ve yardımcılarına ait !bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1972 malî yılında Irnllamkjnaz. 

MADDE 5. —• Yapılacak 'inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak veya satınalınacak 'arsa için (Kamulaştırma ve satıırahnalar) bölümüne konu
lan ödenek yemediği takdirde, Bütçe (Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve bü/iik onarım 'giderleri) bölümüne dâhil tertipler
den1 (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve sakralmalar) ibölü^üno aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. J>. (Ş. Sayısı : 2(>) 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akadeımilerine aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcanmalar için (31 151 666) lira, (A/2) yatırım 
(harcamaları için (4 150 000) lira, sermaye teşfailli ve transfer harcamaları için de (1 391 766) lira ki, toplam olarak (36 693 432) lira ödenek vê -
rdlmiştir. 

Adana iktisadi ve 'Ticari ilimler Akademisi 
Ankara İktisadi ve Ticari İliktiler Akademisi 
Eskişehir İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
istanbul İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
Bursa iktEsadi ve Ticari ilitmler Akademisi 

Toplam 

(A/l) cari 
harcamalar 

Lira 

4 446 718 
8 728 597 
7 921 673 
7 392 457 
2 662 221 

31 151 666 

(A/2) yatının 
harcamaları 

Lira 

600 000 
2 550 000 

— 
1 000 000 

4 150 000 

(A/3) sermaye 
telkini ve 
transfer 

harcamaları 
Lira 

195 493 
288 987 
252 406 
518 708 
136 172 

1 391 766 

Toplam 
Lira 

4 642 211 
9 617 584 
10 724 079 
7 911 165 
3 798 393 

86 693 432 

ıMADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Afeade!milelrM<n gielirilari bağlı (B) işaretli cetveide gösterildiği üzere (36 693 432) lira olarak tahmin 
edilmişi tir. 

MADDE 3. — Taisarının 3 ncü maddesi aynen Ikalbul fedEmiişjtir. 

MADDE 4. — Tfljsannın 4 ncü maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasıalrmın 5 nci maddesi a[ynen kaJbul edıilmiiiştir. 

İktisadi ve Ticari tümler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (iktisadi ve Ticari İlimler Akaiemileri bütçesinin akademiler kısmına dâhil tertipleri arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E.) işaretli cebelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanuaıu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Mşleri Bakam 
/ / . Ömeroğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Devlet (Bakam 
(Başbakan Yardıimcısı 

S. Koças 

Dışişleri .Bakanı V. 
S. Koçaş 

Güm. ve Te. Bakanı Y. 
Ö. Derbil 

Devlet [Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Maliye Balkanı 
8. N. Ergin 

Taran Bakanı 
M. O. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turaznı ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
AT. Devres E. Y. Akçal S. Bdbüroğlu 

Devlet Bakanı 
Af. Özgihıeş 

Millî Eğiiıt. Bakanı 
£. Orel 

Ulaştırma Bakanı 
C. Karakaş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
Al. Öztehin 

Çalışma Balkanı 
A. Sav 

Onman Bakanı 
8. İnal 

Millî S. Bakanı 
F. Melen 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
S. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 
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Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynıen feafbful edimlidir. 

MADDE 7. — Tasıaınnaaı 7 noi maddesi aynen fealbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 ncd maddesi aynen Mrall edMmiiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu madıdesi aynien (kafoul edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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(A/ l ) CAEİ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe ilsıtenıem Komisyonca kaıbul edilen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLTKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.111 Devlet memurları aylıkları 

AKADEMİ ÖĞRETİM ÜYE VE YAR
DIMCILARI AYLIKLARI 

12.112 Öğretim üyeleri yardımcıları, görevlileri 
ve uzmanlar aylıkları 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yanını 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
(Diğer sosyal yardımlar toplamı : 6 231) 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. 

Lira 

736 204 

Lira 

2 167 810 

Lira 

1 345 078 

Lira 

3 067 055 

Lira 

2 107 546 

Lira 

3 829 523 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.391 
12.392 

GÖİ 

75 

40 

106 

5 
2 
2 
5 

92 

'203 

000 

€00 

002 

000 
000 
€O0 
000 
000 

1 
1 

411 920 

Stil 440 

IMI m:s 

r-i 

İ197 952 

8 100 
2 340 
2 700 
7 3)11 

471 270 

6 230 
11 

41li '920 

8111 440 

• 884 1186 

•1 

197 952 

8 100 
2 340 
2 700 
7 3(11 

11711 270 

6 230 
1 

(S. Savısı : 26) 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK CA.LISMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Fazla çalısına ücreti 
12.412 Gece öğretimi ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12,510 Ek görev tazminatı 
12.571 İs güçlüğü, is riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Akademi tazminatı 

ÖDÜLLER VK İKRAMİYELER 
12.G10 Ödüller ve yabancı dil ikramiyesi 

12.750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Ke^im toplamı 

I - Yurt iri yollu/dan 
YÖNETİM YOLLUKLARİ 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞ RETİM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 

İktisadi \ 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

599 
10 
500 

1 
:999 
000 
101 

!l\17 720 
657 050 
9 000 

604 891 

'27 

577 

090 

1 
800 

4 500 6 750 

174 003 127 712 

1 500 4 275 
43 500 17 000 

2 500 1 

5 000 4 250 

Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 

610 000 784 670 784 670 

1.1:7 
G57 
9 

720 
'950 
OOO 

604 891 

30 '.10ü 27 090 27 

X 
!70 000 

1 
577 l80O 

6 750 

1 

127 712 

1 '375 
17 OOO 

1 

4 250 
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Bölüm Madde 

12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

12.876 

Ödeneğin çeşidi 

ICongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 38 460) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yolluğu 
Akademiye bağlı enstitüler yurt dışı yol
luğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 89 252) 

1971 ödeneğî 
Madde 

Lira 

3 
3 
6 

3 

Bölüm toplamı 
Lira 

750 ' 
750 
'500 

il 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 000 

7 500 

20 000 
37 500 
67 500 

l 

2 550 
3 im 
5 512(5 
1 275 
1' 700 

1 700 

16 375 

17 000 
8 500 

57 375 

1 

1 

2 550 
3 1184 
5 525 
1 275 
1 700 

1 700 

6 376 

117 000 
8 50O 

57 375 

1 

1 

iktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Rolüm Madde 

13.000 

ödeneğin çeşidi 

YÖNETIM GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ÎLGÎLÎ ALIM-
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

145 002 

20 

,16 

'50 
50 

000 

000 

000 
000 

10 000 
1 
1 

28 000 

5 
5 
İ5 
1 
2 

ooo 
000 
000 
000 
000 

20 500 

378 '602 

7 000 
.12 500 

1 000 
iktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. 

1972 yılı için 
Hükümetçe -isten)en Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira 

1:7 000 

117 000 

m 5oo 
412 5O0 
T2 750 

8 500 

42 075 

10 625 
6 375 
21 250 
2 125 
1 700 

55 250 

(S. Sayısı 

11 900 
42 500 

850 
26) 

140 250 

396 950 

140 250 

17 

17 

42 
42 
12 

8 

42 

10 
6 
21 
2 
1 

000 

000 

500 
500 
750 

500 

075 

625 
375 
250 
125 
700 

55 250 

11 900 
42 500 

850 

396 950 



Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONAUMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarına gider
leri 

KİK A GİI >LRLERİ 
13.010 Kira bedeli 

14.000 KİSMET GİDERLERİ 

OENEL YÖNETİMLE İLGİ i 4 HİZMET 
.GİDERLERİ Keski toplamı 

.14.1.10 Yanımdan korunma re sigorta giderleri 

.14.130 Mahkeme harçları ve.giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341. 3325 sayılı Kanunun 3 nrü. maddecinin 
ge r'ektirdiği giderleî'i 

14.342 7120 sayılı Kanuna dayanılarak eıkardau 
Tüzüğün 11!) nen maddesinin, gerektirdiği 
gide t'I er 

— 26 — 

1.972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümeteo istenen Komisyonea kalbul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Böliim toplamı 
Lira Lira Lira Lira bira bira 

100 •() 3)75 0 375 

,180 000 1(53 O'OO ;if53 000 

89 009 155 557 155 557 

6 000 8 500 8 ö( 

1 000 4 '25 ü 4 '250 
5 000 4 250 4 '250 

ıleari İlimler Ak. B. (S. Sayısı . 25; 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesini toplamı 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
.1.4.441- Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VR ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.5.10 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
.14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
1.4.595 Spor giderleri 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
MEDÎKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

14.701 Büro giderleri 
14.702 Ulaştırma giderleri 
.14.703 Taşıt işletme ve onarına giderleri 
14.704 Kira bedeli 
14 796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Liıa 

1 001 

1 
1 000 

82 000 

5 
42 
.10 
1:5 

000 
000 
000 
000 

10 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

851 

1 
850 

103 700 

4 250 
'35 700 
8 500 
42 500 

İS 750 

42 504 

8 

34 

500 
<ı 
1 
1 

000 
1 

851 

1 
850 

103 700 

4 250 
35 
'8 
42 

700 
500 
500 

12 750 

42 504 

8 500 
1 
1 
1 

34 000 
1 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20; 
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Dölüm Madde 

15.000 

16.000 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

Ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler} 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri1 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

25 601 

5 

20 

000 
500 
100 
000 
1* 

36 102 

10 000 
1 

25 

000 
1 

100 
000 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira 

61 703 

20 005 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 1 1 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 

17 476 

8 '500 
4;25 
50 

8 500 
1 

17 457 

8 500 
425 

1 
30 

8 500 
1 

3 

34 933 

29 755 

17 476 

8 1500 
425 
50 

8 ı5O0 
1 

17 457 

8 1500 
425 

1 
30 

8 1500 
1 

34 933 

29 755 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 1 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 1 

TEMSÎL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 5 002 

16.711 Makam temsil giderleri 5 000 
16.712 Görevsel temsil giderleri 1 
16.730 Tören giderleri 1 

BAKIM YE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 15 000 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 'PERSONEL GÎDERLERl 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

10 000 
5 000 

2 107 '310 
378 602 

89 009 
01 703 
20 0Ö5 

2 717 129 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayış 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 1 

1 1 

4 252 4 252 

4 250 4 1250 
1 1 
1 1 

25 500 25 500 

!2Ü- '250 
4 250 

3 087 055 
3196 950 
155 5157 

34 933 
29 755 

3 684 250 

21 
4 

2150 
250 

.3 '81219 5İ2I3 
396 950 
055 557 

84 933 
129 755 

4 446 718 

: 26) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

iölürtı Madde 

31.000 

Ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

100 000 100 000 

İ.000 

.'DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade

misi döner sermayesine 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

100 000 !'0Q 000 

1 000 000 

J0O 000 

0 Kanuıkinlırma ve satmalına bedeli 1 000 000 

İT - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞ İMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanınınn 13 neti maddesine 
göre M. P. M. ne ödenecek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

5 000 

5 00ü 

10 000 

5 000 

ö 000 

10 000 

5 000 

5 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Savısı : 2(5̂  
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1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istenen Komisyonca kaılral edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lİra Lira Lira Lira Lira Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 75 006 85 488 85 488 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 4 18 98i 18 984 

35.210 % 1 ek karşılıkları { 1!2 23<2 112 ,202 
35.220' Emekli ikramiyesi 1 1 t 

(Bıı ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya. Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderici! 1 G 750 6 7150 
35.240 Diğer ödemeler 1 .1 1 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 60 001 60 001 60 001 

35.648 Talebe kantinine yardım 25 000 ,25 000 25 000 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar :^ 0O0 -35 000 35 OO'O 
35.682 Öğrenci sanat ve kültür hareketlerinin 

gerektirdiği giderler 4 1 X 
DERNEK, BİRLİK, Kİ'JİUM, KEKE-
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 15 001 6 503 6 503 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 1 6 '500 6 1500 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardım 1 1 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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1972 yılı için 

36.000 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

Madde 

35.750 
35.760 

36.310 

36.320 
36.400 

ödeneğin çeşidi 

Akademi öğrenci birliğine yardım 
Akademi spor kulübüne yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 
Diğer geçen yıllar borçlan 
İlâma bağlı borçlar 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 000 
5 000 

5 

4 

3 
1 
1 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 

5 

4 

3 
1 
1 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 
1 

4 

3 
1 
1 

kabul edilen 
Bolüm toplamı 

Lira 

5 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 

1 000 000 
10 000 

75 006 

1 185 011 

100 000 

10 000 

85 488 
5 

100 000 

10 OOO 

85 488 
5 

195 493 195 493 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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(A/ l ) CARt HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.111 Devlet memurları aylıkları 

AKADEMİ ÖĞRETİM ÜYE VE YAR
DIMCILARI AYLIKLARI 

12.112 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

(Diğer sosyal yardımlar toplamı : 12 174) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 716 790 

1 560 

i 56 

79 

247 

9 
2 
2 
15 
219 

789 

000 

000 

502 

000 
000 
000 
000 
500 

1 
1 

2 981 020 

1972 yılı için 
Hükümetçe iisıteııen Komisyonca kaibul edülen* 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 415 536 

1 452 276 

5 526 350 

1 661 

301 

976 

284 

64 80Ö 

483 081 

20 
1 
5 
21 
421 

12 

520 
800 
400 
510 
677 

173 
1 

5 0T5 436 

1 452 276 

1 661 

1 961 

64 

976 

184 

800 

483 081 

20 
1 
5 
21 
421 

12 

520 
800 
400 
510 
677 

173 
1 

7 186 250 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak, B. (S. Sayısı : 26) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 Akademi tazminatı 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
12.610 ödüller ve yabancı dil ikramiyesi 

12.750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollıikları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

İktisadi ve 

— 34 — 
1972 yıh için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca, kabul ediflten. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

05 000 90 000 90 000 
656 581 1 269 703 1 269 703 

1 
90 000 

1 269 703 

38 

i 231 

502 

1. 
200 

214 628 201 878 

1 500 2 550 
12 000 10 200 

1 

4 000 
3 750 
7 500 
1 000 

Ticari îlimler Ak. B. (S. Sayısı 

3 400 
4 250 
7 650 
850 

: 26) 

65 001 90 001 90 001 

56 580 3,8 502 38 502 

600 000 

1 500 1 350 

1 231 

l 

200 

350 

1 

201 878 

10 
550 
200 

3 400 
4 250 
7 650 
850 



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 35 701) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLAltl 
.12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.875 Konferans için yurt dışından getirtilecek

lerin yolluğu 
12.876 Akademiye bağlı enstitüler yurt dışı yol

luğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 166 177) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

İktisadi ve 

— 35 — 
1972 yılı içim 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediflıem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l ira 

1 000 851 

49 300 
34 000 
68 000 

1 

1 

• • ' 

1 054 745 

30 (500 
40 000 
215 000 
290 000 
150 000 

1 
15 000 

IMcari İlimler Ak, B. (S. Sayısı : 

38 250 
46 750 
170 000 
255 000 
191 250 

850 
: 26) 

5 625 4 250 4 250 
;5 000 850 850 

2 000 .1 700 1 700 

1 250 14 875 14 875 

58 000 
37 500 
67 500 

l 

1 

49 300 
34 000 
68 000 

1 

1 

1 054 745 

740 001 702 100 702 100 

38 
46 
170 
255 
191 

250 
750 
000 
000 
250 

850 
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Bolüm Madde Öd eneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bira Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı L75 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

00 000 
10 ooo 
70 000 
30 000 

5 000 

50 000 

12 500 
'^ 000 
2 500 

5 100 

13.610 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 30 750 

230 520 

00 
17 
93 
25 
4 

270 
000 
500 
500 
250 

85 000 

21 
59 
4 

250 
500 
250 

IH o 

30 750 

230 520 

90 270 
17 000 
93 500 
25 500 
4 250 

85 000 

21 
59 
4 

250 
500 
250 

6 375 

30 750 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 37 — 

Bölüm Hadde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harelar 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Li m 

12 000 

1 00i) 
1 000 

o 

5 001 

1 
5 000 

134 500 

o 

42 
19 

000 
000 
500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

151 510 167 205 

13 600 

4 250 
9 350 

2 

1 

4 251 

1 
4 250 

149 345 

2 550 
44 200 
16 575 

13 600 

4 250 
9 350 

2 

1 

4 251 

1 
4 250 

149 345 

2 
44 
16 

550 
200 
575 

167 205 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 38 — 

1972 yılı için 

Böl üm 

15.000 

ı!<K' Ödenenin çeşidi 

.1.4.550 Sta j ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.595 Spor giderleri 
SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

MEDİKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 

14.791 Büro giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.793 Taşı t işletme ve onarma giderleri 
14.794 Ki ra bedeli 
14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
1.4.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer a l ımlar ve giderleri 

KÜRÜM GİDERİLİRİ 

EĞİTİM K U R U M L A R I G İ D E R L E R İ 

K İ T A P L I K GİDERLERİ 
'.15.371 Büro giderleri 
15.372 Ulaş t ı rma giderleri 
15.375 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer al ımlar ve giderleri 

Kesim toplamı 

"leri 

46 600 

15 000 
500 
100 

30 000 
1 000 

1971 ödeneği 
Madde Böl 
Lira 

00 000 

10 000 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

dm 
Lı 

top: 
ra 

92 

amı 

603 

Hüküm 
Madde 
Lira 

77 

8 

a etçe ilsfcenıe<n 
Bölüm toplamı 

520 

500 

7 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lira 

10-2 129 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

77 

8 

520 

500 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

kaibul ediillen 
Bölüm toplamı 

Lira 

104 129 

48 026 

12 750 
425 

1 
34 000 

850 

48 026 

12 750 
425 

1 
34 000 

850 

İk t i sad i ve Ticari İ l imler Ak. B . (S. Sayısı : 26) 



Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi — 39 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ARAŞTIRMA KURUMLARİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ENSTİTÜ I ıVAi G11)ERLERİ 
15.4.1.1. Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.415 Griyim - kuşam alım ve giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.390 Akademi propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider-

" leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4G 003 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenken Komisyan'ca fcaJbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

56 103 56 103 

15 (XX) 
1 000 

1 
1 

30 000 
1 

140 006 

25 500 
850 
1 
1 

29 750 
1 

216 268 

25 500 
850 
1 
1 

29 750 
1 

216 268 
•" :• . — - — ı 

iktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Ankara İktisadi ve Ticari tümler Akademisi — 40 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 002 

10 000 
1 
1 

130 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca tealbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm tojiami 
Lira Lira Lira Lira 

8 502 

8 500 
1 
1 

207 762 

8 502 

8 500 
1 
1 

207 762 

70 000 
60 000 

2 981 002 
1 000 851 
151 510 
92 603 
140 006 

4 365 972 

106 
101 

250 
512 

5 526 350 
1 054 745 
167 205 
104 129 
216 268 

7 068 697 

106 
101 

250 
512 

7 186 250 
1 054 745 
167 205 
104 129' 
216 268 

8 728 597 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde iBölüım toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
jBölüru Madde Ödeneğin çeşidi l ira l ira l i ra Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 875 000 600 000 600 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri STö 000 600 000 600 000 

P3.0U0 MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 75 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Taşıt alınılan V) 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 23) 



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 42 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKlLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.41ü Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade

misi Döner Sermayesine 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARULERE ÖDE-
LER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ııcii maddesine göre 
M. P. M. ne ödenecek aidat 

ULUSLARARASI TE EK K ÜI d VER E 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere üye ol
ma ve katılma payı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 

,"> 000 

5 000 

100 000 

10 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Lira Lira l i r a Lira 

100 000 

100 000 

5 000 

5 000 

10 000 

l.(H) 000 

5 000 

r> ooo 

ıoe ooo 

ıo ooo 

İktisadi ve Tieari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 43 — 

Bölüm Madde 

35.000 

35.210 
35.220 

35.230 
35.240 

35.648 
35.G81 
35.082 

ödeneğin çeşidi 

35.720 
35.750 
35.7(50 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

Emekli ikramiyesi 
(Bu ödeneği ihtiyaç, nisbotinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
ÖDÜL, İKRAMİYU, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

Talebe kantinine yardım 
Muhtaç, öğrencilere yapılacak yardımlar 
öğrenci sanat ve kültür hareketlerinin ge
rektirdiği giderler 
DERNEK. BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK, VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

103 001 

43 000 
(iO 000 

1 

30 001 

1 

133 006 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde

nir.) 
Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
Akademi öğrenci Birliğine yardım 20 000 
Akademi spor kulübüne yardım 10 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. 

1972 yılı için 
Hüfciimetçıe âstemen Komjısryonca fealbul ©dilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l ira Lira 

48 445 

31 142 
1 

17 301 
1 

90 001 

40 000 
50 000 

40 538 

40 535 

178 984 

48 445 

31 142 
1 

17 301 
1 

90 001 

40 
50 

000 
000 

40 538 

40 535 

178 984 

(S. Sayısı : 2G) 



Ankara İktisadi ve Ticari îlimler Akademisi — 44 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(1EÇLN YILLAR BORALARI 
Kesim toplamı 

3(5.3.10 Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yular borçları 

36.320 .Diğer geçen yıllar borçlan 
.'Mi.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç; nisbetinde attırmaya, 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

31.000 KURUMLARA KATİLMA PAYLARİ 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 13ölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca katbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100.000 
10 000 

133 000 

243 009 

100 000 
ıo ooo 

17<S 984 

238 087 

100 OOO 
10 OOO 

178 984 

283 987 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2'h 
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( A l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Öden CLTÜI çesnıı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 242 764 

2 966 '596 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca katbul edilen 

Madde JL 4 ü m. toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 080 947 

4 731 784 

3 834 291 

6 485 128 

DEYLLT MEMURLARI AYLIKLARI 
12.111 Devlet memurları aylıkları 

AKADEMİ ÖĞRETİM ÜYL VE YAR
DIMCILARI AYLIKLARI 

12.112 öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcı
ları ile uzmanlar aylıkları 

12.150 810 sayılı Kanun gereğince yapılacak ("»de
meler 

774 000 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreli 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

1 i;27 703 

1 15 

75 

45 
30 
181 

5 
2 
2 
12 

rr>7 

000 
000 

000 
000 
452 

000 
000 
000 
000 
000 

1 203 

103 

447 

'500 

94 500 

40 
54 

500 
000 

335 332 

:m 

•V 
10 

500 
600 
600 
800 

M 7®1 

774 000 

2ÖL3 4 4 7 

1 836 844 

94 500 

40 1500 
54 000 

335 332 

13 f>00 
3 '600 
3 600 

10 800 
2186 731' 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Eskişehir iktisadi ve Ticarî fiiffiler Akademisi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

(Diğer sosyal yardımlar toplamı : 12 601) 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.412 Gece öğretimi ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Ek görev tazminatı 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki .«üç

lük zammı 
12.590 Akademi tazminatı 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
12.610 ödüller ve yabancı dil ikramiyesi 

12 750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

Iktiaadi ve 

— 46 — 

İ9f£ füı i'çm 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul eddüien 

Madde Bölüm toplamı Midde Bölüm toplamı SCadde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

il 

2İ70 000 
G75 000 
US 500 

oee 5oı 

40 500 

1 
026 000 

3 450 4 500 4 1500 

1 ü'2" W0 m ı600 
1 1 1 

615 001 958 500 

1. 
600 000 
:ı'5 ooo 

645 001i 

45 000 

r 

600 000 

1 (500 1 $50 1! 350 

958 600 

270 000 
6715 000 
113 1500 

1 066 501 

40 1500 

1 
1 0216 000 

' ad îlinıler Ak. B. (S. Sarısı : '21',) 



Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 (İecici görev yolluğu 
12.811 Yabancı uzmanlarla vardımcılan geçici 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM Y()1 JLUK LART 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
12.835 Enstitüler yolluğu 
12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 30 (>01) 
/ / - Yurt dışı yollukları, 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARl 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

İktisadi \( 

— 47 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

205 878 194 653 194 653 

1 000 ,850 '850 
II' '250 112 750 112 750 

J! 1 1 

5 000 4 250 4 |250 
3 '750 4 850 4 /2J50 
3 750 2 1215 2 0J25 
2 '500 2 125 2 Üİ25 

375 1850 -850 
1 000 mO 850 

3 000 2 550 2 550 

M 250 Ü7 000 17 000 

58 000 4» 300 49 '300' 
3(7 500 (34 000 m 000 
(>7 500 83 750 63 750 

cari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 



Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bolüm Madde Ödeneğin cedidi 

12.875 Konferans için yurt dışından gctîrtiJeeck-
yolluğu 

12.87(5 Enstitülerin yurt dışı yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı .- lo-l 052) 

13.000 YÖNETİM GÎDERLEEÎ 

GENEL YÖNETİMLE tLGÎLt ALIM
LAR Kesrim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlar; ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

İktisadi \ 

- 4 8 ~ 

1972 yılı için 
1971 ödetteği. Hükümetçe iistieaaöîT Komisyonca kaib**l- edilei'/ 

Miiâûc. Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm'ı-lojjlamtf 
Lira l i r a Lira Lira Lira Lira' 

30 

2;} 

40 
2-40 
330 

5 

000 

000 

000 
000 
000 
1 

000 

20 000 
10 000 
-70 
115 
2 

000 
000 
500 

508 001 875 500 875 500 

34 

29 

000 

760 

170 000 
340 000 
297 500 

23 
.14 
m 
117 
2 

800 
875 
700 
000 
T2f) 

34i 000 

29 750 

1170 000 
340 000 
m 600 

4 250 4 2İ50 

117 500 144 500 144 500 

33 800 
M £75 
86 
17 

700 
000' 

2 JJ2T> 

i 1 1 
1 1 1 

706 501 1 138 500 1 138 500 

Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı i 26) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Bölüm Madde 

13.410 
13.420 
13.430 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

Madde 
Lira 

49 000 

16 000 
30 000 

3 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

67 150 

as 600 
61 000 

2 '550 

-

Madde 
Lira 

67 150 

13 600 
91 000 

2 '5150 

Bölüm toplamı 
Lira 

! 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 17 000 26 l350 28 350 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncıı maddesinin gerektirdiği 
giderler H 

İktisadi ve Ticari îlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 

15 000 

15 000 

10 000 
3 000 

2 

189 010 

m ooo 

25 500 

117 OOO 
S 500 

2 

186 160 

25 000 

25 500 

17 000 
8 500 

2 

186 16Ö 



Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 50 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

VERGÎ, RESÎM VE HARÇLAR 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

MEDİKO - SOSYAL MERKEZÎ Gİ
DERLERİ 

14.791 Büro giderleri 
14.792 Ulaştırma giderleri 
14.793 Taşıt ve onarma giderleri 
14.794 Kira giderleri 
14.795 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.796 Malzeme alım ve giderleri 
14.799 Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Liraı l i ra 

1 001 

1 000 
1 

173 000 

14.510 
14.520 
14.540 
14.550 

14.595 

Kurs giderleri 
Burs giderleri1 

Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
DÎĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Spor giderleri 
SAĞLİK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

5 000 
88 000 
10 '000 
60 000 

10 000 

7 

851 

850 
i l 

159 800 

8 
74 
D..2 

m. 

500 
800 
750 
000 

Jİ2 750 

851 

850 
1 

159 800 

8 1500 
74 800 
12 750 
51 000 

12 17150 

7 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2'V 
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Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
] 5.414 
15.415 
15.416 
15.419 

16.410 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alını ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI 
LERİ 

İLİŞKİLER GİDER-
Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16 101 

1972 yılı için 
Hükümetçe jlsıfcenen Komisyonca kabul ediHenı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

28 106 39 630 

26 451 

Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 1 
İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. 

26 451 

39 630 

5 
1! 

10 

12 

10 
2 

000 
000 
100 
OÖ0 

1 

005 

000 
000 

1 
1 
1 
1 
i 

70 005 
1 

!8 '50Ü 
850 
100 

17 Ö'OO 
1 

13 179 

8 ı5O0 
42(5 

1 
1 
1 

4 2150 
'1 

72 Wd 

8 1500 
850 
100 

17 OOO 
1 

13 179 

'3 1500 
425 

1 
1 
1 

4 250 
1 

72 255 

;S. Sayısı : 26) 



Eskişehir iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi _ 52 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000, 
15.000 
16.000 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantı giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 

65 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyomıca ka/buî edüem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

•I 

1! 

8 502 

18 (500 
.ti; 

<T 

163 750 

1 

1 

8 502 

8 1500 
1 
1 

63 750 

60 000 
5 OO0 

2 '906 151916 
766 '50Ö. 
189 0İ1Ö 

m -lolo 
70 006 

4 020 218 

51 
S1'2 

1 

000 
750 

4 '73(11 7184 
ı »ıs® i5oo 

186 1160 
39 630 
72 (295 

6 168 329 

öl 
112 

000 
750 

6 4J85 ÎLÖB 
1< 3136 500 

1186 1160 
B9 030 
72 25(5 

7 921 673 
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Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 53 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Memen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

Madde 

22.811 

23.811 

23.812 

ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

l i r a 

600 000 

800 000 

500 000 
300 000 

Lira 

600 000 

300 000 

600 OOO 

800 000 

1 400 000 

Lira 

1 

1' ,1160 000 

11 390 000 

fl! 330 000 
60 000 

Lira 

1 160 000 

1 390 000 

1 160 000 

1 390 000 

2 550 000 

Lira 

1 1160 '000 

1 390 000 

1 330 000 
60 000 

Lira 

1 1 6 0 000 

1 390 000 

tl 160 000 

a 390 000 

2 550 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2G) 



Eskişehir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi — 54 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKtLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Akademi döner sermayesine 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere k-ı.tılma 
payı 

100 000 

100 000 

10 000 

5 000 

5 000 

100 000 

100 000 

5 000 

5 000 

10 000 

100 000 

000 

100 000 

10 000 

5 000 

iktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı. : 2ü) 



Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 55 — 

Bölüm Madde 

35.000 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.648 
35.681 
35.682 

Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL T&ANSFERLER 

EM EKLİ SAN 1)1(1 İNA ÖDEM HLEH 
Kesim toplamı 

% 1 ek karşılıkları 
Emekl i ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR Kesim toplamı 

Öğrenci kantinine yardım 
Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
Öğrenci sanat ve kültür hareketlerinin ge
rektirdiği giderler 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardım 
35.750 Akademi öğrenci cemiyetine yardım 
35.760 Akademi spor birliğine yardım 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
1 
1 
1 

80 001 

30 000 
50 000 

20 001 

15 000 
5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca lcaibul edülefnı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100 006 

28 775 

19 773 
1 

Ö 000 
1 

105 000 

30 000 
50 000 

25 000 

8 628 

8 625 
1. 
1 
1 

142 403 

28 775 

.119 

9 

773 
1 

000 
1 

105 000 

30 O'OO 
50 000 

25 000 

8 628 

8 625 
1 
1 
1 

142 403 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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1972 yılı içitt. 
1971 ödeneği Hükümetçe Men en Komisyonca kabul edilen 

Madclo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira- Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

100 000 
10 000 

100 006 
t» 

210 009 
1 ..._ , • ! 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 210 009 252 406 252 406 

100 000 
10 00O 

11412 408 
3 

252 406 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 1 1 1 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 1 d 1 
36.400 İlâma bağlı borçlar 1 1 1 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 10O 0O0 100 000 !100 000 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 10 000 10 000 ÜO 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 100 006 1^2 408 1MÖ 403 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 57 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 519 269 

3 334 055 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaJbul' edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 533 370 

2 536 023 3 984 723 

5 991 670 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.111 Devlet memurları aylıkları 

AKADEMİ ÖĞRETİM ÜYE VE YAR
DIMCILARI İLE UZMANLAR AYLIK
LARI 

12.112 öğretim üyeleri, görevlileri ve yarımcı-
ları ile uzmanlar aylıkları 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

735 960 735 960 

1 379 268 

140 000 

96 000 

242 002 

6 000 
1 000 
2 000 
40 000 
193 000 

1 584 063 

216 

86 

000 

400 

382 180 

10 
2 
4 
29 
324 

800 
700 
500 
700 
804 

1 !584 063 

1 664 700 

96 000 

382 180 

10 800 
2 700 
4 500 
29 700 
324 804 

İktisadi ve Ticaıi İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 28) 



İstanbul İktisadi ve Ticari îlimler Akademisi — 58 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaibııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, top±amı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.411 Fazla çalışma ücreti 1 
12.412 Gece öğretimi ücreti 599 999 
12.430 Konferans ücreti 5 000 
12.440 Ders ücreti 1 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 642 781 

12.510 Ek görev tazminatı 42 780 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 1 
12.590 Akademi tazminatı 600 000 

ÖDÜLLER VE İKRAMİYELER 
12.610 Ödüller ve yabancı dil ikramiyesi 1 500 

12.750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 227 502 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YO LLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 2 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 11 250 

İktisadi ve Ticari îlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2G) 

108 
630 
4 

578 

38 

540 

2 

205 

1 
21 

000 
000 
500 
1 

503 

502 

1 
000 

700 

1 

062 

700 
250 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 1 9 675 9 675 
12.392 Yiyecek yardımı 1 1 1 

(Diğer sosyal yardımlar toplamı : 9 676) 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 605 001 742 501 742 501 

58 000 
680 000 
4 500 

1 
578 503 

38 502 

1 
540 000 

2 700 

1 

205 062 

1 700 
21 250 



İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 59 — 

Bölüm Maddo 

12.811 

12.881 
12.832 
12.833 
12.834 
12.835 
12.836 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 
12.873 
12.875 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Enstitüler yolluğu 
Konferans rçin getirtileceklerin yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 41 011) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından getirtilecek
lerin yoLluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 164 051) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe isitenen Komisyonca kaıbul edülen.' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 500 
2 250 

11 250 
2 500 

750 
1 000 

1 000 

11 250 

58 000 
56 250 
67 Ö00 

2 125 
1 910 
9 560 
2 125 
640 
850 

850 

17 000 

49 300 
34 000 
63 750 

2 125 
1 910 
9 560 
2 125 
640 
850 

850 

17 000 

49 300 
34 000 
63 750 

1 
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İstanbul iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

Bölüm Madde 

13.000 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 

0 
13.190 

ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.410 Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

460 002 

20 000 

15 
175 
150 

000 
000 
000 

100 000 
1 
1 

103 500 

33.210 
13.22Û 
13.230 
33.240 
13.290 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri' 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

12 500 
10 000 
75 000 

1 000 
5 000 

60 000 

20 000 
40 000 

850 602 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten/en Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

446 250 

4 250 

107 100 

68 000 

CL7 000 
51 000 

849 725 

446 250 

51 000 

51 000 
106 250 
127 500 
106 250 

51 000 

51 000 
106 250 
127 500 
106 250 

4 250 

107 100 

12 750 
8 500 

63 750 
850 

21 250 

12 750 
8 500 

03 750 
850 

21 250 

68 000 

17 000 
51 000 

849 725 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yağından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 100 

16 000 

1 000 
15 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 375 

13 600 

850 
12 750 

6 375 

222 000 222 000 222 00O 
> : • 

287 005 360 704 360 704 

13 600 

850 
12 750 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



istanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 62 — 

Bölüm Madde 

14.441 
14.442 

14.510 
14.520 
14.540 
14.550 

14.595 

14.791 
14.792 
14.793 
14.794 
14.795 
14.796 
14.799 

Ödeneğin çeşitli 

MALİ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
Bina ve arazi vergileri 
Diğer vergi, resim ve harçlar 
EĞİTİM VH ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Araştırma ve inceleme giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
Spor giderleri 
SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

MEDİKO - SOSYAL MERKEZİ GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Ki'ra bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe isıtemen Komisyonca kaibul edilen: 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 001 

1 
1 000 

119 000 

2 
42 
15 
50 

10 

151 

10 

000 
000 
000 
000 

000 

002 

000 
500 
1 
1 

500 
100 000 
40 000 

851 

1 
850 

96 900 

1 
35 
8 
42 

700 
700 
500 
500 

500 

249 351 

8 500 
425 
1 

40 800 
425 

85 000 
114 200 

851 

1 
850 

96 900 

1 
35 
8 
42 

8 

700 
700 
500 
500 

500 

249 351 

8 

40 

• 85 
114 

500 
425 
1 

800 
425 
000 
200 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 



İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi — 63 — 

Bölüm Madde 

15.000 

16.000 

15.371 
15.372 
15.375 
15.376 
15.379 

15.411 
15.412 
15.413 
15.415 
15.416 
15.419 

16.410 
16.420 

ödeneğin çeşidi 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri1 

Giyim - kuşam alım veg iderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMU 
LERİ 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri1 , 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI 
LERİ 

İLİŞKİLER GİDER-
Kesim tO£>lamı 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

48 101 

lerleri 

ARI GİDER-
Kesim toplamı 

7 000 
1 000 

100 
40 000 

1 

71 003 

30 000 
1 000 

1 
1 

40 000 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe Ssteınien Komisyonca kalbul ediilıeoı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

119 104 

95 005 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 1 
Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 1 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. 

40 901 

5 950 
850 
100 

34 O0O 
1 

60 353 

25 500 
850 

1 
1 

34 000 
1 

101 254 

81 605 

40 901 

5 950 
850 
100 

34 000 
1 

60 353 

25 500 
850 

1 
1 

34 000 
1 

101 254 

89 104 

(S. Sayısı : 26} 



İstanbul îktisadi ve Ticari tümler Akademisi -^64 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 
15.000 

16.000 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur, öğ
renci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLKRİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fcaibul ediHleıij 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

5 002 

5 000 
1 
1 

1 

5 102 

5 100 
1 
1 

1 

12 601 

5 100 
1 

7 500 

90 000 

80 000 
10 000 

3 334 05)5 
850 602 
287 005 
119 104 
95 005 

4 685 771 

76 500 

m ooo 
8 500 

4 533 370 
849 725 
360 704 
10.1 254 
81 605 

5 926 658 

76 500 

68 000 
8 500 

5 991 670 
849 725 
360 704 
101 254 
89 104 

7 392 457 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 



İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 65 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 

34.000 

/ - Sermaye tesl-ili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYLLERE ÖDEMELER 
31.410 Akademi döner sermayesine 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞİMSİZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 nc-ü maddesine JJÖ-
ro M. P. M. ne ödenecek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE Ö-
DEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere üye ol
ma, ve katılma payı 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 

1 0 0 0< M) 

10 000 

000 

5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstemen Komisyonca ka'bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 

000 

5 000 

100 000 100 000 

100 000 

10 000 10 000 

a 000 

5 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 



İs'taiîlbul iktisadi ve Ticari îlinüer Akademisi — 66 — 

Bölüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ: SANDIĞINA ÖDLMLLER 
Kesim toplamı 

35.210 •% 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

ÖDÜL, İKRAM İ \ L , MÜKÂFAT VE 
YARDI M LAK Kesim toplamı 

35.648 Öğrenci kantinine yardim 
35.681 Muhtaç öğretici!ere yapılacak yardımlar 
35.682 Öğrenci sanat ve kültür hareket İdinin ge

re k t irdiği g ide ile r 
DERNEK, DİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK YE BENZHIU TLŞEK-
KÜLLURE YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir. ) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardım 
35.750 Akademi öğrenci birliğine yardım 
35.760 Akademi spor kulübüne yardım 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
1 
1 
1 

80 001 

30 000 
50 000 

15 001 

10 000 
5 000 

95 006 

1972 yık için 
Hükümetçe isıtcnen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

35 701 

23 190 
1 

12 500 
1 

80 001 

30 000 
50 000 

23 003 

23 01)0 
1 
1 
1 

138 705 

35 701 

23 199 
i 

12 500 
1 

350 001 

300 000 
50 000 

1 

23 003 

23 000 
1 
1 
1 

408 705 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

31.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 
x 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç; nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

KURUMLARA KATİLMA PAYLARI 
YE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 000 
10 000 

95 006 
3 

205 009 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kafoııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

100 000 
10 

138 

000 

705 
3 

248 708 

100 000 
10 000 

408 705 
3 

518 708 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



isadi ve Ticari İlimler Akademi — 68 — 

ödeneğin Reşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

DEVLLT MEMURLARI. AYU KLAJl* 
1 .Devlet memulları aylıkları 

AKADEMİ ÖĞRETİM ÜYE VE YAR-
1 )1MC111 Alil AYLİK 1 i ARİ 

112 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yescl'incı-
ları île uznia.nlar aylıkları 

150 811) sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRHTLKR 

50 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

510 Aile yardımı 
'20 Doğum yardımı 
330 Ölüm yardımı 

40 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
70 Emekli keseneği karşılıkları 

DİÖLl? SOSYAL YARDİMLAR 
)9'.l Diyecek yardımı 
92 Yiyecek yardımı 

(Diğer sosyal yardımlar toplamı : 3 (501) 

1972 yılı için 
.Il'iikiimeteo istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Dölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

492 416 

1 

1 

1 

8 401 

1 

•) 
4 

800 
600 
000 
000 
1 

573 360 

.140 660 

392 200 

10 500 

1 

91 351 

',) 

• > 
4 
71 

o 

400 
:540 
700 
500 
610 

600 
L 

1 320 408 

1 358 328 

140 660 

392 

825 

91 

5 

•> 
4 
74 

o • > 

200 

!6ş 

1 

351 

400 
540 
700 
500 
610 

600 
1 

2 105 376 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Bursa İk t i sad i ve Ticari İlimler Akademi — 89 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isterıtıı Kumisyuirea kajljiıl cdi'len 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödenenin çeşidi L i ra L i ra Lira Li ra Li ra Li ra 

200 

212 

12 
200 

1 
00i) 

ı 
1 

000 

000 
000 

12.750 Mahrumiyet veri ödeneni 

E K ÇALIŞMA KARŞİLİKLAR! 
Kesim toplamı 200 002 274 501 274 501 

12.411 Fazla çalışma ücreti. 1 20 001 20 001 
12.412 <'leee öğretimi ücreti 200 00i> 250 OOU 250 000 

12.430 Konferans ücreti 1 4 500 4 500 
TAZMİNATLAR Kesim tcp îamı 212 000 3 0 1 2 1 2 3 0 1 2 1 2 

12,510 Ek «vöi'ev tazminatı 12 000 22 572 22 572 
12.5DO Akademi tazminatı 200 000 278 040 - 27S 040 

ÖDÜLLKK VL İKRAAİ İYELER 
12.Cİİ) ödül le r ve vaimneî dil ikramiyesi 1 500 1 350 1 350 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 70 509 78 632 78 632 

/ - Yurt iri yollukları 
YÖNETİM YOLLUK I .AKİ 

12.811 Sürekl i görev yo l luk tan 1 S 500 H 500 
12.813 (Uçiei görev yolluğu 10 000 8 500 ş 500 
12.814 Yüıbaneı uzmanlarla yardımcılar ı secici 

görev yolluğu 1 1 1 
OÜRLTİM YOLLEKLAİM 

12.8:11 Staj ve öğrenim yolluğu 1 1 1 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 1 1 1 
12.833 Araş t ı rma ve inceleme yolluğu 1 1 1 

ik t i sad i ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 2U 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 70 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.884 
12.835 
12.836 

12.84! 

12.858 

1 
1 
1 
1 

1 

2.871 
2.872 
2.878 
2.875 

2.876* 

Kurs yolluğu 
E! ı stitü 1 e r ye »Huğu 
Konferans i<;in getirtileceklerin yollukları 
DHİKR YOLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt i(;l' yollukları toplamı : 21 255) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖN İSTİM YÜLLUKLAIU 
Yurt dışı geçici »-örev yollumu 
ÖdRV/Vİ M Y( )LI.URLARI 
Yurt dışı staj ve öğren ini yolluğu 
Yurt dışı konti're ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
Konferans için yurt dışından şctirilecek-
lerin yolluğu 
Akademiye bağlı enstitüler yurt dışı yol
luğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 57 877) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

CİKNEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve gider

leri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 000 
1 
1 

1 000 

7 500 

20 000 
10 000 
20 000 

1 

1 

1T5 002 

202 003 

25 000 

15 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayış 

1972 yılı için 
Hükümetçe, istemen Komisyonca kaibııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam® 
Lira Lira Lira Lira 

17 
8 
25 

000 
500 
500 

1 

1 

1 700 1 700 
1 1 

1 700 1 700 

850 850 

fi 375 6 375 

17 000 
8 500 

25 500 

1 

1 

356 576 356 576 

284 751 284 751 

34 000 34 000 

17 000 17 000 

: 2C) 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 71 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

O Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME YE ONARMA GİDER
LERİ 

.13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

100 
25 
10 

000 
000 
000 

r-i 

1 

13 500 

2 
2 
7 
2 

000 
000 
500 
000 

13 500 

5 000 
7 500 
1 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamu 
Lira Lira Lira Lira 

170 000 
42 500 
21 250 

1 

22 950 

4 
4 
12 
1 

250 
250 
750 
700 

42 500 

8 500 
29 750 
4 250 

6 375 

170 000 
42 500 
21 250 

22 950 

4-250 
4 
12 
i 

250 
750 
700 

42 500 

8 
2!) 
4 

500 
750 
250 

6 375 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. Sayısı : 2f'", 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 72 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

(JENKL YÖXKTİM'LE İLGİLİ HİZMET 
GiI)f<ntn;Rİ Kesim toplamı 

14.110 Yanımdan korunma ve sigorta, giderleri 
14.1.10 Mahkeme handan ve giderleri 

<inVEXLİK (Ml)MI\LK!Îİ Kesim toplamı 

14.141 IÎ125 saydı Karnımın 1 ııeii maddesinin 
gerektirdiği t̂ i»it'i'h1!' 

14.142 7!2(> sarili Kanıma dayanılarak erkanları. 
tüzüğün 1 lî) mm nıaddesiırin gerektirdiği 
giderler 
.MALÎ HİZMKTLHRLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

VERGİ, EE.SİM VE ITAKCLAll 
14.441 Bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer rergi, resim re harçlar 

EdİTİM YE ARAŞTİRMA GİD ERLERİ 
Kesim toplamı 

14510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 001 

1 000 
2 

1 

1 001 

1 

1 000 

21 401 

500 
S 400 

23 405 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kahul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira. Lira Lira Lira 

D 350 

S 500 
S50 

2 

1 

1 

851 

1 
850 

76 586 

425 
10 710 

86 789 

9 350 

8 500 
850 

2 

1 

1 

851 

1 
850 

76 586 

425 
10 710 

86 789 

İktisadi re Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 21' 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 73 — 

Bölüm. Madde 

15.000 

Ödeneğin çeşidi 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.595 Spor giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ENSTİTÜLER GİDERLERİ 
15.411 Büro giderleri 
15.43 2 Ulaştırma giderleri 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alımlar ve giderleri 

1 
10 000 

2 500 

15 601 

15.371 
15.372 
15.375 
.15.376 
15.379 

KİTAPLIK G5DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

ARAŞTIRMA KURUMLARI 
LERİ Kesim 

GÎL>^-
toplamı 

5 000 
500 
100 

10 000 
1 

2 002 

i 000 
1 

ı ooi) 
1 

17 603 

1972 yıh için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 
GJ 200 

4 250 

44 627 

18 100 
426 
100 

20 000 
1 

21 252 

12 750 
1 

8 500 
İ 

65 879 

1 
61 200 

4 250 

44 62' 

18 100 
426 
100 

26 000 
1 

21 252 

12 750 
1 

8 500 
1 

65 879 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (3. Sayısı : 2C] 
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Bölüm Madde 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.7.11 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onanını 
16.820 Makina ve teçhizat onanını 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 001 

5 000 
1 

51 000 

56 001 

50 000 
1 000 

492 416 
202 003 
23 405 
17 603 
56 001 

791 428 
, 

Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaitral edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

47 601 47 601 

4 251 4 251 

4 250 4 250 
1 1 

43 350 43 350 

42 500 
850 

1 320 40S 
35.6 576 
86 7S9 
65 879 
47 1601 

42 500 
850 

2 .105 376 
356 576 
86 789 
65 879 
47 601 

1 877 253 2 662 221 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 75 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

YAPI, TESİS VK BÜVÜK ONARİM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA. TEÇHİZAT YE TAŞİT ALİM
LARİ YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1972 yüı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe M'eaıien Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

400 000 

600 000 

400 000 

600 000 

400 000 

G00 000 

400 000 

600 000 

400 000 

600 000 

400 000 

600 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 1 000 000 1 000 000 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi — 76 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1072 yılı için 

ÎT'ü'kürnelc M is tenen Komisyonca kabul O'liJier: 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.000 
I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

[)ÖXKI? SKlî.MAVKI.KIîK ÖDKMKLEII 
31.4(0 Akademi döner sernmvesine. 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm topıamı 

Lira Lira Lira Lira Lira i j i r a 

100 000 

1. M> o i ) 0 

100 000 100 000 

100 000 100 000 

34.000 
/ / - Tr<nısf< id r 

M A L I T R A N S F E R L E R 

BAKIMSIZ B Ü ' l V K l J İDAUKLHÎtE 
ÖDKMtfLElt 

i4.ur»o :>N) 'Oı K : n n i i n m !•> ncu !ıiiiud(:Mhı; 
L'öı o M , I*. Âl. ite ödenerek ;ıid;ıt 000 

10 000 10 000 

000 

10 000 

5 000 

rU ' s iLARAKAS. I VKşKK K l d 4 JOBE 
ÜDlvUKLKK-

34.720 rhist;ır;ıı*;ıs; keruın ve derneklere ka t ık 
ın;: p ;m 000 f> 000 ö 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

KMKKLL SANDIĞINA ÖDEJVİELEB 
Kesim toplamı 

30.210 % J ek karsı i Odan 
30.220 "Emekli ikramiyesi 

22 506 

1 

8 200 

İkt isadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 20) 

26 169 

8 290 

5 330 
1 

26 169 



Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademi 

Bölüm Maddo ödeneğin cesidi 

35.230 Handık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

(İ.DÜL, İKRArdİYLk ^( 'KÂFAT VE 
YARI)Bil,ATİ Kesim toplamı 

35.648 Akademi öğrencilerine yeim.'k yardımı 
35.681 Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
35.082 Talebe sanat ve kültür hareketlerinin ge

rektirdiği giderler 
DERNLK, BİRLİK, KlMtUM. Kr.RU-
L1IŞ, SANDİK YK BLXZLRİ TLSKK-
KLLI/LR!-: VARDIMLAK Kesim toplamı 

35.710 Memuriarın öğle yemeğine yardım 
(Alemurkn- "S iirtlıırıİ;:KÎÜ.-Î Sandığına öde
nir.) 

35.720 Demek ve benzeri kurmalara yardım 
35.750 Akademi öğrenci örgütlerine yardim 
35.7(50 Akademi spor kulübüne yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(;UOLX YİLLAR BORALAR[ 
Kesim toplamı 

36.31.0 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer gecen yıllar borçları 

İktisadi ve 

— 77 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbui edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 2 958 2 958 
1 1 1 

15 001 15 001 15 001 

5 000 5 000 5 000 
10 000 10 000 10 000 

.1 

7 501 2 878 2 878 

1 

000 
500 

2 875 
1 
1 
1 

3 

2 875 
1 
1 
1 

1 1 1 
1 1 1 

cari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



Bursa İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 78 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.400 İlâma bağlı börek 

31.000 

34.000 
35.000 

36.000 

nar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetmde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

KURUMLARA KATİLMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplanır 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü tuplanu 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ! ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

100 000 

10 000 

22 ılOıft 

132 509 

1972 yılı için 
Hükümetçe isıten/en Komisyonıea kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

L00 000 

10 000 

26 i 69 

136 172 

1 

100 000 

10 000 

26 169 

136 172 

İktisadi ve Ticari ilimler Ak. B. (S. -Savısı : 26) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

53.000 
B/l — Vergi gelirleri 

DİĞER VERGİLER GELİRLERİ 

•KAYIT, İMTİHAN YE DİPLOMA 
HARÇLARI Kesim toplamı 

53.261 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

53.262 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 

53.203 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 

53.264 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 

53.265 Bursa İktisadi ve Ticari İlimin- Akademisi 
B/2 — Vergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 
Kesim toplamı 

61.111 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Aka 
demişi 

61.112 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Aka 
demişi 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

1 

969 658 

250 

000 

302 

317 
100 

000 

000 

201 

157 
000 

45 002 

1 969 658 

45 002 

2 406 350 

2 

1 

406 350 

254 

000 

302 

750 
100 

150 

000 

200 

000 
000 

40 002 

1er Aka-

1er Aka-

İktisadi ve 

10 000 

20 000 

> Ticari İlimler Ak. B. ( 'S. S£ jyısı 

10 000 

20 000 

.-20; 

40 002 

2 406 350 

2 406 350 

254 150 

1 000 000 

302 200 

750 000 
100 000 

40 002 

10 000 

20 000 

40 002 



Bölüm Madde Gelirin e es idi 

61.113 Eskişehir İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi 

61.114 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 

61.115 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

62.000 TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

KİTAP SATIŞINDAN ELDİ-] EDİLEN
LER Kesim toplamı 

62.231 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

62.232 Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

62.233 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

62.234 İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

62.235 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLİMİ 
Kesim toplamı 

63.391 Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

İktisadi vı 

— 80 — 
1972 yılı için 

1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 

15 

5 

000 

000 

000 

10 001 10 000 10 000 

1 

5 000 

1 

1 
75 001 

1 

1 
30 001 75 001 75 001 

30 001 75 001 75 001 

1 1 

15 000 15 000 

5 000 5 000 

1 50 000 50 000 

5 000 5 000 5 000 

252 102 150 006 150 006 

2 001 3 3 

1 000 1 1 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

63.394 

63.395 

63.401 

63.402 

63.403 

63.404 

63.405 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
BAĞIŞLAR Kesim toplamı 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.101 

72.102 

72.103 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi1 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 

1972 yılı için 
1971 yıh tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top!amı 
Lira 

1 

.1. 000 
250 101 

100 000 

1 

100 

100 000 

50 000 

HAZİNE YARDIM[ Kesim toplamı 18 699 299 

3 626 139 

4 523 979 

5 312 924 

Lira 

18 699 303 

Lira 

1 
150 003 

1 

1 

1 

100 000 

50 000 

27 325 589 

3 615 589 

6 922 682 

8 653 533 

Lira 

27 325 594 

Lira 

1 
150 003 

1 

1 

1 

100 000 

50 000 

34 022 068 

4 378 057 

8 582 582 

10 406 877 

Lira 

34 022 073 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sa>ıxj : 26) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.104 

72.105 

53.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

72.401 

72.402 

72.403 

72.404 

72.405 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimi er Aka
demisi < 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
GEÇEN YILDAN DEVREDEN NAKİT 

Kesim toplamı 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisi 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akade
misi 
DİĞER VRRGİLER GELİRLERİ 

Bölümü toplamı 
KURUMLAR HASILATI 

Bölümü toplamı 
TAŞINIR MALLAR GELİRLERİ 

Bölümü toplam ı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 473 320 

762 937 

4 

1 

1 

1 

i 

5 

2 

21 

8;r 

7 5 

)8 

363 

422 

5 

1 

1 

1 

1 

7 011 162 

3 643 390 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

18 

969 

45 

30 
252 
699 

658 

002 

001 
102 
303 

20 996 066 

2 406 350 

40 002 

75 001 
150 006 

27 325 594 

29 996 953 

2 406 350 

40 002 

75 001 
150 006 

34 022 073 

36 693 432 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelir)]ei'in dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun .15 . 6 .1959 
Kanun 8 . 5 . 1969 

7334 
.1169 

Ozetı 

İktisadi vıo Ticari İlimler A.ka>demileı,i Kanunu 
7334 sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanununun 1 ve 21 nci maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna dört ek madde eklenmesine dair Kanun. 

E - CETVELİ 

BtöHüım Madde 

12.000 
12.250 
12.250 
12.250 
12.250 

PERSONEL GİDERLERİ : 
Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yabancı, ıızmanlarila yardımcıları ücreti 
Anka.ra İktisadi ve Ticari İlimler A'.kademişi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretti 
istanbul1 İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

12.250 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

R - CETVELİ 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içinde uygu
lanır. 

Adet 
237 sayılı Kanun gereğince J972 yılında satmalınacak taşaJtJar 

Taşıtın cinsi Diferansiyel Nerede Ku!İlanılla!cağı 

1 Binek (Teııezzüh şase) 4 X 2 Esikişehir İ.T.İ. Akademisi Başkanlığı 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 



"D. Memuriyetin nevi 

Adana İktisadi ve Ticari îlimler Aka
demisi 

4 Profesör (öğretini üyeleri) 
5 » ;» » 
5 Doç;cırt (Öğretim üye1!eri) 
6 » » » 
cS » » » 
4 Ükujtınıaın (Öğretimi yardımcıları) 
5 ,» ;» » 
G ;» ,» >> 

Anikara İktisadi ve Ticari Ilimller 
Akadıelmiisi 

4 Okutman (•öğretim yardımcıları) 
5 » » » 
G >̂ » » 

Adet 

- 8 4 -

L - OETVEIİ 

1971 1972 Aylak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 250 
1 100 
1 100 
950 
700 

1 250 
1 100 
950 

1 1 250 
1 1 100 
2 950 

J). Memuriyetin nev'i 

Eskişehir İktisadi ve Ticari lütoıler 
AkajdettnM 

5 Profesör (Öğretim üyelleri) 
7 Doçent (Öğretim üydlenî) 
5 Okutman (Öğretim yartLuncılan) 
0 ,» !» ( » 

Istajnbıil İktisadi ve Ticari İlimler 
Akaidetaıiisi 

'5 Profesör (Öğretim üyelıeri) 
0 ı» » p>> 

G Doçent ((İğretim, üyelleııi) 
4 OkuJbma;n (Öğretim yardımcıları) 
5 » » » 
G » » » 

Adet 

1971 1972 Aylık 

2 
) 
1 
1 

'1 
1. 
1 
X 

1 100 
800 

1 100 
950 

2 
4 
2 
1 
1 
'"> 
o 

1 100 
950 
950 

1 250 
1 100 
950 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. 13. (& »Sayısı : 2(') 

http://Oki.iltuii.aiii


— 85 

E - CETVELİ KADROLARI 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİLERİ 

Bölüm Madde 
1971 yılı 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi : 

Ücret Hizmet 
ı Görevin adı Adet Lira süresi ay 

Uzman 
Uzman 

2 500 
1 200 

12 
12 

İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi : 
Ücret Hizmet 

Görevin adı Adet Lira süresi ay 

Uzman 
Uzman 
Uzman 

3 500 
3 000 
1 500 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

30 000 
İ 4 400 

44 400 

Tutarı 
Lira 

42 000 
36 000 
18 000 

96 000 

Bölüm Madde 
1972 yılı 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi : 

Görevin adı 

Uzman 
Uzman 

Görevin adı 

Uzman 
Uzman 
Uzman 

Adet 

1 
1 

İlimler 

Adet 

1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

2 500 
1 200 

Hizmet 
süresi ay 

12 
VI 

Akademisi : 
Ücret 
Lira 

3 500 
3 500 
1 500 

Hizmet 
••süresi ay 

12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

30 000 
10 500 

40 500 

Tutarı 
Lira 

42 000 
36 000 
16 400 

94 400 

t ;»»-<« 

İktisadi ve Ticari İlimler Ak. B. (S. Sayısı : 26) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/554 
Karar No. : 183 

Culmlhurîyet Senatosu Başkanlığına 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarıları, millî bütçe tahminlerini ıgöstereıı rapor ile birlikte Anayasamızın öngördüğü süre içinde (30 . 11 . 1971 tarihin
de) Türkiye Büyük Millet Meclisine Bakanlar Kurulu tarafından sunulmuş, Bütçe - Karma Komisyomıuınıda gör^ülanek üzere 1 . 12 . 1971 ıtıaırlühiimJde 
Komisyona havale buyurulmııştur. 

Komisyonumuz, 15 . 12 . 1971 tarihinde görüşmelere başlamış, bilâhara, Birinci Nihat Erim Hükümetince Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş bulunan 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının İkinci Nihat Erim Hükümeti tarafından da tekabbül edildiğine dair Başbakanlıktan gelen tezkere 
üzerine .görüşmelere 38 gün geceli gündüzlü aralıksız olarak 410 saat devam edilerek 23 . .1 . 1972 (günü sonuçlandırılmıştır. 

Bütçelerin görüşülmesi sırasında, Komisyonun teknik özelliği göz önünde bulundurularak parti farkı ıgözetilmeksizin müzakerelerin cereyanı 
öMlaisnnıdıa (gayun sıenıaitör ye ıırJilllletydMllömnıe geniş imkân verilmiş, sayın senatör ve milletvekilleri, memleketin içinde bulunduğu siyasi, sosyal ye 
ekonomik durumu dikkate alarak, 1972 yılı Bütçesini cnflâsyonist baskıdan kurtarmak, İkinci Beş Yıllık Kallikınmia Plânınım 1972 yıla diilliımliın-
de öngörülen yatırımları sarsıntıya uğratmamak ve Finansman Kanununun getireceği vergilerle, yeniden getirilmek istenen vergilerin vatandaşı 
dıa'h/a fazlja «suikınltıya düşürrmemıesiınii, biffihıaısSfa, (efeonominin dar (boğazdan kurtarılması ve enflâsyonist baskı unsuru .olmaması prensibinden hareketle 
yaptıkları konuşmalarda, 1972 yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerini yapıcı bir zihniyet ve tutum içinde titizlik ve berraklıkla ifade etmek suretiyle 
katkıda bulunmuşlar, bu suretle 1972 (bütçesinin Türkiye'nin (gerçekleri muvacehesinde malî ve iktisadi karakterinin muhafaza edilmesine gayret 
sarf etmişlerdir. 

Bu hususları böylece 'kaydettikten sonra millî (gelir ve üretim, para ve kredi politikası, dış ekonomik ilişkiler ile gelir bütçesi, personel ve bütçe 
çalışmaları hakkındaki izahatımıza temas etmek istiyoruz. 

II - MİLLÎ &ELİR VE ÜRETİM : 

1971 yılında ıgelişme hızı yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Devlet İstatistik 'Enstitüsünün ıgeçici tahminlerine 'göre ıgeçen yıl ıGSMH'daki reel ar
tış % 9,2 olmuştur. 1969 ve 1970 yıllarındaki gelişme hızı sırasiyle % 6,3 ve % 5,5 idi. 

Ancak, belirtmek gerekir ki 1971 yılında gelişme hızının yüksek seviyede 'gerçekleşmesini büyük ölçüde etkiliyen tarım kesimindeki üretim ar
tışı ile dış âlem gelirlerindeki yükseliştir. Bilindiği gibi, önceki yıllardakinden farklı olarak 1971 yılı ıçok 'elverişli hava şartları içinde geçmiş ve 
rekolte rekor seviyede bir artış göstermiştir. Bunun yanısıra işçi dövizi gelirleri bütün tahminleri aşar şekilde hızlı bir artış kaydetmiştir. Yalnızca, 
bu iki etkenin yaklaşık olarak % ı3 oranında kalkınma hızına bir katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Diğer üretim kesimlerindeki 'gelişme hızları feıe gpıiel sonucu daha ısan/urHı şekiiMie letklillıeimiş't'ir. Bunu aşağıda son üç yılın mukayeseli durumunu 
ikjafvinyiaın ımiillllî geilfc ıdjeğaılllerii (1961 ealbiiıt ffiyıajtUrııia ıgöre) ile zincirleme indeks rakamlarından daha yakın şekilde izlemek mümkündür. 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ulaştırma 
Dış âlem ıgeliri 

(ıMily; 
1969 

124.0 
15,5 

5.4 
(2J5 
0.4 

ir Tl.) 
1970 

24.3 
15.9 
5.7 
2.7 
1.2 

1971 

25.6 
17.2 

•5.8 
2,9 
2.5 

Zinc 
1969 

99.9 
109.4 
108.8 
108.8 
155.9 

irleme indeks 
1970 

101.4 
10)2.5 
105.3 
a 016:5 
30ı5.8 

1971 

109.5 
108.7 
102,0 
107.9 
211,6 

OKSMH 89.4 94,3 103.0 106.3 105.5 ,109.2 

Kalkınmamıza (birinci derecede ölçü teşkil eden sanayi ikoslkriiınldıe tlöslbit ĉliillioıı ıgeiltişmıe hıradır. Zira, hu kesimde sermaye - hâsıla oranı diğer 
kesimlerdekinden fazla olduğundan katma değer artışları «genel gelişme hızını 'büyük ölçüde etkilemektedir. Dikkat edilirse, sanayi sektöründe 1971 
yılının gelişme hızı % 8.7 dir. Bu hız 1969 yılma kıyasla düşük ve 1970 yılma kıyasla yüksek kal. uaktadır. Sanayi kesimi için plânda öngörülen ge
lişme hızı % 12.0 olduğuna göre ıgerçekleşme plân hedefinin gerisinde kalan noktayı göstermektedir. 

İnşaat kesiminde daha değişik bir durum vardır. Geçen yıl bu kesimde gelişme hızı % 2.0 olmuştur. Aynı kesimin gelişme hızı 1969 yılında 
'% 8.8 ve 1970 yılında % 5.3 idi. 1970 yılında taşınmaz mallara dönük olarak alınan vergi tedbirlerinin maksadı aşar şekilde hu kesimi etkilediği or
taya çıkmaktadır. Plânda inşaat kesimi için öngörülen gelişme hızı % 7.2 dir. Oysa, 1971 yılında gerçekleşme % 2.0 olarak plân hedefinin çok al
tında bir sionucu teşkil etmektedir. 

Plân hedefine en uygun sonuç ulaştırma kesiminde alınmıştır. 1969 yılında '•% ®:8 ve 1970 yılında %6:5 olan ıgelişme hızı 1971. yılında % 7.9 ıı 
ıgöstermiştir. Bu kesimde öngörülen gelişme hızı % 7.2 dir. Görülüyor ki, ulaştırma kesiminde ıgelişme hızı, hem önceki yıllara kıyasla önemli 
bir farklılık göstermemekte ve hem de plân hedefine büyük bir yakınlığı bulunmaktadır. 

YATIRIMLAR : 
1970 yılı sonuçlarına ıgöre toplam sabit sermaıyo yaitıramlıa.rd 1965 yaflıı fiıyıaftllaıra ü!le (20.153) ımiLlyon lira olarak gerçekleşmiştir. (Bu 'miktarın 10.64Ö 

aniiillyoıı Jikıaısı kıaımıu <sle|kltörü yajtırı;milla,ra Ve (9.508) milyon lirası 'özel sektör yatırımlarıdır. 1969 yılı ile kıyaslandığında toplam sabit sermaye yatı-
rumlllajrı % 5.9 onaınınldıa bir artışı 'alkstetltihımlelktiedir. 

1970 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artışı daha ziyade lözel sektör yatırımları etkilemiştir. Kamu sektörü yatırımlarının % 3.4 
artışına karşılık özel sektör yatırımları % 8.7 artmıştır. 

1971 yılı durumuna gelince, Devlet Plânlama Teşkilâtının öntalhminlerine göre 1965 yılı fiyat'iaıın ıiil;e topülam saibiit isiemnıayıe yaltıırımflıajrıınıım (20.836) 
milyon lira olması beklenmektedir. Aynı tahmine göne bu miktarın (10,552) ımıijlyotn ılirîaisa İkamın isek'ÜMÜi ve (10.284) milyan liinası özjeıl rektör yatırımOia-
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rı ile ilgilidir. 'Böylece, geçen yıl toplam sabit sermaye yatırımlarında % 3.4 oranı ile sınırlı kalan bir artış meydana gelmiş ve söz konusu artışı 
özel sektör yatırımlarında % 8.2 olduğu tesbit edilen artış etkilemiştir. Buna karşılık geçen yıl kamu sektörü yatırımlarının % 0.9 oranında gerile
diği dikfcaitii çekmiştir. Kjaımıu ısdkltiörü yıatırumliarmdaki azalmayı ıgenel ve katma bütçeli daireler ile mahallî idarelerin harcamaları etkilemiştir. 

(Mü Mır difialde de, gieçıen yul yatııraim faialiyeitferi artmış olmakla beraber bu artış yavaşlıyan bir seyir içinde meydana gelmiştir. Şüphesiz, (bu du
rumun gelişme hızını kısıtlayıcı yönde etkisi ve sonucu olmuştur. 

İSTİHDAM : 

Tarım ve Tanım dışı kcsimlcride fiilen çalışanlar* ile yurit dışına gidenlerin toplama sayısı 1969 da (14.056) bin iken 1970 te (152) bin artışla 
(14.208) 'bine ve 1971 ide (176) 'bin artışla (14.394) ıbinc yükselmiştir. ıSom yıldaki istihdam artışını 80 .bin artışla başlta sanayi kesıimi olmak 
üzere hizmet, ticaret ve inşaat kesimleri eitikilcmiştdr. Buna karşılık tarım kesiminde fiilen çalışanların sayısı değişmiyeırek 1970 yılı seviyesinde kal
mıştır. Yurt dışına gidenlerin ısıayısı ise (28) bin azalmıştır. 

1971 yılında istihdam seviyesinde bir yükseılme olmasına rağmen iş isltiyenlerin daha fazla çoğalması medeniyle ıbu yükseliş yetersiz kalmış
tır. Nitekim, Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlere göre geçen yıl sivil iş gücü talebinin (176) bin artmasına karşılık sivil iş gücü arzı 
(421) bin fazlalaşmıştır. Bu durum bize geçen yıl işgücü fazlasının artmış olduğunu .göstermektedir. 

1969 ve 1970 yılları için ^gerçekleşen ve 1971 yılı içim tahmin edilen istihdam seviyeleri ve artışlar sektörler itibariyle aşağıda gösterilmiş
tir. 

(Bin kişi) 
1969 1970 Artış .1971 Artış 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Yurt dışı 
Diğer 

Toplanı 

9.750 
1.402 

470 
420 
366 

1.130 
105 
413 

14.056 

'9.750 
1.424 

489 
437 
385 

1.202 
108 
413 

14.208 

• — 

22 
19 
17 
19 
72 

3 
— 

152 

9.750 
1.504 

496 
458 
409 

1.274 
80 

413 

14.384 

— 
80 

7 
21 
24 
72 

— 28 
— 

176 
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İş ve İşçi Bulma Kurumundan ^edinilen bilgilere göre 1970 ve 1971 yıllarının Ocaik - Ağustos ortalatmasına ıgöre müracaatlarda, aş münhal I e rinde 
ve %e yerıleışltirmellerde .mulkayesıeli durum şöyledir : 

Ocak - Ağustos <or;talaımaısı Değişme 
1970 1971 Miktar Nishet 

İş istiyenüeır 46 729 49 689 + 2 960 + 6.3 
İş mıünıhalleri 29 559 28 132 — 1 427 — 5,1 
İşe yerleştirilenler 27 480 26 629 — .851 — 3.2 

(Görüldüğü igibi, 1970 yılına Ikıyiasla 1971 yılmda iş istiyenlerin sayısı % 6.3 artmış, iş münhal! eni ısayısı % 5.1 ve işe yerleştiril emlerin sayısı 
% 3.2 efksilmiştir. Bu raikamllar lisltihdaım yönünden .olumlu sayılamıyacak bir ıgdişmenin içimde; hulunduğunu belli etnnelkitedir. 

TALEP : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tahminlerine göre cari fiyaıtlarla 1909 'yılımda (!94;6î9l6ı) milyon lira «laa toplam tükeıtim (harcama'ları'lÖ'TOyı'hnda 
% 15.1 artışla (109.014) milyon liraya ve 1971 yılında % 28.8 artışla (140.428) ımiilyon liraya yükselmiştir. Yine cari fiyatlarla toplam yatırım har
camaları ise, 1969 yılında (24.732) milyon liradan 1970 yılında % 15.4 artışla (28,547) milyon liraya ve 1971 yılında % 19.8 artışla (34.196) 
milyon liraya çıkmıştır. Bu karşılaştırmadan anlaşılacağı üzere gerek tüketim harcamaları ve gerekse yatırım harcamaları geçen yıl önceki yılda-
kilerden daha hızlı bir artış göstermiştir. Ayrıca, dikkate değer bulunan nokta, geçen yıl tüketim harcamalarının yatırım ihareamalarına kıyasla 
çok daha hızlı bir büyüme gösterişidir. 



Aşağıda toplam talep durumundaki gelişmenin ayrıntıları hakkında bir fikir edinmek üzere bellibaşlı üretim ve çtüketim mallarının 1969 ve 1970 
Ocak - Aralık dönemleri, 1970 ve 1971 Ocak - Eylül dönemleri itibariyle iç satışlarının mukayeseli durumu görülmektedir. 

Ocak - Aralık Ocak - Eylül 
Birim 1969 1970 1970 1971 

Hadde mamulleri 
Çimento (2) 
Şeker (2) • 
Kahve (1) 
Çay (1) 
Sigara (1) 
Tütün (1) 
Bira (1) 
Rakı (1) 
Şarap (1) 
Pamuklu dokuma 
Yünlü dokuma 

(D 

(D 
d) 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Bin litre 
Bin litre 
Bin litre 
Bin metre 
Bin metre 

703 
5.730 

594 
2.904 

15.478 
36.253 
3.146 

38.839 
17.541 
6.381 

212.941 
5.309 

1.145 
6.395 

609 
3.817 

17.861 
37.830 
3.607 

39.543 
18.181 
5.681 

227.432 
4.935 

534 
4.945 

439 
2.823 

13.402 
29.573 
2.946 

32.996 
14.440 
4.341 

170.859 
3.199 

724 
5.889 

474 
3.646 

14.499 
31.408 
2.497 

37.293 
15.594 
4.626 

219.661 
3.984 

(1) Resmî sektör 
(2) Resmî ve özel sektör 

Yukarıki rakamlara göre yatırım mallarından hadde mamulleri ve çimento iç satışları dikkate değer artışlar göstermiştir. Diğer yandan, tüke
tim malları içinde önemli bir yeri olan tekel maddeleri ile dokuma maddelerinin iç satışları büyük artışlar kaydetmiştir. Bu gelişme, talep yükseli
şini yansıtması bakımından ilginç bir yön taşımaktadır. 

RtYATLAE : 

Iİ19711 yılında »daha önceki yıllar seviyesini aşan önemli fiyat yükselişleri. olmuştur. Toptan. eşya fiyatları genel indeksi Il(96ı9 yıJfcnda % 16,0 ve 1İİ9TO 
yılında '% 5;6 oranlarımda yükselmişti. '1I971! yılının onibir aylık döneminde i&e «genel indeksin yükselişi % 1)6,0 oranını (bulmuştur. 
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Geçinme indekslerindeki yükselişler daha da ıbüyük olmuştur. 1969 yılıada % 6,56 ve 1970 yılında % IK1,<6 artış 'gösteren Arikara geçinme indeksi 
1&71 yılmm on bir ayltk döneminde % 20,8 yükseliş kaydetmiş'tir. İstanbul (geçinme indeksinin 11909 ve ,'IOTO lyıl'larındalki yükselişi sırasiyle % 4,8 
ve % '7,9 dan ibaret bulunuyordu. Aynı indeksin (1(9171 yılıam on ibir aylık dönemindeki yükselişi ise % 18,1 oranındadır. 

(1(963 = ,1100) 
Toptan eşya fiyatları Ankara geçinme llsltanjbııl geçinme 

gene1! indeksi indeksi indeksi 

1969 (12 aylık ortalama) 11(36.9 13>2.7 1144.12 
1970 (12 aylık ortalama) 1144.5 148.3 ,11515.16 
1(971 (11 aylık ortalama) 1İ67İ6 179.1 H8İ3.7 

Toptan eşya fiyatları ile geçinme indekslerinin gccm yıl'ki yükselişlerinde gıda maddeleri fiyatlarındaki artışlar önemli İbir rol oy'.ıamisştır. 
Ayrıca, giyim eşyası fiyatlarının sürekli artışlarla geçinme indekslerinin yükselişini etkilediği görülmektedir. Bu ıgelişmeden tüketim mallarınla dö
nük Italdbin fiyatlar (üzerinde önemli İbir 'baiskı unsuru 'haline geldiği sonucu çikarılalbilir. 

Toptan eşya fiyatları ıgenel indeksinin bir ^bölümümü teşkil eden 'samayi hammaddeleri ve yarı mamulleri filyaltt arında 'geçen yıl % '30 oranını 
aşanı artışlar t̂esfbit edilmiştir. (Bu artışlar, önemli ölçüde maliyet yükselişlerinin de fiyatlar 'genel 'seviyesini yükselttiğini Ibelirtm ektedir. 

m — aıoo) 
Toptanı eşya fiyatları Ankara geçinme itsltanlbul geçinim e 

genel indeksi indeksi indeksi 

:1970 Aralık 
11971 Mart 
İİ9711 Haziran 
mn Eyiüi 
11(971 Kasım 

;i5o;3 
11(60.7 
11613.8 
172.4 
'1182,2 

109.9 
;l'64J9 
177.4 
.1190.'0 
198.8 

163.7 
17U1 
1178.7 
196.7 
202.i3 

Dikkat edilirse, ıgeçen yıl içindeki periyodik fiyalt yükselişleri 'en (büyük ölçüde Haziran - Eylül dönemine raslamılşltır. Hatırlaınıaca.ğj gibi, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin yeni fiyat düzenlemeleri de Ibu aylarda o'lmuş'tur. FiyaJtlar genel seviyesinin, yaz aylarındaki izamlardan oldukça etkilen
diğine şüıplhe yoktur. 

Fiyat yükselişleri geçen yılın Ekim ve (Kasım aylarında devam etmişise de Ibu yükselişlerde diğer .etkenler yanıvıda mövtsim duruımıımuiı rolü ve 
tesiri 'Olmuştur. 

http://l7l.ll
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BARA VE KMEDI : 

İİSCTH yılında ekomomimıiızin likidütıesi önemli bir ıgenişleme (göötermiiştir. Geçen yûm ilk Isekiz aylık döneminde para arzı % 18,4 aritmıışftır. ömjcefki 
yılların aynı döneminde değişmeler çok dalha sınır h ölçüler içinde kalmıştı. 

Yılım son aylamada para aramdaki artışın daha da fazlalaşmış olması (beklenmektedir. Zira, itedarvül <ve mıeyduit (hacmi Ağustos ayımdan sonra (bü
yük artışlar göstermiştir. 'K970 ve ll/9(7l yılları sonlarınım mukayesesine 'göre tedavüle 'çıkarılan banknot miktarı % '2(2.14 arftmışitıır. (Bu artışta (başlıca 
iki önemli etken ibulumduğutta işaret dtmek 'gerekir. Biri işçi dövizlerinin Ibüylük katkısı ile rezervlerimizin artmış olması ve diğeri yüksek rekolteden 
ötürü destekleme alımlarınım! (genişlemiş bulunmasıdır. 

19711 yılının ilk yedi aylık döneminde itoırjlam: mevduatta % 14,ı0 o ramında 'bir artış meydana gelmiştir. Önceki yıllarım aynı döneminde 
benzeri genişlemeye 'rastlamak m'üimkiirii değildir. Bunun başlıca nedeni, geçen yıl büyüklükleri çoğalan nominal gelir artışlarıdır. 
Önemli fiyat yükselişlerimin tasarruflara olumsuz yönde etkilememiş bulunmasını) mutlu bi r gelişme saymak yerinde oluır. 

Banka kredilerindeki artış mevduata nazaran dama) anütevazi kalmıştır. Geçen yıılm i lk yedi aylık döneminde toplam banka kredi
leri % 2/2 oranında gemişliyebilımiştir. 1969 ve 1970 yıllannın aymı döınemind-eki artış ilse sı rasiyle % 12,7 ve % 3,6 oranlaınndla idi- Görü
lüyor ki, geçen yıl kredi talebindeki' artış düşük 'kalmıştır. Bâzı bankalar pil asman imkânlarının daralması karşısında Merkez Banka
sına «lan borçlanın asgari seviyeye indirme yo lunuı tercih etmişlerdir. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER : 
1971 yılının on iki aylık döneminde dış ticaretimizin hacmi 1.847 milyon dolar olmuştur. 1970 yılının on iki aylık döneminde dış ti

caretimizin hacmi 1.536 milyon dolar olarak tesbit edilmiştir. Buna nazaran geçen yıl dış ticaretimizin hacını 311 milyon dolar ve nisbet olarak 
% 20,2 genişlemiştir. 

(Milyon dolar) 
Artış farkı 

1970 1971 Miktar % 

İhracat 588 676 88 15,0 
İthalât 948 1 171 2251 23,6 

Duş Ticaret ha emi 1 536 1 847 311 20,2 
Dış Ticaret açığı 360 495 135' 37,5 

Görüldüğü gibi,, dış ticaretimiz hacmradaki 'genişlemeyi meydana getiren hem ihracatnmızdaki ve hem de ithalâtımızdaki artışlardır. Geçen yıl 
ihracatımız 88 milyon dolar olarak % 15,0 fazlalaşmıştır. Bu artışın sanayi mallarımızda ve serbest döviz sahasına yapılan ihracatla ilgili oluşu mem
nuniyet verici bir gelişmedir. İthalâtımız geçen yıl 223 milyon dolar ve % 23,6 oranında bir büyüme göstermiştir. Geçen yıl özellikle hammadde 
ithalâtında artış olduğu kaydedilımek gerekir. 

http://im.evd.uata
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Ödemeler dengemizin ihracattan sonra en önemli ıgelir kalemi bal ine gelen işiçi dövizlle rinde büyük gelişme dlmuıştur. 1970 yıllında 273 
mıilyon dolar işçi ıdövizi geliri 1971 yılında 4 70 milyon idaliâra yükselmiştir. Böylece, işçi dövi zi gelirlerinde 200 millyoın dolara yakın bilr artış 
sağlaTimıştır. 

'Geçen yııl turizm (gelirlerinde de bir mikt'ar gelişme isağdan-miaisı beklenmektedir. 1970 yılında 64 ımilyion dolar olarak gerçekleşen) miktar 1971 
yılında muhtemelen 75 milyon dolar seviyesinde o lascaktıır. 

GELtE BÜTÇBSÎ 

IMnci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 5 nci yılını içline alan 1972 malî yılı Gelir Bütçesıinin .mahiyet ve dunumu hakkında bir fikir vermek üze
re, Devlet »gelirlerinin 'geçmiş yıllardaki 'gelişmeler ve uygulama neticelerini incelemekte fayda vardır. 

[Malûmları Ibulunduğu »üzere, plânlı devrede öngörülen (kalkınma (hızını ve flbu arada [karma ekonomi sis'temi içinde ıkamu sektörüne iisatbet eden 
yaltınmlanıı gerçekleştirilmesi zorunluluğu, plânı devresinde devamlı olarak (kamu tasarruflarının artırılması ve Ibu maJksaitla Devlet gelirlierinin 
seneden seneye büyük ni^bet ve miktarlarda geliş meler göstermesi sıon/ueunu meydana .getirmiştir. Bu arada, ıgelir fcaynaMannın yetersizliği selbe-
bi ile mahallî idarelerce yerine getirilmesi imkânı 'bulun/mayan altyapı yatırımları ile mıaıhallî hizmetlerin merkezî Devlet tarafından yürü)ttülm;e®i 
durumu ıgenel ve (katma Ibültçelerin hacimlerinin Ibüyük nispetlerde artmasına müncer olmuştur. 

Dİ9SI2 yılı (başlangıç olarak alımmak: ve aynı yıl gayrisiâfi millî hâsıla ve ıgenel Ib'üjtçeye giren vergi 'gelirleri endeksi »l'OO farız edilmek suretiyle 
hazırlanan! 'aşağıdaki talbloda, Ibu ıduruım açık olarak görülmektedir. 
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Cferi fiyatlarla G. S. M, H ve Genel Bütçe vergileri endeksleri 

(Milyon Tl.) 
Gayrisâl'i millî Genel bütçe 

hâsıla vergi gelirleri 
Yıllar Miktar Endeks Miktar Endeks 

1952 
1953 
1954 
1955 
195 fi 
1957 
i 958 
1959 
19G0 
19G1 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 C 

14.320 
16.821 
17.114 
21.059 
24.384 
30.528 
38.506 
47.426 
50.969 
53.719 
60.300 
69.024 
74,197 
80.020 
93.578 
103.995 
114.752 
128.379 
147.916 

*) 188.437 

100 
117 
124 
147 
170 
213 
269 
333 
356 
375 
421 
482 
518 
558 
653 
726 
801 
896 

1.032 
1.315 

1.580 
1.858 
2.094 
2.481 
2.816 
3.592 
4.142 
5.535 
5.671 
6.699 
7.114 
8.424 
9.292 

10.294 
12.464 
14.882 
16.239 
19.114 
22.992 
30.800 

100 
117 
133 
157 
178 
227 
262 
350 
359 
424 
450 
533 
588 
651 
788 
941 

1.027 
1.209 
1.455 
1.949 

(*) Tahmin 
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Yukardaki tablonun tetkikinden de görüleceği üzere, Genel Bütçe vergi gelirlerindeki İm gelişmeler sonunda, toplanı genel bütçe gelirlerinin 
gayşisâfi millî hâsıla içindeki oranı da seneden seneye önemli ölçüde artışlar göstermiş bulunmaktadır. 

Genel bütçe gelirlerinin millî hâsılaya oranı 

Yıllar 

.195!) 
1960 
1901. 
1%2 
i9fJ3 
1964 
19G5 

»y\ 
1967 
Ü?68 
1969 
1970 
1971 (*) 

% 

12,05 
11,65 
14,98 
14,80 
16,65 
16.08 
16,13 
16,11 
17,38 
17,32 
17,49 
21,19 
20,10 

(*) Tahmin 

1959 ilâ 1971 yılları uygulamalarını gösteren yukardaki ta M od a görülen devamlı gelişme seyri, l vı yıllık üretim,, tüketim ve muameleler 
hacmindeki artışlar ile millî gelirde kaydedilen gelişmelerle ve diğer yandan da özellikle plânlı <!••,:..-' :;ondini gösteren vergi reform ve ek 
finansman tedbirleri neticesinde sağlanmış bulunmaktadır. Vergi idaresinin ve vergi kazasının ye ' düzenlenmesi ile sağlanacak olan tesirli 
ve âdil bir vergi uygulamasının, mütaakıp yıllarda bütçelerin ek finansman ihtiyaçlarının sağlan ıası 'çın olağanüstü vergi gayretleri gösterilmesi 
zorunluluğu önemli derecede azalacaktır, 
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Vergi gelirlerindeki artışlarında belirtilmeye değer bir husus da Vasıtalı - Vasıtasız vergi oranlarındaki gelişmelerdir. Vergi .gelirleri içinde Va
sıtasız vergilerin payı 1965 ten bu yana devamlı şekilde artmakta bulunmasıdır. Bu cihet aşağıdaki tabloda belirli bir şekilde görülmektedir. 

Vasıtasız ve Vasıtalı vergilerin vergi gelirleri içindteki hissesi 

Yıllar 

1966 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Vasıtasız 
vergiler 

3 385,6 
4 189,4 
5 077,3 
5 689,3 
6 775,3 
8 640,7 

(x) H 766,0 

Vasıta.! ı 
vergiler 

6 872,1 
8 25.1,2 
9 818,6 

10 542,5 
12 339 0 
14 351,8 
19 036,0 

(Milyon 

Vergi 
gelirleri 

'10 257,7 
12 440,6 
14 296,0 
16 232,1 

. 19 111,2 
22 992,6 
30 802,0 

Tl.) 
Vasıtasız 

vergilerin 
vergi gelirleri 
içindeki payı 

' % • 

33,0 
33,6 
34,0 
35,0 
35,4 
37,5 
38,2 

Vası'tî ıh 
vergilerin 

vergi gelir 
için deki 

% 

i eri 
payı 

67,0 
66,4 
66,0 
65,0 
64,6 
62,5 
61,8 

1971 malî yılının 10 aylık devresinde gerçekleşen Devlet gelirleri tahsilatı, 1971 malî yılı sonunda gelir bütçesi ile tahmin olunan miktarla
rın üzerinde bir artış sağlanacağını göstermek ;ediir. Nitekim bahis konusu dönemde, vergi gelirlerinde 1970 tahsilatına nazaran % 36 oranında 
ve toplam genel 'bültçe gelirlerinde ise % 32,9 oramrıda artışlar kaydedilmiştir, liu durum, malî yıl sonunda vergi ve genel bütçe gelirlerinin, inisiyal 
bütçe tahminlerini önemli ölçüde aşacağı hususunda!ki kanaati kuvvetlendirmektedir. 

1971 senesinde Devlet gelir lerinde 'kaydedilen bu önemli gelişmelerde, millî gelirde meydana gelen artışların ve 1970 senesinde alman finansman 
tedbirlerinin etkileri olmuştur. 

(x) Tahsilat tahmini 
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971 'malî yılının Mart - Aralık dönemi 10 aylık uygulama sonuçlan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

(Milyon Tl.) 

Gelirin cinsi 
1971 Yılı 

bütçe tahmini 

Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler 
Vergi dışı nortnal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar toplamı 

Genel Toplam 36.293 

Mart - Aralık 
dönemi topllam 

tahsilatı 

29.334 

Tahsilatın 
tahmine 
oranı % 

11.215 
18.335 
2.093 
4.650 

10.084 
14.616 
2.194 
2.440 

89,91 
78,62 

104,82 
52,47 

80,82 

1971 yılı gen'el 'bütçe 'gelinlerinin 10 aylık toplam tahsilatı geçen yılın aynı dönemine nazaran 7.2 milyar liralık ve 1971 vergi gelirlerinin 10 aylık 
tahsilat miktarı ise, geçen yılın aynı devresine nazaran 6.5 milyar liralık 'bir artış göstermektedir. 
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1972 YILI GELİR BÜTÇESİ : 

1972 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzca bu tahminlere yapılan ilâvelerden sıonra 
(B) cetvelinin aldığı sıon şekil 1971 yılı bütçesi ile mukayeseli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Gelirin cinsi 

Vergi gelirleri 
—• Gelir üzerinden alman vergiler 
— Servet ve servet transferleri üzerinden alınan vergiler 
— Üretim üzerinden alman vergiler 
—• Harcamalar üzerinden alınan vergiler 
— Hizmetler üzerinden alman vergiler 
— İthalât üzerinden alman vergi ve resimler 
Vergi dışı gelirler : 
Özel 'gelirler ve fonlar : 
— Tasarruf bonoları 
—• Karşılıklı paralar ve proje 'kredileri 
—• Fonlar 

(Milyon Tl.) 

1971 Bütçe 
tahmini 

29.550 
10.700 
1.165 
6.330 
1X)20 
3.120 
7.215 
2.093 
4:650 
1.250 
2.100 
1.300 

1972 Bütçe 
teklifi 

45.060 
17.950 
2.000 
8.568 
1.580 
4.622 

10.340 
4.550 

700 
JOO 
—. 

100 

Bütçe Komis
yonunda yapı-

lan ilâve 

. 
—• 
— 
— • 

— • 

— 
— 

1 
—• 
—. 
—• 
— 

Toplam 

45.060 
17.950 
2.000 
8.568 
1.580 

— 
• — • 

4.552 
700 
100 
—. 

100 

Toplam 36.293 50.310 50.312 

1972 malî yılı bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
1. 1971 malî yılının uygulama sonuçları, 
2. Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmeler, 
3. 1972 yılındıa millî gelirde meydana gelecek artışlar, 
4. 1972 yılında yapılması öngörülen 1 milyar 300 milyon dolarlık ithalât hacmi, 
5. Vergi kapsamına giren maddelerin 1972 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
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6. 1972 yılı istihdam hacırm, 
7. !19f?2 yılında alınacak finansman tedbirleri ile sağlanacak ek gelirler. 
19*72 malî yıllı İBütçesi gelir tahminlerine esası alınan 'bahis konusu 'temel verilere göre, (B) cetvelimde yer alan miktarların. yerinde ve tutarlı 

olduğu anlaşalmaktadır. 
Diğer taraftan, gelir kalemlerine ait madide gerekçesinde, 1972 yılı gelir tahminlerinin ne sekilide yapıldığı, her 'gelir (kalemi için ayrıntılı tbir 

şekilde açıklanmış 'bulunmaktadır. Madde gerelkç el erindeki açık lamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olarak yapıldığı ve kabulü ge
rektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yukardaki taibliodan'da anlaşılacağı üzıere, Komisyonumuz, çalışmaları sırasında (çeşitli gelirle]'1») (1 fîfi'2 'J'i>7) lira ilâve yapmıştır. 
Komisyonumuzca yapılan ibu ilâvelerden 'sonra (50 310 4T6 885) lira olarak teklif edilen geneli bütçe gelirleri (5ü ,112 079 043) lira olarak 

tesfoit edilmiş bulunmaktadır. 

.PERSONEL VE BÜTÇE ÇALIŞMALARI 

Personel reflomm çalışmaları : 
1971 bütçe yılı içinde 6!57 sayılı Devlet Memurları 'Kanununun uygularuması bakımımdan yoğun çalışmalar yapılmıştır. 
Kuramların intibak işlemleri bâzı ihtilaflı durumlar hariç tamamlanmış-, yeni •verilen kadrolarla ibirlikte 657 sayılı Kanunla öngörülen kadro 

düzenine ulaşmak yolumda önemli aşamalar yapılmıştır. 
IJiıivan sitan'dardizaısyonu açısm'dan öneınıli bir gelişme olarak kurumların 1, 2, 3 ve 4 nıcü derecelere 'giren 'memuriyetleri tcsbit edilmiştir. Di

ğer derecedeki memuriyetler açısı nidan çalışmalar yürütülmektedir. 

Türk kaırnu yönetiminde istihdam politikası İS5R sayılı Devlet Memurları Kanunu ile öngörülen Devlet im e m uru, sözleşmeli personel ve işçi sta
tüleri istikametinde yürütülımiüş, çeşitli istihdam şekilleri bu üç statü Ihalin'de birleştirilmiş ve kanunun amacı oları t/ek ücret, ücretlerin denkliği 
ve aleniliği prensipleri -gerçekl eştirilin iye çalışılımışıtır. İş 'değerlendirme ve kadro analizi e rinideki teknikler geliştirildikçe ve !bu husustaki dokü
manlar arttıkça kurumların ideal kaUro düzenlerine ulaşılmış 'olacaktır. 

Kurumla nu görev ve çahışima yöueitanelikleriyle ilgili çalışmalar sürdürül inektedir. Halen Devlet Personel Dairesinde yürütülmekte olan çalış
ım ala r kı's'a 'zamanda tamamlanacaktır. 

Emeklilik rejiminde de personel kanunlarının uygulamaya, girmesi sebebiyle gerekli değişiklikler yapılmış ve bununla ilgili 1425 sayılı Kanun 
11 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

657 sayılı Devlet'Memurları Kanununun VI ncı kısmına eklenen bir madde ile iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları verilmesi öngö
rülmüştür. Kanun hükmü gereğince yapılacak ödemenin esaslarım düzenliyen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yeni düzende. 
kimlere ve ne miktarda söz konusu zamların ödeneceğini bütçe kanunu ile tesbiti gerekmektedir. Ancak bu tesbitler 'emniyet hizmetleri sınıfında 
görevli personel için, yapılarak bütçeye konulmuş, diğer hizmet sınıfları için genel dengenin bâzı çalışmalar sonucunda tesbit edilebildiği göz önün
de tutularak yeni .düzemde öngörülen ödemelere tekabbül eden eski uygulamadaki bâzı ödemelerin yeni tesbitler yapılıncaya kadar ödenmesi 
20 . II . 1971 gün ve 7/3519 sayılı Bakanlar Kurulu ka.rariyle öngörülmüştür. 
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Program (bütçe çalışmaları : 

1972 yılı (Bütçe1 Kanununun Karma Bütçe Köinisyonunda müzakere edildiği günlerde hâzirlânatasina b&şl&nılanj bütüft geü&l ve k&tnija bütçeli 
kuruluşlara ait program bütçe modelleri tamamjanmak üzeredir. Modellerin 1971 malî yılının sona ermeslndöü örtee1 parlömantferlerin tetkikine 
Sunulmasına gayret edilmektedir. 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarına ait bütçe modellerinin programlan, alt programlar ve mümkün olan hallerde faaliyet ye projeler itiba
riyle tanzim; edilmesini hedef tutan program bütçe sisteminin, ödeneklerin daha objektif esaslara göre tesbitine imkân vereceği ve yasama organ
larına daha rasyonel bir tetkik ve murakabe imkânı sağlamak suretiyle kamu hizmetlerinde önceliklerin daha iyi saptanmasına yol açacağı umulmak
tadır. 

Bütçe Kanunu Tasarısının Türkiye Büy"ik Millet Meclisine sunulduğunda Kültür Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı olarak (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde adı geqen bakanlıklardan Balkanlar Kurulu Kararı ile Kültür Bakanlığı kaldırılmış 
bu bakanlığın ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine dahil edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler bakanlıkları arasında hizmetin yeniden düzenlenmesi bakımından her iki bakanlığın 
bütçelerindeki ödenekler tefrik edilerek bütçeleri yeniden tanızim olunmuş ve isimleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı şek
linde Başbakanlıkça tesbit edilerek Komisyonumuzda da böylece (görüşülmüştür. 

Yukarıda verilmiş bulunan genel izahattan sonra 1972 Yılı Bütçesinin karakteristik vasfını bozmadan Komisyonumuz, memleketin genel asa
yişini tarsin ve anarşik .olaylara meydan vermemek amacı ile günün icapları olan silâh, araç ve gereçlerin temini için Jandarma Genel Komutan
lığına, ve bütçelerin Hükümetçe tanzimi sırasında karşılığına (1) er lira ödenek konulan, 

Köy Elektriklendirilmesi için yapılan faaliyetleri durdurmamak ımaksadiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonuna, Küçük Sanayi çarşıları ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere yapılacak kredi yardımına, 

özel Sektör Sanayiinin İşletme ve Tesis Kredileri ile Küçük El Sanat Kooperatiflerinin faaliyetlerini durdurmamak maksadiyle Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığına, 

Ulaştırma ve hizmetler sektöründeki çalışmalarının devamını ve yenilerinin Plânda öngörülen köy yolları ile içme sularının yapılmasında sar-
f edilmek maksadiyle Köy İşleri Bakanlığına azimsaumıyacak ölçüde ilâveler yapılmıştır. 

Toprak Reformunun gerçekleşmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesine konulan (150 000 000) lira, bu faaliyetlere katılacak kuruluşların 
yapacakları hizmetler dikkate alınarak bu kuruluşlar arasında tevzi edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin, bilhassa, üniversite!erimizin öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarını düzeüliyem Kanunun gereği olan ödeneklerin ko
nulduğunu, öğretim ve eğitim faaliyetinin düzen içinde devamlılığını sağlamak, üniversite ve fakültelerin yurt sathında gelişip serpilmelerine 
imkânlar vermek üzere ilâveler yapılmış, diğer kaltMa bütçeli idarelere de bütçenin durumu dikkate alınarak hizmetlerinin aksamadan yürütül
mesini sağlıyacak gerekli ilâveler yapılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, Başbakanlık, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı bütçeleri ile Bütçe Kanununun beşinci maddesine 
bağlı (>G) işaretli cetvel üzerinde tekriri müzakere yolu ile ilişik cetvelde görüldüğü üzere değişiklikler yapmıştır. 

Yapılan ilâveler karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/3) işaretli Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarından bütçenin genel 
istikrarını bozmadan bâzı indirimler yapmak suretiyle Genel Bütçeye toplam olarak (1 662 157) lira ilâve yapılmış bulunmaktadır. 
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Bu suretle bütçenin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin yekûnu (50 312 079 043) lira olmuş, (A/ l ) (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellere yapılan (1 662 157) lira, Gelir Bütçesinde 63.000 nci bölüm 63.800 ncü Çeşitli Gelirlere ilâve edilmek suretiyle Gelir Bütçesi toplam rakamı 
da (50 312 079 043) lira olarak tesıbit olunmuştur. 

— Büyük bir malî sıkmtı içinde bulunan il Özel idareleri ile belediyelere ayrılacak kanuni payların kanunlarında belirtilen nisbetlere sadık 
(kalınarak Devlet bütçesine konulmasını, 

— Ankara'da 'Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma 'Derneğine bir milyon liranın Maliye Bakanlığı bütçesinin demeklere yardım mad
desinden ayrılmasını, 

—• Vatanımızın tarih ve medeniyetini araştırma yolundaki hizmetlerinin devamını sağlamak gayesiyle Selçuklu, Tarih ve Medeniyet Enstitü
süne yardımda bulunulmasını, 

— Dış temsilcilik mensuplarının bulundukları yerlerde hem, hizmetlerin süratle görülmesini temin, hem de emniyetleri bakımından bir mahalde 
toplanmalarını sağlamak için binalar satınalınmasmı, 

—• Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal ve kültürel yaşantılarının, gerektirdiği masraflarla cenazelerinin yurda getirilmesi için Çalışma Ba
kanlığına koman ödeneğin '% 75 cenaze nakil masraflarına ı% 25 inin ise diğer masraflara tefrik edilmesini, 

— Devletin oari masraflarının çok arttığı, bu masrafların kısılması ve israfa sebebiyet verilmemesi için tedbirler alınmasını, 
— (Bakanlıklar bütçelerinin (A/2) yatırım harcamaları cetvelinde olup bilâhara komisyonda Bayındırlık Bakanlığına aktarılan yapı, tesis ve bü

yük onarım ödeneklerinin bütçelerin hazırlanması safhasında komisyonda mükerrer işleme lüzum kalmadan (Bayındırlık [Bakanlığı (A/2) yatırım 
harcamaları cetveline dâhil edilmesi için Maliye [Bakanlığının dikkatinin çekilmesini, 

— Türkiye [Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu eratının yiyecek ve giyecek masraflarınım evvelden tesbit edilerek OMillî Savunma bütçesine 
dâhil edilmesini, ikinci bir işlemin komisyonda tekraren yaptırılmamıası için ilgililerin dikkatinin çekilmesini, 

— Devlet personel adedinin mutlak surette tesbit edilmesini, 

— Bakanlıklara tahsis edilmiş kadrolardan bu, kadrolara tâyin yapılamayanların süratle gözden geçirilerek tekrar torba kadroya alınmasını, 
— (Şişkin ve fazla kadrolar bakanlıklarda süratle reorganiaasyona giderek şişkin kadroların normal seviyeye en kısa zamanda düşürülmesini, 
— (Her ne suretle olursa olsun zaruret olmadıkça boşalan kadrolara yeniden atama yapılmaması ve bu kadroların Maliye Bakanlığına iadesi

nin teminini, 
— Maliye (Bakanlığında bulunan torba ve normal kadrolarda çok büyük kanuni bir zaruret olmadıkça bakanlıklara tahsis edilmemesini, 
—• Torba kadro intibakları kısa bir süre içinde süratle yapılması gayesiyle alınmıştı. Aradan iki yıl gibi bir müddet geçtiği halde hâlâ bu ko

nu halledilememiştir. Bunun için de Bütçe Kanununa geçici hükümler konmuştur. Bu mevzuun 1972 yılında mutlak surette halledilmesini, 
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—• İktisadi iDevlet 'Teşebbüslerinin sermayelerini takviye ve zararlarını kapatmak ınaksadiyle yapılan transfer harcamalarında âzami dikkatin 
-gösterilerek cari harcamalara ve lükse kaçümamıası için gerekli tedbirlerin alınmasını, 

— Cari harcamalarda önemli bir yer işgal eden dış seyahat harcamaları, yurt içi geçici görev yollukları, demirbaş ve kırtasiye alımları üe 
diğer alımlarda âzami tasarrufa riayet edilmesi ve bilhassa bunların disiplinli bir programa bağlanmasını, 

— Taşıt alımları ve taşıt işletme masraflarının esaslı bir standarda bağlanması ve araçların alınmasında yurt içinde istihsal edilenlerin tercih 
edilmesini, 

— Transfer harcamaları ile yatırım harcamaları içinde bulunan cari harcamalarda âzami tasarrufun yapılması ve bunun da bir standarda bağ
lanması bir zaruret haline geldiğinden, bu hususa dikkat edilmesini, 

— Bütçelere eklenen kadro cetvellerinin komisyonda mukayesesini yapabilmek için cetvellerde bir evvelki yıl ile o yıl kullanılacak kadroların. 
belirtilmesini, 

— [Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunan '% 10 kısıntıdan memleket savunması göz önünde tutularak (Millî (Savunma Bakanlığı harmmalarrnja ön
celik verilmesi imkânının sağlanmasını, 

Komisyonumuz temenniye şayan görmüştür. 
G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Komisyonda görüşülüp tabedildikten sonra tekriri müzakere ile değişiklik yapılan bütçelerin değiştirilen kısımları aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. 

Sayfa Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BaşbaMmkk 

98 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknjilk Araştırma 

Kurumu Etüt ve Proje giderleri (Bu para 
adi geçen kurunla ödeiiiîr) 

99 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
Tapu! ve Ksaidıaistro Ctenel Müdürlüğü 

217 12.571 İş güçlüğü, iş ri&ki ve teminindeki güç
lük zammı 

12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş 
tazminatı 

Adalet Bakanlığı 
243 23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 
HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.612 Taşıt alımları 

(G cetveline iaşağıdaJki fıkra eklenmiştir.) 

G A IÜETVELİ 
Kanun No. 

önce kabul 
edMen 

46 000 00Ö 

48 0ÖÖ 000 

46 000 OOÖ 
77 575 000 

1 

207 000 

2 821 000 
2 821 000 
1 575 000 

Tekriri mü
zakere ile 

kabul edilen 

41 000 000 

41 000 000 

41 000 000 
72 575 000 

270 001 

— 

2 996 000 
2 996 000 
1 750 000 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkındaki Kanun. 
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Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Karaağaçhoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Ergeneli 
Amasya 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

Kâtip 
Malatya 

JL. Karaaslan 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım 
Y. Acar S. Ayçün Fi. Balan 

Ankara 
/. Yetiş 

Afyon K. 
Adana Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kılıç H. Hamamcıoğlu 
Ankara 

Bütçe Kanununun 84 ve 65 nci maddeleri 
Anayasamıza aykırı olduğundan muhalifim. 

Y. Köker 

Diyarbakır Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

S. Savcı R. Cinisli 

izmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Bütçe, israfçı giderlerin indirilmesine, gerçek ta
sarruflar yapılmasına önemli bir miktarı henüz 
kanunlaşmamış alacakları şekil ve muhteva belli 
olmıyan vergi mevzuatına dayanan Içabarık gelir 
tahminlerinin normale ircaı suretiyle doğru mâ
nada dengenin sağlanmasına imkân vermemekte
dir. Enflâsyonist gidişin durdurulması tedbirleri 

alınmasına imkân bulunmamaktadır. 

K. önder 
Konya Konya 

Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
N. Kalaycıoğlu B. Müderrisoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

Gaziantep 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Tanyeri 

tzmir 
A. £J. tiner 

|mzacja bulunamadı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

/ / . t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kars 
Söz 'Jıak^ım mahfuzdur S 

# . Qkyay 

0. S. Ü. 
R. tiner 

Hatay 
Muhalifim, muhalefet 

şerhimiz eklidir. 
/ / . Özkan 
Kayseri 

iöz hakkım mahfuzdur 
# . Yüceler 

Denizli 
Muhalifim, muhalefet 

şerhimiz eklidir. 
H. Oral 

İçel 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Okyayuz 

Kocaeli 
SOS halifemi mahfuzdur 

Jj, Tubçğlu, 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Malatya Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

N. Ahyurt 

Manisa 
H. Qkçu 

Niğde Niğde Ordu 
N. Ce.re.zci Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkin» ma^fu^ur 

N. Kçdammçğlu fi. 8. Bqyka,l 

M. Kafim 

Ş. Z. Köşeçtğlu 

Manisa 
Muhalefet şerhimiz 

eklidi?. 
M. Urten 
Sakarya 

Sö* fcftkkım mfth.fuû uf 
#. Bayar 

http://mah.fuz.dur
http://Ce.re.zci
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Sakarya Sivas Sivas Tabiî Üye Trabzon Trabzon 
Muhalifim Söz hakkım, mahfuzdur Muhalifim, muhalefet 'Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım ...uikfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
H. Uysal A. Durakoğlu şerhimiz eklidir. K. Karavelioğlu A. §. Ağarıoğlu E, Dikmen 

E. Kangal 
Urfa Uşak Zonguldak 

/. E. Karakaptcı (Söz hakkım mahfuzdur. Bütçe kısaca; israfçı giderlerin indirilmesine, K. Nedimoğlu 
gerçek tasarruflar yapılmasına, önemli bir miktarı henüz ıtedvin edilme
miş, alacakları şekil ve muhteva meşkûk, müstakbel vergi mevzuatına 
dayanan kabarık gelir tahminlerinin normale ircaı suretiyle doğru mâ
nada dengenin sağlanmasına, stratejide yapılan hatanın giderilmesine, 

tashih, tavzih ve ıslaha, enflâsyonist eğilimin düzeltilmesine ve 
kesinlikle mâkul hadde düşürülmeye muhtaçtır.) 

F. Atayurt 

Muhalefet Şerhi 

1. fflrinei ÎBıeş Yıllık Plânım Türkiye gerçeklerine aykırı ibir ekonomik .görüşle hazırlanmış olması sonucu 1971 yılında Türk ekonomisi İbir 
çılkmaza saptanmıştır. Hayait pahalılığı 1971 yılında % 25 civarında ibir artış göstermiş ve bütçenin 6 milyar civarında ibir açı/k vereceği, Dev
let Plânlaıma Teşkilâtınca .gerçek verilere dayanarak tahmin olaınmauşitur. 1971 bütçesinin (bu durumu 1972 bütçesini olumsuz şekilde etkiliye-
eefetdır. 

2. 1965 iten bu yana siyasi iktidarların ihatalı, yanlış, 'ekonomik ve malî politikası 1972 bütçesine geniş ölçüde yansımıştır. 
3. Türkiye'min 1972 ide karşılaştığı problemleri halledecek bir biçimde hazırlanan 1972 icra programı ile 197:2 (bütçesi arasında ekonomik gö

rüş ve tercih farkları olduğu gibi, ekonomiyi güç durumlara sokacak çelişkiler varıdır. 
4. [Bütçenin :geilirler kısmımda 15 .milyar 510 -milyon vergi artışı, 4 milyar iç ve dış istikraz belklenmelMedir. 
15 ımilyaır 510 milyon vergi gelirleri artışınım 8 milyar 435 milyon lirası ikonjonktürel vergi artışlarından beklenmektedir. Bu miktarın ger

çekleşmesi çok şüphelidir. Burada 2 milyar liralık bir açık doğması muhtemeldir. 
7 Milyar 75 milyon yeni vergi gelirleri ise, kanun ve Hükümet kararaıam-eHeri ile sağlanacaktır. Bu vergilerin büyük .bir kısmı orta ve alt 

gelir tabakalarına (yoksul halik kesimine) doğrudan etki yapacağı için adaleltsizdir. 

Mensubu bulunduğumuz Ouımhuriyet Halk Partisinin görüşüne ıgöre 3 milyar lira gelir öngören Malî Denıge Verlgisine karşı olduğumuz için 
burada 2 ımilyar liralık bir gelir kaybı bahis konusu olduğu halde bütçeye -gelir olarak kabul edilmiştir. 

Tarım ürünlerinde ayrı bir kur farkının uygulanması ve bu farkım ıbütçeye gelir kaydedilmesi, devalüasyonun yapıldığı -günden (bu yana, 
adaletsiz ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, tarımda çalışanlara haksıız ve kanunsuz bir vergi mahiyetinde olduğu için >C. H. P. daima karşı olmuştur. 
Q-elirler kısmında 1972 için (900) mlyon lira tahmin olunan bu ıgelir, dolar devalüasyonu ile (450) milyon (azalmıştır. Bizim görüşümüze göre ise, 
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bu kur farkının taimamen (kaldırılması gerekir. Böyle olunca gelir kısmında (900) milyon lira bir azalma bahis komusu ölür. Ayrıca, dolât 
devalüasyonu nedeniyle ithalât Vergilerinde de (200) milyon liralık bir azalma olacaktır. 

Böylece Hükümetin beklediği 7 milyar 75 milyonluk ek gelirin yarısı dahi gerçeikleşemiyecektir. 
5. Bütçenin giderleri de gerçekçi bir şekilde hazırlanmamıştır. Cari giderlerde masrafçı ve israfçı bir bütçe olmıa vasfmdadır. Plân, cari gi

derler artışını <en çok ı% 8 ikabul ettiği halde % 12,9 bir iartış vardır. Bu /artışın genel bir prensiple % 8 6 inıdirilmesi gerekirdi. IBu yapılama
mıştır. 

6. ,a) İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları için bütçeden yapılması gereken transferlerde 1 milyar civarında 'bir indirim yapılmıştır. 
b) İktisadi Devle/t Teşekküllerinin 'finansmanı için layrılan ve Devlet Yatırım Bankası fonları -olarak (konan 4 milyar liralık isitilkrazm ger

çekleşmesi çok güçtür. 
c) Bütçede (A/l.), (A/2), (A/3) cetvellerinde % 10 indirim, yapılma yetkisi Hükümete verilmiştir. Bu indirim cari haırcamalar ve transfer 

harcamalarında hükümetçe yapılamıyacagma göre, (5) milyar lira tutan !bu indirim yetkisi, yatırım harcamalarına yüklenecektir. Biöyileee (21) 
milyar (389) milyon lira hesaplanan ve 1972 de ekonomiyi dar boğazdan çıkarmak için zaruri olan yatırımlann yansı gerçekleşomiyecektir. Bu, 
büyük bir tehlikedir. 

Ayrıca Parlâmentonun, yetkisini Hükümete devretmesi gibi bütçe tekniğine ve parlâmento yetkilerine aykırı bir durum doğmaktadır. 
7. Jiu durum revaç 'bulduğunu hissettiğimiz özel yatırımların artırılması, Ikamu yatırımlarının düşürülmesi gibi bir görüşün izlerini taşımak

tadır. Bu görüşün uygulanması Türk ekonomisini uzun yıllar, telâfisi mümkün olmıyacak dar boğazlara sokacaktır. 
8. Merkez Bankasında birikmiş olan 755 milyon dolarlık döviz rezervinin ne şekilde kullanılacağı hakkında Hükümetin (bir programı yoktur. 

Bu yoldaki sorularımıza cevap vermekten ısrarla kaçınılmıştır. 
Yukardaki maddelerde izah edilen ıdunımlann bir ısionııeu olarak bu döviz rezervinin özel sektör ihtiyaçlarına sarf edilmesi durumu (belirmek

tedir. Böyle tutum Türkiye'nin tarihinde eline geçen en büyük imkânı beceriksizce kaçırması sonucunu doğurur. Bu, acı olduğu kadar vahimdir. 
9. öelir Vergisinde Devlet ihtiyaçlarını karşılıyacak büyük bir gelir potansiyeli varken, bu yönde hiçıbir tedbir getirilmemektedir. 
1(0. Bütçenin bu yapısı itibariyle 1972 yılında fiyat artışları önlenemiyecek ve bu durum zaten 'büyük 'bir sıkıntıya düşmüş olan orta, az ge

lirli ve fakir büyük ıhalk topluluğunu bunalıma itecektir. 
Bu nedenlerle fbütçeye (muhalefet oyu kullanmış oluyoruz. 

24 . 1 . 1972 
Manisa Milletvekili Denizli Milletvekili Sakarya Milletvekili Sivas Milletvekili 

M. Erten II. Oral II. Vysal E. Kangal 

Hatay Milletvekili 
II. Özkan 





1972 yılı genel bütçelerinin Hükümet teklifi ile Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

(A/ l ) < 

.Hükümetçe 
teklif .edilen 

Lira 

35 852 825 
M6 590 842 

9 4313 089 
40 203 038 

4 ,8)51 5i0i 
159 1354 H63 
35 358 938 
28 012 035 
34 !245 '5(10 

472 558 '8115 
187 049 348 
780 059 233 

7 933 638 0115 
282 1117 866 
976 012 -690 
782 5918 '073 
596 940 144 

1 102 39İ6 792 
6 '606 052 554 

130 834 805 
50 H01' 357 

2 056 108 828 
101 701 1101 
733 .340 330 

04 570 092 
27 514 il'27 
36 938 712 
46 969 702 
10 547 108 
08 014 532 
73 032 940 
06 696 670 

257 506 548 
3 414 582 

45 810 913 
135 060 209 

24 102 198 757 

Cetveli 

Komisyonca 
kabul edil 

Lira 

35 
1123 

9 
40 
4 

160 
34 
28 
34 

473 
'187 
742 

7 958 

492 
077 
381 
J03 
831 
944 

en 

825 
544 
089 
058 
361 
1163 

,328 .938 
0.112 
:245 
'516 
049 
409 
376 

2ı8l2 496 

035 
31ü 
3115 
348 
233 
003-
:866 

976 012 690 
835 
598 

1 152 
6 702 

130 
77 

998 ©73 
290 
001 
448 
834 
033 

2 036 108 
102 
730 

00 

836 
201 
940 

27 314 
45 ,333 
22 047 
10 
08 
73 
07 

.257 
• > 

747 
014 
500 
046 
881 
439 

İJ44 
238 
906 
805 
342 
'828 
761 
325 
759 
127 
7111 
819 
1158 
332 
682 
670 
,347 
381 

46 045 9İK3 
— 

24 170 843 789 

(A/2) C 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

4 

75 
101 

4 

36 
2 

82 
lft' 
31 

300 002 
082 (503 
200 000 
140 000 

—. 
575 000 
259 003 

—. 
070 000 

—. 
500 000 
9910 000 
1317 009 
71)0 000 
380 000 

34 495 000 

15 
—• 

822 000 
581 458 000 

1 409 
2 

107 

83 
9 
3 
2 

722 034 
500 000 
023 000 

— 
160 000 
850 000 
000 000 
235 000 

4 710 000 
273 
11 

200 000 
077 001 

202 301 000 
24 

893 

<-> 
o 29 

774 000 
400 000 

—• 
940 000 
003 000 

4 103 531 552 

îetveli 

Komisyonca 
kalbul edilen 

Lira 

4 
2 85% 504 

200 000 
140 000 

— 
712 575 000 

101 1124 001 
— 

5 176 000 
— 

36 500 000 
2 996 000 

71 994 009 
10 1!25 000 
24 300 000 
18 800 000 

— 
1 750 000 

268 725 000 
1 867 308 568 

3 100 000 
60 753 000 

— 
71 406 000 
8 965 000 
2 485 000 
2 233 000 
4 130 000 

239 395 000 
l/î 077 001 

202 301 000 
34 774 000 

l1 101 400 000 
— 

1 960 000 
.— 

4 368 926 087 

(A/3) Cetveli 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

ıaı 
508 

(229 
'220 

60 002 
195 
25 

27 3711 
410 072 

001 
000 
102 
001 

199 '337 
181 
128 

2 635 
1 795 

94 045 
208 '483 

21 472 
16 150 

1113 369 
20 m 140 

79 432 

101 
300 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
703 
01)7 
650 

30 433 451 
2 418 

39 219 
1 514 

66 078 
1 001 

468 519 
35 '340 
1.8 775 

62 
42 mi 
41 299 
12 394 
96 140 

6 
4 328 
5 075 

300 
002 
921 
788 
954 
000 
293 
229 
742 
300 
701 
005 
637 
004 
502 
353 

22 044 686 577 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1131 22)9 
508 226 

60 002 
1(95 0 0 1 
25 000 

30 371 102 
410 072 001 

139 537 
181 101 
128 300 

2 0315 500 
1 795 000 

94 04J5 000 
218 104 41311 

21 472 000 
16 150 000 

133 357 ;9(5I8 
19 597 021 188 

97 511 604 
40 493 401 
2. 818 370 

41 1İ09 0Ö2 
1 314 921 

73 007 723 
3 001 933 

408 319 000 
35 609 1392 

168 374 838 
90 002 742 
42 264 306 
41 299 701 
12 394 005 

115 640 037 
6 004 

4 328 502 
— 

21 772 309 167 

T o p : 

Hükümetçe 
teklif •edilen 

Lira 

36 284 
13Ü 

9 
40 
4 

202 

781 
056 
'571 

693 0911 
538 
876 
300 

606 689 
28 2111 
39 

472 
102 
687 

226 .184 
784 

8 110 
850 
000 

039 
5101 
205 
1942 
372 
9111 
1115 
'848 
-233 
024 

502 316 800 
1 028 

833' 
710 

21 373 
7 266 
1 577 

35 
2 202 

103 
883 

75 
499 

75 
70 

283 
121 
316 
103 

.1 247 
0 0 

54 
170 

864 
243 
509 
358 
943 
010 
070 
350 
276 
479 
-422 
033 
014 
434 
809 
35ı5 
683 
804 
047 
420 
-279 
'398 

50 310 416 

090 
073 
847 
809 
204 
290 
637 
830 
022 
11118 
046 
127 
005 
931 
900 
839 
04*1 
675 
205 
380 
415 
502 

886 

l a m 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

35 024 058 
126 437 '274 

9 041 0911 
40 438 059 

4 
'263 
005 

870 301 
890 2105 
524 940 

28 211 372 
39 

473 
•2126 
747 

002 611 
044 615 
184 848 
'200 2313 

8 124 415 102 
510 

1 021 
870 
731 

20 7511: 
7 068 
2 044 

'33 
2 158 

104 
881 

78 

786 297 
784 '6190 
548 073 
048 102 
732 4216 
685 510 
596 824 
551 91(2 
030 830 
371 682 
335 048 
907 712 

498 '3118 127 
83 

M 
,360 
121 
31.7 
1114 

1 534 
3 

52 

50 312 

238 303 
352 077 
404 !9O0 
355 839 
101 #33 
214 075 
982 204 
445 585 
534 415 

— 

079 043 



Grenel bütçede yapılan değişiklikler 

> 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

(A/ l ) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

2 000 

957 

2 500 
36 037 

379 

__ 
— 
— 
__. 
—. 

000 
— 
—. 
—. 

500 
—. 

000 
078 
000 
—. 

53 000 000 
1 350 

193 818 

27 471 

1 095 
3 058 
2 370 

8 395 
2 550 

200 

477 
350 
374 

24 
235 

000 
— 

517 
—. 

985 
—. 

660 
395 
667 
—. 

000 
000 
000 
— 

742 
000 
999 
999 
000 
— 

336 646 542 

Düşülen 
Lira 

360 000 
3 513 298 

52 000 
100 000 

— 
410 000 

1 030 000 
—. 
— 
— 
— 

40 160 000 
11 299 000 

— 
— 
— 
— 

10 335 554 
97 422 165 

— 
— 
—. 
— 

197 400 
— 
— 

1 
27 471 883 

— 
— 
— 
— 
• — 

— 
— 

135 660 209 

328 001 510 

(A/2) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

199 999 
— 
— 
— 

5 000 000 
—. 
—. 

500 000 
—. 
— 
—. 

5 677 000 
125 000 

— 
— 
— 

1 750 000 
29 353 000 

477 586 534 
600 000 

2 000 000 
—. 
— 
— 
— 
—. 

20 000 
— 

15 000 000 
—. 

10 000 000 
270 500 000 

—. 
1 158 534 

— 

819 470 067 

Düşülen 
Lira 

299 998 
2 030 998 

— 
— 
— 

8 000 000 
135 002 

— 
— 
— 
— 
— 

16 000 000 
1 716 000 
7 080 000 

15 695 000 
— 

15 822 000 
342 086 000 

20 000 000 
— 

48 270 000 
— • 

11 694 000 
885 000 
515 000 

— • 

600 000 
13 605 000 
15 000 000 

— 
— 

2 440 000 
— 

3 138 534 
29 063 000 

554 075 532 

(A/3) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

3 000 

9 681 

w 

—. 
— 
.—-
—. 

000 
-—, 
—. 
—. 
—. 
—. 
—-
—-

431 
—. 
—. 

24 7B8 255 
428 401 

18 285 
10 000 

400 
1 950 

6 688 
1 999 

-

150 000 
90 000 

19 500 

171 
914 
000 
270 
000 
—-

935 
999 
—. 
—. 

000 
000 

— ı 

—. 
—. 

000 
—. 
—. 
— 

764 695 975 

Düşülen 
Lira 

—. 
— 
— 
— 
-— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
—. 

(5 000 000 
1 025 620 000 

206 960 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-—. 

170 701 
400 371 

— 
—. 
— 
— 
— 
—, 
—. 

5 675 353 

1 037 073 385 

T o p l 

Eklenen 
Lira 

199 

10 000 

500 
957 

999 
— 
— 
—. 

000 
— 
.—-

000 
500 
—. 

2 500 000 
41 714 
10 185 

53 000 
26 138 

430 151 
241 457 
487 586 

28 472 
3 950 
1 095 
9 747 
4 370 

8 395 

078 
431 
— 

000 
255 
171 
431 
534 
255 
000 
660 
330 
666 
— 

000 
152 570 000 

90 200 
15 000 

000 
000 

477 742 
10 350 

290 374 
000 
999 

24 999 
ı sm 

1 920 812 

534 
— 

584 

a m 

Düşülen 
Lira 

659 998 
5 544 296 

52 000 
100 000 

8 410 000 
1 165 002 

. 
40 150 000 
27 299 000 

1 716 000 
7 080 000 

15 695 000 
5 000 000 

1 051 777 554 
439 715 125 

20 000 000 
— 

48 270 000 
— 

11 891 400 
885 000 
515 000 
170 702 

28 472 254 
13 605 000 
15 000 000 

— 
2 440 000 

3 1!3!8 534 
170 398 562 

1 919 150 427 



1972 yılı katma bütçelerinm Hükümet teklifi ve Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

(A/ l ) Cetveli (A/2) Cetveli (A/3) Cetveli T o p l a m 

Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonca Hükümetçe Komisyonca 
teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen teklif edilen kabul edilen 

D A İ R E L E R Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları îşl. Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

54 390 604 
44 8117 790 

1195 740 207 
456 842 1013 

24 72(5 0!87 
314 2127 484 

81' 9ı85 ,©34 
103 4)315 248 
5711 '263 457 
1180i 824* '140 

7 54/1 524 
466 İ943 789 
201 0311 848 
214 118 274 
75 8816 2ı88 
3 057 «İle 

54 390 604 
45 847 790 

284 601 169 
467 897 883 

31 151 006 
24)1 502 073 
96 037 199 

116 640 380 
5)71 203 457 
48)1 824 140 

7 511 5Î24 
167 488 1611 
207 910 348 
24 1118 374 
75 386 288 

3 057 016 

32 925 000 
—• 

105 (97ll OOO 
83 470 000 
4 450 000 

913 684 000 
38 -6139 003 
86 1650 001 

,1 '597 000 000 
2 731' 883 000 

1 825 000 
183 1961 000 

38 950 000 
28 000 000 
49 900 000 

— 

312 925 OOO 
125 000 000 

106 971 000 
92 970 000 

4 150 000 
95 774 OOO 
29 '339 003 
87 090 001 

4 597 000 000 
2 723 448 200 

4 825 000 
206 H6U OOO 

38 950 000 
28 000 OOO 
19 900 000 

— 

4 845 406 
53 045 554 
22 3m sm 
35 4123 794 
1 İSMİ 7Ö6 

28 723 349 
12 '721 463 
5 070 386 

230 282 188 
584 2i08 409 

1 1(53 0)12 
14 131 854 

6 288 948 
10 5815 '203 
3 984 '641 

303 '6911 

13 845 465 
79 045 554 
213 nm 486 
41 949 048 

1 391 766 
29 1İ23 349 
112 806 206 

6 420 386 
230 282 488 
584 208 169 

1 103 012 
17 1101 264 

6 228 9418 
'10 577 703 

3 984 mi 
303 691 

92 16ü 070 
97 8613 İ344 

3123 895 070 
275 735 897 

219 9(96 953 
336 '634 83(3 
•Ü2Ö İ346 150 
1915 755 035 

2 398 545 645 
3 4917 91J5 309 

10 489 '506 
365 0)36 m3 
246 210 796 

62 653 537 
99 770 929 
3 361 307 

101 161 069 
149 863 344 
sm 575 3155 
302 816 931 

l3!0 W3 432 
306 399 422 
138 182 408 
20.O 150 767 

2 398 545 645 
3 489 430 509 

10 489 536 
390 510 415 
253 089 296 

62 696 037 
99 770 929 

3 361 307 

Toplam 2 107 801 243 2 226 798 562 5 036 828 004 5 089 323 204 1 014 743 407 1 061 664 636 8 159 372 654 8 377 786 402 



Katma bütçelerde yapılan değişiklikler 

D A l E E L E E 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Eg-e Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları îşl. Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

(A/l) ( 

Eklenen 
Lira 

1 000 
38 860 
11 055 
6 426 

27 274 
14 051 
13 205 

. 
000 
962 
780 
479 
589 
515 
132 

— 

444 362 
6 878 500 

—ı 

119 197 319 

Cetveli 

Düşülen 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

200 000 
— 

— 

200 000 

(A/2) i 

Eklenen 
Lira 

25 000 
1 000 
9 500 

2 090 
700 
440 

. 
000 
000 
000 
—. 
000 
000 
000 

— 

22 200 000 
— • 

—. 

60 930 000 

Cetveli 

Düşülen 
Lira 

8 434 

. . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

800 

— 

— 

8 434 800 

(A/3) Ce 

Eklenen 
Lira 

8 999 
26 000 

819 
6 525 
270 
400 
84 
750 

3 029 

42 

46 921 

999 
000 
323 
254 
000 
000 
743 
000 

— 

410 
— • 

500 

229 

rtveli 

Düşülen 
Lira 

.— 
— 
-— 
-— 
•— 
— 
— 
— 

— 
. . 
— 

— 

__ 

T o p 1 

Eklenen 
Lira 

8 999 999 
52 000 000 
40 680 285 
27 081 034 
fi 696 479 

29 764 589 
14 836 258 
14 395 132 

— 

25 673 772 
6 878 500 

42 500 

227 048 548 

a m 

Düşülen 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8 434 800 

200 000 
— 

— 

8 634 800 



1972 yılı Katma bütçelere Bütçe Kaılma Komisyonunca Hazine yardımına 
naJkde ve kendi gelinine yapılan ilâveler 

geçen yıldan devreden 

Daireler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Ak. 
İsltanbul Üniversitesi 
İsltanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Tekel 'Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme (Çiftlikleri Gn. Md. 

Toplam 
Devleit îSoı İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin Hazine yardımından 
düşen 

Toplam 
Hazine yardımı 

Daireler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 

Hazineye sya-
pılan ilâve 

Lira 

8 999 
52 000 

999 
000 

40 000 000 
27 081 034 

6 696 
28 264 
14 259 
13 395 

479 
589 
920 
132 

• — 

• — 

— 

190 697 153 

— 8 434 800 

182 262 

İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 
İsltanbul Üniversitesi 
İsltanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Md. 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

353 

Geçen yıldan 
devreden na

kit Lira 

—. 
—• 

680 285 
— 
— 

1 500 000 
576 338 

1 000 000 
— 

— • 

— • 

3 756 623 

— 

3 756 623 

Kendi 
gelirine 
Lira 

25 473 
6 878 

42 

32 394 

32 394 

Kendi gelirinden 
Hazine 
yardımı 

Lira 

28 460 999 
73 813 343 

353 895 069 
300 806 930 

34 022 068 
342 324 421 
130 582 359 
204 150 766 

1 825 595 643 
450 000 000 

2 883 706 505 
1 

38 000 000 
53 070 927 
3 096 306 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

772 
500 
500 

772 

— 

772 

Toplanı 
Lira 

8 999 999 
52 000 000 
40 680 285 
27 081 034 

6 696 479 
29 764 589 
14 836 258 
14 395 132 
25 473 772 
6 878 500 

42 500 

226 848 548 

— 8 434 800 

218 413 748 
— 182 262 353 

36 151 395 

Toplam 6 721 525 337 



1972 yılı bütçelerime ajilt Hükümet tasarısı Ue Bütçe Karmıa Komisyonunca kabul edilen ödenekler! gösterir csetViel 

Gren el bütçe 
Katma bütçeler 

Toplam 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe 

Hükümet 
teklifi 
Lira 

(A/ l ) 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hükümet 
»teklifi 
Lira 

(A/2) 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul -edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hükümet teklifi 
Lira 

(A/3) 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 

24 162 198 757 24 170 843 789 8 645 032 4 103 531 552 4 368 926 087 265 394 535 
2 107 801 243 2 226 798 562 118 997 319 5 036 828 004 5 089 323 204 52 495 200 

26 270 000 000 26 397 642 351 127 642 351 9 140 359 556 9 458 249 291 317 889 735 

22 
1 

23 
— 6 

044 
014 

686 577 
743 407 

059 429 
539 262 

984 
984 

Fark 
Lira 

21 772 309 167 — 272 377 410 
1 061 664 636 46 921 229 

22 833 973 803 
- 6 721 525 337 

Hükümet teklifi 
Lira 

50 310 416 886 
8 159 372 654 

225 456 181 58 469 789 540 
182 262 053 — 6 539 262 984 

T o p l a m 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 

26 270 000 OOO 26 397 642 351 127 642 351 9 140 359 556 9 458 249 291 317 889 735 16 520 167 000 16 112 448 466 407 718 534 930 526 556 

50 
8 

58 
— 6 

312 
377 

689 
721 

079 043 
786 402 

865 
525 

445 
337 

Fark 
Lir'a 

1 662 
218 413 

220 
—182 

075 
262 

157 
748 

905 
353 

51 968 340 108 37 812 552 



1972 YILI 

Bütçe Kanunu Tasarısı 

ve 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

I 





Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütsçe Karmıa Komisyonu, raporu, 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/554 
Karar No. : 183 

Culmihııriiyet Senatosu Başkanlığına 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarıları, millî bütçe tahminlerini gösteren rapor ile ibirlikte Anayasamızın öngördüğü süre içinde (30 . I I . 1971 (tarihin
de) Türkiye Büyük Millet Meclisine Bakanlar Kurulu tarafından sunulmuş, Bütçe - Karma Komisyıoaaıuındla görnişüüımek üzene 1 . 12 . 1971 tolMnlde 
Komisyona havale ibuyurulmuştur. 

Komisyonumuz, 15 . 12 . 1971 tarihinde görüşmelere (başlamış, bilâhara, Birinci Nihat Erim Hükümetince Türkiye Büyük Millet Meclisine sunul
muş bulunan 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının İkinci Nihat Erim Hükümeti tarafından da tekaibbül edildiğine dair Başbakanlıktan \geleın tezkere 
üzerine görüşmelere 38 gün geceli gündüzlü aralıksız olarak 410 saat devam edilerek 23 . 1 . 1972 ıgünü sonuçlandırılmıştır. 

Bütçelerin görüşülmesi sırasında, Komisyonun teknik özelliği göz önünde 'bulundurularak parti farkı ıgözetilmeksizin müzakerelerin cereyanı 
öinasMiidıa sayım sanjaltâr vie <mlffiietvidldMıamnıe goniş imkân verilmiş, sayın senatör ve milletvekilleri, memleketin içinde ıbulunduğu siyasi, sosyal ve 
ekonomik durumu dikkate alarak, 1972 yılı Bütçesini enflâsyonist baskıdan kurtarmak, İkinci Beş Yıllık Kafcnımıa Plâmıınun 1972 yılla ıdiMliımlin-
dö önjgörülen yatırımları sarsıntıya uğratmamak ve Finansman Kanununun getireceği vergilerle, yeniden 'getirilmek istenen vergilerin vatandaşı 
dıallua fazlıa aılki'njtıyıa düşürımıamıasinii, "biifllhıaıssıa, (ekonominin dar (boğazdan kurtarılması ve enflâsyonist baskı unsuru olmaması prensibinden hareketle 
yaptıkları konuşmalarda, 1972 yılı Bütçesi üzerindeki görüşlerini yapıcı bir zihniyet ve tutum içinde titizlik ve (berraklıkla ifade etmek suretiyle 
katkıda bulunmuşlar, ıbu suretle 1972 (bütçesinin Türkiye'nin (gerçekleri muvacehesinde malî ve iktisadi karakterinin muhafaza edilmesine gayret 
sarf etmişlerdir. 

Bu hususları böylece kaydettikten sonra millî şgelir ve 'üretim, para ve kredi politikası, dış ekonomik ilişkiler ile gelir bütçesi, personel ve bütçe 
çalışmaları hakkındaki izahatımıza temas etmek istiyoruz. 

II - MİLLÎ GELİR VE ÜRETİM : 

1971 yılında ıgelişme hızı yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Devlet İstatistik •Enstitüsünün ıgeçici (tahminlerine 'göre ıgeçen yıl ıGSMH'daki reel ar
tış % 9,2 olmuştur. 1969 ve 1970 yıllarındaki gelişme hızı sırasiyle % 6,3 ve % 5,5 idi. 

Ancak, (belirtmek gerekir ki 1971 yılında gelişme hızının yüksek seviyede 'gerçekleşmesini büyük ölçüde etkiliyen tarım kesimindeki üretim ar
tışı ile dış âlem .gelirlerindeki yükseliştir. Bilindiği gibi, önceki yıllardakinden farklı olarak 1971 yılı çok 'elverişli hava şartları içinde ıgeçmiş ve 
rekolte rekor seviyede bir artış göstermiştir. Bunun yanısıra işçi dövizi gelirleri bütün tahminleri aşar şekilde hızlı hir artış kaydetmiştir. Yalnızca, 
bu iki etkenin yaklaşık olarak % 8 oranında kalkınma hızına bir katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Diğer üretim kesimlerindeki (gelişme hızları ma gıeniei sonucu dlaha miüurflıı şekiiMe etkilemiştir. Bunu aşağıda son üıç yılın mukayeseli durumunu 
ika|wüyıaaı (millî geMiır ıdteğeıfllerli (196.1 salbûıt fiiyıatkrına ıgörc) ile zincirleme indeks rakamlarından daha yakın şekilde izlemek mümkündür. 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ulaştırma 
Dış âlem ıgeliri 

(iMily; 
1969 

124.0 
15,5 
5.4 
2J5 
0.4 

ar Tl.) 
1970 

24.3 
15.9 
6.7 
2.7 
1.2 

1971 

25.6 
17.2 
5.8 
2,9 
2.5 

Zincirleme indeks 
il 069 

99.9 
109.4 
108.8 
108.8 
155.9 

1970 

10.1.4 
102.5 
,105,3 
106.5 
305.8 

1971 

109.5 
108.7 
102,0 
107.9 
211,6 

ÖSMII 89.4 94.3 103.0 106.3 105.5 109.2 

Kalkınmamıza ıbirinci derecede ölçü teşkil eden 'sıanıayii Ikeısti/miınldle 'tıösbıt ddlüliün ıgdlüşmle hızıidır. Zira, bu kesimde sermaye - hâsıla oranı diğer 
kesimlerdekinden fazla olduğundan katma değer artışları ıgenel gelişme hızını büyük ölçüde etkilemektedir. Dikkat edilirse, sanayi sektöründe 1971 
yılının gelişme hızı % 8.7 dir. Bu hız 1969 yılına kıyasla düşük ve 1970 yılına kıyasla yüksek kal • ıraktadır. Sanayi kesimi için plânda öngörülen ge
lişme hızı % 12.0 olduğuna göre ıgerçekleşme plân hedefinin gerisinde kalan noktayı göstermektedir. 

İnşaat kesiminde daha değişik bir durum vardır. Geçen yıl bu kesimde gelişme hızı % 2.0 olmuştur. Aynı kesimin gelişme hızı 1969 yılında 
'% 8.8 ve 1970 yılında % 5,3 idi. 1970 yılında taşınmaz mallara dönük olarak alınan vergi tedbirlerinin maksadı aşar şekilde bu kesimi etkilediği or
taya çıkmaktadır. Plânda inşaat kesimi için öngörülen gelişine hızı % 7.2 dir. Oysa, 1971 yılında gerçekleşme % 2.0 olarak plân hedefinin çok al
tında bir sonucu teşkil etmektedir. 

Plân hedefine en uıygun sonuç ulaştırma kesiminde alınmıştır. 1969 yılında \% 8.8 ve 1970 yılında %6.5 olan gelişme hızı 1971 yılında % 7.9 u 
göstermiştir. Bu kesimde iöngörülen gelişme hızı % 7.2 dir. 'Görülüyor ki, ulaştırma kesiminde ,gelişme hızı, hem önceki yıllara kıyasla önemli 
bir farklılık 'göstermemekte ve hem de plân hedefine ibüyük bir yakınlığı bulunmaktadır. 

YATIRIMLAR : 
1970 yılı sonuçlarına ıgöre toplam sabit sermayio yatırımılıan 1965 yıllı fiytaltiliarn iüle (20.153) milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu (miktarın 10J645 

ıni'ıiliyon liinaısı kaimin ıSdktiörü yajtıriimlllaru vio (9.508) milyon lirası özel sektör yatırımlarıdır. 1969 yılı ile kıyaslandığında toplam sabit sermaye yatı-
MiDİlajrı % 5.9 oHamınldıa bir lartışı lalksıejtitÛMd-atiedir. 

1970 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarındaki artışı daha ziyade özel sektör yatırımları etkilemiştir. Kamu sektörü yatırımlarının % 3.4 
artışına karşılık özel sektör yatırımları % 8.7 artmıştır. 

1971 yılı durumuna gelince, Devlet Plânlama Teşkilâtının öntaihminlerine .göre 1965 yılı fiyatlını li'lie topHiatrn öaıbüt (Soranıayie yaltıriımilıanaıaın (20.836) 
milyon lira olması beklenmektedir. Aynı tahmine göre bu miktarın (10,552) ımiilyon ılirajsı kanın ısekoöım ve (10.284) anilyian llinası özel «ektör yatırımla-
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rı ile ilgilidir. Böylece, geçen yıl toplam sabit sermaye yatırımlarında % 3.4 loranı ile sınırlı kalan bir artış meydana gelmiş ve söz kıonu&u artışı 
özel sektör yatırımlarında % 8.2 olduğu tesbit edilen artış etkilemiştir. Buna karşılık geçen yıl kamu sektörü yatırımlarının % 0.9 oranında gerile
diği dikfealtü çefcmiiiştir. Kjaıınıu ısdktörü yatmımilıarındaki azalmayı ıgenel ve katma bütçeli daireler ile mahallî idarelerin .harcamaları etkilemiştir. 

ÖtiM biır drfialde de, geçen yıil yatıran fajaliyetoljeri artmış olmakla 'beraber bu artış yavaşlıyan bir seyir içinde meydana gelmiştir. Şüphesiz, Ibu du
rumun gelişme hızını kısıtlayıcı yönde etkisi ve sonucu olmuştur. 

İSTİHDAM : 

Tarım ve Tanim dışı kesimlerde fiilen çalışanlar ile yurt dışına gidenlerin (toplam sayısı 1969 dıa (14.056) bin iken 1970 !te (152) bin artışla 
(14.208) ıbine ve 1971 ide (176) ıbin artışla (14.394) ibine yükselmiştir. ıSon yıldaki istihdam artışını 80 (bin artışla ıbaşlta sanayi keşimi olmak 
üzere hizmet, ticaret ve inşaat kesimleri eJtikilemiştıir. Buna İkarşılık tarım kesiminde fiilen çalışanların sayısı değişmiyerek 1970 yılı «seviyesinde kal
mıştır. Yurt dışına gidenlerin ısıayısı ise (28) bin azalmıştır. 

1971 yılında istihdam seviyesinde bir yükselme ılımasına rağmen iş isitiyenlerin dalha fazla çoğalması (nedeniyle ibu yükseliş yetersiz kalmış
t ı r / Nitekim, Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan tahminlere göre geçen yıl sivil iş güeü talebinin (176) 'bin artmasına karşılık sivil iş gücü arzı 
(421) ibin fazlalaşmıştır. Bu durum bize geçen yıl işgücü fazlasının iartmış olduğunu .göstermektedir. 

1969 ve 1970 yılları için gerçekleşen ve 1971 yılı için talhmin edilen istihdam seviyeleri ve artışlar sektörler itibariyle aşağıda gösterilmiş
tir. 

(Bin kişi) 
1969 1970 Artış 1971 Artış 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Yurt dışı 
Diğer 

Toplanı 

9.750 
1.402 

470 
420 
366 

1.130 
105 
413 

14.056 

'9.750 
1.424 

489 
437 
385 

1.202 
108 
413 

14.208 

— 
22 
19 
17 
19 
72 

o O 

152 

9.750 
1.504 

496 
458 
409 

1.274 
80 

413 

14.384 

— 
80 

7 
21 
24 
72 

— 28 
— 

176 

http://kesim.le.nde
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İş ve İşçi Buüıma Kurumundan «dinilen bilgilere göre 1970 ve 1971 yıllarının Ocalk - Ağuısitos ortalamasına ıgöre müracaatlarda, iş münihallerinde 
ve lise yerleışrtirmdlerıde mulkayeJseli dorum şöyledir ': 

Ocaik - Ağustos »ortalaması (Değişme 
1970 1971 Miktar Nishet 

İ§ isftiyenaer 46 729 49 689 + 2 960 + 6.3 
İş münıhalleri 29 559 28 132 — 1 427 — 5.1 
l§e yerleştirilenler 27 480 26 629 — 851 — 3.2 

Giörüılıdüğfü ıgilbd, 1970 yılına /kıyasla 1971 yılında iş isftiyenlenin sayısı % 6.3 artmış, iış münhallerıi sayısı % 5.1 ve ilse yerleştirilenlerin sayısı 
% 3.2 elksilmişjtir. Bu ıralkamllar dsitilhdam yönündem lolumlu sayılamıyacak bir ıgelişmenin içinde (bulunduğunu ibelli eltmekltedir. 

TALEP : 

Devlet Plânlama Teşkilâtının tahminlerine göre cari fiyatlarla '19İ09 yılında < (I94;6!9İ6>) ımilyon lira olaa torplam tiüketim fharcamaları 11970 yılında 
% 15.1 artışla (109.014) milyon liraya ve 1971 yılında % i28.8 artışla (140.428) milyon liraya yükselmiştir. Yine cari fiyatlarla toplam yatırım har-
eaımaları ise, 1969 yılında (24.732) miilyon liradan 1970 yılımda '% 15.4 artışla (28.547) milyon liraya ve 1971 yılında {% 19.8 artışla (34.196) 
milyon liraya çıkmıştır. Bu karşılaştırmadan anlaşılacağı üzere gerek tüketim harcamaları ve gerekse yatırım harcamaları geçen yıl önceki yılda-
kilerden daha hızlı bir artış göstermiştir. Ayrıca, dikkate değer bulunan nokta, geçen yıl tüketim harcamalarının yatırım (harcamalarına kıyasla 
çok daha hızlı bir büyüme gösterişidir. 



Aşağıda toplam talep durumundaki gelişmenin ayrıntıları hakkında bir fikir edinmek üzere bellibaşlı üretim ve tüketim mallarının 1969 ve 1970 
Ocak - Aralık dönemleri, 1970 ve 1971 Ocak - Eylül dönemleri itibariyle iç satışlarının mukayeseli durumu görülmektedir. 

Ocak - Aralık Ocak - Eylül 
Birim 1969 1970 1970 1971 

Hadde mamulleri' 
Çimento (2) 
Şeker (2) 
Kahve (1) 
Çay (1) 
Sigara (1) 
Tütün (1) 
Bira (1) 
Rakı (1) 
Şarap (1) 
Pamuklu dokuma 
Yünlü dokuma 

(D 

(D 
d) 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Bin litre 
Bin litre 
Bin litre 
Bin metre 
Bin metre 

703 
5.730 

594 
2.904 

15.478 
36.253 
3.146 

38.839 
17.541 
6.381 

212.941 
5.309 

1.145 
6.395 

609 
3.817 

17.861 
37.830 
3.607 

39.543 
18.181 
5.681 

227.432 
4.935 

534 
4.945 

439 
2.823 

13.402 
29.573 

2.946 
32.996 
14.440 
4.341 

170.859 
3.199 

724 
5.889 

474 
3.646 

14.499 
31.408 
2.497 

37.293 
15.594 
4.626 

219.661 
3.984 

(1) Resmî sektör 
(2) Resmî ve özel sektör 

Yukarıki rakamlara göre yatırım mallarından hadde mamulleri ve çimento iç satışları dikkate değer artışlar göstermiştir. Diğer yandan, tüke
tim malları içinde önemli bir yeri olan tekel maddeleri ile dokuma maddelerinin iç satışları büyük artışlar kaydetmiştir. Bu gelişme, talep yükseli
şini yansıtması bakımından ilginç bir yön taşımaktadır. 

MYATIiAK : 

ll'OT yılında «daha öncelki yıllar seviyesini aşan önemli fiyaıt yükselişleri lolmuşttıır. Topftatı >eşya fiyatları gmel inklelkısi 11(969 yıfaida % 6,0 ve H19TO 
yılında •'% 5>/6 oranlarımda yîüttdselımişti. !1)97\1 yılının onbir aylıik dönıemiıude isıe 'genel indeksin yükselişi % tl)6,0 -oranını Ibutouışftur. 
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Geçinme* indekslerindeki yükselişler daha da ıbıüyük ölmüştür. 1969 yılıada % 6,6 ve 1970 yılında % IK1',6 artış gösteren Ankara geçdnıne indeksi 
1971 yılının on bir aylık döneminde <% 20,3 yükseliş 'kaydetmiştir, îstanlbu!I ıgeçinıme indeiksinin 11969 ve 19TO yıllarındaki yükselişi «ırasiyle % 4,8 
ve % '7,9 dan ibaret bulunuyordu. Aynı indeksin 11(971 yıliLiın on ibir aylık dönemimdeki yükselişi ise % 18,1 oranındadır. 

(1963 = ' 10O) 
Toptan eşya fiyatları Ankara geçimme lîisltanlbul geçinme 

genıeil indeksi indeksi indeksi 

-1069 (112 aylık ortalama) Ü36.9 ,133.7 H44J2 
1970 (1İ2 aylık 'ortalama) 1144.5 148.3 .156.6 
1(971 (11 aylık .ortalama) 1(67.6 179.1 18:3.7 

Toptan eşya fiyatları ile 'geçinme indekslerinin geçen yıl'ki yükselişlerinde gıda maddeleri fiyatlarındaki artışlar önemli ibir rol oynamıştır. 
Ayrıca, giyim eşyası fiyatlarının sürekli artışlarla geçinme indekslerinin yükselişini etkilediği görülmektedir. Bu 'gelişmeden tüketim mallarınla dö
nük talelbin fiyatlar (üzerinde ^önemli İbir ibalskı unsuru 'haline gelldiği sonucu çikarılaibilir. 

Toptan 'eşya fiyatları ıgenel indeksinin Mr \biölümünü teşkil eden sanıayi hammaddeleri ve yarı mamulleri fiyatlarında (geçen yıl % '20 oranını 
aşara artışlar tespit edilmiştir. OBu artışlar, -önemli ölçüde maliyet yükselişlerinin de fiyatlar genel seviyesini yükselttiğini (belirtmektedir, 

(111963 = 1100) 
Toptan eşya fiyatları Ankara geçinme ÜJsıtanibul geçinim e 

•genel indeksi indeksi indeksi 

\\WIQ Aralık 
il/91711 Mart 
I197H Haziran 
İÜ9I71 Ey^lül 
0(9171 Kasım 

1150.3 
1160.7 
1613.8 
Ü/72.4 
01823 

189.9 
M3 
.177.4 
.1195.0 
Ü98.8 

163.7 
İ7U1 
178.7 
196.7 
202J3 

Dikkat edilirse, 'geçen yıl içindeki periyodik fiyat yükselişleri en (büyük ölçüde Haizimi - Eylül dönemine raslamıştır. Hatırlanacağı 'gibi, İkti
sadi Devlet 'Teşekküllerinin yeni fiyat düzenlemeleri de fbu (aylarda olmuştur. Fiyatlar genel seviyesinin yaz aylarındaki ramlardan oldukça etkilen
diğine şüpöıe yoktur. 

Fiyat yükselişleri geçen 'yılın öElkim ve Kasım aylarımda devam etmişse de (bu yükselişlerde diğ-er etkenler yanımda mjevisim durumunum rolü ve 
tesiri olmuştur. 

file:////WIQ
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BâBAVEMSBDft : 
ılSTCH yümda 'efeoai'O'mimiızin likiditesi önemli bir ıgenişleme «göstermiştir. Gecen yûm ilk &ekiz aylık dönemimde para arızı -% 18,4 aritnıisgftır. önıeelkî 

yılların aynı döneminde değişmeler <ço'k dalha Sınırlı ölçüler içinde kalmıştı. 

Yılım son ayla/nalda para arzmdaki artışın daha da fazlalaşmış olması Ibelklenımekftedir. Zira, tedavül ve ımevdut ihacmı Ağustos ayındanıspnra (bli-
yü!k artışlar göstermiştir. '1Ö70 ve 11071 yılları sonlarımın mukayesesine ıgöre tedavüle çıkarıilian banknot miktarı % 2İ2.4 artmıştır. OBu artışta (başlıea 
iki önemli etlken (bulunduğuna işaret dtmek 'gerekir. Biri işçi dövizlerinin (bJüytülk katkısı ile rezervlerimizin artmış olması ve ıdiğeri yüksek rekolteden: 
ötürü destekleme alımlarınun genişlemiş bulunmasıdır. 

1971 yı'lının ilk yedi aylık döneminde ıtopilam mevduatta % 14,0 <oranında Mr artış (meydana gelmiştir. Önceki yi'Haınn aynı döneminde 
benzeri genişlemeye rastlamak müim'kün değildir. Buuun başlıca nedeni, geçen yıl 'büyüklükleri çoğalan nominal gelir artışlarıdır. 
Önemli fiyat yüiksel işi erinin tasarruflara olumsuz yönde etkilememiş bulunım/asını ınustlu b i r gel işime tsayımaik yerinde oluır. 

Banlka kredilerindeki artış mevduata naza ran daha ınıütıevazi kalmıştır. Geçen yılm il k yedi aylık döneminde toplam banka kredi
leri % 2,2 oranmda genişliyebihnişto^^^ ve 1970 yillarının aynı dönemindeki! artış ise sı raısiyle % 12,7 ve % 3,,6̂  oranlafrındla idi- Görü'-
'lüyor ki, .geç'en.'yıl kredi talenindeki artış düşük kalmıştır. Bâzı 'bankalar plasman im kânlarının.daralması karşısında Merkez Banka
sına olan borc'lafrım asgari seviyeye indirme yo lunu tercih etmişlerdir. 

DİŞ EKONOMİK İDİŞKİLER : 
1971 yılınımı on iki aylık döneminde dış ticaretimizin lıaemı 1.847 milyon dolar, olmuştur. 1970 yılının o;n iki aylık dönemmde dış ti

caretimizin hacmi 1.536 milyon dolar olarak tesbit edilmiştir. Buna nazaran geçen yıl dış tiea iletimisin hacmi 311 milyon dolar ve nisbet olarak 
c/c 20,2 genişlemiştir. 

(Milyon dolar) 
Artış farkı 

1970 1971 Miktar % 

İhracat 588 676 88 15,0 
İthalât 948 1 171 223i 23,6 

Düş Ticaret hacmi 1 536 1 847 311 20,2 
Dış Ticaret açığı 360 495 135/ 37,5 

Görüldüğü gibi,, dış ticaretimiz hacnrmdaki genişlemeyi meydana 'getiren hem ihraeatımızda'ki ve hem de ithailâtımızdaki artışlardır. Geçen yıl 
ihracatımız 88 milyon dolar olarak % 15,0 fazlalaşmıştır. Bu artışın sanayi1 mallarımızda ve serbest döviz 'sahasına yapılan ihracatla ilgili oluşu mem
nuniyet verici ibir gelişmedir, ithalâtımız' geçen yıl 223 milyon dolar ve % 23,6 oranında bir büyüme göstermiştir- Geçen yıl özellikle hammadde 
ithalâtında a'rtış olduğu kayideldilimek gerekir. 
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Ödemeler dengemiiizin ihracattan ^oıura, en önemli igelir kalemi haline gelen işıçi dövizlerin de büyük gelişme olmuştur. 1970 yılında 273 
milyonı ıdolâr işçi dövizi geliri 1971 yılında 4 70 milyon dolara yükselmiştir. Böylece, işçi dövi zi gelirlerinde 200 milyoın dolara yakım /bir artış 
sağlanmıştır. 

'Geçten yâ turizm gelirlerinde d'e bir miktar gelişme isıağlanmıası beki emmektedir. 1970 yılında, 64 ımilyon dolar olarak gerçekleşen miktar 1971 
yılında muhtemelen 75 milyon dolar seviyesinde o laoaktıır. 

GELtR BÜTÇESİ 

ÎMnei Beş Yıllık Kalkınma Plânının 5 ;nci yılım içline alan 1972 malî yılı Gelir Bütçesinin mahiyet ve durumu hakkında bir fikir vermek üze
re, Devlet gelMerinin ıgeçjmliış yıllardaki gelişmeler ve uygulama neticelerini incelemekte fayda vardır. 

Malumları bulunduğu üzere, plânlı devrede öngörülen (kalkınma (hıızını ve (bu arada (karma ekonomi sistemi (içinde kamu sektörüne isabet eden 
yatırımların ıgerçekleŞtirilmesıi zorunluluğu, plân devresinde devamlı ıolarak (kamu tasarruflarının artırılması ve (bu maJksaitla Devlet gelirlerinin 
seneden işemeye (büyük nM>eit ve miktarlarda 'gelişmeler göstermesi ısonoeunu meydana getirmiştir. Bu arada, igelir kayna'Mannın yetersizliği selbe-
bi ile mahallî idarelerce yerine getirilmesi imkânı bulunmayan alltyapı yatırımları il'e nnaıhallî hizmetlerin merlkezî Devlet tarafından yürütülmesi 
duruınuu' (genel ve (katma bıültçeüerin (hacimlerinin (büyük nisbetlerde artmasına ımüneer olmuştur. 

111932 yılı başlangıç olaralk alınıma'k ve aynı yıl ıgayrdisâfi miM hâsıla ve (genel bütçeye giren vengi 'gelirleri endelksi 1100 farız edilmek suretiyle 
hazırlananı 'aşağıdaki (tabloda, bu durum, açık olarak giörülmelktedıir. 
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L O L O l O ı O U ^ L O L O C O C O C O C O C O C O C O C O C O C O t ^ C — cnc^cn<^cncncncncncnc^cncncnc^c^cncncn 

J 
ö 
^ 



— 12 — 

Yukardaki tablonun tetkikinden de görüleceği ü/ere, Genel Bütçe vergi gelirlerindeki bu gelişmeler sonunda, toplam genel bütçe gelirlerinin 
gaysisâfi millî hâsıla içindeki oranı da seneden seneye önemli ölçüde artışlar göstermiş bulunmaktadır. 

Genel Mtçe g-elirleofinin millî hâsılaya oranı 

Yıllar 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (*) 

% 

12,05 
11,65 
14,98 
14,80 
16,65 
16.08 
16,13 
16,11 
17,38 
17,32 
17,49 
21,19 
20,10 

(*) Tahmin 

1959 ilâ 1971 yılları uygulamalarını gösteren yukardaki tabloda görülen devamlı gelişme seyriî, bir yandan yıllık üretim, tüketim ve »muameleler 
hacmindeki artışlar ile millî gelirde kaydedilen gelişmelerle ve diğer yandan da özellikle plânlı devrede kendini gösteren vergi reform ve ek 
finansman tedbirlerli neticesinde sağlanmış bulun-yıaktadır. Vergi idaresinin ve vergi kazasının yeniden düzenlenmesi ile sağlanacak olan tesirli 
ve âdil bir vergi uygulamasının, mütaakıp yıllarda bütçelerin ek finansman ihtiyaçlarının sağlanması 'için olağanüstü vergi gayretleri gösterilmesi 
zorunluluğu önemli derecede azalacaktır, 
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Vergi gelirlerindeki artışlarında belirtilmeye değer bir husus da Vasıtalı - Vasıtasız vergi oranlarındaki gelişmelerdir. Vergi .gelirleri idinde Va
sıtasız vergilerin payı 1965 ten bu yana devamlı şekilde artmakta bulunmasıdır. Bu cihet aşağıdaki tabloda <beiMrli bir şekilde görülmektedir. 

Vasıtasız ve Vaısitalı vergüerin vergi gelirleri iiçimdıefki hi!ss©si 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Vasıtasız 
vergiler 

3 3*85,6 
4 189,4 
5 077,3 
5 689,3 
6 775,3 
8 640,7 

(x) 11 766,0 

Vasıtalı 
vergiler 

6 872,1 
8 251,2 
9 818,6 

10 542,5, 
12 339.0 
14 351,8 
19 036,0 

(Milyon 

Vergi 
gelirleri1 

10 257,7 
12 440,6 
14 296,0 
16 232,1 
19 114,2 
22 992,6 
30 802,0 

TL) 
Vasıtasız 
vergilerin 

vergi gelirleri! 
içindeki payı 

• % 

33,0 
3'3,6 
34,0 
35,0 
35,4 
37,5 
38,2 

Vasıtalı 
vergilerin 

yergi gelirleri 
İçindeki payı 

% 

67,0 
66,4 
66,0 
65,0 
64,6 
62,5 
61,8 

1971 malî yılının 10 aylık devresinde gerçekleşen Devlet gelirleri tahsilatı, 1971 malî yılı sonunda gelir bütçesi ile tahmin olunan miktarla-
ri'n üzerinde bir artış sağlanacağını göstermektedir. Nitekim bahis konusu dönemde, vergi gelirlerinde 1970 tahsilatına nazaran % 36 oranında 
ve toplam genel 'bütçe gelirlerinde ise % 32,9 oranında artışlar kaydedilmiştir. B(u durum, malî yıl sonunda vergi ve geneli bütçe gelirlerinin, inisiyal 
bütçe tahminlerini önemli ölçüde aşacağı hususundaki kanaati kuvvetlendirmektedir. 

1971 senesinde Devlet gelir lerinde kaydedilen bu önemli gelişmelerde, mîllî g'elirde meydana gelen artışların ve 1970 senesinde alman finansman 
tedbirlerinin etkileri olmuştur. 

(x) Tahsilat tahmini 
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1971 malî yılının Mart - Aralık dönemi 10 aylık uygulama sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon Tl.) 

Gelirin cinsi 
1971 Yıh 

bütçe tahmini 

Vasıtasız vergiler 
Vasıtalı vergiler 
Vergi dışı normal gelirler 
Özel gelirler ve fonlar toplamı 

11.215 
18.335 
2.093 
4.Ö50 

Genel Toplam. 36.293 

Mart - Aralık 
dönemi tapdam 

tahsilatı 

10.084 
14.616 
2.194 
2.440 

Tahsilatın 
tahmine 
oranı % 

89,91 
78,62 

104,82 
52,47 

29.334 80,82 

1971 yılı genel 'bütçe gelMeriııin 10 aylık toplam tahsilatı geçen yılm aynı dönemine nazaran 7.2 milyar liralık ve 1971 vergi gelirlerinin 10 aylık 
tahsilat miktarı ise, geçken yılın aynı devresine nazaran 6.5 milyar liralık bir artış göstermektedir. 
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1972 YILI GELİR BÜTÇESİ 

1972 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısına ekli (B) cetvelinde yer alan gelir tahminleri ile Komisyonumuzca bu tahminlere yapılan ilâvelerden sıonra 
(B) cetvelinin aldığı son şekil 1971 yılı bütçesi ile mukayeseli olarak: aşağıdaki taibloda gösterilmiştir. 

Gelirin cinsi 

Vergi 'gelirleri 
— Gelir üzerinden alman vergiler 
-—• Servet ve servet transferleri üzerinden alınan vergiler 
—• Üretim üzerinden alman vergiler 
—• Harcamalar üzerinden alınan vergiler 
—• [Hizmetler üzerinden alınan vergiler 
— İthalât üzerinden alınan vergi ve resimler 
Vergi dışı gelirler : 
Özel gelirler ve fonlar : 
— Tasarruf bonoları 
— Karşılıklı paralar ve proje 'kredileri 
— Fonlar 

(Milyon Tl.) 

1971 Bütçe 
tahmini 

29:550 
10.700 
1.165 
6.330 
1.020 
3.120 
7.215 
2.093 
4:650 
1.250 
2.100 
1.300 

1972 Bütçe 
teklifi 

45.060 
17.950 
2.000 
8.568 
1.580 
4.622 

10.340 
4.550 

700 
100 
— 

100 

Bütçe Komis
yonunda yapı-

lan ilâve 

. 
• — • 

— 
— 
— 
— 
-—• 

1 
—. 
— 
—. 
— 

Toplam 

45.060 
17.950 
2.000 
8.568 
1.580 

— 
— 

4.552 
700 
100 
— 

100 

Toplam 36.293 50.310 50.312 

1972 malî yılı bütçesi gelir tahminlerinde aşağıdaki esas ve kıstaslara dayanılmıştır. 
1. 1971 malî yılının uygulama «sonuçları, 
2. Geçen yıllar tahsilatlarında kaydedilen gelişmedir, 
3. 1972 yılında millî gelirde meydana gelecek: artışlar, 
4. 1972 yılında yapılması öngörülen 1 milyaıf 300 milyon dolarlık ithalât hacmi, 
5. Vergi kapsamına giren maddelerin 1972 yılı üretim ve tüketim tahminleri, 
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6. 1972 yılı istihdam hacmi, 
7. 119172 yılında alınacak finansman tedbirleri ile sağlanacak ek gelirler. 
1972 malî yıllı İBütçesi gelir tahminlerine esas alınan bahis kıonusu temel verilere göre, (B) cetvelinjdo yer alan miktarların yerinde ve tutarlı 

olduğu anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, gelir kalemlerine ait madde gerekçesinde, 1972 yılı gelir tahminlerinin ne şekilde yapıldığı, her 'gelir (kalemi için ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmış bulunmaktadır. Madde gerelkçelerindeki açıklamalardan gelir tahminlerinin samimî ve objektif olarak yapıldığı ve kabulü ge
rektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Yukarda'ki tablodan da .anlaşılacağı; üzere, Komisyonumuz, çalışmaları sırasında (çeşitli gelirlere) (1 662 !157) lira ilâve yapmıştır. 
Komisyonumuzca yapılan Ibu ilâveleıUen sonra. (50 310 41)6 885) lira olarak tdklif edilen genel bütçe gelirleri (50 312 079 013) lira olarak 

tesfoit edilmiş bulunmaktadır. 

PERSONEL YE BÜTÇE ÇALIŞMALARI 

Pörpcnel r'eflortm çallgmaları : 
1971 Wütçe yılı içinde '657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması Ibakumınldan yoğun çalışmalar yapılmıştır. 

Kurumların intibak işlemleri bâzı ihtilaflı durumilar hariç tamamlanmış, yeni verilen kadrolarla binlikte 657 sayılı Kanunla öhgörülen kadro 
düzenine ııılaşmaık yolunda önemli aşamalar yapılmıştır. 

Ünlvan standaııdizasyoınu açısınMan öncımli bir -gelişme olarak kurumların 1, 2. 3 ve 4 nedi'derecelere ıgircn 'memuriyetleri tesbit edilmiştir. Di
ğer derecedeki memuriyetler açısınldan çalışmalar yürütülmektedir. 

Türlk kamu yönetiminde istihdam politikası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ile öngörülen Devlet .memuru, sözleşmeli personel ve işçi sîta-
tüleri istikametinde yürütülmüş, çeşitli istihdam şekilleri bu üç, statü Ihalinkte birleştirilmiş ve kanunun amacı olan tek ücret, ücretlerin denkliği 
ve aleniliği prensipleri geriç eki eşti rilm iye çalışılmıştır. İş değerlendirme ve ıkadro analizlerinkleki teknikler geliştirildikçe ve 'bu husustaki dokü
manlar arttıkça Icurumlann ideal kaklro düzenlerine ulaşılmış -olacaktır. 

Kurumların görev ve çaluş'ma yöneltme]iMeriyle ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Halen Devlet Personel Dairesin'de yürütülmekte olan çalış-
analar kısa 'zamanda tamamlanacaktır. 

[Emeklilik rejiminde de personel [kanunlarının uygulamaya, girmesi sebebiyle gerekli değişiklikler yapılmış ve bununla ilgili 1425 sayılı Kanun 
1 1 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmına eklenen bir madde ile iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları veribnesi öngö-
ıi'ühnüştür. Kanun hükmü gereğince yapılacak ödemenin esaslarını düzenliyen yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yeni düzende 
iklimlere ve ne miktarda söz konusu zamların ödeneceğini bütçe kanunu ile tesbiti gerekmektedir. iAncak bu tesbitler (emniyet hizmetleri sınıfında 
görevli personel için yapılarak bütçeye konulmuş, diğer hizmet sınıfları için genel dengenin bâzı çalışmalar sonucunda tesbit edilebildiği göz önün
de tutularak yeni düzende Öngörülen ödemelere tckabbül eden eski uygulamadaki bâzı ödemelerin yeni tesbitler yapılıncaya kadar ödenmesi 
20 . 11 . 1971 gün ve 7/3519 sayılı İBakanlar Kurulu karariyle öngörülmüştür. 
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Program (bütçe çalışmaları : 

1973 yılı İBüt§e Kanununun Karma Bütçe Eöinisyonunda .müzakere edildiği günlerde haajr^şnnijaBîna başlanılan, bütün genel t e tefetma bütçeli 
kuruluşlara /ait program bütçe modelleri tamamlanmak üzenedir. Modellerin 1971 malî yılının sona ermesinden önce parîöın^terletii& tetkikine 
sunulmasına gayret edilmektedir; 

Genel ve katma bütçeli kuruluşlarına aât bütçe modellerinin programları, alt programlar ve mümkün olan. hallerde faaliyet ve projeler itiba
riyle tanzim edilmesini hedef tutan program bütçe sisteminin, ödeneklerin daha objektif esaslara göre tesbitine imkân vereceği ve yasama organ
larına daha rasyonel bir tetkik ve murakabe imkânı sağlamak suretiyle kamu hizmetlerinde önceliklerin daha iyi saptanmasına yol açacağı umulmak
tadır. 

Bütçe Kanunu Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduğunda Kültür Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, Sanayi ve Ti
caret Bakanlığı olarak (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde adı geqen bakanlıklardan Balkanlar Kurulu Karan ile Kültür Bakanlığı kaldırılmı$, 
bu bakanlığın ödenekleri Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine dahil edilmiştir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Dış Ekonomik İlişkiler bakanlıkları arasında hizmetin yeniden düzenlenmesi bakımından her iki bakanlığın 
bütçelerindeki ödenekler tefrik edilerek bütçeleri yeniden tanızim olunmuş ve isimleri de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı şek
linde Başbakanlıkça tesbit edilerek Komisyonumuzda da böylece (görüşülmüştür. 

Yukarıda verilmiş bulunan genel izahattan sonra 1972 Yılı Bütçesinin karakteristik vasfını bozmadan Komisyonumuz, memleketin genel asa
yişini tarsin ve anarşik ıolaylara meydan vermemek amacı ile günün icapları olan silâh, araç ve gereçlerin temini için Jandarma Genel Komutan
lığına, ve bütçelerin Hükümetçe tanzimi sırasında karşılığına (1) er lira ödenek konulan, 

Köy Elektriklendirilmesi için yapı'lan faaliyetleri durdurmamak ımaksadiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, 
Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonuna, Küçük Sanayi çarşıları ve siteleri kuracak kooperatif ve belediyelere yapılacak kredi yardımına, 

özel Sektör Sanayiinin İşletme ve Tesis Kredileri ile Küçük El Sanat Kooperatiflerinin faaliyetlerini durdurmamak maksadiyle Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığına, 

Ulaştırma ve hizmetler sektöründeki çalışmalarının devamını ve yenilerinin Plânda öngörülen köy yolları ile içme sularının yapılmasında sar-
fedilmek maiksadiyle Köy İşleri Bakanlığına azımsanmıyacak ölçüde ilâveler yapılmıştır. 

Toprak Reformunun gerçekleşmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesine konulan (150 000 000) lira, bu faaliyetlere katılacak kuruluşların 
yapacakları hizmetler dikkate alınarak bu kuruluşlar arasında tevzi edilmiştir. 

Katma bütçeli idarelerin, bilhassa, üniversiteleriîmizin öğretim üye ve yardımcılarının aylıklarını düzenliyen Kanunun gereği olan ödeneklerin ko
nulduğunu, öğretim ve eğitim faaliyetinin düzen içilnde devamlılığını sağlamak, üniversite ve faJkültelerin yurt sathında gelişip serpilmelerine 
imkânlar vermek üzere ilâve/ler yapılmış, diğer kaltaıa bütçeli idarelere de bütçenin durumu dikkate alınarak hizmetlerinin aksamadan yürütül
mesini sağlıyacak gerekli ilâveler yapılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz, Başbakanlik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı bütçeleri ile IBütçe Kanununun beşinci maddesine 
bağlı (G) işaretli cetvel üzerinde tekriri müzakere yoüu ile ilişik cetvelde görüldüğü üzere değişiklikler yapmıştır. 

Yapılan ilâveler karşılığı olarak Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/3) işaretli Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarından bütçenin genel 
istikrarını bozmadan bâzı indirimler yapmak suretiyle Genel Bütçeye toplam olarak (1 662 157) lira ilâve yapılmış bulunmaktadır. 
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Bu suretle bütçenin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller inin yekûnu (50 312 079 043) lira olmuş, (A/ l ) (A/2) ve (A/3) işaretli cet
vellere yapılan (1 662 157) lira, Gelir Bütçesinde 63.000 ncl bölüm 63.800 ıncü Çeşitli Gelirlere ilâve edilmek.suretiyle Gelir Bütçesi toplam rakamı 
da (50 312 079 043) lira olarak tesbit olunmuştur. 

— Büyük bir malî sıkmtı içinde bulunan il özel idareleri ile belediyelere ayrılacak kanuni payların .kanunlarında belirtilen nisbetlere sadık 
(kalınarak Devlet bütçesine konulmasını, 

— Ankara'da 'Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma. Derneğine bir milyon liranın Maliye Bakanlığı bütçesinin derneklere yardım mad
desinden ayrılmasını, 

— Vatanımızın tarih ve medeniyetini araştırına yolundaki hizmetlerinin devamını sağlamak gayesiyle Selçuklu Tarih ve Medeniyet Enstitü
süne yardımda bulunulmasını, 

— Dış temsilcilik mensuplarının bulundukları yerlerde hem hizmetlerin süratle görülmesini temin, hem de emniyetleri bakımından bir mahalde 
toplanmalarını sağlamak için binalar satınalınmasrnı, 

—. Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal ve kültürel yaşantılarının gerektirdiği masraflarla cenazelerinin yurda getirilmesi için Çalışma Ba
kanlığına konan ödeneğin % 75 cenaze nakil masraflarına % 25 inin ise diğer masraflara tefrik edilmesini, 

— .Devletin cari masraflarının çok arttığı, bu masrafların kısılması ve israfa sebebiyet verilmemesi için tedbirler alınmasını, 
—• Balkanlıklar bütçelerinin (A/2) yatırım harcamaları cetvelinde olup bilâbara komisyonda Bayındırlık Bakanlığına aktarılan yapı, tesis ve bü

yük onarım ödeneklerinin bütçelerin hazırlanması safhasında komisyonda mükerrer işleme lüzum kalmadan Bayındırlık Bakanlığı (A/2) yatırım 
harcamaları cetveline dâhil edilmesi için Maliye Bakanlığının dikkatinim çekilmesini, 

— Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu eratının yiyecek ve giyecek masraflarının evvelden tesbit edilerelk Millî 'Savunma bütçesine 
dâhil edilmesini, ikinci bir işlemin komisyonda tekraren yaptırılmaması için ilgililerin dikkatinin çekilmesini, 

—• Devlet personel adedinin mutlak surette tesbit edilmesini, 

— Bakanlıklara tahsis edilmiş kadrolardan bu kadrolara tâyin yapılamıyıanların süratle gözden geçirilerek tekrar torba kadroya alınmasını, 
—• Şişkin ve fazla kadrolar bakanlıklarda süratle reorgaınizjasyona giderek şişkin kadroların normal seviyeye en kısa zamanda düşürülmesini, 
— iller ne suretle olursa olsun zaruret olmadıkça boşalan kadrolara yeniden atama yapıkna-ınam ve bu kadroların Maliye Bakanlığına iadesi

nin teminini, 
— Maliye (Bakanlığında bulunan torba ve normal kadrolarda çok büyük kanuni bir zaruret olmadıkça bakanlıklara tahsis edilmemesini, 
— Torba kadro intibakları kısa bir süre içinle süratle yapılması gayesiyle alınmıştı. Aradan iki yıl gibi bir müddet geçtiği halde hâlâ bu ko

nu halledilememiştir. Bunun için de Bütçe Kanununa geçici hükümler konmuştur. Bu mevzuun 1972 yılında mutlak surette halledilmesini, 
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— İktisadi (Devlet Teşebbüslerinin sermayelerini takviye ve zararlarını kapatmak nıaksadiyle yapılan transfer harcamalarında âzami dikkatin 
gösterilerek cari harcamalara ve lükse kaçılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını, 

— Cari harcamalarda önemli bir yer işgal eden dış seyahat harcamaları, yurt içi geçici görev yollukları, demirbaş ve kırtasiye alımları ile 
diğer alımlarda âzami tasarrufa riayet edilmesi ve bilhassa bunların disiplinli bir programa bağlanmasını, 

— Taşıt alımları ve taşıt işletme masraflarının esaslı bir standarda bağlanması ve araçların alınmasında yurt içinde istihsal edilenleirin tercih 
edil ı nesini, 

— Transfer harcamaları ile yatırım harcamaları içinde bulunan cari harcamalarda âzami tasarrufun yapılması ve bunun da bir standarda bağ
lanması bir zaruret haline geldiğinden, bu hususa dikkat edilmesini, 

— Bütçelere eklenen kadro cetvellerinin komisyonda mukayesesini yapabilmek için cetvellerde bir evvelki yıl ile o yıl kullanılacak (kadroların 
belirtilmesini, 

— Bakanlar Kuruluna verilmiş bulunan % 10 kısıntıdan memleket savunması göz önünde tutularak Millî iSavunma Bakanlığı harcamalarına ön
celik verilmesi imkânının sağlanmasını, 

Komisyonumuz temenniye şayan görmüştür. 
Genel Kurulun tasvipbrine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Komisyonda görüşülüp tabedildikten sonra tekriri müzakere ile değişiklik yapılan bütçelerin değiştirilen kısımları aşağıdaki cetvelde gösteril
miştir. 

Sayfa Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ba^bakıamtok 

98 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu Etüt ve Proje giderleri (Bu para 
adı geçm kuruma ödenir) 

99 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
Taıpui ve Kaidıaistro Ctenel Müıdiirilüğü 

217 12.571 İş güçlüğü, iş riski ve -teminindeki güç
lük zammı 

12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş 
tazminatı 

Adalet Bakanlığı 
243 23,000 MAK1NA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 
HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.612 Taşıt alımları 

(G cetveline aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

G 4 IÖETVELÎ 

önce kabul 
edilen 

46 000 000 

46 000 000 

46 000 000 
77 575 000 

1 

207 000 

2 821 000 
2 821 000 
1 575 000 

Tekriri mü
zakere ile 

kabul edilen 

41 000 000 

41 000 000 

41 000 000 
72 575 000 

270 001 

— 

2 996 000 
2 996 000 
1 750 000 

Kanom No. 

7256 Türkiye Atom Enerjisi Programının tatbik şekli hakkındaki Kanun. 
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Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
T. Toker 

Başkanvekîli 
Edirne 

N. Er geneli 
Amasya 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yibnaz 
Amasya 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

Şöz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Söz hakfcım m?ıhj'u.zdıir 
Y. Acar 8. Aygim H. Balan 

Ankara 
t. Yetiş 

Afyon K. 
Adana Söz hakkım mahfuzdur 

8. Kılıç H. Hamamcıoğlu 
Ankara 

Bütçe Kanununun 64 ve 65 nci maddeleri 
Anayasamıza aykırı olduğundan muhalifim. 

Y. Köker 

Diyarbakır Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

8. Savcı R. Cinisli 

îzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Bütçe, ifcrafşı giderlerin indirilmesine, gerçek ta
sarruflar yapılmasına önemli bir miktarı henüz 
kanunlaşmamış alacakları şekil ve muhteva belli 
olmıyan vergi mevzuatına dayanan kabarık gelir 
tahminlerinin normale ircaı suretiyle doğru mâ
nada dengenin sağlanmasına imkân vermemekte
dir. Enflâsyonist gidişin durdurulması tedbirleri 

alınmasına imkân bulunmamaktadır. 

#. önder 

Aydın 
N. Menteşe 

Gaziantep 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Tanyeri 

İzmir 
A. N. Üner 

imzada bulunamadı 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kars 

C. S. Ü. 
R. Üner 

Hatay 
Muhalifim, muhalefet 

şerhimiz eklidir. 
II. Özkan 
Kayseri 

Söz 'hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
K. Okyay M. Yüceler 

Denizli 
Muhalifim, muhalefet 

şerhimiz eklidir. 
H. Oral 

îçel 
Söz hakkım mahfuzdur 

C. Okyayuz 

Kocaeli 
gög hakkim mahfuzdur 

Jj. ftikoglu 

Konya 
kkım maihfuzdur 
Kalaycıoğlu 

Manisa 
H. Okçu 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. Müderrüoğlu 

Niğde 
N. Çerezci 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

N. Kodamanoğlu 

Malatya 
Söz hakkım maMuzdur 

N. Akyurt 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur 

B. 8. Baykal 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Kaftan 

Bâze 
S. %. Köseoğlu 

Manisa 
Muhalefet şerhimiz 

eklidir. 
M. Erten 
Sakarya 

Söı hakkım mahfuzdur 
N. Bay ar 
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Sakarya Sivas Sivas Tabiî Üye Trabzon Trabzon 
Muhalifim Söz hakkım mahfuzdur Muhalifim, muhalefet Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkını , iuhfu^Iur Söz hakkım mahfuzdur 
/ / . Uysal A. Durakoğlu şerhimiz eklidir. K. Karavelioğlu A. Ş. Ağanoğlu E. Dilemen 

E. Kangal 
Urfa Uşak Zonguldak 

/. E. Karakapıcı (Söz hakkım mahfuzdur. Bütçe kısaca; israfçı giderlerin indirilmesine, K. Nedimoğlu 
gerçek tasarruflar yapılmasına, önemli bir miktarı henüz tedvin edilme
miş, alacakları şekil ve muhteva meşkûk, müstakbel vergi mevzuatına 
dayanan kabarık gelir tahminlerinin normale ircaı suretiyle doğru mâ
nada dengenin sağlanmasına, stratejide yapılan hatanın giderilmesine, 

tashih, tavzih ve ıslaha, enflasyonist eğilimin düzeltilmesine ve 
kesinlikle mâkul hadde düşürülmeye muhtaçtır.) 

F. Atayurt 

Muhalefet Şerhi 

1. İkinci Bıeş Yıllık: Plânın -Türkiye gerçeklerine aykırı (bar ekonomik .görüşle hazırlanmış olması sonucu 1971 yılında Türk ekonomisi bir 
çıkmaza saplanmıştır. Hayait paihalılığı 1971 yılında % 25 civarında (bir artış göstermiş ve bütçenin 6 milyar civarında ibir açuk vereceği, Dev
let Plânlatma Teşkilâtınca gerçek verilere dayanarak tahmin olunmuışltur. 1971 'bütçesinin bu durumu 1972 bütçesini olumsuz şekilde etkiliye-
üdkttir. 

2. T965 iten bu yana siyasi iktidarların hatalı, yanlış, 'ekonomik ve malî politikası 1972 bütçesine geniş ölçüde yansımı ıştır. 
3. Türkiye'nin 1972 de karşılaştığı problemleri halledecek bir biçimde hazırlanan 1972 icra programı ile 1972 bütçesi anasında ekonomik gö-

ıiüş ve tercih faikları olduğu gibi, ekonoımiyi güç durumlara sokacak çelişkiler vardır. 
4. [Bütçenin .gelirler kısımında 15 milyar '510 milyon vergi artışı, 4 milyar iç ve dış istikraz beklenmektedir. 
15 ımilyaır 510 milyon vergi gelirleri artışının 8 milyar 435 milyon lirası konjonktürel vergi artışlarından beikleııımektedir. Bu miktarın ger

çekleşmesi çok şüphelidir. Burada 2 milyar liralık bir açık doğması ımulhıtemeldir. 
7 Milyar 75 milyon yeni vergi gelirleri ise, kanun ve Hükümet ıkaraımamelleri ile sağlanacaktır. Bu vergilerin büyük ibir kısmı orta ve alt 

gelir tabakalarına (yoksul halik (kesimine) doğrudan etki yapacağı için adaletsizidir. 

Mensubu bulunduğumuz Cuımlhııriyet Halk Pantıiısinin görüşüne ıgöre 3 milyar lira gelir* öngören Malî Denge Verlgisirıc 'karşı olduğumuz için 
burada 2 milyar liralık bir gelir kaybı bahis konusu olduğu halde 'bütçeye ıgelir olarak kabul edilmiştir. 

Tarım ürünlerinde ayrı 'bir kur farkının uygulanması ve bu farkın bütçeye gelir 'kaydedilmesi, devalüasyonun yapıldığı 'günden ıbu yana, 
adalejisâz ve Anayasaya aykırı olduğu gibi, tarımda çalışanlara haiksiız ve kanunsuz bir vergi mahiyetinde olduğu için C. II. P. daima karşı olmuştur. 
Gelirler kısanımda 1972 için (900) milyon lira tahmin olunan bu 'gelir, 'dolar devalüasyonu ile (450) milyon 'azalmıştır. Bizim göıüişümüze göre ise, 
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bu kur far/kının tamamen ıkaldırılıması gerekir. Böyle olunca gelir kısmında (900) milyon lira bir azalma bahis konusu olur. Ayrıca, dola* 
devalüasyonu .nedeniyle İthalât Vergilerinde de (200) milyon liralık bir azalma -olacaktır. 

Böylece Hükümetin beklediği 7 milyar 75 milyonluk ek gelirin yarısı dahi gerçekleşemiyecektir. 
5. Bütçenin giderleri de gerçekçi bir şekilde hazırlanmamıştır. Cari giderlerde masrafçı ve israfçı bir 'bütçe olma vasfındadır. Plân, cari gi

derler artışını 'en çak ı% 8 fcaıbul ettiği halde % 12,9 bir artış vardır. Bu artışın genel bir prensiple % 8 e indirilmesi gerekirdi. Bu yapılama
mıştır. 

6. .a) İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları için bütçeden yapılması gereken transferlerde 1 milyar civarında 'bir indirim yapılmıştır. 
b) İktisadi Devlet Teşekküllerinin finansmanı için ayrılan ve Devlet Yatırım Bankası fonları olarak konan 4 .milyar liralık istikrazın ger

çekleşmesi çok 'güçtür. 
e) Bütçede (A/ l ) , (A/2), (A/3) cetvellerinde % 10 indirim yapılma yetkisi Hükümete verilmiştir. Bu indirim cari harcamalar ve transfer 

harcamalarında hükümetçe yapılamıyaeağma göre, (5) milyar lira tutan İm indirim yetkisi, yatırım harcamalarına yüklenecektir. .Biöytlece (21) 
milyar (389) milyon lira hesaplanan ve 1972 de ekonomiyi dar boğazdan çıkarmak için zaruri olan yatırımların yarısı gerçekleşeni iyecektir. Bu, 
büyük bir tehlikedir. 

Ayrıca Parlâmentonun, yetkisini Hükümete devretmesi gübi bütçe tekniğine ve parlâmento yetkilerine aykırı bir durum doğmaktadır. 
7. ;Bu duranı revaç (bulduğunu hissettiğimi/, özel yatırımların artırılması, kamu yatırımlarının düşürülmesi gilbi bir görüşün izlerini taşımak

tadır. Bu görüşün uygulanması Türk ekonomisini uzun yıllar, telâfisi «mümkün olmıyacak dar boğazlara sokacaktır. 
8. Merkez Bankasında birikmiş olan 755 milyon dolarlık döviz rezervinin ne şekilde kullanılacağı hakkında Hükümetin ibir programı yoktur. 

Bu yoldaki sorularımıza cevap vermekten ısrarla kaçınılmıştır. 
Yukardaki maddderde izah edilen durumların bir sionuau olarak bu döviz rezervinin özel sektör ihtiyaçlarına sarf edilmesi durumu (belirmek

tedir. Büyle tutum Türkiye'nin tarihinde eline geçen en büyük imkânı beceriksizce kaçırması sonucunu doğurur. Bu, acı olduğu kadar vahimdir 
9. Gelir Vergisinde Devlet ihtiyaçlarını karşilıyacak büyük İbir gelir potansiyeli varken, bu yönde hiçıbir tedbir getirilmemektedir. 
10. Bütçenin bu yapısı itibariyle '1972 yılında fiyat artışları önleuemiyecek ve bu durum zaten 'büyük 'bir sıkıntıya düşmüş olan orta, az ge

lirli ve fakir büyük halk topluluğunu bunalıma itecektir. 
Bu nedenlerle (bütçeye muhalefet oyu kullanmış oluyoruz. 

24 . 1 . 1972 
Manisa Milletvekili Denizli Milletvekili Sakarya Milletvekili Sivas Milletvekili 

M. Erten II. Oral II. Uysal E. Kangal 

Hatay Milletvekili 
H. Özkan 





1972 yılı genel bütçelertinin Hükümet teklifi ile Karma Bütçe Komisyonunca kaibul edilen değişikliğe ait cetvel 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

(A/l ) Cetveli 

Hükümetçe 
teklif .edilen 

Lira 

35 85.2 -8125 
136 390 842 

9 433 089 
40 203 098 

4 SöıD -501 
139 354 '103 
35 358 938 
28 012 0315 
34 1245 510 

472 ;55İ8 8115 
187 049 .348 
780 059 233 

7 >933 103-8 01© 
'282 1117 8106 
976 012 '690 
782 5918 »073 
5916 940 144 

U 163 3)916 792 
6 '606 052 5İ54 

130 $34 805 
50 ,1101' 357 

2 056 108 828 
.loü! 701 nm. 
733 340 330 

04 570 092 
27 514 127 
36 9İ3I8 712 
46 969 702 
10 547 108 
08 014 5312 
73 022 940 
66 6916 670 

257 506 548 
3 414 582 

45 810 .91113 
135 060 209 

24 102 198 757 

Komisyonca 
'kaibul edilen 

Lira 

35 4912 825 
Uı23 077 544 

9 381 039 
40 103 058 
4 8511 ,501 

160 1944 1(63 
-34 328 938 
28 0112 035 
34 245 510' 

473 '5116 31115 
'İSİ' 049 348 
742 409 233 

7 968 376 098 
282 496 .806 
976 012 690 
835 ms 673 
598 290 1.144 

•1 152 061 .238 
•6 702 448 90« 

130 834 805 
77 033 3412 

2 dm 1108 '328 
102 836 701 
736 .20.1 325 

00 940 759 
27 5114 127 
45 333 711 
22 047 819 
10 747 158 
08 014 5312 
73 500 082 
07 046 1070 

.257 881 ,547 
3 439 581 

46 045 9HI3 
— 

24 170 843 789 

(A/2) Cetveli 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

300 00(2 
4 082 503 

200 000 
MÖ 000 

—. 
75 -575 000 

101 259 003 
—. 

4 676 000 
—. 

36 500 000 
2 9916 000 

82 '3117 009 
ll< '71)6 000 
3)1 380 000 
34 495 000 

— • 

15 822 000 
5'8ll 458 000 

1 409 722 034 
2 500 000 

107 023 000 
—. 

83 1160 000 
9 850 000 
3 000 000 
2 '235 000 
4 710 000 

273 200 000 
11 077 001 

202 301 000 
24 774 000 

893 400 000 
—. 

3 940 000 
29 003 000 

4 103 531 552 

Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

4 
2 851 504 

200 000 
140 000 

— 
712 575 000 

101 124 001 
— 

5 176 000 
— 

36 500 000 
,2 996 000 

71 994 009 
10 125 000 
24 300 000 
18 800 000 

— 
1 750 000 

,268 735 000 
1 867 308 508 

3 100 000 
60 753 000 

— 
71 406 0O0 

8 965 000 
2 485 000 
2 2İ35 000 
4 130 00O 

259 '5'95 000 
11 077 001 

202 301 000 
34 774 000 

1 161 460 000 
— 

1 960 000 
— 

4 308 926 087 

(A/3) Cetveli 

Hükümetıçe 
teklif edilen 

Lira 

1811 229 
508 2120 

60 002 
1'96 
25 

001 
000 

27 '3711 1102 
410 07,2 

199 
181 
128 

2 035 
1 795 

001 
5137 
101 
300 
-500 
000 

94 045 000 
208 '483 000 

21 472 000 
16 150 

113 '569 
20 .195 ,140 

791 432 
. 36 453 

2 418 
39 219 

1 514 
66 .978 
1 001 

408 519 
3,5 '340 
18 775 

62 
42 1264 
41 299, 
12 394 
96 140 

6 
4 528 
5 675 

22 044 086 

000 
703 
017 
650 
491 
300 
002 
921 
788 
9154 
000 
293 
•229 
742 
306 
701 
005 
657 
004 
502 
353 

577 

Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

131 229 
508 226 

60 002 
195 001 
25 000 

30 371 102 
410 072 001 

199 537 
181 101 
128 300 

2 ı635 500 
1 795 000 

94 045 000 
218 104 431 

21 472 000 
110 1(50 000 

133 357 :95!8 
19 '597 921 188 

97 511 004 
40 453 451 

2 818 370 
41 109 002 
.1 514 '921 

73 007 723 
3 001 953 

468 519 000 
35 669 '592 

168 374 858 
90 002 74)2 
42 204 306 
41 299 701 
12 394 005 

115 640 057 
6 004 

4 528 502 
— 

21 772 309 167 

T o p î 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

36 284 056 
131 781 571 

9 6913 mi> 
40 538 059 
4 876 501 

202 300 205 
606 '089 942 

28 211 572 
39 102 01(1 

472 1087 1(15 
226 184 '348 
784 850 233 

8 110 000 024 
502 316 800 

1 028 !804 090 
833 243 073 
710 509 847 

21 373 358 809 
7 206 943 204 
1 '577 010 290 

56 079 637 
2 202 350 830 
" 103 276 022 

883 479 1.11(8 
75 122 046 

499 033 127 
75 014 005 
70 454 931 

283 809 900 
121 355 839 
316 683 641 
103 '864 675 

1 247 047 205 
3 420 586 

54 279 415 
170 398 562 

50 310 416 886 

La m 

Komisyonca 
kaibul edilen 

Lira 

315 024 058 
126 437 274 

9' 04/1 091 
40 438 059 

4 
'203 
005 
28 
39 

473 
226 

876 501 
890 205 
524 940 
211 572 
602 611 
044 015 
184 848 

747 200 233 
S 124 415 1102 

510 
1 02(1 

870 
731 

.20 7511 
7 068 
2 044 

'33 
2 158 

104 
88(1 

78 
498 

83 
um 

786 297 
784 6190 
548 073 
048 102 
732 126 
085 510 
596 824 
551 91(2 
030 830 
37.1. 682 
335 048 
907 712 
'5118 137 
238 303 
552 077 

360 404 900 
121 
317 
114 

1 534 
o 
• 1 

'52 

50 312 

355 839 
101 383 
214 075 
982 204 
445 585 
534 415 

— 

079 043 



Genel bütçede yapılan değişiklikler 

D A İ R E L E B 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

(A/ l ) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

2 000 

, 
— 
— 
— 
—. 

000 
— 
—. 
—. 

957 500 

2 900 
—. 

000 
36 037 078 

379 000 
—. 

53 000 000 
1 350 

193 818 

27 471 

1 095 
3 058 
2 370 

8 395 
2 550 

200 

477 
350 

000 
— 

517 
— • > 

985 
—. 

660 
395 
667 
—. 

000 
000 
000 
.—-

742 
000 

374 999 
24 999 

235 000 
— 

336 646 542 

Düşülen 
Lira 

3 

1 

360 000 
513 298 

52 000 
100 000 

— 
410 000 
030 000 

— 
— 
— 
— 

40 1(50 000 
11 

10 
97 

299 000 
— 
— 
— 
— 

335 554 
422 165 

— 
— 
— 
— 

197 400 
— 
— 

1 
27 471 883 

135 

328 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

660 209 

001 510 

(A/2) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

, 
199 999 

— 
— 
—, 

5 000 000 
— 
—. 

500 000 
, 

—. 
—. 

5 677 000 
125 000 

— 
— 
— 

1 750 000 
29 353 000 

477 586 534 
600 000 

2 000 000 
— 
— 
— 
— 

• — . 

20 000 
— 

15 000 000 
—, 

10 000 000 
270 500 000 

—. 
1 158 534 

— 

819 470 067 

Düşülen 
Lira 

2 

8 

16 
1 
n 
t 

15 

15 
342 

20 

48 

11 

13 
15 

2 

3 
29 

299 
030 

000 
135 

000 

998 
998 
— 
— 
-— 

000 
002 
— 
— 
— 
— 
— 

000 
716 000 
080 000 
695 

822 
086 
000 

270 

694 
885 
515 

600 
6C5 
000 

440 

138 
063 

000 
— 

000 
000 
000 
— 

000 
— 

000 
000 
000 
— 

000 
000 
000 

-— 
000 
.—. 

534 
000 

554 075 532 

(A/3) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

3 000 

9 681 

. 
—. 
—. 

. 
000 
—. 

. 

. 
. « 
. . 
—. 
—-

431 
—. 
—. 

24 7B8 2S5 
428 401 

18 285 
10 000 

400 
1 950 

6 688 
1 999 

150 000 
90 000 

19 500 

764 695 

171 
914 
000 
270 
000 
—. 

935 
999 

. 
—. 

000 
000 

, 
. 
. 

000 
— i 

—« 
— 

975 

Düşülen 
Lira 

— 

, 

— 
—. 
— 

— 
'5 000 000 

1 025 620 000 
206 960 

— 

.— 
— 

170 701 
400 371 

. 
, 
, 

, 
,. 

5 675 353 

1 037 073 385 

Eki 
L 

10 

2 
41 
10 

53 
26 

430 
241 
487 

T o p l 

enen 
ira 

199 

000 

500 
957 

500 
714 
185 

000 
138 
151 
457 
586 

28 472 
o o 
1 
9 
4 

8 
152 
90 
15 

10 
290 

1 

950 
095 
747 
370 

395 
570 
200 
000 
477 
350 
374 
24 

•39(3 

1 920 812 

999 

, 
000 

. 
000 
500 

, 
000 
078 
431 

000 
255 
171 
431 
534 
255 
000 
660 
330 
666 
. , 

000 
000 
000 
000 
742 
000 
999 
999 
534 

— 

584 

a m 

Düşülen 
Lira. 

5 

8 
1 

40 
27 

1 
7 

15 
5 

1 051 
439 

20 

48 

11 

28 
13 
15 

2 

o •J 

170 

1 919 

659 998 
544 296 

52 000 
100 000 

410 000 
165 002 

150 000 
299 000 
716 000 
080 000 
695 000 
000 000 
777 554 
715 125 
000 000 

_ 
270 000 

891 400 
885 000 
515 000 
170 702 
472 254 
605 000 
000 000 

440 000 

1S8 534 
398 562 

150 427 



1972 yılı ikatma bütçelerinin Hükümet teklifi ve Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen değişikliğe ait cetvel 

D A İ R E L E R 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikl eri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları Işl. Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

(A/ l ) < 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

54 390 '6:04 
44 8117 790 

1)95 '740 '207 
136 '842 10B 

34 '705 tt'ar 
314 .21217 484 

81' 985 ı084 
103 4815 248 
5711 '268 457 
im '8214i 140 

7 6111 524 
100 I94Î3 789 
201' 08(1 848 
,24 118 274 
73 886 288 
3 057 I6SU8 

2 107 801 243 

Cetveli 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

54 3(90 -604 
45 817 790 

2134 601 109 
a 167 89J7 81813 

31 İSİ 606 
241 502 073 
96 037 189 

11(6 640 380 
mi 203 4517 
181 824 140 

7 5IM 524 
167 H88 11511 
207 «10 346 
24 1!18 374 
75 '386 088 

3 057 0116 

2 226 798 562 

(A/2) Cetveli 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

32 905 000 
— 

103 ©IH OOO 
83 470 000 
4 1160 000 

9İ3 084 000 
2$ m® 003 
86 1050 001 

1 597 OOO 000 
2 731 883 000 

1 825 000 
.103 '901 000 

38 050 000 
28 000 000 
,119 900 000 

— 

5 036 828 004 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3)2 1925 000 
'•25 000 000 

106 971 000 
912 970 000' 
4 150 000 

95 774 000 
29 3319 003 
87 090 001 

1 597 000 000 
2 723 448 2O0 

1 825 000 
206 101 OOO 
38 950 000 
28 000 000 
10 900 000 

— 

5 089 323 204 

(A/3) l 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

4 845 406 
33 04(5 354 
22 3168 803 
35 4123 704 
1 İSOI 706 

28 '723 349 
12 ]?m 463 
5 070 386 

230 2)82 188 
5614 !208 169 

1 103 0I1İ2 
14 131 854 
6 288 948 

10 513)5 12103 
3 984 '641, 

303 '091 

1 014 743 407 

OeJtveli 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

13 845. 465 
79 045 554 
23 183 186 
41 949 0148 

1 391 766 
29 1İ23 340 
'.12 806 206 

0 420 386 
230 282 188 
384 208 169 

11 153 012 
'17 101 264 

0 228 948 
'10 377 763 

3 984 '641 
303 691 

1 061 664 636 

T o p 1 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

92 101 070 
9)7 803 '344 

323 .8915 070 
275 Tim '897 

29 996 933 
330 '634 İ833 
123 346 150 
1195 715(5 fflö 

2 398 545 645 
3 497 915 309 

10 489 506 
305 030 '943 
246 210 796 
62 653 537 
99 770 929 
3 361 307 

8 159 372 654 

a m 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

101 101 069 
B49 803 344 
364 575 355 
8(012 816 0131 
m 098 4312 

306 399 42)2 
1818 182 408 
210 150 767 

2 398 545 645 
3 489 480 509 

10 489 336 
390 510 415 
253 089 296 

62 696 037 
99 770 929 

3 361 307 

8 377 786 402 



Katma bütçelerde yapılan değişiklikler 

D A İ R E L E R 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sakiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

(A/d) Cetveli 

Eklenen 
Lira 

1 000 
38 860 
11 055 
6 426 

27 274 
14 051 
13 205 

. 
000 
962 
780 
479 
589 
515 
132 

— 

444 362 
6 878 500 

— 

119 197 319 

Düşülen 
Lira 

— . 
— 
—• 
— 
— 
— 
— 

— 

200 000 
— 

— 

200 000 

(A/2) i 

Eklenen 
Lira 

. 
25 000 000 
1 000 000 
9 500 000 

—. 
2 090 000 
700 000 
440 000 

— 

22 200 000 
— 

— 

60 930 000 

Cetveli 

Düşülen 
Lira 

. 
— 
— 
—• 
—. 
-— 
— 
— 

8 434 800 

— 

— 

8 434 800 

(A/3) ı 

Eklenen 
Lira 

8 999 
26 000 

819 
6 525 
270 
400 
84 
750 

3 029 

42 

999 
000 
323 
254 
000 
000 
743 
000 

— 

410 
—. 
500 

46 921 229 

Cetveli 

Düşülen 
Lira. 

.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
. . 
— 

— 

Eki 

T 

enen 
Lira 

8 
52 
40 
27 
6 
29 
14 
14 

25 
6 

999 
000 
680 
081 
696 
764 
836 
395 

673 
878 
42 

o p 1 a m 

999 
000 
285 
034 
479 
589 
258 
132 

— 

772 
500 
500 

227 048 548 

Düşülen 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

8 434 800 

200 000 
— 

— 

8 634 800 



1972 yılı Katma bütçelere Bütçe Kartına Komisyon 
naJkde ve kendi geliri 

Hazineye ya
pılan ilâve 

Daireler Lira 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 999 999 
Beıden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 52 000 000 
Ankara Üniversitesi 40 000 000 
Hacettepe Üniversitesi 27 081 034 
İktisadi ve Ticari İlimler Ak. 6 696 479 
İstanbul Üniversitesi 2,8 264 589 
İstanbul Teknik Üniversitesi 14 259 920 
lige Üniversitesi 13 395 132 
Tekel Genel Müdürlüğü — 
Orman Genel Müdürlüğü — 
Devlet Üretme Çiftlikleri Gn. Md. — 

Toplam 190 697 153 
Devlet iSoı İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin Hazine yardımından 
düşen — 8 434 800 

Toplam 182 262 353 
Hazine yardımı 

Daireler 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devleıt Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Md. 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

.unca Hazine yardımına geçen 
ne yapılan ilâveler 

Geçen yıldan Kendi 
devreden na- gelirine 

fcit Lira Lira 

—, 
— — 

680 285 — 
— — 
— — 

1 500 000 — 
576 338 — 

1 000 000 — 
— 25 473 772 
— 6 878 500 
— 42 500 

3 756 623 32 394 772 

— — 

3 756 623 32 394 772 

Kendi gelirinden 
Hazine 
yardımı 
Lira 

28 460 999 
73 813 343 
353 895 069 
300 806 930 
34 022 068 
342 324 421 
130 582 359 
204 150 766 

1 825 595 643 
450 000 000 

2 883 706 505 
1 

38 000 000 
53 070 927 
3 096 306 

yıldan devreden 

Toplam 
Lira 

8 
52 
40 
27 
6 
29 
14 
14 
25 
6 

226 

— 8 

218 
— 182 

36 

999 999 
000 000 
680 285 
081 034 
696 479 
764 589 
836 258 
395 132 
473 772 
878 500 
42 500 

848 548 

434 800 

413 748 
262 353 

151 395 

6 721 525 337 



1972 yılı bütçelerine ait Hükümet tasarm ile Bütçe Karma, Komisyonıuıoa kab"ol edilen ödemekleri gösterir cetvel 

Genel bütçe 
Katma bütçeler 

Toplam 
Hazine yardımı 

(A/ l ) 
Bütçe Karma 

Hükümet Komisyonunca 
teklifi kabul edilen 
Lira Lira 

Fark 
Lira 

Hükümet 
teklifi 
Lira 

(A/2) 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hükümet teklifi 
Lira 

(A/3) 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

Hüküm eit t e'klifi 
Lira 

T o p l a m 
Bütçe Karma 
Komisyonunca 
kabul edilen 

Lira 
Fark 
Lira 

24 162 198 757 24 170 843 789 8 645 032 4 103 531 552 4 368 926 087 265 394 535 22 044 686 577 21 772 309 167 — 272 377 4-10 50 310 416 
2 107 801 243 2 226 798 562 118 997 319 . 5 036 828 004 5 089 323 204 52 495 200 1 014 743 407 1 061 664 636 46 921 229 8 159 372 654 

26 270 000 000 26 397 642 351 127 642 351 9 140 359 556 9 458 249 291 317 889 735 23 059 429 984 22 833 973 803 
— — — - . — — — 6 539 262 984 — 6 721 525 337 

225 456 181 58 469 789 540 
182 262 353 — 6 539 262 984 

50 312 079 043 
8 

58 
— 6 

377 

689 
721 

786 402 

865 
525 

445 
337 

1 
218 

662 
413 

220 075 
—182 262 

157 
748 

905 
353 

Konsolide bütçe 26 270 000 000 26 397 642 351 127 642 351 9 140 359 556 9 458 249 291 317 889 735 16 520 167 000 16 112 448 466 407 718 534 51 930 526 556 51 968 340 108 37 812 552 



Toplantı : 11 1 f\ 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : | U 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve bütçe Karma komisyonu raporu 
( 1 / 8 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1332/14304 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı» île gerekçesi ve eki cet
veller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
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BÜTÇE GEREKÇESİ 

Kasınî 1971 

BÖLÜM : I 

1972 DEVLET BÜTÇESİ 
1. Giderler : 

A) 1972 malî yılı genel bütçe kanun tasarısı ile teklif edilen ödenek : 
TL. 

a) Cani harcamalar için 24 162 198 757 
b) Yatırım harcamaları için 4 103 531 552 
c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 22 044 686 577 

olmak üzere Toplam 50 310 416 886 dır. 

B) 1972 malî yılı katma bütçeler taşanları ile teklif edilen ödenek : 

TL. 

a) Cara harcamalar açJin 2 107 801 243 
1)) Yatınım harcamaları için 5 036 828 004 
e) ıSeıırnaye teşkili ve transfer harcamaları için 1 014 743 407 

olmak üzere Toplam 8 159 372 654 dır. 

Genel bütçeye dâhiil dairelerle katma bütçeli idarelerdi! 1972 taşanları ile teklif edilen ödenekleri Tablo I — 1 ve Tablo I — 2 de gösterilmiştir. 
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C) 1972 malî yılı konsolide Devlet giderleri 

Genel Bütçe 
Katma bütçeler 

Toplanı 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe 

Cari 
harcamalar 

(A/ l ) 

Yaitırım! 
harcamaları 

(A/2) . 

Sermaye teşkili 
ve transfer 

harcamaları 
(A/3) Toplanı 

24 162 198 757 4 103 531 552 22 044 686 577 50 310 416 886 
2 107 801 243 5 036 828 004 1 014 743 407 8 159 372 654 

26 270 000 000 9 340 359 556 23 059 429 984 58 469 789 540 
6 539 262 984 6 539 262 984 

16 520 167 000 51 930 526 556 

Teklif edilen konsolide bütçe ödeneklerinin 1971 analî yılı ödeneklerine nazaran gösterdiği artış : 

TABLO : I —1 

Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1972 yılı Bütçe Kanun tasarılarında yer alan ödenekleri 

1) A İ E E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet MeeÜLsi 
Cumhurbaşkanlı ğı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 

(A/ l ) 
Caıi harcaına]ar 

35 852 825 
126 590 842 

9 433 089 
40 203 058 

4 851 561 
159 354 163 
35 358 938 
28 012 035 
34 245 510 

(A/2) 
Yatıranlar 

300 002 
4 682 503 

200 000 
140 000 

75 575 000 
161 259 003 

4 676 000 

Sermaye teşkili 
ve transferler 

131 229 
508 226 

60 002 
195 001 

25 000 
27 371 102 

410 072 001 
199 537 
181 101 

Toplam 

36 284 056 
131 781 571 

9 693 091 
40 536 039 

4 876 561 
262 300 265 
606 689 942 
28 211 572 
39 102 611 
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(A/ l ) 
D A 1 E E L E 11 Cari hareamalaı 

Diyanet İşleri Başkanlığı 472 558 815 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 187 049 348 
Adalet Bakanlığı 780 059 233 
Millî Savunma Bakanlığı 7 933 630 015 
İçişleri Bakanlığı 282 117 866 
Emniyet Genel Müdürlüğü 976 012 690 
-Jandarma Genel Komutanlığı 782 598 673 
Dışişlcrii Bakanlığı 596 940 144 
Maliye Bakanlığı 1 162 396 792 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 606 052 554 
Bayındırlık Bakanlığı 130 834 805 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı 50 161 357 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 2 056 108 828 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 101 761 101 
Tarım Bakanlığı 733 340 330 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 64 570 092 
Ulaştırma Bakanlığı 27 514 İ27 
Çalışma Bakanlığı 36 938 712 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 46 969 702 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 10 547 158 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 68 014 532 
tmar ve İskân Bakanlığı 73 022 940 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 86 696 670 
Köy İşleri Bakanlığı 257 506 548 
Orman Bakanlığı 3 414 582 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 45 810 913 
Kültür Bakanlığı 135 660 209 

Toplam 24 162 198 757 

(A/3) 
(A/2) Sermaye teşkili 

Yatırımlar ve transferler Toplam 

3>6 500 
2 996 

82 317 
11 716 
31 380 
34 495 

15 822 
581 458 
409 722 

2 500 
107 023 

83 160 
9 850 
3 000 
2 235 
4 710 

000 
000 
009 
000 
000 
000 

000 
000 
034 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

273 200 000 
11 077 

202 361 
001 
000 

24 774 000 
893 400 

3 940 
29 063 

000 

000 
000 

2 
1 

94 
208 
21 
Ui 
113 

20 195 
79 
30 
2 
39 
i 
66 
1 

468 
35 
18 

42 
41 
12 
96 

4 
5 

128 
635 
795 
045 
483, 
472 
150 
569 
140 
432 
453 
418 
219 
514 
978 
001 
519 
840 
775 
62 
264 
299 

300 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
703 
017 
650 
451 
300 
002 
921 
788 
954 
000 
293 
229 
742 
306 
701 

394 005 
140 
6 

528 
675 

657 
004 
502 
353 

472 
226 
784 

8 110 
502 

1 028 
ÜOO 
öoo 710 

21 373 
7 266 
1 577 

55 
2 202 
103 
883 
75 
499 
75 

687 115 
184 848 
850 233 
000 024 
316 866 
864 690 
243 673 
509 847 
358 809 
943 204 
010 290 
079 657 
350 830 
276 022 
479 118 
422 046 
033 127 
014 005 

70 454 931 
283 
121 
316 
103 

1 247 
o O 
54 
170 

809 900 
355 839 
683 641 
864 675 
047 205 
420 586 
279 415 
398 562 

4 103 531 552 22 044 686 577 50 310 416 886 
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TABLO : I — 2 

Katma bütçeli idarelerin 1972 yılı Bütçe kanım tasarılarında yer alan ödenekleri 

(A/3) Cetveli 
(A/2) Cetveli Senmaye teşkili 

(A/ l ) Cetveli Yatırım ve transfer 
D A İ II E L E R Oarli harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık'Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Onman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

54 
44 
195 
156 
214 
81 
103 
571 
181 
7 

1C6 
201 
24 
75 
o o 
24 

390 
817 
740 
842 
227 
985 
435 
263 
824 
511 
943 
031 
118 
886 
057 
725 

604 
790 
207 
103 
484 
684 
248 
457 
140 
524 
789 
848 
274 
288 
616 
187 

32 925 000 

105 
83 
93 
28 
86 
597 
731 
1 

183 
38 
28 
19 

791 000 
470 000 
648 000 
639 003 
650 001 
000 000 
883 000 
825 000 
961 000 
950 000 
000 000 
900 000 

4 150 000 

4 
53 
22 
35 
28 
12 
5 

845 
045 
363 
423 
723 
721 
670 

230 282 
584 
1 
14 
6 
10 
3 

1 

208 
153 
131 
228 
535 

466 
554 
863 
794 
349 
463 
386 
188 
169 
012 
854 
948 
263 

984 641 
303 
121 

691 
766 

92 161 070 
97 863 344 
323 895 070 
275 735 897 
336 634 833 
123 346 150 
195 755 635 

2 398 545 645 
3 497 915 309 

10 489 536 
365 036 643 
246 210 796 
62 653 537 
99 770 929 
3 361 307 
29 996 953 

Toplam 2 107 801 243 5 036 828 004 1 01« 743 407 8 159 372 654 
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•— Cari harcamalarda '% 31.2 
-— Yatırım harcamalarında '% 15.4 

— Sermaye teşkil ve transfer hareamaiannda % 56.8 
— Ve toplam ödeneklerde !% 34.9 dur. 

2. Gelirler : 
A) Genel Bütçenin 1972 malî yılı gelirleri : 
— Grelir üzerinden alınan vergiler 17 950 000 000 
— Servet ve servet transferi üzerin'den alman 

vergiler 2 000 000 000 
— Üretim üzerinden alman vergiler 8 568 000 000 
— Harcamalar üzerinden aiınan vergiler 1 580 000 001 
— Hizmet üzerinden alınan vergi ve harçlar 4 622 000 000 
—• İthalât üzerinden alınan vergi ve resimler 10 340 000 000 

Vergi gelirleri toplamı 45 060 000 000 
—• Vergi dışı normal gelinler 4 550 416 884 
— Tasarruf bonoları 100 000 000 
— Karşılıklı paralar ve proje kredileri 1 
— Muhtelif fonlar 600 000 000 
— Oiııuak üzere ıtoplam $0 310 416 886 dır. 

B) Katma bütçeler gelirleri : 1 620 109 670 
C) Konsolide bütçe gelirleri : 51 930 526 556 

1972 de tahmin edillcn gelirlerin detayları Tablo 1-3 te gösterilmiştir. 

Tahmin ©dilen konsolide Devlet geMrlerinin 1971 malî yılı gelir tahminlerine nazaran gösterdi
ği fark : 

— 1972 Konsolide Devlet gelirleri '51 930 526 556 
— 1971 Konsolide Devlet getli'rleri 38 471 969 784 

Fark 13 458 556 772 
Artış nM>eti !% 34.98 
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TABLO 

1972 malî yılı Konsolide Gelir Bütçesi 

Gelirin ııev'i 

Gelir Vergisi 
Kuramlar Vergisi 
Gayrimenkul Değer Artış Vergisi 
Malî Denge Vergisi 
Belediye gelinle ilinden transferler 
Emlâk Vergisi 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Emlâk Alım Vergisi 
Taşıt Alım Vergisi 
Dâhilde alınan İstihsal Vergisi 
Akaryakıt İstihsal Vergisi (Yurdiçi) 
Tekel maddelerinden alman İstihsal Vergisi 
B.i!na İnşaat Vergisi 
Kaldırılan vergiler artıkları 
İşletme Vergisi 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
Spor - Toto Vergisi 
Şeker İstihlâk Vergisi 
Banka vo Sigorta Muameleleri Vergisi 
PTT. Hizmetleri Vergisi 
Nakliyat Vergilsi 
Damga Vergisi1 

Harclaı4 

Gümrük Vergisi1 

Akaryaikrt Gümrük Vergisi 
İthalde alınan İstihsal Vergisi 

1972 

11 
2 
o û 

o o 
1 
3 

1 

1 
o o 

3 

bütçe tahminî 
Lira 

450 000 000 
750 000 000 
150 000 000 
000 000 000 
600 000 000 
740 000 000 
185 000 000 
115 000 000 
685 000 000 
275 000 000 
750 000 000 
500 000 000 
236 000 000 
80 000 000 
2 000 000 

870 000 000 
1 

50 000 000 
660 000 000 
800 000 000 
185 000 000 
295 000 000 
442 000 000 
900 000 000 
000 000 000 
220 000 000 
200 000 000 
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Gelinin nev'i Lira 

İthalde alınan Akaryakıt İstihsal Vergisi (İthal) 2 080 000 000 
İthalât Damga Resmi 1 800 000 000 
Rıhtım Resmi 40 000 000 

Vergi gelirleri toplamı 45 060 000 001 
Vergi dışı normal gelinler 4 550 416 884 
Özel gelinler ve fonlar 700 000 001 

Katma bütçeler 1 620 109 670 
Konsolide bütçe gelirleri 51 930 526 556 

BÖLÜM : II 

MİLLÎ GELİR VE DEVLET BÜTÇESİ 

Bütçelerim, hemen bütün memleketlerde millî gelirin önemli bir kısmını almaları, başka bir deyimle millî gelirin gittikçe artan bir nisbetinin 
Devlete intikal ettirilmesi ve Devlet bütçesi kanalı ile sarf olunması, bütçe politikası ile millî ekonominin genel seyri arasındaki yakın ilişkiyi açık
lamaya yeter. 

Bu nedenle, kamu sektörünün millî gelir içindöki payım ve Devletin yaptığı çeşitli harcamalardan fert başına isabet eden miktarları göstermek 
üzere aşağıda çeşitli tablolar ve bilgilere yer verilmiştir. 

1. Konsolide bütçe ödeneklerinin ekonomik ve fonksiyonel kategorilerinin gayrisâfi millî hâsıla (G. S. M. H.) içindöki yeri : 
Tablo I I - 1 de 7 yıllık bir dönem için konsolide Bütçe, cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer harcama ödenekleriniin cari ve sabit fiyatlar

la seyri gösterilmiş bulunmaktadır. 1965 yıilmda sabit fiyatlarla konsolide bütçe ödemeklerinin :% 53 ünü cari, % 26 sini yatırım, % 21 ini serma
ye teşkili ve transfer harcamaları teşkil ettiği halde 1971 yılında cari harcamalar, konsolide bütçe harcamalarının % 52 sini, yatırım harcamaları 
ı% '20 sini, sermaye teşkili ve transfer harcamaları % 28 inii teşkil etmektedir. 

Efconomük bölünmeler itibariyle ödeneklerin dönem içindeki seyri incelendiğinde genel bütçede cari harcamaların, katma bütçelerde ise yatırım 
harcama]arının başlıca yeri işgal ettiği göriilebilmetkedir. 1971 yılında sabit fiyatlarla, geneli bütçe harcaımaılannın % 60 im cari, % 10 unu ya
tırım, f/o 30 unu sermaye teşkili ve transfer harcamaları almaktadır. Katma bütçelerde ise cari harcamalar ödeneklerin % 19 unu, yatırım har
camaları P/o 65 inil, sermaye teşkili ve transfer harcamaları % 16 sim teşkil etmektedir. 
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TABIİO : I I 1 

Cari fiyatlarla ve 1965 fiyaitlariyle feonsoüde bütçe, carî, yatırım ve tranlsfer ödtenelklerl (*) 

(T!L.) 

1965 ı$m mm ıms 1969 19170 19711 

Konsolide büitçe 

a) 

h) 

e) 

A) 

a) 

b) 

c) 

Cari fojarcamalar 

Yatırım harcamaları 

iSalbit 15 195 395 555 
Cari 
Sabrfc 
Cari 
Sabit 
Cari 

T ram* fer harcamaları -Sabit 

(leml bütçe 

Cari harcamalar 

Yatırım harcamaları 

Tr arısf er hareamalan 

Cari 

•Salbiıt 
Cari 
iSabit 
Cari 
Sabit 
Cari 
Sabit 
Cari 

15 195 395 555 
8 029 018 633 
8 029 018 633 
4 014 569 369 
4 014 569 369 
3 151 807 553 
3 151 807 553 

11 865 243 739 
11 865 243 739 

7 269 519 882 
7 269 519 882 
1 835 908 942 
1835 908 942 
2 759 817 914 
2 759 817 914 

16 802 934 943 
17 '65(9 989 129 

8 1694 789 400 
9 112 180 '292 
4 !5l9f3 118 7127 
4 1863 053 783 
3 516 0216 816 
3 İ684 796 104 

İS 1205 003 581' 
13 863 858 919 

7 908 4212 960 
8 288 026 634 
'2 177 480 359 
2 305 951 701 
3 119 160 862 
3 268 880 584 

!17 4812 101 575 
19 736 065 9108 

9 157 7717 677 
10 329 973 1221 

4 606 2812 430 
5 251 mi 972 
îj '728 041 402 
4 205 230 769 

13 783 350 9189 
il5 578 247 889 

8 '331 481 506 
9 287 911 1:39 
2 135 632 >096' 
2 424 '607 273 
8 816 '2419 788 
'3 740 726 377 

m 8ii7.919 mı 
22 5180 108 182 
9 772 811 100 

11 875 552 191 
5 225 015 307 
6 175 9(68 094 
4 320 092 694 
5 088 587 897 

(14 900 1376 98(2 
17 383 154 549 
8 '889 2İ39 181 

10 347 094 407 
2 140 766 567 
2 530 086 088 
3 1870 871 184 
4 505 694 059 

21 405 834 75ö 
26 '069 714 883 
9 941 352 280 

112 406 807 584 
5 5İ95 923 429' 
6 998 945 053 
5 868 559 091 
7 9!23 961 746 

16 576 201 866 
20 İ068 384 465 

8 915 142 154 
111 126 097 409 
2 351 980 099 
2 916 397 043 
5 309 126 613 
6 625 790 013 

22 345 "685 H141 

29 »98 238 «L2 
11 259 018 1298 
14 997 012 8İ6S 
5 151 449 410 
'6 990 516 850 
5 985 217 411 
7 ^05 709 594 

17 469 434 643 
23 319 202 480 
10 251 4114 379 
18 654 8183 954 
1 99:6 '621 555 
2 730 415 451 
5 221 398 709 
6 954 903 001 

25 3613 4(35 !976 
818 471 9*09 7*34 
'13 286 076 508 
'20 0122 117 299 
5 087 178 898 
7 9115 '660 359 
6 990 180 5174 

10 534 202 126 

20 6160 '789 772 
31 236 405 702 
12 877 871 886 
18 '653 4(52 M2 
2 084 099 196 
3 im 058 349 
6 248 709 241 
9 416 805 245 

(*) Bu tabloda ve gerekçenin diğer tablolarında geçen veya kullanılan ödenek rakamları, aksi belirtilmediği sürece inişiydi bütçe ödenekleridir. 
Yatırım harcamalarının deflate edilmesinde DPT indeks rakamları, cari harcamalar ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarının deflate edilmesinde 
Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü indeks rakamları, kullanılmıştır. Transfer ödeneklerinde söz konusu indeks rakamlarının kullanıl
masındaki isahet derecesi bu ödeneklerin bir kısmının yatırım mahiyetinde olması dol-ayısiyle, bir dereceye kadar ihtiyatla karşılanmalıdır. 

— Bu ve bundan sonraki tablolardaki hesaplarda, katma bütçeli idarelere yapılan Hazine yardımları düşülmüştür. 
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1905 1966 1967 1«!68 19'69 1970 1971 

B) Katma bütçe (Sabit 3 330151 816 '3 597 871 362 3 708 750 586 4 177 0*2 129 4 839 '632 884 4 876 250 471 4 7Ö2 WC> 203 
Cari 3 330 151816 3 '797 130 '210 4 213 218 579 5 196 953 6133 6 OO'l 429 918 '6 574 036 326 7 l236 964 082 

a) Oari harcamalar Sabit 75 501 751 786 367 040 3216 296 172 883 571 979 1 026 210 076 1 007 603 914 908 '205 170 
Cari 75 501751 824 112 65-8 932 062 032 1 0128 477 784 1 280 710 175 1 342 188 414 1 368 -665 194 

b) Yatınım harcamaları Sabit 2178 660 426 2 414 638 368 2 470 659 741 3 084 248 740 3 1243 990 330 3 154 827 8154 3 053 079 690 
Cari 2178 660 426 2 579 102 0132 2 816 552 105 3 645 588 0T1 4 0120 548 OılO 4 281 101 399 4 770 592 010 

e) Transfer harcamaları Salbit 391989 639 396 865 954 411 794 673 4149 221 510 599 432 478 7113 818 703 741 441 335 
Cari 391989 639 415 915 520 464 504 392 '522 893 838 698 171 733 950 806 513 1 117 806 881 

Talblo II — 2 de ise konsolide büteo ödeneklerinin O. S. M. II. içindeki oranlan gösterilmiş bul m t maktadır. KoıriHolikle bütçe ödenek! erinin 
G. S. M. II. ,ya nranı 1965 yılında % 20.76 .olup, ıbu -oran 1971 yılında % 23.31 e yükselmiştir. Artış oranı toplam ödenekler için % 12.28 dir. 

Ekonomik kategoriler itibariyle ödeneklerin (T. S. M. İT. ya oranları ineeleridiğinde genel bütçede cari harcamaların, katma bütçelerde ise ya
tırım barcamıalannın ağırlık kazainıdığı görülebilmıelktedir. Nitekim genel bütçe cari harcama ödeneklerinin O. S. M. II. ya oranları % 9.93 ile 
% 11.30 arasımla seyrederken aynı oranlar yatı ' im harcama ödenoikleri için % 2.50 ile % 1.92 arınışında, se.rm.aye teşkili v.e transfer harcama
ları ödenekleri için i»e % 3.78 ile % 5.71 arasımda, değişniie'ktedir. Katına, 'bütçeler ödeneklerinin (1. S. M. II. ya oranları yatırım harcamaları için 
% 2.98 ile '% 2.88, cari harcamalar için % 1.04 ile % 0.82, Sıer-mafye teşkili ve transfer ödemekleri için ise % 0J53 ile % 0.68 arasında değİRnıekte-

http://se.rm.ay
http://se.rm.aye
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TABLO : II — 2 

1965 — 1971 yılları konsolide kütçe, cari, yatırım ve transfer ödeneklerinin Gr. S. M. H. ya ora/uları 

Konsolide bütçe 
a) 
b) 
c) 
A) 
a) 
t>) 
<0 
B) 
a) 
<b> 
c) 

Cari harcamalar 
Yatırım. harcamaları 
T r ansf er hareamala rı 
(Genel bütçe 
Cari harcamjalar 
Cari harcamaları 
Transfer harcama-laıı 
Katma biitçe 
Cari harcamalar 
Yatırını ıharcamaları 
Transf er harcamaları 

1965 

20.7(5 
10.97 
5.48 
4.31 

3.6.21 
9.93 
2.50 
3.78 
4.55 
1.04 
2.98 
0.53 

1966 

20.61 
ttO.63 

6.67 
4.31 

16.18 
9.67 
2.29 
3.82 
4.43 
0.9G 
2.98 
0.49 

1967 

20.78 
10.85 

5.52 
4.41 

16.36 
9.87 
2.56 
3.93 
4.42 
0.98 
2.96 
0.48 

1968 

21.50 
10.83 

5.88 
4.79 

16.55 
9.85 
2,41 
4.29 
4.95 
0.98 
3.47 
0.50 

0969 

22.76 
10.59 

5.92 
6.25 

17.64 
9.50 
2.49 
'5,65 
5.12 
1.09 
3.43 
0.60 

1970 

22.90 
.11.49 

5.35 
6.06 

17.87 
10.46 
2.08 
5.33 
5.03 
1.03 
3.27 
0.73 

1971 

23.31 
12.13 

4.80 
6.38 

18.92 
11.30 
1.92 
5.71 
4.38 
0.82 
2.88 
0.68 

Tablo II —-3 te G. S. M. II ve konsolide bütçe ödenekler inin cari ve sabit fiyatlarla (1965 = 100) 1965 yılıma göre airtış oranlları görülmektedir. 
Cari ve sabit fiyatlarla konsolide biitçe ödenekleri artışları - sabit fiyatlarla 1966 ve 1:967 yılları ödemekleri dışında - (T. S. M. II. artışınldan daha 
yüksek 'bir ıseviyededir. Nitekim 1965 e göre 1966 yılında sabit fiyatlarla O. S. M. II. % 10.3, konsolide bütçe ödenekleri % 10.6. 1967 de Gr. S. M. 
H. % 16.9, konsolide 'bütçe ödenekleri % 15.1, 1968 yılında G. S. M. II % 24.8, konsolide bütçe ödenekleri % 27.1, 1969 da ıG. S. M. H. % 32.6, konso
lide Mitçe ödenekleri % 40:9, 1970 yılımda G. S. M. II. % 40.2, konsolide (bütçe ödenekleri % 47.1, 1971 de G. S. M. II. % 49.3, konsolide bütçe öde
nekleri % 66.9 artış göstermiş bulunmaktadır, 

Ekonomik ıkaltegoriler itibariyle ödemeklerin 1965 yılına, göre artış oranlan tetkik edildiğinde genel bütçede olduğu gibi katma bütçelerde de 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödenek artışlarının cari ve yatırını (harcamaları ödenek artışlarından daha fazla olduğu görülmektedir. Sa>-
bit fiyatlarla genel bütçe sermaye teşkili ve transfer hare anı alarmda, 1965 e göre 1971 yılında meydana gelem artış oranı % 126, katma, bütçelerde 
ise % 89.1 dir. 

Tablo II — 4 te ise konsolide bütçe kesin har e amalarının 6 yıllık bir dönem için cari ve sabit fiyatlarla seyri gösterilmiş 'bulunmaktadır. 1965 
yılında konsolide bütçe harcamalarının % 52 sini cari, % 23 ünü yatınım % 25 ini sermaye teşkili ve transfer harcamaları teşkil ettiği halde 1970 
yılında cari harcamalar, komisolide bütçe harcamalarının % 46 sini yatırım 'harcamaları % 21 ini, seremaye teşkili ve transfer harcamaları ise 
% 33 ünü teşkil etmektedir. 
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Ekonomik: bölünmeler itibariyle harcama!arm donem içindeki seyri incelendiğinde genel bütçe cari harearnalanu, katına 'bütıçelerde ise yatırını 
harcamalarımın ağırlık kazandıkları gb>üleibilmekbedir. 1970 yılımla, genel bültço ha rca.m alarmın % 52 sini cari, % H ini yatırım, % 37 sini serma
ye teşkili ve transfer harcamaları almaktadır. Katma hütçdertde i»e bu dııraun katma bütçe haı-camalarmm % ^ ünü teşkil rden yatının har
camaları lehine değişmektedir. 

1985 

TABLO : II — 3 

1971 yılları millî gelir ve konsolide bütçe ödeneklerinin artış oranlan 

Millî Celir 
Konsolide Bütçe 
a) Cari Harcara ahır 
b) Yatınım Harcamaları 
c) Transfer Harcamaları 
A. Genel Bütçe 
a) Cari Harcara al ar 
b) Yatınım Harcamaları 
c) Transfer Harcaraalajrı 
B. Katma Bütçe 
a) Cari Harcamalar 
b) Yatırım Harcara alan 
c) Transfer Harcamaları 

1965 

:Sabit 

100 
100 
400 
400 
400 
100 
100 
100 
100 
400 
400 
400 
400 

Cari 

100 
100 
100 
100 
100 
1O0 
40O 
100 
100 
100 
.100 
100 
100 

1966 

Sabit 

110. .'i 
1 l'O.G 
1 08.3 
1 14.4 
ın.fi 
141.3 
1.08.8 
119.;) 
1 1.4.0 
1 07.5 
:ı oi4.5 
1 10.8 
104.2 

Cari 

147.'3' 
416.2 
11.3.5 
421.1. 
116.9 
116.8 
114.0 
125.6 
118.4 
T1.4.Ö 
108.5 
117,4 
100.1 

(1905 — = 100) 
1967 

'Sabit 

116.9 
415. i1 

144.4 
144.7 
118.3 
41>6.2 
114.6 
416.3 
420.2 
411.4 
108.8 
113.4 
105.1 

Cari 

430.4 
130.2 
128.4 
130:8 
133.4 
131.2 
129.3 
132.6 
135.5 
426.5 
122.7 
429.3 
118.5 

S 

196 

ahit 

124.8 
127.1 
121.7 
430.2 
137.1 
125.6 
122.3 
416,6 
140.3 
132.6 
116.3 
.141.6 
114.6 

* 

Cari 

143.5 
.148.6 
141.7 
45:5.8 
150.5 
146.5 
142.3 
.1.37.8 
463,3 
456.1 
135.4 
167.3 
133.4 

1969 

Sn'bit 

132.0 
140.9 
123.8 
139.4 
186 2 
439.7 
122,6 
428.1 
192.4 
145.0 
135.7 
148.9 
142.7 

Cari 

160.0 
175.5 
454.5 
172.8 
232.4 
174.2 
453.4 
458.9 
240.1' 
180.2 
1684) 
184.6 
478.4 

1970 

Salbit 

140.2 
447.1 
140.2 
128.3 
188,3 
147.5 
141.0 
4;0'8.8 
189.2 
146.4 
432.7 
144.8 
182.1' 

Cari 

184,5 
169.7 
186.8 
174.1 
250.8 
106.5 
187.8 
447.6 
;252.'0 
197.4 
476.7 
196.5 
242.6 

1971 

Sabit ( 

149.3 
166.9 
165.5 
426.7 
221.8 
174.1 
170.3 
110.8 
226.4 
141.2 
119.6 
140.1 
189.1 

• 

'ar i 

225.5 
253.2 
249.4 
197.1 
334.2 
2(>3.;Î 
256.6 
372.4 
341.2 
217.3 
.180.2 
218.1 
285.0 

(**) Yatırım harcamalarının deflate edilmesinde I). P. T. index rakamları, Cari Harcamalar ve Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamalarının def-
lâte edilmesinde Ticaret Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü indez rakamları kullanılmıştır. 'Transfer ödeneklerinde söz konusu index rakamla
rının kullanılmasındaki isabet derecesi, hu ödeneklerin bir kısmının yatırım mahiyetinde olması dolayısiyle bir dereceye kadar ihtiyatla karşılanma
lıdır. 

http://10.fi
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Konsolide bütçe 

a) Cari harcamalar 

!b) Yatırım harcamaları 

c)1 Transfer harcamalar ı 

A)' Genel îbü'tçe 

a) Ca:r*i ha. re arma lar 

ıb) Yatırım harcamaları 

e) Transfer harcamaları 

B) Katma, bütçe 

a) Cari ha re armalar 

ıb) Yatınım. harcamaları 

c) Transfer harcamaları 

TABLO : Jl — 4 
Cari fiyatlarla ve 1985 fiya'tlariyle konsolide bütçe, cari, yatırım ve transfer harcamaları (*) 

1965 4900 1967 1908 1909 

'Sabit 
Cari 
Salbit 
Cari 
VSalbitt 
Cari 
Sıalbit 
Cari 

Salbit 
Cari 
SaJbdıt 
Cari 
SaMb 
Cari 
Salbit 
Cari 

Sabit 
Cari 
Salbit 
Cari 
ıSa/brt 
Cari 
Salbit 
Cari 

1970 

14 692 1.17 177 16 056 156 808 10 9 1 ! 676 199 19 194 000 765 20 806 014 188 24 048 026 532 
14 692 117 177 16 873 020 457 ü'9 180 099 778 22 431 705 704 25 924 997 046 m 160 916 58/1 
7 611 772 089 8 245 750 877 8 634 234 407 9 470 528 364 '9 675 259 060 11 047 952 567 
7 611 772 089 8 041 553 208 9 736 082 442 11 023 689 190 12 074 7(213 315 14 675 912 806 
8 478 810 009 
8 478 816 099 
8 601 528 991 
8 604 528 991 

4 108 519 989 
4 114 462 669 
8 643 179 942 
8 817 004 580 

4 477 418 652 
5 104 257 264 
3 803 023 140 
4 289 810 102 

5 187 780 501 5 488 '581 901 5 157 707 5712 
6 134 967 262 0 805 841 082 6 999 090 596 
4 582 687 840 5 '642 173 156 7 872 306 403 
5 '276 01318 646 7 044 432 099 10 485 912 129 

41 800 488 788 12 881 072 370 18 32L 409 620 14 786 080 125 10 125 204 901 19 109 637 613 
11.860 488 788 18 469 920 715 15 091988 704 17 251433 780 20 105 846 467 25 505 620 851 

6 945 801 574 7 489 510 615 7 828 004 459 
6 945 801 574 
1 701 465 0,19 
1 701 465 019 
8 218 221 595 
8 218 221 595 

2 891 628 380 
2 894 028 380 

665 970 513 
665 970 513 

1 777 350 980 
1 777 350 980 

388 307 396 
388 307 396 

7 849 007 124 
2 -086 987 808 
2 210 120 083 
8 254 578 958 
8 410 793 508 

8 «29 989 080 
2 119 887 288 
2 416 674 508 
8 373 517 878 
3 805 328 166 

8 580 923 873 
9 995 179 394 
2 249 318 308 
2 CrrrS 694 240 
3 949 793 942 
4 597 560 449 

8 71 İH 087 137 
10 871 374 347 
2 301 1516 134 
2 858 438 606 
5 113 011 630 
6 881 038 514 

9 966 432 902 
18 195 368 626 
2 00)5 741 980 
2 808 2.11 867 
7 187 462 781 
9 507 100 358 

225 184 415 3 590 260 576 4 404 964 141 4 630 809 282 4 988 388 919 
408, 099 742 4 078 111 074 5 180 271 324 5 816 150 579 6 657 284 680 
750 241 268 
792 546 0184 

2 081 532 187 
2 204 342 586 

387 '605 985 
406 215 072 

808 220 949 
906 043 382 

2 357 731 365 
2 087 585 756 
425 505 262 
484 481 936 

883 599 489 
1 028 509 805 
2 988 474 254 
3 473 273 022 
582 893 893 
678 488 497 

964 221 939 
1 203 248 968 
8 187 425 827 
3 952 408 026 
5İ29 161 526 
660 398 585 

1 İlli 519 655 
1 480 544 180 
3 092 025 592 
4 195 878 729 

784 843 672 
978 811 771 

(*) 1970 yılı rakamları geçici uygulama sonuçlarıdır. 
— Transfer harcamalarına ait rakamlar, bunların içinde yer alan yatırım mahiyetindeki ödeneklere ayrıca yatırım deflatörü 

dan, bir dereceye kadar ihtiyatla karşılanmalıdır. 
uygulanmadığın-
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Tablo I I — 5 te konsolide bütçe cari, yatırım ve transfer kesir* haroamaliarının (1. »S. M. II. ya oranları ™ösıterâiım>iş bulunmaktadır. 19(65 yılın
da konsolide bütçe kesin harcamalarının G. S. M. H. ya ^oraııu % 20.06 iken bu oran 1970 yılında % 23.81 e yükselmiştir. Artış «oranı toplanı 'öde
mekler için % 18:69 dur. 

Harcamaların ekonomik bölünmeler itibariyle O. S. M. H. ya 'oranları tetkik edildiğinde g^enel bütçede cari harcamaların - 1965 yılında ıgıemel 
bütçenin % 59 uınu 1970 yılımda ise % 52 simi teşkil etmektedir - katma bütçelerde ise yatırım harcaııualarının - 1965 te katma bütçelerin % 62 sini 
1970 yılında ise % 68 ünü teşkil letmıefctedir - başlıca yeri işgal ettiği tabloda görülebilmıektediır. (lonel bütçe cari hareamalanımn G. S. -M. H. ya 
olan oranlan % 9.48 ile % 9.77 arasında seyrederken ayrın oranlar yatırım, harcamaları için % 2.32 ile % 2.07 .arasında sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için ise % 40 ile % 7.04 arasında değişmektedir. Ka'tma bütçe harcamalarının G. S. M. II. ya ortamları yatırım «harcamaları 
için % 2,42 ile % 3.11, cari harcamalar için % 0.91 ile % 1.10, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için ise % 0.53 ile % 0.72 arasında değiş-
ımjeikftedir. 

TABLO : II — 5 

1905 - 1970 yıllan konsolide bütçe, cari yatırım ve transfer harcamalarının G. S. M. H ya 
oranları 

Konsolide bü tçe 
ta) 

b) 
«) 
A) 
a) 
b) 
c) 
B) 
a) 
fb) 
<0 

/Cari h a r c a m a l a r 
Yat ı r ım harcamala r ı 
Trans f e r ha re ama l a n 
Grenel bütçe 

Cari ha rcamala r 
Yat ı r ı m ha rcamala r ı 
T rans fe r harc;amalan (**) 
Katmia bü tçe 
Car i ha rcama la r 
Y a t ı r a n h a m a maları 
Transfe r haırcamalaı-ı 

1965 

20.06 
10.89 

4.75 
4:92 

16.20 
9.48 
2.32 
4.40 
3.86 
0.91 
2.42 
0.53 

1966 

10.69 
10.09 
5.15 
4.45 

15.72 
9.16 
2.58 
3.98 
3.97 
3.93 
2 5 7 
0.47 

1967 

20.08 
10.22 
5.36 
4.50 

15.80 
9.27 
2.53 
4.00 
4.28 
0.95 
2.82 
0.51 

1968 

21.36 
10.50 

5.84 
5.02 

16.43 
9.52 
2.53 
4.38 
4.93, 
0.98 
.3.3! 
0.64 

1969 

22.12 
10.80 

5:81 
6.01 

17.16 
9.28 
2.43 
5.45 
4:96 
1.03 
3.37 
0.56 

1970 

23.81 
10.87 

5.18 
7.76 

18.88 
9.77 
20.7 
7.04 
4.93 
1.10 
8.11 
0.72 

(**) 1970 yılı rakamları geçici uygukcnıa sonuçlarıdır. 
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Tablo II — 6 da ise G. S. M. II. ve konsolide bütçe kesin harenin al aramı cari ve sabit fiyatlarla (1965 — = 100) 1965 yuma göre artış oranları 
gösterilmiş bulnnınıaictadır. 1966 ve 1967 yılları dışında konsolide bütçe hareamala.fi artışlarının G. S. M. H. artışındam daha yüksek bir sevilyede 
olduğu görülmıeiktedir. 1966 yılında G. S. M. H. cari fiyatlarla % 17.3, konsolide bütçe haroamaları % 14.84, Mi7 de G. S. M. H. % 30.1, konso
lide bütçe harcamaları % 30.2, 1968 yılında G. S. M. H. % 45.5, konsolide bütçe harcamaları % 52.67, 1969 ila G. S. M. H. % 60, konsolide bütçe 
hareamakın % 76.43, 1970 yılında G. S. M. II % 84.5, konsolide bütçe harcamaları % 118.89 artış gösterdiği halde, sabit fiyatlarla G. S. M. H. 1966 
yılunda % 10.3, konsolide bütçe harcamaları % f).28, 1967 de G. S. M. Ti. % 16.9, konsolide bütçe harcamaları % 15.10, 1968 yılında G. S. M. II. 
% 24.8, konsolide bütçe harcamaları % 30.62, 190» da G. S. M. İT. % 32.6, konsolide bütçe harcamaları % 41.61, 1970 yılında G. S. M. H. % 40.2, 
fooıntsölide bütçe harcamaları % 63.67 artış göstermektedir. 

TABLO : II — 6 

1965 — 1970 yılları Konsolide Bütçe, Cari, Yatırım ve Transfer Harcamalarının artış oranları (*) 

(1965 = 100) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Mil lî Gelir 
Konsolide Bütçe 
a) 
b ) 
e) 
A. 
a) 
h ) 
c) 
B . 
b ) 
a) 
c) 

C a n Harcama la r 
Yat ı r ım Harcamalar ı 
Transf er Harcaanaları 
Genel Bütçe 
Cari Ha rcama la r 
Y a t ı n m Harcamala r ı 
Transfe r ha rcamala r ı 
K a t m a Bütçe 
Yat ı r ım H a r e amal ar ı 
'Cari H a r c a m a l a r 
T ransf e r H a re aım al ar ı 

Sabit 

100 
100 
100 
.160 
100 
400 
100 
100 
1100 
100 
100 
100 
100 

Cari 

100 
100 
!00 
1 00 
100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
İlOfl 
lü'Ö 

Sabit 

140.3 
109.28 
108.32 
119.S2 
101.12 
108.18 
107.82 
122.65 
101.28 
T 13.80 
113.55 
117.11 

99.81 

( 'ari 

117.3 
114 84 
113.52 
126.80 
105.98 
113.56 
143 Of) 
129.89 
105.95 
120.18 
119.00 
124.02 
104,0! 

Sabit 

110.9 
115.10 
113.39 
128.70 
105.'59 
112.31 
1'1'2.7'a 
124.59 
100.98 
126.79 
120.61: 
132.64 
110.60 

Cari 

130.1 
130.20 
127.90 
146.72 
119.11 
126.90 
127.12 
142.03 
118.20 
144.02 
136.04 
151.21 
124.76 

Sabit 

124.8 
130.62 
124.41 
149.12 
125.85 
124.66 
123.62 
132.10 
122.92 
155.56 
132.67 
165.32 
150.11 

Cari 

143.5 
152.67 
144.82 
176.26 
146.49 
145.46 
143.90 
156.25 
142.81 
182.94 
154.43 
195.41 
174.42 

Sabit 

132.6 
141.61 
127.10 
915.77 
156.00 
135.95 
125.41 
135.24 
159.12 
165.30 
144.78 
179.33 
136.27 

Cari 

160.0 
176.43 
158.63 
195.63 
195.51 
169.51 
156.51 
167.70 
198.21 
205.39 
180.69 
'222.37 
170.07 

Sabit 

140.2 
163.67 
144.79 
148.26 
218.58 
161.12 
142.62 
121.40 
221.12 
175.40 
166.90 
173.96 
189.24 

Cari 

184.5 
218.89 
192,80 
201.19 
291.15 
215.04 
.189.97 
164.75 
295.32 
23-5.103 
222.31 
236.07 
252.07 

(*) Transfer harcamalarına ait rakamlar, bunların içinde yer alan yatırım mahiyetindeki ödeneklere ayrıca yatırını deflatörü uygulanmadığın
dan, bir dereceye kadar ihtiyatla karşılanmalıdır. 

http://hareamala.fi
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TaMo II - 7 de hizmetlerin fonksiyonel ayırımına göre ödeneklerin G. S. M. II. içinde teşkil ettiği oranlar görülmektedir. Bu oranJİarm 1970 
yılküda genel hizmetlerdeki geonel yönetim kalemi dışımda, ut'aık iniş, çıkışlarla birlikte G. S. M. H. içindeki önemlerini korudukları göriilmekbedir. 
5 yıllık diönetmde öz-eMikle ekonomik hizmetler içinde Ticaret ve Sanayi ve Enerjd ve Tabiî Kaynaklar hizmetlerine ayrılan ödeneklerin nispî 
önemleri) belirli ölçüde artmış bulunmaktadır. 

TABLO : II - 7 

İ966 - 1970 yılları hizmetlerin fonksiyonel ayırımına göre ödeneklerin G. S. M. H. ya oranları (*) 

I - Genel hizmetler 
a)1 Genel yönetim 
b) Savunma 
c) Adalet ve iç güvenlik 

11" - Sosyal hizmetler 
a) Eğitim. 
b)1 Sağlık 
c)1 Sosyal güvenlik 
d)1 Diğer sosyal hizmetler 

111 - Ekonomiilk hizmetler 
a) Tarım 
b)! Ticaret ve Sanayi 
e) Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
d) ; Ulaştırma 
e) Turizm 
f) I>iğor ekonomik hizmetler 

(% olarak) 
1966 

6.6: i 
1.8 L 
3.72 
1.10 
5.97 
3.53 
0.96 
1.32 
0.1.0 
6.18 
2.36 
0.65 
0.83 
2.14 
0.15 
0.05 

1967 

•6.7-0 
1.83 
3.85 
1.08 
6.00 
3.63 
1.00 
1.20 
0.17 
6.06 
2.00 
0.62 
1.10 
1.77 
0.14 
0.43 

1968 

6.38 
1.72 
3.56 
1.10 
6.26 
3.91 
:ı .oo 
1.20 
0.15 
7.02 
2.21 
0.85 
1.21 
2.08 
0.17 
0.51 

1969 

6.28 
1.67 
3.54 
1.07 
6.11 
3.76 
1.00 
1.20 
0.15 
8.33 
2.19 
1.92 
1.40 
2.45 
0.15 
0.22 

1970 

7.38 
3.16 
3.27 
0.95 
5.51 
3.43 
0.87 
1.09 
0.12 
7.53 
1.8? 
1.64 
1.30 
2.50 
0.11 
0.11 

Tablo II - 8 de ise konsolide bütçe ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle G. S. M. II. ya oranları gösterilmiş bulunmaktadır. İlk 5 yıllık dö
nemde cari harcama ödenekleriiı içinde nüspî olarak 'değişiklik göstermiyen personel harcamalarının son iki yıflda nispî önemi artmış bulunmaktadır. 
Bu oran, 1965 yılında % 7.56 ilken 1971 yılında |% 9.11 olmuştur. 

(*) Ödeneklerin fonksiyonel ayırınviyle ilgili 1971 yılı rakamları, Devlet Memurları Kanunu gereğince personel giderUıinin daireler itibariyle bo-
lünümü henüz belli olmadığı iein, konmamışhr. 



— 17 — 

Yatırını harcamalarının nispî önemlerinde fazla oynamalar olmamasına rağmen sermaye teşkili ve transfer harcamalarında gerek bütün olarak 
gerekse bütçe bölümleri itibariyle önemli farklılıklar ortaya çıkmış, 1965 yılında sermaye teşkili ve transferler harcamalarının Gr. S. M. H. ya ora
nı ;% 4.31 iken 1971 yılında % 9.93 olmuştur. Bölüm içinde başlıca yeri işgal eden transfer harcamaları 1965 yıilmda % 1.91 den 1971 yılında % 5.80 e 
borç ödemeleri ise % 1.88 den f/o 2.68 e ulaşmıştır. 

TABLO : II — 8 

1965 - 1971 'konsolide bütçe ödemeklerinin bütçe bölümleri oraniyle G. S. M. H. ya oranları 

(% olarak)' 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

(•arı harcamalar 
Personel harcamaları 
Personel dışı harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve 'büyük onlarım; giderleri 
Makina, teçhizat satmalım ve gidenleri 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kurumlara kaitıkna payları ve senmarye teşkili 
Kamulaştırma ve satınalmjalar 
Transfer harcamaları 
Borç ödemeleri 

10.97 
7.56 
3.41 
5.48 
0.54 
3.91 
1.03 
4.31 
0.21 
0.31 
1.91 
1.88 

10.63 
7.38 
3.26 
5.67 
0,50 
4.26 
0.91 
4.31 
0.08 
0.31 
2.09 
1.83 

10,85 
7:27 
3.58 
5. 52 
0.44 
4.16 
0.92 
4.41 
0.28 
0.34 
1.81 
1.98 

10.83 
7,36 
3.47 
5.88 
0.58 
4.45 
0.85 
4.79 
0.35 
0.04 
2.41 
1.83 

10.59 
6.93 
3.-66 
15.92 
0.63 
4.42 
0.87 
«6.25 
0.32 
0.53 
3.35 
2.05 

11.49 
8,34 
3.15 
5.35 
0.59 
4.06 
0.70 
£.06 
0.78 
0.60 
2.20 
2.48 

12.13 
9.11 
3.02 
4.79 
0.43 
3.65 
0.71 
9.93 
0.87 
0.58 
5.80 
2.68 

2. Fert basına konsolide bütçe harcanmaları : 

Tablıo II — 9 da konsolide bütçe, cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer harcama ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle fert başına dü
şen 'miktarları gösterilmiştir. Fert 'basma cari harcama ödenekleri 1965 yılında 255.79 Tl. iken 1971 yılında 554.47 Tl. na yükselerek % 116.76, yatı
rım harcamaları 127.88 Tl. dan 219.20 Tl. na yükselecek % 71.41, sermaye teşkili ve transfer harcama ödenekleri 100.41 Tl. dan 453.93 Tl. na yük
selerek % 352.07 artış göstermişlerdir. Toplam ödenekler için artış 'oranı ise % 153.59 dur. 

Tablo II — 10 ise, sabit fiyatlarla bütçe bölümleri itibariyle konsolide bütçe ödemek mjikltarLarını göstermelktedir. Fert başına cari harcama 
«demekLeri 1965 yılımda 255.77 Tl. iken 1971 de 3ü7.9Q Tl. nıa, yatırım harcamaları 127.89 Tl. dan 140.86 Tl. na, sermaye teşkili ve transfer harca
nma ödemekleri 181.83. Tl. dan 301.20 Tl. na çıkmış bulunmaktadır. Topliaım ödenekler için artış oranı isa % 43.23 tür. 
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TAiBLO : II — 9 

1965 - 1967 fert başına konsolide bütçe, cani yatırım ve sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 

(Bütçe bölümleri itibariyle) 

(Cari fiyatlarla) 
(Tl.) 

1965 !966 L967 1908 1969 1970 

(.'arı harcamalar 
a) Pıepsıonel 'harcamaları 
b) Personel dışı harca malar 
Y ait in m harcama! arı 
a) Etüt ve proje 
]>) Yapı, tesis, büyük onarım. 
e) Makina, teçhizat, taşıit 
Sermaye teşkili ve transferler 
a) 'Kurumlara katılma payları ve sermaye 
teşkili 
1)) Kamulaştırma ve saitmalmalar 
e) Transferler 
d) Borç adem ©İteri 

Genel Toplam 

alınan, nüfus miktarları, 19()5 yılı gorvel nüfus sayımına dayanılarak yapılan tahminleridir, 

1971 

255.79 
176.17 
79:62 

127.88 
12.65 
91.32 
23.91 

100.41 

re 
4.94 
7.19 

44.52 
43.75 

484.08 

282.99 
196.32 
«6.-67 
151.0)2 

13.42 
113.28 

24.32 
114.43 

2.25 
8.21 

55.31 
48.66 

548.44 

312.75 
209.47 
103.28 
158.08 

12.68 
li 19.83 
26.47 

127.31 

8.04 
9.78 

52.39 
57.10 

599.04 

i335.7(i 
228.19 
107.57 
182.29 

17.93 
137.91 
26.45 

448.42 

10.77 
12.28 
4İ8.73 
•56.64 

666.47 

İ357.03 
233.67 
123.36 
199.68 
21.14 

149.24 
29.30 

210.76 

10. '56 
17.73 

113.30 
-69.17 

767.47 

420.56 
305.15 
115.41 
196.02 
21.51 

148.70 
25.81 

221.70 

28.55 
22,09 
80.12 
90.94 

838.28 

544.47 
416.55 
137.92 
219.20 

19.89 
167.06 
32.25 

453.93 

39.58 
26.72 

265.23 
122.40 

1 227 60 
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TABLO : II — 10 

1965 - 1971 fert başına konsolide bütçe, cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer ödenekleri 

(Bütçe bölümleri itibariyle) 

A) Cari harcamalar 
a) Personel harcamaları 
b) Personel dışı 'haneamjalar 

B) Yatırını harcamaları 
a.) Etıüt, pnojıe 
l)) Yapı, tesis, büyük onarım 
e) Makina, ıte^hizıatt - taşıt 

(!) Sennıay'c iteşkili v.e traınısıferler 
a) Kurumlara katılma paylıarı ve ser 

• maye teşkili 
h) Kamulaştırma satiiiıa.lmalıar 
e) Transferler 
<1) .Borç ödemeleri 

(1905 fiyatlarifyle) 

1965 

255.77 
173.56 
•82.21 

127.89 
12.66 
91.31 
2:3.92 

181.83 

4.94 
7.19 

125.95 
43.75 

(Tl.) 

1966 

272.32 
187,84 
84.48 

143.82 
12.79 

107.87 
23,16 

197.16 

2.16 
7.90 

140.27 
46.83 

1967 

279.85 
186.48 
93.37 

140.76 
11.24 

106.09 
23.43 

113.92 

7.20 
8.76 

46.87 
51.09 

1968 

291.38 
197.10 

94.28 
155.78 

15.32 
117.85 

22.61 
128.80 

9.35 
10.66 
59.64 
49.15 

1969 

289.41 
188.35 
101.06 
162.79 

17.24 
121.66 
23.89 

170.72 

8.56 
14.36 
91.77 
56.03 

1970 

319.56 
231.10 
88.46 

146,20 
16.04 

110.91 
19.25 

286.53 

21.69 
16.79 

178.95 
69.10 

1971 

367.93 
276.41 

91.52 
140.86 
12.78 

107,36 
20.72 

301.20 

26.26 
17.7:5 

176.00 
81.21 
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Taiblio 11 — 11 ide Koınsiüılide Devlet Bütçesinin, Fonksiyonel ayırmııına göre cari fiyatlarla fert 'basma ödenekler gösterilmiştir. 
Fent basma genel hizmetler ödemekleri 1906 da 176.51 Tl. dan 1070 de 270.07 Tl. sna, ısosyal hizımetltar ödenekleri 158.85 Tl. fdan 201.62 Tl. na ve 

ekonomik hizmletler ise fent 'başına 164.41 TJ. dan 257,67 'Tl. na ulaşmıştır. 1966 senesinde 98.90 Tl. ile savumma ödenekleri 'birinci, 94.05 Tl. ile eği
tim ödenekleri ikinci ve ı6i2.,69 Tl. ile /tarım odene'kTe.ri üçüncü şırayı işgal edarken, 1970 yılında 1'25.54 'Tl. ile eğitim ödenekleri birinci, 119.58 
Tl. ile savunma ödenekleri ikinci ve 115.81 TL ilie genel yönetim ödenekleri üçüncü sırayı işgal etmektedir. 

TABLO : II — 11 

1906 — 1970 Konsolide Devlet Bütçesinin fonksiyonel ayırımına göre fert başına ödenekler 

(Cari fiyatlarla) 

1960 

176.51 
48.09 
98.90' 
29.52 

158.85 
'94.05 
25.63 
35.04 
4.13 

164.41 
62.69 
17.32 
21.98 
57.15 
3.99 
1.28 

1967 

19l4.'34 
52.06 

1.11.07 
31.22 

172.86 
104.64 
28.70 
34.65 
4,84 

174,71 
57.71 
17.88 
31.78 
51.11 
3.95 

12.29 

HH58 

197.85 
53.39 

110.41 
34.05 

193.03 
121,08 
31.09 
37.12 

4.04 
218.04 

68.47 
26.42 
37:57 
64.53 
5.41 

15.04 

1969 

211.62 
T>6.1i8 

119J34 
36.10 

205.97 
126.72 

33.53' 
40.47 
5.25 

280.04 
73.7 lı 
04,83' 
47.27 
82.150 
4.99 
7.41 

1970 

270.07 
115.81 
119.58 
34.68 

201.62 
125.54 
31.73 
39.88 
4.46 

275,67 
68.39 
59.85 
47.7! 
91.52 
4.09 
4.11 

I. (lenel Hizmetler 
a) Krenel Yöneltinı 
h)' 'Savunuma 
e) Aldalet ve İç. -Güvenlik 

II. Sosyal Hiametler 
a)' lEğitim 
b) -Sağlık 
c) Sosyal' Güvenlik 
d)ı Diğerr Sosyal Hizametler 

III. Ekonomik Hizmetler 
a) Tarım 
;b) Ticaret ve Sanayi 
e) Enerji ve Taibiî Kaynaklar 
d) Ulaştırma 
e) Turizm 
f) Diğer Ekonomik Hikmetler 
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Talblıo II — 12 de ise 1966 — 1970 yılları Konsiolide Devlet Bütçesinin Fonksiyonel aynımma göre saibit fiyatlarla fert Ibaşma ödemekler gösteril
miştir. 

Genel hizmetlerde 1966 yılında fert başına düşen ödenek imiktaıı 169,86 Tl. iken 1970 yılında 205.22 Tl. olmuştur. Bu dönem için artış oranı;% 20.81 
dir. Sosyal hizmetlerde Ibu miktarlar 152.84 Tl. dan 153.20 Tl. na çıkarak % OJ23, ekonomik hizmetlerde 158.21 Tl. (dam '209.4:7 Tl. na çıkarak 
% 32.39 ın'rtış göstermiş 'bıüunımaktaıdır. 

TABLO : II — 12 

1966 — 1970 Konsolide Devlet Bütçesinin fo^toıyonel ayırıma g»ne fert basına ödenekler 

(1965 fiyatlariyle) > 
(Tl.) 

1966 1967 1968 1969 1970 

Genel Hizmetler 
a) Genel Yönetim 
h) Savunuma 
<0 Aidaıleft ve İç Gülvenlik 
Sosyal Hizmetler 
a) Eğitim. , 
b) Sağlık 
e) Sosyal1 Güvenlik 
d) [Diğer Sosyal Hizmetler 
Ekonomıik Hizmetlcr 
a) Tarım 
h) Ticaret ve Sanayi 
e) iEnerji ve Taibiî Kaynaklar 
d) -Ulaştırma 
e) Turizm 
f) Diğer Ekonomik Hikmetler 

169.86 
46.28 
95.17 
28.41 

T52.84 
90.50 
24.65 
33.72 
3.97 

158.21 
60.33 
16.67 
2.1.14 
54.99 
3.84 
i .24 

173.91 
46.58 
99.39 
27.94 

154.68 
93.61 
25.74 
31.00 
4.33 

156.34 
51.63 
16.01 
28.44 
45.73 

o.Oa 
11.00 

171.70 
46.33 
95.82 
29.55 

168.30 
105.08 
26.97 
32.22 
4.03 

l«9.23 
59.42 
22.93 
32.61 
5-6.00 
4.70 

13.57 

171.42 
45.51 
96.67 
29.24 

106.84 
102.05 
27.16 
32.78 
4.25 

227.38 
59.71 
52.51 
38.29 
66.82 
4.04 
6.01 

205.22 
88.00 
90.86 
26.36 

1-53.20 
95.40 
24.11 
30.30 
3.39 

209.47 
51.96 
45.48 
36.25 
69.54 
3.11 
3.1'3 

Transfer' harcamalarına ait rakamlar, bunların içinde y,:-\- nlan yatırım mahiyetindeki ödeneklere ayrıea yatının deflatörü uygulanmadığımdan, 
bir •.dereceye kadar ihtiyatla karşılanmaktadır. 
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Sabit fiyatlarla (1965 — 100) fert başına konsolide bütçe kesin harcamaları 'Tablo II — 13 den de anlaşılacağı üzere 168.03 Tl. dan 683.56 Tl 
na ulaşmıştır. Artış -oranı ıtoplaım fert başına, düşen harcamalar için % 45.83 dür. 

G-enel bütçede başlıca yeri işgal eden cari harcamalardan fert başıma düşen ımiktarlar 1965 yılında 221.26 Tl. dan 1970 yılımda 381.17 Tl. na, kat
ma "bütçelerde ağırlık kazadiaıı yatının harcamalar]nidan fert başına düşen ımiktar'lar ise 50.62 Tl.dan '87.7(5 Tl. na yükselmiştir. 

TABLO : II — HI3 

1965 -1971 yılları fert başına konsolide bütçe, cari ve transfer harcamaları 

Konsolide ıhütçe 
a.) Cari harcamnalar 
ib) Yatınım ıhar camiaları 
e) Transfer harcamadan 

A) Gıenıel ıbiitiçje1 

•ai) Gar ı harcanmalar 
1>) Yatınım1 Iharcamıalan 
c) Transfer harcamaları 

1i) Kalfana, ibütçe 
a) Gar'i harcanmalar 
İb) Yaıtıran harcamaları 
c)' Tranısfer harcamailarr 

19105 fîyaltlanylie) 
(TL.) 

1965 

4168.03 
'343,48 
110:82 
114.73 

3177:82 
'2)21.20 

54.20 
102,3*6 

90:20 
'31:31 
56.62 
12.37 

(*) 

19166 

5012,89 
1256.26 
180:56 
114.017 

401.87 
(234.57 

'65,37 
101.93 

109.71 
'23.68 
65.19 
12.;] 4 

1967 

516:79 
Î3Ö3.76 
1316:82 
1HI6.I21. 

4Ö7.0>8 
209.01 

64:78 
•103.00 

101.01 
24.195 
72.04 
l'3.ıl!2 

1'968 

'5I73.İİ9 
282.1317 
154:68 
135.14 

440:86 
356.03 

67.06 
'117:77 

131.133 
26.'34: 
87:61' 
17.318 

mm 
605.26 
381.46 
nm:m 
164.13 

469.09 
35/3:41 

0634 
148.74 

1316.16 
128.05 
'93.72 
15,319 

1970 

'68)2.516 
312.!73' 
146.40 
233,44 

542.318 
281,17 
58.f>3 

30I3.5.8 

140.16 
81.05 
!87.76 
30.«5 

(*) Transfer harcamalarına ait rakamlar, bunların içinde yer alan yatırım mahiyetindeki ödenek
lere ayrıca yatırım deflatörü uygulanmadığından, bir dereceye kadar ihtiyatla karşılanmalıdır. 
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BÖLÜÎM : III 

BÜTÇE — Program ilişkisi 
1. 1972 malî yüı Bütçe - programı ilişkisi : 
4972 pırogram. hedefleni^le (konsolide devlet programının 'ülkelerine ve hedeflerine uygun olarak tanzim, ^edilmiştir. 
•19'732 program hedeflerimle konsolide dtevldt /bütçJesinin g i d e ve ıgelir Italhminleri aşağıdaki tabloda mukayeseli bir şekilde ıgtöısiterllmfliştir. 
Giderler : 

1. Cari harcamalar 
2. Yatınım harcamaları' 
'3. Sermaye teşkili ve Itransif er karea/ımaları 

Toplam 
Vergi gelirleri 
Vergi dışı Ibütçe gelirleri 
•Ka rş ılık parala r 
Taısa:r,ruıf bonosu 
Öyjel foalar 
Katma bütteeler 

Toplam 

Programı hedefleri 

26 270 000' 000 
9 140 359 556 

T6 520 167 000 

51 930 526 95^ 
45 060 O00 001 
4 550 41*6 884 

1 
100 O00 0O0 
600 000 000 

1 620 109 i(370 

51 930 526 556 

Bültiçe tahminleri 

20 270 000 000 
9 140 359 506 

46 520 167 000 

51 930 526 556 
45 060 00O 001 

4 550 44(6 884 
1 

100 000 000 
600 000 000 

!.l 1620 109 670 

51 930 526 556 

II - 1964 -1972 yılları itibariyle ibii'tçs program ilişkisi : 

.Konsolide Devlet bütçeleriyle, kalkınırına plânı yıllık programları arasındaki ilişkiyi daha açık 'bir şekil ile 'belirtmek a.maeiyle gecen yıllara ait 
program ve konsolide bultçe harcama ve igelir ıniktarla'rı aşağıda gösterilmiştir. 

A) Global rakamlar itibariyle mukayese : 

Programda hedef 'olarak tıesfoitt edilen harcamıa miktarlar iyi e Ibıitiee ödenekleri <ve gerçekleşen miktarlar ve gelir hedefleri ve fiilî tahsilat arasın
daki illaki fTaibiüo I I I — II 've Tablo III — 2 de gösterilmiştir. 
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B) Harcamaların ekonomik gategoriler itibariyle mukayesesi : 
Harcamaların ekonomik kategoriler itibariyle programda öngörülen hedeflerle, bütçe öd en ekleri ve gerçeklesen miktarlar Tablo : III - 3 , III - 4 

ve 111 - 5 te gösterilmiştir. 
Tabloların tetldkind.cn anlaşılacağı üzere geçmiş yıllar bütçelerinin hazırlannmsuıda izah ettiğimiz plân ve program ilkesine büyük bir titizlikle 

uyulmuştur. Gerçekte memleketimizin içinde bulunduğu şartlara göre cari harcamaları kamu hizmetlerini aksatmamak şartiyle ve kısa bir zamanda 
a m ı edilen seviyeye düşürmek çok güçtür. Kaldı ki, cari hareama.ların bir kısmı Tarım, Sağlık ve Klğıtim hizmetleri gibi ekonomik kalkınmamızla 
çok yakından ilişkili ve gelişme carileri adı allında toplanan harcamalardır. Geçen yıllar bütçelerinde cari Harcamaları bir taraftan plânda tesbit edi
len artış oranı içinde tutmak ve diğer taraftan tercihleri gelişme caıi hareamalan lehinde kullanmak suretiyle kalkınma plânımızın ve yıllık program
larımı/m temel ülkelerine uyulmuş bulunmaktadır. 

TA'iibO : 111 — 3 

Oari harcamalar 

(Milyon Tl.) 
Ek ödenek

lerle birlikte 

il hır 

1964 
1965 
1966 
1967 
! % 8 
1969 
1970 
1971 
1972 

Program 
hedefi 

7.331 
7.80(1 
9.080 

1.0.355 
10.570 
11.571 
13.100 
19.800 
26.270 

/Artın % 

6.4 
16.4 

(*) 14.0 
2.1 
9.5 

13.2 
51.1 
32.7 

ÜÜtec. 
ödeneği 

7.330 
8.029 
0.1 î 2 

10.329 
11.376 
12.407 
14.997 
20.022 
2(5.270 

Art ı ş 
;% 

9.5 
13.5 
13.3 
10.1 
9.1 

20.8 
33.5 
31.2 

toplam 
ödenek 

7.596 
8.588 
9.374 

10.640 
12.425 
13.319 
15.753 

Artış </t 

13.0 
9.2 

13.5 
16.7 

7.2 
18.3 

Kesin 
harcama 

6.877 
7.810 
8.685 
9.849 

11.121 
12.075 
14.676 

A itiş f/c 

13.6 
11.2 
13.4 
12.9 
8.6 

21.5 

(*) İkinci Beş Yühk Kalkınma Plânında kabul edilen esasa göre 1968 program hedefi tâyinin
de 1.968 yılı gerçekleşme miktarı baz olarak edinmiştir. 

http://tetldkind.cn
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1. Ödeneklerin ekonomik dağılımı : 
A) Konsolide bütçe ödenekleri : 
Konsolide Devlet Büteesi ödeneklerinin v 

BÖLtflYt : IV 

Ödeneklerin dağılımı ve gelişimi 

Har itilbariyle ekonomik dağılımı ve gelişimi tablo : L\ de gösteril mistiı 

Yıllar 

1965 
1966 
1Î>G7 
19(58 
1969 
1970 

TABLO : IV — 1 

Konsolide bütçe ödeneklerinin yıllar itibariyle ekonomik dağılımı (•') 

(Tl.) 
(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

8 029 018 633 
9 112 139 292 
10 329 973 221 
11 375 552 191 
12 40-6 807 584 
14 997 012 368 

1971 20 022 117 299 

(A/2) 
Yatırım 

harcama lan 

4 014 569 369 
4 863 053 733 
5 251 161 978 
6 175 968 094 
6 938 945 053 
6 990 516 850 
7 915 650 359 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları Toplanı 

151 807 553 15 195 395 555 
] Gol 796 J04 17 659 9S9 129 
\ 205 230 769 
") 028 587 897 
7 323 961 746 
7 905 709 594 

19 786 365 968 
22 580 108 182 
26 669 714 383 
29 893 238 812 

10 534 202 126 38 471 969 784 

(®) Bu bölümün, bu ve bundan sonraki teıblolarda geçen rakamlar, aksi belirtilmediği sürece, inisiyal bütçe ödeneklerini göstermektedir 
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Söz konusu yıllar itibariyle cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer Ödeneklerinin nispî önemleri de tablo : IV — 2 de yer almaktadır. 

TABLO : IV — 2 

Cari, yatırım ve transfer ödieneklerinin yıllar itibariyle konsolide bütçe içindeki nispî önemleri 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

52.84 
51.60 
52.20 
50.37 
46.52 
50.16 
52.04 

(% 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 

26.42 
27.54 
26J54 
27.35 
26.02 
23.38 
20.58 

olarak) 

rl 
(A/3) 

Cransfer 
harcamaları 

20.74 
20.86 
21.26 
22.28 
27.46 
26.46 
27.38 

Toplam 

100.00 
,100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100,00 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, konsolide bütçe içinde cari harcamaların oranı 19(56 yılından itibaren düşme temayülü göstermiş 
ve % 52 olan oran 1969 da % 48 e inmiştir. Ancak 1971 yılında 'bu oran %ı 52.04 e çıkmış, dolayısilyle öteki kalemlerin oranında düşme olmuştur. 
Bunun nedeni, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi dol ay isiyle personel giderlerinde meydana gelen yük-
sefHmedıir. 
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Yine aynı yıllar itibariyle konsolide bütee ödeneklerinin ekonomik unsurlarında bir önceki jallara oranla meydana gelen değişmeler tablo 
IV — 3 t e gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 3 

Konsolide bütçede cari, yatırım ve transfer ödeneüderindn bir önceki yıla nazaran artış oranlan 

$% olarafc) 

Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

9.5 
13.5 
13.3 
10.5 
9.3 

20.8 
33.5 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 

12.8 
21.2 

8.0 
17.6 
12.4 
7.4 

13.2 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

8.0 
16.9 
14.1 
19.6 
45.7 

7.9 
33.2 

Toplanı 

8.4 
16.4 
12.0 
14.1 
18.1 
12.1 
28.6 

1970 ve 1971 yıllarında cari harcamalarda diğer kalemlere nazaran görülen aşırı yükselmenin sebebi, yukarda söz konusu edildiği gaibi, 657 sayılı 
Kanunun malî hükümlerinih yürürlüğe girmesidir. 
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B) Genel bütöe içinde dağılım : 

Yıllar itibariyle cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer ödeneklerinin «şenel bütçe dağılımı tablo : IV — 4 de gösterilmiştiı 

TABLO : IV — 4 

Genel bütçe ödeneklerinin yıllara göre ekonomik dağılımı 

(Lira) 

Yıllar harcamalar harcamaları- harcamaları Toplam 

14 421 419 .11;} 
46 775 253 679 
18 818 489 260 
21 612 211 235 
25 696 976 157 
28 860 265 467 

1971 18 653 452 108 3 165 058 349 15 274 889 848 87 092 900 305 

ıllai ' 

1965 
1966 
1967 
1968 
1-969 
1970 

('A/l) 
Cari 

harcamalar 

7 269 546 882 
8 288 026 634 
9 397 911 139 

10 347 074 407 
11 126 0>97 409 

48 654 883 964 

(A/2) 
Yatının 

harcamaları 

1 835 908 943 
2 305 951 701 
2 434 609 873 
2 530 386 0>83 
2 916 397 043 
2 709 415 451 

(A/8) 
Transfer 

harcamaları 

5 815 998 288 
6 181 275 844 
(i 980 968 248 
8 784 750 745 

11 654 481 705 
12 495 966 062 
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Aynı döneni içinde genel bütçe ödeneklerinin ekonomik kategoriler itibariyle (taşıdığı nispî önem ise tablo : IV — 5 te görülmektedir. 

TABLO : IV — 5 

Cari, yatırım ve transfer ödeneklerinin g-enel Mtçe içindeki nispî önemleri 

ıilar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(•A/l) 
Cari 

ha rcamala r 

50.41 
49.41 
49.96 
47.8"7 
43.30 
47.31 
50.29 

(•c/o 

(A/2 ) 
Yat ı r ım 

harcamalar ı 

12.73 
13.74 
12.94 
11.71 
11.35 

9.39 
8.54 

olaraik) 

(A/3) 
Transfer 

ha re amalar ı 

36.86 
36.85 
37.10 
40.42 
45.35 
43.30 
41.17 

Toplam 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Devlet Memurları Kanmumuıı malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi dolayısiyle son iki yılda genel bütçe cari harcaıma ödeneklerinde diğer kate
goriler aleyhinde meydana gelen artış tablodaki rakamlardan anlaşılmaktadır. 
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Aynı dönem içerisinde katma bütçeler ödeneklerinin, ekonomik kategoriler itibariyle gösterdiği nispî önem ise tablo : i V — 7 de gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 7 

Cari, yatırını ve transfer ödeneklerinin yıllar itibariyle katma bütçeler içindeki nispî önemleri 

('!%• olarak) 

ıllar 

1965 
1960 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(A/ l ) 
Cari 

harcamalar 

22.81 
21.70 
22.12; 
19.79 
21.34 
20.41 
18.91 

(A/2) 
Yatırını 

harcamaları 

G5.42 
67.34 
66.85 
70.14 
67.03 
65.12 
65.64 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

11.77 
1.0.96 
11.03 
10.07 
11.63 
14.47 
15.45 

Toplam 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 

Devlet Menııırkın Kanımın mu malî hükümlerinin yürürlüğe girmesinin katma, bütçeler ödenekleri üzerinde meydana getirdiği etki, tabloda gö
rünmemektedir. Bunun nedeni, katma bütçeli 'kumUısJann, «personel giderleri» bölümünün «aylıklar» 'kesimine 1. Tl. ödenek konup, bu ödeneklerin 
Maliye Bakanlığı bütçesinde gösterilmesidir. 
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Genel ve katma bütçeli dairelerdeki cari, yatırını ve transfer]IM* ödenekleriııin bir önceki yıllara nisbetle artışlarını tablo : IV" — 8 ide izlemek 
mümkün dür. 

iTAıHLO : IV 8 

Gemie! ve katma bütçelerde oari, yatırım ve transfer ödeneklerinin bir önceki yıla nazaran artış oranları 

6% olarak) 

ıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(A/ l ) 
Oari 

harcamalar 

9.4 
14.0 
13.3 
10.0 
7.5 

22.7 
36.G 

(A/2) 
Yatırını 

harcamaları 

13.0 
25.6 
5.5 
3. i) 

15.2 
—7.0 

6.8 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

5.6 
İ 6.2 
12.9 
25.1 
33.4 
7.2 

22.2 

Toplam 

6.9 
16.3 
.12.2 
14.8 
18.9 
12.3 
28.5 

İvATMiA. BnT(i: idvR 

ıllar 

1965 ,. 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

('A/l) 
Cari 

'harcamalar 

9.9 
8.5 

11.8 
10.4 
24.5 
4.7 
il .9 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 

24.3 
17.4 
10.1 
29.4 
10.3 

6.4 
10.9 

(A/3) 
Transfer 

harcamaları 

29.2 
6.1 

11.6 
12.5 

36.1 
17.5 

Toplam 

21.2 
14.0 
10.9 
23.3 
15.4 

9.5 
10.0 
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2. ödeneklerin bütçe bölümlerine göre dağılımı : 
A) Konsolide bütçe ödenekleri : 
a) Cari harcamalar : 
Cari harcama ödenekleri, mahiyetleri nazarı itibara alınarak bütçede, ödenekler, personel giderleri, yönetim giderleri, hizmet giderleri, kurum gi

derleri, çeşitli giderler şeklinde kategorilere nynlırlar ve her katgori bir bütçe bölümünü meydana getirir. 

Taiblo : IV — 9 ida, konsolide bütçe cari harcama ödeneklerinin yıllar ve bütçe bölümleri itibariyle dağılışı görülmektedir. 

Aynı dönem itibariyle bütçe bölümlerinde yer abın ödeneklerin nispî önemleri taiblo IV —• .10 da görülmektedir. 

TABLO : IV - 9 

Konsolide bütçe cari harcama ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 

• • ( T L . ) 

Bölümler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
13.000 
16.000 
17.000 

Ödenekler 
Personel giderleri 
Yönetim, giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 
Savumu a enf rastrüktür 

5 
1 

81 675 
448 226 
529 606 
231 945 
503 603 
233 960 

601 
948 
361 
599 
722 
402 
— 

36 
6 285 
1 668 
270 
573 
278 

019 
167 
294 
824 
392 
440 

400 
977 
519 
681 
033 
682 
— 

35 402 
6 883 345 
2 077 519 

364 596 
640 102 
329 005 

400 
174 
609 
717 
336 
985 
—. 

7 
1 

36 115 900 
694 886 522 
744 273 909 
363 112 952 
663 499 238 
395 360 669 
480 303 001 

8 
2 

39 509 200 
080 454 442 
204 352 559 
411 324 152 
743 447 624 
483 769 406 
443 950 201 

10 
2 

35 647 400 
845 669 719 
175 362 146 
364 226 047 
735 268 610 
445 692 445 
395 146 001 

15 
2 

84 448 900 
041 717 252 
702 656 012 
545 145 225 
819 691 580 
502 225 328 
326 233 002 

Oari harcamalar Toplamı 8 029 081 633 9 112 139 292 10 329 973 221 11 375 552 191 12 406 807 584 14 997 012 368 20 022 117 299 
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^oiLimier 

TıAiBLO : IV - 10 

Konsolide bütçede cari harcama bölümlerinin nispi önemleri 

'(.% olarak.) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

11.000 Ödenekler 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 
17.000 'Savunm,a enfrastrüktür 

Toplam 

1.02 
67.85 
19.05 
2.89 
6.27 
2.92 

— 

0.40 
68.97 
18.30 
2.97 
6.29 
3.07 

0.35 
66.63 
20.14 
3.53 
6.20 
3.18 

_.. 

0.32 
67.64 
15.33 
3.19 
5.82 
3.48 
4.22 

0.32 
65.13 
17.77 
3.32 
5.99 
3.89 
3.58 

0.24 
72.31 
14.50 
2.43 
4.90 
2.97 
2.65 

0.59 
75.00 
13.50 
2.72 
4.05 
2.51 
t. 63 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, personel giderleri cari harcamalar içinden en geniş 'yeri işgal etmektedir. Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe girmesi nedeniyle bu ödeneklerin oranı daha da artmış bulunmaktadır. 

TABLO : IV - 11 

Konsolide 'bütçede cari harcamaların bütçe (bölümleri itibariyle bir önceki yıla nazaran artış oranları 

.(% olarak) 

Bölümler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

11.000 
12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 

Ödenekler 
Pcrtıoncl giderleri 
Yönetim, giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum gide rleri 
Çeşitli giderler 
Savunma, enırastrüktür 

122.7 
7.7 

12.1 
9.2 
6.2 
4.4 
—• 

— 55.9 
Î5.3 
9.0 

16.7 
13.8 
19.0 

— 

- 1.7 
9.5 

24.5 
34.6 
11.6 
18.1 

- -

2.0 
11.7 

— 16.0 
-- 4.0 

20.1 
__ 

11.6 
5.0 

26.3 
13.2 
12.3 
22.3 

— 7.5 

— 9.0 
34.2 

—13.0 
—11.4 
— 1.1 
— 7.8 
—10.9 

136.9 
38.7 
24.2 
49.7 
11.5 
12.7 

- 1 7 . 4 
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Konsoıide bütçede yer alan cari harcama bölümleri i e in d elci maddelerin nispî önemleri, sıra ile Tablo : IV — 12, IV — 13, IV 
e IV — 16 da gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 12 

Konsolide bütçede «Personel giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

Kesimler 
(% olarak) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışmalar Kar. 
Tazminatlar 
İkramiye ve mükâfatlar 
Ödenekler 
Yolluklar 
tÖzel hizmet yollukları 

56.66 
19.57 

6.79 
2.54 
8.32 
0.05 
2.53 
3.08 
4.46 

59.41 
17.81 
6.55 
2.25 
7.88 
0.05 
2.79 
2.83 
0.43 

57.86 
19.26 

6.49 
2.40 
7.80 
0.05 
2.85 
2.84 
0.45 

54.62 
19.08 

6.35 
2.14 

11.30 
0.05 
3.15 
2.78 
0.53. 

53.13 
20.37 

6.47 
2.29 

11.39 
0.05 
2.99 
2.77 
0.54 

60.06 
15.76 
7.84 
1.98 
9.67 
0.05 
2.34 
1.95 
0.35 

83.48 
5.17 
6.23 
0.16 
3.06 
0.02 
0.15 
1.44 
0.29 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TAKDO : IV — 13 

Konsolide ıbütçede «Yönetim giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

Kesimler 
(% olarak) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Genel yönetimle ilgili giderler 
Hizmstle ilgili alımlar 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma 
Kira 

5.26 
3.23 

82.71 
6.36 
0.84 
1.60 

5.71 
3.46 

81.32 
7.05 
0.82 
1.64 

5.29 
2.98 

83.19 
6.26 
0.83 
1.45 

7.15 
3.81 

79.30 
6.38 
1.40 
1.96 

6.37 
3.47 

81.25 
6.06 
1.24 
1.61 

5.80 
3.80 

81.54 
6.00 
1.10 
1.76 

5.98 
3.92 

81.95 
5.18 
1.10 
1.87 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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T A B I J O : IV — 14 

Konsolide bütçede «Hizmet giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Genel yönetim 
Adalet 
'Güvenlik 
Malî hizmetler 
Eğitim ve araştırma 
[Bayındırlık ulaştırma 
/Sağlık 
Tarım 
Çeşitli hizmetler 

Toplam 

4.99 
2.85 
1.17 
7.69 

38.67 
2.65 

13.22 
22.37 

6.39 

4.33 
2.83 
1.64 
6.98 

38.36 
3.59 

14.01 
21.00 

7.26 

5.19 
2.25 
1.72 
8.73 

35.73 
3.30 

13.71 
16.74 
12.63 

4.54 
2.82 
2.32 
6.43 

38.52 
2.57 

13.78 
17.39 
11.63 

4.89 
2.43 
2.20 
5.49 

42.86 
2.45 

12.45 
15.52 
11.71 

4.06 
2.67 
2.60 
5.05 

48.71 
2.60 

12.57 
15.31 

6.43 

3.78 
2.06 
1.77 

18.21 
39.51 

1.91 
12.36 
10.76 

9.64 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TAIİLO : IV — 15 

Konsolide bütçede «Kurum giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Adalet kurumları 
Okullar 
Eğitim kurumları 
Araştırma kuramları 
Yataklı tedavi kurumları 
Diğer sağlık kuramları 
Tarım kurumları 
Dış kuruluşlar 
İşletmeler 

5.96 
42.86 

6.51 
2.33 

30.91 
3.34 
4.06 
3.84 
0,19 

5.36 
43.79 

6.08 
2.20 

30.00 
4,06 
3.88 
4.47 
0.16 

'5.01 
45.55 

6.06 
2.45 

28.f>4 
4.09 
3.64 
4.35 
0.31 

6.34 
40.33 

6.99 
2.82 

30.98 
4.13 
3.36 
4.58 
Ü.47 

5.76 
41.69 

6.80 
3.34 

30,68 
3.23 
3.46 
4.32 
0.69 

5.57 
40.64 

9.60 
2.80 

31.09 
2.71 
2.64 
4.32 
0.63 

7.44 
38.33 
7.37 
3.18 

32.10 
2 29 
2.37 
6.37 
0.55 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 
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TABLO : IV 16 

Konsolide bütçede «çeşitli giderler» bölümünün1 

»Kesimler ve yıllar itibariyle dağılıım 
(% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

İşcvleri ve işyerleri 
Lâboratuvar 
'Propaganda ve tanıtma 
Uluslararası ilişkiler 
öizli hizmet 
Temsil, ağırlama ve tören 
Bakım ve küçük onarım 
Yüksek genel öğretim 

Toplam 

2.81 
6.14 

10.43 
18.27 
2.24 
1.44 

2.91 
6.51 
10.46 
16.25 
1.99 
164 

3.12 
6.34 
9.28 

14.49 
1.94 
2.19 

2.60 
5.81 
8.03 

11.82 
2.29 
1.86 

3.43 
5.72 
8.61 
9.00 
2.06 
1.82 

2.43 
5.82 
7.03 
9.32 
2.27 
2.20 

2.64 
5.27 
6.01 

11.36 
4.87 
2.06 

58.67 60.24 62.64 56.31 57.23 57.64 54.92 
— — — 11.28 12.13 13.29 12.87 

100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 100.00 

b) Yatırım harcamaları : 
Yatırım harcamaları, bütçede, etüt ve proje giderleri, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri, makina, teçhizat ve taşıt alım ve onarım giderleri ol

mak üzere üç bölümde toplanmaktadır. Yatırım ödeneklerinin yıllar ve bütçe bölümleri itibariyle dağılımı Tablo : IV — 17 de gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 17 

Konsolide bütçe yatırım ödeneklerinin yıllar ve bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 
(T.L.) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 Bölümler 1971 

21.000 Etüt ve proje giderleri 397 341 413 432 428 024 419160 726 607 493 923 734 748 040 767 163 523 718 312 811 
22.000 Yapı, tesis, büyük ona
rım giderleri 2 866 391 605 3 647 397 696 3 957 80,6 061 4 672 106 062 5 185 947 202 5 302 657 463 6 032 602 042 
23.000 Makina, teçhizat ve ta
şıt alım ve onarım giderleri 750 836 351 783 228 013 874195 191 896 368 109 1 018 249 8.11 920 695 864 1 164 735 506 

Yatırım harcamaları toplamı 4 014 569 369 4 863 053 733 5 251161 978 6 175 968 094 6 938 945 053 6 990 516 850 7 915 650 359 
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Aynı bölümlerin yıllar itibariyle yatırım ödenekleri içindeki nispî önemi de Tablo IV — 18 de gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 18 

Konsolide [bütçede yatırım harcamaları bölümlerinin nispî önemleri 
(% olarak) 

Bölümler 1965 1960 1»07 1968 1969 4970 1971 

21.000 Etüt ve proje giderleri , 9.91 8.89 7.98 9.84 10.59 10.97 9.07 
22.000 Yapı, it esiş ve büyük onarım gi

derleri 71.39 75.00 75.37 75,64 74.74 75.85 70.21 
23.000 Makimi, teehkat taşıt alım ve 

onarım giderleri 18.70 16.11 16:65 14.52 14,67 43.18 14.72 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Tablodan da anlaşılacağı üzere yatırım ödeneklerinin bölümler itibariyle dağılımı yıldan yda büyük değişiklik gösternıemeıkte; yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri yatırım, ödemeklerinin dörtte üei'ı civarımda bir meblâğ tutmaktadır. 

Tablo : IV — 19 da ise aynı bölümlerin yıllar itibariyle .gösterdiği nispî gelişme verilmektedir. 

TABLO : IV — 19 

Konsolide bütçede yatırım harcamalarının bütçe^ölürnleri itibariyle bir önceki yıla nazaran artış 
oranları 

(% olarak) 

Bölümler 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis, büyük onarım gi

derleri 
23.000 Makina, teolıizait, taşıt alim vo 

ve onarım giderleri 

1965 

10.8 

6.0 

49.2 

1966 

8.8 

27.2 

4.3 

1967 

-• 3.0 

8,5 

11.6 

1968 

45.0 

J8.0 

2.5 

1969 

20.9 

10.9 

J3.5 

1970 

4.4 

2.2 

— 9.5 

1971 

—- 6.3 

13.7 

26.5 
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Tablo : IV — 20, IV — 21, IV — 22 de söz konusu bölümlerden her birinin sektörler itibariyle -dağılımı gösterilmektedir. 

TABLO : IV — 20 

Konsolide bütçe «Etüt ve proje giderleri» bölümünün sektörler ve yıllar itibariyle dağılımı 

İ% olarak) 

Sektörler 1965 19G6 1967 1968 1969 1970 1971 

Tarım 
Madencilik 
İmalât Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Turizm 
Koınıult 
Eğitim 
Sağlık 

Toplam 

51.76 
11.85 
0.38 

15.25 
8.43 
-3.49 
0.25 
6.49 
1.73 
0.37 

100.000 

41.43 
15.96 
0.33 

19.12 
7.90 
6.00 
0.18 
8.78 
0.81 
0.40 

100.00 

36.34 
22.27 
0.47 

21.23 
8.63 
5.50 
0.30 
0.29 
4.29 
0.68 

100.00 

38.31 
18.10 
0.44 

18.77 
9.56 
8.29 
0.63 
0.40 
4.18 
1.32 

100.00 

ol.oo 
15.92 
0.29 

27.33 
9.43 
9.38 
0.84 
0.49 
8.80 
1.17 

100.00 

31.75 
16.27 
0.40 

25.09 
8.94 
9.14 
0.94 
0.57 
5-68 
1.22 

100.00 

32.20 
24.36 

0.44 
14.89 

7.46 
9.29 
0.74 
1.05 
8.27 
1.30 

100.00 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere konsıolide bütçede otüt ve proje giderlerinin nispî dağılıımda ağırlık tarım, enerji ve madenci
lik sektörlerinde toplanmaktadır. 
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TABLO : IV — 22 

Konsolide bütçe «Makina, teçhizat ve taşıt alımları» bölümünün sektörler ve yıllar itibariyle 
dağılımı 

(% olarak) 

Sektörler 1965 19CG 1967 1968 1969 1970 1971 

Tarım 
İmalât Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Turizm 
ılvorraıt 
Eğitim 
Sağlık 

Toplam 

29.79 
•14.41 

0.82 
29.89 
13.35 

—. 
0.19 
7.88 
3.67 

100.00 

24.65 
6.28 
0.71 
41.20 
16.12 
0.25 
0.04 
7.79 
2.96 

100.00 

25.78 
6.02 
0.85 

3'6.22 
16.05 
0.05 
0.12 
9.72 
5.19 

100.00 

32.70 
8.48 
1.03 

34.57 
.5.61 
0.02 
0.03 

14.11 
3.45 

100.00 

29.52 
7.09 
1.23 

35.11 
7.71 
0.04 
0.16 

15.81 
o o o 
o.oo 

100.00 

28.79 
5.06 
1.25 

36.24 
10.12 

• — • 

0.04 
17.60 
0.90 

100.00 

26.34 
6.89 
3.46 

33.59 
8.82 
0.01 
0.03 

17.92 
2.94 

10000 

Talbllo : IV - 21 ve IV - 22 de görüldüğü gibi, konsolide bütçe yapı, tesis ve büyük onarım giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt alımları 'gi
derlerinim ınispî dağılımlarında ulaştırma ve tarım sektörleri başta gitmekte, eğitim sektörü onları izlemektedir. 
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c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

Konsolide bütçe sermaye tenkili ve transfer lıaıcamalarırıın bütçe bölümleri itibariyle dağılımı Tablo : IV - - 28 gösteril in iştir. 

TAJJLO : IV — 28 

Konsolide Bütçe Sermaye Teşkili ve Transfer ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

Bölüoılor 1965 4906 1967 1968 1969 1970 197 

31.0'ÛO 'Kurum']ara katılıma 
payları ve ısermaye 
teşkili 4ı55 175 00*6 72 855 008 265 076 000 865 070 009 807 2(55 01O 1 018 129 647 I 429 159 007 

'32.000 Kaımulaştırma, 
«atmalına 226 000 048 264 258 579 828 330 580 416 271 (İSO 6L6 248 10S 787 808 535 005 050 009 

'33.000 iktisadi transferler 523 286 775 659 169 289 624 606 141 817 448 878 2 080 149 830 1 681 528 794 1 650 350' 00;8 
34.000 Malî transferler 2 947 584 414 8 370 971 785 3 700 553 449 5 008 628 786 6 157 986 554 6 290 032 187 7 464 (529 878 
35.000 Sosyal transferler 428 530 784 603 305 515 '645 856 087 041 241 391 727 481 222 426 542 018 462 708 490 
'36.000 l>o>rc ödemeleri 1 373 40*5 '900 J 567 185 738 I 885 844 874 1 ı918 9f82 894 2 408 522 714 3 242 785 799 4 419 804 830 
Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı 5 707 982 927 (i 597 190 864 7 445 472 640 9 257 644 583 12 852 658 488 18 446 772 575 10 891 696 729 
Katına Bütçelere 
Hazine yardımı 2 556 175 374 '2 912 394 760 3 240 241 '871 4 229 05(i 086 5 028 691 692 5 541 002 981' 5 857 494 602 

Toplam 3 151 807 553 3 684 796 104 4 205 230 769 5 028 587 897 7 323 961 746 7 905 709 594 10 534 202 127 
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Konsolide bütçede sermaye teşkili ve transfer haren malan, bölümlerinin nispî önemleri Tablo : IV— 24 te izlenmektediı 

TABLO : IV — 24 

Konsolide bütçede sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerinin nispî önemleri 
(<}b olnrak) 

Bölümler Î965 1906 1967 1968 • 196!) 1970 4971 

2.74 
4.90 
9.17 

" \ r->> 

8.45 
24.0G 

.1.10 
4.00 
9.99 

51.09 
"!().()() 
23.76 

4.5 e 
4.34 
8.49 

4!).70 
8.G7 

25.44 

4.95 
4.5] 
9.15 

51,75 
G.!)2 

20.74 

2.97 
4.99 

1G.84 
49.85 

5.89 
19.40 

7.57 
5.80 

12.51 
46.77 

3.17 
24.12 

8.72 
5.89 

10.07 
45.54 

2.82 
2G.9G 

31.000 Kuramlara katılma payları ve serma
ye teşkili 

42.000 Kamulaştırma. ve isatrnialnralar 
33.000 İktisadi transferler 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 103,00 1C0.00 

Nispî dağılnn iiçinde ^ağırlık malî transferlerde, onu takiben de borç. ödenıeleninde görülmektedir. 
Konsolide bütçenle sermaye teşkili ve transfer ha ıramalarınım birice bölümleri, itibariyle bir ön-cikii yıla. <>'ö!re artış'oranları Tablo : IX — 25 te 

gösterilmiştir. 
TABLO : İV —25 

Konsolide bütçede sermaye teşkili ve transfer harcamalarmın bütçe bölümleri itibariyle bir önce'M yıla nazaran artış oranları 
(;% olarak) 

Böiümfer 1965 1964 İ967 1968 1969 1970 1971 

31.000 Kurumlara ıkatilinin, paylan ve serma 
ye teşkili 

32.000 KamulnştırıiMi ve sntınaüımaiar 
33.000 İktisadi transferler 
34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
.46.000 Borç. ödemelseriı 

2!).9 
20.6 

6.4 
11.7 
0.4 
7.5 

- - 15.5 
16.0 
25.9 
14.3 
47.5 
14.1 

471.7 
22.3 

5.3 
9.8 

• • • • 2 . 7 

20.3 

37.5 
28.7 
35.7 
36.9 

—- 0.0 
1.7 

0.6 
4S.0 

.145.5 
21.5 
13.4 
252. 

367.0 
27.8 

- - 19.1 
457.1 

- - 41.3 
34.9 

40.3 
22.4 

— 1.8 
18.6 
8.4 

36.3 

Tablodan da aınlaşdacağı üzere »sonnaye teşkili vr tavınsfer harcamalarınıni bölümler itibariyle yıllar arasındaki değişmeısi büyük dalgalanmalar 
gösterımıektedir. Bu da söz konusu bölümlerin ihtiyaçlara göre ayarlanması sonucudur. 

http://Ka.irmla.st
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Konsolide bütçede sermaye teşkili ve transfer lıarcaiınaıları bölümlerinin kesimler ve yıılhu- itibariyle dağılımı tablo : I V — 2G, IV — 27, IV 
IV — 29, IV — 30, IV — 31, ide gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 20 

Koinısoüde bütçede «kurıumlaria katılma payları ve sermaye teşkili» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(,% olarak) 

Kerimler 19(15 1966 1067 19(İ8 1969 1970 197L 

iktisadi Devlet Tevekküllerime 91.51 77.40 93.72 94.14 80.42 95.11. 95.25 
Kamu teşekküllerine 6.44 18.65 5.08 3.83 10.90 3.73 3.16 
OrifcaMıkilana — 0.04 — — - - • 0.75 
Dünıer Henmayulore 2.05 3.91 1.20 2.03 2.(İS 1.1(5 0.84 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLO : IV — 27 

Konsolide bütçe «Kamulaştırma ve satmalmalar» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(ı% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Kamulaştırma ve satnıaüımal&r 99.35 99.34 99.44 99.51 99.(İ6 98.40 98.38 
Pi).ş meımJeketlere yaptırılacak biina-
ılar ve büyük ooarımlair - - —- —- —> •— 1.33) 1.28 
Dış ülkelerde m'afciiriıa, teçhizat ve m. 
tmalimlan ve onarımları 0.65 0.66 0.5(5 0.49 0.34 0.27 0.34 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00 
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T A İ İ İ J O : 1 \T — 28 

Konsolide bütçe «İktisadi transferler» bölümünün kesimler 

(% olarak) 

Kesimler 1965 1906 1967 1968 

İktisadi Devlet teşekkül!eıüne 
Kamu teşekküllerine 
Bağımsız bütçeli idarelere 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLO : IV — 29 

Konsolide bütçe «malî transferler» bölümünün kesimler 

(•% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 

Genel ve katma büteıeJİi idarelere 
•Bağımsız bütçeli idarelere 
Özel idarelere 
Belejdiyelere 
İkraz ve avaınıslar 
Fontlara (katılma 
Uluslararası teşe'kkülletre 
Hazineye 

86.76) 
0.35 
3.44 
1.92 
4.58 
0.87 
2.07 
0.0.1 

86.41 
1.07 
3.01 
1.13 
5.56 
0.94 
1.86 
0.02 

87.56 
0.87 
2.75 
1.13 
3.28 
2.49 
1.91 
0.01 

83.44 
0.73 
4.41 
0.57 
0.03 
9.18 
1.64 

— 

100.00 96.81 96.95 98.81 
— 3.03 3.05 1.19 
— 0.16 — — 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 

ve yıllar itibarîyle ıdağüımı 

1969 1970 1971 

76.68 68.64 56.45 
23.32 31.36 43.07 

— — 0.48 

100.00 100.00 100.00 

ve yıllar itibariyle dağılımı 

1969 

82.15 
0.64 
3.44 
0.30 
0.20 

11.82 
1.45 

— 

.00.00 

1970 

89.72 
0.64 
3.57 
1.07 
2.36 
1.01 
1.63 

—' 

100.00 

.197.1 

79.00 
1.90 
3.29 
1.62 
7.11 
4.83 
2.24 
0.01 

100.00 
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Kesimler 

Kesimler 

TABLO : IV — 80 

Konsolide bütçe «Sosyal transferler» bölümünün kerimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

('% olarak) 

J9G7 1968 1965 1966 1969 970 1971 

Enıeildi Sandığına 
Emekli a^ılktarı. ve dliğer benleri öde
meler 
ödül, ikramiye mükâfat ve yardım
lar 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, san
dık ve benzeri teşekküller 

33.98 

50.84 

1.58 

13.70 

86.27 

50.01 

0.98 

12.74 

31.88 

51.35 

1.19 

15.58 

38.40 

51.76 

1.48 

13.36 

31.17 

52.64 

2.36 

13.88 

70.59 

0.96 

4.62 

28.88 

65.42 

0.94 

6.64 

27.18 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TABLO : IV — 31 

Konsolide bütçe «borç ödemeleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

()% olarak) 

1967 1968 1969 1965 1966 1970 1971 

İç Devlet borçları 
Dış Devlet borçları 
Geçen yıllar borçlan 
İlâma bağlı borçlar 
İkrazlar ve ödetmeler 
Geri verilecek paralar 
Mütaahhit bono borçları 
Faiz, acyo 
Diğer borç ödemeleri 

Toplam 

30.81 44.76 43.70 43.64 45.70 42.16 37.67 
45.79 32.02 34.33 39.50 39.03 8,9.40 46.54 
0.45 
0.51 
5.88 
0.62 
8.08 
2.Ü9 
5.77, 

0.47 
0.44 
8.17 
0.54 
4.97 
2.99 
5.64 

0.82 
0.35 
7.16 
3.74 
3.06 
2.75 
4.09 

2,04 
0.36 
6,70 
2.37 
1.15 
3.82 
0.42 

1.28 
0.28 
5.66 
0.87 
0.02 
4.92 
2.24 

2.30 
0.68 
4.34 
3.09 
0,08 
3.70 
4.25 

3.32 
0.57 
2.27 
6.13 
0.15 
2.80 
0.55 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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B) Ctenel Bütçe harcamaları : 
a) Cari harcamalar : 
Bütçe bölümleri âtibailiyle cari hareamalaırm genel biitee iiçi.!VÜ'e;ki 'dağılımı Tablo : IV — 32 ide, yıllar itibariyle nispî önemleri ise Talblo : IV — 33 

te gösterilmiştir. 

TABLO : IV •— 32 

Genel Bütçe cari harcama ödeneklerinin Bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

Bölümler , .19*65 1966 1967 1968' 1969 1970 1971 

Tl .'(XX) 
'.12.000 
n.ooo 
14.000 
15.000 
16.000 
17.000 

ödenekler 
IVraaneıl ıgiıderleri 
Yönetim gidenleri 
Hizjneit giderleri 
Kurum gidenleri 
(jeşitli giderler 
••Sayınıma ve lonf. 
giderleri 

81 
4 884 
•1 487 

195 
465 
155 

675 
670 
035 
066 
869 
199 

601 
562 
513 
228 
713 
'205 

'Mi Ö19 400 
5 699 892 514 
1 f)20 809 586 

227 349 357 
527 548 335 
176 407 442 

—-

35 402 400 
6 229 277 885 
2 Ö23 999 246 

-51*3 282 597 
588 133-266 
207 815 745 

— 

36 1,15 900 
6 986 023 083 
1 684 10!8 417 

306 445 568 
594 404 029 
259 674 400 
480 306 001 

39 509 200' 
7 222 088 269 
2 131' 255 121 

'339 732 052 
653 818 758 
295 793 806 
443 950 201 

9 
2 

35 647 40Ö 
927 986 115 
095 238 6'58 
294 586 733 
637 818 984 
268 460 063 
395 146 001 

14 
2 

,84 448 900 
127 743 327 
616 161 724 
461 760 539 
713 707 168 
323 397 448 
326 233 002 

Cari harcamalar toplamı 7 269 516 882 8 288 026 634 9 397 911 139 10 347 074 407 11 126 097 409 13 654 883 954 18 653 452 108 
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TABLO : JY - 33 

Genel Bütçede cari harcama b ölümlerinin nispî önemleri 

Bölümler 965 
(% olarak) 

19-6 (i 967 .1968 1969 1970 197. 

1.12 
67.19 
20.47 

2.69 
6.40 
2.13 

— 

0.43 
68.80 
19.55 
2.73 
6.37 
2.12 

— 

0.38 
66.28 
21.53 

3.34 
6.29 
2.22 

— 

0.85 
67.56 
16.38 
2.96 
5.79 
2.55 
4.46 

0.3 (i 
64.91 
19.16 
8.05 
5.88 
2.-66 
8.98 

0.26 
72.71 
15.34 

2.16 
4.67 
1.97 
2.89 

0.45 
75.78 
14.08 
2,48 
8.88 
1.78 
1.75 

1.1.000 Ödenekler 
12.000 Personel gidenleri 
18).000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
15.000 Kimim, giderleri 
16.000 Oeşitıli giderleri 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.CÜ 
Tablo : IV - IVA ün incelenmesinden, cari harca malar içinde eaı yüksek tutarlarım personel giderlerine aid olduğu anlaşılmaktadır. Bunu yönetim gi-

(l e filerinin taki'b ettiği gorilim çiştedir. 
Genel Bütçe cani harcama bölümlerinin bir önceki yıla nazaran artış oraniları Tablo : I V - 84 t e görülmektedir. 

TABLO : IV - 84 
Genel Bütçe cari harcama bölümlerinin bir önceki yıla nazaran artış oranları 

(% olarak) 

l-Jo İlimler 

11.000 Ödenekler 
12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim gidenleri 
14.000 .Hizmet. gideri eri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderleri 
17.000 Savunma ve Eııf. (4. 

.1965 

126.9 -
7.7 

12.2 
18.0 
5.8 

15.4 
— 

1966 

- 55. (i 
16.0 
8.9 

16.5 
13.2 
13.6 

— 

1967 

— 1.7 
9.2 

24.8 
87.8 
11.4 
17.8 

—,' 

1968 

2.0 
12.1 
16.8 

- 2 . 1 
1.0 

25.0 

1909 

9.4 
o..) 

26.5 
10.8 
10.0 
18.9 

- 7.5 

1970 

— 9.9 
37.4 

—• 1.0 
— 18.8 
— 2.4 
— 9.2 
- - 11.0 

i 971 

186.9 
42.8, 
29.9 
56.8 
11.9 
20.5 

- 17.4 
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Cari hare a, mallarda 1970 yılı bütçesi 1969 yılma nazaran personel »İd e Heri hariç, diğer bölümlerde eksiliş göstermekte en büyük azalış da hizmet 
gMerlerinde görülmektedir. 1971 yılında ise .savunma ve enfrastrüktür giderleri hariç olmak üzere bütün giderler 1970 yıllına nazaran artış göstermek-
tedih\ Öde nekler ve hizmet giderleri en faz la artan bölümlerdir. .Bun lan % 42.o ] e personel giderleri izlemektedir. 

Genel bütçede cari harcama bölümlerinin ('ödenekler bölümü hariç) kerimler ve yallar itibariyle nispî dağılımı Tablo : IV - 35, IV - '56, IV - 37, 
IV . ;is, ! V - 39 da görülmektedir. 

TABU) : IV - 35 

Genel bütçede «Personel giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

Kesimler 

Ayl ıklar 
Ücretler 
S osya 1. ya rd s m 1 a ı -
FA\ çalışma ka r şd ig ! 
Tazminat 1ar 
İkramiye ve mükâfa t la r 
ödenekler 
Yolluklar 
Özel hizmet yollukları 

Toplam 

19(if> 

(>0.():i 
15.06 
0.70 
2.82 
8.95 
0.06 
2.84 
2.99 
0.49 

100.00 

1966 

62.56 
13.78 
6.48 
2.47 
8.37 
0.05 
3.08 
2.74 
0.47 

100.00 

1967 

61.14 
15.08 
6.41 
2.01 
8.31 
0.06 
3.M 
2.76 
0.49 

100.00 

1968 

57.54 
15.08 
6.28 
2.32 

12.14 
0.05 
3.47 
2.61 
0.51 

100.00 

1969 

56.64 
15.77 
6.39 
2.47 

12.27 
0.06 
3.35 
2.59 
0.46 

100.00 

.1970 

63.45 
11.98 
7.75 
2.04 

10.12 
0.06 
2.55 
1.74 
0.31 

100.00 

1971 

86.19 
3.14 
5.94 
0.07 
3.03 
0.01 
0.16 
1.23 
0.23 

100.00 

Personel giderleri bölümünde ağırlığın, yıllar itibariyle az oynamalar gösterecek aylıklar ve ücretlerde o.lduğıı görülmektedir. 
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TABLO : IV - 30 

Genel bütçede «Yönetim giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

Kesimle 

Genel yönetimde ilgili atomlar 
Genci yönetimle ilgili giderler 
Hizmetle ilgili alımlar 
Ulaştırma güçlerleri 
Taşıt işletme ve onarına 
Kira giderleri 

Toplam 

(% olarak) 
1965 1906 1967 1968 1969 1970 197 

3.88 
2.76 

85.06 
6.23 
0.75 
1.32 

4.30 
2.9i) 

83.09 
6.95 
0.75 
1.32 

3.95 
2.54 

85.38 
6.18 
0.77 
1.18 

5.43 
3.20 

82.12 
6.31 
1.32 
1.02 

4.60 
2.78 

84.03 
6.01 
1.16 
1.42 

3.88 
3.02 

84.64 
5.90 
1.00 
1.50 

4.38 
3.24 

84.05 
5.07 
1.03 
1,03 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Yönetim giderleri bölümünün en öneımü kesimin % 80 in üzerinde bir tutarla, hizmetle ilgili alımlar teşkil etmektedir. Taşıl, işletme ve onarma, g 
derleri ise '% 1 i aşmıyan bir tutarla nispî önemi en az olan kesimdir. 

TABLO : IV - 37 

Genel bütçede «Hizmet giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(% olarak) 

Kesimler .1.965 1966 1967 1968 1969 1970 î 971 

Genel yönetim 
Adalet 
Güvenlik 
Malî hikmetler 
Kğitim ve araştırma, 
Bayındı r bk ve Ulaş t ı rma 
•Sağlık 
Tar ım 
Çeşitli! hizmetler 

3.86 
3.40 
1.40 
7.81 

36.34 
0.01 

15.44 
24.14 

7.60 

3.34 
3.37 
1.92 
7.15 

36.79 
— 

16.18 
22.59 

8.66 

3.83 
2.00 
1.90 
9.31 

34.47 
0:08 

15.57 
17.49 
14.09 

3.02 
3.35 
2.70 
0.80 

35.13 
O.H) 

15.94 
18.55 
13.75 

3.33 
2.93 
2.61 
(İ.04 

39.24 
0.08 

14.60 
17.02 
14.15 

2.36 
3.31 
3.17 
5.68 

45.59 
0.01 

14.93 
17.00 
7.95 

2.50 
2.43 
2.08 

21.22 
34.53 

— 
14.24 
11.57 
11.37 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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Hizmet gdderleri bölümünde en yüksek pay eğitim ve araştırma kesimine ayrılmaktadır. Bunu 1971 yılında % 21.22 oranla malî hiznıetılei' ve 
% 14.24 le sağlık giderleri izlemektedir. mA-o-r/^ 

1ABLKJ : IV - 38 
Genel bütçede «Kurum giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 
Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Adalet kurumları 
Okullar 
Eğitim 'kurumları 
Araştırma kurumları 
Yataklı tedavi kurumları 
Diğer sağlık kurumları 
Tarım kurumları 
Dış kuruluşlar 

6.44 
44.96 

6.84 
1.70 

28.50 
3.58 
3.83 
4.15 

5.83 
46.08 

6.37 
1.59 

27.26 
4.39 
3.63 
4.85 

5.45 
48.00 

6.32 
1.69 

26.04 
4.42 
3.34 
4.74 

7.05 
42.77 

6.90 
2.00 

28.19 
4.57 
3.40 
5.12 

'6.55 
44.77 

6.37 
2.43 

27.71 
3.65 
3.61 
4.91 

6.41 
44.24 

9.82 
1.65 

27.12 
3.10 
2.67 
4.99 

8.55 
41.98 

7.43 
1.73 

27.97 
2.61 
2.42 
7.31 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Kurum giderleri bölümünde ağırlığın okullar ve yataklı tedavi kurum güderlerinde olduğu gör ülmelktedir. 

TABLO : IV - 39 
Genel bütçede «Çeşitli giderler» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 
Kesimler 1965 196 6 1967 1968 1969 1970 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 
Çeşitli giderler bölümünde ağırüığm bakım ve küeük onarım giderlerinde olduğu izlenebilir. 

Î971 

İş evleri, işyerleri 
İjâlboratuvar 
Propaganda ve tanıtma, 
Uluslararası ilişki le r 
Gizli liiizmet 
Temsil, ağırlama, tören 
Bakım, küçük onarım 
Yüksek - Genel öğretim 

3.40 
5.61 

15.60 
26.85 
3.37 
1.98 

43.19 
— 

3.88 
5.68 

16.39 
25.38 
3.13 
2.42 

43.12 
— 

4.15 
6.17 

14.55 
22.69 
3.07 
3.30 

46.07 
— • 

3.30 
4.66 

12.05 
17.60 
3.48 
2.69 

39.06 
17.16 

4.61 
4.37 

13.72 
14.22 
3.36 
2.79 

37.09 
19.84 

3.76 
4.05 

11.45 
14.82 
3.76 
3.37 

36.74 
22.05 

3.89 
3.34 
9.22 

16.94 
7.58 
3.00 

36.04 
19.99 

100.00 100.00 100.00 
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b) Yatırım harcamaları : 
Genel bütçe yatırım harcamalarınnı bütçe bölümleri, etüt ve proje giderleri, yapı, tesis, büyük onanın, giderleri, makimi, teçhizat, 

giderleridir. Tablo : IV - 40 ta yatırım harcamalarının bütçe bölümleri itibariyle dağılırın, Tablo : l \ r - 41 de de yatırım harcamaları 
nispî önemi (Mi belirtilmektedir-. 

.aşıt al il ıı. ve 
bölümlerinin 

TABLO : IV 40 

Bölümler 

Genel blütçe yatının ödemeMerinin 'bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 
(TL.) 

1965 1966 1967 1968 1909 1970 1971 

21.000 Etüt ve proje 
22.000 Yapı, tesis büyük ona
rım giderleri 
23.000 MaJkina teçhizat, alım 
ve onarım 

155 248 507 209 852 019 223 238 819 336 450 022 421 097 029 458 728 756 

1 429 622 090 1 823 922 679 1 867 945 050 1 885 002 057 2- 150 369 70« 1 937 449 170 

251038 346 272 177 003 343 426 004 308 934 004 344 930 306 313237 525 

485 807 810 

297 411 036 

408 839 503 

Yaitırım b a r m m a t a toplamı 1 835 908 943 2 305 951701 2 434' 609 873 2 530 386 083 2 916 397 043 2 709 415 451 3 165 058 349 

TABLO : IV — 41 

Genel biitçeide yatırım haoamalan bölümlerinin nisıpî önlemleri 
(% olarak) 

Bölümler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197.1 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
22.000 Yapı, tesis, büyük onarım gider
leri 
23.000 Maıkina, teçhizat, taşıt alım ve 
onarım, gidenleri 

8.45 9.11 9.17 13.30 14.44 16.93 14.50 

77.87 79.00 76.72 74.49 73.73 71:50 72,58 

13.68 1.1.80 14.11 12.21 11.83 11.57 12.92 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Yufeardaki tabloda da görüldüğü gibi yatırım harcamalarında ağırlık yapı, tesis, büyük onanım giderleıindedir. Yıllar itibariyle ortalama % 75 
nislbetinde pay, bıı bölüme ayrılmaktadır. 
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Tablo : IV — 42 de genel bütçe yatıran harcama bölümlerinin bir önceki yıla ilişkin olarak artış oranları belirtilmektedir. 

TABLO : IV — 42 
Genel îbütçe yatırımı! bölüınlerinin Ibir1 ön çakal yıla nazaran] fhaırcaana artış oranları 

(% olarak) 
Bölümler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

21.000ı Etüt ve proje giderleri —19.0 35.2 6.4 50.7 25.1 8.9 5.9 
22.000 Yapı, tesis, büyük onarım gi
derleri 0.2 27.5 2.A 0.9 14.0 — 9.9 18.5 
•23.000 Makina, teçhizat taşıt alımı ve 
onarımı 34.6 8.3 26.1 —10.0 11.6 — 9.2 30,5 

Yatıran harcamaları bölümlerinin sektörler ve yıllar itibariyle dağılımı Tablo ^ IV — 43, I V — 44, IV — 45 de görülmektedir. 

TABLO : IV — 43 
Gene! bültige «eıtfüfc vıa proje giderleri» bölümlünün sektörler ,vıe yıllar iltibariyk dağılımı 

(% olarak) 
Sektörler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Tarım 
Madencilik 
İmalât sanayii 
Enerji 
Ulaştııuna 
Hizmetler 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 

Toplam 

14.89 
30.34 

• — 

28,69 
2.32 
1,69 
0.64 

16.60 
3.99 
0,84 

100.00 

12.65 
32.88 
0.05 

29.47 
1.93 
2.47 
0.38 

18.07 
1.34 
0.76 

100.00 

13.41 
41.81 

0.23 
31.71 

1.63 
2.58 
0.56 
0,55 
6.31 
1.21 

100.00 

20.72 
32.70 
0.32 

27.71 
2.19 
6.60 
1.05 
0.73 
5.65 
2.33 

100.00 

20.50 
27.78 

0.24 
29.81 

1.77 
10.98 

1.47 
0.86 
4.59 
2.00 

100.00 

23.98 
27.22 

0.39 
26.78 

1.18 
9.21 
1.58 
0.95 
6.73 
1.98 

100.00 

22.10 
38.14 
0.65 

12.20 
0.89 

11.37 
1.16 
1.64 

10.97 
1.06 

100.00 

Etüt ve proje giderlerinde plân hedeflerine uygun olarak en önemli pay anadencilik, taran ve enerji sektörlerinde görülmektedir. 1964 yılında etüt 
ve proje giderlerinin % 42.06 sini kullanan konut sektörünün nispî önemi 1965 yılında % 16.60 a, 1971 yılında da % 1.64 e düşmüştür. 
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TABU) : IV — 44 

Geıuel fbütçe «yapı, tesis ve ibıüyüfk; onıanıri güderleri» fbölüimiüııliaı seMörler ve 
yıllar ütiübaıriyle 'dağılımı 

(% ottaralk) 

Sektörler 

Tarım 
imalât sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 

Toptanı 

1965 

15.16 
1.58 
0.57 

10.59 
14.34 
• 0.35 

6.82 
42.72 
7.87 

100.00 

L966 

13.83 
— • 

0.21 
14.42 
16.32 
0.53 
6.24 

38.39 
10.06 

100.00 

1967 

14.01 
0.05 
0.40 

11.04 
19.32 
0.16 
6.08 

41.77 
7.17 

100.00 

1968 

14.75 
0.11 
0.69 

13.33 
4.60 
0.08 
8.30 

50.34 
7.80 

100.00 

1969 

18.16 
0.95 
0.43 

11.60 
8.15 
0.09 

10.03 
42.55 
8.04 

100.00 

1970 

15.67 
1.08 
0.50 

15.04 
8.34 
0.22 

10.26 
40.31 

8.58 

100.00 

1971 

13.48 
1.09 
0.48 

15.-51 
6.86 
2.38 

10.43 
41.56 

8.21 

100,00 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümünde ağırlık % 40 la eğitim sektörün dedir. Bunu tanın, ulaştırma, konut ve sağlık sektörleri ta-
kibetmeiktedİT:'. Konut sektörünün yapı, tesis, büyük onarım giderleri içindeki yeri 1971 yılında 1964 yılına nazaran iki misli olmuştur. 
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TABLO : IV 45 

Gene! toıüitçe «maikaııa, teçMızafc ve taşıt aihimiları ıg,i)d)erO/e'î ;» Ibölümuiinüıı sektörler ve yıllar 
iıtilbarü^rle dağıüıımı 

Sektörler 

Tarım 
İmalât sanayii 
Enerji 
Ulaştırma 
Hizmetler 
Turizm 
Konut 
Eğitim. 
Sağlık 

Hoplaan 

(% olarak) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

27.19 
1.27 
0.48 
2.91 

36,28 
0.34 
0.58 

19.94 
11.01 

21.29 
1.84 
0.25 
7.28 

42.66 
0.72 
0.10 

17.42 
8.44 

21.86 
2.07 
0.68 
5.05 

37.76 
0.12 
0.30 

19.00 
13.16 

36.18 
2.39 
0.96 
7.42 

12.02 
0.05 
0.08 

30.90 
10.00 

30.07 
1.74 
0.72 
7.21 

18.20 
0.12 
0.48 

31.85 
9.61 

27.64 
1.80 
0,96 
6.87 

23.01 
0.03 
0.13 

37.13 
2.43 

30.76 
1.22 
0.86 
9.15 

17.33 
0.06 
0.08 

36.54 
4.01 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Tablo : IV — 4 5 de görüldüğü üzere eğitim, tanım, hizmetler sektörleri, makite, teçhizat ve taşıt alımları giderleri bölümünden en yüksek 
payı alan sektörlerdir. Sağlık sektörünün payı 1947 yılından 1970 yılma kadar devamlı olarak düşmüş, 1971 yılında da önemli bir artış göster
memiştir. Turizm ve konut sektörleri bu bölüm içinde en az pay allan sektörlerdir. 

c) Sterınuaye ıteşıMİi vıe fer&insfer iharcamaliarı : 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili. Kamulaştırma ve satmalmalar, iktisadi transferler, malî transferler, sosyal transferler ve borç 

ödemeleri bölümlerine ayrılan sermaye teşkili ve transfer hareamaJİarmın bütçe bölümleri itibariyle dağılımı Taıblo : IV — 46 da, bunların nispî 
önemleri ise Tablo : IV — 47 de görülmektedir. 
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liölünıle 

31,000 Kuraım'lana katılma 
payları 've ısenmaıye' 
teşkili 

132.000 Kaımjulaş. ive satma I. 
'33.000 tlMiisaldli Itrams. 
34.000 Mıa'lî transferler 
35.000 vSas. transferler 
36.000 BoMc lödlemıeüleri 

TABLO : IV — 46 

Genel bütçe sermaye t'eşjkili ve transfer ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 
('Tl.) 

1965 

154 125 003 
88 '2819 0416 

'5123 1286 775 

464 '0-712 30." 

l!9'6(> wm 1968 

71' 3̂25 004 
124 D13 '576 
059 t'69 239 

!264 275 OÖ5 
136 848 002 
ı624 606 141 

3163 '725 005 
1141 804 8316 

I'969 

365 825 004 
195 184 903 

1970 

016 284 »942 
141 4418 072 

971 

446 504 004 
218 034 002 

847 443 «78 2 080 149 880 1 im 5128 '794 1 "650 350 008 
2 9 1 ! .190 1133 8 '324 292 451 3 051 1916 479 5 004 160 490 6 009 246 '505 0 492 810 495 7 275 1095 785 

>04I2 147 080 !023 830 174 '613 2178 688 200 059 378 0312 2019 414 974 134 
1 1'79 430 026 1 İ3I60 25:7 '994 1 0189 486 447 1 764 8818 3109 2 25!5 8115 404 3 085 1892 550 4 '29'7 931 920 

Ser, Teş. ve tra. har. toplamı 5 315 993 288 6 181 275 344 6 980 968 248 8 734 750 745 11 654 481 705 12 495 966 062 115 274 389 848 

TABLO : IV — 47 

Grenel bütçede sermaye teşjkîli ve transfer harcamaları bölümlerinin nispî önemleri 
(% lOİara'k) 

Bölümler 1965 [ı90(3 •967 1908 L'909 1970 107 

2.90 
1.157 
9.84 

54.77 
8.73 

32.19 

1.15 
2.00 

10:07 
513.79 
10.39 
22.00 

8.78 
1.82 
8.95 

52.31 
8.94 

'24.20 

4.16 
İJÖ2 
9.70 

57.'30 
7.02 

20.20 

8.14 
'1:67 

17.84 
92.08 

5.91 
19.36 

'8.1!8 
1.18 

13.46 
49.516 

3.00 
'24.712 

9.27 
1.413, 

10.81 
47.613 

2.72 
28.14 

31.000 Kurumlarla (katt. pay. ve ıser. teş. 
132.000 Kamula§. vsatmalma. 
33.O0O İktisadi transferler 
34.000 Malî transferler 
'815.000 Sosiyaıl 'transferler 
36.000 Borte ödenmeleri 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

iSerınuıye tenkili ve Itransif'er İLareamalaruıda, malî t ramslerler ive Ibore öde'mıoleri ea ibiiyük pay ı aliiia'ktiadırlar. Nispî öıvennd on n\\/. lotau böllu-m ise 
% \2 örün altımda ihir «oramla, 'larmul astarlına. ve «atı nalın ahırdır. 
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Talhlo : IV - 48 de genel Ibütoe se rmaye iteşMli ve t ransfer ha rcamala r ı 'bölümlerinin (bir löneeki yıîa mızarau aıittş o r a n l a n gömilmıelkltıeldir. 

TAİBUO : W — 48 

Genel bütçe sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerinin bir önceki yı la nazaran artış oranları 
(% 'Olarak) 

Bölümler 1065 •1-9108 '.1967 1968 19169 1070 1971 

31.000 Kurumlara katılma, payları /ve 
serim ay e freşjki'li 

>!2.O00 Kamula.şitırm'a «'alıınıalraa! 
İİ3.000 İk t i s ad i 'tıranısf erler 

34.000 Malî transferler 
Î5.O0O- Sosyal transferler 
36.000 Bore ödemeleri 

30.3 —53.7 271.7 
1,0 49.1 2.2 

25.9 — 5.'2 
14.1 9,8 
.38.2 2.'8 
16.8 '24.2 

— 6.4 
— 1(1.4 

'6.8 
5.1 

37.0 
n:s 
35.7 
37.0 

- 1.6 
4.4 

0J5 
37.8 . 

145.5 
21J2 
112.2 
27*8 

îl'7'3.2 
— 27.5 
— 1 9 . 1 

2,0 
— 45.0 

36.8 

39.3 
54,8 

— 1.9 
17.5 
9.8 

30,3 

c) Katma bütçeler harcamaları : 
a) Cari harcamalar : 
Personel giderleri, yönetim giderleri, Ihizımet giderleri, kurum giderici! Ve çeşitli (giderler .olarak 'bölümlere ayrılan eaıi 'harcamaların İniltice bö

lümleri itibariyle dağılımı talblo : TV — 40 da gösterilmiştir. 

TABLO : IV 49 

Bölümler 

Katma bütçeler cari harcama ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 
(Tl.) 

19105 19(i() 1967 1968 1969 1970 1971 

12.000 Persiomıel 'giderleri 
13,000 YöLieltim ıgideılıeri 
14.000 Hizmet (giderleri 
15,000 Kurum ^giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

5163 5156 -3186 
412 570 848 
&6 $79 371 
37 734 009 
78 761 1!37 

5.85 275 463 
47 484 933 
43 475 '324 
45 84(3 -e9'8 
102 Ö3!3 240 

654 067 289 
53 520 303 
51 3114 120 
51 9:09 070 

121 1911 1240 

708 (863 4139 
60 105 492 
516 667 384 
•07 005 200 
1'35 !686 260 

858 41'6 173 
73 097 438 
71 592 100 
89 628 866 

,187 975 598 

917 '683 1004 
80 1213 488 
69 639 '314 
97 440 '020 

1177 23!2 382 

913 078 9215 
816 404 2188 
83 384 686 

105 084 412 
178 8127 880 

Cari harcamalar toplamı 759 501 751 824 112 658 932 062 082 1 028 477 784 1 280 710 175 1 342 128 414 1 368 065 191 

http://na.za.rau
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Yıllar iftâihariityle katlmıa ıbütçelerd ıcari (harcamalarının hütee bölümferi .itibariyle dıağılnmıoıın (nispî önemlileri Itaiblo : LV — '50 ide yer almalktadur. 

TABLO : IV — '50 
Katana bütçede cari hiar'cama bölümlerinin nispî önemleri 

(% «olaraJk) 
Bölümler 1965 1966 19167 1969 1970 1971 

112.000 Personel ıgidörleri 
18.000 Yönetim Igiderlleni 
14.000 Hizmet 'giderileni 
.15.000 Kunum giderleri 
16.000 Çeşitli -giderler 

7^.20 
5.)60 
4.86 
4J97 

10.317 

'71.01 
5.76 
5.,28 
5.56 

12.89 

70,17 
5:74 
5.51 
5.58 

13.00 

68J9I2 
5:89 
5.51 
6J5I2 

H3J20 

617.03 
5.71 
5,159 

70.00 
14:67 

8̂.13)8 
6J97 
5.19 
7.126 

13.20 

>6<6.79 
16,31 
fi.09 
7.74 

13.07 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

TalbloiL'un inioeiönmeisinldeııı de anlaşılacağı gül) i cari harcama bölüımileıind.e en yüksek [»ayı personel giderleri almakta olup az dalgalanma
larla oldukça idüzenli bir seyir talkibetmekteki ir. Peıvsıomiel güderlerinin 1971 yıllında, cami har camialar içkudeld nispî öne'miinin biraz düşmüş 
gibi gürüiMnesi, üalblonun, 657 sayılı Devlet Memurları Kaınnnunıuıu malî hükümlerinin yürürlüğe giıımesü ile aylıklar kesimimde1 meydana 
gelen aırtn§ıla;n aksettiıımıemıeslindeJnldir. Daha, önce ide ıdeğinikliği gibi kamumun kapsamına, giren Kaltma Bütçeli Idaiıielemiın pemsoınel aylıkları Ma
liye! Bakanlığı bütçesdlnde yem akmaktadır. 

Bölümler itibariyle katıma bütçeler cari har eaımalammda 'bir ömıeclki yılığına oramla nıeyiılama gelem değişmeler T'alhlo 
mistir. 

TA'BI'JO : IV — 51 
Katıma Bütçe cari harcama bölünüeriniin bir önce'ki yıla nazaran artış oranları 

(%ı olıaırak) 

IV 51 ide' iJ-öıstıenil-

Bölümler 

12-000 Personel güderleri 
13.000 Yönetim; güderleri 
14.000 İliz/met giderleri 
15:000 Kıuruın: giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

19-65 

15.8 
8.7 
7:1 

11.1 
12.1 

1966 

8.8 
11.4 
17.7 
21.8 
29.4 

1967 

.1.1.7 
1.2.8 
18.2 
13.8 
18.7 

1068 

8.8 
12.5 
10.4 
29.0 
11.9 

1969 

21.0 
21.5 
26.1 
88.6 
38.4 

1970 

6,9 -
9.6 

— 2.7 
8.6 

— 5.7 

1971 

- 0:4 
7.9 

19.7 
8.7 
0.9 

Katma bütçelerde yer alan cari lıarcıaima b ö I i'uı illilerinin ke'Siitaılei' ve yıllar i t ib aniyle dağılımı içindeki' nispî önemelerini 
IV — 52, IV — 53, IV — 54, IV — 55 ve IV — 5 6 da izlemek mümkündür. 

sıra ile Tablo 
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Tablo : IV — 52 d<en a'iıla&daieağı üzere1 Katına Iüiteeli idarelerde per.sone'l giderleri bölümü irinde ücretler eıı büyük paya sıaıhipltir. 

(TABLO : IV — 52 
Katma bütçeler «personel giderleri» 'bölüm ürnün k'essiımler ve yıllar İtibariyle dağılumı 

(% oüaraik) 
Kesimler 1965 1903 1967 1968 190!) 1971) 1971 

Ayhlklıar 
Üe netler 
Sosyal yardımla r 
Ek çal ışımalar 
Tazminatlar 
İkramiye v,e müfcâfiaıtlsar 
Ö/demekler 
Yollukılair 
özel hizımet yollııkkvn 

Toplam 

29.05 
56.8] 
7.42 
0.15 
2.87 
0.01 
0JÖ1 
3.68 

— 
10.000 

28.69 
56.97 

7.25 
0.11 
3.23 
0.01 
0,01 
3.73 

— • 

100.00 

26.62 
59.04 
7.27 
0.42 
3.03 
0.01 
0.01 
3.60 

— 
100.00 

25.85 
5&f>6 
7.08 
0.42 
3.08 
0.0.1. 
0,01 
4.42 
0.57 

100.00 

23.57 
59.015 

7.17 
0.80 
4.03 
0.01 
0.01 
4.31 
1.05 

100.00 

23.32 
56.12 

8.77 
.1.29 
4,6.6 
0.09 
0.47 
4.23' 
0.05 

100.00 

41.67 
36.58 
10.67 

1.53 
3.50 
0.09 

— 
4.68 
1.28 

100.00 

TABLO : IV — 53 

Katma bütçeler «Yönetim giderleri» bölümünüıı ıkesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Genel yönetimle ilgili giderler 
Hizmetle ilgili alımlar 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarım 
Kira giderleri 

53.67 
19.38 
0.55 

10.81 
4.12 

11.47 

53.93 
19.54 
0.45 

10.25 
3.29 

12.54 

55.68 
20.12 
0.39 

' 9.31 
3.25 

11.25 

55.61 
20.94 
0.35 
8.26 
3.65 

11.19 

57.92 
23.66 

0.30 
7.68 
3.64 
6.80 

55.99 
24.29 
0.42 
8.32 
3.68 
7.30 

54.24 
24.49 
0.48 
8.49 
3.18 
9.12 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Yönetim gMerîerinin nispî dağüımında genel yönetimle ilgili alımlar en fazla paya sahip bulunmaktadır. (Bunu, yıldan yıla mutedil ve dü
zenli bir artış gösteren genel yönetimle ilgili giderler izlemektedir. 
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TABLO : IV — 54 
Katma bütçeler «Hizmet gidenleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

• (•% olarak) 
Kesimler 1965 196G 1967 1968 1969 1970 1971 

Genel yönetim 
Güvenlik 
Mali hizmetler 
Eğitim ve araştırma 
Bayındırlık ve ulaştırma 
Sağlık 
Tarım. 

Toplanı 

10.98 
— 

7.02 
50.99 
16.58 
1.47 

12.96 

100.00 

9.4!) 
0.18 
6.03 

46.54 
22.34 

2.68 
12.74 

100.00 

13.16 
0.29 
5.18 

43.46 
23.42 

2.34 
12.16 

100.00 

9,51 
0.26 
4.08 

56.73 
10.39 

2.04 
10.99 

100.00 

12.27 
0.21 
2.87 

59.96 
14.24 
2.03 
8.42 

100.00 

11.27 
0.15 
2.38 

61.91 
13.55 
2.57 
8.17 

100.00 

10,53 
0.05 
1.57 

67.07 
12.43 
1.99 
6.36 

100.00 

Hizmet giderlerinin nispî önemlerinin dağılımında ağırlık, eğitim ve araştırma kesiminde toplanmakta ve devamlı bir artış göstermektedir. 
Bayındırlık ve Ulaştırma, ve Tarım kesimlerinde ise devamlı bir azalma göze çarpmaktadır. 

TABLO : IV — 55 
Katma bütçeler «Kurum giderleri» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 
Kesimler 1965 I98G 1967 1968 1969 1970 1971 

Okullar 
Eğitim kurumları 
Araştırma kurumları 
Yataklı tedavi kurumları 
Tarım kurumları 
Diğer sağlık kurumları 
İşletmeler 

Toplam 

16.98 
2.53 

10.06 
60.60 
0.33 
7.05 
2.45 

100.00 

17.28 
2.83 
9.35 

61.60 
0.29 
6.62 
2.03 

100.00 

17.85 
3.09 

11.11 
57.00 

0.32 
6.87 
3.76 

100.00 

18.78 
7.66 

10,08 
55.70 

0.23 
3.00 
4.55 

100.00 

19.24 
9.88 

10.02 
52.40 

0.17 
2.61 
5.68 

100.00 

17.07 
8.21 

10.34 
57.10 

0.16 
2.46 
4.66 

100.00 

13.64 
7.06 

12.96 
59.90 
0.12 
2.08 
4.24 

100.00 

Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, kurum giderleri içinde en büyük payı yataklı tedavi kurumları almakta, bunu okullar ve -araş
tırma kurumları izlemektedir. Bölüm içinde en düşük pay tarım kurumlarına isabet etmektedir. 
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TABLO : IV — 56 

Katma (bütçeler «Çeşitli giderler» bölümünün kesimler ve yıllar itibariyle dağılımı 
(:% olarak) 

Kesimler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

İşevleri ve işyerleri 
Lâboıratuvarlar 
Propaganda tanıtma 
Uluslararası ilişkiler 
Gizli hizmet 
Temsil, ağırlama, tören 
Bakım vs küçük onarım 

1.64 
7.18 
0.23 
1.38 
0.01 
0.37 

88.19 

1.27 
7.96 
0.19 
0,16 
0,01 
0.30 

89.81 

1.37 
6.62 
0.24 
0.42 
0.01 
0.27 

91.07 

1.24 
8.00 
0.35 
0.78 
0.01 
0.28 

89.34 

1.57 
7.84 
0.55 
0.82 
0.12 
0.28 

88.82 

0.43 
8.50 
0.32 
0.99 

—-
0.44 

89.32 

0.36 
8.75 
0.21 
1.28 

— 
0.34 

89.06 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Tabloda görüldüğü gibi, çeşitli giderler bölümünün nispî olarak en önemli bölümü, bakım ve küçük onarım giderleridir. Bütün bölüm gider
lerinin % 90 a yakın bir kısmını teşkil ed,en bu giderler yıllar itibariyle hafif dalgalanmalarla hemen hemen aynı oranı muhafaza etmekte
dirler. 

b) Yatırım harcamaları : 
Katma bütçeler yatırım harcamalarına bütçe bölümlerine göre dağılımı tablo : IV — 57 de görülmektedir. 

TABLO : IV — 57 

Katma Bütçeler yatırım ödeneklerinin bütçe bölümleri itibariyle dağılımı 
;(T1.) 

Bölümler 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

21.000 Etüt ve Proje 242 092 906 222 576 005 195 92.1 '907 271 043 901 31.3 651 011 308 434 767 259 505 001 
22.000 Yapı tesis, büyük 

onarım .1. 436 769 5115 1 ^23 475 0>17 2 089 86.1. 011 2 787 104 005 3 035 577 494 3 365 208 295 3 735 491 006 
23.000 'Makiııa, teçhizat, taşıt 

alıım ve onarım 499 798 005 51İ1. 051 010 530 769 187 587 434 106 673 319 505 607 458 339 755 896 003 

Yatırım harcamaları toplamı 2 178 660 428 2 557 102 032 2 816 552 105 3 645 582 011 4 022 548 010 4 218 101 399 4 750 592 010 
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'Katma bütoelıeıtıde yatırıım ödemelerinin bütçe bölümlerim1 »"öre nispî önemleri 'Tablo : IV — 58 de »'örül m ektedir. 

TABLO : IV — 58 

Katma Bütçelerde yatırım harcama bölümlerinin nispî önemleri 
(% iolarak) 

Bölümler 1965 lî>60 4967 1968 1969 1970' 1971 

21.000 Etüt vıe Proje 11.11 8.70 6.90 7.4,'î 7.80 7.20 5.46 
22.000 Yapı, tesis, büyük .«naran. 65.95 71.Îİ1 74. H) 76.45 75.40 78.00 7«.G2 
2:-Î.O0ö Makina teçhizat, taşıt alım 

ve onaran. 22.94 19.99 18.85 j'iî.12 16.74 14.20 15.92 

Toplam 100.00 100.0Ö 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

İ.neelle'neın yıllar ieinıde katma bü'teeler yatırıım 'lıarea.'ma I milimleri irde ağrrliüfi yam \re tesis 'VMİerleri (eskil etmektedir, 

TABLO : IV — 59 

Katma bütçeler yatınm harcama bölümlerinin bir önoeki yıla nazaran artış oranları 
ı(% 'olarak) 

Bölüıııller .19615 1966 1967 1968 1969 1970 197! 

21.000 E t ü t vıe proje 45.0 — 8.0 — 11.9 :J8.I! 
22.000 Yıapı tesis 13.2 26.9 14.6 'MİM 
2:].000 Makina teebizat 57.9 2.2 .'18 10.6 

'5.7 
8.9 
4.6 

1.6 
10.8 

9.7 

15.8 
1 1.0 
24.4 
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Katına bütçelerde yer alan yatırım barcamıalannın bütçe böKimteriınc göre !scktiörl>er ve yıllar itibariyle dağılımları Kira ile Tablo : IV 
IV — 61, IV — <62 de gösterilmiştir. 

TABLO : IV — 60 

Katma bütçeler «Etüt ve proje giderleri» bülümünün sektörler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

Sektörler 1965 1966 1967 .1908 1969 1970 1971 

75.42 
0.62 
6.62 

12,34 
4.65 
0,28 
0.07 

68.58 
0.60 
9.35 

13.51 
7.55 
0.33 
0.08 

62.47 
0.76 
9.28 

16.60 
8.8.3 
1.99 
0.07 

60.15 
0.60 

.7.71 
18.72 
10.40 
2.37 
0.05 

45.90 
0.36 

24.01 
19.71 
7.22 
2.75 
0.05 

43.32 
0.41 

22.57 
20.49 

9.04 
4.13 
0.04 

50.02 
0.07 

19.61 
19.08 
5.63 
(184 
1.75 

Tarım 
İmalât Sanayii 
Enerji 
U kaştır m a 
Hizmetler 
Eğitim 
Sağlık 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Katma bütçeler eitült ve proje güderlerinde tarnu sektörüne ayrılan pay yi 1:1ar itibariyle düşme göstermekle beraber yine ide önde gitıne 
Buna karşılık enerji ve ulaştırma sektörleri devamlı olarak a.rtar.ak ikinci ve üçüracü sırayı a!'mışlardır. 
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TABLO : IV — fil 

Katma bütçeler «Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri» bölümünün sektörler ve yıllar itibariyle 
dağılımı 

',(% olarak) 

Srikbürler 1965 15)66 1967 1.968 1969 1970 197.1. 

Tarım 
imalât. Sanayii 
Fiiı.or.ji 
! T] «ısırma, 
Hiznıdtlcr 
Tlir'İZlU 
Komut 
i'jğitim 
Sağlık 

Toplam 

40.56 
3.85 

16.19 
28.14 

0.58 
1.15 
0.39 
.3.69 

— 

100.00 

89.07 
1.76 

22.97 
25.04 
'6.34 
1.36 
0.28 
8.13 
0.10 

100.00 

85.1li 
2.57 

22.04 
27.92 

8.17 

0.18 
8.70 
0.26 

100.00 

8)8.70 
2.20 

20,68. 
2(5.76 
8.15 

_... 
0.16 
8.20 
0.20 

100.00 

•28.94 
1.78 

19J(İ0 

28.60 
.11.57 

— 
0.28 
«.64 
0.64 

100.00 

29.82 
•1:62-

İ 6.42 

82.21 
10.64 

— 
0.24 
8.58 
0.52 

100.00 

28.98 
1.60 

19.55 
85.75 
11.20 

— 
0.24 
(i.55 
.1.18 

100.00 

pı, tesis ve büyük onarım giderlerinin nispî dağılımında, ağırlık ulaştırma ve tarım, sektörlei'i'ndo toptan maktadır. 
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TABLO : IV — 62 

Katma bütçeler «Makima, teçhizat ve taşıt alımları giderleri» bölümünün sektörler ve yıllar 
itibariyle dağılımı 

(% olarak) 

Sektörler 

Tıarum 
imalât •Sanayii 
Enerji 
Ulastrma 
Hizmetler 
Eğitim 
Sağlık 

1965 

;u.ıo 
21.01 
0.98 

43.44 
1.66 
1.81 

— 

196b 

26.43 
8.65 
0.95 

59.28 
1.99 
2.67 
0.03 

1967 

28.32 
8.57 
0.9-G 

56.40 
2.01 
3.71 
0.03 

1968 

30.88 
11.69 
.1.05 

48.84 
2.24 
5.30 

—• 

1969 

29.24 
9.84 
1.49 

49.39 
2.34 
7.39 
0,11 

1970 

29.38 
6.74 
1.40 

51.39 
13.47 
7.53 
0.09 

1971 

28.95 
9.96 
4.87 

46.80 
4.21 
7.85 
2.36 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

üVîakina, teçhizat ve taşıt alımlarında en büyük paya ulaştırana sektörü sahip bıılmım aktadır. İkinci olan tarım sektörü az dalgalanmalarla ol
dukça düzgün bir seyir takibetmekte, eğitim sektöıiinde 'artış görülmektedir. İmalât sanayii sektörümde ise istikrarsız bir İdilinim göze çarpmak
tadır. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Yıllar itibariyle katm.a (bütçeler sernıaye teşkili ve transfer 'harcamalarının bütçe bölümlerimle göre dağılımı Taiblo : IV — 63 1e görülmeıkte-

dir. 

Tablo : IV —• 63 incelendiğinde de görüleceği gibi sermaye teşkili ve transfer harcamalarındaki kamıılaştırfina ve satmalmalar bölümü, incele
nen yıllar itibariyle (gittikçe yükselen, 'borç ödemeleri ise azalan bir trend göstermektedir. 

Yine aynı yıllar itibariyle kaitma bütçeler transfer harcama (bölümlerinde bir önceki yıllara oramla meydana gelen değişmeleri Ta/blo : IV — 65 
te izlemek 'mümkündür. 
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TABLO -. IV — 63 

Katma Bütçeler sermaye teşkili ve transfer Öd öneklerinin bütçe (bölümleri itibariyle dağılımı 
(Tl.) 

Külüm İter 

31:000 Kıır. Kat, Sor 
Pay. Ser. Tcş 

32.000 Kamu. Satmal. 
34.0100 Malî tranısrforler 
35.000 fcfosyal transferi IM 
36.000 fere 'ödemeleri 

SSer. Teş. ve Trans. 
Har. Toplamı 

1965 

1 050 003 
.142 71(1 002 

36 394 281 
17 858 479 

193 975 874 

1 960 .'»67 1908 

1 O30 0104 
110 140 003 
46 679 334 
21 188 435 

206 877 744 

1 401 OM 
196 488 :578 
48 73(5 970 
21 519 913 

196 !357 927 

1 351 (304 
274 466 844 

64 468 240 
27 963 225 

154 644 525 

1969 

1 440 006 
42! 063 205 

88 740 049 
39 221 163 

147 707 310 

1970 

1 844 705 
646 355 463 

97 212 692 
48 510 404: 

156 883 249 

1971 

12 655 003 
746 116 007 
188 933 593 
47 729 362 

121 872 916 

391 989 639 415 915 520 464 504 392 '522 393 833 638 171 733 950 806 513 1 117 306 881 

Ylllar (itibariyle katma bütçedeki transfer harcamalarınım 'bütçe •büJiümlerine ıg'öre nispî önemleri TabLo : IV — 64 ide »"örüim ektedir. 

TABLO : IV 64 

Katma Bütçelerde sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümlerinin nispî öneımleri 
(% olarak) 

Bölümle ı 

31.000 Kur. 'Kat. Pay. Ser. Te>s. 
'32.O0Ö Kamu. Satma!. 
34.000 Malî Tmnsfeıfljer 
36.000 Sosyal Transferler 
'36.000 Borç ödeımderi 

1965 1906 1967 1968 1969 1970 1971 

0.27 
36.40 

9.28 
4.57 

49.48 

0.25 
33.69 
11.22 

5.91 
49.75 

0.30 
42.30 
10.49 
4.03 

42.28 

0.20 
'52.48 
12.33 
5.35 

29:58 

0.21 
•60.30 
12.71 
5.62 

21.10 

0.19 
67.97 
10.22 
'5.10 

16.52 

1.13 
66.78 
10.91 
4.27 

10.91 

Toplam 100,00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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•TABLO : IV — 65 

Katma bütçelerde Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları bölümlerinin bir öndeki yıla nazaran artış oranları 

Bolünü 

31.000 
32.000 
34.000 
35.000 
36.000 

er 

Kur. 'Kat. Bay. »Ser. 
Kanm saiınalnnuar 
Malî transferler 
ıSesyal transferler 
Bütçe ödemeleri 

T eş. 

(% < 

1965 

950.0 
38.4 
39.6 

2.9 
24.8 

olarak) 

1966 

— 1.9 
— 1.7 

28.5 
18.5 

6.6 

1967 

36.0 
40.2 
4.3 
1.5 

— 5.0 

1968 

3.5 
39.7 
32.1 
30.6 

— 21.2 

3. ödeneklerin bakanlık ve daireler arasında dağılımı : 
A) Genel bütçe harcamaları : 
a) Cari harcamalar : 
Genel bütçeye dahil 31 kuruluş vardır. Bu kuruluşların yıllar itibariyle cari bütçeden aldıkları 

o yıllci cani ba.ivama.lara göre nispi önemleri ise, Tablo : IV —• 67 de görülmektedir. 

Tablo : IV — 66, IV —• 67 incelendiğinde Millî Savunma, Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarının cari harcamalardan en yüksek payı aldık
ları görülür Maliye Bakanlığının 1970 yılında % 20 gibi yüksek bir yüzdeye girmesinin nedeni Devlet -Memurları Kanununun gerektirdiği 
2 milyar 510 milyon liralık ödeneğin Maliye Bakanlığı büecesine konmasıdır. 1971 yılında Danıf ay, Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığı haricolmak üzere diğer bütün bakanlık ve dairelerin ödeneklerindeki düşüşün nedeni, personel aylıklarının Maliye Bakanlığı bütçesine kon
muş olmasıdır. 

Genel bütçe cari harcama bölümlerinin daireler ve yıllar itibariyle dağılımı Tablo : IV — 68, IV — 70, IV — 72, IV — 74, IV — 76 da, bölüm 
toplamlarına göre nispî önemleri ise Tablo : IV — 69, IV — 71, IV — 73, IV — 75, IV — 77 de görülmektedir. 

Tablo : IV — 68, IV — 69 da görüldüğü gibi personel giderlerinin nispî dağılımındaki en fazla hisseye Millî Savunma ve Millî Eğitim Bakan
lıkları sahip bulunmaktadır. 1970 yılında Maliye Bakanlığına ait hissenin % 9.09 dan % 27.93 e ve 1971 de % 67.43 e çıkmasının nedeni, daha 
önce de izah edildiği gibi Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği ödenek miktarının bu başkanlık bütçesinde gösterilmiş olmasıdır. Yine ay
nı nedenle 1971 yılında Millî Eğitim Bakanlığının personel giderleri içindeki payı azalmıştır. 

Tablo : IV — 70, IV — 71 do görüldüğü gibi Genel Bütçe yönetim giderlerinin dağılımında Millî Savunma Bakanlığı en büyük hisseye sahi-
bolup, ödeneğin ortalama % 80 i bu Bakanlığa tahsis edilmektedir. 

1969 1970 1971 

6.5 
o3.o 
37.9 
49.2 

4.5 

28.1 
53.5 

9.5 
23.8 

6.2 

56.0 
15.4 
94.3 

— 1.6 
— 22.3 

ödenek miktarı Tablo : IV •— 66 da, bunların 

http://bi.ite.eye
http://ba.ivama.lara
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Tablo : IV i— 72, IV — 73 te Mallı Eğitim, Tarım, Sağlık ve ıSosyal Yardım Bakanlıklarının hizmet giderlerinden en fazla paya sahip bulun
duğu izlenebilir. 1971 yılında Maliye Bakanlığı ve Adalet [Bakanlığının da payları oldukça artmıştır. 

Tablo : IV — 74, IV — 75 te de takibedildiği gibi kuram giderlerinde en fazla hisseler '% 40 m üzerinde bir oranla Millî Eğitim Bakanlığına, 
;% 34 ile Sağlık ve iSosyal Yardım Bakanlığına ayrılmış bulunmaktadır. 

Tablo : IV — 76, IV — 77 de görüldüğü gibi, çeşitli giderler bölümünün nispî dağılımında ağırlık .Millî Eğitim, Bakanlığındadır ve yıllar iti
bariyle önemli bir artış göstermiştir. Millî Savunma vo Dışişleri Bakanlıkları Millî Eğitim Bakanlığını takİbetmektedir. 
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TABI/) : IV — 06 
Genel bütçe cari harcama ödeneklerinin yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

]) a i r e 1 

Cumlnıriyet Senatosu 
Mili et Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
T hşiş I e ri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim. Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Grenci Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma, I bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(Tl.) 
196; 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Toplam 

23.910.734 
87.164.972 

3.101.412 
11.137.125 
2.747.993 

25.554.047 
7.09.1.5(52 

12.642.318 
21.687.391 
83.295.376 
80.828.685 

313.181.290 
2.698.204.301 

118.162.973 
224.954.950 
309.009.503 
105.841.188 
251.354.325 

1.792.428.408 
20.124.309 
24.050.650 

550.426.030 
45.068.753 

321.552.449 
22,620.997 

9.307.777 
9.379.233 

13.033.842 
43.824.145 

7.131.891 
30.198.253 

7.269.516.882 

13.783.997 
52.658.712 

3.180.162 
11.315.894 
2.747.494 

48.954.129 
8.964.2,50 

12.642.318 
19.228.720 

156.761.984 
84.748.759 

325.128.927 
2.931.009.007 

126.543.455 
241.504.752 
328.874.503 
120.531.696 
729.654.968 

1.886.943.900 
21.563.207 
24.734.504 

612.767.026 
45.475.753 

3)35.417.777 
9.712.926 
9.712.926 
9.447.983, 

13.228.842 
50.817.210 

7.512.492 
28.261.004 

8.288.026.634 

14.263.924 
53.885.670 

4.587.062 
1 1.301.893 

2.748.494 
69.306.S05 

9.256.925 
13.281.967 
18.976.531 

167.561.297 
91.697.518 

371.472.142 
3.419.861.005 

129.031.345 
261.351.346 
379.393.879 
129.167.351 
754.470.499 

2.131.524.248 
22.047.776 
29.744.504 

690.415.026 
47.424.343 

377.517.604 
10.712.484 
10.712.484 
10.711.598 
13.681.102 
57.103.088 
37.163.202 
40.601.284 

9.397.911.139 

15.173.606 
55.831.149 
4.582.403 

17.992.923 
2.815.070 

78.746.855 
12.225.374 
14.149.751 
19.527.173 

184.223.659 
100.475.340 
407.561.677 

3.797.973.501 
131.766.495 
348.584.205 

459.321.717 
136.314.583 
688.433.405 

2,341.008.488 
22.047.557 
31.928.173 

795.249.473 
47.424,344 

414.473.063 
33.533.401 
13.267.325 
17.883.091 
13.381.501. 
60.647.509 
37.826.889 
42.254.707 

10.347.074.407 

14.554.897 
59.52!;. 178 

4.297.978 
19.847.933 

2.834.350 
113.011.804 

14.749.324 
14.274.135 
20.332.508 

194.484.810 
99.981.986 

431.018.723 
4.177.790.712 

134.807.769 
380.421.974 
484.490.316 
139.151.002 
728.740.128 

2.443.546.871 
22.718.092 
37.799.548 

847.469.070 
50.208.336 

472.252.154 
41.076.388 
13.835.500 
18.495.738 
14.910.180 
42.775.311 
40.455.539 
46.244.155 

11.126.097.409 

15.427.241 
61.118.310 
4.328.204 

21.768.070 
2.984.120 

107.120.132 
12.491.146 
15.453.320 
30.000.000 

206.667.400 
94.000.000 

413.734.845 
4.471.897.040 

143.011.385 
406.770.766 

480.292.887 
141.158.804 

2.838.490.526 
2.542,983.652 

22.502.517 
41.034.809 

850.888.422 
53.150.429 

462.911.214 
40.494.762 
14.665.000 
18.535.206 
14.565.489 
40.495.720 
39.756.571 
46.094.997 

13.654.883.954 

30.769.260 
84.123.512 

3.022,348 
13.349.566 

800.834 
60.436.958 
4,533.273 

31.153.574 
13.119.897 
13.288.289 
22.039.250 

151.623.639 
6.561.423.220 

25.055.445 
108.556.167 
408.252.020 

99.229.599 
9.710.232.282 

625.161.398 
6.354.519 
9.822 265 

373.560.115 
10.164.234 

205.470.611 
10.787.925 

3.615.772 
8.523.674 
5.486.275 

27.756.718 
10.182.055 
15.557.314 

18.653.452.106 
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TABLO : IV — 68 
Genel bütçe «Personel giderlerinin» daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
.Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma. Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(Tl.) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Toplam 

1.559.015 
17.274.378 
1.733.912 
9.953.625 
2.206.440 

11.590.125 
5.832.258 

11.560.310 
13.181.335 
80.058.774 
70.275.921 

246.219.538 
1.429.079.000 

107.371.871 
196.009.789 
175.960.500 
50.477.707 

201.606.121 
1.533.920.051 

18.011.704 
18.751.544 

343.006.279 
40.891.951 

202.547.927 
18.568841 
7.463.925 
8.073.401 

10.079.840 
15.433.208 
5.297.539 

22.813.001 

4.884.670.562 

1.936.289 
17.763.835 
1.760.162 

10.167.393 
2.216.441 

32.081.209 
7.057.348 

11.529.28(5 
12.763.565 

153.843.382 
73.831.255 

251.572.950 
1.547.095.005 

115.604.051 
203.768.673 
182.300.500 
63.135.250 

677.251.705 
1.578.952.341 

18.128.704 
18.692.802 

377.784.792 
41.101.951 

208.840.414 
19.236.075 
7.538.925 
8.005.211 

10.819.840 
10.053.208 
5.585.540 

22.813.002 

5.699.892.514 

2.862.718 
18.680.180 

2.157.062 
10.367.398 
2.215.941 

46.058.425 
7.931.823 

11.791.982 
12.978.727 

104.220.194 
79.117.515 

208.916.565 
1.655.800.008 

117.317.901 
219.829.578 
208.532.898 

70.574.800 
681.896.496 

1.766.122.790 
18.128.704 
22.045.810 

424.018.085 
42.760.341 

238.042.812 
21.927.701 

• 8.160.488 
9.028.890 

11.171.100 
18.304.088 
84.009.340 
34.301.482 

6.229.277.885 

8.031.899 
19.402.890 
2.330.40.°,. 

10.535.923 
2.223.517 

50.571.920 
9.718.215 

12.758.427 
15.448.363 

179.465.207 
85.734.657 

298.460.184 
.1.964.619.005 

118.698.702 
282.844.288 
250.742.215 
77.850.680 

618.331.902 
1.960.799.645 

18.125.755 
24.830.671 

510.713.705 
42.121.843 

270.081.122 
25.489.158 
10.076.824 
14.695.889 
11.227.864 
18.950.859 
34.212.247 
35.929.203 

6.986.023.083 

8.176.708 
20.193.355 

2.293.578 
18.259.704 

2.251.147 
62.535.232 
11.765.840 
18.110.712 
15.712.649 

188.386.758 
85.878.927 

814.753.141 
1.957.400.906 

120.751_.218 
807.797.498 
260.936.788 

84.202.161 
656.257.851 

1.989.672.814 
18.580.155 
25.468.438 

544.137.110 
44.778.010 

317.065.998 
29.097.853 
10.707.024 
15.168.521 
11.543.516 
10.851.044 
34.560.809 
89.247.164 

7.222.038.269 

3.965.785 
23.594.866 

2.363.204 
20.108.620 

2,422,492 
06.274.504 
9.302.488 

14.300.888 
17.987.513 

201.781.996 
82.894.997 

821.981.834 
2.329.845.005 

129.184.676 
840.378.106 
268.629.287 
85.568.268 

2.774.199.814 
2.080.749.630 

18.746.105 
29.8,83.969 

566.628.822 
47.808.133 

328.685.051 
81.019.290 
11.714.997 
15.817.561 
11.513.506 
16.779.977 
34.342.289 
40.017.442 

9.927.986.115 

8.858.502 
15.072.459 

544.908 
11.536.821 

163.030 
8.517.227 

956.114 
29.708.221 

3.240.634 
8.046.935 
8.376.246 
9.086.761 

4.104.826.263 
9.196.672 

13.591.632 
124.435.745 

11.049.319 
9.525.698.462 

116.705.013 
1.554.166 
8.023.142 

40.037.754 
3.064.246 

57.894.738 
965.422 
710.766 

8.396.922 
1.700.369 
1.797.097 
4.957.411 
9.030.330 

14.127.743.327 

http://120.751_.218
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Genel bütçe 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cum hu r başkan} ı ğı 
Sayıştay 
Anayasa ]\ I ahkeraesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim. Bakanlığı 
Bayındırlılc Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

TABLO : IV — 70 
«Yönetim giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle 

(Tl.) 
1965 1966 1967 1968 

174.-511 
.'5.495.000 
1.147.500 
769.000 
493.051 
778.540 
658.300 

1.070.000 
1.083.951 
2.252.100 
2.616.000 

21.024.500 
214.830.294 
10.027.600 
23.843.800 
126.855.000 
2.082.001 
18.241.000 
6.822.500 
1.570.600 
1.511.919 
3.171.145 
3.123.050 

24.165.094 
1.431.802 
668.350 

1.007.270 
2.051.000 
2.623.935 
1.719.900 
5.727.000 

502.106 
2.223.000 
1.200.000 
734.001 
485.551 

1.070.720 
701.200 

1.034.081 
1.269.950 
2.539.100 
2.841.000 

21.413.500 
1.318.594.001 

10.127.600 
30.750.862 
140.160.000 
2.874.501 
18.731.000 
12,754.000 
2.792.500 
1.552.200 
3.229.680 
3.320.050 

24.680.711 
1.759.002 
755.000 

1.079.770 
2.069.000 
2.812.000 
1.807.500 
3.919.000 

564.006 
3.400.000 
2.080.000 
801.000 
502.051 

1.537.361 
680.100 

1.410.984 
1.329.000 
2.961.601 
3.578.500 

22.041.000 
1.080.636.001 

10.807.100 
.'52.472.750 

163.057.001 
3.004.501 

20.816.001 
12.929.000 
3.120.270 
1.898.180 
3.807.3,60 
3.667.000 

28.496.511 
2.345.002 
869.000 

1.380.700 
2.091.000 
3.307.000 
3.006.860 
4.801.800 

591.006 
3.448.000 
1.884.000 
1.247.500 
485.051 

2.354.670 
1.910.150 
1.238.323 
1.400.000 
4.293.950 
4.571.680 

21.905.500 
1.267.890.494 

i 1.926.450 
52.830.400 

.199.977.000 
3.022.500 

28.081.000 
12.163.448 
3.368.000 
1.823.500 
4.103.445 
4.195.500 

28.520.461 
3.613.263 
1.099.500 
1.437.700 
2.290.635 
4.129.650 
3.422.640 
4.877.001 

1.487.035.513 1.620.809.586 2.023.999.246 1.684.108.417 

dağılımı 

1969 1970 1971 

628.293 
3.703.100 
1.648.250 
1.453.329 
482.026 

2.898.089 
1.960.325 
1.118.088 
1.458.250 
5.353.250 
4.970.001 

22.071.350 
.688.378.754 
12.665.400 
58.301.785 

210.308.150 
2.904.150 

30.875.950 
11.311.190 
3.413.625 
1.975.525 
6.660.791 
4.408.475 

29.264.238 
3.929.203 
1.282.975 
1.444.475 
3.020.611 
2.956.167 
5.189.168 
5.208.138 

717.303 
3.990.750 
1.631.000 
1.551.500 
499.726 

2.533.122 
2,129.000 
1.121.080 
1.137.001 
4.173.401 
4.825.000 

22.049.385 
1.677.701.001 

12.474.423 
55.614.674 

197.280.186 
3.105.920 

28.934.500 
.11.527.778 
2.938.850 
2.135.680 
6.165.948 
4.476.584 

24.586.775 
3.873.304 
1.114.000 
1.417.000 
2.908.730 
3.016.469 
4.957.568 
4.585.000 

627.358 
4.387.250 
2.016.440 
1.724.844 
588.801 

3.362.951 
2.232.250 
1.268.500 
1.385.251 
4.497.351 
5.715.500 

23.612.363 
2.067.402.951 

14.394.410 
75.122.849 

249.476.860 
4.018.971 

61.668.300 
16.808.375 
3.973.850 
2.222.219 
5.716.576 
6.155.425 

34.827.337 
3.965.694 
.1.033.000 
1.866.250 
3.487.600 
2.566.286 
4.875.640 
4.661.277 

2.131.255.121 2.095.238.658 2.616.161.724 
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TABLO : IV — 72 
Genel bütçe «Hizmet giderleri» bölümünün daireler ve 

(Tl.) 
D a i r e 1 e r 1965 1966 1967 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlı ğı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

10.004 34.002 63.000 
1.4 i 7.649 1.492.002 1.617.300 

8.000 
44.002 

1.695.767 
800.002 

2 
7.081.004 
377.502 

7.457.762 
13.724.502 
12.556.000 

491.502 
560.002 

1.062.003 
70.002 

22.445.004 
84.285.018 

190.008 
605.002 

84.804.402 
746.752 

52.667.627 
896.003 
22.002 
46.002 
90.002 

860.002 
62.452 

1.540.252 

8.000 
40.002 

3.091.712 
750.002 
25.001 

4.716.004 
869.502 

7.597.502 
19.205.002 
15.652.000 

539.804 
560.002 

1.182.003 
100.002 

23.568.003 
45.705.718 

190.002 
555.002 

41.895.408 
746.752 

56.810.471 
1.056.003 

87.001 
46.002 

100.002 
475.002 
67.452 

1.234.002 

7.000 
25.002 

4.968.003 
800.002 
25.001 

4.016.003 
369.502 

8.412.502 
45.662.602 
16.999.000 

559.344 
620.002 

1.422.003 
95.000 

40.485.002 
67.520.157 

194.801 
560.002 

54.590.755 
640.002 

00.592.600 
956.003 
42.001 
46.002 
185.002 

0.550.000 
80.002 

1.084.002 

Toplam 195.066.228 227.349.357 313.282.597 

yıllar itibariyle dağılımı 

1968 1969 1970 1971 

68.000 
970.82(5 

8.000 
7.000 

101.002 
7.780.263 
160.003 
39.001 

2.206.007 
449.502 

9.580.002 
42.781.852 
17.208.000 

689.348, 
1.005.001 
1.669.002 

96.001 
29.197.003 
68.270.884 

214.801 
458.002 

54.725.262 
750.001 

62.598.799 
1.267.502 

64.001 
47.002 
116.002 

2.670.000 
115.002 

1.143.502 

59.850 
837.013 

1.900 
6.650 

95.952 
10.575.879 

57.003 
32.035 

2.708.456 
721.052 

8.500.058 
49.082.216 
16.116.750 

994.406 
1.725.201 
1.766.052 

94.051 
26.844.152 
87.678.695 

299.061 
57.240 

57.426.490 
634.601 

65.874.467 
1.273.287 

58.901 
44.652 
119.703 

4.889.000 
584.252 

1.073.027 

21.852 
742.401 

2.000 
6.950 

57.402 
11.062.549 

60.003 
17.352 

10.486.934 
692.003 

5.702.008 
26.613.841 
12.233.001 

865.986 
756.501 

1.319.852 
185.361 

21.012.587 
83.847.708 

625.561 
89.540 

53.146.052 
504.962 

58.495.275 
1.252.139 

74.002 
55.952 
79.153 

8.403.445 
357.713 
916.653 

21.852 
863.602 

1.000 
6.900 

41.002 
11.571.656 

35.003 
167.852 

8.030.009 
724.002 

7.217.503 
55.682.061 
8.936.002 
702.362 
991.872 

1.500.002 
88.804 

107.109.502 
114.224.865 

610.001 
89.003 

74.823.832 
591.562 

61.448.818 
1.201.054 

33.504 
267.001 
102.004 

3.805.904 
250.002 

1.172.003 

306.445.568 339.732.052 294.586.733 461.760.539 
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TABLO : IV — 74 
Genel bütçe «Kurum giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

1) a e 1 e v 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakan lığ* 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

1965 
(Tl.) 

1966 1967 1968 i 969 1970 1971 

1.001.745 

5.446.470 
276.000 

15.000 
1.101.490 

5.862.593 
26 i.000 

15.000 
1.156.490 

8.011.201 
200.000 

15.000 
1.223.963 

10.000 

10.416.457 
0 

14.250 
1.171.565 

12.350 

11.599.461 
142.506 

15.000 
1.273.465 

10.000 

9.940.960 
200.005 

15.000 
798.500 

3.000 

11.341.918 
500.005 

Toplam 

459.000 
30.003.225 
7.261.000 

2.841.358 
.151.000 

12.231.900 
1.3,40.200 

204.772.278 

1.182.685 
162.806.202 

28.614.300 
1.417.850 
1.040.000 
234.500 

4.790.000 

465.869.713 

459.000 
30.732.475 
7.875.000 

4.560.358 
151.000 

17.461.500 
1.347.200 

234.383.888 

1.285.000 
182.965.150 

30.596.680 
1.552.001 
1.240.000 
239.000 

5.460.000 

527.548.335 

549.000 
32.07.1.975 
7.770.000 

6.379.020 
151.000 

18.071.500 
1.341.000 

267.639.948 

1.375.000 
199.277.950 

33.492.181. 
1.664.001 
1.490.000 
234.000 

7.210.000 

34.000 

588.133.266 

549.000 
41.933.191 
8.084.000 

7.698.520 
167.500 

18.640.000 
1.581.500 

236.773.455 

1.805.000 
215.971.780 

35.999.181 
2.301.976 
1.835.000 
1.675.500 

7.670.000 

53.000 

594.404.029 

541.500 
42.850.416 
7.711.150 

7.210.994 
163.875 

20.021.250 
1.516.675 

276.043.737 

1.672.000 
226.692.150 

41.444.711 
5.952.868 
1.615.000 
1.629.725 

5.472.000 

340.575 

653.818.758 

533.000 
40.897.595 
5.156.001 

5.163.984 
147.030 

21.482.800 
1.575.625 

289.700.411 

1.718.100 
213.404.835 

35.422.832 
3.733.602 
1.645.000 
988.608 

4.541.180 

268.951 

637.818.984 

680.000 
60.986.753 
4.529.001 

6.099.812 
201.031 

36.290.000 
2.122.367 

293.426.638 

2.403.500 
243.069.051 

36.219.709 
4.149.752 
1.671.500 
2.804.500 

6.026.180 

368.951 

713.707.168 
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b) Yatarım hıarcaımıaları : 
Geneli Bütçe yatınım harGasmıalanniin yıllar ve daireler itibariyle dağılımım Tablo IV •— 78 de, yatınım hareafnuaıllan bölüm t'oplalmlannai göne; 

oıilspî önemlerini ise ıTalblo IV — 79 Idta izlemek ımümfcünidür. 

Tablta IV — 79 (da) görüldüğü .gibi Bayımidırlnk Baikıaınlığı yıaltımm) harcamıailanndıasn. her yıl artan ve 1971 yılınlda % 54 ü aşan bir oranla 
en büyük payı almaktadır. Bayındırlık Bakanlığımı Tıaıom ve Sanayi Batoamilılklan talkibetımektedir. 

Genel Bütçe yatınım' hareaınıaflannın daireler ve yıdıkıır itibariyle dağıli'mı Tablo IV — 80, IV —82, IV — 84 de, bölüm tioplannlialrıma 
gıöre nispî önemleri Talblo IV — 81,IV — 83, IV — 85 de gösterilmiştir. 

Tablo IV — 80, IV — 81 de izlenildiği gibi etüt ve Proje gideri erinin dağılımında en faz la pay, 1907 yutanla kadair yükselen, bu yıldan,* 
sotnırıa düzenli bir şıekilde la'zıalan bir seyir takibetmefcle beraber Sanayi B<a(k>anıllğıına düşmektedir. Bunu, yılda ortalamıa % 13 lük bir 
oranilia Devlet Plânlama Teşkilâtı tialkibetmektedir. 

Tablo IV—• 82, I V — 8 3 de görüldüğü gibi Genel Bütçe yapı, tesis ve büyük onarım giderlerinin nispî dağılımında laiğırlık Bıayındlrlılk 
Bakanlığında t'oplatnimıafetiadır. Yıllar atrasınida oMuıkçja düzenlli bir artış seyri gösteren bu onan 1909 yılınlda lıı-zla yükselmiş, 1970ı ve 1971 
yıllarında da düzenli bir sekilide yükselmeye devam etmiştir. 

Tablo IV — 84, IV — 85 in incelenmesinden anlaşılacağı üzıere, makama, teçhizat ve taşıt alımları ve onıaırımlları giderlerinde en büyük payı 
Millî Eğitülm l^afeanliığı lalm'atotaidır. Bunu, her yı l ariaıı ve 1971 yılında % 29,12 ye ulaşan bir oranla Tarım Bakanlığı izlemektedir. 



— 84 — 

TABLO : IV — 78 
G-enel bütçe yatırım ödeneklerinin yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

(TL) 
D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1.971 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân işleri Gene! Müdürlüğü 

Toplam 

1 
1.532.500 

70.000 
225.000 

13.032.585 

2.430.478 

5.200.001 

261.160.002 

6.600.000 
10.000.000 

640.000 
97.789.501 

349.080.000 
637.041.509 

250.000 
16.706.000 
1.006.000 

239.521.550 
3.098.000 
1.214.816 
2.500.000 

94.701.000 
5.300.000 
69.722.000 
17.088.000 

1.835.908.943 

210.000 
1.309.601 

50.000 

7.120.000 

2.773.000 

10.300.001 

368.421.002 

21.000.000 
19.200.000 
1.940.000 

15.775.000 
443.002.001 
865.513.092 

165.001 
23.213.000 
1.336.000 

269.787.000 
4.360.000 
489.000 

136.050.002 
6.200.000 

88.130.001 
19.608.000 

2.305.951.701 

20.002 
2.830.001 
135.000 

22.790.000 

500.000 

13.000.001 
1.000.000 

438.483.002 
3.510.000 

19.238.000 
28.758.000 
2.500.000 

23.080.000 
466.757.001 
798.299.065 

L 
49.140.000 

250.000 
305.067.000 

4.000.000 
2.420.000 

171.635.800 
4.100.000 

68.597.000 
8.400.000 

2.434.609.873 

130.002 
1.542.001 
135.000 

1.200.001 

31.750.000 
40.000.000 

2.085.000 

22.778.001 
600.000 

82.280.008 
1.545.000 
16.030.000 
J 2.050.000 
2.000.000 

14.200.000 
608.752.000 
962.707.070 

32.784.000 

352.069.000 
4.625.000 
2.635.000 
1.400.000 

210.363.000 
4.000.000 

112.801.000 
9.725.000 

2.530.386.083 

2 
3.015.640 
287.300 

5.000.001 

41.024.000 
50.000.000 

4.000.000 
85.000 

42.370.001 
1.200.000 

92.882.008 
1.800.000 

20.505.000 
2.591.000 
2.615.000 
1.000.000 

184.085.000 
1.552.653.089 

34.600.000 
4.696.000 

416.827.001 
3.159.000 
2.210.000 
1.115.000 

248.383.000 
6.200.001 

186.094.000 
8.000.000 

2.916.397.043 

60.002 
3.887.139 
230.500 
90.000 

59.786.000 
70.834.000 

85.000 
3.400.000 
200.000 

38.211.001 
1.175.000 

73.367.008 
4.892.700 
7.650.000 

14.486.000 
879.901 

8.692.320 
175.574.000 

1.421.012.589 

8.581.000 
1.269.000 

355.067.820 
2.804.100 
865.000 
730.000 

254.973.120 
7.322.601 

179.509.650 
13.780.000 

2.709.415.451 

150.000 
3.211.501 
250.000 
130.000 
80.000 

66.500.000 
60.600.000 

130.000 
5.600.000 

48.853.000 
1.920.000 

72.622.009 
1.000.000 

38.750.000 
8.000.000 
700.000 

1.400.000 
214.565.000 

1.720.547.034 
100.000 

18.180.000 
648.000 

418.505.003 
5.000.000 
2,350.000 
L50.000 

239.330.000 
5.300.000 

206.520.000 
23.966.800 

3.165,058.349 
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D a ı r e e r 

TABLO : IV — 79 
Genel bütçe yatırım harcamalarının yıllar ve daireler itibariyle nispî önemleri 

(% olarak) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

• 
0.08 

0.01 

0.72 

0.13 

0.28 

14.24 

0.36 
0.55 
0.02 
5.34 

19.02 
34.70 
0.01 
0.92 
0.05 

13.04 
0.17 
0.04 
0.14 
5.16 
0.29 
3.80 
0.93 

0.01 
0.06 

0.31 

0.1.2 

0.45 

15.98 

0.91 
0.83 
0.08 
0.68 

19.22 
37.52 
0.01 
1.01 
0.06 

11.70 
0.18 
0.02 

5.90 
0.27 
3.82 
0.85 

0.11 

0.93 

0.02 

0.53 
0.04 

18.01 
0.14 
0.79 
1.18 
0.10 
1.03 

19.17 
32.79 

2.02 
0.01 

12.53 
0.16 
0.09 

7.04 
0.16 
2.81 
0.34 

0.06 

0.05 

1.25 
1.58 

0.08 

0.90 
0.02 
3.25 
0.06 
0.63 
0.48 
0.08 
0.56 

24.07 
38.06 

1.30 

13.92 
0.18 
0.10 
0.06 
8.31 
0.16 
4.46 
0.38 

0.10 
0.01 
0.17 

1.41 
1.72 

0.03 

1.45 
0.04 
3.19 
0.06 
0.70 
0.09 
0.09 
0.03 
6.31 

53.24 

1.19 
0.16 

14.29 
0.11 
0.08 
0.04 
8.52 
0.21 
6.38 
0.28 

0.14 
0.01 

2.21 
2.62 

0.13 
0.01 
1.41 
0.05 
2.71 
0.18 
0.28 
0.54 
0.03 
0.32 
6.48 

52.45 

0.32 
0.05 

13.11 
0.10 
0.03 
0.02 
9.41 
0.27 
6.63 
0.51 

0.10 
0.01 

2.10 
1.91 

0.18 

1.54 
0.06 
2.30 
0.03 
1.23 
0.25 
0.02 
0.05 
6.78 

54.36 

0.58 
0.02 

13.22 
0.16 
0.07 

7.57 
0.17 
6.53 
0.76 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLO : IV — 80 
Crenel bütçe «Etüt ve proje giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

1965 

3.647.000 

200.001 

250.000 
487.500 

2.223.000 
7.079.005 

22.560.000 

91.501.000 
1.000.000 

18.011.000 
8.290.000 

(Tl.) 
1966 

2.050.000 

200.000 

940.000 
687.000 
300.001 

6.125.016 

26.550.000 

130.900.000 
800.000 

30.942.000 
10.358.000 

1967 

8.800.000 

200.001 

990.000 

300.001 
11.964.016 

27.360.000 

164.335.800 
1.250.000 
4.470.000 
3.569.000 

1968 1969 1970 

202.977.000 
3.850.000 
7.475.000 
5.690.000 

140.000 226.000 

242.298.000 
6.200.001 
7.730.00O 
4.950.000 

249.239.120 
7.232.601 
6.514.000 
7.770.000 

1971 

376.000 

13.600.000 11.700.000 17.250.000 30.500.000 
39.500.000 49.600.000 69.800.000 60.000.000 

13.778.001 38.387.001 36.711.001 39.103.000 

3 1 3 600.002 

50.000 
740.000 140.000 95.000, 

2.000.000 5.000 5.000.000 8.000.000 
21.740.017 26.503.024 24.005.031 21.440.006 

25.050.000 33.444.000 34.886.000 34.807.002' 

234.000.000 
5.100.000 

14.550.000 
10.331.800 

Toplam 155.248.507 209.852.019 223.238.819 336.450.022 421.097.029 458.728.756 458.807.810 



T) a i r e 1 e r 
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TABLO : IV — 81 

Genel bütçe «Etüt ve proje giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle 
bölüm toplamına nazaran nispî önemleri 

(% olarak) 
1965 1966 1967 1968 1969 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

0.13 

14.53 

0.98 

0.10 

12.65 

5.94 

0.09 

12.26 

4.04 
11.74 

4.10 

0.16 
0.31 
1.43 
4.56 

0.45 
0.33 
0.14 
2.92 

0.44 

0.13 
5.36 

0.01 
0.22 

0.59 
6.46 

7.45 

0.03 

2.78 
11.78 

9.12 

0.03 

6.29 

7.94 

1970 

0.05 

3.76 
15.22 

.00 

0.02 

1.09 
5.23 

7.60 

1971 

0.0S 

6.65 
13.08 

8.52 

0.13 

1.75 
4.67 

7.59 

58.94 
0.64 

11.60 
5.35 

62.38 
0.38 

14.74 
4.93 

73.62 
0.56 
2.00 
1.60 

60.34 
1.14 
2.22 
1.69 

57.54 
1.47 
1.84 
1.18 

54.34 
1.58 
1.42 
1.69 

51.00 
1.11 
3.17 
2.25 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLO : IV — 82 
Genel bütçe «Yapı tesis ve büyük onanm giderleri bölümünün» daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 
D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 

1.117.500 

8.185.585 

222.788.001 

220.000 
38.600.000 

299.995.000 
624.111.004 

170.221.000 

2.000.000 

3.450.000 
50.536.000 

8.398.000 

939.600 
100.000 

3.910.000 

312.413.001 

650.000 
13.530.000 

395.282.000 
838.873.074 

190.262.000 

2 
2.900.000 

57.013.001 
8.050.000 

780.000 
1 

7.360.000 

382.905.001 

950.000 
23.000.000 

405.432.000 
773.035.047 

1. 

206.536.000 

950.000 
64,027.000 

2.970.000 

770.000 
1 

1.120.001 

13.035.000 

82.280.003 

900.000 
12.200.000 

515.195.000 
920.667.052 

228.814.000 

1.300.000 

105.076.000 
3.635.000 

2.56J .640 
1 

5.000.001 

11.300.000 

92.882.003 

80.490.000 
1.494.440.063 

283.977.000 

715.000 

176.304.000 
2.700.000 

2.313.000 
1 

14.266.400 

73.367.003 

62.190.000 
1.369.476.556 

237.557.560 

172,418.650 
5.860.000 

1.319.001 
1 

15.925.000 

72.002.005 

68.800.000 
1.671.307.028 

264.653.001 

191.800.000 
11.580.000 

Toplam 1.429.622.090 1.823.922.679 1.867.945.050 1.885.002.057 2.150.369.708 1.937.449.170 2.297.411.036 



TABLO : IV — 83 
Genel bütçe «Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri» bölümünün daireler ve yıllar 

itibariyle bölüm toplamına nazaran nispî önemleri 
(% olarak) 

D a i r e l e r 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
"Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

1965 

15.58 

11.92 

0.14 

0.24 
3.53 
0.59 

1966 1967 1968 1969 1970 

17.13 

10.43 

0.16 
3.13 
0.44 

20.50 

11.06 

0.05 
3.43 
0.16 

4.36 

12.14 

0.07 

5.58 
0.19 

13.21 

0.03 

8.20 
0.12 

3.79 

12.26 

8.90 
0.30 

1971 

0.08 

0.57 

0.01 
0.05 

0.21 

0.04 

0.39 

0.04 

0.06 

0.69 

0.12 

0.23 

0.53 

0.12 

0.74 

0.05 

0.69 

0.14 

0.01 
2.70 

20.98 
43.66 

0.04 
0.74 

21.67 
45.99 

0.05 
1.23 

21.71 
41.38 

0.05 
0.65 

27.33 
48.84 

3.74 
69.50 

3.21 
70.68 

3.00 
72.75 

11.52 

0.50 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



G-enel bütçe «Makina, teçhizat ve taşıt alımları 

I) a i r e 1 e r 1965 

Cumhuriyet Senatosu 1 
Millet Meclisi 415.000 
Cumhurbaşkanlığı 70.000 
Sayıştay 225.000 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık J .200.000 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 2.430.478 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5.200.000 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı . 38.172.000 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 6.600.000 
Jandarma Genel Komutanlığı 10.000.000 
Dışişleri Bakanlığı 170.000 
Maliye Bakanlığı 58.702.001 
Millî Eğitim Bakanlığı 46.862.000 
Bayındırlık Bakanlığı 5.851.500 
Ticaret Bakanlığı 250.000 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 16.706.000 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ^ 1.006.000 
Tarım Bakanlığı * 46.740.550 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 3.098.000 
Ulaştırma Bakanlığı 1.214.816 
Çalışma Bakanlığı 500.000 
Sanayi Bakanlığı 3.200.000 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 850.000 
İmar ve İskân Bakanlığı 1.175.000 
Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü 400.000 

Toplam 251.038.346 
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TABLO : IV — 84 
onarımları giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 

110.000 
370.001 

50.000 

1.160.000 

2.773.000 

10.300.000 

55.808.000 

21.000.000 
19.200.000 

350.000 
1.558.000 

47.420.000 
20.515.002 

165.000 
23.213.000 

1.336.000 
52.975.000 
4.360.000 

489.000 

5.150.000 
2.500.000 

175.000 
1.200.000 

20.001 
2.050.001 

135.000 

(i. 630.000 

500.000 

13.555.555 
1.000.000 

55.378.000 
3.510.000 

19.238.000 
28.758.000 

560.000 
80.000 

61.025.000 
13.400.002 

49.140.000 
250.000 

71.171.000 
4.000.000 
2.420.000 

7.300.000 
1.900.000 

100.000 
1.861.000 

130.001 
772.000 
135.000 
80.000 

200.000 
5.115.000 

500.000 

2.085.000 

9.000.000 
600.000 

1.545.000 
16.030.000 
12.000.000 

360.000 
2.000.000 

91.557.000 
20.290.001 

32.784.000 

98.205.000 
4.625.000 
2.635.000 
100.000 

7.386.000 
150.000 
250.000 
400.000 

1 
314.000 
287.300 

18.024.000 
400.000 

4.000.000 
85.000 

3.983.000 
1.200.000 

1.800.000 
20.505.000 
2.591.000 
2.475.000 
1.000.000 

103.590.000 
31.710.002 

34.600.000 
4.696.000 

99.406.001 
3.159.000 
2.210.000 
400.000 

(İ. 085.000 

2.060.000 
350.000 

60.001 
1.348.139 
230.500 
90.000 

28.269.600 
1.034.000 

85.000 
3.400.000 
200.000 

1.500.000 
1.175.000 

2 
4.892.700 
7.650.000 
14.486.000 

784.901 
8.692.320 

108.384.000 
27.531.002 

8.581.000 
1.269.000 

v82.624.260 
2.804.100 
865.000 
730.000 

5.734.000 
90.000 

577.000 
150.000 

L50.001 
1.516.500 
250.000 
, 130.000 
80.000 

20.075.000 
600.000 
130.000 

5.600.000 

9.750.000 
1.920.000 

2 
1.000.000 

38.750.000 
8.000.000 
700.000 

1.400.000 
137.765.000 
27.800.000 

100.000 
18.180.000 

648.000 
119.045.000 
5.000.090 
2.350.000 
150.000 

5.330.000 
200.000 
170.000 

2.050.000 

272.177.003 343.426.004 308.934.004 344.930.306 313.237.525 408.839.503 

http://v82.624.260


D a i r e l e r 
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TABLO : IV — 85 

Gfenel bütçe «AMaJkina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları gfiderleri» bölümünün 
daireler ve yıllar itibariyle bölüm toplamına nazaran nispî önemleri 

(% olarak) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
î'mar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

0.16 
0.03 
0.09 

0.48 

0.98 

2.08 

15.20 

2.62 
3.98 
0.06 

23.51 
18.66 
2.33 
0.10 
6.70 
0.40 

18.61 
1.23 
0.35 
0.20 
1.28 
0.33 
0.46 
0.16 

0.04 
0.14 
0.02 

0.43 

1.02 

3.78 

20.51 

7.72 
7.05 
0.13 
0.57 

17.42 
7.54 
0.06 
8.53 
0.49 

19.46 
1.60 
0.18 

1.89 
0.92 
0.06 
0.44 

0.01 
0.60 
0.04 

1.93 

* 
0.15 

3.79 
0.29 

16.13 
1.02 
5.60 
8.37 
0.16 
0.02 

17.77 
3.90 

14.31 
0.07 

20.73 
1.16 
0.70 

2.13 
0.55 
0.03 
0.54 ' 

0.04 
0.25 
0.04 
0.03 
0.06 
1.66 
0.16 

0.67 

2.91 
0.19 

0.50 
5.19 
3.88 
0.12 
0.65 

29.65 
6.57 

10.61 

31.79 
1.50 
0.85 
0.03 
2.39 
0.05 
0.08 
0.13 

0.09 
0.08 

5.23 
0.12 

1.16 
0.02 
1.15 
0.35 

0.52 
5.95 
0.75 
0.72 
0.29 

30 03 
9.19 

10.03 
1.36 

28.82 
0.92 
0.64 
0.12 
1.76 

0.60 
0.10 

0.02 
0.43 
0.07 
0.03 

9.03 
0.33 
0.03 
1.09 
0.06 
0.48 
0.36 

1.56 
2.44 
4.62 
0.25 
2.78 

34.60 
8.79 

2.74 
0.41 

26.38 
0.90 
0.28 
0.23 
1.83 
0.03 
0.18 
0.05 

0.04 
0.37 
0.06 
0.03 
0.02 
4.91 
0.15 
0.03 
1.37 

2.39 
0.47 

0.24 
9.48 
1.96 
0.17 
0.34 

33.70 
6.80 
0.02 
4.45 
0.16 

29.12 
1.22 
0.57 
0.04 
1.30 
0.05 
0.04 
0.50 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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c)1 iSertmaye töeşflcüli ve transfer lıarcamaları : 

Tablo IV — 86 ida (Miiel Bütçe .se'rm/aye teşkili ve transfer haıreaınallai'inm ydlar ve; dairde r itibariyle; dingilimi, Tablo IVr — 87 die ise top
lam, sermaye teşkili ve trarnsfer harcamalarına göne nispîönıelmleri görüllim^ktedir. 

Taiblo IV — 87 de ide görül düğü gibi genel bütçe sermaye teiskili ve traınsfeir lıaireanıala nnın daireler afatennklalki nispî d ağı hm ırada: 
ağııflıtlv % 94 gibi önemili bir oranla Maliye Baka ıılığiiiııdaı toplaınm'aiktiaidır. 



G-enel bütçe sermaye teşkili ve 

D a i r e 1 o r -1965 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü 

72.499 
993.504 
20.001 
78.775 
10.523 

568.905 
12.002 
60.001 

102.881 
74.297 

250.000 
3.238.898 

45.428.000 
485.366 

1.387.000 
4.515.000 

37.138.016 
5.080.851.560 

40.691.727 
19.175.500 

143.900 
. 23.818.661 

1.051.435 
35.735.063 

743.550 
256.540 

7.204.950 
405.500 

9.386.059 
47.002 

2.046.173 

Toplam 5.315.993.288 
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TABLO : JV — 86 
transfer harcamalarının yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

(Tl.) 
1966 1967 1968 1969 1970 1971 

132.119 
1.060.486 

20.001 
73.001 
10.523 

837.445 
25.101 
60.001 
92.701 

385.393 
150.000 

9.351.228 
78.491.000 

485.366 
1.887.000 
4.670.000 

45.540.995 
,869.675.541 

44.275.648 
16.340.500 

241.296 
27.859.165 

641.000 
40.814.447 

918.550 
267.660 

10.955.227 
455.621 

20.155.501 
1.547.002 
3.855.826 

212.244 
1.360.486 

40.831 
77.001 
10.523 

856.587 
25.101 
60.001 
92.701 

914.800 
165.000 

1.281.891 
67.493.000 
10.493.000 
1.395.032 
5.570.000 

52,282.108 
6.579.823.071 

45.775.649 
13.810.501 
1.726.196 

32.359.165 
697.000 

54.338.346 
764.584 
277.750 

12.585.080 
50.359.501 
25.570.502 
18.047.001 
2.511.230 

264.152 
1.571.516 

40.000 
128.161 
14.031 

2.660.724 
21.801 
90.041 

152.271 
179.800 
.175.000 
743.294 

100.500.000 
115.392.351 

1.785.032 
5.820.000 

56.030.066 
8.243.501.981 

40.241.117 
14.890.501 
1.323.196 

27.590.055 
1.397.000 

52.707.370 
950.745 
325.000 

13.060.997 
1.631.500 

19.100.004 
18.057.501 
14.405.538 

315.890 
1.883.671 

40.000 
140.000 
17.538 

21.291.755 
30.027.001 

100.051 
189.589 
191.000 
200.000 

1.329.161 
90.992.001 

119.497.151 
2.035.032 
6.356.000 

42.048.004 
J 1.055.483.949 

52.412.894 
35.635.505 
1.407.197 

30.055.805 
997.000 

61.934.162 
1.742.922 

616.000 
16.927.319 
2.330.100 

10.975.002 
55.067.501 
12.242.505 

362.324 
1.981.861 

60.000 
140.000 
17.539 

21.728.256 
28.229.161 

140.250 
189.590 
195.000 
200.000 

1.852.380 
55.225.003 

119.542.254 
2.100.932 
4.593.780 

63.062.368 
11.954.202.236 

53.349.668 
43.685.503 

1.173.147 
28.611.179 

1.225.820 
50.333.530 

712.549 
405.000 

16.341.777 
2.179.501 

17.789.502 
16.917.901 
9.418.051 

35.005 
247.202 
60.002 

135.001 
3 

26.030.006 
40.002.002 

29.657 
10.002 

130.001 
75.000 

1.648.636 
55.250.003 

121.281.483 
9.351.624 

12.887.000 
121.855.190 

14.359.353.755 
96.440.362 
59.525.004 

1.490.544 
36.103.502 

2.238.222 
70.243.815 

797.052 
605.001 

28.009.044 
158.114.506 

17.984.505 
41.540.002 
17.916.716 

6.181.275.344 6.980.968.248 8.734.750.745 11.654.481.705 12.495.966.062 15.274.389.848 
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B) Katma Bütçeler Harcamaları : 
a) Cari Harcamalar : 
•Katma bütçeler cari harcamalarının yıllar ve daireler itibariyle dağılım TabLo IV—88 de, nispî önemleri ise Taiblıo IV — 89 da gösterilmiştir. 
'Tablo IV—88 ve IV—89 un incelenmesinden de anlaşılacağı üzere toplam içinde en yüksek payı 1972 yıllında % 35.59'a ulaşan bir oranla 

Karayolları Genel Müdürlüğü almakta, bunu İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orman Geme! Müdürlüğü ve Tekel Genel Müdürlüğü 
izlemekti edirl e r. 

Kaitma Bütçelerde cari harcamalar içinde yor akın, personel giderleri, yönetim giderleri, hizmet giderleri, kurum giderleri ve çeşitli giderler 
bölümlerinin, daireler ve yıllar itibariyle dağılımını Tablo IV — 90, JV — 92, IV — 94, IV — 96, IV — 98 den, bölüm toplaımlarına nazaran nispî 
önemlerini de Tablo IV — 91, IV — 90, IV — 95, IV — 97, IV — 99 dan izlemek mümkündür. 

Tablo IV — 90, IV — 91 in tetkikinden anlaşılacağı üzere katma, bütçeler personel giderlerinin dağılımında ağırlık Karayolları Genel Mü
dürlüğünde toplanmaktadır. Orman Genel Müdürlüğünün nispî önemi yıllar itibariyle tedricen azalarak üçüncü sıraya düşmüştür. Buna karşı
lık Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılında % 71,(il le ikinci sırayı işg-al etmektedir. Burada bir noktayı dalha işaret etmek yerinde olur. Devlet 
Memurları Kanununun malî bükümlerinin yürürlıüğe girmesi dolayısi'yle bâzı katma bütçeli teşekküllerin bütçelerinde «aylıklar» kesiminde 1 Tl. 
görünmekte- ve bunların -ödenekleri Maliye Bakanlığı bütçesinde yer almaktadır. Bıı teşekküller Beden Terbiyesi G-enel Müdürlüğü, Karayol
ları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Vlüdürlüğü ve Petrol Dairesi (Başkanlığıdır. 

Tablo IV — 92, IV — 93 de görüldüğü gibi yönetim giderlerinin dağılımında ağırlık üniversitelerde toplanmafeta, özellikle Ankara, İstan
bul, Hacettepe üniversiteleri en fazla payı almaktadır. Hacettepe Üniversitesinin toplam iç inici eki payı devamlı bir artış göstererek T971 yılın
da Ankara Üniversitesinden sonra ikinci sırayı almıştır. 

Tablo IV — 94, IV — 95 de görüldüğü gibi ıhiz.nı.cvt giderleri bölümünde en fazla pay Ankara Üniversitesine ve Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğüne aittir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün toplam içindeki yapı yıllar- itibariyle önemli artışlar göstermiştir. Buna karşılık Or
adan Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları. İşletmesi Genel Müdürlüğünün nispî dağılımdaki hisseleri azalmıştır. 

Taibk) IV — 96, IV — 97 de izlendiği üzere Hacettepe Üniversitesi kurum giderleri bölümünün daireler arasındaki nispî dağılımında ön sı
rayı işkalı etmektedir. Buıru İstanbul, Ankara ve Kge Üniversiteleri t alab etmektedir. 

Tablo IV — 98, IV — 99 da görüldüğü gibi katma bülçeler çeşitli .giderler bölümünün daireler arasındaki dağılımında % 80 gibi önemli bir 
tutarla Karayolları Genel Müdürlüğü en fazla paya saihip IbııIlınmaktadır. 



Katma bütçeler cari 

D a i r e l e r 1965 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 23.757.815 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 5.544.036 
Ankara Üniversitesi 93.780.518 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 71.279.355 
İstanbul Teknik Üniversitesi 36.823.938 
Ege Üniversitesi 33.367.216 
Karayolları Genel Müdürlüğü 245.793.472 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50.260.203 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genci Müdürlüğü 4.015.585 
Tekel Genel Müdürlüğü 62.931.501 
Orman Genel Müdürlüğü 83.849.160 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 9.386.564 
Devlet Hava. Meydanları İşi. Gn. Md. 37.537.751 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1.724.637 

Toplam 759.501.751 
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TABLO : IV — 88 

a ödeneklerinin yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 

23.746.114 
4.205.352 

103.639.146 

81.897.062 
37.850.776 
35.120.173 

277.293.472 
50.403.203 
4.109.085 

63.877.563 
87.148.769 
9.824.974 

42.544.915 
2.452.054 

824.112.658 

26.427.902 
5.455.000 

119.576.714 

86.241.924 
40.674.972 
38.722.947 
536.267.730 
51.513.262 
4.337.664 

68.275.255 
95.048.384 
10.178.666 
47.015.051 

2.336.611 

932.062.082 

28.517.178 
18.427.223 
90.502.433, 
62.599.142 

99.650.495 
44.412.679 
43.794.493 

351.816.214 
53.776.564 
4.511.731 

68.590.258 
101.901.643 
10.402.985 
47.011.723 
2.563.023 

1.028.477.784 

31.534.580 
30.000.000 

112.942.196 
82.503.311 

125.952.051 
53.861.306 
58.738.254 

470.000.254 
60.099.663 
5.155.291 

76.790.942 
109.999.385 
10.468.324 
49.946.084 
2.718.508 

1.280.710.175 

31.288.240 
28.702.315 

125.136.533 
95.584.000 
18.081.270 

134.307.597 
55.317.037 
63.877.553 

459.925.165 
59.088.003 

5.429.419 
90,350.334 

109.014.500 
10.564.954 
52.824.500 
2.636.994 

1.342.128.414 

38.081.812 
37.121.792 

109.229.256 
81.882.775 
16.580.518 

110.638.226 
37.877.667 
47.642.759 

487.126.857 
39.201.907 

5.546.340 
166.006.493 
108.215.998 
17.096.631 
65.984.290 

431.870 

368.665.191 
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TABLO : IV 89 

Katma bütçeler cari harcamalarının yıllar ve daireler itibariyle nispî önemleri 

(•% olarak) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Gene] Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman G enel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları Işl. Gn. Aid. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

3.13 
0.60 

12.35 

9.38 
4.86 
4.39 

32.36 
6.62 
0.53 
8.28 

11.04 
1.29 
4.59 
0.23 

2.88 
0.51 

12.58 

9.94 
4.59 
4.26 

33.65 
6.12 
0.49 
7.75 

10.58 
1.19 
5.16 
0.30 

2.84 
0.58 

12.83 

9.25 
4.36 
4.15 

36.08 
5.53 
0.47 
7.33 

10.20 
1.09 
5.04 
0.25 

2.77 
1.79 
8.80 
6.09 

9.69 
4.32 
4.25 

34.21 
5.23 
0.44 
6.67 
9.91 
1.01 
4.57 
0.25 

2.46 
2,34 
8.82 
6.44 

9.83 
4.21 
4.59 

36.69 
4.70 
0.40 
5.99 
8.59 
0.82 
3.90 
0.22 

1970 

2.33 
2.14 
9.32 
7.12 
1.35 

10.01 
4.12 
4.76 

34.27 
4.40 
0.40 
6.73 
8.12 
0.79 
3.94 
0.20 

1971 

2.78 
2.71 
7.98 
5.98 
1.21 
8.08 
2.77 
3.48 

35.59 
2.87 
0.41 

12.13 
7.91 
1.25 
4.82 
0.03 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 



TABLO : IV 90 

Katma bütçeler «Personel giderleri» bö lümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

D a i r e 1 e r 1965 
(Tl.) 

1966 1967 !968 1969 1970 1971 

Vakı f la r Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Beden Terbiyesi Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Ankara Üniversitesi 
Hace t tepe Üniversi tesi 
i k t i s ad i ve Ticari İlimler Akademisi 
İ s t anbu l Üniversitesi 
İ s tanbul Teknik Üniversi tesi 
Ege Üniversi tesi 
Karayo l l a r ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Devlet Su İsleri Genel Müdür lüğü 
H u d u t ve Sahiller Sağl ık Genel Müdür lüği 
Tekel Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Orman Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Devlet Üre tme Çiftlikleri Genel Müdür lüğü 
Devlet H a v a Meydanla r ı İsi. Gn. Md. 
Pe t ro l Dairesi Başkanl ığ ı 

13.705.060 
2.677.932 

58.095.575 

48.893.836 
28.557.753» 
21.484.320 

179.403.302 
41.616.551 

3.089.682 
58.385.301 
70.905.657 
8.976.049 
26.288.746 
1.477.522 

13.689.860 
2.778.848 

62.575.468 

51.004.827 
28.876.634 
22.120.757 

188.688.393 
41.521.551 

3.089.682 
59.888.861 
72.504.767 

8.968.492 
27.687.211 

1.880.142 

14.436.648 
3.162.796 

72.840.138 

53.005.350 
3.0.548.732 
23.903.183 

230.686.886 
41.386.281 

3.255.661 
63.862.521 
76.366.382 
9.501.734 

29.211.548 
1.899.699 

15.710.640 
8.517.441 

58.091.246 
32.432.642 

59.965.038 
3,2.981.889 
26.257.748 

236.207.780 
40.882.663 

3.452.228 
63.929.256 
86.095.(591 

9.737.733 
32.430.768 
2.170.676 

14.349.502 
16.607.248 
70.140.89 L 
36.381.552 

79.176.867 
39.347.291 
32.842.059 

312.125.779 
42.924.413 

3.975.038 
71.337.940 
93.368.632 

9.847.521 
33.672.779 

2.312.661 

17.000.653 
18.382.302 
77.535.984 
42.926.293 
13.893.879 
84.520.525 
41.646.948 
37.547.606 

311.732.436 
43.223.752 

4.285.016 
84.590.332 
93.240.631 
10.024.399 
34.890.178 

2.242.670 

21.232.260 
16.481.766 
57.616.511 
23.076.006 
11.941.879 
54.752.684 
24.742.291 
21.033.302 

338.230.131 
21.286.151 

4.162.535 
160.910.940 

94.177.541 
16.620.876 
47.632.336 

82.666 

Toplam 563.556.386 585.275.463 654.067,289 708.863.439 858.416.173 917.683.604 913.973.925 
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TABLO : IV 91 

Katma bütçeler «Personel giderleri» bölümünün yıllar ve daireler itibariyle bölüm toplamlarına nazaran nispî önemleri 

(•% olarak) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları Işl. Gıı. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

2.43 
0.48 

10.31 

8.68 
5.07 
3.81 

31.83 
7.38 
0.56 

10.36 
12.58 
1.59 
4.66 
0.26 

2.34 
0.48 

10.69 

8.71 
4.93 
3.78 

32.24 
7.09 
0.53 

10.23 
12.39 
1.53 
4.74 
0.32 

2.21 
0.48 

11.14 

8.10 
4.67 
3.65 

35.27 
6.33 
0.50 
9.76 

11.68 
1.45 
4.47 
0.29 

2.22 
1.20 
8.19 
4.58 

8.46 
4.65 
3.70 

33.32 
5.77 
0.49 
9.02 

12.15 
1.37 
4.58 
0.30 

1.67 
1.94 
8.17 
4.24 

9.22 
4.58 
3.83 

36.36 
5.00 
0.46 
8.31 

10.88 
1.15 
3.92 
0.27 

1.85 
2.00 
8.45 
4.66 
1.51 
9.21 
4.54 
4.09 

33.97 
4.72 
0.46 
9.22 

10.16 
1.09 
3.81 
0.24 

1971 

2.32 
1.80 
6.30 
2.52 
1.31 
5.99 
2.71 
2.30 

37.01 
2.33 
0.46 

17.61 
10.30 
1.82 
5.21 
0.01 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLO : IV — 92 

Katma bütçeler «Yönetim giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

I) a i ı- o 1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi. 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akad.ein.isi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. G-n. Md. 
Petrol Dairesi 'Başkanlığı 

1965 

580.452 
442.500 

12.135.800 

7.388.177 
4.3,25.301 
1.921.750 
3.512.240 
3.788.500 
500.500 

2.379.000 
1.323.000 
295.813 

3.760.202 
217.613 

1966 

Toplam 42.570.848 

611.952 
554.500 

14.741.202 

7.91.4.063 
4.529.901 
1.948.001 
4.200.591 
4.026.500 
541.000 

2.272.001 
1.460.000 
295.080 

3.861.702 
492.440 

47.484.933 

[967 

708.952 
1.075.500 
16.863.062 

9.656.464 
5.249.401 
2.239.601 
4.199.791 
4.046.500 
557.000 

2.457.001 
1.548.000 
290.180 

4.326.501 
302.410 

53.520.363 

1968 

777.735 
1.255.080 

14.944.680 
5.345.000 

10.891.756 
5.737.901 
2.552.001 
4.174.791 
5.258.500 
599.500 
2.02.001 
1.406.000 
290.700 

4.020.002 
309.845 

60.165.492 

!969 

868.735 
öÖ.\ 120 

18.778.668 
7.800.000 

13.096.877 
7.142.026 
4.641.592 
4.272.951 
4.977.500 
657.000 

2.782.001 
1.643.000 
284.201 

4.479.922 
321.845 

1970 

73.097.438 

985.695 
1.514.010 

18.834.210 
10.457.000 
2.918.345 
13.115.527 
6.878.532 
5.287.375 
3.942.092 
6.237.501 
688.000 

2.782.001 
1.544.000 
261.953 

4.353.922 
323.320 

80.123.488 

1971 

1.060.805 
1.631.021 

19.157.725 
14.454.500 
3.198.559 
12.742.490 
6.930.703 
5.093.825 
4.795.252 
7.623.502 
693.301 

2.277.001 
1.530.751 
244.651 

4.749.002 
311.200 

86 

http://Akad.ein.isi
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TABLO : IV 93 

Katma bütçeler «Yönetim giderleri» bölümünün yıllar ve daireler itibariyle bölüm toplamlarına nazaran nispî önemleri 

(% olarak) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devleti Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

1971 

1.36 
1.05 

28.51 

17.35 
10.16 
4.51 
8.25 
8.90 
1.18 
5.59 
3.11 
0.69 
8.83 
0.51 

1.29 
1.17 

31.04 

16.67 
9.54 
4.18 
8.85 
8.48 
1.14 
4.78 
3.07 
0.62 
8.13 
1.04 

1.32 
2.01 

31.51 

18.04 
9.81 
4.19 
7.85 
7.56 
1.04 
4.59 
2.89 
0.54 
8.09 
0.56 

1.29 
2.09 

24.85 
8.88 

18.11 
9.55 
4.24 
6.95 
8.75 
0.93 
4.33 
2.34 
0.48 
6.69 
0.52 

1.19 
1.85 

25.68 
10.67 

• 17.92 
9.77 
6.35 
5.85 
6.80 
0.90 
3.81 
2.25 
0.39 
6.13 
0.44 

1.23 
1.89 

23.51 
13.05 
3.64 

16.37 
8.59 
6.60 
4.92 
7.78 
0.86 
3.47 
1.93 
0.33 
5.43 
0.40 

1.23 
1.89 

22.15 
16.71 

3.70 
14.73 
8.01 
5.89 
5.55 
8.81 
0.80 
2.63 
1.77 
0.28 
5.49 
0.36 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLO : IV — 94 

Katma bütçeler «Hizmet giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

7.577.103 
583.504 

5.065.676 

1.528.252 
1.051.639 
3.649.305 
1.266.528 
1.338.152 

130.002 
599.200 

7.372.003 
389.702 

6.307.803 
20.502 

7.579.102 
13.504 

5.592.006 

2.989.751 
1.335.639 
3.963.304 
1.279.755 
1.338.152 

145.002 
649.201 

8.237.002 
386.402 

9.896.002 
70.502 

9.012.102 
13.504 

6.445.009 

3.192.501 
1.468.638 
4.160.302 
1.256.321 
1.460.481 

140.002 
668.002 

10.932.002 
237.752 

12.202.002 
125.502 

9.788.602 
7.468.502 
6.488.503 

838.500 

3.416.853 
1.520.138 
4.662.103 
1.261.321 
1.625.401 

105.002 
723.000 

8.925.452 
225.552 

9.542.953 
75.502 

13.784.342 
9.616.632 
9.353.943 
1.946.501 

3.880.326 
1.796.388 
6.325.604 
1.258.122 
2,179.750 

162.002 
863.000 

9.734.003 
201.102 

10.315.383 
75.002 

10.624.891 
8.704.003 

10.484.853 
3.763.100 

594.027 
3.731.511 
1.890.124 
6.243.763 
1.463.280 
1.889.750 

137.002 
1.170.000 
8.956.004 

154.102 
9.770.900 

62.004 

12.636.845 
18.979.004 
11.122.912 
3.706.000 

739.939 
4.242.116 
1.921.390 
6.710.548 
1.314.115 
1.888.752 

305.003 
787.001 

8.081.503 
104.103 

10.811.451 
34.004 

Toplam 36.879.371 43.475.324 51.314.120 56.667.384 71.592.100 69.639.314 83.384.686 
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TABLO : IV — 95 

Katma bütçeler «Hizmet giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle bölüm toplamına nazaran nispî önemleri 

(•% olarak) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

20.55 
1.58 

13.73 

4.14 
2.85 
9.89 
3.44 
3.63 
0.35 
1.62 

19.99 
1.07 

17.10 
0.06 

100.00 

17.43 
0.03 

12.86 

6.88 
3.07 
9.12 
2.95 
3.08 
0.33 
1.49 

18.95 
0.89 

22.76 
0.16 

100.00 

17.56 
0.03 

12.56 

6.22 
2.86 
8.11 
2.45 
2.85 
0.27 
1.30 

21.30 
0.46 

23.78 
0.25 

17.28 
13.18 
11.45 

1.48 

6.03 
2.68 
8.23 
2.23 
2.87 
0.19 
1.26 

15.75 
0.40 

16.84 
0.13 

100.00 100.00 

19.25 
13.43 
13.07 

2.72 

5.42 
2.51 
8.83 
1.90 
3.04 
0.23 
1.21 

13.60 
0.28 

14.41 
0.10 

100.00 

1971 

15.26 
12.50 
15.06 

5.40 
0.85 
5.36 
2.71 
8.97 
2.10 
2.71 
0.20 
1.68 

12.86 
0.22 

14.03 
0.09 

15.16 
22.76 
13.34 

4.44 
0.89 
5.09 
2.30 
8.04 
1.58 
2.27 
0.37 
0.94 
9.69 
0.12 

12.97 
0.04 

100.00 100.00 
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TABLO : IV 96 

Katma bütçeler «Kurum giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. On. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

1965 

1.295.200 
25.000 

16.995.467 

9.350.337 
1.285.744 
3.932.361 

900.000 
125.400 
225.000 

3.856.500 
13.000 

1966 

1.290.200 
27.500 

19.351.468 

13.751.168 
1.297.851 
4.479.611 

900.000 
133.400 
.289.500 
4.310.000 

13.000 

1967 

1.570.200 
54.200 

21.745.001 

13.673.357 
1.342.45! 
5.542.361 

1.900.000 
167.500 
410.000 

5.552.000 
12.000 

1968 

1.570.200 
54.200 

9.318.501 
23.458.500 

16.056.867 
1.633.251 
6.775.690 

3.000.000 
153.500 
458.000 

4.604.500 
12.000 

1969 

1.632.000 
200.000 

11.717.191 
35.762.758 

18.371.964 
2.234.251 
9.656.202 

4.900.000 
149.750 
670.000 

4.323.750 
11.000 

1970 

1.627.000 
32.000 

15.542.984 
37.637.607 

403.011 
20.776.407 
1.885.795 
9.874.572 

4.500.000 
154.500 
670.000 

4.334.750 
11.000 

1971 

1.836.900 

17.405.527 
39.846.268 

319.119 
25.545.586 
1.548.199 

10.512.612 

4.500.000 
133.000 
715.000 

3.540.201 
16.000 

Toplam 37.734.009 45.843.698 51.969.070 67.095.209 89.628.866 97.449.626 105.984.412 
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TABLO : IV 97 

Katma bütçeler «Kurum giderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle bölüm toplamına nazaran nispî önemleri 

(% olarak) 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

1965 

100.00 

1966 1967 1968 1969 1970 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

1971 

3.43 
0.06 

45.04 

24.78 
3.41 

10.42 

2.39 
0.33 
0.60 
9.51 
0.03 

2.81 
0.06 

42.21 

30.00 
2.83 
9.77 

1.97 
0.29 
0.63 
9.40 
0.03 

3.02 
0.10 

41.85 

26.31 
2.59 

10.67 

3.66 
0.32 
0.78 

10.68 
0.02 

2.34 
0.08 

13.89 
34.96 

23.93 
2.44 

10.10 

4.47 
0.23 
0.68 
6.86 
0.02 

1.82 
0.22 

13.07 
39.90 

20.50 
2.49 

10.77 

5.47 
0.17 
0.75 
4.83 
0.01 

1.67 
0.03 

15.95 
38.62 

0.41 
21.32 

1.94 
10.13 

4.62 
0.16 
0.69 
4.45 
0.01 

1.73 

16.48 
37.60 

0.31 
24.10 

1.46 
9.92 

4.25 
0.13 
0.67 
3.34 
0.01 

100.00 
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TABLO : IV 98 

Katma bütçeler «Çeşitli giderler» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

197 

Toplam 

«00.000 
816.000 

1.488.000 

4.118.753 
1.603.501 
2.379.480 

6l.6Ll.402 
2.617.000 
170.001 

1.343.000 
(562.000 
162.000 

1.181.000 
9.000 

78.761.137 

575.000 
831.000 

1.379.002 

6.237.253 
1.810.751 
2.572.500 

83.124.733 
2.617.000 
200.001 
778.000 
637.000 
162.000 

1.100.000 
9.000 

102.033.240 

700.000 
1.139.000 
1.683.504 

6.714.252 
2.065.750 
2.877.500 

100.124.732 
2.720.000 
217.501 
878.001 
650.000 
137.000 

1.275.000 
9.000 

121.191.240 

670.001 
1.132.000 
1.659.503 
524.500 

• 9.319.981 
2.539.500 
3.546.951 

110.172.322 
:5.0 i o.ooo 
201.501 
878.001 
870.000 
137.000 

1.018.000 
7.000 

135.686.260 

900.001 
2.225.000 
2.945.503 
612.500 

11.426.017 
3.341.350 
5.272.823 

152.243.402 
5.118.000 
211.501 

1.138.001 
930.000 
124.500 

1.478.000 
9.000 

187.875.598 

1.050.001 
70.000 

2.738.502 
800.000 
272.008 

12.163.627 
3.015.638 
4.924.237 

142.787.352 
3.237.000 
164.901 

1.138.001 
939.115 
113.500 

3.809.500 
9.000 

177.232.382 

1.315.002 
30.00! 

3.860.581 
800.001 
381.022 

13.355.350 
2.731.084 
4.292.472 

142.787.359 
3.909.002 
252.501 

1.317.001 
880.002 
111.001 

2,791.501 
4.000 

178.827.880 

http://6l.6Ll.402
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TABLO : IV — 99 

Katma bütçeler «Çeşitli giderler» bölümünün yıllar ve daireler itibariyle bölüm toplamlarına nazaran nispî önemleri 

(% olarak) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

0.76 
1.05 
1.89 

5.23 
2.04 
3.02 

78.22 
3.32 
0.22 
1.70 
0.84 
0.20 
1.50 
0.01 

0.56 
0.81 
1.35 

6.11 
1.77 
2.52 

81.48 
2.57 
0.20 
0.76 
0.62 
0.16 
1.08 
0.01 

0.58 
0.94 
1.39 

5.54 
1.70 
2.38 

82.62 
2.24 
0.18 
0.72 
0.54 
0.11 
1.05 
0.01 

0.49 
0.83 
1.22 
0.39 

6.87 
1.87 
2.61 

81.20 
2.22 
0.15 
0.65 
0.64 
0.10 
0.75 
0.01 

0.48 
1.18 
1.57 
0.33 

6.08 
1.78 
2,80 

80.99 
2.72 
0.11 
0.60 
0.49 
0.07 
0.79 
0.01 

0.59 
0.04 
1.55 
0.45 
0.15 
6.86 
1.80 
2.78 

80.57 
1.83 
0.09 
0.64 
0.53 
0.06 
2.15 
0.01 

0.74 
0.01 
2.16 
0.45 
0.21 
7.47 
1.53 
2.40 

79.85 
2.19 
0.14 
0.74 
0.49 
0.06 
1.56 

Toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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b) Yatınım, harcamaları • 
Katma bütçeler yatınım, harcamalarımın: yıllar ve daireler itibariyle dağılımı Talblo I V — 1 00, mispî önemleri ise Tablo JV — 10J ide izlene

bilir. 
Tablo TV •— liOO ve W — 101 den ide famla sıkacağı üzere yatıırım haraıc imalarında em yüksek payı, yıllan İtibariyle tedricen •azaltmakla 

beraiber, Uevlet Soı İşlert Genel Müdürlüğü almakta, bunu İrer yıl giiltikçje 'afrtam bir oramla Kaıiay olları Genel Müdürlüğü izl.cimk>ıkt-e-
dir. 

Katmia bütçeler «Eltüıt ve Proje giderleri» nin dairelier ve yıllar itibariyle dağılımım] Tablo IV — 102! de ve bölüm toplaımılnıa, maıziaıran 
nispî önemlerini ise 'Tabllo IV — Il0l3 ide görntek 'inümıkümidür. 

Tlaıblo IV — 100 ve IV — 103 iıııcelenıdiğinde Etüt Proje giderlerinden ıen fazıla pay alamı kuruluşun. Devlet Su İşleri Ge'mel Müdürlüğü ol
duğu görülür. Aynıca, bu bölümde Devlet Su İşleri Geınel Müdürlüğümün nispî ömıeımimim! gittikçe azalmakta okluğu da Idiik'kaüi eelkmekte-
dir. Kainayolları Genel Müdürlüğü ise yıılillar üjtii balriylie pek fazla değişımiyen bit' m ramla ikinici sı raiyi \almiaiktadi ı<. 

Katma bütçeler «Yapı, tesis ve büyük •oınıanm giderleri:» inin daireler ve yıllar itibariyle dağıtımımı Talblo IV — 104 ide ve bölüm toplamı
na nazaran nispî ömeımllerimi Talblo TV — 105 d'e İzlemiek im mülkündür. 

Tablo IV —• 104, IV — 105 de görüldüğü gibi, yalpı , tesis ve büyük onarım giderlerimde 19 71 yıllımda laığırlık % 52.13 ile yine Devlet Su 
İşleri Geınel Müdürlüğünideıdir. Omu % 36.62 ile Karayoil'aırı Geınel Müdürlüğü ıtakibetiimektedir. Devlet Su İşleti Geneli Müdürlüğünün uıispî 
öıneminıdeki düşüşle Karayolları Genel Müdürlüğünün nispî öınemimdoki artış bu bölümde de keınıdisl göıstenn-elktcdir. 

Kaltma bütçıeler «Malkima, teçhizat! ve taşıt .ahımları ve onıarımları gideri e ı i» nirı daireler ve yıllar itibaıriyil'e dağılımı Talblo IV — 106 da, ve 
b'ölüm: ıtoplaımıınıa ntazıamitı, nispî önemleri Tablo I V — 107 de göırütmıekiteldir. 

'Tablo TV — 106 ve IV — 107 den anlaşılacağı üz,ere ımakima, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları giderlerine em büyük paylar görevleri 
ioabı 1971 yılında % 46.24 le fcanayolları. ve % 30.19 la Devlet Su İşleri 'Genel 'müdürlüklerine' aittir. 

file:///almiaiktadi
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TABLO : IV 100 

Katma bütçeler yatırım ödeneklerinin yıllar ve dairel 

(Tl.) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 

Vakıf lar Genel Müdür lüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdür lüğü 
Ankara Üniversitesi' 
Hace t tepe Üniversitesi 
İk t i sad i ve Ticari İl imler Akademisi 
İ s t anbu l Üniversi tesi 
i s tanbul Teknik Üniversi tesi 
Ege Üniversi tesi 
Karayol la r ı Genel Müdür lüğü 
Devlet 8u İşleri Genel Müdür lüğü 
H u d u t ve Sahiller Sağlık Genel Müdür lüğü 
Tekel Genel M ü d ü r l ü ğ ü 
Orman Genel Müdür lüğü 
Devlet Üre tme Çiftlikleri Genel Müdür lüğü 
Devlet H a v a Meydanla r ı İşi. Gn. Md. 
Pe t ro l Dairesi Başkanl ığı 

19.750.000 
9 

17.3G0.009 

18.466.000 
18.820.000 
4.835.008 

629.000.000 
.228.623.000 

4.000.000 
154.771.400 
59.880.000 

820.000 
22.335.000 

18.000.000 
9 

28.345.004 

18.176.000 
10.900.000 
5.601.019 

784.579.000 
536.616.000 

3.552.000 
77.618.000 
51.835.000 

840.000 
14.980.000 

J 8.600.000 
!) 

3,5.135.000 

32.675.000 
20.643.902 

6.873.016 
917.000.000 

.609.300.000 
6.136.000 

100.776.000 
58.523.178 

500.000 
10.200.000 

190.000 

Toplam 2.178.660.426 2.557.102.032 2.816.552.105 

itibariyle dağılımı 

J968 1969 1970 1971 

26.705.000 
83.700.000 
28.760.001 
49.000.000 

38.240.000 
24.535.000 
44.528.010 

1.091.000.000 
2.045.749.000 

1.815.000 
132.020.000 
65.530.000 

500.000 
13.500.000 

3,0.940.000 
40.000.003 
46.863.000 
92.440.000 

72.455.000 
22.734.000 
65.508.007 

1.268.850.000 
2.120.975.000 

650.000 
121.568.000 
«6.065.000 
55.000.000 
18.500.000 

23.589.700 
42.600.001 
66.095.] 60 
87.850.000 

469.974 
65.882.754 
23.781.060 
77.380.636 

1.478.631.364 
2.226.715.000 

550.000 
96.750.000 
53.869.000 
18.800.000 
18.136.750 

25.200.000 
35.822.000 
73.655.000 
85.550.000 

2.440.001 
81.905.000 
21.302.000 
81.130.005 

1.767.500.000 
2.334.200.000 

1.3)00.000 
13,5.298.004 
46.990.000 
40.000.000 
18.800.000 

3.645.582.011 4.022.548.010 4.281.101.399 4.750.592.010 

http://17.3G0.009
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TAP.LO : IV 102 

D a i r e l e r 

Katma bütçeler «Etüt ve pı*oje g'iderleri» bölümünün daireler ve yıllar itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

1.966 1967 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 

1965 1968 1969 1970 1971 

150.000 
o o 

125.000 
555.000 

5.000 
28.035.000 
188.439.000 

165.000 
1.497.900 

21.271.000 

1.250.000 

150.000 
o o 

240.000 
500.000 

29.065.000 
i 77.503.000 

165.000 
1.342.000 
12.541.000 

1.070.000 

150.000 
3 

2.700.000 

240.000 
950.902 

2 
3.2.000.000 
141.590.000 

135.000 
1.481.000 

16.153.000 

522.000 

150.000 
153.000 

1.925.000 
1.300.000 

1.290.000 
1.000.000 
757.001 

50.000.000 
185.978.000 

135.000 
1.033.000 

25.987.900 

735.000 

150.000 
3 

2.710.000 
2.500.000 

1.400.000 
1.000.000 
1.000.002 

60.865.000 
210.456.000 

165.000 
1.140.006 

27.023.000 
4.300.000 
942.000 

135.000 
1.350.000 
3.402.800 
3.500.000 
469.963 

2.552.002 
500.000 

1.000.002 
62.087.000 

206.954.000 
105.000 

1.264.000 
21.540.000 
2.450.000 
1.125.000 

180.000 
1 

8.950.000 
2.800.000 

1.350.000 
500.000 
900.000 

50.500.000 
159.016.000 

100.000 
180.000 

16.004.000 
19.000.000 

25.000 

Toplam 242.092.906 222.576.005 195.921.907 271.043.901 313.651.011 308.434.767 259.505.001 
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TABLO : IV — 104 

Katma bütçeler «Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri» bölümünün yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü" 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 

19.599.999 
3 

15.250.006 

17.302.000 
14.155.000 
3.228.007 

399.415.000 
877.944.000 

3.835.000 
48.069.500 
32.069.000 

820.000 
4.905.000 

17.750.000 
3 

24.995.004 

16.766.000 
11.400.000 
1.680.010 

463.414.000 
1.216.563.000 

3.177.000 
32.026.000 
31.744.000 

840.000 
3.120.000 

18.210.000 
3 

27.720.000 

27.883.000 
13.893.000 
2.245.008 

591.900.000 
1.311.298.000 

5.866.000 
53.827.000 
32.909.000 

500.000 
3.610.000 

26.125.000 
.83.140.000 
24.665.000 
42.200.000 

29.495.000 
15.635.000 
36.220.005 

762.900.000 
i. 668.079.000 

1.600.000 
61.402.000 
31.278.000 

400.000 
3.965.000 

30.500.000 
39.500.000 
36.398.000 
84.310.000 

61.840.000 
11.684.000 
46.389.000 

883.910.000 
1.705.974.000 

53.953.994 
34.138.500 
39.650.000 

7.330.000 

23.134.700 
41.050.000 
54.263.620 
78.500.000 

7 
54.408.252 
17.281.060 
59.318.194 

1.109.106.460 
1.823.820.000 

195.000 
54.572.000 
29.569.000 
13.420.000 
6.750.000 

24.620.000 
34.250.001 
51.090.000 
77.750.000 

1.475.001 
58.820.000 
13.217.000 
53.315.000 

1.367.500.000 
1.947.010.000 

500.000 
59.811.004 
25.858.000 
13.500.000 
6.475.000 

Toplam 1.436.769.515 1.823.475.017 2.089.861.011 2.787.104.005 3.035.577.494 3.365.208.293 3.735.191.O06 
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TABLO : IV 106 

Katma bütçeler «Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları giderleri» bölümünün yıllar ve daireler itibariyle 
dağılımı 

D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşi. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

1965 

1 
3 

2.110.000 

1.039.000 
4.110.000 
1.602.001 

200.950.000 
162.240.000 

105.027.000 
6.540.000 

16.180.000 

499.798.005 

(Tl.) 
1966 

100.000 
3 

3.350.000 

1.170.000 
5.000.000 • 
3.981.007 

292.100.000 
142.550.000 

210.000 
44.250.000 
7.550.000 

10.790.000 

511.051.010 

1967 

240.000 

4.715.000 

4.552,000 
5.800.000 
4.628.006 

293.100.000 
156.412.000 

135.000 
45.468.000 
9.461.178 

6.068.000 
190.000 

530.769.187 

1968 

430.000 
407.000 

2.170.001 
5.500.000 

7.455.000 
7.900.000 
7.551.004 

278.100.000 
. 191.692.000 

80.000 
68.985.000 
8.264.100 
100.000 

8.800.000 

587.434.105 

1969 

290.000 
500.000 

7.755.000 
5.630.000 

9.215.000 
10.050.000 
18.119.005 

324.075.000 
204.545.000 

485.000 
66.474.000 
4.903.500 

11.050.000 
10.228.000 

673.319.505 

1970 

320.000 
200.001 

8.428.740 
5.850.000 

4 
8.922.500 
6.000.000 

17.062.440 
307.437.904 
195.941.000 

250.000 
40.914.000 
2.760.000 
3.110.000 
10.261.750 

607.458.339 

1971 

400.000 
1.071.998 

13.615.000 
5.000.000 
965.000 

21.735.000 
7.585.000 

26.915.005 
349.500.000 
228.174.000 

700.000 
75.307.000 
5.128.000 
7.500.000 
12.300.000 

755.896.003 
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c) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları: 
Katma bütçeler sermaye teşkili ve transfer harcamalarmm yıllar ve daireler itibariyle dağılımı tablo IV — 108 de ve nispî önemleri ise tablo 

IV — 109 da gösterilmektedir. 
Tablo IV — 108 ve IV — 109 un incelenmesinden de anlaşılacağı gibi katma bütçelerin sermaye teşkili ve transfer harcamalarının yarısından 

fazlası 1971 yılında % 59.35 le Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bunu % 24.95 ile Karayollaıı Genel Müdürlüğü takibetmektedir. 

TABLO : IV — 108 

Katma bütçeler sermaye teşkili ve transfer ödeneklerinin yıllar ve daireler itibariyle dağılımı 

(Tl.) 

D a i r e l e r 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

6.676.547 
147.612 

5.971.472 

6.705.546 
2.656.221 
1.186.355 

146.430.946 
209.607.054 

783.425 
3.404.313 
7.200.916 
399.416 
785.750 
34.066 

8.937.187 
10.220.443 
9.814.378 

7.698.822 
2.747.104 
909.418 

118.093.238 
244.898.125 

788.073 
3.357.928 
7.130.778 
507.012 
770.662 
42.352 

8.407.560 
12.208.352 
10.742.744 

7.652.670 
7.828.886 
866.851 

97.728.396 
304.876.923 

591.828 
3.560.666 
8.802.435 
277.159 
899.149 
60.773 

8.541.705 
17.324.148 
3.718.696 

10.749.545 

13.127.603 
8.140.267 
1.732.967 

136.137.795 
300.039.588 

600.919 
9.197.037 
11.769.917 

288.569 
1.378.772 
146.310 

10.730.885 
14.647.220 
11.350.388 
27.706.000 

23.769.209 
10.331.129 
2.688.222 

150.464.994 
426.618.132 

638.655 
13.727.467 
4.062.194 
287.899 

1.097.970 
51.369 

13.120.274 
17.438.520 
10.011.172 
25.670.550 
2.321.283 

25.210.531 
10.043.453 
2.416.984 

297.264.490 
529.658.289 

551.176 
8.945.266 
3.604.162 
409.251 

1.140.539 
3.000.573 

15.918.361 
40.540.003 
25.084.487 
17.522.475 
1.975.547 

34.306.587 
11.034.668 
2.451.024 

278.776.395 
663.113.368 

669.543 
9.151.016 
9.941.957 
360.722 

6.445.311 
15.417 

Toplam 391.989.639 415.915.520 464.504.392 522.893.838 698.171.733 950.806.513 1.117.306.881 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları tşl. Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 
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4. ödeneMerin Pomksiyonel Ayrımı : 

Devlet Mametleri belirli fonksiyonların yerine getirilmesi amaeiyle yapılır. Bu fonksiyonlar, .genel, sosyal ve ekonomik hizmetler olarak üç 
kategoride toplanabilir. 

Kjonsotlide Devlet bütçesinden yapılan çeşitli kamu giderlerinin bu fonksiyonlar bakımından incelenmesi. Devlete bağlı • kuruluşların ifa et
tikleri hizmet hakkında toplu bir görüş edinilmesine yarayacaktır. 

Klâsik bütçe tasnifine göre hazırlanmış olan ıgenel ve katma bütçelerde bu fonksiyonlara tekabül eden giderler açıkça görülomeonelktedir. 
ıBu sebepten bütçe rakamları gözden geçirilip mahiyetlerine en uygun olan fonksiyona göre kategorilere ayrılmakta ve fonksiyonel sınıflan
dırma tabloları düzenlenmektedir. 

Grene! hizmetler; yönetim, savunma, adalet ve iç güvenlik hizmetlerini kapsar. 
Sosyal hizmetler; eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve diğer hizımetleri içine alır. 
Ekonomik hizmetler ise tarım, ticaret ve sanayi, ve tabiî kaynaklar, ulaştırma, turizm vt diğer ekonomik hizmetleri kapsamına alır. 
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Konsolide Devlet Bütçesinin, g^nel ve katma ıbütiçelerin fomksiyonel ayrımlarını sıra ile Tablo 1Y — 110, IV — 111, IV — 112 de görmek 

mümkündür. Devlet Memurları Kanununum malî hükümlerinin tüm olarak ilk uygulandığı 1971 yılında Devlet memurları aylıklarının daireler 
(ve dolayısiyle fonksiyonlar) itibariyle kesin dağılımı önceden tahmin edilemediğinden bu yıla ait rakamlar tablolara dâhil edilmemiştir. 

I - (rene! hizmdfcler 
Oıenel yönetilin 
Savununa 
Adalet ve iç güvenlik 

TABLO : IY — 110 
Konlsolid'e Devlet bütçesinin fonJksiyomel ayırımı 

(TL) 
1906 1967 

1 548 '554 873 
3 184 702 720 

950 014 515)1 

1 719 451 708 
3 068 929 557 
1 0131 2129' 015 

19108 1909 1970 

1 1808 800 955 
3 '740 873 284 
1 .133 600 805 

1 9152 15128 '7112 
4 147 107 8(82 
1 1254 (39I8 13153 

4 129 720 719B 
4 ,204 1112 300 
1 236 8(21 905 

II - Sosyal Hizmetler 
Eğitim' 
Sağlık 
Sioîsyal ıgülvetılilk 
Diğer sosyal hiamıeltler 

Toplam 5 683 032 144 6 419 610 280 6 703 275 054 7 354 094 947 9 630 063 998 

3 Ö2'8 405 523 
825 108 301 

1 1*28 425 400 
193 006 825 

3 465 3.16 504 
950 1205 9127 

1 144 497 334 
159 769 149 

4 '102 432 702 
1 052 984 974 
1 »257 078 >6ı94 

'157 313 801 

4 403 517 
1 165 204 544 
1 400 4312 981 

182 !385 1134 

4 470 805 604 
1: 131 449 99İ6 
1 4121 967 109 

159 357 797 

Toplam 5 115 006 049 5 709 848 914 6 570 410 171 7 157 540 011 7 189 470 566 
n i - Ekonomik hizmetler 

Tamun 
Ticaret ve (Sanayi 
Enerji ve Tıalbiî Kaynaklar 
Ulaştırma 
Turizm 
Diğer cfaonomâk Ihıilztmeltller 

IV - Borçlar 
iç Devlet' iborçlan 
Dış Deıvl'ett 'bonçJlıaJrı 
Diğer (borçlar 

Toplam 

2 018 685 306 
557 788 607 
707 492 '335 

1 '840 034 780 
128 014 110 
41 300 OOO 

1 905 760 626 
590 991 950 

.1 049 764 '207 
1 '688 017 561 

130 497 995 
406 030 001 

2 1319 866 002 
'895 005 409 

1 272 9312 '7168 
2 180 '301 415 
183 395 4'08 
5'29 879 001 

2 ı501 439 1012 2 488 724 165 
2 252 700 107 2 134 188 194 
1 042 739 104 1 701 205 736 
2 '860 '0128 9191 3 1208 530 859 
173 415 '3136 145 912 219 
257 '013 601 140 7141 280 

5 293 915 198 5 771 062 400 7 387 440 063 9 754 556 711 9 830 368 449 

701 104 002 
•501 703 520 
3«4 208 210 

824 026 220 
Ö4I7 43f2 296 
414 385 858 

'837 54!0 200 
757 947 594 
323 489 100 

1 098 322 1116 
9.38 083 503 
307 117 095 

1 #07 398 670 
1 280 444, 5Ö2 
594 932 537 

Toplam 

GENEL TOPLAM 

1 '567 135 738 1 885 844 374 1 918 982 894 2 403 522 714 3 242 735 799 

17 659 989 129 19 786 365 968 22 580 108 182 26 714 383 29 893 238 812 



I - Genel hizmetler 
OeneiL yönetim 
Savunma 
Adalet ve i e gfüivenlilk 
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TABIiO : IV — Hll 

Gemfcl ntyüisçe fonköiyoııel ö-yırmu 

(Tl.) 
1966 

1 BOS 894 416 
•3 184 '762 720 

948 3912 472 

1967 1968 

1 6198 7)98 976 1 781 432 '592 
3 Ö68 9129 557 3 740 78)3 234 
1 027 595 803 1 152 169 746 

1069 

1 019 1617 '9115 
4 147 167 882 
1 1258 1S6 88© 

1970 

4 095 '621' 939 
4 '2(64 112 300 
1 1236 408 380 

Toplam 5 662 049 608 6 395 324 425 6 674 475 572 7 319 912 132 9 505 142 619 

II - Sosyal Hizmetler 
Eğitim- ve; araıştımiıa 
Sağlık 
'Sosyal ıgüiveLılilk 
Diğer sosyal Mzımeitler 

III - Ekonomik hizmetler 
Tarım 
Ticaret ve Saaııayi 
En>erji ve Talbiî Kaynaklar 
Ulaştırma 
Turizm 
Diğer lefcoîtomıilk Ihlilzlmetıleır 

IV - Borçlar 
iç Devlet, (borçları 
Dış Devlet "borçları 
Diğer Iborçlar 

Hazine1 yandımı 
Toplam 

2 668 0912 156 
816 094 719 

1 081 59!2 160 
130 424 430 

3 048 114 325 3 475 709 913 
'909 432 277 1 003 777 240 

1 072 535 272 1 181 178 308 
157 445 784 154 -968 099 

602 354 120 '3 1611 0Ö2 868 
1 089 447 i32Ö 
1 807 905 851 

179 880 473 

1 051 311 198 
1 295> 075 775 

156 614 513 

Toplam 4 677 103 465 5 187 527 658 5 815 633 560 6 179 587 767 6 114 024 349 

745 878 033 
420 457 095 
135 900 003 
71'6 2163 5191 
103 049 110 
41 300 000 

799 128 745 1022 938 »647 1 179 717 '782 .1 018 11® 949 
427 728 «694 500 554 2 104 '524 ,937 1 9516 409 483 

174 335 800 '224 172 000 
«3011 194 0190 617 0212 3129 
108 387 495 140 518 517 
'405 800 001 529 555 001 

12164 298 000 265 720 753 
1980 637 106 1 038 920 612 
136 641 836 98 531 935 
l257 149 501 146 481 286 

Toplam 2 163 447 852 2 300 908 859 3 128 707 048 4 912 969 162 4 524 182 968 

701 1164 -002 
501 703 ı326 
•157 390 466 

824 026 '220 837 546 200 1 098 332 116 1 3167 358 670 
047 432 296 757 '947 504 .938 083 503 1 2180 444 592 
2118 037 981 168 844 575 219 400 735 438 049 288 

1 360 257 994 1 689 486 447 1 764 338 369 2 255 815 404 3 085 852 550 
2 0112 304 760 3 !240 1241 871 4 '229 056 mG 5 028 6911 692 5 541 0162 981 

G E N E L T O P L A M 16 775 253 679 118 813 489 26021 612 211 235 25 696 976 157 28 860 265 ,467 



I - Gtenıel hizmetler 
Genel yönetim/ 
Adalet -ve iç güvenlik 

II - Sosyal Hizmetler 
Eğitim 
Sağlık 
iSlo'sıyal güvenlik 
Diğer sosyal hizmetler 

III - Efaonomik hizmetler 
'Tarım 
Ticaret ve 'Sanıayi 
Enerji ve Talbiî (Kaymaklar 
IMaışjtıırma 
Turizm 
Diğer 'ekonomik hizmetler 

IV - Borçlar 
(Diğer borçlar) 

Toplam 

Toplam 

Toplam 
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TAlRLO : IV — 11(112 

Katma bütçeler talkslyıonel ayırımı 
(Tl.) 

1966 1967 1968 

19 660 457 
2 22 079 

21 862 536 

339 41'3 307 
9 013 '98 

'66 '833 1240 
2 164)2 '395 

437 907 584 

'20 İ05I2 73133 
3 1603 1212 

24 285 855 

407 202 179 
40 «33 650 
71! 1962 0(12 
2 823 $65 

522 321 256 

27 368 '363 
1 431 1119 

28 799 842 

626 722 789 
49 207 734 
76 500 '386 
2 345 702 

754 776 611 

H969 

312 !910 7^7 
1 272 018 

34 182 815 

801 163 1232 
75 757 221 
'98 927 '130 

2 504 061 

10170 

34 107 854 

1 4)13 525 

35 521 379 

'365 782 '801 
80 1138 798 

126 8181 334 
2 $43* 287 

977 952 244 1 075 446 217 

1 1272 807 313 1 .106 636 881 
'137 1331 512 163 924 222 
5711 5*92 3132 875 428 467 

1 123 771 189 1 296 823 471 
24 '9165 000 27 110 500 

— 230 000 

1 396 9127 355 t 381 741 830 1 420 <0O5 216 
200 504 855 148 175 170 177 778 7161 

1 ı048 760 768 1 378 441 104 1 4315 544 973 
1 '969 339 086 il 1885 i991 885 2 1224 016 247 

42 876 1931 46 773 500 47 3(80 284 
324 000 464 000 260 000 

3 130 467 346 8 470 153 541 4 258 733 015 4 841 587 549 5 306 185 481 

206 877 744 'im 357 927 154 '6414 5125 147 707 310 1İ5İ6 8183 249 

GENEL TOPLAM 3 797 130 210 4 213 118 579 5 196 953 633 6 001 429 918 6 574 036 326 
Konsolide Devlet I3ütçesi fonksiyonel ayrımının bölüm. toplanılanına nazaran nispî önemlerini yıllar itibariyle Tablo IV — 1.13 teıru 'izlemek 

mümkündür. 
Tablo IV —• 113 ün inceleıumeisinden de anlaşılacağı gibi sıon beş yıl içinde genel hizmetlerin seviyeyi nıulhafaıza etmesine -karşılık, sosyal hiz-

mnetler % 28.9 dan % 24 -e .düşmüş ekonomik hizmetler ise % 29,9 dan % 32,8 e yükselmiştir. 
Yıllar iıtübarîyle genel bütçe fomksiyomıel ayrımının bölüm toplaımlarma nazaran nispî önemleri Tablio IV — 114 te 'gösterilmiştir. 
Tablo IV — 114 ten anlaşılacağı üzeıre genel hizmeltler sıon beş 'yıl içinde aynı seviyeyi muhafaza etmiş, buna karşılık soısyal hizmetler % 27,8 den 

% 21,1 >e düşmüş efcıcmlom k̂ hizmetler ise % 12,9 dan % 15/6 ya yükselmiştir. 
Yine aynı yıllar itibariyle katma bütçe fonksiyonel ayrımının bölüm toplamlarına nazaran «nispî önemlerini de Tablo IV — 115 te görmek 

mümbüsnidtfif. 
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Tıablo IV — 115 i tetkik 'ettiğimizde görmekteyiz 'ki, genel hizmetler son 'beş yıl içinde ayna seviyeyi muhaiıaza etmiş, sosyal hizmetler % 11.5 tein. 
%16.3 c yükseldiği halde efeonjomik hikmetler % 82.4 ten % 80.7 ye düşmüştür. 

TAiBLO : IV — 113 
Konsolide Devlet Bütçesi fonksiyonel ayrımının bölüm toplamlarına nazarannispî dağılımı 

(% olarak) 
19166 1967 1968 1969 1970 

I — Genel hizmetler 
Genel yönetim 
Savunmja 
Adalet ve iç güvenlik 

Toplam 

II — Sosyal hizmetler 
Eğitim 
Sağlık 
Sosyal güvenlik 
Diğer sosyal hizmetler 

Toplam 

III — Ekonomik hizmetler 
Tamm 
Ticaret ve Sanayii 
Enerji ve taibiî kaynaklar 
Ulaştırma 
Turizm 
Diğer ekonomi hizmetler 

Toplam 

IV — Borçlar 
İç Devlet borçları 
Dış Devlet (borçları 
Diğer borçlar 

Toplam 

32.19 
27.24 
56.03 
16.73 

100.00 

28.96 
59.21 
16.13 
22.06 

2J60 

100.00 

29.28 
38.13 
10.54 
13.36 
34.76 
2.43 
0.78 

100.00 

8.87 
44.74 
32.01 
23.25 

100.00 

32.44 
26.79 
57.15 
16.06 

100.00 

28.86 
60.52 
16.64 
20.04 

2.80 

100.00 

29.17 
33.02 
10.24 
18.19 
29.25 
2.26 
7.04 

100.00 

9J53 
43.70 
34.33 
21.97 

100.00 

29.68 
26;î*o 
55.81 
17.21 

100.00 

29.10 
62.44 
16.03 
19.14 

2.39 

100.00 

32.72 
31.40 
12.12 
17.23 
29.60 

2.48 
7.17 

100.00 

8.50 
43.64 
39.50 
16.86 

100.00 

27.57 
26.55 
56.39 
17.06 

100.00 

26.84 
61.52 
16.28 
19.65 
2.55 

100.00 

36.58 
26.26 
23.09 
16,84 
29.39 
1.78 
2.64 

100.00 

9.01 
45.70 
39.03 
15.27 

100.00 

32.22 
42.88 
44.28 
12.84 

100.00 

24.05 
62.27 
15.74 
19.78 
2.21 

100.00 

32.88 
24.81 
21.71 
17.31 
33.20 
1.48 
1.49 

100.00 

10.85 
42.17 
39.49 
18,34 

100.00 

Genel toplam 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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BÖLÜM : V 

1971 BÜTÇESİNDE GELİRLERİN DAĞILIM VE GELİŞMESİ 

A) 1971) yılında kabul edilen ve yürürlüğe giren Finansman Kanunu içine giren yeni vergilerin ve gelir artırıcı nitelikteki yeni vergi tedbirle
rimin tesirli bir şekilde uygulanmalarının sağlanması ve aynı senede kabul edilmiş olan Emlâk Vergisi Kanununun başarılı şelkilde tatbik mevkiine ko
nulması konuları, 1971 senesinde vergi idaresinin 'başlıca çalışma konularından birini teşkil etmiştir. Gerek Finansman Kanunu ile ihdas edilen ye
ni vergilerin ilk uyguilamalarının tesirli, verimli ve yaygın bir şekilde yürütülmesi ve gerekse Bina ve Arazi vergilerinin yerini alan Emlâk Vergisi 
hükümlerinin bir aksaıkhğa meydan verilmeden yerine g'etirileibilmesl için, vergi idaresinin iyi yetiştirilmiş ve üstün vasıflı personele, yeterli çalışma 
yer ve vasıtalarına sahip kılınmasını gerektirmiştir. 1971 senesinde özellikle vergi idaresinin yııkar'da belirtilen âcili ihtiyaçlarının karşılanması içiiı 
gerekli tedbirler alınmıştır. 

B) Vergi idaresinin yeniden düzenlenmesi konusunda hazırlanan kanun tasarısı projesi ile malî kaza. sisteminin re organizasyonu .gayesi ile ha
zırlanan kanun, tasarısı projesi üzerindi1 çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır. Bahis konusu kanun tasarlıları kısa. bir süre. sonra yasama, organına 
sunulacaktır. 

C) Finansman Kanununun bir1 yıllık uygulama sonuçları göz önünde tutularak, bu kanun içinde y(xv adan yeni vergilerin aksayan hükümlerinin 
değiştirilmesi ve İşletme Vergisinin kapsamının genişletilmesi gayesi ile hazırlanan Finansman Kanununun tadiline dair kanun tasarısı Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Diğer taraftan 1972 senesinden itibaren uygulanacak olan tmilâk Yergisi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı da 
yasama, organına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

D) Bu meyanda genel vergi reformu çalışmaları cümlesinden olarak, Gelir, Kurumlar, Veraset ve İntikal vergileri ile Vergi Usul Kanunu hü
kümlerinde yapılacak değişiklikler üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. Bu konularda hazırlanacak olan kanun taşanlarının en kısa. bir 
zaman içinde yasama organına sunulması için gayret gösterilmektedir. 

E) Harcamalara matuf vergi sistemimiz ekonomik gelişmelerin icaplarına uyacak şekilde yeniden gözden geçirilmektedir. 

A — Gelirlerin dağılımı : 

1. — Genel dağılım : 
1968 - 1971 yıllan genel bütçe gelirlerinin vergi gruplan itibariyle dağılımı ve genel tahsilat içindeld nishetleri aşağıdaki taîbloda gösterilmiş

tir. Bu taîbloda 1968 - 1970 yılları fiilî tahsilatı, 1971 yılma ait rakamlar ise, 6 aylık Mitçe uygulama sonuçlarına göre teshil edilen tahsilat, tah
minî miktarlarıdır. 

Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere vergi gelirleri hasılatı 1970 senesinde görülen ayrı karakter taşıyan dunun hariç, devamlı olarak 
% 80 nisbetin üstünde seyretmektedir. Buna mukabil, karşılık paralar hasılatında (Konsorsiyum kredileri) 1971 senesinde diğer senelere: naza
ran be! ini i bir azalma görülmektedir. Tasarruf Bonoları hasılatı genel olarak % ."> nisbeti civarında, seyretmektedir. 
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1965 -1971 yuları vergi gnıplaaıındaM fiilî tahsilat ile ton gruıplarııı grene! tahsilat içindeki hissesi 
(MJyıora Tl.) 

'Greli'rin nev'i 

Vergi) gelirlerî 
a) Gelir üzerinden alınan vergiler • 
)b) Servet ve servet transferleri üzerinden 

.alınan vergiler 
c) Üretim üzerinden alman vergiler 
d) Harcamalar üzerinden alman vergiler 
o) Hizmetler üzerinden alınan vergiler 
f) İthalât üzerinden alınan vergi ve re-

sdimler 
Vergi dışı normal gelMer 
Karşılık paralar 
Tasarruf bonoları 
(Diğer özel gel'Mter 

TJopüaön 

1969 fiilî 
tahsilatı 

16.232 
5.387 

592 
3.379 

576 
1.779 

4.518 
1.549 
1.321 
623 
153 

Toplamdaki 
hissesi '% 

81,6 
27,0 

2 9 
16,9 
2,8 
8,9 

22,7 
7,7 
6,6 

3,1 
0.7 

1969 fülî 
tahsilatı 

19.141 
6.435 

740 
4.507 
1.000 
1.997 

4.460 
1.560 
1.018 

727 
144 

Toplamdaki 
hissesi % 

84,7 
28,4 

3,2 
19,9 

4,4 
8,8 

19,7 
6,9 
4,5 
3,2 
0,6 

1970 fiilî 
tahsilata 

22.992 
8.172 

911 
5.411 

703 
2,648 

5.145 
4.027 
2.846 

882 
607 

Toplamdaki 
hissesi) % 

73,3 
26,0 

2,9 
17,2 
2,2 
8,4 

16,4 
12,8 

9,0 
2,8 
1,9 

1971 tahsilat 
tahmini (*) 

31.742 
11.770 

1.234 
6.450 
1.206 
3.605 

7.477 
3.196 
1.500 
1.150 
1.233 

Toplamdaiki 
hissesi % 

81,7 
30,3 

3,1 
16,6 

3,1 
9,2 

19,2 
8,2 
3,8 
2,9 
3,1 

19.879 100,0 22.592 100,0 31,356 100,0 38,821 100,0 

(*) 1971 yılının 6 aylık uygulama sonuçlarına göre tesbit edilmiştir. 
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2. Vasıtasız vergiler dağılımı : 
Vasıtasız vergilerin vergi nevileri itibariyle dağılımı ve her bir vasıtasız verginin, vasıtasız vergiler genel tahsilatı içindeki hissesi aşağıdaki 

cetvelde gösterilmiştir. Bu tablonun tetkikinden görüleceği üzere vasıtasız vergiler grupu içinde en önemli yeri işgali eden Gelir Vergisinin genel 
vasıtasız vergiler tahsilatı iiçindeki payı 1969 vıe 1970 senelerinde % 76 oranında iken, bu oranın 1971 senesinde daha yükselmesi beklenmektedir. 
1971 senesi tahsillât tahminlerine nazaran beklenen Kummilar Vergilsi hasılatının genel vasıtasız vergiler, içindeki payında görülen azalma, Gelir 
Vergisi (tahsilatındaki yüksek gelişme sebebine dayanmaktadır. 

1968 - 1971 yallarcnldıa vasıltalsız vergilerdin her tealeminlden yapılan fiilî îfcaihsilâtıaı vasıtasız vergililer gteaııel teihıslilâtı dlçimldielkî Ihi&sıesi 

•Gelirin nev'i 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Gayrimenkul Kıymet Artıştu Vergisi 
Bina Savunma Vergisi 
Veraset ve İntikal Vergisi 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Taşıt Alımı Vergisi 

Viaısıtoalsıız Vergiler Topl'aJmı 

1969 fiilî 
tahsilatı 

4.444 
940 
— 

188 
39 
82 
— 

5 695 

Toplamdaki 
hissesi '% 

78,0 
16,5 

— 
3,3 
0,7 
1,5 
—• 

100,0 

1969 fiilî 
tahsilatı 

5.1.68 
1.266 

— 
220 

52 
89 
— 

6.798 

Toplamdaki 
hissesi % 

76,0 
18,6 

— 
3,4 
0,7 
1,3 
— 

100,0 

1970 fiillî 
tahsilat» 

6,573 
1.598 

— 
256 
.58 

154 
— • 

8.640 

Toplamdaki 
hissesi % 

76,0 
18,5 

— 
3,0 
0,8 
1,7 
—• 

100,10 

1971 tahsilat 
tahmini (*) 

10.000 
1.750 

20 
305 
91 

130 
183 

12,479 

Toplamdaki 
hissesi % 

80,1 
14,0 
0,2 
2,4 
0,8 
1,0 
1,5 

100,00 

(*) 1971 yılının 6 aylık uygulama sonuçlarına göre tesbit edilmiştir. 

3. Vaisıtalı v/erıgilleriln. 'dağılımı : 

1971 senesi muhtemel tahsilat miktarı da göz önünde tutularak düzenlenen aşağıdaki tablonun üzerinde yapılan tahliller şu sonuçları vermek
tedir. 

İthal malları üzerinden alman vasıtalı vergilerin genel vasıtalı vergiler içindeki payı genel olarak % 36 ilâ %42 arasında değişen oranlarda
dır. Bu oranın 1971 senesinde % 38,8 civarında olacağı tahmin olunmaktadır. Dâhilde imal edilen mallardan veya itfa edilen hizmetlerden alın
makta olan dahilî vasıtalı vergiler tahsilatının genel vasıtalı vergiler içindeki payı ise, % 57 ilâ % 64 oranları arasında değişmektedir. Bn oran 
1971 senesinde beklenen vasıtalı vergi tahsilatı toplamına göre % 61,2 civarında olacaktır. 

Bu izahattan ve bahis konusu 'tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, dâhilde imal ve istihsal edilen malların toplam değerinin nıthâ  
olunan mallarının toplam değerinden önemli derecede fazla olmasına rağmen bunlar üzerindeki vergi yükünün aşağı yukarı birbirine yakın olmas 
keyfiyeti yerli sanayii himaye etme gayesine matuf bulunmaktadır. 
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1968 - 1971 yıllann'da îtfaaMe ve dâhilde alman v^sutalı vergilerin her kale&nittin vasıtalı vergiler töaMâltı tbıplaimı içMeM hissesi 

(Milyon Tl.) 

Gelirin ııev'î 

İthalde alman vasıtalı vergiler : 
ithalde alınan İstihsal Vergisi 
Akaryakıt İstihsal Vergüsi 
Gümrük Vergisi1 

Akaryakıt Gümrük Vergisi 
İthalât Damga Resmi 
Rıhtımı Resmi 
Toplam 
Diğer vasıtalı v ergiler : 
Dâhilde alman İstihsal Vergisi 
Akaryakıt İstihsal Vergisi 
Banka ve Sigorta Muameleleri VergM 
Nakliyat Vergisi 
PTT. Hizmetleri Vergisi 
Tekel savunma ve safi! hasılatı 
Şeker Istâh/Iâk Vergisi 
Dış Seyahat.Harcamaları Vergisi 
Damga Vergisi 
Emlâk Alım Vergisi 
Biaıia İnşaat Vergisi 
İşletme Vergisi 
Spor - Toto Vergisi 
Diğerleri 
Tkaplmm 
Vasıtalı vergiler toplatmı 

3 969 fiilî 
tahsilatı 

1.198 
992 

1.169 
162 
953 
30 

4.504 
1.558 

537 
739 

98 
62 

1.264 
362 
214 
662 
289 
— 
— 
— 

244 

6.029 

10.544 

Toplamdaki 
hissesi % 

11,3 
9,4 

11,0 
1,5 
9,0 
0,2 

42,7 
14,7 

5,0 
7,0 
0,9 
0,5 

11,9 
3,4 
2,0 
6,2 
2,7 

• — • 

— 
— 
2,3 

57,1 

100,0 

1969 fiilî 
tahsilatı 

1.068 
889 

1.001 
135 

1.338 
27 

4.450 
1.688 

677 
838 

. 90 
75 

2.148 
729 
270 
722 
377 

— • 

— 
— 

272 

7.892 

12.342 

Toplamdaki 
hissesi % 

8,5 
7,2 
8,1 
1,0 

10,8 
0,2 

36,0 
13,6 

5,4 
6,7 
0,7 
0,6 

17,4 
5,9 
2,1 
5,8 
3,0 
— 
• — • 

— 
2 2 

63,9 

100,0 

3970 fil î 
tahsilata 

1,295 
1,240 
1.271 

168 
1.144 

27 
5.145 
2.194 

940 
1.138 

116 
74 

2.276 
445 
258 
912 
442 
— 
— 
— 

407 

9.207 

14.352 

Toplamdaki 1971 tahsilat Toplamdaki 
hissesi '% 

9,0 
8,6 
8,8 
1,2 
8,0 
0,2 

35,8 
15,3 

6,5 
8,0 
0,8 
0,5 

15,8 
3,1 
1,9 
6,3 
3,1 
— 
— 
— 
2,8 

64,2 

100,0 

tahmini (*) 

2.010 
2.090 
1.980 

165 
1.200 

32 
7.477 
2.800 
1.010 
1.500 

240 
115 

2.578 
600 
250 

1.150 
525 
60 

306 
50 

600 

11.786 

19.263 

hissesi % 

10,4 
10,8 
10,3 

0,9 
6,3 
0,1 

38,8 
14,5 

5,2 
7,8 
1,2 
0,6 

13,5 
3,2 
1,3 
6,0 
2,7 
0,3 
1,6 
0,2 
3,1 

61,2 

100,0 

(*) 1971 yılının 6 aylık uygulama sonuçlarına göre tesbit edilmiştir. 

B)1 Devlet gelirlerindeki gelisnueler : 

1968 - 1971 yılları arasında Devlet gelirlerinde meydana gelen gelişmeler aşağıdaki tabloda, topluca gösterilmiştir. 1968 senesinde vergi gelirle
rinde kaydedilen artış oranı !% 8,9 dan ibaret iken, bu miktar 1969 da % 17,9 a, 1970 te ise j % 21,1 yükselmiş bulunmaktadır. Vergi gelirlerin-
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de 1969 ve 1970 senelerinde görülen yüksek gelişme hızlarının sağlanmasında, bahis konusu senelerde alman vergi tedbirlerinin geniş ölçüde 
tesiri olmuştur. 

1968 senesinde toplam genel bütçe gelirlerinde kaydedilen gelişme hızı bir evvelki sene tahsilâtına nazaran ancak, % 8,9 oranına ulaşabilmiştir. 
Buna mukabil toplanı, genel bütçe gelirlerinin bir evvelki seneye göre artış oranı 1969 da '% 13,6 ya 1970 te ise, >% 38,7 ye yükselmiş bulunmak
tadır. 

1968 -1970 yılı gerçekleşen konsolide bütçe gelirleri 

Geliriit çeşidi 

Gelir üzerinden alınan vergiler 
Servet ve servet transferi üzerinden alınan Ver. 
Üretim üzerinden alman vergiler 
Harcamalar üzerinden alman vergiler 
Hizmetler üzerinden alman vergiler 
İthalât üzerinden alman vergi ve resimler 

Toplam; 
ıVergi 'dışı normal gelirler 

Toplam, normal gelirler 
Tasarruf bonosu 
Karşılık paralar 
Diğer özel gelirler ve fonlar 

Toplam genel bütçe 
Katma bütçe gelirleri 

1968 yılı 
tahsilatı 

5.387 
592 

3.379 
576 

1.779 
4.518 

16.232 
1.549 

17.7&2 
623 

1.321 
153 

19.879 
731 

•(Milyon Tl.) 
Bir evvelki 

yıla 
artış 

göro 
nisbeti 

:% 

11,7 
21,6 

— 1,6 
— 0,8 

13,5 
12,8 

8.9 
89,4 

13,1 
30,7 
0,4 

— 11,2 

9,8 
1,7 

.1969 yılı 
tahsilatı 

6.435 
740 

4.507 
1.000 
1.997 
4.460 

19.141 
1.560 

20.701 
727 

1.018 
144 

22.592 
842 

Bir 
yıla 

artış 

20.611 
evvel İd 

göre 
nisbeti 

19,4 
25,0 
' » O <> 

73,5 
12,2 

1,2 

17,9 
0,6 

16,4 
16,6 

— 22,8 
— 3,6 

13,6 
15,1 

1970 

9,5 

yılı 
tahsilatı 

8.172 
911 

5.411 
703 

2.648 
5.145 

22.992 
4.028 

27.020 
882 

2.846 
607 

31.356 
1.028 

Bir 
yıl 

artış 

23.434 
evvelki 
.a göre 

nisbeti 
!.% 

26,9 
23,2 
20,0 

— 29,7 
32,5 
15,3 

20,1 
158,0 

30,5 
21,2 

179,3 
320,2 

38,7 
22,1 

Toplam, (konsolide bütçe 20.611 9,5 23.434 13,6 32.384 38,1 

Aşağıdaki tabloda 1964 ilâ 1970 senelerinde toplam genel bütçe vergi gelirleri tahsilatının cari fiyatlarla (1. S. M. II. miktarlarına oranları gös
terilmiştir. Bu tabloda yer lalan G. S. M. H. miktarları Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan millî gelir serilerinden ve vergi gelirleri tahsilatı 
1969 senesine kadar kesinhesaplardan ve 1970 senesi vergi tahsilatı 'miktarı ise, geçici tahsilat hesaplarından alınmıştır. 

Tablonun tetkikinden görüleceği üzere, genel bütçeye giren vergiler itibariyle yapılmış olan bu karşılaştırmada, 1964 senesinde % 12,5 oranında 
olan genel vergi yükü miktarı 1970 senesinde i% 15,5 oranına ulaşmış bulunmaktadır. 
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1964 ilâ 1970 seneleri arasında nüfus başına düşen vergi miktarlarını gösteren diğer tabloda ise, 1964 senesinde 303 liradan ibaret olan nüfus ba
şına düşeri vergi miktarının 1970 senesinde '% 100 den fazla bir artış kaydedilmek suretiyle 644 liraya ulaştığı görülmektedir. 

Vergilerin G. S. M. hâsılaya aranı 

Vergilerin 
Cari fiyatlarla Vergi gelirleri O. ıS. M. H. ya 

Yıllar G. S. M. H. (Milyon Tl.) oranı % 

1964 74 197 9 292 12,5 
1965 80 020 10 294 12,8 
1966 93 578 12 464 13,3 
1967 103 995 14 882 14,3 
1968 114 752 16 239 14,1 
1969 128 379 19 141 14,9 
1970 147 939 22 992 15,5 

1964 - 1970 yıllarımda nüfus başına düşen vergi 

Vergi Nüfus başına 
Nüfus gelirleri düşen toplam 

Yıllar 

1964 
1965 
]966 
1967 
1968 
1969 
1970 

(Milyon) 

30.62 
31.39 
32.20 
30.03 
33.88 
34.75 
35.66 

• ('Milyon Tl.) 

9 292 
10 294 
12 464 
14 882 
16 239 
19 141 
22 992 

303 
327 
387 
450 
479 
550 
644 
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1969 ve 1970 yıllarında genel bütçenin gelir tahminleri ile gerçekleşen fiilî tahsilat miktarını aşağıdaki tabloda, toplam genel bütçe gelirleri 
itibariyle gelir tahsilatı gerçekleşme oranının 1969 senesinde % 92,2 nisbetinde kalmasına mukabil bu oranm 1970 malî yılında % 110,9 a çık
mış olduğu görülmektedir. 1970 senesinde meydana gelen bütçe tahminleri üstündeld gelir tahsilatı durumunun bu senenin Ağustos ayında yapı
lan para ayarlaması (ameliyesinden ve yine aynı senede aımm,ış olan finansman tedbirlerinden ileri geldiği anlaşılmjaktadır. 

1969 -1970 yılında Bevfet gelirleri bültoe tahmini ile fcıihımine nazaran tahsilatın g r̂çekleşımie&i 

(Milyon TL) 

1. — Vergi gelirleri 
2. — Vergi dışı gelirleri 
3. — Özel gelirler 

a) Tasarruf bonoları 
b) 'Fonlar 
c) Karşılık paralar 

Toplanı 
Katma bütçeler 
Konsolide bütçe 

1969 bütçe 
tahmini 

21.249 
1.132.1 
2.116.0 

785.0 
161.0 

1.170.0 
24.497.3 

993.2 
25.490.2 

1969 tahsilatı 

19.141.2 
1.560.5 
1.890.8 

727.2 
144.5 

1.018.8 
22,592.5 

842.0 
23.434.5 

Tahsilatın bütçe 
tahminine 

nisıbeti 
nazaran 
% 

90,0 
118,1 

89,3 
92,6 
89,7 
87,0 
92,2 
84,7 
91,9 

1970 bütçe 
tahmini 

24.060.0 
1.939.2 
2.261.0 

850.0 
131.0 

İ.280.0 
28.260.2 
1.032.9 

29.293.1 

1970 tahsilatı 

22.992.6 
4.027.6 
4.335.9 

881.9 
607.5 

2.846.5 
31.356.2 

1.028.5 
32.384.7 

Tahsilatın bütçe 
tahsilâtına nazaran 

nisıbeti % 

95,5 
207,6 
191,7 
103,7 
463,7 
222,3 
110,9 

99,5 
110,5 
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1968 ilâ 1970 yıllarını kapsıyan bir dönem içinde Kurumlar Vergisi tahakkuklarındaki ve mükellef adetlerindeki gelişmeyi gösteren tablo aşa
ğıdadır. 15u tabloda, özellilde sermaye şirketlerinin ve iktisadi işletmelerin ödiyecekleri Kurumlar Vergisi miktarlarındaki gelişme seyri belirli 
olarak müşahede edilmektedir. 

1968 - 1970 yılları Kurumlar Vergisi mükellef ve müessese adetlerini ve haliye olarak tahakkuk eden (mahsuptan sonra ödenecek) vergilerini grup
ları itibariyle gösterir Cetvel 

Gelir grupları 

Kurumlar Vergisi : 
1. — S'ermaye şirketleri ve kooperatifler 
2. — İktisadi işletmeler 
3. •—• Yabancı ulaştırma şirketleri 
4. •—• Özel beyanname veremler 
5. •— Tevkif yolu ile Kuramlar Vergisine tabi mü

kellefler 

1968 1969 1970 
Mükellef 

adedi 

5 344 
342 
127 
373 

479 

6 665 

Vergi 
miktarı 

577 914 133 
443 637 422 

3 996 424 
438 765 

39 667 924 

1 065 624 668 

Mükelbf 
adedi 

5 584 
381. 
122 
45 L 

481 

7 019 

Vergi 
miktarı 

772 559 987 
523 619 644 

4 281 604 
15 415 397 

38 282 886 

1 354 159 318 

Mükellef 
adedi 

6 488 
361. 
131 
339 

825 

8 144 

Vergi 
miktarı 

1 056 736 845 
660 617 984 
4 791 594 

851 770 

89 413 645 

1 8İ2 411 838 
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Aşağıdaki tablalarda 1969 ve 1970 senelerinde yıllık Gelir Vergisi beyannamesi veren mükelleflerin beyan ettikleri gelirlerin ve bunlar üzerinden 
hesaplanan vergilerin muhtelif gelir gruplarına göre dağılışları gösterilmekte ve bu dağılış sonuçlarına göre vergilendirmenin etkenlik sonuçları tah
lil edilmektedir. 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin gelir gruplarına göre dağılışı 

Mükellef Mükellef 
Beyan edilen gelir (*) Hesaplanan vergi (**) başına idüşen1 başı/nıa daiişm 

Gelir grupları Mükellef adedi Miktarı Nisibet '% Miktarı Nisbet % yıllık (gelir yıllık gelir 

1 — 
2 501 — 
5 001 — 

10 000 — 
25 001 — 
Ö5 001 — 
l']5 001 — 
265 00.1 — 
490 001 — 
715 001 — 

2 500 
5 000 
10 000 
'25 O00 
:55 000 
115 000 
265 000 
490 000 
715 000 

1 000 1000 
000 001 den fazla 

130 261 
111 816 
115 860 
83 459 
41 950 
14 327 
5 624 
2 076 
968 
529 
529 

276 466 767 
444 514 037 
823 151 756 

1 383 850 211 
1 373 732 001 
1 221 204 124 
948 626 136 
664 744 188 
587 194 5'9'9 
913 557 628 
913 557 628 

3.0 
4.9 
9.1 

15.3 
15.2 
13.5 
1/0:5 
7.4 
6.5 

10.0 
10.0 

39 388 856 
47 026 712 

107 463 351 
267 276 869 
349 964 342 
356 838 955 
311 283 330 
241 457 963 
269 982 500 
191 658 042 
291 569 854 

1.6 
2.0 
4.4 
10.8 
14.7 
14.4 
1<2.5 
9.7 
10.9 
7.8 

11.8 

2 122 
3 975 
7 104 
16 581 
32 746 
'85 270 
168 674 
320 204 
-606 '605 
607 463 

1 726 952 

302 
426 
927 

3 082 
8 342 
24 906 
55 349 
İM 300 
'278 907 
:28i 847 
5f>7 409 

Toplam: S07 950 9 050 167 862 1O0.0 2 474 510 774 100.0 17 831 4 875 

(*) Çeşitli indirimler ve geçmiş sene zararları düşülmeden önceki miktardır. 

(**) Mahsup edilecek v&rgiler indirilmeden önceki miktardır. 
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1969 senesi yıllık Beyan.na.meli 

Gelir-

1 
2.501 
5.001 

10.001 
25.001 
55.001 

115.001 
265.001 
490.001 
715 001 

1.000.001 

grupları 

—. 
—• 
—• 
—• 

— • 

— • 

— 
— 
• — • 

— • 

— 

2.500 
6.000 

10.000 
25.000 
55.000 

115.000 
265.000 
490.000 
715.000 

1.000.000 
•den fazla 

Gelir Vergisi 
meydana 

mükelleflerinin 
gelen değişmeler 

İReyan edilen 
gelirin, gelir 

gruplarına 
Mükelleflerin 'göre dağılımı 

% 

25,6 
22,1 
22,9 
16,4 
8,3 
2,8 
1,1 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 

'% 

3,0 
4,9 
9,1 

15,3 
15,2 
13,5 
10,5 

7,4 
6,5 
4,6 

10,0 

vergileme sonunda 

Vergi çıktıktan 
somıra kalan 

gelirin, gelir 
gruplarına 

göre dağılımdı 
% 

3,6 
6,1 

10,9 
,17,0 
15,5 
13,1 

9,9 
6,4 
4,8 
3,3 
9,4 

V< 

gelirlerinde 

jrgilenıenin 
etkenlik oram 

+ 
:+ 

'••+ 

+ 
+ 
— 
— • 

—. 
— 
— • 

— 

'% 

20,0 
24,4 
19,7 
11,1 

1,9 
2,9 
5,7 

13,5 
26,2 
28,2 

0,6 

toplam 100,0 100,0 100,0 

Açıklama : 

İkinci sütundaki mükellef yüzdesi, ilgili gelir grupuna giren- mükelleflerin ıtoplam. mükellef sayısı içindeki oranını ifade etmektedir. Öımeğin 
1969 (yılında 1 — 2 500 lira arasında gelir beyan ödem mjükell etler, toplam mükellef sayısının % 25,6 sim teşkil eltim ektedir. Bu ntükelleflerioı 
beyan elttiikleri gelirlerin toplamının, yıllık ibeyannıameH (mükellefleree beyan edilen toplam gelirleriyle oranı üçüncü sütunda gösterilmiştik*. 
.(% 3) 4 ncü sütun, bu mükelleflerin vergi çıktıktan sonraki gelirlerinin, vergi çıktıktan sonraki (toplam gelirlere oranını ifade etmektedir. Tab
loya göre 1969 'yılınida, 1 ilâ 2 500 lira arasında gelir beyan eden mükelleflerin gelirlerinin beyan edileni toplam gelirler içindeki oranı başlangıç
ta a c/o 3 iken, vergiler ödendikten sonraki toplam gelirde bu oran % 20 artarak % 3,6 seviyesine yükselmektedir. 

http://Beyan.na.meli
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Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin gelir gruplarına göre dağılışı 

Gelir grupları 

1 — 
2 501 — 
5 001 — 

10 001 — 
25 001 — 
55 001 — 

115 001 — 
265 001 — 
490 001 — 
715 001 — 

1 000 001 — don 

2 500 
5 000 

10 000 
25 000 
55 000 

115 000 
265 000 
490 000 
715 000 

1 000 000 
fa.zla 

Mükellef 
adedi 

130 
113 
123 
94 
44 
15 
6 
2 
1 

887 
196 
786 
951 
674 
729 
743 
453 
272 
599 
390 

Beyan edilen 
Miktar (Tl)' 

229 571 
580 237 
904 691 

1 553 675 
1 483 637 
t 305 142 
.1. 077 128 

793 642 
656 951 
517 172 

439 
926 
5'65 
644 
393 
209 
741 
526 
975 
581 

967 437 230 

gelir (•) 
Nisbot f/c 

2 2 
5,8 
9,0 

15,4 
14,8 
13,0 
10,7 
7,9 
6.5 
5,1 
9,7 

'Hesaplanan: ver 
Miktar (Tl)1 

28 
57 

115 
299 
390 
384 
332 
296 
274 
204 
336 

353 354 
533 384 
634 351 
266 223 
327 166 
868 847 
631 718 
564 870 
866 973 
779 429 
599 860 

-gi (**) 
Nfebet (% 

1,0 
2,1 
4,3 

11,0 
14,3 
14,1 
12,2 
11,0 
10,1 
7,6 

12,3 

Mükellef 
başına düşen 

yıllık gelir 

1 753 
5 125 
7 308 

16 362 
33 2.10 
82 976 

159 740 
323 539 
546 471 
863 393 

2 480 608 

Mükellef 
başına 
düşen 
yıllık 
vergi 

216 
508 
934 

3 151 
8 737 

24 468 
49 329 

120 898 
2.16 090 
34! 868 
863, 070 

Toplam 534 680 10 069 289 229 100,0 2 721 426 175 100,0 18 832 5 089 

( * ) Çeşitli indirimler ve geçmiş sene zararları düşülmeden önceki miktardır. 

(**) Mahsubedilen vergiler indirilmeden önceki miktardır. 
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1970 senesi Yıllık Beyannameli Gelir Vergisi mükelleflerinin vergileme 
meydana gelen değişmeler 

sonunda gelirlerinde 

•Gelir 

1 
2.501 
5.001 

10.000 
25.001 
-55.001 

115.000 
265.001 
490.001 
716.001 

1.000.001 

grııpk 

. 
—, 
— • 

— > 
—. 
— • 

—. 
.— 
•—• 
• — • 

— 

U'l 

2.500 
5.500 

10.000 
25.000 
55.000 

Iİ15.000 
205.000 
490.000 
.715.000 

1.000.000 
don fazla 

Mükelleflerin 
% 

24, 
22 
9)Q 
A J t » . 

17, 

5 
1 
1 
3 

8,1 
2, 9 
1,3 
o,t 
o, 2 
0,1 
0,1 

Beyan edilen 
gelirin, gelir 

gruplarına 
ıgıöro dağılımı 

% 

2,2 
'5,8 
9,0 

15,4 
14,8 
13,0 
10,7 
7,9 
6;5 
5,1 
9,6 

yengi çıktıktan 
sanıra kalan 

gelirdin, gelir 
»gruplarına 

ıgöre dağılımı 
•% 

2,7 
7,1 

10,7 
17,1 
14,9 
1:2,5 
10,1 
6,8 
5,2 
4,3 
8,6 

Vergilemenin 
ötkenlik oranı 

-U 

'+ 
+ 
;+ 
+ 
—• 
—• 
— 
— 
— • 

— 

• % 

22,7 
22,4 
18,8 
11,0 
0,6 
3,8 
5,6 

13,9 
20,0 
15,6 
10,4 

100,0 100,0 

1969 senesine aidolan ilgili tablodaki açıklamalar bu tablo için de geçerlidir. 

100,0 





1968 — 1970 yılları Gelir Vergisi mükellef ve müessese adetlerini ve haliye olarak tahakkuk eden 
(mahsuptan sonra ödenecek vergileri) gösterir cetvel 

Mükellef •«TI ip lan 
M ü koli 
adedi 

407 
271 
20 
21 
41 
• > 
1 

42,0 
22 
7 

289 
2 40!«) 

052 
094 
47!) 
29 

5!) 1 
1 

1 J) 
et! 

sss 
055 
80!» 
710 
780 
854 
288 

455 

925 

207 
828 
274 
205 
000 

824 
CAV.) 
40!) 
72.1 
900 
47!) 
80 
78 
2 

3 358 401 

0 8 
Veı 
Mik 

1 705 
1 297 

(S!) 
117 
11!) 
51) 
o 

4 

:i 

42, 
! 

1 i \ 
-i- '•• 1 

2 282 

405 
42!) 
901 
88 
448 

l'ü'İ 
tan 

081 242 
292 890 
957 111 
001 022 
501 701 
002 445 
888 225 

220 008 

50!) 025 

074 2)05 
501 282 
911=2 905 
009 958 
701 0+1 

021 977 
174 405 
724 121 
158 925 
278 0'88 
202 !515 
09 850 
22 205 
40 051 

4 090 987 045 

1 9 
Mükellef 
adedi 

507 550 
2,98 885 
20 002 
25 807 
48 22!) 
4 482 
1 480 

894 

] 009 

445 445 
24 524 
7 409 

402 502 
2 007 274 

711 922 
920 004 
529 208 
57 070 

779 12!) 
25 
222 
222 

3 960 601 

0 !) 

2 
1 

•> 

1 

Vergi 
miktarı 

012 928 
570 220 
08 044 
140 785 
152 948 
57 824 
4 2,1. S 

2 10:) 

4 (is:; 

24 981 
1 142 
824 

22 012 
055 702 

42!) 721 
521 920 
042 752 
87 000 

504 284 
18 
122 
122 

ı 

728 
478 
277 
092 
780 
495 
998 

252 

700 

584 
414 
908 
202 
298 

900 
2,42 
190 
242 
072 
479 
780 
780 

4 703 807 409 

1 !) 
Mükellef 
adedi 

524 080 
417 000 
27 890 
20 517 
54 04!) 
4 821 
1 005 

1 07 i 

1 121 

421 292 
20 Si^2 

292 990 
0 515 

2 228 190 

720 890 
894 770 
744 702 
'57 029 
807 887 

2 252 
175 
175 

4 204 445 

7 0 
Ve ,«oi 
miktarı 

2 247 
1 742 

70 
171 
170 
71 
5 

4 

A 

58 
2 
55 
1 

2 022 

92!) 
(İ47 

.1 204 
124 
045 

5 938 

400 402 
272 522 
000 007 
279 710 
597 059 
000 900 
ı-m ısı 

948 778 

282 292 

777 0+8 
519 192 
000' 221 
258 125 
280 720 

072 541 
222 572 
985 07+ 
790 088 
905 +5+ 
222 291 
21 089 
21 08!) 

661 919 

(İti LİR YFAUÜKİ 
A) Yıllık beyanname verenler : 

1. 'Ticari kazanç eldie edenler 
2. Zirai kazanç elde edenler 
2. Serbest: meslek erbabı 
+. d1 ayr imenkul sermaye iradı olanlar 
5. Menkul sermaye ira'dı « lanlar 
0. Sair kazanç ve iradı olanlar 
7. 95. maddenin (1) fıkrasında, yazılı hiz

met erbahı 
8. 95. maddenin (2) ;iıci fıkrasında yazılı 

hizmet" oıJbabı 
T>) Şii'ni Ferit 'beyanname verenler : 
O) Götürü mükellefler : 

1. Hizmet erbaibı 
2. Serbest meslek erbaibı 
2. Ticaret ve Sanal erbabı 

D) Mujhta.sar 'Beyannameye »irenler (*) 
1. Kalıma ve özel H i l çeü da i re ve müesse

selerle belediyeler 
2. İk t i sad i 'kanın müesseseleri 
2. Sermaye ş irket ler i ve konpe rafitler 
4. Dernekler , tesis ve vakıf lar 
5. Tücca r l a r ve serbest mesliek erbaibı 
0. Çiftçiler 

E ) 45 nci madde gereğince verdiye talbi olanlar : 
1. Kara ulaştırma işleri yapan la r 
2. Deniz ulaşt ı rma işleri yapan la r 
2. -.Hava ulaştırma işleri yapan la r 

Genel Toplam 

N o t : 
1. Bu malûmat illerden alınan yıllık istatistik cetvellerinden çıkarılmıştır. 
2. Cetveldeki «Vergi miktarı» sütunundaki rakamlar haliye olarak tahakkuk eden (Mahsuptan sonra ödenmesi gereken) vergi miktarlarını göster

mektedir. 
S. Genel Bütçeye dâhil dairelerin yaptıkları Gelir Vergisi tevkif atı hariçtir. 
4. (*) Muhtasar beyannameye girenlerin sayısı bunların yıllık ortalamasını göstermektedir. 



1909 - 1970 döneminde dâlhlilde a l ınan fotihsal Venolvsindeiki f»'Oİişıııe;Ier, 'tialblo : 1112 de ayrınt ı l ı o larak igös'tcri'lmijştıir. il )âlıiılıde al ınan îsitilısal 'Ver-
»•isii mik ta r ında 4969 ve 11970 yılında ^örülen önemli artısş, 81 . 8 . 106)9 Itariih ve 1437 raiydi Kanun l a Tekel [maddelerinitt îstallısıal Vergisi kapsia-
ımi'iva. ahnıınasıdle ilgilidir. 

TAİBLO : 1412 

1909 -1970 yıllarında dâhilde a l ınan Mihfcal Vergisi 
(Beyanname liderinden haliye o la rak t a h a k k u k eden vergi ler) 

Maddelerin cinsi 

Oiment'o 
A'ıecse ınıukalvûni! eşya^ 
Madenler 
.Maildim yağla r ı ve. kaitl'ail-
lar 
KVi'Hıvuık 
î'lasilik ••maddeler 
Kürkler 
Kemik, Iboynnz v. ıs. Ikııw-
t i iyi'i 
Kıymetli laş'lar 
Kâğıt ve 'mnkaıvva 
Cîiınkır 
Yii'n ipliği 
Pammk ipliği 
Dİğer ipl ikler 
Kiekitrük lıaivagazı (sarfi
yatı lbedeüi) 
Kimyevi 've ıhılblbi ımis'tallız. 
İHı'iyat ve 'tuvalet 'inadde-
l'eri 
Ağaıelar (or'inaın iinalhsul-
leri) 
i ' a ru t ve s'alre 
(i ram.ufion. p'lâlk'ları 
Moto ınalzeinıeısi 
Saat ler 
Seramik ima:ı milleri 
.Kakam y a ğ ı 
Tekel ımaddeletri 
Tekel dışındalki alkollü ve 
alikolsüz itçIMüer 
Otio mionltaj - kamyon, <oıto-
mıolbil - bisİM'elt -
(llilkoz 

.Matrahı 
(Satış bedeli 
veya öleli) 

915:128:547 
48.161.1185 

2.408.476:898 

34-.83i6.165 
72.466:241 

339.592:500 
328:990.1104 
6i20.l51O,19O 

1.000:840.715 
43İ8.4!6.6(50 

22.167.078 
2012.986.608 

92.249.WH 

854:908.867 
105442.45!:? 

16:946 
7.810 

210:879,306 
3.'3i37.797 

4.0513 J285.76!7 

Toplam 
Akaryak ı t l a r (Kg) 
L. P.'G. (IClg-.) 
Elektr ik (lKwh.) 
Havagazı '( ıM8) 
Kıilbrilt t 'çöp sayifsı) 
Trflîlül'er'C'Iüıtpe) 
(llıiikoız ((Kg.) 

11.949.275.331 
3.093:504.825 

37.984.191 
6.723.971.407 

115.667:280 
37.642.396.1280 

74.490.13185 
1111.235.496 

lk iiııadde 
indirimi Balkiye imalindi 

(Lira) (b i ra) 

88.472.515' 831.676.032 
3:316.196 44.844:989 

160.799:947 2.444:676.95 i 

40.086.882 
34.836:105 
312.379:859 

Vergi 
(Lira) 

t! .'252:561 
5J6O7.046 

12.8 60:952 

10.48! :2ü 1 
12.951:944 

— 

Matrahı 
(Satış bedeli 
veya öle/ü) 

948.8136:500 
45.369.496 

2)884 .843 .477 

41:848.728 
82.060.020 
79.066:2128 

ilk 'tuadde 
indirimi 

(Lira) 

55.3il2.l870 
1.630.124 

227.614.768 

. 
12.405.100 
512.178.022 

Balkiye nnaitrah 
.(Lira) 

8013:5123:630 
4I3.739.13712 

2:657:228.709 

41.848.728 
19:594:911 
2)6.888:206 

Vergi 
-(Lira) 

110.327.448 
'5.4183:661 

450.167:67C 

12.4dO.29C 
8.8B7.90K 

10.755.815 

87.333,111 '252:259:479 
41.856.418 2İ87.133.77Ö 
55.820.440 5i65.189.750 
40:125.850 1.0500714:865 

1313.410:633 3015.006,017 

4.40)6.998 
68.647:203 

30.242.481 

'39.054.052 
4.575.406 

d2.831.059 
2.002.678 

17.760.080 
'2l29.33f9.40i5 

02.006:6153 

854:9013.1867 
76.088.401 
12.370:640 

7:810 

'10-3.548J247 
1.33I5J19 

49:829.485 
516.1619:980 

225.150.180 
802.883:941 

'68,240.454 

2.1664.012 
43,738:619 

15.1İ28.985 

422.238.391 
387.030:502 
548.022:654 
d 26.8-68.687 
618:254:402 

147.20:3.1503 
390.689.915 

103.1394:660 

107.867.584 1.081.707:534 
'19:9212.096 11'3.274.6126 

8.Û9İ2.660 80:8912:6129 
1.406 1J6Ö0 

— 500:534 
88.989:058 268.945.007 

400,51% 4.351.789 
4.0513J23'5.767 1.775.1247/150 4.843.290.147 

— 147.405:531 

— 223.1344.1540 
2.497.307 

804.981.459 11.144.293 J8712 3.242.380.415 14.541.938.517 
_ _ I948.71I3.7I28 3.170:871.620 
__ __ 1:899.209 137.8016:100 
— — 82.112.205 5.262.206.1718 
__ _ 1.71313.233 117.645:669 
— — B2J577.48I8 38.5011 .722J9İ04' 
— — !25:57!2.93i2 16.003.479 
_ _ i96.002.2O2 92.865.140 

97.758:064 324.480.827 
45.766.869 341.263:6133 

8:241:548 530.781.106 
'61.203:984 1.065,574.703 
92:961,866 525.292.536 

— 447.2103:503 
81.052.604 309.637.311 

38.885.060 69.509.609 

— 1 .OS1.7Ö7.584 
84:285:540 81.989.086 

2:907,424 77,895 .'205 
— .1:690 
— 5)00:534 

40.422.244 ,238J5I22,763 
2.611.078 1.740.716 

64.'28I2.«K 
75.588.409 

H6İ2J3&6.17£ 
8)20.000.6 İ t 
1612:041.8120 

2.886.884 
66,205.3127 

17.197.89fi 

175.884.94S 
20.497.2flt 

8:738.64^ 
m. 

aoo.17^ 
416.I271.2I8C 

522.21E 
— 4:843,290.148 2jr57.TO.10t 

3:763:265 H43.042.1266 

27:886:657 195.457.-883 
— 2.497)307 

80.447.86^ 

87.526.606 
624.82 r 

879.127.091 13.602.811.426 3.955.447.92? 
— — 1.291.1515.07* 
— — 11:157.02 
— — (87:905.811 
— — 1.779.8:0: 
— — I23.İİ01.03Î 
_ _ 6:401.07r 

_ . __ 69.8(72,30' 

Toplam 
Gen«l vengi toplamı 

— 1.173.610.947 
— 4.415.591.362 

— 1.491.732.30 
— 5.447,180i*: 

http://34-.83i6.165
http://22.t67.078
http://92.249.WH
http://8i3.472.515
http://55.3il2.l870
http://2i6.888.206
http://12.4dO.29C
http://5i65.189.750
http://t33.410.633
http://'2l29.33f9.40i5
http://422.238.30r
http://300.6i89.915
http://i943.71I3.7I28
http://i96.002.2O2
http://il47.2i03.5O3
http://33.885.0f6O
http://17.197.89iS
http://20.497.ail
http://416.I271.38C
http://2jr57.TO.10t


BÖLÜM : VI 
Bütçede uygulama yılı içinde meydana gelen değişmeler 

lUtree 'kanunları ile yerilen Ibaşkın.p'ie ödenekle riniu aynen -kal madiği, yıl i evinde aktarmalar ve ödenek gibi mekanizmalarla değişikliğe uğradığı 
vre 'Verilen 'ödeneklerin itam anımın İıareanımakhğı 'bilinmdktedir. 

Bu 'bö'I'iiım. 1965 - 1970 malî yıilları itibariyle genel, ve kaltmıa •İmlfeeler ödeneklerinde yıl ieinde meydana gelen değişmeleri (kapsamaktadır. 'Konu, 
kon/sdid^ Mi'tlee, cari, yaltırmı, sermaye ve .'tranısler harcamaları, iti'bar iyi e incelmnıi'ş'tir. 

A) Konsolide bütçede toplam ödeneklerle kesin harcamaların mukayesesi : 
Yıl içinde ek ödenek, >o;lağani.is:tıü ödenek ve aktanmalardan s'oııra vasıl, olunan ıtop'lam ödeneklerle malî yıl 'sonunda ibeliren kesin harcamaların 

'catişılaştınİTiiası aişağıdaki VI — 1 numaralı tabloda global rakamlar ve yüzdeler itibariyle gösterilmiştir. 

TAıBLO : VI — 1 

Konsolide bütçede toplam ödeneklerle kesin harcamaların 'mukayesesi 
Kesin hatv.aın al arın 

Toplamı ödenek Kesim 'harcama toplam ödeneğe 
Yıllar ('Milyon Tl.) ('Milyon. Tl.) oranı (%) 

Cari harcamalar 
19«5 8.588 7.810 flO.9 
1966 9.374 S. 6H") 92:6 
1967 10.640 9.849 92:6 
19168 112.027 11.12.1 92.5 
1969 13.320 12.328 92:5 
1970 15.751 14:676 93J2 

Yatıri'm harcamaları 
1965 4.271 3.711 86:9 
1966 5:275 4.728 89:6 
19;67 5,84^3 T) .301 '92:3 
1968 6.8187 6.^m 92.7 
I9>69 7:640 6.659 '87.1 
1970 7.5150 6.99ı9 92.7 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1965 3.876 3.410 88.0 
1966 4:203 3:910 93.0 
1967 4J876 4.491 92.1 
1968 6,3166 4.860 76.3 
1969 7.858 '6.930 . 88J1 
1970 12.481 10.486 84.0 

Toplam 
1965 '16.735 14.931 89.'2 
]m$ 18:8:52 17.0123 91:9 
1967 :21.1359 19.731 92.4 
1008 25J252 22.306 38:6 
1969 ı28.31!8 25:917 89.3 
1970 35.784 32.161 89.9 
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ıO) Katma fofitçjelerde yıl içinde meydana gelen değişmeler : 
KaJtmıa Ibütçelerde yıl içinde çeşitli kanunllar çerçevesinde verilen ödenekler ve yapılan akjtarniA'lar sonocn ımeydana gıelen dıeğişmelteır ve bütçe 

âi>e verilen IbaşlanjgDç ödenmeklere loranlıain Itıalblo : VI —4 ite yer laJlimaktadiır. 

TABDO : VI — 4 
Kalana bütçelerde yıl içindeki değişnMer 

Yıllar 

Iİ96Ö 
1968 
19167 
H9f63 
1969 
11970 

119105 
19ı80 
1967 
1®68 
1909 
1970 

1965 
1966 
1967 
19*68 
1909 
1970 

1965 
19>66 
1.9!67 
1968 
1939 

(*) 

o 

n 

1970 (*) 

Bülfeçe olİJe 
veriletil 

760 
ea4 
932 

1.028 
1.1281 
1.Ö412. 

2.(178 
2.557 
2.816 
>3.'645 
4.023 
4.081 

Çeşitti kanu m- Aktarmalarla 
larlla eklemen Eklenen 

Cari harcamalar 
28 
77 
91 

im 
74 

İ217 

5 
11 
5 

14 
20 
69 

Yatırım harcamaları 
1150 
248 
429 
465 
376 
932 

Sermaye teşkili 
I3î9'2 
415 
464 
'922 
698 
951 

8.1300 
!3.79'6 
4.212 
5J96 
6.002 
6.§74 

23 
18 
30 

168 
40 
48 

19ı6 
343 
550 
737 
490 
'797 

v© t r a n s 

Toplamı 

13 
88 

116 
32 
54 

123 

Düşülen 

6 
15 
8 

16 
14 

16 

30 
108 
187 
157 
1(34 
195 

fer harcamaları 
17 
23 
23 
28 
37 
32 

35 
122 
144 
75 

İlli 
'224 

a 
111 
11 
15 

3 
'3 

317 
134 
206 
189 
151 
204 

Toplam. 
ödenek 

78'2 
897 

1.020 
1.160 
1.061 
1.1682 

2.311 
2.785 
3.174 
3,985 
4MB 
4.741 

431 
445 
506 
703 
772 

1.028 

3J524 
4.127 
4.700 
5.819 
•6.452 

' 7.391 

(*) Geçici rakamlardır. 
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BÖLÜM : VII 

DEVLET BORÇLARI 
öıeçen yd bütço gerekçesinde olduğu gibi bu yıl da; Devlet borçları bölümünde Hazine işlemleri ile ilıgili kısa vadeli borçlanmıalar ve Merkez 

Bankasından1 alınan kısa vadeli îbamka (kredileri dışında kalan bir yd ve daJha uzun vadeli îyorçlarımızhakkmda bilgi veralrnjöktedir. 
Yine geçen yılki tertibe uygun olarak; söz konusu bilgiler dövizle ödenecek dış borçlar, Türk Parası ite ödenecek dış borçlar ve iç. borçlar tâli 

(başlıkları altında toplanmıştır. 
I. — Dövizi© ödenecek dış (borçlar : 
30 . 9.1971 durumu : 
Türkiye'nin dövizle ödenecek dış borçlanıımai' Devlet Bütçesi, bütçe dış kamu sektörü, özel sektör, konsolide ticari borçlar olarak borçlulara 

(göre ve ayrıca milleıtleıraraisı 'kurumlar, yabancı hükümetler, yabancı firmalar, konsolide ticari iborçlar olarak alacaklılara göne tasnifi ve tutar
ları (1) sayılı tabloda gösterilımişltir. 

TABLO : .1 
Dövizle ödenecek dış borçlar 

(30 . 9 .1971 durumu) 
(Milyon dolar olarak) 

A) Borçlulara giöre toplam 
a) Devlet (bütçesi toplamı 

— Genel bütçe 
— ıKıatıma bütçe 
—. Karşdığı taınsil edilecekler 

ıb) Bütçe dışı kamu sektörü toplamı 
— Merkez Bankası (IMF) 
—• Devlet Yatırını Bankası 
— liktisadi Devlet Teşekkülleri 
—• Diğerleri (Resmî sektör Krd. İth.) 

c) (Özel sektör ftoplamı 
—• Sınai Kalkınma Bankam 
— Ereğli Deimir ve Çelik Fabrikası 
—• Diğerleri 

d) Konsolide ticari [borçlar 

Borç 
miktarı 

1. 

2.095.4 
1.807.6 
1.260.4 

163.7 
383.5 
186.8 
1.10.0 
40.1 
36.4 
0.3 

95.7 
3.1.2 
32.0 
32J5 
5.3 

Kullan ılmıyan 
kredi 
miktarı 

!2 

542.3 
470.0 
160.0 
#3.0 

217.0 
28.3 

—• 
— • 

28.3 
—. 

44.0 
42.0 

— 
2.0 
— 

Toplam 

2.637.7 
2.277.6 
1.420.4 

256.7 
600.5 
215.1 
ııo.o 
40.1 
64.7 
0.3 

139.7 
73.2 
32.0 
34.5 
5.3 

Faiz 
tutarı 

(#) 
4 

976.5 
862.9 
521.4 
100.1 
241.4 

51.2 
— 

10.0 
4İ.1 

0.1 
62.4 
43.1 
10.8 

8.5 
+ 

(*) Faiz tutan, kredilerin tamamı kullanılmış gibi hesaplanmıştır. 
•—• Konsolide borç rakamları ve konsorsiyum kredilerinin kullanmaları T. C. Merkez Banka

sından, kredili itlıalât ile özel sektör borçlan ilgili daire ve müesseselerden alınmıştır. 
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Döviz ödenek dış (borçlar* 
(30 . 9 . 1971 durumu) 

(Milyon dolar olarak) 
d) Konsolide ticari foorçlar 

Kullanıl nuy an Faiz 
Borç kredi tutarı 

m/iktan miktarı Toplam. (*) 
1 2 3 4 

B) Alacaklılara göre toplam 2.095.5 542.3 2.637.7 976 
a) 'Milletlerarası kurumlar toplamı '951.6 183.6 735.2 30O 

— Dünya Barakası (IBRD) 68.5 122.7 191.2 161 
—• MillıeltLerarası Kalkmımıa Baınka-

sı (IDA) 
—• İMilleltlerarası para fonu (IMF) 
—• Avrupa Para Anlaşması (EMA) 
—• Avrupa ödemeler Birliği (EPU) 
—• Avrupa fekân fonu (ERF) 
—. Avrupa Yatırım Bankası (E1B) 
—. Milletlerarası fmausm an Ku. (IFO) 
Yalbaincı hükümetler toplamı 
— A. B. D. 
—. Almanya 
—. İngiltere 
— Diğerleri 

86.4 
110.0 
130.0 

6,6 
5.7 

141.3 
3.1 

1.484.2 
774.6 
348.0 
108.1 
253.5 

25.7 
— 
5.0 

— • 

^ -
28.9 

1.3 
358.0 
162.0 
48.6 
29.7 

117.7 

112.1 
110.0 
135.0 

6.6 
5.7 

170.2 
4.4 

1.842.2 
936.6 
396.6 
137.8 
371.2 

23 
— 

10 
0 
2 

100 
1 

657 
383 
126 

38 
109 

c) Yalbancı firmalar (Kredili î th. Özel 
Yalbancî sermalye ikrazları) 54.3 0.7 55.0 18 

d) Konsolide ticari (borçlar 5.3 — 5.3 

(*) Faiz tutarı, kredilerin tamamı kullanılmış gibi hesaplanmıştır. 
—. Konsolide borç rakamları ve konsorsiyum kredilerinin kullanmaları T. C. Merkez Bankası 

dan, kredili ithalât ile özel sektör borçları ilgili daire ve müesseselerden alınmıştır. 
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OBu talbloıran '(1) No. lıı sütunu memleketimize açılan dış kredilerden 30 . 9 . 1971 sonuna kadar fiilen kutlanılan ve gelecekte dövizle ödenecek 
olan anapara miktarını, (.2) No. lu sütun sö*z konusu kredilerden keınıüz ılcullanılmış olan kısmı, (3) No. lıı «ütün ise kredi bakiyelerinin de kul
lanılması halinde ulaşdacafc Iborç miktarını göster inektedir. (4) ııueü sütundaki faiz tutarı, kullanma tarikleri farklı kredilerin tamamının kullanılma-
sı lalinde ödenmjesi mulhtemıel âzami faiz miktarını belirtmektedir. 

Türkiye'nin dövizle ödenecek dış ödeme mükellefiyet ini temsil öden 2.095.4 milyon dolarlık borçtan, yıLlık taksitlerinin Türk lirası olarak: mu
adili Devlet 'bütçelerime konulacak ödenekler ile karşılanacak miktar 1.807J6 milyon dolardır. Ancak bunum. 383.5 milyon dolarlık kısmının Türk 
lirası karşılığı söz konusu ikreidileırden faydalanan resmjî ve özel sektör kurumlarından Devletçe tahsil 'edilecektir. Şöyle İd; Hazine, Amerikar 
AID Teşkilâtından sağlanan bir kısım kredilerle Milletlerarası Kalkınma Birliği (AID) ve benzeri kuruluşlardan sağlanan kredileri, kredi anlaş
maları gereğince, igıenellikle daha kısa bir vâde ve dallı a yüksek bir faizle sözü •edilen resmî ve özol »sektör kuruımlarına ikraız etmektedir. Böy
lece dövizle ödenecek dış borçlardan Türk lirası 'muadili Devlet bütçelerime ödenek olarak konulması gereken mjiktar — 383.5 milyon dolar karşı
lığı Türk lirası bunu bizzat 'kullanan resmî ve özel kurumlardan taihsil 'olunacağından—- (1.807.C — 383.5 = 1.424.1) milyon dolardan ibaret bu
lunmaktadır. Bu Iborç tuıtaruını da 1.260.4 millyoin! doları genel bütçeden 163.7 nıiliyon 'dolan katma 'bütçelerden karşılanacaktır. 

Devlet Bütçesi dışında kalan kamu sekltöriince ödenecek borç. toplamı 186.8 milyon dolardır. Bunun 110.0 milyon doları Merkez Bankası tara
fından kullanılan milletlerarası para fonu (IMF) «iStamdiby» İcredilerin, 40.1 milyon ıdolân Devlet Yatırım Bankasına, 36.4 milyon dolan. İktisad' 
Devlet Teşekkülleri benaeri kuruluşların konsolide ticari borçları dışındaki borçlarına aittir. 

95.7 'milyon dolar tutarındaki özel sektör borçlarına, konsolide borçların özel sektöre isaibet >edeaı kısmı —- Tablonun (d) işaretli bölümünde ayrıç? 
gösterildiği için — dahil değildir. 

Aynı talbloou.ii alacaklılara göre yapılan tasnifinde görüldüğü üzere; dövizle ödenecek toplam dış borçların 551.6 milyon doları milletleraras 
kurumlara, 1.484.2 nıilyoaı doları yabancı hükümetlere ait bulunmakta, 54.3 milyon doları yabancı firmalarca resmî ve özel sektöre verilmiş kre 
dilleri ifade 'etmekte "ve 5.3 ımilyon doları da konsolide ticari borçlardan doğmiuş bulunımaiktadır. 

30 . 9 .1970 —. 30 . 9 .1971 tarihleri itibariyle dış borçlar : 
Dövizle ödenıecelk dış borçların 30 . 9 . 1970 ve 30 . 9 . 1971 tarihleri itibariyle durumları, mukayeseli olarak, Tablo (1—A) da göstertilmişitir. Tat 

iltonun tetkikinden anlaşılacağı üzere bir yıl öncesine nazaran borç toplamı muhtelif borç kalemlerinden meydana gelen 289.3 milyon dolar tutarın 
daki artış ve 10.3 milyon dolar tutarındaki •eksiliş sonucu olarak 279.0 milyon dolarlık 'bir artış kaydetmaştir. 

http://talbloou.ii
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30 

TABLO : 1 — A 

9 . 1970 - 30.9.1971 tarihlerindeki dövizle ödenecek dış 'borçların mukayesesi 

A) Borçlara güre toplam 
a) Devlet bütçesinden ödenecekler 

— 'Genel bütçeden 
— Katma bütçeden 
— Karşılığı tahsil edilecekler 

b) Bütçe dışı kamu sektörünoe ödene
cekler 
— Merkez Bankasınca 

ödenecekler (IMF) 
— Devlet Yatırım Bankasınca 

ödenecekler 
—• İktisadi Devlet Teşekküllerince 

ödenecekler 
—• Diğerleri (Resmî.sektör Kr. İtli.) 

c) Özel sektörce ödenecekler 
— Sınai Kalkınma Bankasınca 

ödenecekler 
— Ereğli Demir Çelik Fabrikası 
— Diğerleri 

d) Konsolide ticari borçlar 
289.3 Artışlar toplamı 

10.3 Eksilişler toplamı 

Borç 
Miktarı 

30 .9 1970 

1.816.4 
1.548.1 
1.113.2 

137.4 
297.5 

169.8 

95.0 

38.9 

35.5 
0.4 

84.1 

18.5 
33.0 
32.6 
14.4 

Borç 
Miktarı 

30 . 9 .1971 

2.095.4 
1.807.6 
1.260.4 

163.7 
383.5 

186.8 

110.0 

40.1 

36.4 
0.3 

95.7 

31.2 
32.0 
32.5 
5.3 

Artış 

279.00 
— 

147.2 
26.3 
86.0 

— 

15.0 

1.2 

0.9 
— • 

— 

12.7 
— • 

—. 
—. 

Eksiliş 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 

0.1 
— 

1.0 
0.1 
9.1 

İ79.0 Fark (Artış) 
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Yıllar itibariyle dövizle ödenecek dış 'borçlar yükü 

30 . 9 . 1971 tarihi itibariyle, dövizle ödenmesi gerekli dış borçlarımız için anapara, faiz ve bunların toplamı olarak yapılacak borç ödemelerinin 
yıllar itibariyle dağılışı (Tablo 2) de gösterilmiştir. 

TAİILO : 2 

Dövizle ödenecek dıs borçların yıllar itibariyle yükü 

Yıllar 

1971 (3 
1972 
1973 
1974 
1975 
197(i 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 — 

j ı y ) 

2018 

((Milyon dolar olarak) 
Anapara 

(J5.1 
161.4 
191..G 
129.9 
117.8 

89.8 
93.5 
97.7 

102.7 
99.0 

1.489.2 

Faiz 

27.3 
72.8 
68.0 
Ü3.6 
57.0 
53.7 
52.2 
50.4 
47.8 
44.4 

439.3 

Toplam 

92.4 
234.2 
259.6 
193.5 
174.8 
143.5 
145.7 
148.1 
150.5 
143.4 

1.928.5 

Toplam 2.637.7 976.5 3.614.2 

Not : Yukard&ki tabloda görülen borç miktarları, anlaşma tutarları olup, faizler kredinin tamamı kullanılmış addolunarak hesaplanmıştır. 
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Dış borç ödıemeleriimiz ve ihracat gelirimiz : 
1960 - 1971 yılları itibariyle, dövizle tediyesi icabedeıı borç miktarı, ihracat gelirimiz ve söz konusu borç ödemelerinin ihracat gelirimize 

oranı ('Tablo 3) te gösterilmiştir. 
TABLO : (3) 

Dış Iborç ödemelerimiz ve ihracat gelirlerimiz 
(ıMilyon dolar olarak) 

Yıllar 

1960 
1.961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

se rvisi 

92.4 
132.0 
132.4 
145.1 
141.1 
172.2 
146.1 
128.8 
128.5 
145.9 
199.6 
222.3 (1) 

İhracat 

320.7 
347.1 
3,81.2 
368.1 
410.8 
464.0 
490.0 
522.6 
496.4 
536.8 
588.5 
640.0 (1) 

Oranı j% 

28.8 
38.0 
34.7 
39.5 
34.3 
37.1 
29.8 
24.6 
25.9 
27.2 
33.9 
34.7 

(1) Tahminî ve geçici rakam. 
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2. — Türk lirası âle ödenecek dış borçlar : 

30 Eylül 1971. itibariyle A. (B. I), Hükümetince verilen kalkınma ikraz i'ouu (I)LF) Mai'slıall Yardımı ve tarmı maddeleri kredilerinden doğan 
bu borçların miktarı ye borçlu gruplara göre dağılışı (Tablo 4) te gösterilmiştir. 

TABLO : 4 

Türk lirası ile ödenecek dış borçlar 

.(30 . 9 . 1971 durumu) 

(Milyon Türk lirası olarak) 

Borçlulara g"Öre toplam 
a) Devlet bütçesi toplamı 

— Genel bütçe (*) 
b) Bütçe dışı kamu sektörü 

— Devlet Yatırım Bankası 
—- İktisadi Devlet Teşekkülleri 
c) özel sektör toplamı 
-— Ereğli Demir Oelik Fabrikası 
—• Diğerleri 

Boi'O 
miktarı 

1 

4.033.9 
1.935.1 
1.935.1 

494.1 
404.4 
89.7 

1.645.7 
1.620.4 

34.3 

Kullanıl-
mayan 
kredi 

miktarı 
2 

302.4 
302.4 
302.4 

—, 
— 

— • 

— 
— 
—. 

Toplam 

4.386.3 
2.237.5 
2.237.5 

494.1 
404.4 

89.7 
1.654.7 
1.620.4 

34.3 

Faiz 
tutarı 

4 

1.849.9 
915.5 
915.5 
204.5 
197.5 

7.0 
729.9 
722.8 

7.1 

(*) Tarım kredileri ile ilgili olarak karşılığı bu krediden faydalanan resmî ve özel kurumlardan tahsil olunacak meblâğ genel bütçe rakamına 
dâhildir. 
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Yıllar itibariyle Türk lirası ile ödenecek dış borç yükü : 
Bu kredilere ait anapara ve faiz ödemeleri şeklindeki bun; servisinin yıllar itibariyle dağılışı (Tablo 5) tc gösterilmişti! 

TABLO : 5 

Türk lirası ile ödenecek dış borçların yıllar itibariyle yükü 
(30 . 9 . 1971 durumu) 

(Milyon Tl. olarak) 
Yıllar Anapara Faiz Toplam 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 -

(3 ay) . 

— 2014 

91.4 
219.2 
220.5 
190.0 
195.5 
191.4 
195.4 
199.4 
203.7 
207.6 

2.472.2 

66.9 
171.3 
160.8 
151.1 
142.6 
134.1 
125.5 
116.9 
108.2 
99.2 
573.3 

158.3 
390.5 
381.3 
341.1 
338.1 
325.5 
320.9 
316.3 
311.9 
306.8 

3.045.5 

Toplam : 4.386.3 1.849.9 6.236.2 
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3. — tg borçlar : 
Devlete aidolup vâdesi bir yılı aşan iç borçları ile diğer kamu sektörü tahvillerinin 30 Eylül 1971 tarihi itibariyle durumu (Tablo 6) da açık

lanmıştır. 
'TABLO : 6 
iç borçlar 

(30 . 9 . 1971 durumu) 
(Milyon Tl. olarak) 

(Miktar : Milyon Tl.) 
Borç miktarı Faiz t u t a n 

A) Deviei bütçesine ödenecek 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 

— - İç istikraz tahvilleri 
— İç konsolidasyon tahvilleri 
— Tahkim edilen belediye borçları 

(691 ve 1376 sayılı kanunlar) 
— Tasarruf bonoları 
— Diğerleri 

b) Katma bütçe toplamı 
— Devlet Su İşleri tahvilleri 

B) Diğ'er kamu sektörü istikrazları 
a) Devlet Yatırım Bankası 
b) Genel bütçe toplamı 

— Ziraat Bankası tahvilleri 
— Emlâk Kredi Bankası tahvilleri 
—ı Halk Bankası tahvilleri 

c) Belediyeler 
— İstanbul Belediyesi 
— Ankara Belediyesi 

Genel toplam (A + B) 29.474.4 13.792.5 
Bu tabloda «İBorç miktan» sütunu evvelce çıkarılmış istikraz tahvillerinden ve diğer şckillerdeki borçlanmalardan henüz ödenmemiş olanların 

tutarını; «Faiz tutarı» sütunu da bunların itfasına kadar ödenmesi gereken faizin miktarını göstermektedir. 
İç koiısolidasyon tahvilleri 6 . 12 . 1960 ve 1 2 . 6 . 1963 tarih ve sırasiyle 154 ve 250 sayılı kanunlar gereğince Hazine ve İktisadi Devlet 

Teşekküllerinin kısa vadeli borçlannın konsolide edilmesi üzerine, Hazine tarafından Devlet Yatırını Bankası (Amortisman ve Kredi Sandığı), 
Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (İşçivSigortaları Kurumu) ve Merkez Bankasına verilmiş tahvillerdir. 

Takdim edilen belediye borçlan kalemi, 16 . 7 . 1965 tarih ve 691 sayılı Kanun, ile 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesi gere
ğince, Hazinece konsolide edilen belediye ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin borçlannın, ilgili komisyonca tesbit olunmuş kesin mik-
tannı göstermektedir. 

20.792.0 
20.783.6 

3.257.1 
7.285.7 

2.906.7 
7.207.7 

126.4 
8.4 
8.4 

8.682.4 
7.962.6 

520.8 
39.5 

476.8 
4.5 

199.0 
53.1 

145.9 

7.756.6 
7.755.5 
2.628.0 
2.263.2 

2.860.9 
3.4 
1.1 
1.1 

6.035.9 
5.848.4 

187.5 
— 

187.5 
— 
— 
— 
— 

http://koii.solidas.yon
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«Diğerleri» başlığı altındaki borçlar daha önce dış bor el ar mahiyetinde iken halen Dövlet Yatırım Bankasında toplanmış bulunan 1935 Türk 
borcu tahvilleri ile Kambiyo zararlarını karşılamak üzere 18 . 8 . 1960 tarih ve 65 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasına verilen tahvillerin 
tutarını göstermektedir. 

Devlet ıSu İşleri tahvilleri kuruluş kanununun, verdiği yetkiye •dayanılarak çıkarılmıştır. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri kalemi, T. C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Halle Bankası tahvillerinin toplamını 

göste rmekv edir. 
30 . 9 . 1970 — 30 . 9 . 1971 tarihleri itibariyle iç borçlar : 
İç. borçlar mezkûr tarihler itibariyle, mukayeseli olarak, Tablo (6/A) da gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere bir yıl ön

cesine nazaran borç toplanıl, muhtelit' kalemlerde meydana »elen 4 780,5 milyon Tl. tutarındaki artış ve .113,3 milyon Tl. tutarındaki eksiliş
lerin muhassalası olarak 4 u'o'7.2 «milyon Tl. Jık bir yükseliş kaydetmiştir. 

TABLO : G/A 

30 . 9 . 1970 ile 30 . 9 . 1971 tarihlerindeki iç borçların mukayesesi 
30.9.1970 30.9.1971 

Borç Borç 
•Miktarı Miktarı Artış Eksiliş 

A) Devlet Bütçesine ödenecek 17.386.4 20.792.0 
a) Genel bütçe toplamı 17.376.1 20.783.6 

— İç istikraz taJhvilleri 2.837.5 3.257.1 419.6 
— İç 'koıiLsolklasyoıı tahvilleri 7.342.7 7.285.7 — 56.5 
—• Tahkim edilen belediye borçları 

•(691 ve 1376 sayılı kanunlar) 
— 'Tasarruf Ibo.noları 
—• Diğerleri 

b) Katma bütçeler 
—• Devlet tin İşleri tahvilleri 

B) Diğer kamu sektörü istikrazları 
a) Devlet Yatırımı Bankası 
b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 
e) B:C tediyeler 

— İstanbul Belediyesi 
— «Ankara Belediyesi 

'G-enel toplam (A + B) 

944.5 
6.119.1 

132.8 
10.3 
10.3 

7.420.8 
6.798.4 

56,2.3 
60.1 
60.1 

2.906.7 
7.207.7 

126.4 
8.4 
8.4. 

8.682.4 
7.962.6 

520.8 
199.0 
53.1 

145.9 

1.962.2 
1.088.6 

— 

— 

1.164.2 
— 

— 
145.9 

— 
— 

(İ.4 

1.9 

.— 
41.5 

7.0 
* 

24.807.2 29.474.4 4.667.2 
4.780.5 Artışlar 

113.3 Eksilişler 
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Yıllar itibariyle iç fbarç yüM : 
Devlöt Bütçe'sinlden öıdeneceik iç borçlarımızın önütajüzideki yıllara ait anapara ve faiz öldemeleri ışeMindie borç servislerinin tutairı 30 Eylül 

1971 'tarihinldıeoı yıl «somama kadar ödenmesi gerekenlerle birlikte (Tablo 7) ide gösterilmiştir. 
1972 yılındaın itibaren iç borç ödemelerinde görülen artış, tasarruf bonoları anapara öd ekmelerinin! bu1 yııl ba'şlarnamıaısındıam, 1973 yılunda 

başlayan artış da yulkardalki sebebeimznmamen 347 sayiilıı Kamunla Menmıesi göriye bıraikılaıı Hazinemin Merkez Bankasına olan borçlarının ödeme 
başlangıcının bu yıla naslamıasımdaaı ileri gelmektedir. 

TABLO : 7 , 

iç ıfeo<rçların yıllar itibariyle yülkii (*) 

'(3 

Yıllar: 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
19'79 
1980 
1981 

03 ay) 

— 2072 

Toplamı 

• 0 . 9 . 1971 
(Milyon Tl. 

Anapara 

62.4 
982.2 

1.093.5 
1.0199.6 
1.149.2 
1.287.0 
1.327.4 
1.449.0 
1.174.2 
1.280.8 
9.936.7 

20.729.0 

Durumu) 
olarak:) 

FaJiüî 

23.5 
757.5 
847.4 
749.3 
695.8 
639.1 
572.3 
504.7 
428.3 
368.1 

2.170,6 

7.756.6 

Toplam 

85.9 
1.739.7 
1.940.9 
1.848.9 
1.845.0 
1.876.1 
1.899.7 
1.953.7 
1.602.5 
1.648.9 

12.107.8 

28.548.6 

(*) Yıllar itibariyle anapara borç ödemelerinin 1971 gerekçesinde verilmiş rakamlara nazaran farklı olum, başlıca 1970 yılı Kalkınma İstikrazı ile 
sağlanan meblâğın ve 1376 sayılı Bütçe Kanununun 59 ncu maddesi gereğince tahkim olunan belediye borçlarının ödemede dikkat nazarına alınmasından 
ileri gelmektedir. Faiz ödemeleri ile ilgili değişiklik, mezkûr sebebe inzfmamen Tasarruf Bonusu faiz tutarlarının artmasından doğmuştur. 
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BÖLÜM : VIII 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

I - 1970 yılı sonuçları : 
•—• İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1970 yılı genel yatırım ve finansman programında; faaliyet sonucu kaynak yaratılması, alacak tahsilatı, borç

lanma ve maddi varlıkların likide edilmesi yolları ile kurumların temin edecekleri fonlann, yıl içinde ödiyeeekleri borçlar ve açacakları krediler 
ile ek işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşilıyabilmesi için 1,3 milyar liranın ve yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri için 4,9 milyar liranın temininin 
gerekli olduğu kabul edilmiştir. Aynı programda, 6,2 milyar liraya Ulaşan finansman ihtiyacından 3,5 milyar liralık kısmın D.Y.B. kredileri ve 0,9 
milyar liralık kısmın dış proje kredileri ile karşılanması ve bakiye 1,9 milyar lira için de bütçe transferlerinden yararlanılması öngörülmüştür. 

—- 1970 yılmm ikinci yarısında alman ekonomik kararlar, devalüasyon, Personel Kanunu ve toplu iş sözleşmeleri, 1970 yılı genel yatırım ve 
finansman programının varsayımlarını bütünü ile değiştirerek 2.3 milyar liraya ulaşan bir ek finansman gereğine yol açmıştır. 1970 yılı genel yatırım 
ve finansman programını ve aynı yılda elde edilen sonuçları aksettiren tablo aşağıdadır. 

(Milyon Tl.) 

Kaynaklar 
1. Kâr - zarar 
2. Amortisman 
3. 'Alacak tahsilatı 
4. Borçlanma ve diğer 

Ödemeler 
1, Borç. ödemeleri 
.2. IS tok artışı 
3. iDiğer kullanımlar 

Fark 
Toplam yatırm 

Finansman ihtiyacı 
Finansmanı kaynakları 

1. D.Y.B. kredileri 
2. D.Y.B,. borç tecili 
3. Proje kredileri 
4. Bütçe transferleri 

Program 

4.854 
1.024 
1.356 
1.132, 
1.342 
6.144 
4.629 

229 
1.286 

— 1.290 
— 4.943 

— 6.233 
6.233 
2.223 
1.260 

850 
1.900 

Gerçekleşme 

9.747 
— • 582 

1.456 
1.025 
7.848 

11.824 
4.970 
1.597 
5.257 

— 2.077 
— 6.130 

— 8.207 
8.207 
2.556 
1.260 
2.607 
1.784 

— Yukardaki tabloda görüleceği üzere program ile gerçekleşme arasındaki en önemli farklar, kâr - zarar ve borçlanma ile stok artışı ve diğer 
kullanımlar kalemlerinde ortaya çıkmakta ve yukarda değinilen ek finansman ihtiyacını da kapsamaktadırlar. 

— Kâr - zarar kaleminde kaydedilen 1,5 milyar lira seviyesindeki olumsuz gelişmenin başta gelen nedenleri, Personel Kanunu ve 1970 yılı içinde 
imzalanan toplu iş sözleşmelerinin malî yükleridir. 

— Destekleme alım fiyatları ile üretilen mal ve hizmetlere ilişkin fiyat ve tarifelerde öngörülen artışlar, stok maliyetlerini 1,3 milyar lira yükselt
miştir. 
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—• Diğer kullanımlar kaleminde ortaya çıkan 4 milyar Tl. s eviy esindeki artışın önde gelen nedeni, Türle parası dış değişim d e gerinin yeniden 
ayarlanmasıdır. Örneğin, devalüasyon, bir yandan kurumların işletmeye açılmış geçmiş yatırımlarının Tl. değerlerini artırırken (1,5 milyar lira), 
diğer yandan dış borçluluklarında aynı seviyede bir yükselişe sebebolmuştur. Diğer kullanımlar kal emindeki artışın bir diğer kısmını ise, devalü
asyonun sonucu olarak ortaya çıkan «akreditiflere ilişkin kur farkları» teşkil etmektedir (1,5 milyar lira) Kurumların açtığı kısa. vadeli bir kredi 
özelliğini taşıyan bu miktarın 1 milyar Tl. seviyesindeki bir kısmı tecil edildiğinden, borçlanma kaleminde aynı seviyede bir arttışa yol açmıştır. 

— Program ile gerçekleşme arasındaki en yüksek sapmanın ortaya çıktığı borçlanma, kalemi, kurumların 1970 yılı ek finansman gereğini de kap
samaktadır. Yukarda belirtildiği gibi, devalüasyonun sonucu olarak kuramların borçluluğunda meydana, gelen artışın bit- kısmı, birden fazla yıla da
ğılmış mükellefiyetleri aksettirmektedir. 2,5 milyar liraya ulaşan kur farkları, bu tip borç yükü artışlarının bir örneğidir. Bir* diğer örnek ise, Per
sonel Kanununun 9 aylık malî yüküdür. (800 milyon Tl.) 

— İ. D. T.'nin 1970 yılındaki borçlanmalarının bir diğer türünü, 1971 yılında muaccel hale gelmiş bulunan kısa vadeli borçlanmaları teşkil etmek
tedir. 10 Ağustos 1970 ten önce açılmış ve tecile tabi tutulmamış kur farkları, Personel Kanununun 1 aylık malî yükü 1970 yılında imzalanan Top. 
İş Sözleşmelerinin giderlerde meydana getirdiği artışlar, 1970 yılı dış borç. ödemelerine ilişkin kur farkları ve 1970 in ikinci yarısında 1. D. T.'nin 
dışında meydana gelen fiyat artışlarının olumsuz etkileri, 1970 yılı ek finansman gereğinin 2,3 milyar liraya ulaşmasında önde gelen nedenleri teş
kil etmektedirler. Nitökim, 1970 yılında İ. D. T. lcri, 1970 milyon lirası D. Y. B' na ve 055 milyon lirası Hazineye vergi borcu olmak üzere 1.445 
milyon liralık muaccel hale gelmiş borçlarını ödiyememlşicrdir. Bakiye 900 milyon lira seviyesindeki kısa vadeli1 borçlanmaları ise, 1970 yılı büt
çesinin Maliye Bakanlığı kısmına. 735 milyon lira ve Millî Savunma Bakanlığı kısmına 203 milyon lira ödenek eklenmesi suretiyle Şubat 1971 de 
karşı lanabilmiştir. 

— Özetle 1970 yılının ikinci yarısındaki iktisadi ve malî gelişmelerin İ. D. T.Ylc doğurduğu ek finansman gerekleri bütünüyle karşılanamamış 
olan ve bu nedenle 1971 yılma, 1971 genel yatının ve finansman programında göz önüne alınmış, 1.445 milyon lira seviyesinde bir ek finansman ge
reği ile girilmiştir. 

II - 1971 yılı içindeki gelişmeler : 
— 1970 yılı ek finansman gereklerini doğuran nedenler, İ. D. T.'lerinin 1971 yılındaki kaynak ve ödemelerini olumsuz yönde ve artan bir oranla 

etkilemiştir. 0,7 milyar Tl. seviyesinde tesbit edilerek programlanan 1971 yılı finansman gereğine ek olarak, 0 kurumda 1,7 milyar lira hasılat sağ-
lıyacağı tahmin edilen fiyat artışları 1971 genel yatırım ve finansman programının temel varsayımlarından birini teşlkil etmekte idi. Gecikme ile 
de olsa, 8 kurumda 1,7 milyar lira ek hasılat sağlıyacak şekilde gerçekleştirilen fiyat ve tarife artışlar, 1971 genel yatınım ve finansman programı
nın bu temel varsayımlının gerçekçiliğini koruyabilmiştir. Buna rağmen, 1971 yılı başından başlamak üzere aralıksız yürütülen «Programı izleme» 
faaliyetlerinin bir sonucu olarak elde edilen bilgiler, 1971 yılı genel yatırım ve finansman programının revize edilmesi gereğini ortaya koymuş
tur. 

— Bu gereği doğuran nedenlerin bir kısmı, 1971 programının finansman kaynaklarında, kaydedilen eksik gerçekleşmıelerle ilgilidir. Nitekim, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda kanuni tahsilat - ödeme farklarına ilişkin gelişmeler, Devlet Yatırım Bankasından programlanan tahvil alımlarını ger
çekleştirmeye yeterli olmıyaeaSk bir trendi izlemektedir. (700 milyon Tl.) 

— 1971 yılı ek finansman gereğini doğuran nedenlerden bir diğeri ise, genel ekonomik trend ve İ. D. T. yatırımlarının seyri ile ilgilidir. Nite 
kim, örneğin inşaat sektörüne girdi üreten Demir - Çelik gibi bâzı endüstrilerdeki talep güçsüzlükleri stok artışlarına yol açmaktadır. (Programa 
oranla 1,1 milyar Tl. dır) Ayrıca, bugün elde olan bilgiler, 1971 yatırımlarındaki programa oranla kaydedilen artışların dış proje kredi kullanı
mındaki yükselmeleri aşacağını göstermektedir. (200 - 300 milyon Tl.) 

Nihayet, İ. D. T. nin dışında kaydedilen fiyat artışları ve 1971 yılında imzalanan toplu iş sözleşmelerinin yükleri konsolide kâr - zarar kalemi
ni olumsuz yönde etkilemektedir. (300 milyon Tl.) 
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— Yukarda değinilen faktörlerin 2,8 milyar Tl. olarak tahmin edilen olumsuz etkisine, 1970 yılından devreden 1,4 milyar lira seviyesindeki açık 
eklendiğinde, 1971 yılındaki toplam olumsuz gelişmelerin Tl. değeri 4 milyarı aşmaktadır. Bununla beraber kurumların bu açığın bir kısmını kendi 
kaynaklarından tasarrufla karşılamak için çaba sarf etmelerinin bir sonucu olarak, ek finansman gereği 1,9 milyar lira seviyesine indirilebilmiştir. 
Bu miktarın 7500 milyon lirası 1971 bütçesine ödenek eklenerek, baldyesi 1972 yılı genel yatırım ve finansman programı çerçevesine ithal suretiyle 
karşılanmıştır. 

III - 1972 yılı Genel Yatının ve Finansman Programı : 

1. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1972 yılı yatırımları ile bu yatırımlara tahsis ettikleri kaynaMan ve sağlanacak finansman imkânları 1970 
ve 1971 yılları ile mukayeseli olarak Tablo (I) de gösterilmiştir. 

Yatırım 
İştirakler 

TABLO : 

1970 

6.173 
164 

: VIII - 1 

1971 

7.363 
391 

1972 

11.059.4 
511.7 

6.337 7.754 11.571.1 

Kalkan gümrük muafiyetleri (T 700.9 

Öz kaynak (2) 

Proje kredisi 
Bütçe ve fon (4) 
Borçlanma 

6.337 

— 1.064 

5.273 

2.411 
1.417 

1. 445 

7.754 

— 1.114 

6.640 

2.313 
3.170 

1.157 

12.272.0 

1.419.6 (3) 

10.852.4 

2.652.4 
8.200.0 

— 

(1) Gümrük muafiyetlerinin kaldırılması nedeni ile ilâve yatırım ve işletme ihtiyacıdır. 

(2) Görev zararı olarak teşekküle bütçeden 1970 te 367, 1971 de 641 ve 1972 de 660 milyon Tl. 
ödenmiş ve ödenecek miktarlar öz kaynaklar a dâhil edilmiştir. 

(3) Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden D. D. Y. na ödenecek 447 milyon Tl. kaynaklara dâhildir. 

(4) Bütçeden teşekküllere ödenen görev zararları hariçtir. 



— 156 — 

Görüleceği üzere İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım harcamaları yıllar itibariyle büyük artışlar göstermiş ve özellikle .1972 yılında 3.696.4 
milyon lira ile 1971 yılma göre % 50.2 oranında artmıştır. Bu durumda 1972 yılında toplam yatırım harcaması 11.059.4 milyon liraya ulaşmıştır. 
1972 yılı yatırım harcamalarının kurumlar itibariyle dökümü Tablo VIII - 3 te gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden görüleceği üzere T. Demir ve 
Çelik İşletmeleri (2.649.1 milyon Tl.); Etibank (1.343.0 milyon TL), Türkiye Elektrik Kurumu (1.377 milyon Tl.), T. P. A. O. (781,5 milyon Tl.), 
ve Fethim (800 milyon Tl.), gibi teşekküllere büyük yatırım görevleri verilmiştir. 3 ncü Demir - (Jelik Tesisleri (2.353.0 milyon Tl.) ile Alümin
yum. tesisleri (772,1 milyon Tl.), bu yatırımlar içinde ağırlığı olan münferit projeler olarak yer almaktadır. Yukarda adı. geçen beş teşekkülün 
1972 yılı yatırımları toplamı, bütün teşekküllerin 1971 yılı yatırım harcamalarına yaklaşmakta ve toplam 1972 yılı yatırımlarının da % 55 ini teş
kil etmektedir. 

2. — Teşekküllerin yatırımlarının finansmanına, tahsis ettikleri kaynak durumuna gelince, Tablo VIII - 1 den görüleceği üzere daimî bir artış 
göstermiştir. Örneğin 197L yılında 1.114.0 milyon Tl. olan öz kaynak toplamı 1972 yılında % 27,4 lüle bir artış göstererek i.419.6 milyon liraya ulaş
mıştır. Ancak .1971 yılında borçıl anılan 1.157.4 milyon Tl. sı 1972 yılında ödeneceğinden teşekküllerin 1972 yılına ait gerçek öz kaynak toplamının 
2.577.0 milyon lira olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Bu itibarla 1972 yılı yatırım ve finansman programı, iktisadi Devlet Teşekkillilerine ant 
bütün imkânların azami derecede zorlanması ile elde edilmiş gerçekçi ye tasarrufçu bir program olmaktadır. 

3. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1969 - 1972 yılları itibariyle kâr - zarar durum] arı Tablo: VIII - 2 de gösterilmiştir. Teşekküllerin 1970 
yılında 1.324.1 milyon liralık kâra ınukahil 1.941.4 milyon lira zarar etmek sat etiyle konsolide olarak 617 milyon lira zarar ettikleri görülmekte
dir. Şüphesiz bundaki en büyük amil, 1970 yılında yap ulan devalüasyon ile Personel Kanunu ve toplu iş sözleşmeleri sebebi ile memur ve işçi üc
retlerindeki 'artışların teşekküllerin ürettikleri mal ve hizmet fiyatlarına inikas ettirilmemiş olmasıdır. Bu olumsuz etkilenin telâ Pisine teşekküllerin 
mal ve hizmet fiyatlarına zam yapmak suretiyle 1971 yılında gidilebilmiştir. Bu nedenle teşekküllerin 1971 yılı konsolide kârı .1.072.5 milyon lira 
artarak 45'5.2 milyon liraya yükselmiştir. Yapılan zamların etkisinin 1972 yılında tam olarak görülmesi ve 1381 sayılı Kanun gereğince T. O. D. D. 
nın yol yenileme, tamir ve bakım masraflarının Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinden karşılanması neticesinde teşekküllerin konsolide İcarları toplamı 
1.817.7 milyon liraya ulaşmıştır. 

4. — Teşekküllerin 1972 yılı faaliyetleri neticesinde ortaya çıkacağı programlanan işletme açıkları ile yatırım harcamalarının finansman şekli 
aşağıda gösterilmiştir. 

— Teşekküllerin işletme açığı 2.196.1 
— Yatırımlar 11.059.4 
—• Kaldırılacak Gümrük Vergi muafiyetleri 

dolayısiyle ortaya çıkan ihtiyaç 700.9 

Toplam finansman ihtiyacı 11.956.4 
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ıFiaıaııismaıı ihitöyaıcımm [karşılanış şekli : 
1. Devlet Yatırını Bankası kredileri 2.444.2 

Öz kaynak 1.215.8 
S. S. K 1.039.4 
Emekli Sandığı 164.0 
düven Sigorta 5.0 
D. M. O. 20.0 

2. Devlet Yatırım Bankası finanasman fonu 8.860.0 
Bütçe transferleri 4.860.0 
İç ve dış istikraz 3.500.0 
Program kredisi 500.0 
TL. karşılıkları 

3. Proje kredisi 2.652.2 

Toplam 13.956.4 

5. Yukardaki tabloda da görüleceği üzere, kurumların işletme açıklarının finansmanı 2.2 milyon lira ve yatırımlarımın finanasmanı için 11.1 
milyar lira olmak üzere, cem'an 13.3 milyar liraya ihtiyaçları bulunmaktadır. Ayrıca, 1972 yılı Bütçe Eamıunu çerçevesinde ithalât vergi muafi-
/etlcründen bir kısmının kaldırılması nedeni ile 700 'milyon liralık bir ek finanasman gereği ortaya çıktığından, temin edilmesi gereken finans
man ihtilyaeı 14 milyar TL. ye yükselmektedir. Bu miktardan, proje kredileri ve DYB kredileri ile finanse edilecek dilimlerin indirilmesi halinde, 
jakiye ihtiyaç 8,9 milyar liraya düşmektedir. 





6. 1972 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde değinilen 8,9 milyar lira seviyesindeki bakiye finansman ihtiyacının, DYB ,n.ezditıde kurulacak olan 
bir fon kamalı ile kai'şılanması öngörülmüştür. 4,9 milyar lira seviyesindeki bütçe transferleri ve 0,5 milyar lira seviyesindeki program kredileri
nin TL. karşılıkları ile 3,5 milyar Jira olarak programlanan iç ve dış istikraz, değinil en fonun kaynaklarını teşkil etmektedir. 

TABLO : VIII — 2 

Kâr ve zarar 

Revize 
tahmin Program 

1909 kati 1970 kati 1971 1972 

M. K. End. Kurumu 
Sümerbaaık 
T. Çinıemto Sanayii 
T. Demıir Çelik 
SEKA 
Etilbank 
T. E. K. 
PETKİM 
Petrol Ofisi 
TPAO 
T. K. 1 
Azot 
Et - Balık Kurumu 
Topralk Mahsulleri Ofisi 
Türkiye Süt Endütrisi Kurumu 
Türkiye Şeker Fab. 
Yapağı Tiftik 
Yem Sanayii 
T. Zirai Don. K 
D. B. Deniz Nak. 
Denıizcilik Bankası 
PTT 
DDY 
THY 
TRT 
Turizm 
D. M. 0. 

07,4 
«7,4 — 
.13,9 — 

127,6 
116,7 
459,8 

— 
- 5,6 -

40,8 — 
252,3 

13,8 — 
— 51,3 — 

38,7 — 
53,2 

- 11,7 -
55,9 

3,8 
4,1 

25,4 
— 32,0 
— 142,3 — 

74,8 — 
— 687,1 — 

10,7 
11,0 — 

— 37 — 
28,4 

+ 1.457,9 .+ 
_ 9.33,9 — 

+ 523,5 — 

38,5 
7,2 
8,0 — 

438,8 
30,1 

232,5 
147,1 

8,3 -
10,4 — 

275,4 
240,5 — 
108,7 — 

66,3 — 
28,8 — 
16,9 — 
60,9 
0,4 
0,7 

23,4 
6,4 

103,5 —, 
371,7 — 
991,1 — 

11,7 
3,9 
5,0 — 

29,4 

1.324,1 + 
1.941,4 — 

617,3 !+ 

81,5 
107,6 

5,7 
425,0 
105,0 
260,1 
208,0 
108,2 — 

17,3 
250,0 

54,6 
4,3 

131,6 — 
255,1 — 

9,3 
72,3 

3,5 
2,0 
ı,ı — 

13,9 
79,7 — 

102,9 
581,2 — 

31,5 
9,7 
4,5 -

32,6 

1.706,7 + 
1.251,5 — 

455,2 — 

110,1 
70,0 
38,6 

348,0 
126,0 
333,6 
717,0 

60,0 
15,8 

416,0 
245,9 

38,2 
58,5 

166,6 
— 

78,7 
4,0 
2,5 

15,5 
42,0 

130,7 
261,1 
798,9 
120,3 
50,0 
3,4 

33,5 

3.051,3 
1.233,6 

1.817,7 



TABLO : VIII — 3 

1972 yatıran ve finansman progTamı özeti 

(Milyon Tl.) 

M.K.E.K. 
Sümer bank 
T. Çimento San. 
T. Demir - Ocuk 
SEKA 
Etibank 
TEK. 
.1'etkim 
Bet rol Ofis 
T.B.A.O. 
T.K.İ. 
Azot .Sanayii 
Et ve Balık Kurumu 
T.M.O. 
Süt End. Kurumu 
Şeker Faıb. 
Yapağı Tiftik 
Z.D.K 
D.B. Deniz Nak. 
Denizcilik Bankası 
PTT. 
T.O.DDY. 
T.ILY. 
TRT. 
Turizm. Banikası 
D M O . 

Toplam (1) 
İller Bankası 
D.Y.B. 
Emekli Sandığı 
S.S.K. 
Emlâk Kredi Bnk. 
Halk Bankası 
Vakıflar Bankası 
Ziraat Bankası 

Toplam (2) 
Toplam (1+2) 

K aynak 
ödemeler 

—• 
•— 
—-
4-
+. 
-h 

• — 

— • 

—• 
— 
•+ 
-— 
— 
— 
+ 
— 
—. 
+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
—. 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

farkı 

322,5 
450,4 
174,3 
236,9 

84,9 
187,1 
807,4 

303,5 
74,5 

412,3 
169,3 

9,7 
59,9 

252,5 
1,0 
9,9 

149,2 
136,3 
258,0 
749,2 

79,1 
15,0 
15,0 

2,5 
2.452,8 

368,2 
148,7 
24,4 
28,5 
0,5 

28,5 
1,0 

12,3 
256,7 

2.196,1 

Yatırım 
• ( - ) . 

329,8 
350,0 
120,0 

2.649,1 
118,8 

1.343,0 
1.377,0 

805,3 
81,0 

781,5 
549,9 
169,8 
48,8 

9,7 
45,4 
96,8 

1,0 
9,9 

248,0 
.1.01,7 
548,0 
542,4 
35,0 

133,6 

9 r. 

10.558,0 
427,2 

3,0 
24,4 
28,5 

3,5 
1,5 
1,0 

12,3 
501,4 

11.059,4 

Toplam 
finansman 
d lıti'yaeı 

652,3 
800,4 
294,3 

2.886,0 
33,9 

1.155,9 
569,6 
805,3 
384,5 
856,0 
549,9 
582,1 
218,1 

105,3 
349,3 

397,2 
419,7 
411,7 

1.291,6 
114,1 
118,6 

15,0 

13.010,8 
59,0 

151,7 

4,0 
30,0 

, 

244,7 
13.255,5 

Proje 
kredisi 

3,6 

1.411,0 
18,9 

231,8 
569,6 
192,8 

98,2 
69,8 

16,5 
40,0 

2.652,2 

2.652,2 



GEREKÇELER 
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CUMHURİYET SENATOSU 

GEREKÇE 

1972 Malî yılı Bütçe teklifinin cari harcamaları için (A/ l ) işaretli ıcetvfcLde g^fcerilddği üzere (35 1852 825) lira, yatırım harcamaları için (A/2) 
işaretli cetvelde (gösterildiği üzere (300 002) lira sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de, (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(181 229) lira M, toplam olarak (36 284 056) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ive maddelere (konan ödeneklere ait izahat'aşağıda arz olunmuştur. 

Bölüm Madde (A/ l ) Oari harcamalar 

11.000 11.200 Başkan ödeneği : 
21 ;sayı'll Kamum .gereğince aylığı (1 500) Liradan 12 ayılık 'tatarı olanı (18 000) îıiraödenek konmuştur. 

11.240 Başkanlık Divanı temsil ödeneği : 
21 «sayılı Kamum 'gereğince üç Başkanveıkiline ayda (600), üe idare âmirine ayda ('500), 'G divan kâtiibinc ayda (300) liradan ol
mak üzere yıllık (61 200) lira ödemek 'teklif edilmiştir. 

11.310 Üyeler ödeneği : 
ILıziram 1971 ayında yapılacak kıs,mî Senato «evimlerinin >ertelcmne«i dolayısiyle 1971 yılı Bütçe rakamınım (1 155 000) lira 
moksamiyle 183 üye için 657 sayılı DavM Memurları 'Kanununun 236 ncı maddesi gereğince ayiılk (7 000) lira, hesabiyle 
(15 372 000) lira ödenek konmuştur. 

11.320 Denetçi ücreti : 
22 sayılı Kamun igietfegfiin.cc aylığı ('500) liradan (-6 OOO) lira ödenek iko.mmuştur. 

11.330 Üyeler yollukları : 
Haziranı 1971 ayımda yapıiliacak kıısımi ıSeuato seçimlerinin enteileınımesi 'do^ayrsiyle 1971 yılı Bütçe rakamımın (577 500) lira nıoksa-
niyl'e 183 üye için '657 «sayılı Devtat Mamurları Kamununum 236 m-cı maddesi gereğince ayiılk (3 '500) ıJdra beısaibiıylle (7 68>6 000) İ r a 
ödemek fconmmışitur. 

11.340 Üyeler lölüm tazminatı : 
1 «sayrılı Kamunun 5 n>ei aıiiaddeisi mükımüne göre ölen üyenin 12 aylık ödemek tutarı (84 000) lira hesabiyle tahmini 3 üye için 
(252 OOO) lira ödemede (konmuştur. 

11.350 üyeler !g<eçici 'görev yolluğu : 
'Genel Kurulca veya Bıaşlkamlık Divamınca. <veyaıhııt Kanma (Bütçe Komisyonu Karariyle geçici ibir .görevle igömdeılileceik üyelerim 
yoffiiuiklarını ıkarş^amıafe .üzere (10 000) lira ödemelk Ikünmıuştur. 

11.360 5408 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar : 
5408 sayılı Kanon g-eneğimce Cumhuriyet fcvematfcosu Hetsaıpları İneetome Komisyonu üyelerinden görevleri gereğince inceleme 
ve teftiş için giden üyelerin ikâmet yevmiyelerini karşılamak üzere (2 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://igietfegfiin.cc
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Bölüm Madde 

11.000 11.370 üyeler tedavi .giderleri : 
(Başkanlık ıDivaranıoa Itesbıit edilecek lesaslıara -g-öre üyeler ve Kanunen -bakmakla yükümlü oldukları kiırnise'lerin tejdavilerd ifa 
iıllgill'i ıbiltümıiım giderler karşılığı ıdlarak 1971 yılı lödenıeğii kifayet ötmediğinden (400 000) lira faızilıalsriylic (1 000 '000) ılna ödenek 
kanlmaı&tur. 

12.000 12.100 Devlet (memurları aybkları : 
M57 sayılı ıDeıvlIeıt JVIeıınurtarı ıKaınıınunu tadili eden. .11127 sayılı İKaınım .gereğince tyiııınıhuriıydt .Senatosu teşkilatındaki ıımeıvcut kad-
nolar iv o terfi «lewiklkvrin. duruımüa.rı nazarı itibara, .almanak (5 777 100) İlimi ödemek konımuştur. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı 'Devlet Meımudiarı Kaımumıumm malî ıhülaüımlMni değiştiren 1 :V27 sayılı Kanunun. .202 ve 205 ııoi maddeleri gereğince 
ödenıeook aile yaıldımı 1971 yılıma nazaran ı(20 000) lira, fazlaslilyle ('50 000) 'lira alarak teklif ediillmigtir. 

12.320 Doğum yardımı : 
657 sayılı ıDevLet Memurları İvanam'itmın 207 inci »nadidesi gcı•eğince ödenecek okuı doğum. yatılımı liçin, 1972 yılımda tutanak 
ve ıMulhaseibe m,üdiür!<üiklerinin ihdası ida göz önüne alııüanalk ('j 000) ilama. faKİasüıyle (10 000) lira. '(kkmıeik tdkilfif lodilünjistir. 

12.330 ölüm yardımı : 
'657 sayılı Devllet 'Meımnrıları Kanıuıun'un 208 inici maddesi 'gereğince 'ödenecek ölüm yardımlarını kaı-şıÜamak üzere ($0 OÖ0) Lira 
ödenek aynen tolkl.il: odillıniştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
(557 ısayıllı Devlet .Mietmurları .Kanuuunıun 209 ve 210 ııe.u maddeleri /»•ereğinee ımıomurLara, 'ödenecek tedavi ve cenaze masrafla-
rıııı karşılamak 'üzere geçen yıl (ki, (150 000) lliralı'k ödemek aynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Cumhuriyet iKenatosu üyelıerinin ,bir Ilusrmmı/ıı emekliye .talin (olması ve personelin 'ayrıklarından tevkif lolkılman. ennekılıi aidatları
nın Devletçe lödeneu ı% 14 aidat, ikaa'şi'bikliaırıını Ikarşılıaimak üzere ve 92 üyenin emeldi] iklerinin devamı naızarı itiihaıra. latınarak 
(152 '259) 'lira- <nioks>anıiyte (2 014 42*5) liııaadenıetkkoınıınjiılş'tui'. 

12.380 Sosyal ISig'ortalar «Kurumları kesenek ve ıprim karşılıikları : 
iSig'ontaya. tabi iiyeılıerıkı 11.86 sayılı Kanun g'ereğTİnce lödeninvasıi iktiza, edvn prim karşılıkları olarak .gecen yıl İki, (50 000) liralık 
lödoınojk 'aynen teklif edilftTiisfir. 

12.391 G-iyeceSk yardımı : 
iBaşkanlılk 'Divanım in 9 . 8 . 1971 tarih ve 35 sayılı Kararına istinaden kaimi eldilen. (4 hıimhııriyot ISıenatoSiu pemonoliiiiııe mah
sus ıg-i/yiim. 'eşyası yönetmeliği) gereğince 1972 ımallıî yıllı ieinde istihkak sahiplerine verilecek ğiyilm eşyası bedellerini karşıla-
imalk üzere (95 000) lira ödenek ıaırz vo teklif edi'Umiiştir. 

http://telkl.il'
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Bölüm Madde 

12.392 Yiyecek yardımı (Başkanlık Divanınca hazırlanan mevcut yönetmelik esaslarına göre ödenir). 
Baslkaınhik Divanın ın 19 . 4 . 1971 tanilh. yo 18 No. fu k a r a r ı ile /kabul edilen (iJumJıuriiyet Kenaıtosıı peıısnueline verilecicik yfb 
yeoek yaudıımı haikıkındaki yöne/bmjeffi'k) gereğinice günlük (590) kıırîuş hesabiyle 210 imeımur için (452 2*35) lira iki «incik telkıliıf 
edilmiştir. 

12.000 12.410 Fazla çalışma ücretleri : 
(>57 ve onu tadil eden 1:527 sayılı Kanunun 178 nci maddesi ve Müşterek Başkanl ık Diyanınea hazır lanan (Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi personelinin fazla çalışına. Yönetmeliği) hükümler ine göre Cumhur iye t Senatosu personelinin fazla ('alışma ücretleri
ni karş ı lamak üzere (250 000) lira. ödenek arz ye tekli!! olunmuştur . 

12.571 İş güçlüğü, is riski ve teminindeki güçlük zammı : 
057 sayılı Devlet Memurlar ı K a n u n u n u n malî hükümler in i değişt i ren 1;>2T" sayılı K a n u n u n 7i nci maddesine eklenen, ek madde ge
reğince .icabında ödenek alınabilmesi için maddenin muhafazası bakımından (!) l iral ık ödenek konmuştur . 

12.600 ödül : 
(>57 sayılı Devlet M em ur lan Kanununun 12:5 ın-ü maddesi gereğince verilecek ödüller karşılığı o larak maddenin muhafazası bakı
mından (1) l iralık ödenek k o n m u ş t u r . 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Taş radan tâyin edilecek ve emekliye, ayrılacak memurların yolluklarını karşıla, n ıak üzere (5 000) l ira ödenek konmuştur . 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(iecicıi bir görevle A n k a r a dışına, gönderilecek personelin, yollukları ile şehir içi vasıta ücretlerini ve (5245 sayılı K a n u n u n 48 nci 
maddesi gereğince belediye, hudut la r ı dâhilinde seyyar olarak vazife ifa eden memurlara, a l ınacak serbest kar t bedellerini karşıla
mak üzere (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
057 sayılı Kanunun 209 ucu maddesi gereğince personelin tedavi için gönder i ld ikler i mahallerin yol giderlerini karşı lamak üzere 
(10 000) lira ödenek teklif edilmiştir . 

12.853 Yurt dışı geçici geçici görev yol luğu : 
Başkanlığın tensibi ile geçici görevle yur t dışına gönderilecek personelin yol luklar ım karş ı lamak üzere (o0 000) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu. ; 
Maddenin muhafazası bak ımından (1) lira. ödenek teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Maddenin muhafazası bakımından. (1) l i ra ödenek teklif edilmiştir. 
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12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimi Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
1971 yılı için konulan (350 000) lira ödenek aynen tekli1!' edil iniştir. 

12.912 Balkan tstişari Meclisine iştirak edeceklerin yollukları : 
Maddenin muhafazası bakımından geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (1) lira ödenek tekli! edilmiştir. 

12.913 NATO Memleketleri Parlömenterleri Birliği Assamble ve Daimi Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Gecen yı.lki ödenek kifayet etmediğinden (50 000) Jifra fazlası ile (150 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik, Konferans ve Daimi Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
([rupim Konferans ve Komisyonlarına iştiraklerini temin için (70 000) ılira tuzlası ile (lf>0 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.922 Parlâmentolararası Turizm Bir ligi Türk Grupunun birlik, konferans ve Daimî komiiyonlıaruıa iştirak edeceklerin yollulkları : 
Yeniden 'açılan: bu nı^Meye icabında ödenek teinini için (1) lira. ödenek teklif edilmiştir. 

12.923 Avrupa Parlömanter AssamMesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisince müştereken kurulan Ortaklık Parlâmentosu komisyon
larınla katılacakların yollukları : 
Ortaklık Parlâmentosu korniş yomu toplantılarıma katıla'cak üyelerin yolluk lan karşılığı olanak (100 OO'O) lira ödenek teklif 
olunmınüştıır. 

12.931 Cumlhuriyet iSenatosunuaı davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarıma iştirak edeceklerin 
yollukları : 
Oeçeıu yi iki, ödenek kifayet ettiğimden (5ü 000) !İina ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.941 Cumhuriyet Senatosunun diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların yollulkları : 
Ouaıihiiriiyet Senatosu üyelerimin idilğer memleketll.ere yapacağı ziyaret, tören \:e idoıs'tilıık t eımalsl arınla katılacak üyelerin yol -
iluklarım karşıılam.'alk üzere (Îî50 OOO) lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Sarfiyat durumu g'öz önüne ,a 1 ınanak gecen yılkı (70 OÜO) liralık ödenek laynem. aırz ve tekili i' edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Oimnlhuriyet Senatosu bünyesinde ihdas 'edilecek Tutiaimak ve Muhaseibe im üdıhdükl erinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ve 
.mevcut eşyanın omlarımı ik> idame giderlerini karşılamak üzere (75 000) ılira fazılaisı ile (225 000) ılira' ödenek teklif ekliJ-
mıiştir. 

13.140 Yayın akınları ve giderleri : 
r.ürolartck kullamılacak kanun ve h izm etlerle ilgili kitap beklelleri klamdığı olarak (10 000) lira (klenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Cumhuriyet Senatosunun ısıtması Millet Meclisi liütçesiııe konmilam ödemekle 'karşi'lafiıdıığmdam oıuttakta yamam »azlarla: 
sair (masraflar karşılığı olarak (-1 750) lira noksanı ile (1 OOÛ) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Başkanlıkça yapılacak ilân ücretleri ve törenlere gönderileeek çelenk bedelleri ile, yuıkaııdaâd; muaddele rle temin edilemiyen 
•genel yönetimle ilgili bilûmum müteiferrik ihtlüyaJçlaırı karşılamıak üzere (20 O00) lâtra ödemek teklif edilmiştir. 

13.210 Su 'giderleri : 
Cujrnjtouriyet Senatosunun sn intiyaıçlain Millet Meclisi Bütçesine konulan ödenekten kanşılattimıalkta ise ile, Personelin içime 
suyu ihtiyacını ka'rşılamiafc üzere (28 750) lira ödenek teklif olunmuştur. 

13.220 Temıiziltilk giderleri : 
Cunılburiyet iSenatasuınun temizlik malzemesi sarfiyat dıırumnı göz önüne alıma rak (6 500) lira fazilıalsı ile (;>5 000) lira. Öıden'ek 
teklif edilmiştir. 

13.000 13.230 Aydınlatana giderleri : 
Cumhuriyet (Senatosunun Aydınlaltıllnıası MMılıot İMeölüsd 'Bütçesine konulan ödenekle IkarşılaınüTiaikta ise ide, aydınlatana ite ilgili 
elektrik mallzelm.eleııinin nedell'etlrıi karşıllıaımaik üzere (10 '5O0) <lira. fadıasiryle (20 000) lira ödenek tefeli' edUmişjtiir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
'Maddenin ımuıbafaızası bakımından (1) Hrada'iı ödenek konulmuştur. 

13.290 'Biğer yönetim giderleri : 
•G-eçen yılki, ('9 '500) liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.320 Oiydım - (Kuşam alımları ve giderleri : 
Maddenin ımukafazaısı bakımından^!) liradan öd enek konulmuştur. 

13.330 ISavaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Maddenin ımuhaifaızaısı bakımından^!) liradan ödenek konulmuştur. 

13.350 (Sağlık (araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Doktorlukça. ıgıösteriilen Otuzuma müsteniden lalknaealk sağlıkla illgili iher türlü ilâç, araç, gerek ve tıbbi ımalzenıeler ile personelden 
(bâzılarına gördükleri vazifeleri iealbı ttlarak zelhirlûnım'etere karşı verilecek siit veya yoğurt bedellerini kaırşıllaimak üzere geçen 
yılki, (30 000) liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.380 IMalzeme alımları ve giderleri : 
iBüteen'in diğer maddeleri ile toımlu ediıl'eıniyen ihtiyaıçları karşılamak üzere geçen yılki, (15 000) liralık ödenek ,aynen teklif 
edilmiştir. 

13.410 (Posta Telgraf giderleri : 
•Posta ve Telgraf giderlerini karşılamak üzere gecen yılki, (9 500) liralık ödenek aynen teklif edillıııişıtir. 

• 13.420 Telefon giderleri : 
Telefon giderlerimi karşılamak üzere (25 000) lira fazlastiyle (150 OOO) lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://im.umafaiz.aisi
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13.1510 Başkanlık otomobili işletme ve onarım (giderleri : 
Başkandık otamıoibiliınliın onarma giderleri, yıkama', yağlama, işletme ve diğer masraflarını ikarşılaımak üzere geçen yi İlki, (oO 000) 
liralık öıdernejk aynen teklif edilımiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
;Moveu!t 'ar-açlıann ıMr yıl zarfındaki akar yakıt ve onarını -maısı-afıiarı göz ününe alınarak (20 000) üra fa.zlasiyle (120 000) lira. 
ödemek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından koranıma ve Sigorta giderleri : 
Bakanilar Kıırallıınun (i/ÖHol »ayılı kararı iılse ikabaıl edileın Devlet tarafından kul lan dan. ı binaların yangından koruninı-aısı hakkın
daki yöneıtınelilk esaslıları uyarımca yapılacak harcamalar için (î) 500) lira ödenek arz ve teklif edilımiştur. 

14.130 MaMceme iharcları ve giderleri : 
Yemi aeıllmış buüuman hu üîiadıdeye icabında ödenek tenııini bakımından (1) liralık -öıdeıiieılv teklif edilmiştir. 

14.250 Araştırma ve (soruşturma giderleri : 
Cumhuriyet Senatosunun her türlü -araştırıma ve ısioruştuııma. giderleri 'karşılığı -oılaralk 'geçen yılıki, ödeneik Icil'ayet ehmediğim-
iden (40 500) lira f'a,zlaısiyle (50 000) lira -öd m ek. teklif edilmiştir. 

14.000 14.470 Diişiinülmiyen giderler : 
Bütçede ımialddeısii ıbul.Tiıum.ıyam giderler karşılığı olarak (Başkanlık .Divanı Kararı ile ödenmek üzere ı( 1 850) ııoksaniyle (1 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.510 !Kurs giderleri : 
Maddenin im ulhaf az-ası ve iea'bında alktarımayı temin nuılksıadliy 1 e (1) lira ödenek konmuştur. 

14J520 'Burs giderleri : 
Maddenin ımUhafazaısı ve icabında aktanmayı 'temin ınalksadiyle (1) lira. ödenek konmuştur. 

15.000 15.376 (Malzeme alım ve giderleri : 
•El kitapları ve Milkro - Filmi, çeikilen kitapların Baısımevinde ve/ya- hariste eiltletifmetsi ımaısraFlan karşılığı olarak .geçen yılki,. 
•(o 000) liralık ödenek 'aynen ttdvlit* eıdilinıiştir. 

15.379 Bijğer lalım ve giderleri : 
iKitapilığın saltınallma ve her ecşilt giderknü miikııo - filiımlc alâkalı her türtlıü ıııalz-eıme 'bedelleri 'karşılığı, olarak göçen yılıki? 

(10 000) liralık ödenek aynen teklif e-diılımjiştdr. 
16.000 16.110 Basımevi giderleri : 

Cumhuriyet 8cnarfx>ısuıran Baskı ve 'Cilt işleri için gerelkll her cins kâğıt, baskı ımü reıkkeibi unaitıbaa metali ve ıkuıişun, kailay, cali 
malz etmeleri ile diğer her e eşit matbaa mal'zelme bedellerinin karşılığı olarak geçen yılkı, (10 000) liralık ödenek aynen teklif 
edilmiştir. 

http://nia.sraluia.ri
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16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği »büro giderleri : 
Maddenin ırnühafazıası bakımımdan ı(l) liraödendk koııımuştur. 

16.711 [Başkanlık temsil giderleri : 
Ziyafet, 'tören, ağırlatma .güderleri (ile resmî işler için lözeil başvurmalara mektup ve telgrafla verilecek cevapların bedeiferiıni kar* 
ışılatmak üzere göçen yıllld, (60 000) 'liralık ödenek aıymen (teklif edıfflîmişitir. 

16.712 CKirevsel temsil giderleri : 
Yeni açılmış olan ıbıı maddeye 'icabında ödenek temiirii baikınu nidan (1) lira ödenek konmuştur. 

16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama (giderleri : 
•Yalbancı memilekjeitler ile Avrupa Parllömaniter Assainubllasi üyelerinden ortaklık Pariıâmeaıto ıkoımisiyon'una dâhil olanlardan ge-
l'eceik misafir heyetlerin ber türlü ağırlaıma, gezi ve yol masraflarımı karşılamak üzere 'gecen yi İlki, (285 000) liralık ödemek ay
nen teklif •edilmiştir. 

16.730 'Tören giderleri : 
Çanakkale ve Dutmkıpınair gibi itörenılere Cumhuriyet Senatosu adına iştirak sebebiyle bâzı masrafların yapılması zaruri bulundu-
gTindam, bu masrafları karşılamak mafcsadiyle ıg-eçen yıllki, (7 600) liralık ödemek aynen t<eklif edillmişjtir. 

16.740 (Başkanlık konut giderleri : 
{Başkandık Konutunun her türlü (masraflarını 'ka.rşılaimıak üzere g'ccen yıllld, (f>0 000) liralık ödenek aıynıen fekldf edilmiştir. 

16.810 CBirna (onarımı : 
'Cumhuriyet '.Senatosu Bürolarının yerlieştiği kısımlarda yapılması gerekecek tamirat dile elektrik tesisatında yapılması gereken 
lonaram ve yeidelk maılzeıme mubayaası için .'geçen yıllki, (70 000) liralık ödenek aynen teklif edilmiş'tir. 

16.811 Cumhuriyet ıSenıatiosu Başkanlık konutu onarım giderleri : 
(Maddenin muhafazası ve icabında üdeın'ek temini bakımımdan (1) lira ödenek konmuştur. 

16.000 16.040 iBakım ve i<iame giderleri : 
Cumhuriyet iSenatosu binasında mevcut saıbit tesisler, /nıekandıki ve eilektriki cihazların baikmıı ve idaıme (giderlerini karşılamak 
üzere (4 250) lira uıoiksauiyle (10 000) lira ödenek kokmuştur. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 21.610 Etüt ve proje giderleri : 
Meclis Binasının bulunduğu saha dâhilinde Cumhuriyet Senatosu Başkanına komut inışaası için yapıılaöak etüt ve proje gider
lerini fcarçılarnıak üzere '(200 000) lira. ödenek arz ve teklif edilmiştir. 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Maddemin ınıuhaıfaizası ve icabında ödenek temini (bakıımından (1) lira ödenek konmuştur. 
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28.000 23.612 Taşıt alımları : 
Cuimıhurîıyett iSmaıtasuaran bizımeıtierinde kuMandımak üziere satmalı naea!k bir adet Minibüs bedeli olarak (50 000) lira nok* 
ısaniiıyle ı(100 000) lîira ödenek (kon/muştur. 

23.642 Oumfauriyet 'Senatosu fhinası ve tesisler için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline tesis ve yenileştirilmesine dair her türlü 
giderler : 
'Maddenin imuıbatfaızası ve icabında ödenek temimi bakımrındaın (1) Hira ödenek korumuştur. 

(A/3) İSERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 34.711 'Parlâmenltolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi : 
Maddenin ımulhafazası ve icabında ödenek temrini bakımından (1) lira, ödenek konmuştur. 

34.712 Nato Memleketleri Parlömanterleri Birliğinin iştirak hissesi : 
Maddenin ımulhafazası ve icabında ödenek temini'bakımımdan (1) 'lira ödenek ko>ıvuruştur. 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak hissesi : 
Mad'denin ımulhafa:zası ve icabında ödenek teımini balamından (1) Ura ödenek konımuştur. 

34.714 Avrupa Parlömanter Assamlblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi : 
Maddenin mıu'hafazası ve icabında ödenek temini bakımrrmdan (1) 'lira ödemek konmuştur. 

35.000 36.710 Cumhuriyet (Senatosu Personeli Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandığına (Memurların öğle yemeklerinde) kullanılmak üzere : 
Öğle yemeklerimde kaılllaraLmak üzere mevcut personelin % 60 ı 'hesaıbiyle 230 gün üzerinden ve günde 125 kuruş olarak (.'>(> 225) 
lira ödenek teklif eldüimiştir. 

36.000 36.310 Kamu İktâısaldli teşebfbîülslerınije geçen yıllar borçları : 
Greçımiş yılllar borçları karşılığı ola.ra.lv (16 000) lira ödenek konımuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Bu 'maddeye de (20 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

36.360 İKarşıhksız (borçlar : 
Oumrburiyet Senatosu 'Başkanının makaım arabasının (rümrük Vergisi ve sair masraf bakiyelerini tasfiye maksadı ile (f>0 000) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
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G E R E K Ç E 

1972 malî yılı ıbütçe teklifinin, cari harcamalan için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (126 590 842) lira yatırım harcamaları için 
<A/2) işaretli cetveMe gösterildiği üzere (4 682 503) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(508 226) lira ki, toplam alarak (131 781 571) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere konulan födeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur. 

Bölüm Madde (A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

11.000 11.210 Başkan ödeneği : 
21 sayılı Kamun 'gereğince aylığı (L 500) liradan 12 aylık tutarı olan (18 000) lira ödenek konmuştur. 

11.230 Başkanlık Divanı temsil ödeneği : 
21 sayılı Kainim gereğince 4 Başkanvekiline ayda (600), 3 İdare Âmirine (500), 7 Divan Kâtibine de, ayda (300) er lira olmak 
üzere yıllık (72 000) lira ödenek töklif edilmiştir. 

11.310 Üyeler ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve omu tadil eden 1327 sayılı Kanun gereğince 450 üye için ayda 1 nci derece raemıır 
maaşı -olan (7 000) lira hesabiyle 1 yıllık (37 800 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.320 Denetçi ücreti : 
22 sayılı Kanuni gereğince aylığı (500) lira'dan 12 aylık (6 000) lira ödenek konmuştur. 

11.330 Üyeler yollukları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve onu tadil eden 1327 sayılı Kanun gereğince 450 üye için ayda (3 500) lira hesahiyle 1 yıl
lık tutarı olan (1?8 900 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.340 Üyeler ölüm tazminatı : 
1 sayılı Kanunun 5 nci ıma'dideisi hükmüne g-öre ölen üyenin 12 aylıik ödenek tu tan (84 OÖO) ılira 'hesabiyle (tahmini 4 üye için 
(336 000) lira ödenek konmuştur. 

11.350 Üyeler geçici görev yolluğu ; 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca, veyahut Karma Bütçe Komisyonu karariyle geçici >bir görevle gönderilecek üyelerin 
yoll/uklarını karşılamak üzere (1>5 '000) (lira ödenek konmuştur. 

11.360 ©408 sayılı Kanun gereğince Hesapları inceleme Komisyonu üyelerine verilecek yolluklar : 
5408 sayılı Kanunun ve İçtüzüğün 62 inci •mrfddesi uyarınca 'Meclis Hesaplarını İnceleme Koımisyonu üyelerinden görevleri gere
ğince İnceleme ve teftiş için gidon 'üyelerin ikamet yevmiyelerini karşalaimak üzere (10 O00) lira ödemek konmuştur. 
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11.370 Üyeler tedavi giderleri : 
Başkanlık Divanınca tesbit edilecek esaslara göre üyeler ile kamnnen bakmakla yükümlü -oldukları kimselerin tedavileri ile ilgili 
'bilumum giderler karşılığı olarak 1971 yılı ödeneği kifayet etımediğinden (2 000 000) lira fazlasiyle (3 000 000) lira ödenek 
konmuştur. 

12.000 12.110 Devlet memurları aylakları : 
657 sayılı Devlet (Memurları Kanununu tadil eden 1327 sayılı Kanun gereğince görevleri icabı memurların çalıştıkları müdürlük
lerde kalmaları için unvan değişiklikleri yapılmış 1970 - 1971 yıllarında terfi etmiyen memurlara da, birer üst derece kadro tek
lif edilmiştir. 

12.111 Millî Saraylar memurları aylıkları : 
1971 yılı Bütçe Kanunu ile alınan kadrolara ilâveten zaruri görülen «3 kadro» ihdas edilmiş ve 1970 - 1971 yıllarında terfi et-
miyen memurlara da birer üst derece kadro teklif edilmiştir. 

12.112 Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu, aylıkları,: 
Avsıkerî Personel Kanunu gereğince ve Anıtkabir Muhafız Bölüğünün tabura ilhakı dolayısiyle taburun mevcut kadrosu naza
ra alınarak (1 894 650) liralık ödenek arz olunmuştur. 

12.200 Sözleşmeli personel ücretleri : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ııcü maddesinin >(b) ibendine istinaden ve 1410 sayılı Kanun gereğince özel bir meslek 
ve ihtisasına ihtiyaç gösteren Türkiye OBüyük Millet Meclisinin 1 nei, 2 nci ve 3 ncü dönem tutanaklarının 'Türk harflerine çev
rilmesi ve tanzimi işinde geçici olarak Başkanlık Divanı kararı ile çalıştırılacak sözleşmeli personelin aylıklarını karşılamak üze
re (174 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 - 205 nci maddeleri gereğince ödenecek olan aile yardımı ödeneği için geçen yılkl 
ödenek kifayet etmediğinden (20 000) lira fazlası ile (300 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardım! : 
657 sayılı Devlet Memurları 'Kanununun 207 nci maddesi gereğince ödenecek olan doğum, yardımları için (32 400) lira ödenek 
konmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesi gereğince ödenecek ölüm, yardımlarını karşılamak üzere (74 600) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Kanunun 209 ve 210 ucu maddeleri gereğince ödenecek tedavi ve cenaze masraflarını karşılamak üzere (1 000 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Millet Meclisi üyelerinin bir kısmının emekliye tabi olması, personelin aylıklarından tevkif olunan emekli aidatlarının devletçe 
ödenen '% 14 aidat karşılıklarını karşılamak üzere 1972 malî yılı için (7 700 000) lira ödenek teklif edilm%tir. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Bu 'maddeye mevzu ödenek ile sigortaya tabi üyelerin 1186 sayılı Kanun gereğince ödenmesi iktiza eden prim karşılıkları olarak 
(363 199) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
657 sayılı (Devlet Memurları Kanununun 211 nci maddesi gereğince ve Yüksek Başkanlık Divanının 25 . 8 . 1971 gün ve 55 sayılı 
kararı gereğince hazırlanan yönetmelik esaslarına göre memurlardan bâzılarına verilecek giyim eşyası bedeli olarak (550 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 12.392 Yiyecek yardımı : 
Başkanlık Divanınca hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre, ödenmek üzere (2 549 740) lira ödenek teklif edilmiştir. 

- 12.410 Fazla çalışma ücretleri : 
657 ve onu tadil eden 1327 sayılı Kamımın 178 nci maddesi ve müşterek Başkanlık Divanınca hazırlanan yönetmelik esasları
na göre ödenecek fazla mesai karşılığı olarak (1 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe 'bedeli : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına verilmekte olan tayın bedellerini karşılamak üzere 
(91 800) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.540 Hizmet eri tazminatı : 
182 sayılı Kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu subaylarına ayda (200) lira hesabiyle (52 800) lira Ödenek 
konulmuştur. 

12.571 îşıgüşlüğii, işriski ve teminindeki güçlük zammı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil eden 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile ilâve edilen ek madde gereğince em
niyet mensuplarına verilmek üzere (240 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.600 Ödül : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesi gereğince verilecek ödüller karşılığı olarak icabında aktarma yolu ile 
ödenek temini için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. , 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Taşradan tâyin edilecek, emekliye ayrılacak memurların yolluklarını karşılamak üzere (17 100) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.813 Geçici görev yolluğu : 
ıGeçici bir görevle lAmfeara dışına gönderilecek personelin yollukları ile şehir içi vasıta ücretlerini ve 6245 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince belediye hudutları dâhilinde seyyar olarak vazife ifa eden memurlara alınacak serbest kart bedellerini kar
şılamak üzere (35 150) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yoluğu : 
657 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi gereğince personelin tedavi için gönderildikleri mahallerin yol giderlerini karşılamak üzere 
(18 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı (geçici görev yolluğu : 
Başkanlığın tensibi ile geçici görevle yurt dışına gönderilecek personelin yolluklarını karşılamak üzere (50 000) liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yoHoğu : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Muhtemel hizmetleri fearşdamak üzere (1) lira ödenek konmuştur. 

12.911 Avrupa Konseyi Assaanıble ve Daimi Komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
1967, 1968, 1969, 1970 ve 1971 yılı bütçelerine konulan ödenekler kifayet etmediğinden 19ö7 yılında ayrıca bir komisyonla kurul
muş olduğundan 1971 mjalî yılına nazaran (60 000) lira faz]asiyle (700 000) lira ödenek arz ve teklif edilmiştir. 

12.000 12.912 Balkan isıtdşari Meclisine iştirak edeceklerin yollukları : 
[Makidenim ınnuıhaıfaızaısı bakımından göçen yıl olMuğu {gaibi bu yıl da (1) lira ödenlelk Itelklf eldi'llmjilştir. 

12J913 'Niato memleketleri Parlömanterleri birliği assamile ve daimî komisyonla-rına iştirak edeceklerin yollukları : 
ıGeçen yıl 'ki ödemek (kifayet etmediğinden ı(205 000) lira fazlltasiıyle (ioOO 000) 'lira teklif edillmâştiir. 

12.021 Parlâmentolar iar&sı Birliği, Türk grubunun birlik, .konferans ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Grubum ikornıferamıs ve ıkoımisyonliarınıa 'iştiraiklerini temin tiıçin (£80 lOOO) lira ödenek 'aynen teklif edilimişltlilr. 

12.922 Parlâmentolar 'arası Turizm Birliği Türk grubunun birlik, 'konferans ve daimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Yenliden açılan bu maddeye icabımda ödenek t/emini içim (1) lira ödenek teklif edillmiilşltir. 

12.923 lAivrupa (Parlömanter assamblesi ve T. B. M. (Meclisince ımüşitereken kurulan ortaklık Parlâmentosu Ikomisyonlarına katılacak
ların yollukları : 
OrttaMılk ıPatflâmetnito Komisyonu toplanltıtorma ıkaltılaeaık üyelerin yoiKlıı/kları karşılığı olarak (148 000) lıiııa ödenek t>dkM okııı-
•mıııştur. 

12.931 Millet (Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : 
Gecem isemelki ödemek kifayet ettiğinden (64 000) Kira ödemek teklif okunmuştur. 
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12.941 (Millet (Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların yollukları : 
ıMilfet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk tenıasüarına 'katılmaları için. (335 000) lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
iSaırfiyıat dnrraımu nazarı dikkate atoıaralk -(360 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve 'giderleri : 
iMiilet iMjecliisi ılraruluışlarMiın döşeme ve demirbaş ilıitiiya.ejlaı-ındaın satma lınmıası [zaruri gfömLİen diöşeme ve deımirıbaş bedellerimin 
ve mevcut demiribaş eşyamın onanımı iue idame giderlerini (karşılamak üzere (750 000) liralık ödemek < teiklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bürolarda kullamlaeak (muhaıız ıta'bumı dâhil) ılvanun ve Mzimeıtleııle ilgili kitap bedelleri ile oylama tesiisaitında (kullanılacak 
filim ve foto (giderlerini (karşılamak üzere (17 750) 'lira .ödenek teklif edilmiştir. 

13,150 Yakacak alımları ve (giderleri : 
iKaizam dairesinde yatkılam kömür, serlerde sari' .edilen l%el - Oil mutfalk, talrar ye 'Basımıevinde tsarfedilen ıfravaigazı 'bedelleri ile kö
mür, havagazı ve kömür nalkliye fiıyaMa.rına yapılan zaımlıaı- .dolay isiyle (337 000) Ûdra fazlası ile (1 077 000) .lira ödemek teklif 
edilmiştir. 

13.190 Diğer atomlar ve giderleri : 
ıBaşlkanilılkea yapılacak ilân ücretleri ve törenlere gönderilecek çelenk bedelleri ile yukar İd, maddelerle temin edilemiyen genel 
yönetirnle ilgili biluimuım anütei'errik ilhtiyarilaırı ikarşılaımalk üzere (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
îŞeh'ir suyu ve içme suyu bedelleri üite bunlara. ilişkin. giderleri karşılamak: üzere '(800 000) lira ödemek arz ve teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik (giderleri : 
Mealisin temizlik (malzemesi ile diğer giderlerini karşı lam aik üzere 'gecem, yıla nazaran (20 000) lira fazlasiyle (120 000) lira 
ödenek konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Meclis 'ana ve 'müştemilât binalarının, 'bahçe elektrik tesisatının eleMriik enerjisi bedelleri l e tenvirat için lüzumlu ve yararlı 
.madde, eşya ve ımalzeıme alımları ile ıbumılara ilişkin giderler karşılığı ve 1971 yılı Ağu&tols ayı içerisinde eleiktrik enerjisine ya
pılan zam, dolaıy isiyle (221 000) lira fazlamı ile (1 521 000) lira ödeınelk teklif edilimiştir. 

13.241 Bahçe giderleri : 
Meolis bahçeleri fidanlık ve serlerin bakım, işletme ve idamesi lüe ilgili her nevi araç, gerer;, .madde ve ımakomenin satmalına be
delleri ile Ibunlara ilişkin her türlü giderleri İkarşılaımalk üzere (95 000) üira. -ödenek arz ve telkldf lOİumımuştur. 
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13.242 aVUlî (Saraylar iBaifaçe giderleri : 
iSaraylar 'BaOnçeleTO ülle, lilıg'ili her neıvd miladide ve mafcemeaiıin saltıınalıma bedelleri ille Ibueılıaıra ilişki/n hor tiirliü giderleri karşılaşmak 
üzere (25 OOO) lira lödemefc teklif ödilıraâ§ıtdr. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
iG-eçeın <yû İki, lödemeik aıynıen tekfljiif edillrndşjtir. 

13.320 üıyiim - IKugiam alımları ve giderleri : 
Eımruiyöt tmenlsrıplarıına kanunları gereğince verilecek iğiyim eşyası karşılığı olaralk (127 000) lira teklif edilimıişitir. 

13.000 13J330 'Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Sarfiyat durumuu nazarı dikkate alınarak (25 150) lira (idenııt̂ k teklif edilmiştir. 

13.350 iSaığlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Doktorlukça âcil vakalarda kullanılmak üzere .gösterilecek lüzuma nniLstenMen alınacak ilâç, dişçi malzemesi ve diğer tıbbi malze
meler 'bedelleri ile iheır yıl doktorlukça verilecek rapora istinaden personelden 'bâzılarına gördükleri vazifeleri icabı olarak zehir
lenmelere 'karşı verilecek süt ve yoğurt 'bedellerini karşılamak üzere (70 OOO1) liralık ödenek teklif (edilmiştir. 

13.380 IMalzeme alımları ve giderleri : 
Yukarıdaki (maddelerle temin edi İlmiyen. ve Sivil Savnntma 'Müdürlüğünce ımevcut sığınakların ıslahı, radyak aleti, •dıözimetre, mük-
leeır tetsirler'den feomunanak için alınması düşünülen maske ve kaueıık elbise bedellerini karşılamak üzere ımozkûr ımaddeye 
(50 000 lira ödemek kanııılımuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
1'osta ve Telgraf giderlerini karşılamak üzere (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon giderlerini karşılamak üzere (450 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : 
Başkanlık otomobilinin onanma giderleri, yıkama, yağlama, işletme ve 'diğer mas raflarımı ka.rşılamak üzere ('>() OOO) lira ödenek 
'teklif edilmiştir. 

13,520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Taşıtların onarma, işletme ve diğer .masraflarını karşılamak üzere (75 000) lira fazlası ile (250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Bakanlar Kurulunun 0/6851 sayılı kararı ile kabul edileni Devlet tarafından kutlanılan 'binaların yanığından Ivuruıumusı hakkısı
ldaki Yönetmelik esasları uyarınca, yapılacak harcamalar için (21 850) lira ödenek teklif edikiniştir. 

14.111 Millî 'Saraylar yangından korunma ve sigorta giderleri : 
6/6851 Sayılı Yönetmelik esaslarına göre alınacak malzeme halellerini karşılamak üzere (L'57 500) lira ödenek teklif edilmiştir, 
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14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Basımevi, İçmimarlık ve Teiknik İşer Müdürlüğü personelinden olup, çalışti'nildıkları isleri 5434 sayılı Kanunun 32 nei maddesinin 
(D) fıkrası şümulüne girenlerden dâva açıp kazananlarla dava açmış ve açacak olanların mahkeme harçları ve giderlerini karşı
lamak üzere yeniden, açılan bu maddeye (4 0O0) lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri : 
Millet Meclisinin 'her türlü araştırma ve soruşturma giderleri karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

14.000 14.321 Büro giderleri : 
Muhafız Talbıınunuın kırtasiye, demirbaş, teımizük, yakacak giderlerini karşılamak üzere (164.420) liralık ödenek teklif elunmuştur. 

14.322 Ulaştırma giderleri : 
Erlerin nakliye ücretlerini karşılamak ve maddenin .muhafazası bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

14.323 'Taşıt, işletme ve onarma giderleri : 
Muhafız Talbuıruinruın taşıt ımasıraflarımn karşılığı olarak (11'5 000) lira-ödenek konmuştur. 

14.325 iGiyim - Kuşam alım ve giderleri : 
Muhafız Tallmruıııım giyrjcek, teçhizat giderleri karşılığı olarak ve Millî Savunma 'Bakanlığı tarafından kabul edilen erbaş ve er 
istihkaklarından yapılan değişiklik gereğince giyim eşyatan 'bedellerini karşılamak üzere (680 038) lira ödenek teklif edilmiştir, 
(Bu ödenekten (574 638) lirası Savunma Bütçesine aktarılacaktır.) 

14.326 Malzeme alım ve giderleri : 
Muhafız Taburunun tıbbi leeza, sağlık giderleri ile eğitim ve çeşitli ımalzemesi giderlerini karşılamak üzere (25 000) lira ödenek 
konulmuştur. 

14.327 Yiyecek alım ve giderleri : 
Muhafız Talburunıun yiyecekle ilgili alım ve giderlerini karşdamak üzere (1 867 227) lira ödenek teklif edilmiştir. (Bu ödenekten 
( i 462 440) lirası Savunma Bütçesine aktarılacaktır.) 

14.329 Diğer alım ve giderleri : 
Muhafız Taburunun yukardaki maddelerde karşı lamın yan ihtiyaçları ile spor giderlerine sarf edilmek üzere (46 050) lira ödenek 
konulmuştur. 

14.470 toüşünülmiyen giderler : 
Bütçede maddesi Ibulumlmıyan giderleri karşılamak için (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Stenograf kursunun her türlü giderlerini karşılamak üzere (1'5 OOÜ) lira ödenek teklif ddilımiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Maddenin muhafazası ve aktarmayı temin bakımlından. (1) lira ödemek teklif edilmiştir. 



— 176 - -

Bölüm Madde 

15,000 15.376 Malzeme alım ve giderleri : 
'Kitaplık için ımlübayaa edilecek her türlü ımaltfeımıeler bedeli karşılığı olarak (30 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.379 Diğer alım ve giderleri : 
Kitaplığın satmalıma ve hav çeşit giderleri ile roikrx> - filimie alâlkalı 'her türlü malzeme bedelleri karşılığı olarak (250 '000) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

15.381 Büro giderleri : 
Millî Saraylar burk) giderleri, kırtasiye, döşeme, 'demirbaş, temizlik, selhir suyu, aydınlatma, ısıtma ve yakacak giderlerini karşıla
mak üzere (640 000) lira ödenek 'teklif edilmiştir. 

15.382 Ulaştırma giderleri : 
Millî iSaraylIaır Posta - Telgraf ve Telefon giderlerini karşılamak üzere (1(20 OÖÖ) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.383 Taşıt - işletme ve onarma giderleri : 
Millî Saraylar Müdürlüğündeki vasıtaların -masrafları karşılığı olarak (31.000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.385 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 
'(>57 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2.11 nci maddesi gereğince ve Yüksek 'Başkanlık Dîvanımın '25 . 8 . 1971 gün ve 55 ısayıliı 
Kararı gereğince teslbit edilen Yönetmelik esaslarına göre verilecek giyim eşyası bedeli olarak (117 500) lira ödenek teklif edil-
ımiştir. 

16.000 16.110 Basımevi gülerleri : 
Basımevinin her türlü işletme giderleri ile personele verilecek süt ve yoğurt giderleri ile kâğıt ve malzeme fiyatlarındaki artı
şı 'karşılamak üzere (450 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. , 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro giderleri : 
Dış münasebetlerin büro giderlerini karşılamak üzere, geçen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.710 Başkanlık giderleri : 
Ziyafet, tören, ağırlama giderleri ile resmî işler için özel başvurmalara mektup ve telgrafla verilecek cevapların bedellerini kar
şılamak için (60 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.712 Gtörevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından ve aktarmayı temin için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Yabancı memleketler ile Avrupa Parlömanter Asısamblesi üyelerinden ortaklık 'Parlâmento 'Komisyonuna dâhil olanlardan gele
cek misafir heyetlerinin her türlü ağırlama, gezi ve yol masraflarını karşılamak üzere geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.730 Tören giderleri : 
Çanakkale ve Dumlupmar gibi törenlere 'Türkiye Büyük Millet Meclisi adına iştirak sebebiyle bâzı masrafların yapılması zaruri 
bulunduğundan bu masrafları karşılamak maksadiyle gecen seneki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
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16.740 Başkanlık konut giderleri : 
•Başkanlık Konutunun her türlü masraflarım karşılamak üzere (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı : 
Meclis ve Meclis müştemilâtında bulunan onarıma muhtaç yerlerin onarımı için (574 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.812 Millî Saraylar onarımı : 
Millî Saraylardan, Dolmabahçe Sarayı Muayede salonu döşemesinin betonarme tahvili, madeni, taş ve ahşap satıhların deniz suyu 
tahribatına karşı korunması için akrilik malzeme ile izalasyonu, sert ağaç pencerelerinin yenilenmesi, mefruşat dairesinin onarı
mı, yeni binanın onarımı Beylerbeyi Sarayının dış cephe taş duvar onarımı, 2 adet yalı köşkü onarımı, rıhtım duvarları onarımı, 
Ahır köşkü onarımı, Mermer köşkü onarımı, Sarı köşk onarımı, Yıldız Şale köşkünde sert ağaç pencere panjurların yenilenmesi, 
bodrum katta yapılacak onarımlar, ıhlamur kasrındaki dış cephe taş duvar restorasyonu ve çatı onarımı, maiyet köşkü onarımı 
ihata duvarı restorasyonu, demir kapı ve parnıaklıldarın onarımı, aynalı kavak iç tezyinat ve boya işleri, Florya köşkü, deniz 
köşkünün elevasyon üstünün evrak veya emsali malzeme ile boyanması, köşk altının izolasyonu, fore kazıklarının takviyesi, ge
nel sekreterlik ve yaverlik binalarını?! onanını, Yalova köşkü genel sekreterlik blokuna kat ilâvesi, köşkün onarımı ve boyası, 
Küeüksu kasrının deniz cephesi ve yan cepheler taş duvar restorasyonu, ihata duvarları demir parmaklık ve kapılar onarımı, Dol
mabahçe Sarayı kalorifer onarımı ve mıuıtelif malzeme proje bedelleri ile sarayların yangın elektrik ve alarm tesisatı bedelleri 
karşılığı olarak (6 000 000) lira teklif edilmiştir. 

16.840 Bakım ve idame giderleri : 
Mecliste mevcut ısıtma, klima, soğutma, havalandırma, sıhhi tesisat, elektrik ve akustik tesisleri ile otomatik telefon, otomatik 
saat, asansör ve oylama cihazının bakım ve idame karşılığı olarak (136 800) lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 21.610 Etüt ve proje giderleri : 

Bahçe projesi 2 nci kısıra, detay plânlarının ve başkanlık konutu proje bedellerini karşılamak üzere (226 000) lira ödenek arz ve 
teklif edilmiştir. 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 

22.621 Meclis bahçesinin tanzimi ve telisi giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri giderleri : 
Maddenin muhafazası bakımından (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bahçe isleri için makina, teçhizat alımları ve onarımları giderleri : 
Satmalmacak 2 adet çim biçme makinası, motorin pülverizatör bedelleri ile bunların bakım ve işletme giderlerini karşılaıajak 
için (21 500) lira teklif edilmiştir. 
Taşıt alımları : 
Satmalmacak 2 adet hizmet arabası bedeli olarak (130 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Basımevi için ithal edilecek veya satmalmacak makina ve teçhizata ait her türlü giderler : 
Basımevi için satmalmacak ma'dna ve yedek parça bedelleri karşılığı ile 1971 yıllında duş mendeki"ilerden ithal edilen malze
melerin gümrük navlun bedellerini karşılamak üzere (630 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
T. B. M. Meclisi binası ve tesisleri için lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, tesis ve yenileştirilmesine ait her türlü giderler: 
Telefon santralının normal işler duruma gelmesi mürrıkün olmadığından mezkûr santralin değiştirilmesine lüzum hâsıl olduğun
dan santral bedeli ile 1971 yılında diış memleketierden itlhal. edilen malzemelerin gümrük ve navlun bedelleri olarak (3 675 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Parlâmenitolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe iştirak hissesi : 
Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Parlâmentolar Birliğine ödediği yıllık iştirak hissesi ile geçen yıllardan olan borçları 
karşılığı olarak (36 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
NATO memleketleri parlömanterleri Birliği iştirak hissesi : 
NATO Parlömanterleri iştirak payı ile geçen yıllardan olan borçları karşılığı olarak (9a 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak hissesi : 
Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak payı olan (6 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Avrupa Parlömanter Assamblesi ve T. B. M. Meclisince müştereken kurulan Ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi : 
Avrupa Parlömanter Assamblesi Türkiye Büyük Millet Meclisince müştereken kurulan ortaklık parlâmentonun iştirak hissesi 
maddesine (1) liralık ödenek konmuştur. 

35.000 35.710 Memurlar biriktirme ve yardım sandığına (Memurların öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 
Personelin <% 60 inin 230 gün üzerinden ve günde 125 kuruş hesabiyle (174 225) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
öeçmiş yıllar borçları karşılığı olarak (9f 000) lira ödenek konmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Bu maddeye de (100 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 
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G E R E K Ç E 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1972 malî yılı bütçesi, cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (9 433 089) lira, yatırım har
camaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (200 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (60 002) lira ki cem'an (9 693 091) liradır. 

1971 malî yılı bütçesine nazaran (6 490 741) lira fazla ve (130 000) lira noksan olarak ödenek teklifinde bulunulmuştur. 
Bütçemizin hazırlanmasında; geçen yılın sarfiyat sonuçlarına ve tasarrufa azami derecede riayetle; tasarlanan icra ve sarf programına göre sağ

lanması zorunlu görülen gerçek ihtiyaçları karşılamak maksadiyle, teklif edilen 1972 malî yılı bütçemizde ödenek ilâvesi ve indirimi yapılan madde
ler ile artış sebepleri aşağıda sırasiyle arz edilmiştir. 

Bölüm Madde (A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

11.000 11.100 Cumhurbaşkanı Ödeneği : 
Bu madde ile; Cumhurbaşkanı Makamı için, yıllık olarak tesbit edilen (245 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.000 12.100 Devlet memurları aylıkları : 
Bu maıddıeye Ikanulkm (5 144 689) Til. sı, 1971 yılı.biitçeinılizdegödteıiilmieımiştii. Çünkü; 657 sayılı Kanunun intibakları işlemine 1 Aralık 
1970 te başlanmıştı. Bu yüzden do; bütün daireler için olduğu gibi, Dairemizin devlet memurları aylıkları bilâhara Maliye Bakan
lığı tarafından zaman zaman yapılan tahsislerle karşılanmıştır. Bu tahsislerim sarfiyatiyle 1972 malî yılı Jçin kullanılması teklif 
edilen kadrolara göre hesabedilen aylıklar tutarı (5 144 580) Tl. olarak hesaplanmış ve bütçemize konulmuştur. 1972 malî yı'lı için 
kullanılması teklif edilen kadromuz, özeıl elcinde gösterilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Dairemiz arşiv işlerinde çalışmakta bulunan personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadroya intibakları yapıldığından bu maddeden 
(79 999) lira ödenek mdirimi yapılmış ve bu hususta kanuni bir imkânın sağlanması ihtimalini karşılamak maksadiyle, maddenin 
açık tutulması için (1) ilim ödenek bırakılmıştır. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Köşk bahçe ve korularında yevmiye ile çalışmakta olan işçilerin, toplu iş sözleşmesine göre yıllık izine ayrılmalarında ve hastalık
larında, bahçe ve koruların bakım ve temizlik hizmetlerinin aksamakta olduğu görülmüştür. Önemle üzerinde durulan bu konunun 
halli için, 15 işçi kadrosu 20 ye çıkarılmış ve ilâve edilen bu 5 kadroda çalıştırılacak olan işçilerin ücret, ikramiye ve diğer sosyal 
haklarına karşılık olarak, bu maddeye (45 000) lira fazlasiyle (185 000) lira öden ek teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
Bütçelerin (D) cetvelinden alman kadrolarda ücretle çalışan ve aile yardımından istifade edemiyen personel, 657 sayılı Kanunla 
- Devlet Memuru - kapsamına alınmış ve aile yardımı almaya haklı kıilınmıştır. Dairemizin ekseriyetini teşkil eden ve çok sayıda 



- - 180 

Bölüm Madde 

çocuğu olan bu grupa dahil 'bulunan personele de, bütçe kanunu ile teshil: edilen miktar üzerinden aile ya.rdrmı ödenmesi için, bu 
maddeye (47 000) lira fazlasiyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir, (i971 nıalî yılı aile yardımı, Maliye Bakanlığı bütçesinden 
yılı içinde yapılan aktarına ile karşılanmıştır.) 

12.320 Doğum yardımı : 
.12.310 neıı maddede kah olunan sebeple bu maddiye, (4 000) lira fazlasiyle (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
'Bu maddeye, 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanuna değişik 208 nei maddesıi iktiıuaüini \e gereğini karşılamak özere (2-1 600) üra 
fazlasiyle (30 000) lira ödenek teklif edil mistir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
12.310 ucu maddede izah olunan sebepli1, 657 saydı Kanunun 20!) ve 2.Î.0 DVU maddeleri1 ihtimalimi ve gereğini çok dar olan kadro 
ve nıeveuhımaza göre cari yıl'.n sarfiyatı uisbetinde karşıl.ıyaibilıuek için hu rıv.'i.-dde-ye (15 000) lira. !*;ı/insiyle (40 000) lira ödenek 
teklif odilmiştilr. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa, göre yapılan intibak işlemi dolayısiyle aylık tutarları yükselmiş ve aylıklardan, T. C 
Emekli Sandığına Devletçe % .14 nisbeiinde ödenmekte olan emekli keseneği karşılığında % 100 oranında bir artış husule gel
miştir. Kanuni olan bu artışlar münasebetiyle; dairemiz memurlarının müktesep hakları üzerinden yapılan hesaba göre, bu mad
deye (270 000) lira fazlasiyle (450 000) lira ödenek teklif edilmiştir. (1.97.1 malî yılında; bütçemizde (180 000) Tl. sı gösteril
mişti fakat; me&kûr kanuni artışların karşılanması için, Maliye (Bakanlığı bütçesinden, ihtiyacımıza binaen, ilâveten (255 000) 
Tl. aktarma yapılmıştır.) 

12.391 Giyecek yardımı : 
Dairemiz personeli için hazırlanmış ve Millet Meclisi Başkanlık Divanının tasdikinden geçmiş bulunan - Cumhurbaşkanlığı per
sonelinin giyecek yönetmeliği - ile test) i t edilmiş olan miktarlar üzerinden, personelim .ize verilecek giyim eşyaları karşılığı olan 
bu maddeye (235 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
657 saydı Kanunun 212 nei maddesinin gereğini karşı! ıyabilmek için yapılacak iş! e M «e mesnet ve kaynak teşkil etmek üzere bu 
maddeye (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücretleri : 
657 sayılı Kanunun 178 nei maddesi gereğini karşılamak üzere çıkarılacak yönetmeliğin ihtiyacımı mesnet ve uygulamasına kay
nak teşkil etmek üzere bu maddeye (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

J 2.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunun 71 nei maddesiyle ilave edilen ek madde gereğini karşılıyacak işleme 
mesnet ve kaynak teşkil etmek üzere bu maddeye (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://iri.evcuhim.uza
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12.600 Ödül : 
657 sayılı Kanunun 123 ncü maddesinin gereğini karşılıyabilmck için yapılacak işleme mesnet ve kaynak teşkil etmek üzere bu 
maddeye (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil giderleri : 
657 sayılı Kanunun 179 ncu maddesinin gereğini karşılıyabilmek için yapılacak işleme mesnet ve kaynak teşkil etmek üzere bu 
maddeye (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.730 Yaver ve foaşdoktor ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre bu maddeden ödeme yapılma
sına imkân kalmadığından madde kaldırılmıştır. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.812 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri : 
.Sayın 'Cumhurbaşkanının, 1972 yılında geçen yıla nazaran daha fazla yapılması öngörülen yurt içi gezilerinin mıasraflarmı, 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 2 nci maddesi gereğince cari şartlara göre karşılıyabilmek için bu maddeye (30 000) lira fazlasiy-
lc (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.813 Yönetim geçici görev yolluğu : 
12.812 nci maddede izah olunan sebepten refakatte bulunacakların yolluklarını karşılıyabilmek için bu maddeye (10 000) lira 
fazlasiyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Tedavi maksadiyle başka mahalle gönderilmesi ieabedeeek olan personelin, yolluğunu bu maddeden ödenmesini sağlamak maksa-
diyle (500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Devlet Malzeme Ofisi kırtasiye fiyatlarının % 15 civarında artması, yok belgesiyle piyasada, alınanların döviz km- farkı Hclbebiyle 
ibu maddeye (7 00ü) lira fazlasiyle (47 000) lira ödenek ıteklif 'edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
İşçi ücretlerinde ve baskı hanımaddelerindeki fiyat artışı sebebiyle ve yeni kanın ti \re yönetmeliklerin gerekli kıldığı baskısı için 
(3 000) :1i ra fazlasiyle (9 000) lira ödenek teklif .edilmiştir. 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Uzun yıllar kullanılmak suretiyle yıpranmış bulunan köşk ve müştemilâtı döşeme ve demirbaşlarının, Bayındırlık Bakanlığınca 
yapılan projeye istinaden üç yıllık bir plâna bağlanmış ve ağaç işleri enstitüsünde, ısârî bir protokole yaptımlimıaıktadır. 1972 amali 
yıilıı d$] İlimli dLara.- (257 000) ıliiııia, mevcut döşeme ve demirbaşın bakım ve idamesi için (30 000) lira (işçiliği köşk sanatkârlarınca yapd-
mak üzere), köşk içinde, yabancı devlet başkanları misafirhanesi olarak 1971 yılında hizmete konulan (Camlı ve Çakmak -Köşkle
ri) iki binanın hazırlanan plâna göre ve ağaç işleri enstitüsüne yaptırılmak üzere (140 000) lira, cemıan bu program gereğince 
(427 000) liraya ihtiyaç bulunmakta olduğundan bütçeye konularak arz ve teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Oeçen yıla nazaran gazete, dergi ve kitap fiyatlarının artışı, dış yayınların döviz ayarlaması sebebiyle yükselmesi, genişliyen 
kitaplığa lüzumlu esterlerin alınması nedeniyle (10 000) lira fazlasiyle (42 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Yakacak alımları ve giderleri : 
Fuel - Oil fiyatlarının artması ve bu sene 26 daireli Fuel - Oil ile ısıtılan lojmanların hizmete girmesi, havagazı fiyatı artışı ve 
kalorifer brülör yedek parça fiyatlarının yükselmesi sebebiyle programa göre (160 000) lira fazlasiyle (500 000) lira ödenek 
arz ve teklif olunmuştur. 
Diğer alımlar ve giderleri : 
Bu madde ile geçen yılkı (4 000) liralık ödenek programı aynen kapsadığından aynen teklif edilmiştir. 
Su giderleri : 
Belediye su fiyatlarının artması ve buna muvazi olarak Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden alman su fiyatının yükselmesi, yeni 
hiızm?ite konulan 'binalara, park, bahçe, koruların genişlemesi, su malzeme fiyatlarındaki artış sebebiyle (135 000) lira fazlasiyle 
(384 000) lira ödenek arz ve teklif edilmiştir. 
Temizlik giderleri : 
Temizlik malzeme fiyatlarındaki % 35 civarında artış ve yeni hizmete konulan binalar sebebiyle (8 000) lira fazlasiyle (25 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Elektrik cereyan bedellerine yapılan zam ve yeniden hizmete konulan iki misafirhane, hizmelto acılan park ve hallicelerle, elektrik 
malzeme fiyatlarındaki % 35 civarındaki artış sebebiyle (50 000) lira fazlasiyle (230 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bu maddeye geçen yılM (40 000) liralık ödenek aynen teklif edilmiş olup, programı kapsamaktadır. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Tüp ve gaz fiyatlarındaki artış sebebiyle (2 000) lira fazlasiyle (6 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 
1971 bütçesinin almışından sonra Et ve Balık Kurumunun gövde et fiyatlarını artırması sebebiyle (25 000) liralık fark, yıl için
deki gıda fiyatlarının artması .sebebiyle (49 000) liralık artış husule gelmiş ve tasarruflarla karşılanmıştır. Halen mer'i fiyat
larla programda bir değişiklik bulunmamasına rağmen (74 000) lira fazlasıyle (466 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
îş Kanunu gereğince; 43 dönümlük köşk koru ve bahçelerinin balamı için kullanılan 20 yevmiyeli işçiye yönetmeliği gereğince 
verilecek yazlık ve kışlık giyeceğin temini maksadiyle Sümerbank fiyatları nazara alınarak (3 660) lira fazlasiyle (12 000) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alınılan : 
İlâç fiyatları ile, sıhhi âlet ve edevat fiyatlarındaki artışlar sebebiyle (3 000) lira fazlasiyle (8 000) lliıra ödenek teklif edil
miştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bu maddeye geçen yılkı (2 000) liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon mükâleme, tesis ve abone üeretllerinin yıl içinde yapılan zam ile yenliden hizmete sokulan iki misafirhanenin tesis ve mü-
kâleme ücreti olarak (65 000) lira fazlasiyle (200 000) lira ödenek tekUif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
1972 malî yılı taşıt alımları ile makina teçhizat alımllarında yer alan taşıt ve ekipman gibi araç ve malkkııalarm yurt dışındaki alım 
fabrikalarından' yurt içine kadar getirilmesi ve yurt içinde yapılacak (taşımalar için (4 000) lira fazlasiyle (20 000) liralık ödenek 
tarifelerine göre arz ve teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları isletme ve onarma giderleri : 
Telefon ısantraJlIi bakım ve tamiri ile, PTT teleks halt 'kirasına yapılan zamlar sebebiyle (2 000) lira fazlasüıyle' (10 000) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.510 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Akaryakıt, yağ ve yedek parçaya yapılan zam sebebiyle (G 900) lira fazilasiyle (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma giderleri : 
Akaryakıt, yağ ve yedek parça fiyatlarına yapılan zamlarla, yıl içinde yeniden hizmete giren iki aracın sarfiyatı sebebiyle 
(30 000) lira fazlasiyle (180 000) lira ödenek arz ve teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Bu madde ile geçen yükü (1 000) liralık ödenek aynen teklif edilmiş olup programı karşılamaktadır. 
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15.000 15.389 Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri : 
Bu madde ile geçen yıl ki (•'> 000) liralık ödenek programı karşıladığından aynen (eklıl: edilmiştir. 

16.000 16.720 Ağırlama giderleri : 
Geçen seneye nazaran Tekel maddelerindeki fiyat -artışı, şeker dağıtımı idin hastane-, çocuk yuvası miktarının genişi e: nesi, i!)72 
malî yılında plânlanan, yemek, resepsiyon ve (kokteyle rin prio^ramı ıseibchiyle (";'>() 000) lira, artışla. (200 000) lira ödenek ar/, 
ve. teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Malzemesi alınarak Dairemiz sanatkârlarına yaptırılmakta, bulunulan onann-Onnn programa, <>'öre (00 000) lira ödenek ;/•• ?i :;< <• "Ani
den aynen teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Malzemesi alınarak Köşk atölyelerinde tamirleri yapıldığından (2 00O) il.iral'k ödenek aynen teklif edilmiştir. 

'(A/2) YATIRIM HARCAMALAR! 
23.000 23.6.11 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlarla ilgili giderler : 

4o dönümlük bli:r arazi içine yayılmış bulunan Köşk koru ve bahçelerinin lins'au^üeıl ile bellenme ve çapalanması ile canilerinin 
ibiçillmesi rantafble 'olmadığından, Zirai Donatım Kurumundan, dar ağaçlar arasına girim- ve (meyilli yerlerde çalışan, bir İkisi tarafın
dım kullanılan iki atlet motorlu çapa ve e im biçme makinası alımı ekonomik bulunduğundan, fabrika fiyatına almamaktır. Yatırım 
projesi D. P. T. ea vize edilmiş ve yatırım bütçesine konulmuştur. Geçen yıla, nazaran (7 000) lira. noksaniyle (t>5 000) lıiira öde
nek arz ve teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
1971 malî yılında yalnız aracı hizmete konulan Un'inıog'un bir eiiz'i bulunan ve Köşk arazisine göre lüzumlu dört çeşit görev 
yapan ekipmanları (1 - yolların kar temizlemesi, 2 - yolların yıkanmam, o - yolların süpiirülmesii, 4 - bahçe; ve korulardald ağaç 
ve fidanların budanması gibi) ile Cumhurbaşkanlığı koruma talimatına göre gezilerde A inkara ve şehirlerle konuşmak ve kor
teji takibetnıek ve telsizin montesi için bir adet Station Wagon fabrikasından alnıae.a-k aynı zamanda binek araçiları koruımak 
için personel takınacaktır. Yatırım D. P. T. ca vize edilmiş ve geçen seneye nazaran (4:i 000) li>ia nohsaniyle (105 000) lira 
ödenek teklif edilmliştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALAR] 
35.000 35.720 Çeşitli yardımlar : 

Bu madde ile ıgeçen yılki (60 000) liralık Ödenek aynen teklif edilmiştir. 
36.000 36,310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 

Jjüzumu halimle ödenek alınabilmesi ve maddenin muhafaızaisı için (1) lira ödenek ı'.eıklif: edilmiştir. 
36.320 (Diğer g-eçen yıllar borçları : 

Düzumu halinıde (ödenek alınabilmesi ve ımadideniu unuhafazası ilcin (1) lira ödenek td-li'i edilmiştir. 
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G E R E K Ç E 

1972 malî yılı bütçe tekliflerinin, cari harcamaları igia (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (40 203 058) lira; yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde g'österildiği üzere (140 000) lira; sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(170 601) İra M, toplam olarak (40 513 659) lira ödenek teklif edilmiştir. 

BÖIL1:V. linâdü (A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12100 Devlet memurları aylıkları : 

Geçen yıl (1) lira ödenek konan bu tertipten ihtiyacımız Maliye Bakanlığı bütçesindeki ödenekten yapılan aktarmalarla karşı
lanmış bu yıl personelin fiilî aylık döküm cetvellerine göre (26 370 000) lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.310 Aile yardımı : 
Devlet memurları Kanunu uyarınca -eski statülerine ;.;;ore ç/ocuk zaımımnua müstıalıalk olmayan ücretlilerim çocuk z'-aınınnua İnak ka
zanmaları nedeniyle bu tertibe geçen yıldan (50 000) lira fazlasiyle (130 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Bu tertibe geçen yılda olduğu gibi (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

^2,330 £ok>a F;',r:d:':-ii : 
Bu tertibe gecem yılda olduğu gibi (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12Sİ0 T :.':'•;:, vi yMÛK ::ı ve ecm^o man raf lan : 
Bu tertibe geçen yılda olduğu gibi (300 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli kesenekleri karşılığı : 
Personelin fiilî aylık döküm cetvellerine göre (3 823 650) lira ödemek teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Yardımcı hizmetli sınıf mdald memurlara verilecek giyecek bedellerini karşılamak üzere fiyatların yükselmiş olması nedeniyle 
1970 yılında konulan ödenekten (10 000) lira fazlasiyle (120 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Bu tertibe gereğinde aktarma yapılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.410 Fasla çalışıma ücreti : 
Bu tertibe gereğinde aktarma yapılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Bu tertibe gereğinde aktarma yapılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.720 ctael kanunları gereğince meslek mensuplarına verilen ödenekler : 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 8 nci maddesi uyarınca, meslek mensuplariyle savcı ve yardımcılarının aylıklarına ilâveten ek 
göstergelere göre hesaplanan ödeneklerin tutarı alan (5 360 000) lira ödenek tek lif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Yeni alınacak denetçi yardımcılariyle memurların, emekliye ayrılacak olanların yolluklarımı karşılamak üzere geçen yıl olduğu 
gibi (9 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Başkan ve üyelerin yerinde yapacakları tetkikleri ile idare personelinden vazifeli olarak gideceklerin şehir içi vasıta ücretlerini 
karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (19 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.825 Yerinde inceleme yolluğu : 
Yerinde inceleme maksadiyle gönderilecek denetçi yardımcılariyle, denetçi ve denetçilik mesleğinde bulunmuş Sayıştay meslek 
mensuplarının yolluklarını karşı !a;ytak üzene geçen yıl olduğu gibi (2 200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bu tertibe geçen yıl oduğıı gibi (4 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu tertibe lüzumunda aktarma valiyle üdcınek. K^laıiMvik ÜKene (1) lira. ükkncik teklif vıdilminfir. 

12.871 Yurt dışı Staj ve öğrenim yolluğu: 
Bu tertibe lüzumunda aktarma voliyle ödenek sağlanmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Bu tertibe lüzumunda aktarma yoliyle ödenek sağlanmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDEB-LEEÎ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Dairemizin kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere (100 000) lira ödenek teklif edilımştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 

Sayıştay'ın defter, baskı ve cilt işlerine aidolııp cdJthanede kullanılacak malzeme bedellerine, matbu evrak, defterlerin baskı, ve cilt 
işlerinde, makina servisinin ihtiyacı için alınacak 750 000 adet beyaz kart ile 2 000 adet 44 em. eninde rule bedelini karşılamak 
üzere (180 000) lira ödemek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Sayıştaym ihtiyacı bulunan döşeme ve demirbaşların satmalının ası, eskiyen yazı ve he<?ap makina! ar mm. tamir ve yenilerinin satııı-
alınnıası dçiıı geçen yılki miktardan (75 000) lira noksaniylc (300 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yayınlanan bâzı eserlerin satmalınması bedelleriyle, genel kurul kararları ve talimatnamelerin 'bastırılması için basla, cilt ve bun
larla ilgili ilân masraflarını karşılamak üzere geçen yıldan (10 000) lira noksaniyle (30 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Sayıştay ana ve ek binalarında mevcut kalorifer tesisatlarında kullanılan. Puel - Oil ile Kesiinhesap Şubesi kalorifer tesisatında kul
lanılan kömür, odun v. s. masraflarda kullanılmak üzere ^eeen yıl olduğu gibi (200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Sayıştay binalarında kullanılan şehir suyu ve içme suyu bedellerinin karşılanması için geçen yılkıi mıilktar olan (135 000) lira ödenek 
aynen teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Sayıştay ana ve ek binalarının temizlik işlerinde kullanılacak malzeme bedellerini karşılamak üzere (25 000) lira ödenek teklif edil
miştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Sayıştay ana ve ek binalariylo Kesiuhesap Şubesinin bulunduğu binanın ve makina servisimi eki mevcut m'akiımlarm geniş tiycıı 
teşkilâta paralel olarak artan elektrik sarfiyatının karşılanması için geçen yılki miktara (80 000) lira ilâvesiyle (200 000) lira öde
nek teklif: edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bu tertibe (2 500) lira ödenek teklif: edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Dairemizin genel yönetimle ilgili diğer maddeler dışında kalan masraf ve ilân bedellerini karşılamak üzere (30 000) lira, ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alınılan ve giderleri : 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleriyle daire doktorluğaıııca gösterilecek lüzum üzerine personelden bâzılarına gör
dükleri iş icabı zehirlenmelere karşı verilecek süt ve yoğurt bedellerini karşılamak üzere (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Marangoz atelyesindeki makina İle istatistik hesap maki nal arının bakını ve tamir işleriyle alınmasına lüzum görülen ve yatırım ni
teliği olmıyaıı hizmetin özelliğiyle ilgili malzeme alım ve gidenlerini karşılamak üzere (65 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
S ayı .ş taydan gönderilen posta - telgraf maddeleriyle muhasipliklere iade olunan sarf evrakı ve tahkikat dosyalarının posta ve paket 
ücretlerini karşılamak üzere, iş hacminin artması ve PTT ücretlerine zam sebebiyle geçen yılki miktara (90 000) lira ilâvesiyle 
(120 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.420 Telefon giderleri : 
Sayıştay binaları müşterek telefon hattı için tesis olunan santral ile. dahilî ve haricî abonelerin ücretlerini karalamak, yeni acı
lan ve açılacak olan hatlarla ilgili masraflar için artan PTT zamları nedeniyle (;>0 000) lira ilavesiyle (100 000) ilim ödenek tekli 1' 
edilmiştir. 

13.000 13.430 Taşıma ıgiderleri : 
Yerimde inceleme dolayısiıyle ınalhalleıûne ıgönıderiieeeik hes-ap «vra;kla;Tiiıyilo tetkiki bitmiş olan evrakların Sayıştaya (iadesinde 
yo bu ıineyanda yapılacak her tiinliü nakliye masraflarını ikarşılıamıak üzere fiyatlardalki aritısda ıgüz iömüıne alınarak geeerı yılıki, 
miktara (15 000) lira ilâvesiyle (50 000) lira ödenek ıtelkllif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme Araçları işletmesi giderleri : 
Sayıştay binalarının tatmamı için yeni tesis ioluınan telefon santralının yıllık. bakını üeretiytle, baberkvşıme araçların]);, idame 
ımasraflarını (karşılama/k üzere (5 OOO) ılira ödenek telklif edilmiştir. 

13M0 Başkanlık itaşıt işletme ve oomrtma giderleri : 
Başkanlığımız 00 42 plâka numaralı makam arabasının her nevi akar - yakıt ve 'yardımcı ımaddc, yııkaıma, yağlama, işieitımeye ili-
şfiık vergi, resim, hare ve benzeri giderleri 'karşılatmak üzere geçen yıılki, miktara ( i 000) lira ülıâveyle (10 ÖO0) lira ödenek telkin" 
Odillmiştir. 

14.000 HİZMET (lİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma 've sig-orta giderleri : 

Yanığından koranımaiyila ilgili her türlü madde ve malzemenin temini için (5 000) llira lödeneJk teklif ödibniştir. 

14.130 tMalhkeme harçları ve giderleri : 
İdari vo iadlî kaza mercilerinde ^açılan ve laçılmıaısı ımuihteımel dâvalarım gerektireceği (masrafları [karşılamak üzere (1 000) lira 
ödenelk teklif ediLmiştir. 

14.470 IMşünülmiyen giderler : 
Bu tertibe (900) llira öıdcmelk teklif edilImişMr. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 

16.711 Maikam temsil giderleri : 
Başkanlık 'malkammcıa yerli ve yabancı (misafirlere iıkraım edilmek üzere lailıtıaın. çay, /kahve, şeker ve bu ıiıevi ima İze/i nelerle ün emli 
günlerde Sayıştayı (teımsilen yaptırılan çiçek, çelenk ve benzeri masrafla-rı, teşkilâta bu sene girecek denetçi yardımcısı adayla-
riyle ayrılacak Başkan ve üyetler onuruna verileceik toplantı masraflarını karşılamak üzere (7 500) lira üdefiteik telklif edlmiştir. 

16.712 Göreıvısel temsil giderleri : 
Bu tertibe gereğinde aktarma yapılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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16.720 Ağırlama giderleri : 
Bu tertibe ^gereğinde aktarma yapılmak üzere (1) lira öden ok teklif edilmiştir. 

16.810 iBima «manim : 
Sayıştay binalarının ısmuma ibaikım ve idare masraflariyle zaruri -onarını bedellerini karşılaımak, yend binaya taşındlması se
bebiyle eski 'binada ;boşaılan yerlerim tahsis edilecekleri hizmetin gereğine uygun olarak yapılîması zorunlu tadilâtlar nedeniyle 
Geçen yıllki, miktardan. flf>0 000) lira faz!asiyle (200 000) lira -ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 Malana ve teçShizat onarımı : 
Makina servisinde kullanılmakta olan 39 adet Remington Rand marka elektro - 'mekanik ımakinalarm bakım, onarım ve bunlarla 
ilgili diğer masraf]an karşılamak üzere (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VL ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.612 Taşıt alımları : 
8 . 12 . 1954 tarihinde alman 00 42 plâka numaralı .makam arabasının onarımı imkânsız halde bulunduğumdan bir yellisinin 
temini için 1971 yılı Bütçesinde •bulunan (130 000) lira ödeneğin DMO. de araiba bulunmaması dolayısiyle yıl sonıına kadar fcul-
liaınılaimaıması ihtimaili belirmiştir. Bu itibarla 1972 ıbütçesine yeniden ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 ıSOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Sayıştay Biriktirme ve yardımlaşma bandığına : 

i(!Memur ve hizmetli]erin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak ilzere) artan mearıur adedi nazana alınarak geçen yıldan (40 000) 
llira fazlasiyle (170 0O0) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşefobiMeriaıe geçen yıllar îborçları : 

(Bu tertibe lüzumunda aktarma yoluyla ödenek sağlamak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
36.320 Diğer geç&n. yıllar borçları : 

(Bu tertibe geçen yılfci, miktardan (20 000) lira Fazlaisiyle (25 000) lira ödenek teklif ed'üımiştir. 
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12.000 12.110 Devlet memurları aylıkları : 
30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle tahsis edilen kadro adedi 81 olup kanuni kadro karşılığı (3 269 700) liradır. (2 919 407) liralık 
ödeneğin kifayet edeceği 1971 malî yılı sarfiytınm seyrinden anlaşıldığından yetmediği takdirde yeterli ödeneğin Maliye Ba
kanlığı bütçesinden aktarma suretiyle temin edilmek üzere 1972 m,alî yılı için (2 919 407) lira teklif edilmiştir. 

12,310 Aile yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğince geçen yıllarda çocuk zammına n üstchak olmıyan personele de aile yar
dım,! ödenmesi gerekmektedir. Yardımcı hizmetler sınıfına dâhil edilen müstahdemlerin cie aile yardımının ödenmesini temitnen 
geçen yıl ödeneğine (5 000) liranın ilâvesi suretiyle 1972 malî yılı için (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince yardımeı hizmetler sınıfına dâhil edilen personele de doğum, yardımı ödeneceğinden geçen, yıl 
ödeneğine (1 000) liranın ilâvesi ile 1972 m;alî yılı için (2 000) lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince yardımcı hizmetler sınıfına dâhil edilen personeli için de ölüm yardımı ödenecekti!/'. Küzii pe
çeli kanunun 208 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince «Aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere de» memurun aldığı 
aylığın bir aylığı tutarında ölüm yardımı ödenmesi gerekmektedir. Ölüm yardımının ödenmesine esas olan maaş tutarlarındaki 
:% 150 civarındaki artış da nazarı dikkate (alınarak geçen yıl ödeneğine (10 000) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için (20 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
İhtiyaca kifayet edeceği anlaşıldığından geçen yıl ödeneği olan (80 000) lira 1972 m,alî ydi içinde laynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emeldi keseneği karşılıkları : 
Giriş aidatı, terfi farkları ve emekli keseneği karşılıklarının karşılanabilmesi için aylık tutarının ;•% 14,5 u üzerinden (489 123) 
lira teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
27 . 7 . 1971 günlü ve 7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile geçen yıllaî'da giyecek yardımından istifade edenlere bu 
yardımın yapılmasına devam edilmesi kararlaştırılmış bulunmaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfına alınan mahkeme personeline 
elbise, ayakkabı ve palto verilmesi gerektiğinden giyecek giderlerinin karşılanabilmesi için (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmeliğin yürürlüğe girmesine intizaren ve maddenin 
mühafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 



_-.. 191 —. 

Bölüm Madde 

j 2.730 44 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek : 
Bu maddenin 1971 malî yılı öder ek ihtiyacı Maliye Bakanlığı bütçesinden 'aktarma suretiyle temin «dilen ödenekle karşılanmış 
idi. 1971 malî yılı Bütçe Kanununda da yer aldığı üzere 1972 yılı için (550 200) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Emekliye ayrılacaklarla, taşralan atanmaları muhtemel üye, raportör ve memurların zatî ve aile yolluklarının ve yevmiyelerinin 
karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneği olan (3 000) lira 1972 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Mutemedin geçici görev yolluğu İl o beledi v ece otobüs ücretlerine yapılan zamlar .da nazara alınarak geçen yıl ödeneğine (1 750) liranın 
ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972malî yılı için (4 000) lira teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt içindeki kongre ve konferanslara katılması muhtemel zevatın yolluk ve yevmiyelerinin karşılanabilmesi için geçen yıl öde
neği olan (4 275) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan ı(4 000) liranın tedavi yolluğu giderlerini karşılıyacağı anlaşıldığından 1972 malî yılı için de aynen tek
lif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yollumu : 
Bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt dışına gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği 
olan (9 500) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Lüzumu halinde ödenek temin edilmesi ve maddenin muhafazası için (1) lira konmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Mumlu kâğıt, teksir kâğıdı, dosya, ve zarf gibi kırtasiye malzemesi iş hacminin fazlalaşması dolayısiyle artmıştır. Öte yandan 
malzeme ofisinde bulunmadığı için dışardan temin edilen malzemenin fiyatları ofis katoloğundaki fiyatların çok üstünde bulun
duğundan fazla ödemeyi gerektirmektedir. Bu sebeple geçen yıl ödeneğine (4 000) lira ilâvesi ile 1972 malî yılı için (20 000) 
lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Geçen yıllardan devreden çeşitli resmî defter ve formüller tükenmek üzere bulunduğundan yeniden bastırılacak defter ve for
müller için (15 000) liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sebeple geçen yıl ödeneği olan (15 000) lira 1972 malî yılı için de aynen 
teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirfbas alımları ve giderleri : 
(46 090) lira ile mahkemenin döneme ve demirbaş ihtiyaçlarının karşılanacağı tahmin edildiğinden geçen yıl ödeneğine nazaran 
(3 910) Tira nolksaniyle teklif cdilhaiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
(50 000) liranın ihtiyaca 'kifayet edeceği tahmin edildiğinden geçen yıl ödeneğine nazaran 25 000 .lira moıksaniyle teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
'Maddenin muhafazası için (1) lira konmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
(Sarfiyatın seyrine göre '(1 000) .liranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden İni miktar ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
ik>ıı ücretlerinde vukuhulan artışlar sebebiyle -gecen yıl •ödeneğine (1 500) liranın ilâvesi, sorunlu görülmüş ve 1972 malî yılı için 
(3 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 T:3nrMik giderleri : 
Geçen yd ödeneği olan (3 OOO) Pirauın ihtiyacı karşılayacağı tahmin edildiğinden. 1972 malî yılı içinde aynen teklif 'edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
'Elektrik ücretlerinde vufcu'bula.n artışlar sebebiyle geçen yıl 'ödeneği olan (23 000) liraya (12 000) liranın ilâvesi Korunilu bu
lunmuş ve 1972 malî yılı için (35 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (2 000) liranın ihtiyacı karşılayacağı tahmin edildiğimden 1972 malî yılı içimde aynen teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
PTT ücretlerine yapılan % 100 loranmdaki zamlar sebebiyle geçen yıl ödeneğine (3 OOO) liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 
1972 malî yılı için (5 OOO) lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
"['elefon ücretlerinin aııtırıl'maısı sebebiyle geçen yıl ödeneği olan (40 000) uranın ihtiyacı karşılayamıyacağı anlaşıldığından bu 
miktar ödeneğe (30 000) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için (70 000) lira teklif' edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
•Geçen yıl ödeneğine nazaran (500) lira moksaıniyic 1972 malî yılı için (;';'İÎ0) lira teklif edilmiştir. 

13.510 B&şkanlılk taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Akaryakıt fiyatları ile lastik, yedek parça, ve tamirat fiyatlarındaki vukııbulaıı ariışlar sebebiyle gecen yıl ödeneğine (7 250) 
liranın ilâvesi zaruri .görülmüş -ve 1972 malî yılı için (20 OOO) lira teklif edilmiştir, 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onaraıa giderleri : 
Akaryakıt, lâstik ve yedek, parça fiyatları ile tamirat giderlerindeki fiyat artışları .sebebiyle geçen, yıl ödeneğine (13 000) 
liranın ilâvesi zorunlu görülmüş ve 1972 malî yılı için (30 000) lira teklif edilmiştir, 

13.610 Kira bedeli : 
Anayasa Mahkemesi (329 550) lira kira bedeli ile 19(12 yılından heri işgal etmelkte bulunduğu 'binada yerleşmiş bulunmakta-
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ıdır. Bu defa bina sahipleri kira ücretine '% 20 oranında bir artış talebinde bulunduklarından ve ibu talep yerinde görüldüğünden 
% 20 artışı karşılamak üzere gecen yılki kira bedeline (ı(>5 910) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için (395 460) lira teklif edil-
ırniıştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Lüzumu halinde harcarı ilim ak üzerü geçen yıl1 ödeneği olan (1 000) lira 1972 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

14.230 Yargılama giderleri : 
Siyasi partilerin Ikesiinhesap ve ibilânçolarınm incelenmesi için lüzumunda görevlendirilecek ibilirfeişilere verilecek ücret dâhil 
-olmak üzere Anayasa Mahkemesince görülecek muhtemel dâvalar ve incelemeler seıbeıbiyle yapılacak harcamaları ıkatşıliamak 
üzere geçen yıl ödeneği olan (30 000) lira 1972 malî yılı içinde aynen teklif .edilmiştir. 

14.240 Yollama giderleri : 
Anayasa Mahkemesince görülecek olan dâvalar ve incelemeler sebebiyle mahikeye celbine lüzum görüleceklerin ve siyasi parti
lerin hesaplarının tetkikinde görevle ndirileeeikleıin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi 1972 malî yılı içinde 
(10 000) lira teklif edilmiştir. 

14.341 '3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
'Maddenin muhafazası için (1) üira konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak -çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

16.000 16.711 MaJkam temsil giderleri : 
Fiyatlarda vukubulan artışlar sdbeıbiyle geçen yû ödeneğine nazaran (1 000) lira fazlasiyle 1972 malî yılı k in (4 000) lira 
teklif edilmiştir. 

16.712 ıGörevs'el temsil giderleri : 
(Maddenin muhafa'zası için (1) lira konulmuştur. 

16.820 (MaMna ve teöhizat onarımı : 
(1 000) liranın ihtiyacı karşılayacağı tahmin edildiğinden geçen yıl ödeneğine nazaran (4 000) lira noıksaniyle teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 Anayasa MaJhkemesi mensupları Biriktirme ve Yardim Sandığına (Memurların öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : 
Mahkeme personelinin '% 60 üzerinden ve 230 gün ve 12-5 kuruş hesaJbiyle (18 000) lira teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek muhtemel borçlan karşılamak üzere (1> 000) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek muhtemel boçları karşılamak üzere (4 000) lira teklif edilmiştir. 
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1972 Malî Yılı Bütçe Gerekçesi 

Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarının ' 11)72 malî yıl ınldaki gerekli hizmetlerinin i Tası irin (A/H cari hareamalarına 459 354 10'3 lira, (A/2) 
yatırım harcamalarına 75 '575 000'lira, (A/3) sermaye teşkili 've transfer'harcamalarına -da 27 37 L 102 lira olmak üzere ceman 2!(i:2 300 205 lira 
ödenek teklif 'ddi-bn iştir. 

Tasarrufa âzami derecede .riayet edilmek suretiyle kazır! an an T972 jVlalî yılı HÜtçeımizin cari harcamalar cetvelinde yer alan (iden eki erin tes-
bitirıde f>\H*-(,m yıl ıbütçesinkle tasarrufu mümkün göıülen. ıinaıtkle!erinden yapılan indirimler hizmetlerin gennktirdiği ına'ddelere alınmak suretiyle 
hizmetlerle ödenekler arasında bir Menice sağlanması yoluna gidilmiş ve hizmet le.riın. ii'asınida ödeneği -kifayet etmiyen bâzı maddelere do 'hizmetle
rin .maliyetlerine g'orc ilâveler yapmak zarureti hasıl olmuştur. 

Hizmetlerle illgili olarak bütçenin gelişimini «"('irmek için 1072 teklif (bütçesinin »'ecen yıl bütçesine nazaran mukayeseli cetveli aşağilaki tab
loda gösterilmiştir. 

Öari harcamalar T971 Bütçesi 11)72 Teklifi K'azhısı NOksamı 

ödenekler 'bölümü toplamı (ili 000 Ot) OOO — — 
Personel giderleri bölümü toplanıl 3 517 000 1)3 401) 74!) ÎW) 085 70'2 11)3 240 
Yönetim giderleri bolümü toplumu 3 .302 951 4 '950 001 .1. 587 050 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 11 571 056 1'3 51'3 347 2 359 090 417 999 
Kurcum, giderleri bölümüItıojlaniL 11 {?>4\ 918 13 500 00<5 3 551 592 1 327 505 
Oeşitli giderler bölümü toplamı 30 577 200 oo 849 001 3 307 855 tt'fi 000 

Cari harcamalar toplamı 60 438 958 159 354 163 100 891 949 1 974 744 
Yatırım harcamaları 
"Etüt ve proje giderleri (bölümü 'top
lam L 30 '500 000 41 OOU UOO 10 500 000 
Yıaıpı, tesis ve 'büyük lojmanım igideır-
leri'İKİK'umü toplamı 15 925 000 8 800 OOO — 7 125 000 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onammla.rı bölümü toplamn 20 075 000 25 775 000 8 500 000 2 KOO 000 

Yatırım harcamaları toplamı 66 500 000 75 575 000 19 000 OOO 9 925 000 

http://-t.opJ.ainn
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Cari harcamalar 1971 Bütçesi 1972 Teklifi Fazlası Noksanı 

Sermaye teşMİi ve transfer harcamaları 
Kuramlara katılma payı ve scnma-
ye teşkilleri bölümü toplamı 500 O0Ü 500 000 
Kamıılaş'tımııa ve satın alma ib•ölümü 
toplamı 
İktisadi transferler bölümü toplamı 
Mjalî transferler bölümü toplamı 
Sosyal transferler bölümü toplamı 
(Blore üdemelcri bölümü toplamı 

ıSermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı 

GENEL TOPLAM 

Tablonun tetkikinde : Cari harcamaların personel giderleri bölümünde görülen artış gecen yıl karşılıkları Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer 
alan ve Bütçemizde birer lira olarak gösterilen maaş ve sözleşmeli personel ücreti ile etmek!i keseneği karşılıkları maddelerine .ait ödeneklerin bu 
yıl Bütçemizde gösterilmesinden; diğer bölümlerle görülen artışları ise gecen yıla nislbetle artan fiyat ve hizmet maliyetlerinin, yükselmesinden, 
yatırım hareamalarmda 1972 yatırımları için Yüksek Planlama Kurulunca öngörülen yatınım harcamalarımdan, sermaye teşkili ve transfer harca-
malarcmda ise Atom Enerjisi Komisyonunun Nükleer Enerjinin uygulanması alanındaki projelere yapacağı yardımlar ile nrıemurlariin öğle yemek
lerine yapılacak yardımlar ve geçen yıllarda ödenemiyen istihkaklardan ileri gelmektedir. 

1972 Malî Yılı Bütçemizde yer akın ödeneklerin .maddeler itibariyle izahı aşağıda ara edilmiştir. 

CARİ HARCAMALAR 
IBölüm Maldde 

3 000 000 
.1 

22 500 001 
4 

30" 000 

26 030 006 
152 9'GG 964 

2 0Û0 000 

23 150 001 
338 101 

1 383 ÜOO 

27 371 102 
262 300 265 

700 000 
338 097 

1 333 000 • 

2 301 097 
122 283 046 

50 000 

1 050 001 
12 949 745 

ÖDENEKLER B(>L(VM [v 

11.410 İBaşlbalkan ödeneği : 
23 sayılı Kanun gereğince Başbakana ödenecek ayda 1 500 lira ödeneğin yıllık tutarı (karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

11.430 (Devlet (bakanları ödenekleri : / 
23 sayılı Kamın gereğince Devlet 'bakanlarına ayda 1 000 lira üzerinden ödenecek ödeneklerin karşılığı (olarak teklif (edilmiştir. 
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PERSONEL 'GÜDERLERİ İBÖLÜMÜ 
12.111 Genel idare aylıkları : 

Memurların intibakları için 1322 sayılı Kanunla verilen ve intibak sonucu torba kadrodan alınan kadroların karşılıkları ile intı-
kak farkları ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı /olarak 'tekli! edilmiştir*. 

12.;i)12 (Millî Güvenlik Kurulu aylıkları : 
(Memurların intibakları için 1322 sayılı Kanunla verilem ve intibak sonucu torma kadrodam alman kadroların karşılıkları ile intı
ibak farkları ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı •olarak teklif edilımiştir. 

12.113J iAtom Enerjisi Komisyonu aylıkları : 
Memurların intibakları için 1322 sayılı Kanunla, verilen ve intıibak sonucu torba kadrodan alınan kadroların karşılıkları ile intı-
'ba'k farkları ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.114 Devlet Personel Dairesi aylıkları : 
Memurların intibakları için 1322 sayılı Kanunla verilen ve intibak sonucu tor'ba kadrodan «ilmam kadrolarım karşılıkları ile intı
ibak faaldi arı ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı olarak teklif odi lü niştir. 

12.115 MİT aylıkları : 
'Memurların intibakları için 1322 ısayılı Kanunla verilen ve intibak sonucu torba kadrodan almam kadrolarım karşılıkları ile intı
ibak farkları ve 1972 yılımda terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.116 MİT Dış Kuruluşlar aylıkları : 
Memurların intibakları için 1322 ısayılı Kanunla verilen ve intibak «omueıı tor'ba, kadrodan al mam kadrolarım karşılıkları ile intı-
'bak farkları ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.117 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları : 
Memurların intibakları iein 1322 sayılı Kanunla verilem ve intibak sonucu tor'ba kadrodan almam kadrolarım karşılıkları ile intı-
l>ak farkları ve 1972 yılında terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı 'olarak teklif edilmiştir. 

12.118 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü Dış Kuruluşlar aylı klan : 
Memurların inıtılbakları iein 1322 ısayılı Kanunla verilem ve inıtibak sonucu torfba kadrodan almam kadrolarım karşıhklan ile intı
ibak farkları ve 1972 yılımda terfi edecek personelin kademe ilerlemeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
1972 ımalî yılımda getirtilmefsi muhtemel yalbaııcı uzmanların ücretlerinin ödenmesini temin amaciyle maddenin ınnılıafazası için 
teklif edilmiştir. 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcilan ücreti : 
6/7713 ve 6/11584 ısayılı Kararname ile .onaylaman Türkiye - İngiltere ve Türkiye - Fransa an'laışmaları ıgereğince ANAM ve 
ÇNAEM'c gelecek uzmanların ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

http://kadirod.au
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12.253 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Kasın - Yaylan Genel Müdürlüğünde kurulan film servisinde bulunan film banyo ve sesleridirmc ımakinalannım anoaıtaj ve renkli 
fikn lâlboratuvar tekniğinin personelimize öğretmek amıaciyle Almanya, Fransa ve İngiltere iden getirtilecek; uzman ve yardımcı
larının üç ay süre ile ödenecek ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.261 Atom Enerjisi Komisyonu sözleşmeli personel ücretleri : 
657 «ayılı Devlet Memurları Kanununun 237 uci maddesine 1327 sayılı Kanunla eklenen (c) fıkrası gereğince 7/2311 sayılı Ba
kanlar Kurulu karariyle Atoııu Enerjisi Komisyonunda sözleşme ile çalıştırılmasına devam olunan personelin ücretleri karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.2621 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel ücreti : 
Yurdumuzun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda tanıtılması amaciyle yayınlanacak yayınların hazırlanmasında de
ğerli fikir adamlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına zaruret 'hâsıl olduğundan yedi elemanın ücretleri karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.232 MİT işçi ücretleri : 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 3327 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle ıdoğişik 4 ncü maddesinin (ç) fıkrasına istinaden 
çalıştırılan işçilerin yevmiyeleri karşılığı .olarak teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 ne i maddesi gereğince ödenecek aile yardımı ödeneği karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nei .maddesi gereğince çocuğu dünyaya gelenlere ödenecek doğum yardımı karşılı
ğı olarak teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
657 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu 'ölen memura ve 
memurun ölümü'halinde eşine yapılacak Ölüm. yar'dımı karşılığı olarak teklif 'edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Kanunun 209 ve 210 ucu maddeleri gereğince yapılacak tedavi yardımı ve cenaze (masrafları için mevcut memur sayısı
na göre teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak: yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 ncü maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre taihakkuk edecek is
tihkaklar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli kesenekleri karşılığı : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (d) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.380 İSosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
057 sayılı Devlet Mamurları Kaımnu gereğince siözleşme ile ('alışacak personelin 506 sayılı Kanun gereğince Sosyal Sigortalar 
Kurumuna ödenecek prim ve İve senek karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.391' Giyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memnuları Kanununun '211 nci ımaddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre giyecek yardımından. 
faydalanacaklara yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
1057 »sayılı Devlet 'Memurları Kanunumun 212 'nci .maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına, göre yapılacak ödeme
ler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.411 Başbakanlık fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 1327 sayılı. Kanunun 66 nci maddesi ile .değiştirilen 178 inci madde gereğince kazır!anan 
yönetmelik esaslarına ^öre. yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.412 'Atom Enerjisi Komisyonu fasla çalışma ücreti : 
'057 .sayılı Devlet Memurları Kanunumun 1327 sayılı Kanunun 66 nci mı a dd esi ile değiştirilen 178 mci madde gereğince hazırlaman 
yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.413 tMEİT fazla çalışma ücreti : 
657 .sayılı Devlet Memurları Kanunumun 1327 sayılı. Kanunun '66 nci ımaddesi ile değiştirilen 178 nci madde gereğince hazırlanan 
yönetmelik esaslarına göre yapılacak 'ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.414 MİT 6564 sayılı Kanun gereğince verilen fazla çalışma ücreti : 
İ057 .sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 06 nci maddesi ile değiştirilen 178 inci madde gereğince hazırlanan 
yönetmelik esaslarına ^üre yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.415 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü fazla çalışma ücreti : 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunum 06 nci maddesi ile değiştirilen 178 nci madde gereğince hazırlanan 
yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler karşılığı .olarak teklif edilmiştir. 

12.417 Basın-Yayın Genel Müdürlüğü il temsilcilikleri fazla çalışma ücreti : 
.057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunun 60 nci maddesi ile değiştirilen 178 nci madde gereğince hazırlanan 
yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.421 Devlet Personel Dairesi imtihan Komisyonu huzur ücreti : 
1/97İ2 malî yılımda yapılacak imtihanların değerlendi rilmıesi için kurulacak komisyonun huzur ücretlerinin (İlenmesini temin gaye-
isiyle maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
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12.422 MÎT İmtihan Komisyonları huzur ücreti : 
•644 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gereğince kurulacak sınav komisyonuna katılacak üyelere verilecek huzur ücreti karşılığı 
'olarak teklif edilmiştir. 

12.431 Atom Enerjisi Komisyonu konferans ücreti : 
Nükleer Araştırıma ye Eğitim Merkezlerinde yetiştirilin ekte olan elemanlarımıza. bu sahada ilerlemiş ülkelerdeki çalışmalar ve 
/buluşlarda haJbeıUar edilmeleri yetiştirilmeleri ve bilgilerinin artırılmaları amaciyle tertiplenecek seminer ve sempozyumlara ka
tılacak yerli ve yabancı ilim adamlarına ödenecek konferans ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.432 MİT konferans ücreti : 
Personel ve kursiyerlere konularımız ile ilgili olarak teşkilât dışmıida çağrılıp konCerans vereceklere ödenecek ücret karşılığı tek
lif edilmiştir. 

12.433 Basın - Yayın G-enel Müdürlüğü konferans ücreti : 
1972 yılında zuhur edecek konferanslar için tahakkuk edecek konferans ücretinin ö'denmeısi temin amaciyle teklif edilmiştir. 

12.441 IMİT ders görevi ücreti : 
MİT'te açılacak kurslarda ders verecek öğretim görevlilerinin tahakkuk edecek ücretleri karşılığı teklif edilmiştir. 

12.442 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ders görevi ücreti : 
1972 malî yılında zuhur e'deeek ders ücretlerinin ödenmesini teımin için maddenin .muhafazası gayesiyle teklif eldilmiştir. 

12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminin deki güçlük zammı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 ısayılı Kanunla eklenen ek 71 nci madde gereğince çalışma ışartlan bakımından 
güçlük arz edeaı veya eleman, temininde müşkülât çekilen görevler için hazırlanan yönetmelik esaslarına ıgöre ödenecek iş güç
lüğü, 'iş riski ve teminindeki güçlük izamları olarak teklif edilmiştir. 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminat : 
6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince iAtom Enerjisi Komisyonu ve İstişare Heyeti üyelerinde 657 Isayılı Kanun kapsamı dışında 
kalanlara Bakanlar Kurulu Kararunca verilecek tazminatlar karşılığı olarak tek lif .edilmiştir. 

12.593 644 sayih Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek ölüm ve mâlûliyeit tazminatı : 
MİT mensuplarından görevleri sırasında fdaiımî 'maluliyete uğrayanlar ve ölenlerin mirasçılarına 22 '. 7 . 1968 tarih ve 6/10386 
sayılı Babanlar Kurulu İKarariyle yürürlüğe konulan esasllar gereğince ödenecek tazminat karşılığı olarak teklif 'edilmiştir. 

12.594 644 sayılı Kamumun 22 ııci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince verilen tazminıaitlar : 
(MİT te haşarılı hizmet ifa edip ilişiği IkasiHenlere 6/10386 ısayılı Bakanlar Kurulu Karariyle yürürlüğe konulan esaslara göre 
verilecek (tazminat karşılığı olar ak teklif edilmiştir. 
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12.600 Ödül : 
657 sayılı Devlet Memurlara Kanununun 123 ncü imaddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göne yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödemeği : 
657 sayılı ,Devlet Memurları Kanununun 195, 196, 197 ve 198 nci maddeleri ge reğrneo h'azııllanacak yönetmelik esaslarına göre 
tahakkuk edecek ödemeler fcarş ılığı olanak teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlığa yeniden «tâyin edilecekler ile lomeklıiye (ayrılacak olanlara ikamet mahallerine kadar (tahakkuk edecek yollukhuı ile 
zaruri ahvalde nakilleri yapılacak memurların yollukları (karşılığı olarak \teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Kabineye Parlâmento dışından tâyin edilen bakana 23 ve 66 sayılı Kanunlar gereğince ödenmesi 'gereken yollukları ile yurt 
içinde geçici olarak görevlendirilecek memurların yol ve zaruri masrafları karşılığı 'olarakIteklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Radyasyon kaynakları ve radyo izotopları çeşitli alanlarla uygulanması amaciyle uluslararası kuraluşlarun veya ikili teknik yar
dım programları çerçevesinde sağlanan yabancı uzmanlarını yurt içinde yapacakları seyahatler ile ilgili yollukları karşılığı ola
rak teklif edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Radyasyon Sağlığı Yönetmeli gereğince 1972 yılında yapılması zorunlu görülen kontrol ve denetim hizmetlleri 'ile sözleşmeli per
sonele tevdi olunabilecek diğer geçici görevler için tahakkuk edecek yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.821 Müıfetltişler geçici görev yolluğu : 
,MİT müfettişlerinin 1972 malî yılında yapacağı teftişlerden dolayı tahakkuk edecek yevmiye ve yol masrafları karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj vo öğrenimlere iştirak edeceklerin yolluklarını (karşılamak amaciyle hu maddenin ımuhafazası liçin teklif edilmiştir. 

12.832 (Kongre ve konferans yolluğu : 
AEiK Nükleer Araştırma merk ezlerihde yapılacak araştırma ve eğitim çalışma lıanınnm ihtiyaç gösterdiği kongre ve konferanslara 
(merkez dışımda iştirak edecek ilim adamlarının yollukları karşılığı olarak tteklilf edilmiştir. 

12.839 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
(Çekmece ve Ankara Nükleer Araştırma merkezlemnde yapılmakta olan çalışmalar ile (ilgili! personelin hu 'maksatla yapacakları 
yollukları karşılığı teklif edillm iştir. 
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12.834 Kurs yolluğm: 
1972 malî yılında plânlanmış bulurum oryant'asyon ve ihtisas kurucusuna iştirak edecek personelin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Sağlık raporları gereğince bulundukları mahallerde tedavisi mümkün olmıyan. hasta personellin idiğer üllere ve kaplıca tedavisine 
göndcriieceiklerhı yollukları kar şılığı olarak tekilif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşları sürekli göre/v yolluğu : 
Yurt dışı kuruluşlarına atanacaklar ile yurt dışı kuruluşlarından 'merkeze döneceklerin ve yurt idıışı kuruluşlar arasında yerleri 
değiştirilecek personelin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Gün geçtikçe artmakta bulunan uluslararası temas ve bilgi teatisinin gerektirdiği hizmetler için. yurt dışına göderilecek perso
nelin yollukları karşılığı teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
AEK konferansları için ya pil a cak bilimsel toplantılara yabancı ülkelerden gelecek luımanlarm ve yardımcılarının geliş ve dönüş 
yolluklarını karşılamak gayesiyle teklif iediimiştir. 

12.855 iSödlıeşmeli personel yurt dışı gö cici görev yolluğu : 
Nükleer bilim ve teknolojinin ulm.llarara,s.ındaki bilgi t ea t itsin e yetiştirilen elemanlarımızın dünya Ünüm 'adamlarının ve teknis
yenlerinin katıldığı kongre, konferans ve seminerlere katılmaları ve son araştırma ve incelemelerle sonuçlarından haberdar ol
ma la. TI gayesiyle yurt dışına gönderilecek sözleşmeli personellin yollukları karşılığı oiarak teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici gör ev yoluğu : 
Yurt dışı kuruluşlarında görevli personelin görevleri icabı bulundukları mende ket. içindeki yapacakları geçici görev yollukları 
karşıilığı olarak teklif edilmiştir. 

12.861 Müfetitişler yurt dışı geçici gö rev yolluğu : 
MİT 'Teftiş Kurulu 'müfettişleri ile L\l İ.T .Emniyet müfettişlerinin yurt (dışında yapacakları, geçici görevleri yollukları, karşılığı. 
olarak teklif 'edilmiştir. 

12.871 Yurt dıışı 's'taj ve öğrenim yolluğu : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 71) nen maddeleri gereğince bilgilerini artırmak ve uluslararası kuruluşlar ve ya
bancı ülkeler telcnik yardım programından .sağlanacak staj ve öğreniminden faydalanmak üzere yurt dışına gönderilecekler ile 
eğitimlerini tamamlayarak yurda döneceklerin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında düzenlenen bilimsel kongre, konferans ve senpozyııın ile bölgesel işbirliği ve kalkın/ma teşkilâtınca .1972 yılında yapı
lacak kongre ve konferanslara gönderilmesi takarrür edem personelin uçak bedelleri ile yevmiyeleri karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.873 Yurt dıışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Nükleer enerji konusunda yur t ta yapılan çalışmalarla ilgili olarak bu alanda i leri gitmiş yabancı'ülkeler de inceleme yapmak, üze
re gönderilecek ellcnııanlaıın yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Nükleer enerji konusunda yurt dışında yapılacak kurslar ile diğer yabancı memleketlerde tatbik olunan usul 've metotlar üze
rinde kurs görmeleri için katıl masunda zorunlu görülenlere gönderilecek personelin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
Muhtemel bir nükleer kaza vukuunda acilen tedavisıi gereken ve yurt içinde tedavisi ımüımkün olmıyan personelin, tedavi!erinim 
yurt dışımda yapılması için gön dcrile e eklerin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici grev yolluğu : 
İllerin topyekûn savunma ve millî 'seferberlik hizmetlerinin ve olağanüstü hal plânlarının hazırlık çalışmalarını yerinde görmek 
üzere bir plân'dâhilinde onay devanı edecek geçici hizmetlerinin yolluklaıı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.912 Devlet Personel Dairesi geçici görev yolluğu : 
Devlet Personel Dairesi uzmanla raim kesif memur kütlesinin 'bvdmndıığu illerdeki 'kurumlarda, kadro tetkikleri yapmak üzere gi
decek personelin geçici görev yolluğu karşılığı olarak teklif 'edilmiştir. 

12.913 'Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev yolluğu : 
Ankara ıdıışmda görevli bulunan Atom. Enerji Kurumu ve istişare heyeti üyelerine Ankara'da yapılacak komisyon toplantılarına 
ve istişare kurumlarına iştiraklerinde ödenecek yolluklar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.914 MİT geçici görev yolluğu : 
MİT'in fiilî kadrosuna dâhil olan personel G44 sayılı Kanunun l'O ucu maddesine göre MİT'te çalıştırılacak subay ve astsubaylar 
ve aynı Kanunun 11 nci .maddesine ^'6re diğer devlet teşekkülünden alınarak MİT'te çalıştırılacak personelin yurt içindeki gerek
li hizmetlerinin ifası için tahakkuk edecek yollukla,rı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.915 iBasm - Yayın Genel Müdürlüğü geçici g'örev yolluğu : 
Arşiv ihtiyacı olan yeni fotoğrafların çekilmesi için ve personelden, bâzıhırının mahallen incelemede bulunmaları ve bu ineelemcler-
de foto - film ekiplerinin yanlarında .mahallen ilgi temin edecek personelle birlikte yurt içinde görevlendirilmeleri, çıkarılacak 
yayınların konuları itibariyle lüzumlu anateryali temin ve iştigal konularla ilgili husustan yurt sathı,uda etüdü için görevlendi
rilecek personelin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
13.110 'Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Bakanlığın genişliyen hizmet yönün'den artan ihtiyaçlarına ve kâğıtlara yapılan zamlar nedeniyle ihtiyaçların,karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

13.120 :B asılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığın gerekli basılı kâğıt ve defterlerini teinin etmek ve ihtiyaç duyulan mntlbıı evi'akıu İmstırılmasiyle Resmî Gazete ve 
diğer defterlerin ciltlettirilmeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığa ait döşeme ve demirbaş .malzemelerin tamiri ve tamiri mümkün olmıyanların yerine yeni malzemenin alınımalarmı 
temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yayınlanmakta olanı yayınların takibi ve günlük gazetelerin abonman bedelleriyle bütün dairelere verilmekte olan Resmî Gazete 
abonesinin karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13,150 Yakaca:! alımları vs giderlsri : 
Arşiv Genel Müdürlüğüne ait binanın ısıtılması için .sat malı nacak yakıt karşılığı teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Genel yönetimle ilgili alımlar dışında, kalan ve tertibinde karşılanamıvan hizmetlerin ve malzemelerin alımları karşılığı teklif 
edilmiştir. 

13.210 İSu giderleri : 
Bakanlık ve Arşiv Müdürlüğünün sarf edecekleri şehir ve içme suyu bedellerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.220 temizlik giderleri : 
Bakanlığın yıllık normal temizlik hizmetleri için lüzumlu malzemeleri temin etmek için teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Ba'ka?ı.lık ile Arşiv Genel Müdürlüğü binalarının elektrik' sarfiyat ve sair elektrik malzemelerinin temini maksadiyle teklif edil
mişti t": 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık hallicesinin tertip ve tanzim etmek maksadiyle ihtiyaç duyulan malzeme bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Genel yönetimle ilgili giderler maddeleri dışında kalan ve tertibinden karşılanamıyan malzemelerin alınılan karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 
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13.320 iGiyim - kuşam alımları ve giderleri : 
644 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde belirtileni ve 3249 sayılı tüzük hükümleri gereğince teşkilât /mensuplarına verilmekte olan 
elbise bedeli kargılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.330 İSavaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 
Teşkilât personelinin yetiştirilmesi ve hizmet binalarının emniyetini temin yönünden alınacak malzemeler karşılığı teklif edil
miştir. 

13.350 İSağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Merkez ve illerde bulunan ünitelerin lüzumu halinde ilk yardımı sağlamak amacı ile âcil ilâç ve lüzumlu gereçlerin sat inalın iması 
ımaksadiyle teklif edilmiştir. 

13.360 Çalıştırıcı kuvvet alım ve giderleri : 
İlerde lüzum olacak çalıştırıcı kuvvetin alınmaisının telinini ve maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Teşkilâta ait teknik bürioları<nda kullanılacak her türlü teknik malzemenin alımları ve mevcutlarını tamirleri kaı-şılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

13.390 Diğer alım ve giderleri : 
Hizmetlerle ilgili alımlar kesiminin maddelerinden karşılanamıyan hizmet ve malzemelerin alınılan karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bakanlığın yılı içerisinde sevk edeceği posta - telgraf ve diğer muhaberatı sağlamak', maksadiylıe teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlığın tcleffonlarıının aJbıoue bedelleri tesis ve nakil ücretlerini ve telefonla ilgili diğer giderleri karşdamak üzere teklif edil
miştir. 

13.440 'Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Basım - Yayın Genel Müdürlüğünde ikinci 'bir teleksin kurulmasını gerektirdiği maksatlar üzere mevcut teleksin hat kira bedeli 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.1511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma giderleri : 
Başbakana ait taşıtın bir yıllık akaryakıt bedeliyle taşıtın fazla yıpranmış olması sclbdbiyle onarma giderleri karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

13.513 Devlet Bakanları taşıtı işletme ve onarma giderleri : 
Devlet bakanlarına ıait arabalar:n bir yıllık akaryakıt ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13.620 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık hizmetlerinde vazife gören onbeş hizmet otosunun akaryakıt sarfiyatı karşılığı ile eski inicide! olan ve c'konıomik güçle
rini kaybetmiş bulunan bu arabaların sık sık onanmı ve parçalarının değiştirilmeleri zarureti karalısında hizmetin gerektirdiği 
nıalzemeleriın ve onanmlann tamirleri kadılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.530 Yabancı misafirlerin taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yabancı misafirler adına tahsis edilen üç taşıtın bir yıllık akaryakıt ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlığın işgali altında bulunan ve mukaveleye bağlı binanın yıllık kira belle 1 i karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleriyle reaktör binasının nükleer kazalara karşı sigorta giderleri : 
Başbakanlık binalarının yangından korunması ve sigorta giderleriyle reaktör ve nükleer kaza ve diğer kazalara karşı ödenmesi 
gereken prim karşılıkları ile bu yıl. değiştirilmesine lüzum görülen Arşiv Genel Müdürlüğü için karbon dioksitli yangın eihaz-
lannın ve sair ımaizemıenin alımları karşılığı teklif edilmiştir. 

MİLLÎ GlîTENLTK KURULU GİDERLERİ 
14.311 Büro giderleri : 

Kurulun kırtasiye, basılı kâğıt, 'döşeme ve demiHbaş yayın alımları ve giderleri, su ve aydınlatma giderleri karşılığı olarak teklif 
•edilmiştir. 

14.312 Ulaştırma giderleri : 
Kurulan posta - telgraf giderleriyle telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Kumlun 2:17 sayılı Taşıt Kanununa göre alınmış mevcut taşıtların işletme ve onanma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir, 

14.314 Kira (bedeli : 
Kurulun işgali altında bulunan binanın mukaveleye müstenit yıllık kira bedeli karşılığı olarak teklif eüikniştir. 

14.319 Diğer alım ve giderler : 
Genel yönetimle ilgili alımlar ve genel yönetimle ilgili giderler kesiminde mevcut maddelerden karşılanalmıyan mal ve hizmetlerin 
satmalınmaları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

MİT GİDERLERİ: 
14.331 Büro giderleri : 

Teşkilât genel yönetimle ilgili alımlar ile genel yönetimle ilgili giderler kesimine ilişkin kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demir
baş, yayın ve yakacak alımları ile sn, temizlik, aydınlatma ve bahçe giderleri karşılığı olarak teklif ddilmiştir. 
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14.332 Ulaştırma giderleri : 
Posta - .telgraf giderleriyle telefon ücret ve giderleri, özel araştırma ve kestirme cihazları işletme tesis, bakım giderleri karşılığı 
loilarakt teklif eldilmiştir. 

14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Teşkilâtın 237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınmış taşıtlarım işletme ve onarma giderleri karadığı olarak teklif cklilmistir. 

14.334 Kira Ibedeli 
Teşkilâtın işgali altında bulunan binalarım .mukaveleye müstenit yıllık kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.339 Diğer alım ve giderler : 
Teşkilâtın diğer madUıeleiiden karşıla.nmıyan .masraftan karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
3325 ısa'yılı Kamumun 3 neü mı ad devrinim gerektirdiği giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
712b" sayılı Kamuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 419 ucu ımaddesinin gerektir'.ligi .giderler karşılığı olarak açılmış bulunan 
maddenin mmlhafazası için teklif edilmiştir. 

14.350 (Mültecilerin her çeşit giderleri : 
Türkiye'ye; iltica edecek yabancı uyruklu şaıhıs'ların muvakkat iskânı esnasında her türlü ihtiyaçlarımın temini için teklif edil-
ımiştir. 

14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri: 
1972 yılında programlanan Radyo izot'op radyasyonların tarım, tıp, endüstri ve temel büigiler ile nükleer teknoloji için açılacak 
kural an n tanzimi, tertibi ve idaresi ile ilgili güderler karadığı teklif edilmiştir. 

14.512 MİT kurs giderleri : 
Müsteşarlığa ait personelin yetiştirilmesi ve1 meslek yönünden eğitilmesi anna.ciyle açılacak kurslar için lüzumlu malzeme ve gider
leri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.521 Atom Enerjisi Komisyonu burs giderleri : 
Atom Enerjisi Komisyonu aJdi'iıa okuyan öğrencilerin bursları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.522 3VÖT burs giderleri : 
644 sayılı Kamunun 24 ıııcü maddesine göre okutulacak öğrencilere ayda iiçyüzelli liradan ödenecek bursları karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
Dıs ülkelerde okutulacakların giderleri karşılığı olarak açılmış bulunan maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
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14.541 Atom Enerjisi Komisyonu araş torna ve inceleme giderleri : 
Atom Enerjisi sahasında yurt dışında yetiştirilmek üzere gönderilecek öğrenci leriln seçimleri ile ilgili işlemleri yürütmek için 
ililm adamlarına yapılacak ödemeler için ÇNAEM ve ANAM da araştırıma yapan Radyasyon binası radyo biyoloji izotop istih
sali sağluk fiziği, teorik ve tecrübeli fizik spektonıetre, difraktrometri, metailurji bölüm ve gruplarının yapacakları araştırma 
çalışmalarında kullanacakları malzeme bedeli ile bu araştırmaların 'devamı ve sonuçlanması için kadromuz dışındaki ilim adam
larıma yaptırılacak çalışmalar karşı lığa olarak teklif edilmiştir. 

14.542 MİT araştırma ve inceleme gid erleri : 
Teşkilât çalışmalarına paralel olarak lıizmeıt için yaptırılacak her türlü araştırma ve inceleme giderleri karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

14.551 Atom Enerjisi Komisyonu s'iaj ve öğrenim gidöTİeıû : 
Atam Enerjisi Komisyonu tarafından okutulan burslu öğrencilere yapacakları staj masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.552 MİT sıtaj ve öğrenim giderleri : 
Ögrencilerin staj ve öğrenim giderlerini karşılamak üzere açılmış bulunan maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

14.553 Basın - Yayın G-enel MiMiirlüğii staj ve öğrenim giderleri : 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü adına okuyan öğrencilerin staj ve öğrenim giderlerini karşılamak üzere 'açılmış bulunan madde
nin muhafazası için teklif .edil iniştir. 

14.581 .Başbakanlık Arşiv giderleri : 
İstanbul Arşiv Müdürlüğünün arşivle- ilgili harcamaları karşılığı alarak teklif edilmiştir. 

14.582 MİT Arşiv giderleri : 
Teşkilât faaliyetlerinin neticesi olan arşiv sisteminin modern hale getirilmesi, gizli ve çok gizli evrak, fiş, harita, pano ve dosya
ların gerektiği şekilde emniyet altına alınabilmesi için lüzumlu arşiv malzemesi giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.591 Moral eğitimi güderleri : 
Personelin çeşitli şekilde ve ağır şartlar altında çalışma ve eğitimleri neticesinde elde ettikleri üstün başarıların devamı ve hiz
metlerin takdir edildiğini anlatmak ve diğer personeli teşvik etmek ve bu personelin moral takviyesi ile yeniden hizmete devam
lılığını sağlamak amaciyle yapılacak malzeme ve sosyal yardım ile mükâfat karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.597 Özel eğitim giderleri : 
MİT personelinin özel olarak geliştirilmesi ve görevimin gerektirdiği eğitimden geçirilmesi için kurulacak özel mahallerdeki 
bilûmum ihtiyaçları karşılamak ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde yapılan özel güvenlik eğitimi ile ilgili 
giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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BASİN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 
14.971 Büırto giderleri : 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün genel yönetimle ilgili 'alımlar ile genel yönetimle ilgili giderler kesilmi-ne ilişkin kırtasiye, 
basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş, yayın alımları., yakacak alımları, ile su, temizlik, aydınlatma ve. bahçe giderleri1 maddelerin
den yapılacak giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.972 Ulaştırma giderleri : 
Genel Müdürlüğün posta - telgraf güderi eriyle telefon ve ücret giderleri karşılığı alarak teklif edilmiştir. 

14.973 Taşıt işleltme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınmış Kılan beş taşıtın işletme ve onarım giderleri, karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.974 Kira bedeli : 
GeJnel Müdürlüğün işgali altımda, bulunan binaların muka.veleye müstenit kiralarının karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.975 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası (için teklif edilin iştir. 

14.977 Yiyecek alım ve giderleri : 
Genel Müdürlüğün sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici hizmetlerde biluiil çalışanların sağlıklarının korunması maJksa-
diyle verilecek süt ve yoğurt bedeli! olarak teklif edilmiştir. 

14.979 Diğer alım ve giderler : 
(lenel Müdürlüğün diğer maddelerden karşılanamıyan alımı ve giderleri karşılığı olarak İteıklif edilmiştir. 

15.298 Türküye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enisltilbiiısii cari giderleri : 
Türkiye ve Orta - D o ğ u Âmme İdaresi Enstitüsünün cani harcamalarına ait giderler karşılığı Iteklif edilmiştir. 

DKVLÎ-IT PRRSONUD DAİRESİ. GİDERLERİ 
15.421 Büro giderleri : 

Devlet Personel Dairesinin genel yönet itmle ilgili alımlar ile genel yönetimle il giü giderler kesimine ilişkin kırtasiye, basılı, kâğıt 
ve. defler, döşeme ve demirbaş, yayın'alımları ve yakacak «1 imlan giderleriyle s u, temizlik, aydınlatma ve bahçe giderleri madde
lerinden yapılacak giderler İcar şılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.422 Ulaştırma giderleri : 
Posta - telgraf giderleri ile telefon, ücret ve güderleri karşılığı olarak teklif ödemiştir. 

15.424 Kira bedeli : 
Devlet Personel Dairesinin işgali, allımla bulunan binanın yıllık kira bedeli karşılığı; /olıarak. teklil' edilmiştir. 

15.429 Diğer alım ve giderler : 
Devlet Personel Dairesinin diğer maddelerden karşılanamıyan alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GİDERLERİ 
15.431 Büro giderleri : 

Atom Enerjisi Komisyonunun genel yönetimle ilgili 'alımlar ile genel yönetimle iigiilâ giderler kesimine ilişikin kırtasiye alımları, 
basılı kâğıt ve defter alımları, döşeme ve demirbaş alımlara, yayın alımlaıı, yakacak alımları ile su, temMilk, aydınlatma ve 
bahçe giderleri maddelerinden yapılacak giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.432 Ulaştırma giderleri : 
Kurulurun posta - telgraf ve telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.433 Taşıit işletme ve onlarıma g'indlele rı : 
Kurumun 237 ısayılı Taşıt Kanununa göre (alınmış vasıtaların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.434 Kira] (bedeli : 
Kurumun işgalinde bulunan binanın mukaveleye müstenit yıllık kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.435 Giyimi - kuşam alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

15.437 Yiyecek alım ve giderleri : 
Maddenin ımuhafazası için teklif edilmiştir. 

15.439 Ddger alım ve giderleri : 
Kurumun diğer maddelerden karşılanaimıyarak ve hizmetin gerektirdiği diğer alım ve giderleri! karşılığı olarak -teklif edil-
edilmiştir. 

15.490 Türküye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuruimuna : 
Kurumun cıari harcamalarına a i t giderler karşılığı /teklif edilmiştir. 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.871 Büno güderleri : 

Dış kuruluşların genel yönetimle ilgili alımlar ile genel yönetimle ilgili giderler kesimine ilişkin kırtasiye akmlan, basuh kâğıt 
ve defter alımları, döşeme ve demirbaş alımları, yayın, yakacak alımları ile su, temizlik, aydınlatma ve bahçe giderleri mad
delerinden yapılacak alım ve giderler Ikarşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.872 Ulaştırma giderleri : 
Basın - Yayın G-enel Müdürlüğüne ait dış kuruluşların posta - telgraf ve teiefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

15.874 Kira bedeli : 
Dış kuruluşların işgali altında bulunan binaların mukaveleye müstenit yıllık kira bedelleri karşılığı olarak telkilif edilmiştir. 
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16.877 'Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
'Basın - Yayın Genel Müdürlüğüne ait dış kuruluşların Devletin temsil görevini .gerektirdiği ziyafet, ağırlama, tören ve benzeri 
toplantı 1 arın gerektirdiği gülerler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.879 'Diğer alım ve giderleri : 
Dış kuruluşların diğer maddelerden karşılanamıyan ve hizmetin gerektirdiği diğer alım ve giderleri karşılığı olarak teklif ddil-
m işitir. 

MİT DİŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
16.881 İB'üro giderleri : 

iClenel yönetimle ilgili alımlar ile genel yönetimle ilgili giderler kesimine ilişkin kırtasiye alımları, basılı kâğıt ve defter alınılan, 
klöşeme ve dominbaş alımları, yayın, yakacak alımları ile su, temizlik, aydınlatma ve bahçe giderleri .m add elerinden yapılacak; 
giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.882 Ulaştırma giderleri : 
Teşkilâtın dış kuruluşların pr.«ta - telgraf ve telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınmış vasıtaların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

* 15.884 Kira bedeli : 
Dış kurulıışlann işgali .altında bulunan binaların mukaveleye .müstenit yıllık kira bedeli olarak teklif edilmiştir. 

15.885 iGiyim - kuşam alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
'Teşkilâtın icabettirdiği propaganda., ziyafet ve ağrılama giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.889 Diğer alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜM r 
MİT BASIMEVİ GİDERLERİ 

16.111 tBüro giderleri : 
3Vasimevinin kırtasiye alımları, basılı kâğıt ve defter alımları, döşeme ve demirbaş alımları, yayın, ya-kacak abraları ile su, temiz
lik, aiydınlatma giderlerinin temini için acılan maddenin (muhafazası için teklif edilmiştir. 

16.113 'Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Basımevinde alınması muhtemel taşıtın işletme ve .onartma giderlerini karşılamak üzere, açılan maddenin mnhafaizası için teklif 
ediHmistir. 
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16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Basımevinde görevdi personele almaeak iş elbiselerinin bedellerini ödemek üzere a eri an makidenim muüıaf azası için teklif edilmiştir. 

16.116 (Malzeme alım ve giderleri : 
ıBasımovinin. ihtiyacı bulunan malzemelerin temini amaciyle teklif (Uilmiş'tir. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
İSıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici hizmetlerde bilfiil çalışanların sağlıklarının koi'unması malksadiyle verilecek süt bede
li olarak teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alım ve giderler : 
üîaisımevmin. diğer ıınaddeieıAİen karşıhınamıyaın ve hizmetin gerektiı'diği diğer alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

MİT ATELYE GİDERLERİ 
16.121 Biino giderleri : 

Atelyenin kırtasiye alımları, basdı kâğıt ve defter ahmları, döşeme ve demirbaş alımlara, yayın ve yakacak 'abıuları ile su, tomrz-
•bık ve aydınlatma giderleri mrad delerinden yapılacak alım ve giderler (karşılığı o larak teldif edilmiştir. 

16.126 Malzeme alım ve giderleri : 
Atelyenin ilıtiyacı bulunan malzemelerin temini amaciyle teklif edilmiştir. 

16.129 Bliğer abm ve giderler : 
Diğer maddelerden kaı-şılanamıyan ve hizmetim gerektirdiği 'diğer alını ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU LÂBORATtTYAR GİDERLERİ 
16.211 (Büro giderleri : 

Lâboratuvarın genel yönetimle ilgili alımlar ide genel yönetimle ilgili giderler kesimine Miskin 'kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler, 
döşeme ve demirbaş, yaym ve yakacak alımları iile su, 'temizlik, aydınlatma, giderleri maddelerinden yapılacak iilım ve gider
ler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.212 mastırıma giderleri : 
Lâboratuvarın posta - telgraf v e telefon ücret ve giderleri karşılığı olarak tekli ^edilmiştir. 

16.213 Taşıt işleltaı© ve onarma gidenleri : 
237 sayılı Taşıt Kanununa göre alınmış vasıtaların işletme ve onarma giderleri karşılığnolarak teklif edilmiştir. 

16.214 Kira (bedeli : 
ABD Atom (Enerji Komisyonu ile ol . il2 . 1969 gün ve /TY-ML/3 sayılı Özel 'Nükleer Madde Kira'Sözleşmesi gereğince Çekmece' 
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Nükleer Araştırma ve Eğitim LUeukezinde bulunan TR - 1 araştırma reakıtörü için sözleşme çerçevesinde sağlanmış olan zen-
giıuleştiıilmiiş uranyum kontrol çubukları ve nötron kaynaklarının kira ve tüketim bedeli karşı/lığı olarak teklif edilmiştir. 

16.215 Gtiyim - kuşam alım ve giderleri : 
Lâboratuvarda görevli personele alınacak araştırıcı gömleği, iş tulumu bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.216 Maîızeme alım ve giderleri : 
Nükleer araştırma merkez]erinün mevcut ve yenıi hizımote girecek lâboratuvar ve ately.ele rinde araştırma, uygulama, üretim ve 
imalât çalışmaları sırasında ihtiyaç görülen hammadde ve malzeme ihtiyaçları ile bunlara i İlişkin giderler'karşılığı teklif edilmiştir. 

16.217 Yiyecek alıım ve giderleri : 
Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici hizmetlerde bilfiil çalışanların sağlıklarının 'korunması, maiksadiyle verilecek mil; 
bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.218 Sağlık, araç ve gereçleri alım ve giderleri ; 
Atom. Enerjisi Komisyonu tesislerinde yapılan çalışmalar sırasında vukuu muhtemel kazaların ve radyasyondan korunmanın 
gerekli kıldığı ilk yardım ilhfiy açlarımın karşılanmıası amaciyle teki i t" edilmiştür. 

16.219 Diğer alım ve giderleri : 
• Lâboratuvaraın diğer madd.el.ei-d en karşıla namdan ve hizmetin gerekli kıldığı diğer alımları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

MİT LÂBORATUVAR GİDERLER-i 
16.229 Malzeme ailım ve giderleri : 

Foto lâboratuvar!arının ihtiyacı bulunan film, kart ve banyo malzemeleri ile ihtiyaç, •duyulacak diğer malzemeler karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderle rü : 
Yurdu ve ulusu tanıtmak anmeiyle oıkarılacak Türkiye Dergisi ve diğer yayınlar ile sosyal, kültürel ve ekonomik çalışmaların 
gerektirdiği giderler karşılığı o larak teklif edilmiştir. 

16.311 İkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânının yurt içinde ve yurt duşumda tanaltalmıası ile ilgili her çeşüt giderler : 
İkinci Deş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü Devlet sektörü tarafından yapılmakta olan baraj, fabrika, yol, santral ve emsali 
tesislerin yurt içinde ve yurt dışında kamu yararına matuf tanıtıcı nitelikte neşriyatın cılkarılması ve kısa metrajlı filmlerin 
yapılması ile Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanacak 3 - 4 formalık broşürlerin giderleri (karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.320 Propaganda giderleri : 
Yurdumuzu yakından tanımak ve tanıtmak maiksadiyle memleketimize davetli olarak gelen yabancı basın mensuplarının mas
rafları ile film ve fotoğraf masraflarım karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

http://madd.el.ei-d
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16.331 HaJber ve yayın hizmetleri giderleri : 
Yabancı basın ve yayın orga.nl arının memleketimizle ilgili yayınlarını t akıbetim ek ve bunları 'bültenleştirmek için gerekli mal
zemeler ile radyo dinleme ve haber alnia servisinleki alıcı ve verici teleks cinaslarının ve diğer elektroni'k cihazların bakum ve 
revizyon 'masrafları karşılığı ola rak teklif edilmiştir. 

16.332 Anadolu Ajansından h.a'ber saıtı mallıma kaşılığı : 
Anadolu Ajansmdan sıatınaılınacâk haberler karşılığı teklif edilmiştir. 

16.371 Atom Enerjisi Komisyonu iç fu ar ve sergiler güderleri : 
Atom Enerjilsi konusunda halkı eğitmek ve uyarmak, bu alanda dünyada kaydedilen igelişnıeleri ve ülkemizde yapılan çalışmalar 
rı tanıtmak amaciyle yurt içinde açılacak çeşitli fuar ve sergilere katılmak için gerekecek giderler karşılığı teklif edilmiştir. 

16.372 Balsın - Yayın Genel Müdürlüğü iç fuar ve şergiller güderleri : 
Yurt içinde açılacak enternasyonal fuar ve sergilere gönderilecek fuar ve sergi malzemesinin (ambalajlanması sigortası ve nak
liye (ücreti ile fuar sahası içinde tutulacak sahanın kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.380 Basın - Yayın Genel Müdürlüğ ü duş fuar ve .sergiler giderleri : 
Irak ve Kerkük'deki Türkler için Türkiye'yi tanıtıcı sergi açılacağından bu serginin yer kirası- ile gönderilecek sergi malze
mesinin ambalaj, sigorta ve nakliye ücretleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.410 Ulttölarara'sı yurt içi toplantıları giderleri : 
UluslararavSi yurt içinde yapılacak toplantıların gerektirdiği masraflar için açılmış bulunan maddenin ımuhafazası için teklif edil
mişti. 

16.490 Teknilk işlbirliği ve diğer anlaşm alann geltirdiği güdenler : 
Tcıknilk işbirliğinin ve diğer anlaşmaların gerektirdiği masraflar karşılığı açılan bu maddenin muhafazası için teklif (edilmiştir. 

16.610 örtülü ödenek : 
1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 77 nci maddesi ve bu maddeyi değiştiren 204 sayılı 'Kanun icaplarının yerine getiril
mesi maksadiyle teklif edilmiştir. 

16.630 MİT isıtıiMmrat ve propaganda giderleri : 
Yur t güvenliği ile ilgili olarak teşkilâtça yürütülmekte bulunan istihbarat hizmetleri ile buna muvazi olarak propaganda gider
lerini karşılamak amaciyle teklif edilmiştir. 

16.640 644 slayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince yapılacak masraf karşılığı : 
644 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarının görevlerinin zorunlu kıldığı giderler kar
şılığı teklif edilmiştir. 

16.711 Temsil güderleri : 
Makamın takdiri esas olma;k suretiyle temsille ilgili izaz ve ikramın gerektirdiği giderler karşüığı olarak teklif edilmiştir. 

http://orga.nl
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16.712 Gürevsel temsil giderleri : 
G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 179 nen maddesi gereğince hazu'lanacak yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri: 
Geleneklerdin zorunlu (kıldığı ve zaruretlerin icabeütirdiği ahvalde protokola dâhil âmirlerin ziyaretlerinde, yabancı temsilciler ve 
misafirlerin geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama ve konuklanmalarının giderleri1 karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.722 Altom Enerjisi Komisyonu ağır lamla güderleri : 
Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim. Merkezinin onuncu yılı ile ülkemizin Nükleer Enerji alamnlaki çalışmalara bilfiil başla
yışının yıldönümü nıünasebetiyle yapılacak tören için gerekli giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.723 Bevle't Personel Dairesi ağırlama giderleri : 
Gen el eneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin gerektirdiği ahvalde protokole dâhil askerî ve .'mülkî âmirlerin ziya ret! e rinde ve
rilecek ziyafet giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.724 MİT ağırlama giderleri : 
Hizmetin icabı olarak memleketimizi ziyaret edecek olan yabancı teşkilât mensubu zevatın •geleneklerimize uygun olarak ağırlan
ması ve konuklama masrafları ile buna uygun ziyaretlerin gerektirdiği giderler karşılığı teklif edilmiştir . 

16.725 Millî Güvienüıik Kunüu ağırlaşma giderleri : 
Kurulun NATO ve CENTO ile olan temas ve ilişkilerinin gerektirdiği ziyafet ve davetlerin giderleri -karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

16.811 'Başbakanlık bina onarımı : 
Teşkilâtların işgallerinde bulun anı binaların korunması ve türlü tesirler dolayısiyle (meydana gelen arızalanın küçük onanını ile 
boya ve badana gibi sair lüzuımlu masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.812 'Altom Emerj/M Komisyonu. bina onanımı : 
Teşkilâtların işgallerinde bulunan binaların korunması ve türlü tesirler dolayısiyle meydana gelen arızalanın küçük onarımı ile 
boya ve badana gibi sair lüzumlu masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.813 MİT bina onarımı : 
Teşkilâtların işgallerinde bulunan binaların •korunması ve türlü tesirler dolayısiyle 'meydana gelen arızalanın küçük onarımı ile 
boya ve badana gibi sair lüzumlu (masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.814 Balsın - Ya/yın Gene! Müdürlüğü bina onarımı : 
Teşkilâtların işgallerinde bulunan binaların konınmasıve türlü tesirler dolayısiyle meydana gelen arızaların küçük onarımı ile 
boya ve badana gibi sair lüzumlu ımasrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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16.821 Bajşltoalkanlık makina ve teçhizat tonlarımı : 
İstanbul Arşiv Genel Müdürlüğü fotoğraf atelyosindeki cihazların ve basımeviııdo kullanılmakta bulunan diğer makina, âlet ve 
tesisatların vukuu muhtemel arızalarınım giderilmesi ve peryodik bakımları ile asman küçük par çalarınım değiştirilmesi amacıy
la teklif edilmiştir. 

16.822 Atıom Enerjisi Komisyonu m'afeioı a vıe teçhizat onlarımı : 
İstanbul Arşiv Genel Müdürlüğü fotoğraf atelyesitıdeki eilıazlarm ve basımeviıı do kullanılmakta bulunan diğer makina, âlet ve 
tesisatların vukuu .muhtemel arızalarınım giderilmesi ve peryodik bakımları ile aşman küçük parçalarıum değiştirilmesi amacıy
la teklif edilmiştir. 

16.823 MİT basımevi makina ve teçhi sat onanımı : 
İstanbul Arşiv Genel Müdürlüğü fotoğraf atelyesindeki cihazların ve basımeviıı do kullanılmakta bulunan diğer makina, âlet ve 
tesisatların vukuu muhtemel arızalarınım giderilmesi ve peryodik bakımları ile aşınan küçük parçalaramn. değiştirilmesi amacıy
la teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

Yük>;ok Plânlama İKuruluııea 1972 malî yılı program yahrımlarmın gerçekleşmesi için sektörlere göre tesbit edilen ödeneklerin miktarı aşağı
daki tabloda gösterildiği gibi İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerine uygun olarak teklif edilmiştir. 



EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Türkiye İBilimsel Tıöknik Arattırma Kurumum' 
a) Etüt proje giderleri 
1)) Makina teçhizat 

TOI) Âmme İdaresine 
a) Yapı, tesis ve büyük onananları 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
Atom Enerjisi Komisyonuna 
a) Yapı, tesis ve büyük onarımları 
b) Makiına teçhizat 

HİZMET SEKTÖRÜ 
Basın - Yayın Genel Md. 
a) Makina, teçhizat 

MİT Müsteşarlığı 
a) Makiına, (teçhizat 
b) Taşıt .alımları 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 
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53 500 000 
49 000 000 

41 000 000 
8 000 000 

40 000 000 
4 500 000 

4 500 000 

5 000 000 
5 000 000 

4 800 000 
700 000 

5 000 000 
17 075 000 

1 075 000 
1 075 000 

16 000 000 
12 000 000 
4 000 000 

16 000 000 

75 575 000 



— 217 — 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TEANSFER HARCAMALARI 
Bölüm Madde 

KURUMLARA «KATILMA PAYLARI YE SERMAYE TEŞKİLİ BÖLÜMÜ : 
31.410 Başlbak&nlık Basımevi Döner S ermaye işMmesi : 

852 sayılı Kanunla kurulan Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü sermayesüne mahsuben aynı Kanımun 
3 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılacak ödeme karşılığı teklif edilmiştir. 
KAMULAŞTIRMA VE SATIN ALMALAR BÖLÜMÜ : 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
1972 malî yılında yapılacak kamulaştırma ve satın almalar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

MALÎ TRANSFERLER .BÖLÜMÜ : 
34.130 6821 sayılı Kanunun verdiği ye'iikiye dayanılarak yapılacaık yandımlar : 

Nükleer enerjimin uygulanması alanında fa.aliyet.te bulunan çeşitli kamu kuruluşlarını aynî ve nakdî yardımlarla destekleme ve 
teşvik etmek gayesiyle teklif edilmiştir. 

34.240 TRT Kurumuna : 
359 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler karşılığı teklif edilmiştir. 

34.721 Altom Enerjisi Komli'sylonu feurıı m ve ıderneMisıre katılma payı : 
7/1422 sayılı 'Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Milletlerarası yeni gıda ışınlama Projesi, Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansına gönüllü katılma payı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve ikili teknik yardım ve işbirliği anlaşmaları çer
çevesinde sağlanması melhuz u zmanlar için yapılacak' mahallî giderlere anlaşmalarına göre ödenecek katılma payları karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

34.722 MİT kurum ve derneklere kaitilma payı : 
Teşkilâtın kurum ve derneklere ka.tılmak için yapacağı ödemeler içüı açılan maddenin muhafazsı için teklif edilmiştir, 

SOSYAL TRANSFERLER BÖL ÜMÜ : 
35.621 4933 sayılı Kanun ve Nizamına mersi gereğince verilecek inönü Armağanı : 

493-î sayılı Kanun gereğince ödenmesi öngörülen İnönü Arman ağı için açılan mı addeniu muhafazası için teklif edilmiştir. 
35.711 IBaşibaklanlık Memur ve Müistaih demleri Biriktirme ve Yardım Sandığına : 

Memurların öğle; yemeklerine yardımda, 1)ulunmak üzere mevcut personelin % 00 ma tekabül eden miktara günde 125 kuruş
tan 230 gün hesabiyle teklif edilmiştir. 

35.712 MİT Yardımlaşma Sandığına : 
Memurların öğle yemeklerine yurdumda bulunmak üzere mevcut personelin rf 00 ma tekabül eden miktara günde 125 kuruş
tan 230 gün hesabiyle tekili' ed itmiştir. 

http://fa.aliyet.te
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35.713 Balsın - Yayın G*enel Müdürlüğü Memur ve Mü t̂abldemlerA BirMirme ve Yardım Sanıldığına : 
Memurların. öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere mevcut personelin % 60 ma tekabül eden aııiktara günde 1.25 kuruş
tan 230 gün hesabiyle teklif ed ilmiştir. 

BOftÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ : 
36.310 Kamu İk&aJdi Teşebbüslerinle 'olan geçen ,yı!llar borçları : 

Gıeçen yıllarda muhtelif sebepler dolayısiyle ödenemiyen istihkaklarım ödenm esini temin için tekli E edilmiştir. 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

Geçen yıllarda muhtelif sebepler dolayısiyle ödenemiyen istihkakla fin ödenmesini teinin için teklif edlil iniştir. 
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR GEREKÇESİ 
Bölüm Madde 

12.000 PER80NT4L GHİDEİRLlERÎ : 

12.110 Devlet memurları aylıkları : 
19711 Ibültıçe yııbnda Devlet (memurları aylıkları ödeneği Ibütün kuramlara aidioLmak üzere Maliye (Bakanlığı Bütçesine toplu şekilde 
konul duğundaki, Ibıı mıadide ödeneği 1971 'yılı Bütçesinde (d) lira olarak igözükmelktedir. Maliye (Bafkaınilığı Bütoçıesıkıden fouı (madde-
ye 1971 yılı alhtiy&icı iîçin .(6 '600 OOO1) lira »ödenek aktarılmıştır. tBu itibarla 19712 yılı içim 'teklif edileni ödemeğin löneefci yıla göre ar
tışı (400 '000) lira »olup, Ibıı miktar Devlet Plânlama 'Teşkilâtı personelinim kademe dlerletmıeleri için sarf iedülecektiir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin1 mulhafazası 'için (1) (lira tekli!' edilmiştir. 

Sözleşmeli personel ücretleri : 
12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti : 

Teşkilât (bünyesinde sözleşmeli olaralk »çalışmakta olan persioneliın ücretleri ,197i ve dalha önceki yılla uda Devlet Plânlatma 'Teşkilâtı 
Bütçesimin 12:261 ve 21.122 nci maddelerine kornam ödenekten karşıîl'anmafcta id i 1972 malî yılı «Bütç'e 'çağrısı ve program (bültçie 
(hazıkla/ma relhlbıerindeı» Ibültün 'aylık ve ücretlerin cari 'haneaımıalar ödemeğinden karşılamimasaı öngörülmüş olduğundan, 1Ö71 Ibütlçe 
yılı fiilî Lsianfiyat seyri ele nazara 'alıma.rak, 'bu maddeye (16 300 OOO) lira Ödenek konııimınştııır. (Bu maddeye 1971 malî yılı lilçin 
Maliye Bakanlığından (7 180 000) 'lira ve 1971 Devlje.t Plânlama Teşkilâtı Bütçesinin 21.122 nci: ımaddesinlem «ısöızleşmelûl personel 
ücretleri» (11 800 000) lira olarak e e m t e (18 480 000) lira ödemek 'ayrılmış olup, 'Teşvik ve Uygulama Dairesinin Dış Ekonomik 
İlişkiler Bakanlığına Ibağlamımıası dolayıısiyle, 'bu daire personelinin üeretıleri düşüklüğünde, 1972 mâlî yılı »ödeneğimin 1971 fiilî 
harcamasına nazaran Ibiir artış göstermediği anıl aşılacaktır.) 

12.262 Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleşmeli personel ücreti : 
Bölge plânlatma üınitıelerimde çalışmakta okm personel 'ücretlerini karşılamak için (ı60 000) lira, teklif edilmiştir. (Maliye Bakanlığı 
Bütçesindeki toplu ödenekten 1971 (bütçe yılında ibu 'maddeye (!1<25 000) lira aktarma yapılmış Ibulummaktadır. Bimnetık'e, gerçek
te, Ibir artış olmayıp, tersine (65 000) lira azalma söz komusndur.) 

SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Aile yardımı : 
Eskiden (çocuk zamınıa olarak ödenmekte olan ibu yardım, 1971 malî yılı 'başındam itibaren mevcut kadrolu personele ilâveten 
(D) cetveli personelli ile fair kışımı sözleşmeli personelkı kadroya (intibakları dolayısiyle ve '1971 fiilî sarfiyat seyri de nazara alına
rak, :('60 000) lira (olarak teklif edilmiştir. 
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12.320 Boğum yardımı : 
1971 'malî yılı başından itibaren mevcult kadrolu personele ilâveten (D) cetveli ve 'bir kısım, sözleşmeli i personelin kadroya int'iJbaik-
ları nedeniyle, 'bu madde ödeneği ('8 000) liira olarak tdMoif'edilimiştiir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
(Doğum yardımı dıçiıı Ibelirlti'len ınedenler göz önünde •bulutıduruılitnuş ve madde ödemeği (7 500) lira olaralk teklif (edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Devlet memurları Kanununun yürürlüğe girmesiyle inltlılbalkı yapıllan halen mevcut '300 civarında 'kadrolu eleman ile 99 sayılı Ka
nun 'gerieğince çalîştırıllmalkta olan personel dikkate alınarak, (150 000) lüralıık ödeoek teldilf edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Teşkilâtlımızda görevli personelin >maaşlarıaıtıın gerektirdiği emekli keseneği kurum 'hisseleri ile yine İbu personelin giriş ve arltış 
karşılıkları olçin ibu madde ödeneği (1'280 000) lira'teklif edillmıiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Sözleşmeli personel ücretlerinin 12.261 nci maddede toplan masının yanı sıra, prim kesintisine esas günlük kanzanç miktarlar m m 
1474 sayılı Kanunla tavanı (!20) liradan (105) liraya yükseltilmesi de dikkate alınarak madde ödeneğli. (1 220 971) liira olarak 
teklif edilmiştir. (1971 malî yılında Maliye Bakanlığı Bütesindeki toplu ödenekten (17.') 000) lira, Teşkilât Bütçesinin 21.122 nci 
^maddesinden de (1 100 100) Jira olmak üzere, bu amaçla cem'an (1 279 100) ılira ödemede bulunulmuştur. Teşvik ve Uygulama 
Dairesinin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına, bağlanması dolayısiyle, madde ödeneği önceki yıldan daha az teklif edilmiştir.) 

12.391 Giyecek yardımı : 
1971 malî yılında Maliye Bakanlığı bütçesindeki toplu ödenekten karşılanan bu madde ödeneği, 057 sayılı Kanunun 211 nci mad
desi gereğince hazırlanacak yönetmelik hükümleri dairesinde ödenmek ve önceki yıllardaki harcamalar dikkate alınmak sure
tiyle (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLA İM : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

Fazla çalışma yönetmeliği 10 . 9 . 1971 gününden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu madde ödeneği Maliye Bakanlığı 
toplu ödeneğinden ihtiyaç nisbetinde karşılanacağından (1) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Maddenin muhafazası için (i) lira teklif edilmiştir. 
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TAZMİNAT LAK : 
12.571 İs güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 

Bu madde ödeneği Maliye Bakanlığı toplu ödeneğinden ihtiyaç nisbetinde karşılanacağından. (1) olarak teklif edilmiştir. 

ÖDÜLLER : 
12.600 Ödül : 

Maddenin muhafazası için (1 ) lira teklif edilmişti!-. 

YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollulkarı : 
Yönetim yollulkarı : 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
1972 malî yılı içerisinde atanacak elemanlara ödenecek sürekli görev yolluğu için (2 250) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
657 sayılı Kanun dolayısiyle kadrolu eleman adedinin artışı, elemanların yurt düzeyinde çalıştırılması zorunluluğu, yatınmlarjn 
yerinde görülmesi ihtiyacı birlikte dikkate alınarak, bu madde ödeneği (42 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.814 Yafeancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Evvelce sözleşmeli personel geçici görev yolluğunun büyük bir kısmı yatırım harcamalarının 21.123 ncü maddesinden ödenmekte 
iken, bu defa cari harcamalar kısmına alınmıştır. 1971 harcama seyri de dikkate alınarak, bu madde (kleneği (1 milyon) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARİ : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

1.971 malî yılı ödeneği olan (3 750)! lira aynen teklif edilmiştir. 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 

Evvelce araştırma ve inceleme yolluğunun bir kısmı yatırım harcamalarının 21.123 ncü maddesinden ödenmekte iken, bu defa 
cari harcamalar kısmına alınmıştır. 1971 harcama seyri de dikkate alınarak, bu madde ödeneği (500 000) lira olarak teklif edil
miştir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1971 malî yılı ödeneği (950) lira. aynen teklif edilmiştir. 
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II - Yurt dışı yollukları : 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 

Evvelce bir kısım yatırım tertibinden ödenen ve bu defa cari harcamalar tertibine alman bu madde ödeneği 1971 harcama seyri de 
dikkate alınarak (45 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.855 Sözleşmeli personel yurtdışı geçici görev yolluğu : 
Evvelce bir kısmı yatınım tertibinden ödenen ve bu defa tümü cari harcamalar tertibine alman bu madde ödeneği, 1971 harcama 
seyri de dikkate alınarak, (100 000) lira olarak taklit! •edilmiştir. 

öğretim yollukları : 
12.871 Yurt dışı ^taj ve öğretim yolluğu : 

Teşkilâtımız Eğitim programına göre Mart 1972 - Mart 1978 talihleri arasında : 

4 elemanımız AİD'den burslu A. E. I), den (7.500 X 4) 
8 elemanımız B. M. «den burslu A. B. D. don (500 X S) 
i) elemanımız PUNTO, R M., OKCl) den burslu Avrupa'dan dönecekler (55 X 9) 
5 cienıianımi'z Ali) den burslu A. B. I), ne (7.500 X 5) 
3 elemanımız B. M. den bınvsilu A. B. I), ne (3.500 X 3) 
4 'elemanımız B. M. den burslu Avrupa'ya. (2.500 X 4) 
o elemanımız OECI) d'en bursilu Avrupa'ya gidecekler (asgari talimin) (2.500 X 3) 
8 elemanımız OECI) den burslu Avrupa'ya, gidip döneceklerdir. (2.000 X 8) 

.Parantez içindeki rakamlar kişilere, gidecekleri yerlere göre verilebilecek asgari yollukları göstermektedir. Ayrıca 1971 yılında 
gönfdeıttlmelerisndcn sarfınazar •edilenlerin gelecek yıl eğitim programı çerçevesinde gönderilmesi gerekecektir. Diğer zaruri masraf
lar v. s. de göz önüne 'alınarak 1972 m'alî yılı için bu -maddeye (150 000) Tl. teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt Idışı kongre ve konferans yoluğu : 
Yurtdışında düzenlenen kongre ve konferanslara iştirak edecek elemanlarımızın harcırah ve zaruni masraflarına karşılık, geçen se
nelerdeki harcamalar da göz önüne alınarak, (50.000) liralık ödcMie'k teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırına, ve inceleme yolluğu : 
Evvelce bir kışımı yatırım harcamalarından karşılanan ve bu defa cari' harcamalara alman, bu madde için, 1971 harcama seyri de 
dikkate alınarak, (150 000) lira teklif edilmiştir. 
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ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler personeli yolluğu : 

Bölge plânlaması ve pilot, projelerle ilgili olarak görevlendirilen elemanlarımızın geçen senelerdeki harcamaları göz önünde tutu
larak (65 000) lira noksanı ile (10 000) Tl. teklif edilmiştir. 

12.920 özel ihtisas komisyonları ve araştırma ekipleri yolluğu : 
Özel ihtisas komisyonları faaliyetleri, Beş Yıllık Plânlar öncesi çalışmaları kapsadığından 1972 yılında devam edecek komisyon ça
lışmaları 1971 yılına nazaran hafifliyecektir. Bu nedenle madde için, (175 000) lira noksanı ile, (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

GENEL YÖNETİM I JE İLGİLİ ALİMLAR : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Teşkilâtın kırtasiye ihtiyacının bir kısmı geçen senelerde bütçenin (R) cetvelinin verdiği yetkiyle yatırım, tertibinim 21.111 nci mad
desinden karşılanmakta idi. Bu yüzden cari harcamalar arasında 13.110 ncıı madde ödeneği gayet cüzi tutulmuştu. Bu defa bütün 
kırtasiye ihtiyacının bu maddede topılanması ve ilâveten Toprak Reformu Komisyonunun kırtasiye ihtiyacının teşkilâtça karşılana
cağı göz önüne alınarak, (500 030) l?ra ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Evvelce bir kısmı yatırım harcamalarından karşılanan ve bu defa tamamı cari harcamalara aktarılan bu madde için, Toprak Re
formu Komisyonunun ihtiyaçları ve 1971 harcama seyri de dikkate alınarak, (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Evvelce bir kısmı yatırım harcamalarından karşılanan ve bu defa tamamı cari harcamalara alınan bu maddenin gerektirdiği 
hizmetler için, 1971 yılı harcama seyri de dikkate alınarak, (250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve jriderleri : 
(R) cetvelinin verdiği yetkiye istinaden yatırım tertibinden yapılan harcamaların cari harcamalar tertibine almışı ve 1971 yılı 
harcama seyri de dikkate alınarak, bu madde için (2 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Yakıt fiyatlarındaki artış ile 1971 harcama seyri dikkate alınarak, (150 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
1971 yılı ödeneği olan (10 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.120 Su giderleri : 

Teşkilâtın su ihtiyacını karşılamak için yapılan 1971 harcamaları ve fiyatlardaki artış dikkate alınarak, 160 000 liralık ödenek 
teklifinde bulunulmuştur. 
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13.220 Temizlik giderleri : 
Fiyat artışları ve 1971 harcamaları dikkate alınarak, (5 000) lira fazlası ile, (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
1971 harcama seyri ve fiyat artışları nazara alınarak, (200 000) lira ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
1971 yılı ödeneği olan (5 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
1971 harcama seyri dikkate alınarak, (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13,410 Posta - telgraf giderleri : 

Posta ve telgraf ücretlerinin artışı ile anket sisteminin geliştirilmesi ihtiyacı dikkate, alınarak, bu madde ödeneği (250 000) lira 
olarak teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon ücretlerine yapılan zamla r ve 1971 harcama seyri dikkate alınarak, bu ımacide için (i00 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.430 Taşımıa giderleri : 
Halen birkaç binada faaliyette bulunan ve tek binaya taşınması düşünülen Teşkilâtın bu ihtiyacını karşılamak amaeiyle madik1 

ödeneği 40 000 lira olarak teki if edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Q [DERLERİ : 
13.510 Müsteşarlık taşıt işletme ve on arma giderleri : 

Harcama seyri dikkate alınarak, madde ödeneği 1 000 lira eksiği ile, 7 500 lir a olarak teklif edilmiştir. 
13.520 H!izm/e>fc taşıltliarı .işletme v« ona rma giderleri : 

Teşkilâtımız hizm>ctinde bulunan hizmet arabalarının işletme ve onarma masraf kırını karşılamak üzere, sarfiyat seyri, yedek 
parça fiyat artışları ve akaryakıt fiyat artışı göz önüne alınmak suretiyle bu madde ödeneği 195 000 Tl. olarak teklif edil
miştir. 
KİRA GİDERLER t 

13.610 Kira bedeli : 
Teşkilâtımız halen Başbakanlık binası dışında 3 ayrı binada faaliyette bulunmakta, ve 487 000 lirası yatırım tertibinden olmak. 
üzere eem'aın 1 180 000 lira ki ra ödemektedir. Sözü edilen 3 ayrı binadan çıkılarak, bu binalardaki ünitelerin tek bir İmaya 
toplanması cihetine gidilecektir. Kiralanacak yeni binanın gerektireceği kira bedeli için 1 700 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
(1971 yılına göre kira beleli artışı fiilen 1 700 000 — 1 180 000 = 520 000 liradır.) 
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14.000 HİZMET GÜDEKLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Ykngmdan koruoınıa ve sigorta güderleri : 
1971 yılı ödeneği olan 10 000 li ra aynen teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerekttSrıdâği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 ili ra teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çikarüan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) l i ra teklif edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDURLKRt 

14.510 Kurs giderleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı meslek personelinin hizmet içi eğitimlerini sağlamak amaeiyle verilecek kursların öğretim ve diğer 
masraf lanın karşılamak üzere bu madde ödeneği (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Maddenin muhafazası için (i) li ra teklif! edilmiştir. 

15,000 KTTRTTM GİDERLERİ 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDİVKLMRL 
bölge plânlaması ve pilot bölge p rojolori giderleri : 

15.411 Büro giderleri : 
1971 yılı harcama seyri dikkati! 'alınarak, bu maddeye; (350 000) lira eksiği ile, (150 000) lira ödenek konulmuştur. 

15.412 Ulaştırma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) l i ra teklif edilmişti]'. 

15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) l ira teklif edilmiştir. 

15.414 Kira bedeli : 
Maddenin muhafazası için (1) l i ra teklif edilmiştir. 

15.416 Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1.) l ira teklif edilmiştir. 

15.419 Diğer alım ve giderler : 
Maddenin muhafazası ic.in (1) l i ra teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER, : 
TANITMA GİDERLER İ 

16.310 Plân ve yıllık programların tanıtma ve uygulama giderleri : 
1971 yılı harcama seyri dikkate alınarak bu maddeye, (200 000) lira eksiği ile, (200 000) lira ödenek konul muştur. 

16.380 Dış fuarlar ve sergiler giderleri : 
Bu maddeye, 1971 yılı harcamadan dikkate alıımarak, (75 000) lira noksanı ile (25 000) lira ödenek konulmuştur. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Ullusdaırarfaısı yuırt içi toplananlar ı güderleri : 

1971 ödemeği olan (200 000) l i ra aynen /teklif edilmiştir. 
16.420 Ululslıananalsı yurt dışı toplanitıları güderleri : 

Uluslararası toplantıların gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, 1971 ydı ödeneği olan (25 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.711 MaJkalmi iteımlsil giderleri : 

Temsilin gerektirdiği giderleri karşıLa;m<ak üzere 1971 sarfiyat seyri de dikkate almaı-ak, bu maddeye önceki yıl ödeneği 
(30 000) lira aynen konulmuştur. 

16.712 GöreMsel (temsili gıiıderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) l i ra teklif edilmiştir. 

16.720 Ağıırlama giderleri : 
197]. harcama seyri de dikkate alınarak önceki yıl ödeneği (10 000) lira, aynen teklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Biîıia onarımı ve güderleri : 

1971 ödeneği olan l(10 000) lira taynen muhafaza edilmiştir. 

16.820 Malkiiîua ve teçMızalt onarımı ve giderleri : 
Aşağıdaki üstede gösterilen makina ve teçhizatın bakını ve onarımı için bu maddeye (25 000) lira ödenek konulmuştur. 
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25 000 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ K A Ü K İ N M A FOXLT : 
21.111 Etüt ve proje giderleri : 

İl plânları çeırçevesinde öngörülen projeleri) 'millî kalkınma plânları hedefleri yöneliminde hızlandırmak amaciyle yaptırılacak etüt 
ve projelerde' kullanılmak üzere bu madde ödeneği (10 000 000) Ti. olarak etklif edilmiştir. 

21.122 Devlet memurları ayılık ve sözleşmeli personel ücretleri : 
ilvladdenin nmlıaf azası için (.1) TL teklif etli!mistir. 

21.123 Devlet memurları ve sözleşmeli personel geçici görev yollukları : 
Maddenin muhafazası için (1) Ti. teklif edilmiştir. 

21.130 Toprak reformu etüt ve proje giderleri : 
Toprak reformunun gerektirdiği her .türlü etüt ve proje giderleri için 1972 yılında sarf edilmek üzere (150 000 000) liralık ödenek 
•teklif edilmiştir. 
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21.611 Hizmet binaları etüt ve proje g'iderleri : 
'Başbakanlık ve Devlet Plânlama Teşkilâtı h.iznıet binaları etüt ve proje giderleri için (500 000) liralık (kienek teklifi edilmiştir. 

21.980 Devlet memurları emekli 'keseneği karşılıikları : 
Maddenin muhafazası için (1) Tlı. teklif edilmiştir. 

23.000 IMAKİNA, TEÇHİZAT VH TAŞIT ALİMLARİ VL OLARIM LAKI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Teşkili âtımızın 1972 malî yılında ilıtiyaeı t>lan aşağıdaki makinalar satmalmacaktır. 

Cinsi lAdedi 'Bedeli 

Ofset. teksir makinası 2 329 000 
Telesir makinası (büyük tip) 2 30 000 
Fotokopi nıaikinası ora. büyük tilp I 50 000 

Ortalama 409 000 

Bütçeye aynen (409 000) Tl. olarak toklu: edilmiştik. 
23.612 Taşıt «üMları : 

Toprak Reformu Komisyonu Müsteşarı ve. Teşkilâtımız bünyesinde yeııidıen kurıılaeak daire ilıtiyaeı için aşağıda yazılı taşıtların 
•alınması zorunlu gömülmektedir. 

(Bedeli 
Adedil Cinsi .Üii'ransiyel Kullanıldığı yev lira 

1 Binek tenezzüh (Makam için) 4 X 2 Toprak Reformu Komik yo uu (Makam için) 125 000 
1 Arazi binek (6 kişilik) 4 X 4 Hizmet için 75 0Û0 
2 Kaptıkaçtı (şehir hizmet İleri için 4 X 2 Kizımieit için 150 000 

Toplam 350 000 

Yukarda görüldüğü üzere -alın ması teklif edin anaçlardan ilk ikisinin Toprak Reformu 'Komisyonuna tahsisi gerekin ektedir. 
Teşkilâtımız için teklif edilen kaptıkaçtılar mevcut araçların yıpranmaları ve onarımlarının uzun zaman alması dolayısiyle aksa
yan hizmetleri karşılamak amacını gütmektedir. 
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I. - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATiNAIiMALAR : 

32.100 TopraJk Reformu ile ilgili kamulaştırma ve satmalma bedeli : (Gıenel ve katma bütçelere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Toprak "Reior.ini.ii ile ilgili olanak yapılaeak (kamiliaktırma ve satıınalımialar ikaırşılığı (200 O'OO 000) lirallik ödenefc teklif eidil-
milştir. 
II. - Transferler 

38.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
33.130 IKalkmmada öncelikli yörelerde 'tarımsal geliştirme ve çiftlikler ile ilgili he r türlü harcamalar : 

KaJİkınımıada. öncelik verilen bölgelerde yaipılacafc 'tarı<ms<al: geliştirme ile çiftliklere ait her türlü bafreıamalar iteiın bu mad
de ödemeği (2'ÜO 0O0 000) lira. o Larak teklif edilmiştir. 

34J000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.110 iil plânları için öngörülen projelerim desteklenmesi amacı ile il özel idarelerime y apılacak yardımlar : 

İl plânları çerçevesinde öngörülen: projeleri! Millî iKialkınnnıa' plânlan hedefleri yi >n el imin de hazırlamalı, !*erçeikleştirm>e!k 'amacı ile bili 
ımadde öd eneği (10 OOO 000) Tl. olarak t ekılif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKÜLL ERE ÖDEMELER : 
34.720 Uluslararası kurum ve dernek lere katılma payı : 

Maddemin, muhafazası için (1) T i. teklif .edilnviş'ti?-. 

35J000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARI)LMIiAR : 

35.710 Devlet Plânlama Teşkilâtı miemurları öğle yemeğine yardım. (Memurlar Yardım iSandığma ödenir.) 
Teişlkilâtımız memur ve müstahdemlerinin öğle yetmeğine yardım olmak üzıere bu .madde ödeneği (70 O'OO) Tl. olaıiaik teklif 
ledilmistiir. 

36.000 LORU ÖDEMEL7Rİ : 
GEOEN YILLAR UĞRULARI : 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan geçen yıllar borları : 
Çeçen yıllar borçları karşılığı. olarak ve lüzumumda aktarma yapılmak üzere g-eçen senenin 'aynı (500;) Tl. teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Geçen yıllar borçlan. ıkarrşıhğı olarak ve lüzumunda, aiktarma yapılmak üzere i-eeen »enenin aynı (1 500) Tl. teiklif edilmiştir. 

http://Reior.ini.ii
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1972 MALÎ YILI BÜTÇE GEREKÇESİ 

Danıştay Başlkaınılığı 1972 malî yıılı bütçesi «cari harcamalar» /için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (28 012 035) lira ve «sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları» için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 199 537 lira ki toplam olarak (28 211 572) lira teklif edilmiştir. Bu
na göre zam ve tenzillerin taallûk ettiği bölüm ve maddelerin, gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

CARÎ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR : 

12.110 Be/vlett mtemurian aylıkları : 
Mevcut kadrolar nazara alınarak geçen yıl ödeneğinden (3 099 469) lira noksanı ile (18 904 911) lira teklif edilmiştir. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Aile yardımı : 
Eylül 1971 ayı için çocuk zammı tahakkuku • (737) çocuk için 737 X 10 — 7 370 liradır. Bu miktar esas alındığı takdirde bür 
yıllık çocuk zammı tutar ı (88 440) liradır. Yıl içimde doğacak çocuklar içim verilecek zamlar tahminî olarak (1 560) lira ola
rak hesaplanmıştır. 
Bu nedenle geçen yıl bütçe öde ineğinden (35 000) lira fazlasiylc (90 000) lira olarak teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardım! : 
•Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (5 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yarldıını : 
Geçen yıl ödeneği (15 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yiardımı ve cenaze masrafları : 
Eylül 1971 ayı sonu itibariyle bu maddeden yapılan sarf yekûnumuz (99 208) liradır. 
Ancak Hükümetçe, alınan bir kapar ile şahıs başıma (125) liradan hesabediilnıok suretiyle ödenek konulması kararlaştırıldı
ğından geçen yıl ödeneğine nazaran (123 250) lira noksanı ile (78 750) lira teklif edilmiştir. 

12.370 EımeıkUi keseneği karşılıkları : 
Çegen yıl Ödeneğinden (67 153) lira fazlaısı ile (3 257 788) lira teklif edil mistir. 

12.391 Gdlyecek yardımı : 
7/2894 sayılı Kararname gereğince giyecek yardımı eskisi gibi devam edeceğinden ve eskiden elbise, palto ve ayakkabı alanların 
miatları dolmuş olduğundan bu maddeye geçen yıl ödeneğine nazaran (66 527) lira fazlasiiyle (66 528) .lira, teklif edilmiştir. 
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Yiyecek yarldıımı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
Fazla çalışıma ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
TAZMİNATLAR : 
iş güçlüğü, iş riski ve teminin, dıeiki güçlük zammı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira komulmuştur. 
ödül : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
Temsil gidesrlerti : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
özel kanunılar gereğince venileoı ödeıuekJer : 
Ekim 1971 ayı kesin ödemeleri göz önüne alınarak gecen yıl öıleoıeğinden (180 800) lira noksaniyle (3 885 000) lira teklif edil
miştir. 

YOLLUKLAR : 
1 - Yurt içi yollukları : 
Yömjdtim yollukları : 

12.811 Sürekli göreıv yollukları : 
1971 yılında konan (1 900) liralık ödeneğimiz; gerek 521 sayılı Kanun gereğince açılan sınavda başarı göstererek tâyinleri ya
pılan taşra memurlarının zati ve aile yolluklarını, gerekse yaş haddi ve istekleri üzerine emekliye ayrılanların zıatti ve aile 
yolluklarını karşılamadığından, 12.173 (yıır/t dışı araştırma ve inceleme yolluğu) maddesünden (5 000) lira ödeneğin bu maddeye 
•aktarılması zarureti hâsıl olmuştur. 
1972'malî yılında aktarma yapılmadan masraflarımızın karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğinden (5 100) lira fazlasiyle (7 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici göreıv yolluğu : 
1971 yılında konan (6 000) liralık ödeneğimiz; ihtiyacımızı karşılamadığından 12. 873 (yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu) 
maddesinden (4 000) lira ödeneğin bu maddeye aktarılması zarureti hâsıl olmuştur. 
1972 yılında aktarma yapılmadan masraflarımızın karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğinden (4 000) lira fazlasiyle (10 000) 
lira teklif edilmiştir. 
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Diğer yolluklar : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

(Yurt içi ydlluikları toplamı : t22 000) 
II - Yurtt dışı yollukları : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (5 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
Öğrenim yollukları : 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olara. (7 500) lira, aynen teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı laraşıtırma ve imoelleme yolluğu : 
Geçen yıl ödeneği olan (150 000) lira layneın teklif edinmiştir. 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 157 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR : 

13.110 Krrtaisdıye alımları ve güderleri: 
1969 takvim yılında Damştaya açılan dâva adedi 35 5fi.l. ve J.970 yılında devredilen dâva dosyası 28 0-1 -_î iken, 1970 takvim 
yılında açılan dâva adedi 43 940 a. ve .1971 yılına devredilen dâva adedi ise 3fi 2:i;i e yükselmiş; 1971 Ağustos ayı sonu itibariy
le açılan dâva adedi ise 44 841, ve Eylül 1971 ayına, devedilen dâva dosyası 54 252 ye baliğ olmuştur. 
Bn maddeye konulan kırtasiye almnlan ve giderleri ödeneği büyük nisbette dâvalarla ilgili her türlü kırtasiye ve yazı malzeme
sine taallûk etmekte olduğumdan artan dâva oranında .1972 yılı ödemeğinin artırılmasında kesin zaruret görülmüş ve bu maksat
la geçen yıl ödeneğine nazaran (20 000) lira fazlasiyle (90 000) lira teklif: edilmiştir. 

13.120 BaMı kâğıt ve defter alımları ve güderleri : 
13.110 neu kırtasiye alımları ve giderleri maddesinde de açıklandığı üzere artan-iş hacmi göz önüne alınarak geçen yıl ödeneğin 
dem (25 000) lira fazlasiyle (90 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demıirfoaş alımları ve güderleri : 
Mevcut ihtiyaçlar göz önüne alıınarak geçen yıl ödeneği (40 000) lira aynen t eklif edilmiştir. 

13.140 Yayım alımları ve giderleri : 
1971 yılında 3 defa yayınlanan Danıştay dergisinin 1972 ve mütaakıp yıllarda, yılda 4 defa yayınlanmadı ve tasnifleri bitirilen 
dâva daireleri kararlarının kitap halinde bastırılması planlandığından 1972 yılı ödemeği, geçen yıla nazaran (10 000) lira fazla-
isiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri ; 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (70 000) lira aynen teklif! edilmiştir. 
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13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (5 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 

13.210 SU gîilderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (38 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (12 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

13.230 Aıyduılat'mia giderleri : 
EGO İdaresi ile yapılan temasta Danıştay Başkanlığının yıllık ortalama elelctrik sarfiyatı (65 000) kilovattır. (Bunun kilovat 
saat ücreti 60,2 kuruş ile çarpımından) bunun para olarak karşılığı (40 000) lira olup sabit tesis takat ücreti olarak da 
(37 000) lira ödendiği göz önüne alınarak (7 000) Jira fazlasiyle (77 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönelfcim giderleai : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (4 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - tielgraf giderleri : 

Bu maddeden yılın ilk ayımda (33 940) liralık harcama yapılmış olup ödenek bitmiştir. 
Ve bu maddeye aktarma çareleri aranmaktadır. Geçen yılın harcamaları göz önüne alınarak (10 000) lira fazlasiyle (44 000-) 
lira teıklif edilmiştir. 

13.420 Telefon g i t a l e r i : 
Telefon ücretlerine yapılan zam ile eski ve yıpranmış bir durumda bulunan telefon santralinin tamirat raa.srafiları göz önüne 
alınarak (30 000) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşımla giderleri : 
Yeniden yapılmakta olan Danıştay binasının 1972 malî yılı içerisinde biteceği göz önüne alınarak taşıma işi masraflarını kar
şılamak üzere bu maddeye (80 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 ıBaşIkan ve Başkamın Sözcüsü t aşıit işlieftımje ve onlarımla giderleri : 

Halen Başkanlığımızda bulunan iki makam ve bir servis otosu eski model olduklarından saik, sık arızalanmakta ve tamir ettiril
mektedir. Bu maddeden yılın ilk ayında (20 000) lira sarf edilmiş olup bunun büyük kısmı tamir masrafına gitmiştir. Benzin 
fiyatlarına yapılan zamlar da göz önüne alınarak (6 000) lira fazlasiyle (31 500) lira teklif edilmiştir. 
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KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Kira bedeli : 

Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (44 800) lira noksanı ile (655 200) lira teklif edilmiştir, 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE 1LGİL1 HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yanığımdan feorunmıa ve sigorta gıiiderlierd : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (2 850) lira aynen teklif edilmiştir. 
ADALET HİZMETLERİ GİDERLERİ : 

14.210 Adlî mü2aihere;t giderleri : 
Geçen yıl harcamaları göz önüne alınarak (5 000) lira aynen teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı iKanuamm 3 ncü taıiald desimin gtereOkitirdiği igiıderier : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konmlnmştur. 

12.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira •konul.ımnştur. 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.510 Kurs giderleri : 

Danıştay meslek mensuplarından kanunvsözeüleri ile Başyardımcı ve ya.rdımcıların, başta İdare ve Anayasa, Hukuku olmak üzere 
•gerekli görülecek çeşitli hukuk dallarmdakii bilgilerini artırmak amacı ile özel kurlar tertibohm.ma.si ve kurlardaki konferansla
rın üniversite ve akademiler öğretim üye ve görevlileri ile konularında bilgileriyle temayüz etmiş sair "zevat tarafından verilmesi 
ve ayrıca Danışjtayın idari ve yargısal içtihatları ile ilgili konularda, da bilimsel araştırmalar yapılmak üzere doktora, ve seminer 
çaJİiişmalarında bulunulması ve keza. adı geçen Danıştay meslek 'mensuplarının yabancı dil bilgilerini artırmak amacı ile de Danış-
tayda veya belli edilecek bir kuruluşta yabancı dil öğrenimine tabi tutulmaları, 2!) Nisan 1970 gün ve b>48;> sayılı Resmî (îazetede 
yayınlanan «Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği1» esas hırı gereğidir. 
Yukarda bahsoılunan esaslara göre eğitime tabi tutulacak Danıştay meslek mensupları, (."îî) İvaımrısözcüsü, 17 'Başyardımcı ve 168 
Yar'uımcı olmak üzere cem'an) 245 kişidir. 
Yukarda belirtilen a>maç;lar]a tertibi öngörülen. yabancı dil kurlarında, görev alacak öğretmen I enin ders ücretlerini, çeşitli lıukufc 
dallarında konferansilar vermek üzere 'muhtelif üniversite ve mahallerinden davet edilecek zevatın geliş - gidiş gerek yolluklarının 
ve Başkanlıkça tensibolunaeak konferans ücretlerini ve keza bu kurların sair her türlü giderlerini karşılamak üzere geçen yılfci 
bütçe ödeneği olan (160 000) lira, bütçe imkânları göz önünde tutul arak (60 000) lira, noksanı ile bu yıl için (100 000) lira teklif 
edilmiştir. 

http://tertiboh.uima.s
http://tertibohm.ma.si
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16.000 Çeşitli giderleri : 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 

16.711 Makam temsil giderleri : 
Bu maddedeki ödenekten yapılan sarfiyat ile ilgili maddelerdeki vâki fiyat artışı nazara alınarak geçen yıll ödeneğinden (1 000) li-
na fazla siyi e (6 000) lira teklif edilmiştir. 

16.712 Görevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : 
Geçen yıl harcamaları göz {hıi'nn^ alınarak (4 000) lira aynen teklif ••edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

II - Transferler : 
;35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 

DermîV, birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve benzeri teşekküller yardımlar : 
35.710 Dams' w memurları öğle yemeğine yardım : (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 

1971 Bütçe yılma'kadar bu maddeye gerekli yardım ödeneği konulmakta ve ezcümle 1970 malî yılı bütçesine (Danıştay personeli
nin % GO ma yılda 230 gün hesabiyle ve 125 'kuruştan öğle yeınıeiklerine yardım olarak) (100 050) ilira'konuHmuş iken yeni Personel 
Kanunu sebebiyle 1971 yılı bütçesme ödenek konmamış idi; yukarda gösterilen hesap şekli ile bugünkü Danıştay personelinin 
% 60 ma 125 er kuruştan hesaplanmış ve geçen yıl ödeneğine nazaran (109 999) lira fazlasiyle (110 000) lira teklif edilmiştir. 

36.006 BORÇ ÖDEMELERİ : 
Geçen yıllar borçları : 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
PTT İdaresine (Telefon borcu) 9 513 
Petrol Ofisi Genel Mdüürlüğünc (Eoil - oil borcu) 8 112 

Toplam 17 625 
Olmak üzere cem'an (17 625) liralık borcumuz 'bulunmaktadır. 
Bu borçlarımızın tasfiyesi için bu maddeden geçen yıl ödeneğine nazaran (10 569) lira fazlasiyle (17 625) lira teklif edilmiştiir 
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36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
I Facettepe Hastanesine 
Ankara Hastanesine 
Tıp Fakültesine 
Ankara Numune Hastaıie'Siine 
Yalova Kaplıcaları 
Ankara Belediyesi E. G. O. 
Ankara Belediyesi Sular İdaresi 
M e'h'met Yıllmaz 

Yukarda dökümü yapılan (71 9.12) lira borcumuz bulunmaktadır, 
(49 312) lira fazlasiyle (71 912) lira teklif edilmiştir. 

6 477 
2 658 
7 375 
2.454 

15 481 
23 431 
11 046 
2 990 

Toplam 71 912 

.Bu borçlarımızın tasfiyesi için geçen yıl ödeneğine nazaran 
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(İ K H E İv O E 

]->aşbakanid; Devlet İstatistik Knjstütüsi: başkanlığı .1972 malî yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde görüleceği üzere gecen yda nazaran 
personel aylddkırrı hariç (4.039.999) Hra, eksiği ille (7.21.6.614) Tk, sermaye teşkili» ve transfer hare i maları ieiıı de (A/3) işaretli .cetvelde görüldüğü 
üzere, gecen yd a nazaran, (171.099) lira fazlasiyle (181.101) Tl. ve (A/2) yatıran harcamatarında (924.000) lira nloksaniyle (4.676.000) TİK. oltoaik. 
üzere toplam olaraik 1971 yılma göre (4.963.999) lira. eksiği ille (12.073.715) Tl. ödenek teklif edilmiştir. IVrsoniel aylıkları (27.028.896) lira da bu 
toplama ilave leıdlliınee gen/el toplanı (39.102.611) liraya ulaşınaiktadır. 

Bölüm Madde (A/1) CARİ HARCAMALARI 

12.000 12.100 Devlet memurları aylıkları : 
İntibaklar sırasında enstitüde mevcut I 160 ka)drk>da bulumın personelin; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanutt> 
la değiştirilen; hükümlerine göre ya])dan intıbaMarı sonucunda ödenecek aylddar tutarı olaraik maddeye (20.167.560) ılira tekdif 
edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Madd:eniin unuhafazası için (1) l ira ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
1 — Enstitü matbaasının! 90 iısçi kadrosunun, toplu sözleşme 'gereğince ortalama 44.01 lira üzerinden ödeneeeik gündelikleri : 
2 •—• (5772 saydı Kanuna güre 52 'gün ek ödenek 
3 — 90 işçiye 90 gün için 21.600 saat fazla çalışıma ücreti; 931 sayılı Kanuna ve toplu sözleşmeline göre % 60 zam ülâvesiy'Ie orta
lama saat ücreti 
4 — Toplu iş söz)eşuncsi hükümlerine istinaden işçilere geçinme endekslerine göre tahminen mevcut yevmiyelerinin. % -12 si nis-
betinide yapıladak zam tutarı 
5 — Toplu iş sözleşmesinin. 4.1 /e maddesi uyarımca 90 işçinin 120 çocuğuna ayda, 10 liradan, ödeneteeik çocuk zammı 
6 — Toplu dş sözleşmesinin 41/1) maddesine göre evlenme ödeneği, 41/e maddesine göre ölüm yardi'iııı, 19 nicu nıaddesinıe göre (kıdem 
tazminatı, 59 ncu maddesinle. göre görev gündeıUği ve toplu iş sözleşmesinin eki »evlan işti ücretlfâi yön eten el iğinin 29 ncu maddesi uya-
nnca sınav kurulu huzur ücreti ve öğretıim üe.ı*et)i olarak (1.710.000) lira ödeneceği hesaplantanştır. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Meimuriarı Kanununun; 1327 sayılı Kanunla değişik 202 inci maddesine göre ensti'tlüde mevcut 1087 ikadroda istih
dam edilen personelinhaliluıziır 9 80 çocuğu için ödenmıeJsi gereken aile yardımı ödeneğini karşılamak maksadiyle maddeye (100.800) 
lira tdkılıif odlilmistir. 

http://istiina.die.il
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12.320 Boğum yardımı : « 
ifi1;")? sayılı Kanunun 1827 sayılı Kamınla değişik 207 nei maddesi gereğince; Enstitüde mevcut 1087 kadroda' istihdam edilen per
sonelin, yj'l içerisinde doğacak çocukları için yapılarak d'o-ğuim yardımdanım karsı lanı ak: üzere maddeye (1.2 fiOO) lira teklif e'clil-
• m iştir. 

12.330 îölüml yardımı : 
t>57 sayılı Devlet Memurları Kanununun. i 127 ısayılı Kamınla ideğişik 20Ö nci maddesine göre; Enstitüde mevcaıit personelden yıl 
içerisinde vefat edeeeklerin ailelerine yapılacak 2 maaş tutarımda. ölüm yardımı ile ailesi veya çocuğunum vefat etmesi halinde 
iuıemurun 'kendisine ödenecek I '-maaş 'tutarındaki ölüm yaıUımını karşılamak üzere -maddeye (l'l 500) lira, teklif •edilmiş iir. 

12.340 !Tedavi yardımı ve cenaze giderleri : 
t>57 ısayılı Devlet Memurları Kanununun 1127 saydı Kanunla değişik 20!) ve 210 nen .maddederi gereğince ımctiruıruıı kendisinin 
[hastalanması Ihaliridıe tedavisinin sağlanması ve ölümü halinde ise cenaze •masraflarını karşılamak ü/.ere; Enstitüde mevcut 1 160 
personel için ortalama 125 lira hesabiyle (120 175) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Maddenin ımıuhafazası için. (1) lira, ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
•12.100 neti ımaddede güsterilen -ıjikihr i-ut ar t uda memıur aylıklarının 11:01 sayılı Kanuna göre 9r ! 4 nislİHİinde emekli kesenekleri 
kurum karşılıkları olarak (2 804 407) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 (Sosyal ISigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
12.280 nci maddede açıklandığı üzere -matbaa işçilerinin gündelikleri, ek ödemeleri ve fazla mesaileri 'karşılığı olan •miktar '% 12 
nisibetinde (Sosyal Sigortalar Kuruınıuna öd emmesi gereken işveren, hissesini karşıiaımak 'üzere •madd.eye (205 200) lira teklif edil
miştir. 

12.391 'Giyecek yardımı : 
Enstitümüz hizmetinde «alıştırılau 1 dağıtıcı, 1 başjhademe, 74 hademe, 5 gece bekçisi, 4 (hamal ve 4 şoföre verilecek elbise, palto, 
ayakkabı bedelleri ile kirletici işlerde çalışan usta, 'balhçıvan, makinist, kaloriferci, asamsiürcü, sıhlhi tesisatçı, teknisyenlere verile
cek iş elbisesi, iş gömleği, iş tulumu, ;moşin ceket ve lâstik çizme bedellerini karşılamak üzere (18 205) lira teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Maddenin ınulhafazası için (1) lira, ödenek teklif edilımiştir. 

12.410 iSayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memurları fazla çalışma ücreti : 
Maddenin rnulhafazası için (1.) lira öldenek teklif edilmiştir. 
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12J571 'İşgüçlüğü iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ilâve edilen ek madde gereğince; Enstitüde, hayat ve sağlık için tehli
ke veya çalışma şartları bakımından güçlük arz eden veya nionmalin üstünde gayret sarfını gerektiren veya eleman temininde 
müşkilât çekilen görevler için personele Ödenecek iş riski ve teminin'deki güçlük zammı ve iş güçlüğü izamlarını karşılamak üzere 
maddeyi mıuhafaza için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.600 ödül : 
Maddenin ımuhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Maddenin .muhafazası için (1) il İra 'ödenek teklif edilnıilştir. 

12.811 Sürekli gönev yollukları : 
Enstitüye hariçten tâyin olunacak personel ile enstitü 'bünyesi içerisinde bölge ler arası yapılacak tâyinler ve 5434 sayılı Kanuna 
göre enstitüden emekliye ayrılacafclanu ifcamjetg-âih bölgelerine kadar 6245 sayılı Kanuna î&tinaden '.zatı ve aile yolltııklarını fearşı-
Oamak üzere maddeye (25 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 G-eçdci görev yolluğu : 
Sajyını ve anketler dışındaki üstaıtisıti'kî bilgilerin toplanması için mahalleri 'dışına geçici görevle gideceklerin yollukları ille müvez-
zi, takip meimuru ve fiyalt tcsîbit ıneunun! gibi. daimî seyyar hiz'mett ifa edenlere 6245 sayılı Kamunun 48 nci maddesine göre te
nlin edilecek serbest otobüs kartı foedellerini karşılaimak üzen» maddeye (15 000) lira ödenek teklif ediînıjiıştir. 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin fnraihafazası için (1) liıra'ödenek tteiklif edilmâşıtir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
657 «/ayılı 'Devlet Meımurlaırı Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik 209 nıcu maddesi gereğince rahatsızlıkları sebebiyle sıhhi ku
rul tarafından mahalleri dışında töda.villeriue lüzum gösterilen memurların 6245 sayılı Kanuna göre tedavi yerlerine gidiş ve dö
nüş nıasırafflarınıı karşılarmaik üzere madde ödeneği (1 000) lira, t ekli/f edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1972 yılında toplammaısı karar altına alınan, istatistik ve istatistikle ilgili toplantılardan '7 tanesine iştira/k edik nesinde fayda gö
rülmektedir. Bu tıoplamtılaıra iştirak edecek personelin yevmiyeleri ile uçak masraflarını karşılamak üzere maddeye (48 650) lira 
ödeniefc teklif edilmiştir. 

12.854 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası niçin (4) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim, yolluğu : 
AID, OECD, UNESCO gibi teşkilâtlarla varılacak lanla-şımıkır gereğince Amerika'da, İt), Almanya, Fransa, inişlilere ve Molanda' 
'da 2 şer -olmak üzere 18 aıdet bınis temin edilecek., .temjin. <eidilen bu burslardan da tana olarak istıiil'ade edilecektir. İki duruma 
»göne 1971. yilınıda staj gön:n!ek üzere adı «yeden ın;em leke-tlcre. ,giidetii enstitü persıonıeli yurda denecek kunkın.n yerine yenileri 
gönd'erilieeelktir. 
1 kişinin Amerika yolculuğu. (9 500) liraya, Fraınisa (4 600) liraya, İngiltere (4 '875) kulaya, Almanya (1 500) liraya, 'dolanda 
(4 750) liraya mal olımıikbudır. Hu kesaba ^-öre biLĵ i için yabancı uuemllekıetlere giıdceclklerlıı yollukları tutarı (250 000) lira gös-

terilmjiştir. 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 

1972 yılımda toplanması kararlaştırılan. istaitistik: ve istatistikle ilgili .milleıtlıeraraısı. 'kongre ve koniieranıskıra Hüküm;etimi:d leımlsilen 
ıdelleıgto olarak (katılacak personelin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere maddey'o (41)500) lira, kelklif: odiilmiişikir. 

12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memurları yollukları : 
53 sayılı Enstitü Teşkilıâlt Kanunu ille İkinci B;eş Adilik. Plân ve buma mjuv>aızi olanak ıcmıst illi nün kaızırladığı beş yııliık çalışımla, prog-
ramınun. 1972 dilimine ıa)it öngörüllen kusuıstarın. taikiip ve gerekli kilgiteri ekle etmek üzere yapılaoaîk amketlleTido mıerkiezslıeri dı
şımda ig'örov alacak emstiitü. meınurdarının yolılmlk ve yevmiye]lerimi karşılamak üzene (1 500 000) Mra ödemek teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kıtartasiye alını ve giderleri : 
Enstitümüzün kırtasiye iktiyacı (160 000) Tl. sı civarımda olmasına rağmen, d'epo mevcudu ida nıaızarı itibara aliuanafk (100 000) 
liira ödemek; teiklif edilimiişıtiir. 

13.120 CBasılı kâğıt ve detfter alımları ve giderleri : 
^Maddenin mukafıaızıaısı için (1) lira ödemeik itıeikli f edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri : 
Teklif edilen ödieaı'elkle, «evvelki yi 11 a uda yapılmış oktiiı genel nüfus, tanın, vie sanayi say Hırtların in. (Sonuçlanmın. kşle'mımoSi içim; 
ovveüıee satmalınaraik müaidmı dolduran yazı ve hesap ınakinalarıum yerine 1971 yıkımda satınıaliıMau yazı ve kasap maıkinalları, ih
tiyacımızı fearşılıyamamıştır. Ayrıca, 1971 yılı içimde Kioid Şubesine alınan 120 meanuran masa ve sandalye iıbjtüyacı da taım olarak 
Ikarışılaınımiamış durumdadifr. 
Söz feoıraMi ihtiyaçların. fea.raılanabilmesli iiıçin. 1972 imali yık içimde, (100 000) lira ödemeik gösfcerilltmilştiir. 

13.140 Yayın alım ve giderleri : 
llraıstitüırün normal cari yayımlar! için lıü/jumıkı kâğıt, oillt ve atmbalâj ımatzomıelieri fille enstitü için lüzmmilu gazete, dergi ve sair neş
riyatın satmalın/ması için, »kâğıt i'iyaıttarıma yapılan zamlar (ki göz önüne aılımarak geçen yıla nazaran (55 000) lıira fiaızkasiyle 
(255 000) lira ödlomek gösteribiliştir. 
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13.150 Yakacak alım ve giderleri : 
'Bıı ödemekle, enısttitümikün senelik yakacak (Fııe'l - Oiıl) ihtiyacı ile bölge müdürlüklerinin yakacak malzemesi ihtiyaçları îkarşı-
lanimıalk üz<ere (325 000) lira ödenek teklif, edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve gitderler : 
Enstitümüz oaıııi mieşriiyaltının postalanmasında kuillanılacak >sicim ile taJbiiblikçe lüzum, görülen ilâçlar ve kaşe, resmî mühür v. s. 
gibi müteferrik ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak amacı ile fiyat farkları göz öniıınî alınarak İm maddenin miktarı (7 500) lira 
•olarak gösterilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Enstitümüz Merkez Teşkilâtı ve bölge müdürlüklerince sarf edilen Şehir ve iemesııyıı ihtiyaçlarım karşılamıaık üzere, 1972 malî 
yılı için de geçen yılın aynı olarak maddeye (65 000). lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bu maddeye, enstitümüz ve bölge müdürlüklerimizin her çeşit temizlik malzemeli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 1972 malî yılı 
için (o0 000) lira ödemek teklif 'edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Enstitümüz ve bölge müdürlük lerimıkin. şart! edecekleri elektrik ceryan bedeli ile, sieıne içinde kullanılacaik flıorans ve nıoaımal 
aımipuıller ve buna ilişkin. Klenııeınis, sıtıarter gibi zaruri mjalzemeler ve tesisat üzerindeki kablo, anahtar sigorta şalteri ile bun-
darnı bakım, onanım ve malzeme masraflarını karşılamak üzere bu maddenin ödeneği (500 000) lira olarak telklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
9021 M2 Enstitü bahçesi için satıma'lmacak çeşitli cins bahçe tanzim mjalzomesi, neşiıtH't cins fidan ve çiçek ile bahçemin gübre ih
tiyacını ve bakımını sağlamak üzere, bu maiddeye geçen yılın aynı olarak (15 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Resmî ilân ücretleri, baca ve kanal temizlomje gibi enstitünün genel yönetimi ile ilgili masrafları karşılamak, üzere, ilâln ücretlerin
deki artış göz önüme alınarak (5 000) lira, ödenek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Enstitünün ve bölge müdürlüfclerinin her türlü yaızışma ve sevkıyatı ile ilgili posta ve telgraf ücretlerine yapılan % 100 zamlar 
ile yeni ihdas edilen mühalbirlikleriin pul masrafları göz önüne alınanaik bu maddeye (J-50 000) lira fazlasayle (250 000) lira teklif 
ledilmiıştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Enstitü merkez teşkilâtı, bölge 'müdürlükleri ve muhabirliklerin telefon konuşma ve abonman ücretleri ile enstitü telefon santra
lının bakım, onarım ve gerekli her çeşit telefon malzomjesıi ihtiyacını karşılamak üzere bu maddeye (90 000) lira l'azlasdyie 
(190 000) lira ödeniek teklif edilmiştir. 
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13.020 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Knstitiiımjüz bianüeıtinde halcin çalıştırılan 8 tay it üt1 .1.971 yılı ibütçeısindien alınacak S adet, ıımmi Vivk. - ııpınıı isjieıt;iue ve- onarım. tııas-
ı-aflaıi'nı karşılamak umre, btenzin, yağ ve yedekpanıalara, .yapılanı zarflar- da ıgöz önlüne alımaıpak Malîye Bakanlığı hesapları 
:% 50 nislbetilnld'C .artırılarak (120 000) lira ödemek bolcLad! edilimıilsjbir. 

13.610 Kira bedeli : 
lüülîge mikllürllükleıiınin halıen. ishali altında, bul unduk, ta,rı binalar ile yeni illuda.s /edilecek ,mıdıal>irlerin. yıllık kira bedeli tet i ile iliş
kin ıii'aıs'raflaıriını karşılamak üzeri1 bu maddeye (.250 000) lira. ödenek teklif e<li,'m%itaır. 

14,000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Maddemin ınulhmfazaısı iein (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.341 3326 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
uVra.didıeıuiu ımuıhıa.fazaisı içim (1) lira. ödeuieik teklif edilin ıişitir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
CVtaıddıeıum ıuuılmfazası iein (1) Mı a, ödemek lıekliil' edilin işitir. 

14.520 Burs giderleri : 
'K'Oınitenjıa'n sayısı 1(> olan burslu öıjTUMieilerin ayda, (350) lira bıms üenrti ile burs 'yömeıtmıeliği yemeğinc.e invtiban, kaydiye ve sair 
••hare. nıasrialiarı ite teıda.vi. »iderlerini, kai'şıfamak üz-ere maddeye »•eeen yılın aynı ola.ıı (70 000) lira ödemek teklif edilm.ilşiir. 

14:541 istatistik araştırma ve etüt giderleri : 
Evvelki yılkınla yapılmış olain ı»ıeııuel tanım, nüfus ve saıiıayıi salyııırtarı neticelerinin istatistik, makimaları ile alıtımialarıtıda k.ulla-
ud'iu(ak üzere sa;tına,lm'ae>ak maki.tıa karttan, ve Conftinıııous fıuiııı (Sürekli fonm) beidelleıi olarak bu maddeye (400 000) lira, l'az-
kası ile (2 300 000) lira, ödenek teklif edilhnişitiir. 

14.542 Sayım ve anketler giderleri : 
15!» saydı Enstitü Teşkilât Kamunu ile »'erek: kalkınma plânımın gerekse llıüküınetiu ensit.itüye takimil ettiği eeşitli anketleri priog'-
ramları »lereğinoe ııy»aıli!ya!bihn!ek, bu anikeftleran uygulanıaısı, iein. lüzumdu materyalleri temin, etmieık üzere (4 000 000) moiksa-
ısanı ile (2 000 000) lira ödenek teklif edilmişitiir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
1557 sayılı Kainiu'nıın 1327 sıayı'lı Kamunla değişik 78 ve 79 nen m adalelerime j>öre aylıktan transfer edilmek üzere bir Aınıeriika 
ve 2 Avrupa'da bulunaıı 3 kontenjanım Kalkanlar Kurulu ile tesbit cdıilon talebe talıisksaıtları ile aylıklar arasındaki farkların; 
/talisi!, v. s. miaısra.fla.n ödeüeıbikııJesi inin nyaddeıye gweıu yılın aynı (00 0(K)) lira ödenek teklif edilimiişıtir. 

14.581 Büro giderleri : 
Maddemin! muhıai'azası iein (1) iiıa, ödemek teklif edil m işitir. 

http://iei.ii
http://ensit.it
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14.582 TJlaştırmma giderleri : 
'jVIad'dıenoin nıulhıaf azası içim. (1) lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.1583 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
ıMadJdıeniia mnihıafazası için (1) lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.584 Kira t^deli : 
ıMJadldjeeiin mulhaf azası için (1) lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.586 (Malzeme alım ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödemek teklif edilmiştir. 

14.589 Diğer alım ve giderleri : 
Maddemin muihafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.113 Taşıt ve makina işletme ve onarma giderleri : 
Enstitümüz matbaasında mevcut (50) adet çeşitli m akmanın işlieımıesi için lüzumlu »az, yağ. motorin, benzin, hidrolik yağı ve ben
zeri mjaiizemjelmin alınması ve ınıalkinaların bakıan, on arım m agrafla r mı karşıla'inak üzere bu maddeye geçen yılın aynı ('50 000) 
lira öd'enek teklif edil m iliştir. 

16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Enstitü matbaasında çalışan 90 .işçiye Toplu Tş Sözleşımıesi gereğince verilerek dayanıklı iş elbiseısi ve iş ayakkabısı ilıe hizımjet 
'gereği olan her türlü koruyucu malzeme (Eımn.iyett gözlüğü, özel eldiven v. s.) la.lmjması için bu maddeye (2 600) lira fazlasiyle 
'(14 600) llira ödenek teklif edilmiştir. 

16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
GBu maddeye enstitümüz matbaasında mevcut mıakinala'rda laıllanı'lacıak merdaneler, mıetal, entertip matrisleri, ıstampa makina-
smın çıeliik veiya pirinç hurufatı, ofset ve foto servislerimin ihtiyacı olan malzeme, mürekkep ve boyaların bedellilerini karşıla
mak üzere geçıem yıla nazaran (85 000) lira fazlası ilıe (250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
lEnistitüm/üz matbaasında çjaüışan 90 isçiye Toplu İş Sözleşmesi gereğince verilecek yemek, süit. ve yoğurt, bedellerini karşılamak 
üzere bu mıaddeye gıeçen yıla nazaran (50 500) lira faızlaısı ile (140 500) lira ödlelnek teklif ediltaiştir. 

16.119 Diğer alım ve giderleri : 
Enstitü maltbaaısının temizlik nmlzeınîlasi ile matbaada mevcut makinalarda kulla m İm alk üzene sat mail nacak boıbin, keski çıta
ları, tel dikite mafciması için tel v. s. bileli olarak bu maddeye (2 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.390 istatistik propaganda ve tanıtma giderleri : 
'Maddenin muhafazası için (1) lira, ödenek teklif ediihıiıiştıir. 
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16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
'Maddenin muhafazası için (1) lira eklemek teklif cdilmiştıir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri : 
ıMJaddendin muhafazası için (1) lira ödenek telklif edillmliışıtiir. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
'Tlörelnilerde enstitümüzü temisil'on gönderilecek çelenk ile misıafirlere Verilecek ıbuikelt, çay, sigara, kaihve gibi ihtiyaçliarı karşı-
Üamialk üzere bu maddeye gecem yılın aynı olmak üzere (5 000) lira ödeııelk teklif 'edilmiştik1. 

16.712 Göreyse! temsil giderleri : 
ıMaddienim muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
lE'iııstitlümüzde uzun ve kusa sürie'ıeıH'e istihjdaım edilen. yerli ve yaıbancı uzm(aiııilarnı hizıı metinden t'aydaJanı'lan tüzJel ve gerçek kişi-
llerin ağırlanmasiylc ilgıila masraf lam karşılamak üzere bu maddeye geçen yılın aynı olaralk (5 000) lira ödenek telklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Emstitüınnizde kullanılmakta olan insan. ve yük aKiansıöıılcrinin yılliik batkını ve ouariınbın ille emstitiiirnıüz binasının. her türlü tamir 
masrafları ve canı oıiiaırıım bedelLenhıii karşılamak üzere bu maddeye geçen yılın ayını olarak (f) (KM)) lira ödenek teklif ediimişitiir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı giderleri : 
Enstitümüz Bilgi İşlem Merkezinde kultanrlmaiktıa olan çeşitli istatistik ma'kinaları iilie VXLVAO 9400 Computer ve ilâve üniteleri
nin, atölyede mevcut torna, tos fiye ve emsali maikimaların yıllıık bakım ve onarımlarım karşılamak üzene bu maddeye (12 000) lira 
fazlasiyle (82 000) lira: ödem ok telklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

23.000 23.311 imalât iSektörü : Makina teçhizat alımları1: (Baskı makinaısı ve tedhizatı) : 
Enstitü iMatbaiasında 'özel bir dikkat ve ihtimamla hazırlanan tamamen rakam serilerini kapsıyan tablolardan müteşekkil ista
tistik yayınlarının faydalı olabilnıosi, derlenen bilgilerin 'doğru ve süratli bir şekilde istifadeye sunulmasiyle mjümıkündür. 
[Büyük bir kısmı 19G3 - 1965 yılları arasında bütçelerden ayrılan ödeneklerle tamamlanan matbaamızda ibugünlkü :iş hacmma 
ıgöre bir günde 3 forana yani 48 sayfa dizilip basılması gerekmektedir. 
Matbaamızda uzun yıllar kullanmadan ımütevellit MJoınotype ımat mislerinin yıpranmış, 19(!G yılından ıbıı yana yapılan devirin çok
luğu nedeniyle de devamlı fire veren metal 5 tondan fazlia eksilmiş ve kalite itibariyle de bozulmuştur. Ayrıca yayınlarımızın 
Ibüyük bir (kısmı da tel dikiş nıakinasında dildimelktoidir. 
ıMovcut tel dikiş fmakinası eskimiş ve iş yapamaz durumdadır. Yeni ibir tel dikiş maıkinasına ihtiyaç vardır. 
Halen mevcut döküm ma kin al an vot ersizdir. Bir adet dıöiküm ma'kinası daıha gerekli bulunmaktadır. 
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[Baskı yönünden de mevcut baskı makinaları ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. ıBir baskı anakinasıma dalha ihtiyaç vardır. Ger
çekte maJtibaanın en önemli bölümü olan ıbaskı (bölümünün 2 baskı ımaMması ile takviyesi daıha yararlı olacaktır. 
1971 - 1975 yıllarında sari olmak üzere ıgeliştirilmesi öngörülen matbaamız için 1966 - 1971 yılları arasımda matbaaların tevhidi 
nedeniyle yedek parça dâhil her hangi bir makina da alınmamıştır. 
(Enstitümüzde 'bugünkü baskı İhtiyacının zamanında karşılanması amaciyle yukarda belirtilen ihtiyaçların temini hizmet yönün
den önemli ve zorunlu görünmelkteidir. 

23.611 Teçhizat 've ıteöhizat alımları ve büyük onananları : 
Devlet İstatistik 'Enstitüsü, 1970 yılında yurt ölçüsünde Genel Nüfus, Mesken ve Tarım Sayımı uygulamış olup, 1971 yılında 
iki kademode tamamlanacak bir Sanayi ve İşyerleri Bayımı uygulamaktadır. 
Bu çalışmalar dışında cari istatistikler ve ıdevaımlı anketlerle esasen yoğun bir faliıyet içinde ıbulunan Enstitü, işlenecek bütün 
bu aplikasyonları UNIViAC 9 400 Computer'ine yüklemek için kendilerini bir .çok: defa amorti etmiş esıki mekanik delgi ma-
kinalarını kullanmak zorundadır. 
İçinde bulunduğumuz plânlı dönemde, başta Devlet Plânlama Teşkilâtı olmak üzere diğer resmi ve özel ibütün kuruluşların is
tatistik bilgi ihtiyaçları büyük çoğunluğu 1945 yılında hizmete giren bu tip makinelerle zamanında karşılanamıyacağı gibi, 
büyük emek ve para -karşılığı yapılan sayımların sonuçları da tarihi bir değer taşımaktan ileri gidemiyecektir. 
Bu aksaklıkları gidermek amaciyle 1970 malî yılımda talebedilen 20 adet Tape'li bilgi işlem makinesinden anca/k 9 adedi te
min edilmiştir. 
Eylül 1971'de hizmete girmiş bulunan sürati çok yüksek Computer'in (bu kadar az makina ile beslenmesi mümkün olmadığı gibi, 
•bu durum 1970 malî yılında ibaşlamak üzere ileri yıllara sari hazırlanan yatırım programımızı da aksatmış olacaktır. 
Kalkınma Plfınının yıllık dilimlerinde Enstitüye düşen görevlerin (zamanında ifası makinaların -devamlı balkım ve onanımı için 
lüzumlu yedek parça, manyetik hant ve sistemin tevsii ile ilgili olarak da kartsız çalışan ve makina kartlarına ödenecek para ile 
çoik kısa zamanda kendini amorti eden bu tip elektronik maMnalara geçişle mümkün olacaktır. 
Bu suretle randıman % 50 artacağı gibi Computer'e iş yükleme zamanı da tamamen ortadan kalkacağından neticeler zamanın
da istifadeye ısunulaibileçektir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Bu maddeye bu yıl ödenek teklif edilmemiştir. 
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34.000 34.720 Uluslararası kurumlara Genel idare hizmetleri Ödeme ve katılmaları : 
Enstitünün üyesi bulunduğu Milletlerarası İstatistik Enstitüsüne yıllıık üye aidatı o Lan L 000 ıfLoLanda florini karşılığını ödemek 
için maddeye ( l 400) •lira noksaniyle (4 400) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü memurlarına öğle yemeğine yardım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 
Enstitü memurlarına öğle yemeğine yardım olarak (Memurlar Yarolımlasma Sandığına ödemek üzere) (172 500) lira ödenek 
•teklif edilmiştir. 

36.310 DeVlet iktisadi Teşebbüslerine olan geçen yıllar (borçları : 
Maddenin muhafazası irin (1) lira ödenek teklif edillmiş'tir. 

36.320 Diğer igeçen yıllar 'borçları : 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik 209 nen maddesine <>'örc memurlara railıatsı alıklarından dolayı 1.97.1. yılında öden
mesi icabedip 1971 yılı ödeneğinin kifayet etmemesi ısobeln ile senesi içerisinde ödenemiyen tedavi masrafları toplamından 
(4 200) lirasının ödenebilmesi irin (4 200) lira ödenek teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yatırım teklifi 
Sektörü : imalât Sanayii (Matbaacılık) 

1. .Monotype döküm ve baskı makinaları 
ve matrisleri 

2. 2 nei tel ıdikis makin a sı 
3. 9-19 metal (1.0 ton) 

1. 10 adet Tape'li bilgi kayıt makinaısı 
2. Yedek pare a 
3. Manyetik Ibankl 

IVoie tutarı 

1 050 000 
4(> 000 
m ooo 

fer ((lenel İdare) 

2 280 000 
570 OOO 
J10 OOO 

1 150 OOO 

3 r>2()' 000 

(«enel toplam 4 076 '000 
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Diyanet İşleri Başkanlığı 1972 malî yılı Bütçesi cari 'harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (472 558 515) lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için <de (A/3) işaretli cetvelde g'österiMiği gaibi (128 3Ö0) lira ki 'toplam alarak .(495 295 ÖÖ6) -lira fazlası ve 
{26 181) lira noksanı ile birlikte (472 687 115) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

1971 1972 Fazlası Nıoksaııı 

(A/ l ) Cari harcamalar toplamı 13 288 289 472 558 815 495 295 006 24 480 
(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları toplamı 130 0'0«1 .128 300 — 1 701 

Bölüm. Madde 

Genel toplam 13 418 290 472 687 115 495 295 006 26 181 

, (A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1972 malî yılı bütçe gerekçesi 

12.1000 PERSONEL GİDERLERİ : 
DEVLET MEMiURLABI AYLIKLARI : 

12.110 î)evlet memurları aylıkları : 
Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilâtlarınUa bulunan görevlilerin maaşlarının ötlene'bibnesi için 1972 Malî yılı Bütçesine 
(392 €00 ÜOÜ) liralık ödenek teklif edilmiştir.. 

12.150 819 'Kanun 'gereğince yapılacak ödemeler : 

ÜCRETLER : 
Bu mad'de kaldırılmıştır. 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Bu maid'de kaklırılımıştır. 

12.212 Cami görevlileri ücreti : 
Bu maid'de kaldırılmıştır. 

12.213 Bucak ve köy imam - hatip ücretleri : 
iBu maid'de kaldırclimıstır. 
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12.280 'Geçici hizmetliler ücreti : 
ıBu madde kaldırılmıştır. 
(SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Aile yardımı : 
Başkanlığımla 'bünyesinde bulunan görevlilerin 78 028 adet gocuğu 'bulunduğundan ; bu yaıMımın yapılabilmesi için harcama >seyrî 
göz önünde tutularak (9 36'3 300') liralık ödenek teklif deilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4327 sayılı Kanunun 207 nei maddesi gereğince Tnitün personele doğum yardı/mı yapıldığından, lı972 yılı Malî iUiitçesiuce verilen 
yeni 'kadrolar ile 'harcama seyri »-öz önünde bulundurularak (900 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Başkanlığımız taşra teşkilâtında vazife gören personelin büyük bir çoğunluğunun yaşlı olması ve 1327 sayılı Kamımın. 208 nei 
maddesi-gereğince tüm personele ölüm. yardımı ödendiğinden bu maddeye (300 000) liralık' ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 'Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
'1327 ısayıb Kanun gereğince bütün personele tedavi yardımı ve cenaze masrafları yardımı yapıldığından, 1972 yılı Malî yılı Büt
çesinde verilen 2 000 adet kadroya, tâyin edilecek olan personel ve 'harcama, seyri göz önünde tutularak (2 712 000) liralık ("»de
nek teklif (edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4178 sayılı Kanunun 9 ucu 'maddesi gereğince 1 500 ve daha yukarı yerlerde daimî momuriyet yapan 3 700 görevliye cem.'an 
(305 424) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
4972' im alî yılı içerisinde tahakkuk edecek, personel ımasrai'larına aidolmak ii/.ere Devletçe verilen % 14 emekli keseneği karşılık
larına harcanmak üzere (54 880 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 ISosyal ISigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Bu madde kaldırılmıştır. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Başkanlığımız mer'kez ve taşra teşkilâtı müstahdemlerine ait giyecek yardımımın alınabilmesi için, (390 180) liralık ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.392 Yiyetfek yardımı : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

'Maddenin mulhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.430 Konferans 'ücreti : 

Makldcnin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.440 Ders ücreti : 

'Maddenin mulhafazasıi cin (.1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.490 1633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince verilen ücretler : 

633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi (Diyanet İşleri Başkanlığı kendi kuruluşu dışındaki dinî kültür, tecrübe ve ihtisasları ile 
tanınmış kimselerden, Din İşleri 'Yüksek Kurulu çalışmalarında mütalâa almak, vaaz ve konferans 'verdirmek suretiyle faydala-
•nalbilir.) gereğince (9 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
TAZIYttNAJTLAR : 

12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ÖDÜLLER : 

12.600 Ödül : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 5 
Bu madde kal'dırılımışltır. 

12.620 633 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince verilecek ikramiyeler : 
Bu madde kaMırılımıştır. 
ÖDENEKLER : 

12.710 Temsil ödeneği : 
Bu madde kaldırıkmş'tır. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
YOLLI^KLAR : 
1. Yurt içi yollukları : 
Yönetim yollukları : 

12.811 'Sürekli görev yollukları : 
'Başkanlığımız teşkilâtı personelinin, müfettiş raporu, idari zaruret, sıhhi kurul rapıoru gereğince nakledilecek görevlilere 6245 sa
yılı Harcıralh Kanununun âmir hükmüne istinaden harcanmak üzere (275 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.813 iGeçici görev yolluğu : 
İİOT2 yılı içerisinde tahakkuk edecek geçici görev yolluklarının ödenebilmesi için (150 000) liralık ödenek teklif Edilmiştir. 
Denetim yollukları : 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
(>33 »ayılı Kanunla ihdas olunan müfettiş ve müfettiş yardım e ıkın m n yolluklarını 'karşılamak üzere (250 '000) liralı'k ödenek tek
lik edilmiştir. 
öğretim yollukları : 

12.834 Kura yolluğu : 
1972 yılı içerisinde açılacak kurslara katılacak görevlilerin. yolluk ve yevmiyelerinin ödenebilmesi için (212 500) liralık ödenek 
teklif edilmişltir. 
Diğer yolluklar : 

12.841 Tedavi yolluğu r 
Görevlilerin tedavileri sırasında, vazifeleri haricinde geçirdiği günler*1 ait tedavi yo Huğunun ödenebilmesi için (150 000) liralık 
ödenek (teklif edilmiştir. 
II. Yurt dışı yollukları : 
Yönetim yolluklarn : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında ıgörevlendirilecekl erin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere (46 7:K)) liralık (»denek -teklif Edilmiştir. 

löğrenim yollukları : 
12,871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu :> 

'Staj ve löğrenim yapmaik üzere yurt dışına gönderileceklere harcanılmak üzere (10 (MJ'O) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 

Yurt dışında araştırma re inceleme yapmak üzere gönderilecek personel' için (5 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 IKırtasiye alımları ve giderleri : 
1972 yılı içerisinde alınacak kırtasiye gederlerini karşılamak üzere (-050 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 (Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
[Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderlerine ait harcamaları göz önünde tutularak (250 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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13.130 (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Programa >göre U972 yılında alınması gereken demirbaş eşyalar için (700 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Mevcut ihtiyaç nazara alınarak (8001 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yaikaıcaik aMnları Ve giderden : 
1971 yılı harcamaları «nazara alınarak (600 000) lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hiizmieitli gtfyim alımları ve giderleri i 
Bu ımadde kaldırılmıştır. 

13.190 Diğer alılıiiliar ve giderler : 
1971 malî yılı bütçesi ile verilen ödeneğin harcaması göz önünde tutularak (7 500) lfralık ödenek teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderlteri : 

Harcamalar seyri' göz önünde tutularak (100 000) lira teklif edilmiştir. 
13.220 TemlMik giderleri : 

Merkez Dairesi cami1 ve müftülük dairelerinin temizlik giderlerini karşılamak üzere (127 500) lira teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınla'tmia giderleri 

Başkanlığımız menkez ve taşra teşkilâtımın aydınlatma giderlerinifn karşılanması için son zamlar ve harcama seyri göz önünde 
bulundurularak (900 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.240 BaJhçe giderleri : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak (12 650) lirıa teklif edilmiştir. 

13.250 Mazbut vakıflar arasına alMumuş ve laüuniacak camii ve mefccaitfleriffi ayduılatma, asıltıma ve ıbakaan gidlerleri : 
633 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince Vakıflar Geaı*el Müdürlüğü bütçesinin 34.811 nci maddesinden yapılacak aktar
mayı temin için bu madde açılarak (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğter yöıUetim giderleri : 
Harcamalar seyri! göz önünde tutularak (850) lira teklif edilmiştir. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.380 İfiSatame atomları ve giderleri : 

Harcamalar seyri göz önünde tutularak (4 250) lira teklif edilmiştir. 
13.390 Diğter aJlımlaır ve giderleri : 

Harcamalar seyri! göz önünde tuıtularak (1 700) lira teklif edilmiştir. 
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ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Pasta - telgraf güderleri : 

Teşkilâtın gonüşlemesi ve harcamalar seyri göz önünde tutularak (350 000) lira lıık ödenek teklif edilmiştir, 
13.420 Tedefîon giderleri : 

Teşkilâtın genişlemesi ve harcamalar seyri nazara alınaralv (328 000) liralık öd enek teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma giderleri : 

Geçen yıl harcamaları nazara alınarak (2120) lira teklif edilmiştir. 
• TAŞIT İŞLETME VE ONARİM A GİDERLERİ : 

13.510 Başlkaaukk taşılt dişletme ve omrmla giderleri : 
Başikanlık taşıtının onarma ihtiyaca bulunduğundan bu maddeye (6 375) lira teküf edilmiştir. 

13.520 Hizmet Itiaşıltliarı işletme ve onarma güderleri : 
Hiamet taşıtı ihtiyacı nazara alınarak (128 775) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
KIRA GİDERLERİ : 

13.1610 Kira bedeli : 
İMerkez ve 638 ımüffcülük binasın m kira bedellerini karşılamak lüzere (1 3i50 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

'GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ H İZMMF GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

'Gerekli ihtiyacın temini için (4 250) lira teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ : 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin mıılhafazası için (1) liralık'ödenek teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin g*erektirdiği giderler : 
[Bu madde ile ilgili (masrafların karşılanabilmesi için (1 700) liralık ödenek teklif edilmiştir, 

EĞİTİM VK ARATTIRMA GİDERLERİ : 
14.1510 Kurs giderleri : 

Kurum gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak (4-2 500) lira teklif edilmiştir. 
14.520 tBurs giderleri : 

Mevcut burs giderlerinin karşıla ııabilmesi için (4-2O0O00) liralık ödenek teklif (Uilmiştir. 
14J55Ö 'Staj ve öğrenim giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREX GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : 
Bu madde kaldırılmıştır. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
197(2 imalı 'yılı içerisinde tahakkuk edecek 'borçların ödenebilmesi için (15 000) liralık ödenek teklif e'dilmistir. 

16.712 iGrörevsel temsil giderleri : 
Maddenin muihafazasıi cin (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 [Ağırlama giderleri : 
1972 yılı içerisinde tahakkuk edecek borçların ödenelbilmesi için (2 000) liralık ödenek konmuştur. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 

16.810 Bina onarımı : 
Onanım giderleri için (8 ;500) 1 i rahle ödenek teklif edilmiştir. 

28.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI YE ONARIMLARI : 
HİZMETLER [SEKTÖRÜ : 

23.612 Taşıt alımları : 
Madde fcaiTdınMığmdau ödenek teklif edilmemiştir. 
II. Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
Emekli Aylıkları ve benzeri ödemeler : 

35.350 MüiMahikkini ilmiyeye yapılan ayhk yardımları : 
1326 sayılı Bültçe Kanununa göre taihsis edilen 'muhtaç aylıkları olup, 1927 yılı Bütçe Kanunu mucibince badema bu tertipten 
tahsis yapılmaktadır. 
Mevcutlar için (15 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDİMLAR : 

35.710 Diyanet işleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma 'Sandığına (Merkez - Memur ve Müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım) 
Merkez .memur ve müstahdemleıin öğle yemeği için (48 o()0) lira öVlenek teklif e'dilmistir. 
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36.1000 İBORÇ ÖREMELERİ : 
GEÇEN YILIiAB (BORÇLARI : 

36.310 'Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen yıllar fborçüarı : 
Tahakkuk edecek bbrçları karşılamak üzere (15 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek geçen yıllar borçları karşılığı olarak (50 '000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1972 .MALÎ YILI BlTTÇE GEREKÇENİ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1972 malî yılı Bütçesi cari harctımalar için. (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (187 049 348) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (36 500 000) lira, sermaye teşikli ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2 635 500) lira, ki toplam olarak (226 184 848) lira ödenek teklif edilmiş ve gerekçeleri ilgili tertiplerde arz ve izah olun
muştur. 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
DEVLET MEMURLARI AYLİKLAR! : 

12.110 Genel idare memurları aylıkları' : 
Genel idare memurlarının maaş, üst derece ve kademe terfi farkları saptanarak bu maddeye (87 300 000) lira teklif edilmiştir. 

12.111 Tapulama ımemurlan aylıMarı : 
Tapulama memurlarının maaş, üst derece ve kademe terfi farklan saptanarak bu maddeye (36 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.112 Kadastro memurları aylıkları : 
Kadastro memurlarının maaş, üst derece ve kademe terfi farkları saptanarak bu maddeye (15 869 205) lira teklüf edilmiştir. 

12.113 Kadastro Okulu ve kursu aylıkları : 
Kadastro Okulu ile tapulama ve kadastro kursunda görevtli öğretmenler ile memurların maaş, üst derece ve kademe terfi farkları 
saptanarak bu maddeye (1 602 000) lira teklüf edilmiştir. 

12.2bü Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Harita yapımı işlerinde kullanılan stereokompar.atör aleti ile zeiss C8 kıymetlendirme aletinin yeni binaya nakli ve revizyonu 
için getirilecek yabancı uzmanlara verilecek ücreti karşılatmak üzere bu maddeye (45 000) lira teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
İŞÇİ ÜCRETLERİ : 

12.281 Tapulama işçi ücretleri : 
Tapulama işçi ücretleri yatırım harcamalarından etüt ve proje giderlerinde nazara alındığından maddenin muhafazası için (1) li
ra teklif edilmiştlir. 
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12.282 Kadastro işçi ücretleri : 
Kadastro işlerinde çalıştırılacak işçi ve jaloııeularuı gündelik ve ek tediyeleri karşılığı olarak bu maddeye (900 000) lira teklif 
edilmiştir. 
SOSYAL YARDIMLAR : 

12.310 Aile yardımı : 
Hizmetli ve teknik personelin memur statüsüne alınmaları da dikkate alınarak eski yardım tutarı üzerinden yalnız çocuk zamımı.ola
rak bu maddeye (1 020 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Harcamalar seyri ile hizmetli ve teknik personelin memur statüsüne alınmaları da dikkate alınarak bu maddeye (135 000) lira tek
lif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Harcamalar seyri göz önünde tutularak bu maddeye (72 000) lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Devlet Memurları Kanununun 209 ve 210 nen maddeleri gereğince verilecek tedavi yardımı ve cenaze ımasraflarını karşılamak üze
re her memur içlin (90) liradan (774 000) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 213 ncü maddesi gereğince memurllara verilecek yakacak zaırnmıııa ödenmek üzere bu maddeye 
(45 000) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanuna ek 1101 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 15 nci mad
denin (E) fıkrası, 34, 38 ve 39 ncıı maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için Devlet memurları ayılık
larının % 14 ü hesaplanarak bu maddeye (19 707 970) lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
500 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun gerekli gördüğü prim karşıtlıklarına ödenmek üzere % 12 hesabiyle bu maddeye (108 000) 
lira teklif edilmiştir. # 

12.391 Giyecek yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 211 ncü maddesi gereğince verilecek giyecek yardımını karşılamak üzere bu maddeye (427 500) lira 
teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince verilecek yiyecek yardımı ille ilgili maddenin muhafazası içlin (1) lira 
teklif edilmiştir. 
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EK ÇALİŞMA KARŞILIKLA]?! : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
12.420 Huzur ücreti : 

2490 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gereğince kurulacak satmalına komisyonuna iştirak edecek belediye üyelerine ödenmesi gere
ken ücretleri karşılamak üzere hu maddeye (4 500) lira teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Genel Müdürlük teşkilâtında bulunan memurlarla hizmetlilere gerekli (meslekî ve sivil savunma hakkında bilgi veriihnek üzere tertip 
edilecek konferanslar gideri olarak İni 'maddeye (900) lira teklif edilmiştir. 

12.440 Ders görevi ücreti : 
Kadastro Lisesi, Tapulama, ve Kadastro kursunda plânın öngördüğü öğrencilerin yetiştirilmesi, hizmet için eğitim olarak düzen
lenen Memur Tekâmül kurşundaki öğrencilerin eğitilmesinde, görevlilere ödenmek üzere bu .maddeye (225 000) lira teklif edil
miştir. 
TAZMİNATLAR : 

12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Maddenin muhafazası için (.1) lira teklif edilmiş tür. 

12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş tazminatı : 
203 sayılı Kanun gereğince uçuş personeline ödenecek tazmıinatı karşılamak üzere (207 000) lira teklif edilmiştir. 

ÖDÜLLER : 
12.600 Ödül : 

Devlet Memurları Kanununun 12-'> ncü maddesi gereğince veıilecek ödüllerle ilgili olarak maddenin muhafazası için (1) lira teklif 
edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Devlet Memurları Kanımunım 195 ve 19f> ncı maddeleri gereğince verilecek mahrumiyet yeri ödeneği ile ilgili maddenin muhafa
zası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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YOLLUKLAR : 
I - Yurt içi yollukları : 
YÖNETİM YOLLUKLARI. : 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Hizmetin aksamadan devamım sağlamak ınıaksadiyle normal nakil ve tâyinleri yapılan memurlar la , okuıl ve kur s l a rdan mezun 
olanların yolluk ve yevmiyeleri , t apu lama ve kadast rosu biten bölgelerin kapanı]) ekiplerin yer değişt irmesi ve yeni müdür lük-
lleriıı kurulması ile iliydi zaruri tâyinlerim yolluklarını karşıhyabilnıek için hu maddeye (500 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
kYn memuru hulunmıyan Tapu idarelerine başka, mahallerden i'ennî işleri görmek üzere gönderilen fen <m cm urlar ı ile; vekâleten 
gönderilen Tapu Sicil memurlar ının ve t ahk ika t , murakabe İşleriyle görevli (Jrup Sieiıl müdür lükler i ve kontrol 'memurlar], Feri Mu
şa virliğince yapı lacak nirengi - poligon ihyası , yenileme hizmetleri, a raş t ı rma, inceleme hizmetlerini, yü rü tmek üzere görevlendirile
cek elemanların yolluk ve yevmiyelerini karşı l ıyabilmek için bu maddeye ( 125 000) lira. teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
( ietİrti iccek yabancı ıızımanların yu r t içi yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye ( 10 000) t ira teklif edilmiştir. 

D UN UT İM YOLLUKLA Kİ : 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 

(ienel Müdür lük müfettişlerinin yol luklar ına ödenmek üzere bu maddeye (Ü75 000) lim teklif edilmiştir. 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 

Ocıui Müdür lük kontrolörler i yolluklarına ödenmek üzere bu maddeye (275 000) |ir;ı teklif edilmiştir. 

("KİRK/11 İM YOLLUKLARI : 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 

Maddenin muhafazası için ( I ) lira. teklif edilmiştir. 
12.834 Kurs yolluğu : 

Kalkınma. Plânı uyarınca yetiştirilmesi j-iereken ;>0() elemanın öğrenimini sağlamak amaciyle hizmet içi eğitimi olarak kurulmuş 
bulunan memur tekamül kursu ile t apu - \\'}\ geliştirme kursunda yetişt ir i lecek kursiyelerin yolluk ve yevmiyelerini karş ı lamak 
üzere (500 000) lira teklif edilmiştir. 
DİÖUR YOLLUKLAR : 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Devlet Memurları Kanununun 20!) ucu maddesi uyar ınca tedavilere sarf o lunmak üzere bu maddeye (75 000) lira t e ki ili edilmiştir. 
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II - Yurt dışı yollukları : 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hizmetleri ile ilgili konularda gerekli hallerde yurt dışına gönderilecek personelin yol hıklarına ve1 yevmiyelerine ödenmek üzere 
İm maddeye (50 000) lira teklif edilmüstir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
(Getirtilecek olan yabancı uzmanların yurt dışı yolluklarım karşılamak üzere bu maddeye (10 000) lira teklif edilmiştir. 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI-. 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 

Harita, tapu ve kadastro sektöründe alınacak tedbirlerle ilgili olarak bu konularda ihtisas yapmak ve lüzumlu personeli yetiştir
mek üzere yabancı memleketlere gönderilmesi gereken elemanların yolluklarını karşılamak üzere (25 000) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Uluslararası toplantı, kongre ve konferanslara katılmak üzere görevlendirilecek personelin yolluk ve giderlerini karşılıyabilmek 
için bu maddeye (50 000") lira teklif edilmiştir. 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLAR! 

12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ve geçici görev 
yolluğu : 
Tapulama, hizmetlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine güve verilecek tazminat gündeliklerine ödenmek 
üzere (3 000 000)' lira teklif edilmiştir. 

12.920 Kadastro işlerinde çalıştınlacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ve geçici görev 
yolluğu : 
Kadastro işlerinde çalıştırılacakların tazminat ve yolluk karşılığı ile fen müşavirliğinee yapılacak nirengi ve poligon ihyasında 
çalıştırılacak elemanların geçici görev yolluk ve tazminatlarını karşılamak üzere bu maddeye (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

13.Ö00 YÖNETİM GtDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLİGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Gene] Müdürlük merkez kırtasiye ihtiyacı ile grup müdürlükleri ve tapu dairelerinin artmakta olan iş hacmma paralel olarak 
çoğalan kırtasiye ihtiyacını karşılıyabilmek için Devlet Malzeme Ofisince kırtasiyeye yapılan zamlar da dikkate alınarak bu mad
deye (350 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Genel Müdür lük merkez daire ve şubeleri ile tapu, t apu lama ve kadas t ro idare ler i için lüzumlu olan basılı kâğı t ve defter, K a t 
Mülkiyet i Kanunu ile ilgili cetvel, e lektronik bilgi işlem sisteminde kul lan ı lacak baskı kâğıdı ve delgi kar t la r ın ı ite miri için, fiyat
ların ar t ış ı da d ikka te alınarak' bu maddeye (1 250 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel Müdür lük ve bilhassa taşra, teşki lâ t ının kifayetsiz olan döşeme ve demirbaş iht iyaçlarını karş ı lamak üzere bu maddeye 
(500 000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
(İenel Müdür lük memurlar ın ın bilgilerini a r t ı r m a k ve gereğinde faydalanı lmak üzere kü tüphane iht iyacı için s a t m a h n a c a k eser
lerin mevzuat la ilgili abone kaydedi lmiş eserler bedellerine ödenmek üzere bu maddeye (20 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel Müdür lük merkez ve t a ş r a dairelerinin yakacak iht iyaçlar ına sarf edilmek' üzere bu maddeye (1 000 000) lira teklif 
edilmiştir. 

13.190 Diğer a l ım ve giderleri : 
Diğer maddelerden karş ı lanamıyan yönetimle ilgili iht iyaçları karş ı lamak üzere bu maddeye (5 000) lira teklif edilmiştir. 
GUNKL YÖNF/ r lMLU İLGİLİ G İ D E R L E R : 

13.210 Su giderleri : 
Ha rcama la r seyri ye su f iya t la r ıudaki ar t ış lar göz önünde tutularak ' bu maddeye (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Ha rcama la r seyri ve ih t iyaçlar göz önünde t u t u l a r a k bu maddeye (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Ha rcama la r seyri ve a r tan e lektr ik ücretleri göz önünde (tutularak bu maddeye (420 000) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Ha rcama la r seyri d ikka te a l ınarak bu maddeye (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Diğer maddelerden karş ı lanamıyan yönetim iht iyaçlar ını karş ı lamak ve gerekli hal lerde "Bütçe Kanununun (R) cetvelinde öngö
rülen eski kayı t la r ın yeni yazıya çevrilmesi işlerinde d ı şa rdan çalışt ır ı lacak olanlara sarf edilmek üzere bu maddeye (75 000) l ira 
teklif edilmiştir. 
ULAŞTIRMA G İ D E R L E R İ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilât ının posta - telgraf giderlerine ödenmek üzere yapı lan zamlar da d ikka te a l ınarak bu maddeye (500 000) 
lira teklif edilmiştir. 
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13.420 Telefon 'giderleri : 
Merkez ve taşra tapu dairelerinin telefon giderlerine ödenmek üzere yapılan zamlar da dikkate alınarak bu maddeye (500 000) 
lira teklif edilmiştir. 

13.430 Tasıma giderleri : 
Merkez ve taşra dairelerinin taşıma giderlerine ödenmek üzere bu maddeye (20 000) lira teklif edilmiştir. 
TAŞİT İŞLETME YU ONAKMA UİDHRLEİİİ : 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlar Kurulu kararı ile tahsis edilen bir taşıtın işletme ve onarma »içlerieri karşılığı olarak bu maddeye (8 500) lira teklif 
edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma giderleri : 
İdarenin daimî ve devamlı hizmetlerinde kullanılan yedi taşıtın işletme ve onarma giderlerine ödenmek üzere bu maddeye 
(20 000) lira teklif edilmiştir. 
KİRA (.'iDERLUKM : 

13.610 Kira bedeli : 
Hükümet konaklarında yer verilmiyen veya. Hükümet konağı bulunmıyan yerlerdeki tapu dairelerinin eskiden beri eok ucuz kira 
karşılığı binalarda oturmaları Kira Kanununun takdire mütaallik hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi üzerine ek
serisine mahkeme karariyle zam yapmak zarureti hâsıl olmuş ve bir kısım binalar tahliye edilerek yeni binaların kiralanması 
gerekmiştir. Ayrıca 1972 yılında yeni kurulacak 1apu dairelerinin bina kiraları da <>öz önünde tutularak bu maddeye (I.Î70 262) 
lira fazlası ile (2 270 262) lira, teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNLTCTJMJJE İEGİLÎ HİZMET (UDERİMRİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Mervcut uçakların sifforita bedelleriyle Miküııuet. Hamakları dışındaki teııpu dal relerin in yangın malzemesi ücretlerine ödenmek üze
re Ibu .maddeye (80 000) lira t eiklif edilmiş tir. 

(lÜYENLİK G^İDEBTJEEİ : 
14.341 3325 'sayılı Kanunun '3 ncü maddesinin gerektirdiği (giderler : 

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edîlimiştdr. 
14.342 7126 sayılı Kanuna 'dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 

Maddenin muhafazası için (1) lira tefkliıf edilmiştir. 



— 262 -

Bölüm Madde 

tEĞiîTİlM VE AHAŞfriRMA GlDERLERlt : 
14.510 Kurs giderleri : 

Mesleğin alt kademe personel ilhfciyaciinı karşılatmak üzere kurulmuş Ibullunan Tapulama ve kadastro kursu ile hizmet içi eğitimi 
yapanı memur tekâmül kursunda (bulunan ıkııraiy erlerin eğitimi için gerekli ders ımaılzemesi, aydınlatma, ısıitma, su, ıbina bakimi' ve-
enamını giderlerini kanşıılıamalk üzere ibu maddeye (150 000) lira tefkMlf edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Hizmetle ilgili yüksek okul ve fakültelerde okutulanı hurslu öğrencilerle kadastro lisesi, tapulama ve kadastro kursunda okutu
lanı öğrencilerin (burs ücretlerine ödenmek üzere (bu ırraıd'deye (1 400 000) lira tdklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenimi gi'derleri : 
Tapu, kadastro, harita sektörünün katllonma pliânınea öngörülen amacına ulaşması içki staıj ve öğrenim amaeiylc yurt dışına gön
derilecek personelin giderlerini kan-şılaımalk üzere ibu maddeye- (1'5 000) lira telkMf edilmiştir. 

OEıŞlTLıt IIÎZMET GİDEiRLEtlt : 
Tapulama giderleri : 

14.911 Büro giderleri : 
Tapu'laımaı mıüdürlük ve hâkimliklerinin 'büro giderlerini kaırtşılamaik üzere dm maddeye (800 000') lira teklif edilmiştir. 

14.912 Ulaştırma giderleri : 
(Tapulama) ımüdürlük ve hâkimliklerinin; posta-, telgraf ve telefon giderlerimi karşılamak üzere bu maddeye ('800 000) lira teklif 
edikmlş'tiır. 

14.913 Taşıt işletme ve »onarım giderleri : 
Tapulama müdürlüklerinde mevcut motorlu taşıtların işletime ve onarma gideni e rinî karşılamak üzere bu maddeye (100 OOO) lira 
teklif edilmiştir. 

14.914 Kira (bedeli : 
'Tapulama müdürlülkleri, tapulama hâkimlikleri ve nirengi ekiplerinin oturduğu ıbinaların yıllılk kira fcarşulığn olarak ıbıı maddeye 
(II 400 OOO) lira teklif edilmiştir. 

14.915 'Giyim - (kuşam alım ve giderleri r 
"71Ö6 sayılı Kanunun 08 nei maddesi ve yönetmeliği (gereğince tapulama hizmetle rinde çalışanlara verilecek giyim eşyası ve malze
meleri karşılığı olaraık gu maddeye ('500 000) lira teklif edilmiştir. 

14.916 Malzeme alımları ve giderleri : 
Tapulama teşkilâtının fennî malzeme ihtiyacı ile fen, müşavirliğine e kadastral plânlara ait tesislerin ihya ve yendlenımesi hizmetle
rinde ihtiyae duyulacak malzeme alım ve giderlerini karşılaımalk üizere bu maddeye ('200 000) lira teklif edilmiştir. 
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14.919 Diğer alım ve giderler : 
Tapulama frâldımldklerindıı ihtiyacı ve ayrıca fen müşavirliğine e kadastral plânların yaşatılması ile ilgili (bilirkişi, ilân gibi diğer 
maddelerden karŞılammıyan her türlü ahun ve giderleri karşılamak üzere hu maddeye (450 000) lira teklif lodikniiştir. 
KAIMJSTİRÖ ÎŞIİFM GİDERLERİ : 

14.921 'Büro ıgiderleri : 
Kadastro hizımetinkı ve tapu fen iteşkilâtnnn 1972 yılı büro giderlerimi karşılamak maksadiyle bu maddeye (400 000) ılira teklif 
edilmiştir. 

14.922 Ulaştırma giderleri : 
Kadastro m'üdürlülMerinin posta, telgraf ve telefon giderlerini karşılamak üzene Ibıı maddeye (400 000) lira teklif eddılmiştir. 

14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Kadastro müiduriıükle rinde tm'eveut motoı-lu taşıtların Ibir yıllık işletme ve onarma giderlerini .karşılamak üzere fbıı maddeye 
('250 000) lira. teklif edilmiştir. 

14.924 Kiraibedeli : 
Kadastro ımüldihdiıkl erinin kira. ile tutıtuğu 'binaların yılh-k kira karşılığı olarak İm maddeye 0150 000) lira. -tetklif edilmiştir. 

14.925 Giyim - kuşam alım ve igiderleri: 
Kadastro ve tapu fen işlerinde e/alışan memurlarla hizmetlilerin görevleri sırasında kııllanıTmak üzere giyim lkwşam yönetme] i ğinee 
verilecek eşya. karşılımı olarak bu maddeye (200 O00) lira teklif edilmiştir. 

14.926 Malzeme alım ve giderleri : 
Kadastro müdürlüklerinin. hizmetle ilgili malzeme alım. ve giderlerini karşılamak ü/zere İm maddeye (450 000) lira teklif edilmiş
tir. 

14.929 Diğer alım ve giderleri : 
Kadastro müdürlüklerinin çah<ş m alarmda, görevli komisyon üyesi, lıilirkişi, ilân ve diğer giderlerini karsılaıma'k üzere îbu maddeye 
'('650 000) lira teklif edilmiştir. . . 

000 KURUM GÎDERLERÎ : 
OKODLAR GİDERLERİ : 

Kadastro Okulu ıGiderleri : 
15.251 Büro giderleri : 

Kadasltro Okulunun aydınlatma, su, yakacak ve 'büro malzemelerini karşılatmak üzere IJU maddeye (100 00) lira teklif edilmiştir. 
15.252 Ulaştırma giderleri : 

Kadastro Okuilunua PTT giderlerini karşılamak üzere 'bu maddeye (2 500) lira teklif edilmiştir. 
15.255 Giyim - kusşam ailım ve giderleri : 

Kadastro Okulumda yatılı olarak okuyan öğrencilere verilecek giyim ve kuşam giderlerini karşılamak üzere ıbu maddeye (100 000) 
lira teklif edilmiştir. 
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15.256 Malzeme alım ve ıgid«rleri : 
Mevcut öğrenlcilere ilâivetıen alınacak öğrencilerin kitap, defter, spor ınakemıesi v. s. ihtiyaçlarını karşıluyabiknelk için Ibıı madldeye 
(ı30 000) lira teklif edilmiştir. 

15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
Okulda mevouıt yatılı öğrenci ve hizm'eitlileriın yiyecek masraflarını kanşılamaık üzere artan fiyatlar da göz önünde tutnılarak ibu 
(maddeye (500 000) lira teklif edilmiştir: 

15.259 Diğer alım [ve igî'derlleri : 
Kadastro Okulunda bulmıian yatılı .öğrencilerin ilâç, tedavi, staj ve harçlıkları ile diğer ihtiyaç giderlerini karşılamak üzere bu 
nrad'deye (135 oOO) lira teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL, AĞIEİIiAlMÎA VfE TÖREN GİDERLERİ : 

16.711 (Makam temsil (giderleri : 
'Genel Müdürlüğün temsil ile ilgili giderlerini karşılamak üze'er İm maddeye ('15 OO'O) 1 ira teklif edilmiştir. 

16.712 Görevsel temsil ıgiderleri : 
Maddenin mıtfbafazaısı için (1) lira teklif edilmiştir. 
O&AKIM VE KÜÇÜK ONİARIM GİDERLERİ : 

16.810 ıBina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye aidokıp teşkilâtımız intifamda (bulunan Ibinaların onarımını temin içki bu maddeye (2'5 000) lira teklif edil-
ımiştir. 

16.820 MaMna ve teçhizat onarımı : 
G-enel Müdürlükte mevcut çeşitli makinıa, teçhizat, ve aletlerin küçük çaptaki onarımını temin amaciyle bu maddeye (15 000) lira 
teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
HİZMETLER BEKZPÖRÜ : 

21.611 Etült ve proje giderleri ; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen hedeflere ulaşabilmek için tapulama, harita ve tapu fen hizmetleri için lüzumka 

etüt ve projenin gerektirdiği her türlü giderlerin karşılanması için bıı maddeye (.19 200 000) lira teklif edilmiştir. 
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21.615 işçi ücretleri : 
Tapulama, kadastro, harita ve tapu fen teşkilâtında çalıştırılaeaık işçüeırin ücretlerini karşılamak üzere bu maddeye (10 499 999) 
lira teklif edilmiştir. 

21.620 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapım işlerinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

23.000 . MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.611 Matena, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Kalkınma plânı tapu, kadastro ve harita selrtörünün amaçlarına ulaşmasını temin için çeşitli fenni malzeme ve iki uçağın gümrük 
giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (4 800 000) lira teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Kalkınma plânı tapu ve kadastro selrtörünün amaçlarına ulaşmasını temin için konu ile ilgili hizmetlerde kullanılmak üzere alı
nacak taşıtlar için (2 000 000) lira teklif edilmiştir. OBu ödenekle D. M. O. Genel Müdürlüğünde mevcut taşıtlara göre aşağıda ya
zılı taşıtların alınması öngörülmüştür. 
23 Adet arazi Pick - up veya (üç kişilik1* 4 X 4 , 

Pick - up (şehir dışı) 4 X 2 
2 iAdet (şehir dışı hizmetleri için) 4 X 2 

veya Kaptıkaçtı (şehir içi hizmetleri için) 4 X 2 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
II Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLDE RE YARDIMDAR : 

35.710 Tapu ve Kadastro Gtenel Müdürlüğü memurlarına öğle yemeği yardımı : (Sosyal yardımlaşma derneğine ödenir.) 
Genel müdürlük memurlarına öğle yemeği yardımı olarak (172 500) lira teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan geçen yıllar borçları : 

•Geçen yıldan kalan borçların ödenmesini temin için bu maddeye (5 000) lira teklif edilmiştir. 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

Geçen yıllardan kalan borçların ödenmesini ve 1968 yılında D. İM. O. Genel Müdürlüğünden satmalınan arabalara ait kredinin 
mahsup işleminin sağlanmasını teminen bu maddeye (2 458 000) lira teklif edilmiştir. 
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11.000 11.440 Baban ödeneği : 
23 sayılı Kanuna göre 'Bakanlar Kurulu üyelerine ayda (1 000) lira üzerinden verilmesi gereken bir yıllık ödeneğin tutarı olup 
geçen yıl olduğu gibi 1972 malî yılı içinde (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Genel idare Devlet memurları ayüMari : 
30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle tahsis edilen kadro ;adedi 16 100 ıdür. 26 . 5 . 1971 günü ve 7/2652 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile muhtelif derecede 397 adet kadro -daha tahsis edilmiş ve bu suretle kadro adedi 16 497 ye yükselmiştir. Bu (kadrola
rın kanuni karşılığı (408 585 240) liradır. 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 'sayılı Kanunun 90 ncı maddesi ile getirilen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince bulunduk
ları kadrolarda 1, 2 ve 3 üst derece aylık alanlar kadrolarına tekabül (eden derecelere intibak ettirilmekle beraber aldıkları 1, 2 
ve 3 üst derece aylık ve ücretlere tetvaibüi eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine lödendiğinden bu farklar ile derece 
ve kademe terfi farkları tutarlarının icabında Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak olan ödenekten lüzumu halinde aktarma sure
tiyle temin edilmek üzere kadro karşılıkları bulunan (408 585 240) lira, teklif edilmiştir. 

12.111 Ceza ve Tevkifevleri Devlet memurları aylıkları : 
30 . 11 . 1970 tarihi itAbariyle tahsis edilen kadro adedi '3 512 dir. 26 . 5 . 1971 günlü ve 7/2652 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile muhtelif derece 308 adet kadro daha verilmiş ve bu suretle kadro adedi 3 821 e yükselmiştir. 
3 821 adet kadronun karşılığı (42 101 220) liradır. 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kanunun 90 ncı maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince bulunduk
ları kadrolarda 1, 2 ve 3 üst derece aylık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödendiğinden 
bu maddenin 1971 malî yılı harcamasının (46 800 000) lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 
Derece terfi farkları Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten yapılacak aktarma ile temin edileceğinden kademe terfi 
farklarının karşılanabilmesi için (1 200 000) liranın 1971 malî yılı harcaması olarak tahmin edilen (46 800 000) liraya ilâvesi sure
tiyle 1972 malî yılı için !(48 000 O00) lira teklif edilmiştir. 

12.112 Adlî Tıp Kurulu. Devlet memurları aylıMarı : 
30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle tahsis ^edilen kadro adedi 99 dur. 26 . 5 . 1971 günlü ve 7/2652 sayıl] Bakanlar Kurulu Kararnamesi 
ile muhtelif derecede 28 adet kadro daha verihniş ve bu suretle kadro adedi 127 ye yükselmiştir. 
127 adet kadronun karşılığı (3 206 700) liradır. 
31 . 7 . 1970 günlü ve 1327 sayılı Kaaunun 9 ncu maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince bulundukla
rı kadrolarda 1, 2 ve 3 üst derece aylık alanlar kadrolarına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 ve 
3 üst derece aylık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödendiğinden bu mad,denin 1971 malî yılı 
harcamasının (3 726 000) lirayı bulacağı anlaşılmaktadır. 
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Derece terfi farkları Maliye Bakanlığı bütçesine .konulacak, ödenekten yapılacak aktarma ile temin edileceğinden kademe terfi 
farklarının karşılanabilmesi için ( 74 000) liranın 1971 malî yılı harcaması olarak tahmin edilen (o 726 000) liraya ilâvesi suretiyle 
1972 malî yılı için (3 800 000) lira teklif edilmiştir. 

12.310 Aile Yardımı : 
1970 malî yılında aile yardımından istifade eden memur adedi 15 279 idi. Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğin
ce evvelce aile yardımına müstahak olmıyan 5 162 müstahdeme de aile yardımı ödenmesi gerekmektedir. 
1971 malî yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden (1 500 000) liralık ödenek sağlanarak ödenek ihtiyacı karşılanmıştır. Yardımcı 
hizmetliler sınıfına dâhil edilen müstahdemlerin çocuk adetlerinin de nazarı dikkate alınarak geçen yıl ödeneğine (1 500 000) lira
lık ödeneğin ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972 malî yılı için (5 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum Yardımı : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince yardımcı hizmetler sınıfına alınan 5 000 civarındaki hizmetiyle de doğum yardımı ödenecek
tir. Bu sebeple geçen yıl ödeneğine (100 000) İ ranın ilâvesi suretiyle 1972 malî yılı için (450 000) lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm Yardımı : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince yardımcı hizmetler sınıfına adman 5 000 civarındaki hizmetliye de ölüm yardımı ödenecektir. 
Bu maddenin eski maaş tutarları üzerinden ödenen ölüm yardımı miktarı (250 000) lira civarında idi. .Bundan başka Devlet Me
murları Kanununun 208 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince (Aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere de) memurun al
dığı aylığın bir aylığı tutarında ölüm yardımı ödenmesi gerekmektedir. Ölüm yardımının ödenmesine esas o an maaş tutarlarında-
ki c/r 150 civarındaki artış da nazarı itibara aılınarak geçen yıla nazaran (536 399) lira fazlaslyle 1972 yılı için (650 000) lira tek
lif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
İ 972 malî yılı bütçe hazırlıkları hakkındaki 8 . 7 . 1971 günlü ve 27/202-5386 sayılı Başbakanlık Tamimi gereğince her memur için 
(125) lira üzerinden tedavi yardımı teklif edilmesi gerekm ektedir. Bakanlığımızın fiilî kadro adedi halen 20 450 dir. Buna göre 
(125) lira üzerinde ti (2 556 250) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak Zammı : 
Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girmeden önce, bu maddenin fiilî harcaması (100 000) lirayı aşmakta ve lüzumlu ödenek ak
tarma suretiyle temin edilmekte idi. Devlet Memurları Kanunu ile müstahdemler yardımcı hizmetler sınıfına dâhil edildiklerin
den yakacak yardımından istifade edecek memur adetdi fazlalaşmıştır. Bu sebeple geçen yıla nazaran (50 000) lira fazlaslyle 1972 
malî yılı için (150 000) ,liı*a teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli kesenemi karşılıkları : 
İhı maddenin 1971 malî yılı ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarma suretiyle temin edilen ödenekle karşılanmış idi. Aylık-
ılar maddelerinden teklif edilen ödenek miktarı (460 385 240) liradır, (liriş aidatı, terfi! farkı ve emekli keseneği karşılıklarını kar
şılamak üzere % 14,5 üzerinden (71 451 576) lira teklif edilmiştir. 
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12.391 Giyecek Yardımı : 
27 . 7 . 1971 günlü ve 7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile geçen yıllarda, giyecek yardımından istifade edenlere bu yar
dımın yapılmasına devam edilmesi karar]aştırılmış bulunmaktadır. Bakanlığımız teşlkilâtmdan 1 590 'kişiye elbise, ayakkabı ve 
palto verilmesi gerektiğinden giyecek yardımınım karşılanabilmesi için (751 *'>80) lira teklif edi'lmlştir. 

12.392 Yiyecek Yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 212 nc.i! maddesi gereğince hazırlanacak Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine intizamı ve maddenin mu
hafazası için (1) lira konulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Gerektiğinde yapılacak fazla çalışma için yeterli ödeneğin 'Sağlanabilmesini teminen (1) lira konulmuştur. 

12.420 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti : 
G119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanununun 6 ve 9 ncu maddeleri gereğince ılüzumunda, dışardan çağrılacak mütehassıslara mesai-
leriyle mütenasiben Başkanlıkça takdir edilecek bir ücret verilmesi gerekmektedir. 
Adlî Tıp Müessesesinde röntgen, göz ve kulak mütehassısı, Şube Müdürlük] e rinde 'bulunun yan mütehassıs ve teknisyen sebebiyle 
ve mevcut mütehassısların izin, rapsr ve sair sebeplerle gaybubetlerinde dışarıdan çağrılacak, mütehassıslara verilmesi gereken bi
lirkişi ücreti geçen yıl ödeneği olan. (40 000) lirayla karşılanamamıştır. 
Bu sebeple 1972 malî yılı için g<H^n yıla nazaran (20 000) lira fazlasiyle (00 000) lira, tekliL'edilmiştir. 

12.430 Konferans Ücreti : 
Hükümlülerin mânevi kalkınmalarını sağlamak maksadiyle ilim ve din adamlarına konferanslar verdiriliiııöktedir. Geçen yıl ödene
ği olan (150 000) lira ihtiyacı karşıladığından 1972 malî yılı için 'de aynen teklif edilmiştir. 

12.440 Ders Ücreti : 
Gerektiğinde lüzumlu ödeneğin aktarma suretiyle temini ve maddenin muhafazası için (1) lira, konulmuştur. 

12.571 İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki, güçlük zammı : 
Gerektiğinde lüzumlu ödeneğin temini ve maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

12.720 Hâkim ödeneği : 
Bu maddenin 1971 malî yıllında olan ödenek ihtiyacı Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarma yoliyle temin edilen ödenekle karşılan
mıştır. 1971 malî yılı Bütçe Kanununda da gösterildiği üzere ((54 801 800) lira' teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Devlet Memurları Kanununun 198 ncı maddesi gereğince; hazırlanacak Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine intizaren (1) lira konul
muştur. 
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12.811 ISürekli ıglörerv yollukları : 
Her yıl ıbütee kanunlariyle tahsis edilen ödeneğin kifayet etmemesi sebebiyle önemli miktarda ıborç 'gelecek yıla intikal etmek
te ve ödenmesi de müşkülât arz etmektedir. Hâkim ve savcıların atama plânları gereğince zorunlu olan atama v/e nakilleri, 
tevsi edilen teşkilâta, elaman temini hususunda yapılan kadro değişiklikleri ve personel hareketleri ıher yıl artış gösteren yol 
masrafları da nazari itibara alınarak geçen yıl ödeneğine (5ü 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972 malî yılı için (900 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.813 iCJeçioi ig^örov yolluğu : 
•6245 sayılı Harcırah Kanununun 4 neü maddesinin 7187 sayılı Kanunla değişik 5 nei fıkrası gereğince ödemeler bu maddeden 
yapılmaktadır. 
Yetkili olarak bir yerden başka bir yere gönderilen (•umlıuriyet Savcıları ve Hâkimlerin yolluk ve yevmiyeleri tahsis olunan 
lödeneğin '% 90 mı kapsamaktadır. Ayrıca, tasarruf sebebiyle ve inzibati (mülâhazalarla cezaevlerindeki mahkûm ve mevkufların 
toplu (halde nakilleri için ihdas edilen ring seferlerinde görevlendirilen şöfor ve gardiyanların id a yolluk ve yevmiyeleri bu mad
deden karşılanmaktadır. 
1970 malî yılında <(ı628 047) lira harcama yapılmış ve ödenek kifayetsizliği sebebiyle (.100 000) lira civarında bir ıborç ertesi 
seneye devredilmiş tir. 
Bu -sebeplerle yolluk ihtiyaçlarını it zamanında, karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğine (212 500) liranın ilâvesi zaruri görülmüş 
•ve 1972 malî yılı için (700 000) lira teklif edilmiştir. 

12.821 (Müfettişler geçici ıgıörev yolluğu : 
•öenişliyen teşkilâta ve iş miktarında meydana >gelon artış sebebiyle -13 olan müfettiş kadrosu 1970 yılında <>8 e yükseltilmiştir. 
Gerek müfettiş kadrosunda vukubulan artış ve ıgerekse taşıt ücretlerindoki artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneğine (40 000) 
liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972 malî yılı için (700 000) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
İcra memur ve yandımeılariylo mahkeme zaıbıt kâtipleri geliştirme, cezaevi müdür ve ımemurları yetiştirme ve geliştirme ve .gar
diyanlar geliştirme hikmet içi eğitimleri için yılın münasip tarihlerinde Ankara'da açılan kurslara çağrılacakların gidiş ve 
dönüş yoJiluklariyle kursların devamı süresince verilecek yövmiyelerin i(250 000) lira ile karşılanacağı tahmin edildiğinden ıgeçen 
yıl ödeneğine nazaran '(150 000) lira noksanı yi e teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
iBu maddeden her yıl bütçe kan un lar iyi e taıhsis edilen ödeneklerin kifayetsizliği sebebiyle tahakkuk eden istilııkaklar zamanında 
ödenomediğinlden 'bir sonraki yıla mühim miktarda ıborç. devredilmekte ve bu sebeplerle de sızlanmalara sdbeıbiyet verilmek
tedir. 
'Taşıt ücretlerindeki artışlarda nazari 'dikkate alınarak geçen yıl ödeneğine (.25 000) liranın ilâvesi zorunlu görülmüş ve 
1972 malî yılı (200 000) lira teki i i! edilmiştir. 



— 270 — 

Bölüm Madde 

12.853 Yutft dışı geçici \gör&v yolluğu : 
(Mevzuatla ilgili çalınmalar 1972 yılında yoğun bir devreye girecektir, ve .bâzı ıhususların yerinde toslbiti zaruri görülmektedir. 
Mevzuatta ıgeniş çapta ve temelden değişiklikleri kapsıyan çalışmalarda diğer milletlerin mevzuatını, (örgüt ve organlarının ça
lışmasını incelemek için dış memleketlere gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğine 
(163 750) liranın ilâvesiyle 1972 'malî yılı için (250 000) lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı iStaj ve öğrenim yolluğu : 
4489 .sayılı IKanun ile Devlet 'Memurları Kanunu hükümlerine gıöre bilgi, görgü ve, ihtisasım artırmak ü»ere yabancı memleket-
lere gönderilecek olanların yolluk ve yevmiyelerinin karşılanabilmesi için geçen yıl okluğu gibi 1972 malî yılı için de (100 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı Kongre ve konferans yolluğu : 
Bakan! ığıımızın [Kongre ve konferanslara iştiraki zorunlu bulunraarktadır. 'Geçen yıl bütçesiyle tahsis edilen (75 000) lira ihtiyaca 
kifayet etmediğinden (25 000) liranın ilâvesiyle 1972 malî yılı için (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
'Bundan evvelki yıllarda ta'hsis ıoliman -ödeneklerin kifayetsizliği sebebiyle Adalet Dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarının karşı
lanması ımümkün olamamıştır. Gerek .savcılıklardan ve gerekse Adalet müfettişlerinden alınan yazı ve teftiş raporlarından 
mahkemelerin lüzumlu kırtasiyelerinin diğer dairelerden veya Avukat ve iş sallı iplerinden temin ettikleri anlaşılmış bu se
beple de işler aksamış ve adlî otorite sarsılmıştır. Bu mahzurların ortadan kaldırıLması ve Adalet hizmetlerinde her yıl iş hac-
mında vukuibulan artışlar da göz önünde 'bulundurularak bu «raddeye mevzu ödeneğin artırılmasında, ımuttaık zaruret görül
müş ve geçen yıl ödeneğine nazaran (400 000) lira fazlasiyle 1972 malî yılı için (1 700 000) lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı (Kâğıt fve defter alımları ve giderleri : 
Mahkeme ve İcra 'Dairelerinin reddiyat, tahsil makbuzları ve dosya gömlekleri bu maddeden karşılanmakta ise de ödenek kifa
yetsizliği sobclbiyle malık emele re yeteni kadar ıbasılı kâğıt gönderil em emesi sebebiyle ıbillhassa dosya göml eklerinin Avukat ve 
iş saihip'lerinden temini yoluna ıgidilldiği duyulmakta ve ertesi yıla löneımli miktarda Iborç devredilmektedir. 
iKâğıt fiyatlarında vukuhulan artışlar da göız önünde bulundurulmak ve Adalet Dairelerinin ıbaısılı Ikâğıit ihtiyaçlarının karşılana-
Ibilmesini teminen geçen yıl ödeneğine (25 000) liranın ilâvesiyle 1972 malî yılı için (2 700 000) teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve Demirlbaş alımları ve giderleri : 
Her yıl ibüıtçe Ikanunlariyle talısis edilen ödeneklerin kifayetsizlikleri sebebiyle Adalet dairelerinin döşeme ve d em iribaş ihtiyaç
larının temini mümkün olamamaktadır. Esasen Ibu maddeye konulan ödeneğin büyük (bir kısmı -mallıkemelerin ya;zı makinası 
ihtiyacını karşılamak üzere hareanılmaktadır. Mevcut yazı makinalarının uzun yıllardan iberi kul lanılmaları sebebiyle çalışa
maz hale geldikleri mahallerinden alınan yazılarda bildirilmekte ve değiştiril menleri işit eni İmiktedir, yine 'ödenek kifayetsizliği 
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sebebiyle bir ejok icra dairesinin kasa ilhtiyacı ve teşkilâtın büyük ölçüde ihtiyacı bulunan <ç.clik dolap da temin edilememıeikte-
dir. Fiyatlarda vukulbulan artışlar ile yeniden açılan ve açılacak olan Adalet dairelerinin her türlü diöşenıe ve demirbaş iüıti-
yaçlarmm karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğine asgari /bir hesapla (200 000) liranın ilâvesi zorunlu görülmüş ve 1972 
•malî yılı için -(2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve (giderleri : 
Kâğıt fiyatlariyle baskı ücretlerinin artması ve yeni yayınların takibedilebilmesini teminen geçen yıl ödeneğine (139 800) lira
nın ilâtvesi zaruri görülmüş vo 1972 malî yılı için (450 000) lira teklif edilmiştir. 

13Jİ50 Yafcaca'k alımalrı ve giderleri : 
1970 ve 1971 yıllarımda 'kalouife r tesisatı bul uman 42 adalet binası daha hizmete açılmış veya açaılmak üzere bulnnımaJk!ta<-
dır. Bu suretle yeniden iadaletbinası açılan mahallerin ıısıtma mıasıraflaTitıdai asgari bir hesiapla % 10O nisbetinde bir artış 
meydana gelecektir. 
Kömür ve yakıt güderlerimde husule gelen aıritışlaır ve «obayla! îfsrtıla/ıı adalet dairelerimin kakerifer tesisatı bulumam yeni bi-
malara taşınmaları sebebiyle geçen yıl ödeneğine (1 041 960) liranın ilâvesiyle 1972 malî yılı için (2 941 9>Ö0ı) lira teklif 
.edilmiştir. 

13.190 ıDiğer alımlar ve giderleri : 
Fiyatlarda vuku bulan artış 
ğiime (25 000) liram m ilâvesiy 

13.210 Su giderleri : 
Bâzı belediyelerce' su ücretle 
verileni, ödenekler kifayet etim 
mıe'si tehdidiyle karşı karşıya, b 
(240 O00) liranın ihtiyaca; küf 
(4100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temi!zli!k giderleri : 
Yeniden açıllacak iadalet daire 
bun artışlar sebebiyle (9- 400) 1 

13.230 Aydınlatana giderleri : 
Aydınlatma giderleri mıaddes 
etmemeikite ve bu sebeplede erte 
Belediyeler düyuna; kalan bor 
racaat etmektedirler. Ayrıca e 

lar sebebiyle bu maddeden yapılacak 'alım giderlerini karşılatmak üzere geçen yıl ödenıe-
le 1972 imalı yılı için (.100 0ÜÛ) lira teklif edilmiştir. 

riıııe z'aıııı. yapııbıış olup yıl içinde de zaınıam. zalnan zamlar yapılmakta ve bu sebeple bütçe ille 
•ediğinden taıhaikuık eden borçlar mımarıında ödenmediğinden aidalet daireleri suıl'aırıniiiı fcesiî-
ırakmaktadır. Su ücr eti erine yapılan som zamlain dolıayrsiyle geçen yıl ödeneği olara 
ayet etmiyeceği anıl aşıldığından (1G0 000)' liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972 mıalî yılı İçin 

lerinin (de temizlik giderlerinin knırşılaoıabilmesi ve her (türlü malzemenin fiyatlaranda vukubu-
iramım il'âvesiyle 1972 mıalî yılı için (142 000) lira teklif edilmiştir. 

inden her yıl bütçe ile tabsds olunanı ödenekler tahakkuk eden borçların ödenımesi'me kifayet 
si yıla mühim aniktarda borç devredilmektedir. 
çitarimin. ödem;m>eısi içim Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına ve Ba'kanlığıımıza in üt emi ad iyem. mü-
lektrik fiyatları ntu önemli miktarda! zıa'm yapıl m iş bulunmaktadır. 
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İki itibarla yeniden. açılacak olanı adalet dairelerinin de laydınlafaıifa giderlerinin İvarşılauaıbilmesi için geçen yıl ödeneğine 
(200 000) liramaı ilâvesi suretiyle 1972 Mtalî yılı için (100 OOO) lira teMif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Müstakil adalet dairelerinin ve yenideni laçılacak edanı adalet binalarının bahçe giderleri ihtiyaçllarının ka rıhına bilmesi için 
geçen yıl ödeneğine (2 300) liranın ilâvesiyle 197 malî yılı için (10 0(1)) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Devlet Memuıralrı Kanununun 47 nci Mı.addesi gereğince Devlet memurluğuna yapılacak atanıallar radyo, resımi gazete ve 
uygun ıgörüleoelk ıdiğer araçlarda ilân eidime'k suretiyle duyurulacaktır. Münhal noterliklerin ilân giderleriyle her türüü ilân 
nıasırafları da 'bu Muaddelden luu'şd'anm.aikt'adır. 
Ma İze m.el erdeki fiyat artışları da naz^ıi diikkate lâlınîiraik geçen yıl ödeneğine (25 ()()•()) liranın ilâvesi suretiyle1 1972 malî 
yılı içini (75 000!) lira teklif edil m işti r. 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri : 
1 805 uıübaşirin .elbise ve layakkaibı iıbfiyaçİHîrının karşılanabilmesi içiır(:>72) liradan (07.1 400) lina teklif odi biliştir. 

13.410 Pos'ta - Telgraf giderleri : 
PTT ücretlerine % 100 oranında yapılan zam dolayısiyle geçen yıl ödeneğine (5 25'(j' 000ı) ili rainin ilâvesi zaruri bulun
duğundan; 1972 imali yılı için ( 15 0(K) 000) lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telef on igiderleri : 
Telefıajon giderlerini karşılaıniak üzere her yııl tahsis edilen öd en ekil erim. kilfayetsıizvliği sebebiyle tabalkuk eden bo'rçla'r za inam ında 
ödenemediğinden adalet daireleri zfalmaln zaman; telefonlanmıu keısilmesi tehdidiyle karşı karşıya (kalmaktadırlar ve her 
yıl ertesi yıla: •mühiım 'miktarda, bo'rcdeVıredil.mekredir. 
Telefon ücıretleriıne bu defa yapdan zamlar ve yeniden açılacak olanı adalet dairelerinin telefon giderlerinin de karşılana-
1.) il. meşini teminen geçen yıl ödeneğine (500 000) ili rain m. ilâvesi zarurî görülmüş ve .1972 mimli yılı için (1 00O OOO) lira teklif 
edilmiışltir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
ıBakaınlhk, Yargııta'y, Yüksek Hâkimler Ivuırulu 4>aşikanlıği ve (.•. Haşsaıveılğının dosyatairının t a şuna gülerleri bu maddeden 
karşılıMinımıaktadıır. 
İş haicm.rmn ydidan yıla. .artması ve yeniden açılan adailet biuaılairnnıın yapılacak tıaşnmıa giderleri de nazarı, itibara' alınarak 
geçen yıl ödeneğine (16 500) lira ilâvesıiyOe 1972 malî yılı bun (25 000) lira teklif edilmiştir. 

13.510 Ba'kanlk taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl ödeneği (»lan (8 500) Mira 1972 .nnailî yılı içinde aynen teldif eldi] mistir. 
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13.520 Hiam.'öt taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Müsteşarlık im akamı arabası, bakanlık hizınnett arabası, Yargıtay Başkanlığı, Yargıtay O. Başsavcılığı! ve Yüksek Hâkiırafer Ku
rulu Başkanlığı (makam anıl}) alan ekonomik ömürlerini dalıduırdıııkiarınidan. benzin ve onarım 'giderleri fazla yekûn tutmakta 
ve tahsis olunan ödemekler hiçbir yıl ihtiyaca kifayet etmediğinden ertesi yıla borç devredilmektedir. 
1971 yılı içimde Yargıtay Başkanlığı içim bir hizmet arabası dafha aTımacaktır. Mevcut araiba'lar heaıüz yenilenmediğimden 
ve belnziın fiyatlıarıma yapılan zamlar ile onarım gideri erinde vuku bullan artışlar dolayrsiyl'e geçeın yıl ödeneğime (17 488) 
liranın ilâvesi zaruri bulunmuş v<o 1972 malî yılı için (52 ÜCO) lira' tekllif edilmiştir. 

13,610 Kira badeli : 
Adalet Teşkilâtının heır yıl genişlemesi id olay isiyle yeni binalar kiralanması gerekmektedir. Mevcut adalet dairelerinin 
ide kiralarının (mahkeme karariyle artırılması sebebiyle mevcut kira ödenekleri kifayet 'etnıemıekte (ayrıca mahkeme masrafı 
ve ücreti vekâlet gibi masrafların da ödenmesi zarureti doğmaktadır. Kiraların mahkeme karariyle artırılması sebebiyle mevcut 
ödenekle kira farklarının karşılanması 13.000 nci faslın diğer maddelerinde de ödenek artığı bulunmaması sebebiyle aktarma 
yoluyla dahi ödenek temini mümkün olamamıştır. 
Diğer taraftan Adlî Sicilde bu yıldan itibaren makineleşmilye geçineceğinden kiralanacak olan Konputer kira bedeliyle bina 
kira bedellerinim karşılanabilmesi için gcqo-n yıl ödeneğine (1 130 000) liranın ilâvesiyle 1972 malî yılı için (4 650 €00) lira teklif 
edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Oeçen yıl ödeneği olan (3 700) lira muhtemel giderleri karşılamak üzere 1972 malî yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

14.210 Kovuşturma giderleri : 
Suç ve suçlu adedinde her yıl meydana gelen (merali miktarda artışlar nedeniyle bilirkişi ve vasıta ücretine ödenen miktarlar
da artmakta olduğundan bütçeyle verilen ödenekler kifayet etmemekte ve her yı l bir sonraki yala önemli miktarda borç devre
dilmekte ve bu borçların öden ememesi de bir problem olmaktadır. 
Bu meyanda 1970 malî yılından (2 000 000) lira ciyarmda bir borç 1971 malî yı lma devretmiş olup 1971 yılından da (1 500 000) 
lira civarında bir borcun ertesi seneye devredileceği sarfiyatım seyrinden anlaşılmaktadır. (R) cetvelinde gösterildiği üzere bu 
maddeye konulan ödeneğin harcama mahalleri çeşitlidir, bu sebeple ödenek mahkemelerin çalışması ve iş çıkarması ile sıkı 
surette ilgilidir. Ödenek kifayetsizliği sebebiyle orman dâvalarının zamanaşımına uğradığı yapılan müracaatlardan anlaşıl
maktadır. 
Memleketimiz ile 10 Devlet arasınla iki taraflı Adlî yardım sözleşmeleri mevcudolup en son olarak da geniş mânada bir Adlî 
yardım sözleşmesi olan nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde tahsiliyle ilgili Sözleşme 1331 sayılı Kanun ile onaylan
mıştır. 
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Bilhassa Avrupa Konseyine dai r m emi ekollerde bulunan işçilerimizin sayısının 500 000 den l'azla olması sebebiyle, memleketimiz 
'tarafından yabancı devletlerden ve yabancı devletler tarafından memleketimizden talebedilen Adlî yardımlar kesif bir hal al
mış ve sözleşmeler uyarınca Âkıd Taraftan gider istemi luıeksizin yapılan işlemler de fazlaılaşmıştır. Şimdiye kadar süregelen 
uygulamada bunların karşılanması zamanlında olamadığımdan sözleşmelerle UuıhhüdodllmiK olan hususlar yerine getirilememek
tedir. 
Ayrıca peşin para öden emicin esi sebebiyle araba, sahipleri fazla ücret talebelikle rinden. hizmet pahalıya mâl olmaktadır. 
Bu sebeplerle gecen yıl ödene ine (1 000 000) liranın ilâvesi ile 11)72 malî yılı irin. ( İ t 500 000) lira teklif edilmiştir. 

14.260 Kanun d r ı yakalanan VJ lu„ . aniajıSara vıeriHecak'tazmliımat : 
1971 malî yılı bütçesine sembolik olarak (10 000) liralık ödemek konnlmııştu. -l(i(i sayılı Kanun gereğince Kanun dışı yakala
nan ve tutuklananlara verilecek tazminat bâzı hallerde şahıs başına (50 000) lirayı aşmakta ve ödenen tazminatların tutarı 
(1 000 000) liraya yaklaşmaktadır. 
Bütçeye yeterli ödenek konulana aması sebebiyle Mahkeme ilâmlariyle ödenmesi hükmolunan yüzlerce dosya Maliye Bakanlığı 
bütçesinin ilâma bağlı borçlar maddesinden ödenmek üzere gönderildiğinden lıak sahipleri tazminatlarını dolaylı yoldan ve uzun 
bir zaman zarfında alabilmektedirler. 
Daha gerçekçi olmak ve ilâma müstenit tazminatların zamanında ödenebil -nesin i ieminen. 1972 malî yılı için (500 000) lira teklif 
edilmiştir. 

14.270 İflâs memurları tarafından yapılacak bildirim ve ilân giderleri : 
Tahakkuk edecek giderlerin karşılanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi 1972 malî yılı için. de (5 000) lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira koıiımlmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncıı maddesinin gerektirdiği giderler : 
(loçen yıl ödeneği olan (18 800) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Hizmetin ifasına kifayet ettiğinden geçen yıl ödeneği olan (17 000) lira 1972 ma lî yılı için de aynen teklif iedilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Adlî Tıp Mütehassısı ihtiyacı giderek artmakta ve Adlî Tıp Ekspertizlerine bütçeden mühim miktarda ödeme yapılmaktadır. 
Mesleğin hususiyeti dolayısiyle doktorlar arasında rağbet de görmediğinden acı lan kadrolara m ünasipleri tâyin edilememektedir. 
Bu sebeple kısmen olsun büyük merkezlerdeki kadrolara atanmak üzere ve bu rs verilmek suretiyle mecburi hizmetli Adlî Ta
bip yetiştirilmcısi için 10 kişilik burs karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 1972 malî yılı için de (37 500) lira teklif edilmiştir. 

14.541 Araştırma ve inceleme giderleri : 
Adlî kanun, tüzük ve yönetmelikle ivin hazırlama ve düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların sağlanabilmesi için gecen yıl ödeneği olanı 
(35 000) lira 1972 malî jûı için de aynen teklif edilmiştir. 
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14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilecek olanlara, maaşlarıyla öğrenci ödenekleri arasında
ki farkın ödenebilmesi için geç on yıl ödeneği olan (55 000) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

14.940 Seçim giderleri : 
Seçimlerin temel hükümleri1 ve seçmen kütükleri hakkındaki 2G . 4 . 1961 günlü ve 298 sayılı Karnımla, 18 . 7 . 1963 günlü 286, 
287, 19 . 7 . 1963 günlü, 306, 307 ve 286, 306 ve 307 saydı kanunların değiştirilmesine ilişkin 13 . 7 . 1967 günlü ve 904, 905 ve 
906 sayılı kanunlar hükümleri gereğince, 1972 yılının Haziran ayının ilk Pazar gününe radıyan. 5 Haziran 1972 tarihinde ya
pılacak olan genel mahallî kamu seçimlerinde ve belediye, köy ve mahalle ara .seçenlerinde ve plebisitlerde yapılacak harcama
ları karşılamak üzere (50 000 000) lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.111 Büro giderleri : 
Müessesenin iş hacmi yıldan yıla. büyük bir artış göstermektedir. Bu sebeple muhaberat genişlemekte ve dolayısıyla kırtasiye 
giderleri artmaktadır. Mefruşatım bir kısmının eskimiş olması dolayısıyla yenilenmesi gerekmektedir. Müessesenin su, elektrik, 
havagazı, odun ve kömür ihtiyaç.c.l'arı da bu maddelen karşılanmaktadır. Yukarda sayılan bu maddelerim fiyatlarında vukubulan 
önemli miktardaki artışlar da. nazarı dikkate alınarak geçen yıl ödeneğine (25 00 0) ilâvesi suretiyle 1972 malî yılı için (150 000) 
lira teklif edilmiştir. 

15.112 Ulaştırma giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesi iş hacminin, günden güne artması, muhaberatın genişlemesi ve gönderilen zarf ve kolilerin ağırlığı ve ko
lilerin bir kısmının kıymetli postalanması mecburi bulunduğundan posta ücreti fazla tutmaktadır. Telefon ve telgraf ücretleri! 
de bu maddeden karşılandığından tahsis olan ödenek kifayet etmemektedir. 
PTT ücretlerinde bu defa vukubulan c/o 100 artışlar da göz önünde bulundurularak geçen, yıl ödemeğine (125 000) liranın ilâvesi 
zorunlu bulunmuş ve 1972 ma lî yılı için (250 000) lira teklif edilmiştir. 

15.113 Taşıt isletme ve onarma giderleri : 
Müessesenin ceset nakil ve diğer hizmetlerinde kullanılan iki adet Volks - Wagen ambulansın akaryakıt, yıkama, yağlama, 
bakını v*e onarım masrafları bu maddeden karşılanmaktadır. Akaryakıt fiyatlarında vukubulan artışlar sebebiyle ( i 800) lira
nın ilâvesiyle 1972 malî yılı için (15 000) lira. teklif edilmiştir. 

15.116 Malzeme alım ve giderleri : 
Adlî Tıp Kurulu Müessesesinin Taşra Adalet daireleriyle C. savcılıklarında yapılması lüzumlu görülen otopsilerde kuulaııılmak 
üzere otopsi! aletlerinin satmalınması, müessese ılâboratuvaıiarmda kullanılan alkol vo kimyevi maddeler, ecza ve lüzumlu görü
len tıbbî cihazların satınalınması, müşahede altında bulunan tutukluların karyola, havlu, pijama, terlik, yatak malzemelerimin 
satmailmması, ahşaların gömülme giderlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan (150 000) lira 1972 malî yılı için de ay
nen teklif edilmiştir. 
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15.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinde müşahede altında bulunan tutuklularla, Hastane Tali mat namesi gereğince müessese hizmetlileri ile dok
tor ve 'asistanlara verilmesi gereken yiyecek bedellini ile mutfak levazımatmın temini ve kapların kalaylanması, mutfak ocak
larının tamir giderlerinin karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneği olan (65 000) liranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden 
1972 malî yılı için de aynen t eklif edilmiştir. 

15.119 Diğer alım ve giderleri : 
Adlî Tıp Müessesesinin bu maddeden yapılacak harcamalarım karşılamak üzere geçen yıl (»deneği' olan (10 000) lira 11)72 malî 
yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

15.121 Büro giderleri : 
Ceza infaz kurumlarının aydın lalımı, su, ısıtma., demirbaş, döşeme, matbu evrak ve kırtasiye gibi en mühim ihtiyaçları bu mad
deden karsılanmaktadı r. 
Gecen yıl ödeneği olan (7 000 000) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif 'edilmiştir. 

15.122 Ulaştırma ve yollama giderle:;! : 
Hükümlü ve tutukluların bir mahalden diğer bir makale şevkleri için lüzumlu giderlerle götürmeye memur ve muhafızların yol
lukları ve infaz kurumlarının PTT harcamaları karşılığıdır. PTT giderlerinde vuku. bu lan artışlar sebebiyle geçen yıl ödeneğine 
(500 000) liranın ilâvesi suretiyle 1972 malî yılı için (2 500 000) lira teklif edilmiştir. 

15.123 Taşıt şişletme ve onarma g i d s r l r i : 
Hükümlü ve tutuklu I anın şevklini için 1971 yi l oda 10 adet. kamyon alındığından ve 1072 yılı içinde 10 kamyon dalha alınaeağun-
dan geçen yıl ödeneği olan (-1H2 500) lirayla hizmetin ifası mümkün görıülemcuii'ektedlr. 
Akaryakıt fiyatlarında yapılan fiyat artırmaları dolayıısiiyle geçen yıl ödeneğine (122 300) .].ira>mn ilâvesi zaruri bulunımuLş ve 1972 
»malî yıh içki ('504 800) lira teklif edilmiştir. 

15.124 Kira bedeli : 
Erkek ve kadın ceza evleri ile ceza evi karakol binaları ve teneffüs mahalli için lüzumlu artsa-, ceza evi amlbarı olarak kiralanan 
Ibinaiarm kira bedeli karşılığıdır. Kira ıbedell erinde vukulbulaıı artı'şlar sebdbiyle gecen yA ödemeği oları (78ü 300) liramın ihtiyata 
kifayet etımiyeoeği anlaşıldığından ('3'5 200) liranın ilâvesi ile 1072 malî yılı içirt (82'2 000) lira teklif edilmiştir. 

15.125 Giyim kuşam alım ve giderleri : 
Hükümlü ve tutukluların cDbise, çamaşır ve ayakkabıları ile gardiyan ve müstahdemlerin elbise, ayakkabı ve palto 'bedelleri bu 
ımaddedeın kaıışılanmaktaıdiır. 1721 sayılı Hapishane ve teiviküıfhanielerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun muaddel 2 nci maddesi 
ile ceza ve infaz kurumları ile tevkif evlerinin yönetilmkie ve eczaların inifa.'zına dair Tüzüğün J39 ncu maddesi hükmüne göre, 
hükümlü ve tutuklulara verilecek cllbise, çamaşır, ayakkabıları ve 4353 sayılı Kanunun M. nci nraddesi hükmü gereğince de ceza 
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ve tevkif evle riyl eriyle ıslah evlerinin müstahdemlerine verilecek elbise, ayakkabı ve palltolan Devlet tarafımdan temin edilmesini 
âmir bulanmaktadır. 
'Tüzıülk bükümlerine göre ceza evlerindeki matlûp nizam ve disiplinin sağlanması için hükümlülerin Devlet ta.rafından tek tip 
elbise yaptırılmak suretiyle giydirilmelerinde zaruret bulunmaktadır. Dikim ve imâl işleri ceza evleri iş yurtlarımda yapıldığından 
verileeek ücret de piyasaya nazaran çok cüzi bulunmaktadır. 
Geçen yıla nazaran cari yılda bükümlü miktarının bayii aramış bulunması sebebiyle geçen yıl ödeneğkie (1 000 000) liranın ilâ
vesi suretiyle 1972 malî yılı için (4 090 000) lira teklif edilmiştir. 

15.126 Malzeme alım ve giderleri : 
Ceza ve tevkif evlerine almıaeak her türlü malzeme, yaptırılacak yatak ve levazimah ile hükümlü ranza ve eşya dolap!anı giderleri 
bu maddeye 'konulanı ödenekten karşılanmaktadır. 
!Oeza evinin emniyet ve asayişini-ihlâl eden olayların on mühim âmili hükümlü y,e tutukluların hariçten ceza evkie soktukları ya
bancı maddelerdir. Hükümlü ve tutukluların kendi yatak I arının ceza evine getirdikleri takdirde yasak maddelerin ceza evine gir
mesi dalla da kolaylaşmaktadır. Duınuıı halicinde ekseri hükümlü ve tutuklular fakir bulunduklarından yaltak ve levazıımatını te
min Çilem edikleri için yerlerde yatmakta ve dolayısiyle de sağlıkları bozulduğu <.>ibi kendilerkıde kötü temayüller husule gelmek
tedir. Bu itibarla tüzinüu .140 um maddesi hükmüne göre hükümlülerin yatak V(i lovazımaiınnrı ve şaibsi eşyalarını muhafaza et
im ek üzoı-e de eşya dolabı veril mesj. gereklidir. 
Milyonlarca lira sarf edilmek suretiyle 1972 yılında hizmete açılacak ceza evlerinin infaz tekniğine uygun bir şekilde işletmeye 
.açılabilmesi, için en miibresn ve asgari malzemenin temkui zorunkıdur. Ayrıca di^er ceza evlerinde yatak takımı, ranza ve Çelik 
eşya dolabı ihtiyaçlarının takviyesi gerekmektedir. Sözü geçen malzemeler ceza evleri iş yurtları tarafından imal edileceği cihet
le fi vat bakımından da emsaline nazaran ucuz ve kalite bakımından üstün olacaktır. 
'Bu itübarla lüzumlu .malzemelerin temin edilebilmesi için geçea yıl ödeneğine (:600 000) liranın ilâvesi sureliyle 1072 malî yılı için/ 
(!2 600 0O0) lira teklif edilmiştir. 

15.127 Yiyecek alım ve giderleri : 
Bu maddeye konulan ödenek hükümlü ve tutukluların yiyecek bedelleri, gıda maddelerinin pişirilmesi ve kabla.rm temizlenme
si ve ayrıca ihale, ilân bedelleri için ödenmesi lâzınijgclen para ile vazife başında bulunan ceza evi hizmetlerinin iaşe masrafları 
karşılığıdır. 
1721 sayılı hapisano ve tevkifhanelerin su: eti idaresi hakkındaki Kanunun muaddel 2 nci maddesi ve ceza infaz kurumlan ile tev
kif evlerinin yönetimine ve cezaların infazına dair tüzüğün 136 nci maddesi ile hükümlü ve tutuklulara verilecek gıda maddele
rine dair talimatname hükümleri, hükümlü ve tutukluların Devlet tarafından iaşe edilmelerini âmir bulunmaktadır. 
Aynca tüzüğün 137 nci maddesinde ise hasta hükümlü ve tutuklulara miiessese hekiminin göstereceği cins ve miktar üzerinden 
günlük gıda maddesi verilmesi de derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
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Müşahedeye tabi tutulacak hükümlülere ait müşalıade ve sınıflandırılma, merkezlendirin ey e dair yönetmeliğin 17 nci maddesi 
hükmüne göre müşahadede bulunan hükümlülerin bakanlıkça tesbit edilecek gıda rejimine göre iaşe edilmeleri gerekmektedir. 
Tüzüğün 136 ncı maddesine istinaden Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile birlikte tesbit edilmiş bulunan esaslara nazaran ça-
h simyan bir şahsın günlük asgari 2 100 kaloriye, 15 - 18 yaş arasındaki çocukların ve çahşan büyük kişilerin ise günlük asgari 
3 200 - 3 800 kaloriye ihtiyaçları bulunmaktadır. 
1 793 kaloriye tekabül eden 750 gramlık 'ekmeğin bugünkü belediye rayiçlerine göre. ortalama 117 kuruş olduğu ve 607 kaloriye 
tekabül eden muhtelif gıda maddelerinin de vasatı olarak 78 kuruş bulunduğu, yine yapılan bir günlük iaşe tabelası ve muhtelif 
Cumhuriyet Savcılıklarından gelen yazılından anlaşılmıştı T*. Ayrıca küçük çocuklar ile çalışan büyük hükümlüler için de aynı şe
kilde yapılan hesaplara göre 3 200 kalori vsağlıyabilecek gıdanın (750 gramlık ekmek ve gıda maddeleri dâhil) 330 kuruştan te
min edilebileceği tesbit edilmişi ir. 
1971 malî yılında uygulanan 165 ve 275 kuruşluk iaşe rejiminin büyük aksaklıklara sebebiyet verdiği, 750 gramlık ekmek be
deli çıktıktan sonra geriye kalan cüzi bir para ile hükümlülerin iki öğün sıcak yemek ve sabahleyin kahvaltı ile iaşe edilmele
rine maddeten imkân bulunmadığı verilen yemeklerin bu yüzden kifayetsiz oluşu sebebiyle yennıiyerok israf edildiği yapılan de
netlemelerden anlaşılmıştır. 
647 sayılı 'Kanun hükümlerine istinaden hükümlülerin müşalıade sonucu ayrıldıkları sınıflara uygun ceza evlerine gönderilmeleri 
gerektiğinden gerek müşahade sırasında ve gerekse, çalıştıkları ceza evlerinde Devlet tarafından iaşe edilmeleri zaruri bulun
maktadır. 1971 malî yılındaki iaşe rejiminin 1972 yılında da devamına bu sebeple maddeten imkân görülmediği aşikârdır. Bu su
retle iaşenin genel bütçeden alınacak (»denekle karşılanması mecburidir. Ceza evlerinde meydana gelen isyanların, bulaşıcı hasta
lıkların ve disiplin bozucu hareketlerin ekserisi hükümlülerin normal şekilde iaşe edilmelerinden ileri, gelmektedir. 
Yukarda, a.çıklanan iaşe rejimine göre iaşe edilmek ve halen ceza evlerinde mevcut hükümlü ve tutuklu miktarı ile müşahadeye 
tabi tutulması gereken uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm edilip sınıflandırmaya tahi tutulacak hükümlü ve çocuk 
hükümlülerle hasta hükümlü ve tutuklu adedi ve çalışan hükümlüler miktarı nazara alınmak suretiyle yapılan hesaplara göre : 

Kapalı ceza evlerindeki hükümlü ve tutuklular : 37 500 X 195 X 365 =--- 26 690 625 
Açık, yarı açık ceza evleri ile çocuk ceza ve ıslah evleri, hasta ve müşahadeye tabi hükümlü 
ve tutuklular : 22 500 X 330 X 365 = 27 101 250 
Gardiyanlar için : 3 460 X 195 X 365 = 2 462 655 

Toplam 56 254 530 
lira ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Bu sebeplerle ve tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak gecen yıl ödeneğine 8 731 747 liranın ilâvesi zaruri görülmüş 
ve 1972 malî yılı için ;(53 500 000) lira teklif edilmiştir. 
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15.129 Diğer alını ve giderleri : 
Ceza ve tevkif evlerinin berber, hamam, aşçı ücretleri ile hüküm infazının gerektirdiği giderler ve ceza evlerinde alınacak sağlık 
tedbirlerinin gerektirdiği giderler ih lüzumu halinde hariçten eelbedilccck doktor ve dişçi ücretleri ile ilâç bedelleri, ceza evleri 
revirleri ile hastanelerin sıhhi tesisat masrafları ve ceza evlerinin sair harcamaları bu maddeye konulan ödenekten karşdanmak-
tadır. 
.Hükümlü miktarının geçen yıla nazaran çok miktarda artış göstermesi ve ilâç bedellerinin yükselmesi sebebiyle geçen yıl ödene
ğine (86 000) liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 1972 malî yılı için. (650 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

10.711 Makam temsil giderleri : 
Geçen yıl ödeneği olan (20 000) lira 1972 malî yılı için de aynen teklif edilmiştir. 

18.712 Crörevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için •(!) lira konulmuştur. 

18.730 Tören giderleri : 
Adlî yılın açılışı dolayısıyle yapılacak tören giderlerini karşılamak üzere 1972 malî yılı için de (2 700) lira teklif edilmiştir. 

JöoSll Adalet binaları onarım giderleri : 
Adalet binalarının onarımı, tadilâtı ve telefon santralleri ile elektrik tesisatı onarımları ödenek kifayetsizliği sebebiyle yaptı-
rılamadığmdan işgal edilmekte olan binalar hakkında alman raporlarda her an tehlike arz eden onarımların yaptırılmasına işa
ret •Gidilmektedir. Bilhassa e lekt ik tesisat: onarımlarının yaptırılamaması sebebiyle yangın tehlikeleri ile karşıkarşıya kalınmakta 
ve büyük hasarlar vukubulmaktadır. Bu .sebeple gerekli onarımların hiç olmazsa bir kısmının yaptırılmasını teminen ve piyasada
ki fiyat artışları da nazara alınarak gecıcıı yıl .ödeneğine (189 000) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için (800 000) lira teklif edil
miştir. 

16.812 Ceza ve tevtkifevleri bina onarımı giderleri : 
Ceza ve tevkif evleri ile çocuk ceza ve ıslah evleri binalarının onarımı karşılığıdır. Binalaıın ekserisinin yıpranmış ve harap bir 
şekilde bulunduğu, onarımları yaptırılmadığı takdirde maili inhidam bir hal alacakları bayındırlık müdürlüklerinin düzenledik
leri keşif raporlarından anlaşılmaktadır. Bunun haricinde birçok firar olaylarının meydana geldiği halde gerekli emniyet tedbir
lerinin alınamamış olması bu tertibe konulan ödeneğin yetersiz oluşundan ileri gelmektetdir. 
Bu itibarla cari yılda yapılması gerektiği halde ödenek bulunmadığından yaptırılamıyan onarımların ve 1972 yılında yeniden 
onarımına ihtiyaç gösterilen tamiratların ikmali için geçen yıl ödeneğine (150 000) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için 
(1 750 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 MaMna ve teçhizat onarımı : 
Adlî tıp müessesesi morg şubesinde bulunan ve ceset muhafazasında kullanılan soğuk hava deposunun motoru eskiıniş bulundu
ğundan ve sık sık arıza yaptığından cesetlerin tefessühünü önlemek için yeni bir motorun alınması gerekmektedir. 
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Kimyevi tahliller şubesi ile diğer şubelerde kullanılan buz dolapları ile çamaşırhanede kullanılan çamaşır yıkama ve sıkma 
makinalarının .eskimeleri dolayısıyle tamire ihtiyaç göstermektedirler. 
Bayındırlık Müdürlüğünce yaptırılan birinci keşüfte bu tamirlorin (4o 261) lira ile yaptırılabileceği lesbit edildiğinden geçen yıl 
ödeneğine bu ımiktar ödeneğin ilâvesi ile 1972 malî yılı İlcin (5.'3 000) lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.611 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve büyük onarımları : 
Taşra Adalet daireli eri ile Cumhuriyet savcılıklarında yapılması lüzumlu görülen otopsilerde kullan ilmi ak üzere gerekli tıbbî cihaz-
hazlarm satmalın,abilmesli için (1.1346 000) lira teklif: edilmiştir. (Adlî Tıp Kurulu Başkanlığı için) 

23.612 Taşıt alımları : 
1. — Hükümlü ve tutukluların adalet daireleri ile hastanelere, elleri kelepçeli ohirak götürülmelerinin doğurabileceği •çeşitli mahsur
ları önlemek aimaeiyle her yd taşıt aracı alınması öngörülmüştür. 1972 yılında Ağrı, Afyon, Bergama, Bingöl, Bolvadin, Gü
rün, Osmaniye, İsparta, Tunceli ve Ünye ceza evleri için (T) cetvelinin 20 nci sırasında kayıtlı ve tam yüklü ağırlığı en az 
7 500 kg. kamyon için beheri (110 000) liradan (1 100 000) lira ve karasör yaptırılması için de (350 000) lira ki (1 450 000) lira, 
2.—• Adlî Tıp Kurulu Başkanlığının (Şehir içi hizmetleri: için) ihtiyacı bulunan ve (T) cetvelinin 2:3 ncü sırasında kayıtlı bulu
nan, ambulanstan iki adedinin satmalınması. için. (300 000) er liradan (200 000) liranın ki ceman (1 650 000) lira teklif edilmiş
tir. 

31.000 31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesi : 
Döner sermayenin kifayetsizliği sebebiyle geçen yıl olduğu gibi 1.972 malî yılı içinde (94 000) lira teklif edilmiştir. 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
Ceza ve tevkif evleri binalarının yapımı için lüzumdu olan arsaların kamulaştırılma ve satmalına bedeli olarak (500 000) lira tek
lif edilmiştir. 

34.000 34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Dökümü aşağıda gösterildiği üzere uluslararası kurum ve derneklere katılma payı olarak geçen yıl ödeneği olan (154 (i;35) liraya 
kurumlara katılma paylarında vuku bulan artışlar sebebiyle (25 365) liranın ilâvesi ile 1972 malî yılı için (18i) 000) lira teklif 
edilmiştir. 
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Lira K. 

117 491 Mûrk>e»i Lahoy'de bulunan Devlet Hususi Hukuku Lahey Konferansının yıllık masraflarına katılana payı (Kolan
da florini olarak) 

ıo0 051 84 Melikeyi Cenevre'de bulunanı. Ebedî Bıediî Mülkiyet Hakkımnın liimayesii üç'im Mi'litotlıo'iıaraısı Birlik bürolaınna (BIKPI) 
kafalıma payı (İsviçre frangı olarak) 

20 001 21 Merkezî Bamaldla butaaaı hususi hukukun biafeştirilnımi için milletlerarası eıııstitünün (UNIDROİT) yıllık mas-
masraflarına kartılıma payı (İsviçre) frangı olarak) 

'5 728 .17 Merkezi Baıris'tie bulunan Milletlerarası Kııiminoloji Oeımiyetine kabına payı (Fııan«ıız frangı olarak) 
+ () 727 78 'Seme içinde meydana gidilecek katılma paylan artışlarının karşılaınaibilmjesi için 

180 000 Toplam 

35.000 35.710 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Adliyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaşma Cemiyeti ile Sınırlı, Sorumlu Adliyeciler Tü
ketim ve Yardımlaşma Kooperatifine: (Memur ve müstahdemlerin öğle yemekle rinde kullanılmak üzere) 
Memurların öğle yeımieğilnie Devletin kaltılnıa payı olarak (401 000) lira teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlan : 
•Tahakkuk edecek borçları karşılamak üzerte (20 000) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer .geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk -edecek borçlan karşılatmak iizlene (000 000) lira teklif edilmiştir. 
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G E R E K C 10 

.1. Mil î Savunma Bakanlığının 1972 malî yılı hizmetlerinin yeı4ne giötirülmesi irin. teklif edüeu .bütçe. toplam,ı (8 110 000 021) unadır. 11u miktar
ların; (7 933 638 015) lirası cari harcamalar, (82 317 009) lirası yatınım hareamaian, (94 045 000) lirası serımayie teşkili ve tralnlsiıer harcaımakındır. 

2. Teklif edilen 1972 bütçesi 1971 ımtiî yılı Bütçesine namran (1 420 792) liralık artış gmter; s Kiktedir. Bu artısın; (1 372 214 795) lina.Ni earî 
harcamalarda, (9 095 000) lirası yatırım lıarcama 1 arımda, (38 794 997) lirası da sernıaye teşkili ve transfer ha.ream'akırındadır. 

.3. Bütçe gıereıkcelerinin incelenmesinden de 'anlaşılacağı üziene, artış; fiilî kadro yükselnııeleri, fiyat artışları, zarurli hi/inıetlerim. gerektirdiği 
ıgMlerİOT karşılığıdır. Mucip sebepler aşağıda bölüm ve madde sırasiyle a.rz edilmiştir. 

4. iMililî Savunma Bakanlığının, subay, askerî memur, aatısubay, sivil mıomur, askerî öğrenci, uzünm çavuş ve erbaşlara ait 1972 malî yılı fiilî 
[kadroları 1453 sayılı Kanuna göre tanzim edilerek, /tasdik edilımıek üzere T. B. M. M. Karma Bütçe ve Blûn Kimi misyonu Başkanlığına sininim ustur. 

CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER : 
11.440 IBaıkan ve Gıeoıelkurmay Başkam ödeneği : 

•6480 ve 1453 sayılı Kanun gereğince, I yıl iein (24 000) lira ödenek: konmjuştur. 197İ yılına mizanın. artış yoktur. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI : 

12.111 Askerî personel aylıkları : 
12.112 Sivil pers'oîiel aylıkları : 

Millî Savunma Baıkainlığı, fiilî (kadrolarında, kitilıdanı edilen askerî ve sivil per,::.nu!:\b 057, 920, 1323, 1327, 257, 128 sayılı kanun
lara göne verilen aylık ve harçlıklar bu maddelerde yor almaktadır. 1972 malî yılı subay, astsufbay, askerî öğrenci, er, erbaş ve 
«ivil mamur fiilî kadroları; yıllık kazaıııc ve kayıplar talimin edil e röle tesbit olunmuş ve ya] >ı İlam hesaplar .sonunda iki madde de 
(2 822 379 000) lira ihtiyaç bulunduğu anlaşılmıştır. Bu rakam, 1971 bütçesine nazaran (70 258 000) lira fazladır. 

ÜCRETLER : 
12,212 Dış kuruluşlar hizmetliler ücreti : 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
12.280 İşçi ücretleri : 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı işyerlerinde ve aitiolyolerdc çalışan işçilerin, sözleşmeli personelin yıllık ücretleri 1972 yılı kadro 
ve zayiat tahminlerine göre (513 041 001) lira olarak hesaplanmıştır. Bu üç madde 1971 yılma nazaran (148 184 000) lira, ar-

http://lina.Ni
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tış g-üisıtterm'ekttedir. Artış 1 Mart 1971 yılımla yürürLüğıe giren ve 7 Temmuz 1971 tarihinde taraflarca kaibııl edilen 4 nııımjaa*&Iı 
Toplu İş Sözleşmesinin yüklediği malî küMetin karşılığıdır. 

ıSOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Aile yardımı : 
12.320 Boğum yardımı : 
12.330 löliim yardımı : 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 

12.350 Yakacak yardımı : 
Millî Savunmja Bakanlığı kadrolarımda görev akım askerî ve sivil personele çeşitli katımılara göne yapılan sosyal, yardımlar bu 
'maddelerde, yer almaktadır. Yakacak yardımı, aile yardımı, doğum ve ölüm yardımı, tedavi yardımı ve celnaae masraflarının kar
şılığı olarak 1972 malî yılı Büteeısiıi'e (45 280 000) lira •konulmuştur. Bu mdlkttar 1971 bütçesine nazaran (12 353 000) lira artış 
güslıe itmiştir. Ant iş, askerî ve sivil personel kadro la rındaki yükselmueler ile Başbakanlığın 1972 büitc'e di rdkitifindeki tedavi mas
rafları için persjoiniel başına konulan (125) linadrk ödenekten doğmaktadır. 

12.370 Emekli keseneği kargılıkları : 
12.380 ı'Solsyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.390 İDiğer sosyal yardımlar : 

Devlet mamurları aylıkları ve. ücretler kesimleri ile ilgili bulunan bu maddelere 'konulan ödenek, kanunların tâyin etıtiği nisifoet-
ibclilere göre hesap ve tesbit edilmiştir. Bir yıl öncesine nazaran (33 906 000) liralık b/ir artışla (618 190 000) lira teklif edil-
'miştir. Artış, askeri ve sivil personel kadrolarmdaki yükselmeler ile 1 Maıt 1971 tarihinde yürürlüğe giren 4 No. lu İş Sözleşmeşi
nin .tatbikatından ileri gelmektedir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
12.392 Yiyecek yardımı : 

Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında bulunan sivil personelin taym bedelleri karşılıkları 1971 yılında yürürlüğe gireın 1445 sa
yılı Ek Bütçe Kanunu ile yiyecek yardımı adı altında yine bütçenin 12.530 ncu maddesinden ödenmefcltodir. | 
1972 yılında ise, sivil personele verilecek taym bedellerinin 12.392 nci maddeden eklenmesi öngörüldüğünden bu maddeye 
(11 851 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI : 
12.420 Huzur ücreti : 
12,430 Konferans ücreti : 
12.442 Ortaokul, lise, kolej ders ücreti : 
12.449 Yüksek genel öğretim ders ücreti : 

Harb akademilerimde, h-anb okut arında vo diğer yerlerde verilecek konferans ücreiti ile asükerî okullarda görev alan öğnetmjenlere 
verilecek ders ücrıeti kargılığı ola:-ak L972 malî yılı için (3 056 001) lira. teklif. edil mistir. Artış (.354 000) liradır. Bu artış askerî okul
lardaki ders ve konferans saatlerinin artırılmasından doğmaktadır. 

TAZMİNATLAR : 
12.530 Tayın badeli ve iaşe bedeli : 
12.540 Hizme'teri tazminatı : 
12.571 işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
12.590 Özel kanunlar gereğince verile ;ek tazminatlar : 

Yürürlükte bulunan. kanuni ana göre, bu tazminatlara nıüsluha.k olan askerî personel İle bedeleu iaseRİue zaruret hâsıl olan ve 
leır'bas sa.yısı esas ahnmalk sumtiy/e yapılan hesaplar sonunda, (311 866 001) liraya ihtiyaç bulunduğu tespit eidil'miştir. Bu miktar 
1971 mıalî yılına nazaran (2 256 000) lira azdır. Azalış bedelen iaşe edilecek ve erbaş miktarının asgari se\ iyede tesbit edilmesin
den ileri getirmektedir. 
ÖDÜLLER : 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
12.620 926 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye ve ödüller : 

Askerî vo sivil personele 926 «ayılı Kamun, gereğince verilecek ödüller karşıyığı «laraJk 1972 malî yılı için (378 000) lira, yalıaucı 
idil ikramiyesi olaraik da (3 000) lira toklu! edilirrııişıtiır. 

ÖDLNLKLMR : 
12.720 Hâkim ödeneği : 
12.730 Özel k a m l a r gereğince verilen diğer ödenekler : 
12.740 Konut ödeneği : 
12,751 'î.;'-r-i:iTr-\'••;•'• < yeri ödeneği : 

1323 ve 1327 sayılı kanunlara göre askeri savcı ve askerî hâkimlere gösterge üstü venilecelk ödemeıklerin karşılığı olaraik 1972 
malî yılı için (6 006 000) lira ve diğer ödenekler ise Bakanlığımız için birer lire ile açılmıştır. 1971 yılına nazaran artış 
(31 000) liradır. 
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YOLLUKLAR : 
I - YURT İÇİ YOLLUKLARI : 

12,811 Yurt içi sürekli görev yollukları : 
12.813 Yurt içi geçici görev yollukları : 
12.814 Yurt içi ya/bancı uzmanlarla yariımcıları geçici görev yolluğu : 
12.821 Yurt içi müfettişler geçici görev yolluğu : 
12.831 Yurt içi staj ve öğrenim yoluğu : 
12.832 Yurt içi kongre ve konferans yolluğu : 
12 833 Yurt içi araştırma ve inceleme yolluğu : 
12,834 Yurt iıçi kurs yolluğu : 
12.841 Yurt içi tedavi yolluğu : 

1972 malî yılı plân ve program,1 arın a, göre, Silâhlı Kuvveti oranı iz ddki askerî ve ısivll personelin yurt iein.de yapaeaikları görevler, 
tedavi seyahatleri, teMş hizmetleri için G245 sayılı Kanuna göre istihkak sahipleuiınle ödenecek bir yıllık miktarı (40 860 000) li-
radw*. 1971 yılına nazaran artış •(! L 983 999) liradır. Bu artış plânlı nalkil ve tâyinler ile İç Hizmetler Kanununa göre yurt »at
lıma yayılan askerî personellin •üe yıllık sıhhi muayenelerinim 1972 malî yılı içinde yapılacağımdan geçici. görev hizanetleriımiziin 
im.ikt.ar ve süre olarak artışından ileri gelmiykte>dir. 

İT - YURT DIŞI YOLLUKLARI : 
12 851 Yurt dı-şı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
12.854 Yurt dışı yaJbancı uzmanlar ve/a yardımcıları geçici g'örev yolluğu : 
12 856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
12 87 t Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
12 872 Yurt dışı kongre ve konfsrans' yolluğu : 
1.2 o^S Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
12J874 .Yurt dıc;ı kurs yolluğu : j 

12.381 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
1972 malî yılı ym't dışı ]dAn ve programlavına, lyöre sürekli ve geçici görevler staj, kongre, araştırma ve tedavi maksadıyle yurt 
dışına giclip geleceklere, yurt dışm'.la görev seyahatleri yanacaklara Harcırah Kamım-, Bütçe Kanunu ve kararnamelere göre öde
necek yolluklar toplamı ('.}] 2oo İYJİ) lira olarak hesabodilmistir. Bu miktar, bir yıl öncesine nazaran (.15 006 750) lira fazladır. 
Fazlalık Amerika'dan •satmalma.eak muhripleri yurda getirecek por-ıanelleıin yurt dışına gönderilmesinden ve Alman yardımından 
sağlanacak malzemeleri yerinde sönmek üzere vazit'eleuvliriieeok personellerin de yurt. dışına gideceklerinden ileri gelmiştir. 

http://iein.de
http://im.ikt.ar
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ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI : 

12.011 {Manevra, tatbikat, kurmay ve gezileri yollukları : 
12.912 NATO Enfrastrüktürünün gerektirdiği yurt içi yolluk giderleri : 
12.913 NATO Enfrastrüktürünün gerektirdiği yurt dışı yolluk giderleri : 

Her yıl 'bir plân dâhilinde yapılan NATO - CENTO ve Millî Tatbikatlara katılanlarla, tetkik gezilerine çıkan harlb akademileri 
öğretmen ve öğrencilerine, yurdumuzda yapılan NATO tesislerinin yerinde tetkikleriyle yine NATO Enf. hizmetleri için yurtdış ın
da yapılacak toplantılara iştirak edecek personele ("»denecek yolluk ve yevmiyeler karşılığı olarak 1972 malî yılı için (3 305 000) 
lira teklif edilmiştir. 197L yılma nazaran (593 000) liralık bir artış yapılmıştır. Bu artış tamamen bir hizmet artışıdır. 

13.000 YÖNETİM 'GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ A UM LA R : 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri : 
13.120 İBasılı kâğit alım ve giderleri : 
13.130 'Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
13.1160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 

(Bu ödenekler; iSilâhlı Kuvvetler Teşkilâtında bütün karargâh, birlik, kurum ve müesseselerin, basımevlerinin bir yıllık kırtasiye, 
basılı kâğıt, döşeme, demirbaş, yayın alrmları ile teşkilâtta çalışan okullu ve okullu olnııyan hemşirelerin, k'adın ve erkek had/eme, 
KKİacı, (hastabakıcıların, sivil şoför ve makinistlerin, saymanlık ımemurlarının siyim kuşamlarına ait giderler karşılığıdır. Bu har
camalar için 1971 yılında (14 881 O00) lira alınmış idi. 1972 yılında İse (3» 40'5 O00) liralık bir fazlalık ile (18 289 00ü) Jira tek
lif edilmiştir. Bu artış yeni acılan Güllhano Askerî 'Hastanesinin döşeme, demirbaş ihtiyacı ile »Silâhlı Kuvvetlerimizin kırtasiye, 'ba
sılı kâğıt ve yeni yayınlarının satınaluısması için yapılmıştır. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 :Su giderleri : 

[ 13.220 Temizlik giderleri : 
13.230 Aydınlatma giderleri : 
13.240 Bahça giderleri : 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Bu maddelerden iSilâhlı Kuvvetlerim izdeki orduevleri ve gazinolar dâhil (kira ile oturulan lojmanlar hariç) her türlü hizmetin 
içme ve kullanma su 'bedelleri her çeşit temizleme ücreti, cereyan bedelleri ile bahçe yapım ve bakımına alınan malzemelerinin öden-
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mesi yapılır. Bu 'hizmetlerin karşılığı olaı ak 1972 malî ydı bütçesine (72 07:3 000) lira konulmuştur. 1971 yılma nazaran (10 000 000) 
lira artış vaıUır. Bu artış 1972 yılm-rta yeniden 'hizmete açılan tesislerin su, temizlik, aydınlatma ve bahçe giderlerini karşılaması 
•ve su, cereyan 'bedellerine belediyelerce yapılan % 'lo miktarındaki zamdan ileri gelmiştir. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.310 Yiyecek, yem Ye yakacak alımları ve giderleri : 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve 'giderleri : 
13.330 Savaş gereçleri ve <savaş •stokları alımları ve giderleri : 
13.340 Hayvan alımları, ıtazminleıü. ve giderleri : 
13.350 Sağlık, araç gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
13.360 Çalıştırıcı (kuvvöt alımları ve giderleri : 
13.370 Ani hareket, yeniden teşkilâtlanma ve askerî hazırlıkların gerektirdiği alım Ve giderler : 
13.390 Diğer hiamet alımları ve giderleri : 

Millî Savunmıa Bakanlığını»a fiilî kadrolarında istihdam, edilen askerî personelin ve hayvan]arın, 
a) Özel kanunlarına göre verilen yiyecek, yem ve yakacak istihkaklarının, 
(b) 'O iyim kuşam istihkaklarının, 
c) 'Savaş gücünün ar! ı rıh naşı, hail') sanayi i», ıkı geliştirilmesi, ayrıca Silâhlı Kuvvetlerimizin anaımalzeıme, yedek parça, mühimmat, 
akaryakıt, işlotımıe ve bakım giderlerinin., 
d) Hayvan alım. ve tazminlerinin, 
e) Mevcut askerî hastanelere, ordu ilâç fabrikasına sıhhi malzeme, araç ve ilâç alınmak maksadi'yle yapılacak masrafların, 
f) Falbrilka ve aitelyeku'in sarf edecekleri kuvvet alımlarının, 
g) 'Silâhlı kuvveti erim izde yapılacak askerî hazırdık veya yeniden teşkilâtlanmalar ile birlik ve iutikaller.kı gerektireceği mas
raflarım karşılığı oharak 1972 malî yılında (289807)1 001) lira teklif edilmiştir. 
'Teklif edilen bütçe 197! yılına nazaran (990 080' 000) liralık artış göstermiştir. Bu artış yiyecek,'yem, giyecek ve savaş gereçle-
riındeiki hizırrocıtlerdıe mala tahvil edilen maddelerin fiyat artışlarım karşılamak; ayrıca Silâhlı Kuvvetlerimizin sanayi yatırım pro-, 
içlerini finanse dtmek,. mühimmat, levazımı, sağlık sefer stoklarını 'tamamlamak gayesi ile yapılmıştır. 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 

13.410 Foöfto - Itelgraf giderleri : 
13.420 Telef on giderleri : 
13.430 Taşıma giderleri : 

Silâhlı Kuvvetlerim izin birlik vo kurumlarınca postanelere teslim edilecek âdi ve taahhütlü 'mektuplar, koliler, kıymetli ve kıy
metsiz paketler ve bunlara ilişkin giderler ile telefon, tesis^ naJkil; konuşma ücretleri ve hat kiraları, ayrıca kara, hava*, denizyolları 
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ile yapılacak insan ve .malzeme tasşnmıalara ait giderleri bu maddelerden ödenmektedir. 
Bu hizmetlerin kadılığı olarak 1972 yıılmdıa (d'3'2 T2!3 000) lira teklif edilmiştir. Gecen yıla oranla artış miktarı (54 019 000) lira 
•olnraiştıır. 
iBu artış; 
—• PTT ücretlerine U9'7İ1 yılı içinde yapılan zamları, 
— Karayollarında uygulanımasma baişlıyan tonaj talbdidi, 
— Geçen yıla nazaran taşınacak malzeme tonajının yülksok olması, sebebiyle meydana gelmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARIMA GİDERLERİ : 
13.610 Bakanlık taşıtları işle'trme ve 'onarma giderleri : 
13.520 Hizîmet taşıtları üşletme ve (onarma giderleri : 

(Millî Savunma Bakanımla ve 237 saynli: Kanuna göne taihstiis edilen diğer makam taşıtlarının bir yıllık işletme ve onarım »'liderleri 
(karşılığı olarak 1972 malî yılında (7I2Î> 000) lira teklif edilmiştir. 

KÎIİA GİDERIİERlt : 
13.610 IBina ve arazi kira bedeli : 

(Bâzı binlik ve kurumların, askerlik şubelerinin kira ile vaizi.Ce gördükleri binalar ile arazilerin bir yıllık bedeli karşılığı olmp, ,1971 
yılma nazaran (434 000) liralık bir artışla (4 946 000) lira teklif edilmişltir. Artış nedc.ıi Türk Hava Kurumuna aidolup eSki 
Hava Kuvvetleri karargah binasi'in<n kira bedelimin malhikeme kararı ile yapılan artışını karşılamak,içimdir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

'Millî Savunima Bakanlığına ait bulunan bütün binalarıu yanığından korunım'a'Si için ciıhaiz ve •malzeme alımlariyle sigortalı bina
ların sigorta bedelleri karşılığı olmp, 1972 malî yılı içimi (3 898 000) lira teklif edilmiştir. Yapılan. (4 G87 000) liralık artış; birlik 
ve kımi'mlanımiizuı yangun söndürme cihazları kadrolarının tamıaml anması için yakılmıştır. 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER : 
14.210 İKoğıı^turnıa giderleri : 

Sanık, tanık, bilirkişi ve adlî m üzaiheret, şevke memur edil enle rivı giderleri bıı maddeden ödenmdktedir. Bu hiztaıeltin karşılıığı ola
rak (0613 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nanaizaram .meydana gelen (3'22 000) liralık artış hizmetlerin noksansız olarak yü-
ır'üıtâilımesi için yapıılmıştrr. 

http://vaizi.Ce
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EĞiîTİM VE ARAŞTIRIMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 
14.520 Burs giderleri : 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme giderleri : 
14.550 IStaj ve öğrenim giderleri : 

Yıllık kurs plânlanma göre açılacak kurslara ait her çeşit ders, lâlboraturvar ve teçhizatın satınatama'sı, imtihan, tören, diploma 
ve haşan gösterenlere verilecek hediye maisraflan ile diğer masraflar, burslu Öğrencilerin yazılma, öğrettim, tasdikname, diploma 
ve araç masrafları, araştırma ve geliştirme ile ilgili malzeme, büro ve diğer giderler Millî Savunma Bakanlığınca yurt içinde veya 
yurt dışımda staj ve tahsil öğrenimi yapltanlanların okul kaydı ve ücreti, diploma kayıt ve öğrenim harelan ve diğer masraflar 
için 1972 malî yılımda (4 660 000) lira teklif edilmiştir. Bu ödenek 1971 yılıma nazaran (576 000) liralılk bir artış göstermiştir. Bu 
artıış aslkerî tabiplerimize yaptırılacak staj ve öğrenimin ve Kızılay eibe, hemşire okulunda okuyan! öğrencilerin masraflarını kar
şılamak için yapılmıştır. 

DİĞER EĞİTİM GiîDERIİERt : 
14.591 (Moral eğitim ıgidıerleri : 
14.593 Er eğitim (giderleri : 
14.594 Kamp Vıe dinlenme fgiderleri : 
14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
14.596 Manevra ve tatMfeat giderleri : 

Ordu moral mükâfatı talimatına göre verilecek para1 mükâfatlan ile diğer malzemenin aılıtmları, okuma - yaama oküllannın her 
türlü toüro ve malzeme ders araçlannm satmalııtinaları, dinlenme kamplannin her çeşit malzeme alım ve giderleri, asıkerî spor 
güçlerine alınacak spor malzemelerinin temini, yıl içinde yapılacaik askerî tatbikat ve manievraların her türlü mıalzeıme alım ve 
giderleri hu maddelere konulan ödenek ile karşılanmaktadır. 1OT2 yılında hû hizmetlerin karşılığı olarak (4 43® 001) lira teklif 
edilmiştir. Geçen yıla nazaraa (!2 İ30 000) liralık hir artış varıdır. Artış; geçen yıl ödenek konmıyan askerî dinlenmıe kamplannın 
malzeme noksanlannın tamamlanması ve diğer hizmetlerin noksansız yapılafbilmesini temin içkidir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR G M D E R L E R Î : 

ORTAOKUL, LİSELER VE KOLEJLER alDERLERİ : 
15.22)1 Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
15.229 Diğer alım ve giderler : 
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YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ : 
15.291 Büro giderleri : 
15.296 Malzeme alım ve giderleri : 
15.299 Diğer alım ve giderler : 

Silâhlı Kuvvetler bünyesinde bulunan orta dereceli askerî dişe, astsubay sınıf hazırlama vo diğer okullar ile Harb Akademilerinin, 
Harb okullarının, askerî fakülte ve yüksek okullarının bir yıllık büro, malzeme ve diğer her çeşit giderleri karşılığı olarak 1972 
malî yılında (4 702 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (92:5 000) lira artış vardır'. Hu artış okulllanımızm eğitim 
ve ders malzeme noksanlıklarını tamamlamak için yapılmıştır. 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ : 
Anıt ve müze giderleri : 

15.381 Büro giderleri : 
15.386 Malzeme alım ve giderleri : 
15.389 Diğer alım ve giderler : 

Slillâhlı Kuvvetlerde mevcut askerî müzalerin ve tarihî anıtların her türlü büro, malzeme ve d'iğer ihtiyaçlarını karşılamak için 
bütçeye konulan ödenek 1972 malî yılında (384 000) lira olarak teklif edilmiştir. 1971 yıilına nazaran (225 000) lira artış olup, 
ımüzialerin tarihî değerlerinin muhafazası için lüzumlu olan malzemelerin alımı için konulmuştur. 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 

15.831 Büro giderleri : 
15.836 Malzeme alım ve giderleri : 
15.837 Ziyafet giderleri : 
15.839 Diğer alım ve giderle? : 

Yurt dışında bulunan askerî ataşeliklerimizin ve millî temsilciliklerimizin her türlü büro giderleri, çeşitli malzeme alımları, Dev
leti temsil görevlerinde ziyafet, ağırlama ve tören giderleri, Bütçe Kanununa bağlı (R) formülünde belirtilen esaslara göre aidat, 
hediye, çeilenk, ilân ve bağış gibli giderleri karşılığı olarak (591 001) lira teklif edilmiştir. Bütçe tatbikatı göz önünde tutularak 
geçen yıla nazaran hiçbir artış yapılmamıştır. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İŞ EVLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri : 

16.111 Büro giderleri : 
16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Millî Savunma Bakanlığına bağlı, mevcut askerî Imsımevlcriııiıı bir yıllık işletme ve bakımları lile gerekli yurt içi yurt dışı malze
melerinim alımı karşılığı olarak (6 107 000) lira teklif edilmiştir. 1971 yılına nazaran (1 144 000) liralık artış mevcut olup; bu ar
tış bilhassa Harita Genel Müdürlüğünün 208 sayılı Kanun gereğince yurt çapında harita, yapımı sorumluluğu ile kâğıt fiyatlarının 
artışından ileri gelmektedir. 
LÂBORATUVAR Gİl)ERLERİ : 

16.280 Askerî fernıyahaneler giderleri : 
Millî Savunma Bakanlığında mevcut kimyahaııelerin her türlü araç, gerek ve cihazlarının temini m aksanlı ile bütçeye konulan ödenek 
(430 000) liradır. Geçen yıla nazaran (325 000) liralık -artış mevcutur. 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 
16.360 Ordu propaganda giderleri : 

Silâhlı Kuvvetlerimizin çalışmalarını yurttaşlara tanıtmak maksadı ile yurdun muhtelif yerlerinde açılan ordu şergillerinin, pro
paganda yayınlarının, Silâhlı Kuvvetler saatinim masraflarını karşılamak için yapılan bu giderler, 1972 yılında (43 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri : 
16.480 NATO ve CENTO giderleri : 

—• Güney - Doğu NATO ve CENTO Komutanlarının şahsi ikametine mahsus binanın kira bedeli, 
— NATO, CENTO teşMlâtları nezdindeki askerî temsilcilik, müşavirlik gibi Türk teşkilâtlan tarafından NATO ve CENTO 
icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri, 
—• Amerikan Askerî Yardım Kurulu personeline ve yurdun muhtelif yerlerinde bu personelden görevlendirilenlerin bina kira be
deli ile diğer çeşitli giderleri bu maddeden karşılanır. 
1972 mailî yılında (6 539 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (1 093 000) lira artış vardır. Bu artış plânlanan hizmet
lerin asgari seviyede yürütülmesi maksadından ileri gelmektedir. 
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TEMSİL, AĞIRLAMA VK TÖREN GİDERLERİ 

Temsil giderleri : 

' f Makam ve diğer görevsel temsil giderleri : 

Ağırlama giderleri : 
16.72i; 
16.722$ 

16.731/ 
16.732$ 

Makam ve diğer görevsel ağırlama giderleri : 

Tören giderlerli : 

Makam ve diğer görevsel tören giderleri : -

Millî Savununa Bakanının, Genelkurmay Başkanının, Kuvvet Komutanlarının ve diğer birlik komutanlarının yapacakları temsil, 
ağırlama ve tören masrafları bu maddelerden karşılanmaktadır. Bu maksat için 1972 yi h Bütçesine (1 587 000) lira teklif edilmiş 
olup geçen yılla nazaran tasarruf gayesi güdülerek (^17 000) lira eksiliş yapılmıştır. 

BAKIM VE KÜÇÜK. ONARİM GîDKRLERİ : 
16.810 Bina onarımı : 
16.820 Makina, teçhizat onarımı : 

Miillî Savunma Bakanlığına ait bütün gayrimenkuller ile mevcut her türlü makina. ve teçhizatın, bakımı ve onarımları bu maddelere 
konulan ödenekle yapılmaktadır. 
Elde mevcut gayrîimenkullerin bakım ve onarımları için 1972 yılında (:>6 749 000) liralık bir ödenek ayrılabilmiştir. Makina 
teçhizat onarımları liçin yine aynı şekilde çok az olmakla beraber bütçe imkânsızlıkları sebebi ve tasarruf gayesliyle bu hiztmete 
(3 807 000) liralık bir ödenek 1972 malî yılı bütçesinde teklif edilmiştir. 16.8.10 ve 1(5.820 nei maddelerinde 1971 yıilma nazaran 
toplam (3 545 000) liralık bir artış vardır. Bu artış elde mevcut bina. ve makina, 1ech.iza.tm daha uzan ömürlü kullanıknası mak
sadı !ile bakım ve onarımına sarf edikııek için konulmuştur. 

17.000 SAVUNMA ENFEASTRÜKTÜR HİZMETLERİ : 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

17.110 Etüt ve proje giderleri : 
Savunma eırfrastrüktür hizmetlerinde yer alan projelerin etüt ve proje masrafları karşılığıdır. 1972 yılında (250 000) lira teklif 
edilımliştir. Geçen yıla nazaran ((50 000) lira artış vardır. 

http://1ech.iza.tm
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YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR : 
17.210 Savunma yapı, tesis ve hüyük onarım giderleri : 
17.220 Gemi yapımı ve onarım giderleri : 
17.230 Tersane giderleri : 
17.240 Hava Meydanları ile yolları ve depoları yapımı, bakım ve fbüyük onarım giderleri : 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler : 
17.260 Teknik personel ücretleri : 
17.270 Teknik personel geçici görev yolluğu : 

Bu maddelerde teklif edilen ödeneklerle her türlü yapı, tesis ve büyük onarımları, Deniz Kuvvetlerimizin su üstü ve denizaltı 
vasıtalarının yapım ve onarımları, Deniz Kuvvetleri tersane masrafları, mevcut hava meydanlarmm yapımı, balamı yol ve depo 
yapımları ve bakım masrafları, NATO müşterek fonundan yurdumuzda yapılan NATO teslislerine Millî bütçeden yapılan harcama
larla karşılanmaktadır. 
Bu hizmetlerin karşılığı olarak 1972 malî yılı bütçe teklifi (272 857 002) liradır. 1971 malî yılma nazaran (12 759 000) liralık 
bir artış vardır. 
Bu artış yurdumuzda yapılmakta olan NATO Eni*. tesislerinin çoğalması ve gemii yapımına bu yılda daha fazla ödenek ayrılmasın
dan ileri gelmektedir. 

MAKtNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
17.310 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
17.320 Taşıt alımları : 

Bakanlığa bağlı bütün fabrika ve diğer işyerlerine alınacak makinalar ile bunların büyük onarımları, 237 sayılı Taşıt Kanunu
na göre temin edilmesi icabeden araçların satmalmmaları için gerekli ödenekler karşılığı olarak 1972 malî yılma (52 176 000) lira 
tekl'if edilmiştir. 1971 yılma nazaran (13 769 000) lira eksiliş vardır. Eksiliş nıakina ve teçhizatın evvelki bütçe yıllannda büyük 
miktarının temin edilmiş olmasından ilerü gelmektedir. 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.611 Etüt ve proje giderleri : 
21.620 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapımı işlerinin gerektirdiği giderler : 
21.911 Sağlık sektörü etüt ve proje giderleri : 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ : 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
22.612 Teknik personel ücretleri : 
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22.613 Teknik personel geçici görev yollukları : 
22.6(20 Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her türlü giderler : 

KONUT SEKTÖRÜ : 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri : 
22.812 Teknik personel ücretleri : 

SAĞLIK SEKTÖRÜ : 
22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
22.912 Teknik personel ücretleri : 

Bu ödenekler Silâh]ı Kuvvetlerde yapılacak turizmle ilgili etüt ve proje, yapıların (Orduevi, askerî gazino, müze, kütüphane, din
lenme evi) okul ve eğitim merkezleri, hastane, revir gibii tesislerin gerektirdiği giderler karşılığıdır. Bu hizmetler üçirı 1972 yı
lında (81 667 005) lira teklif edilmiştir. 1971 yılma nazaran (9 645 000) liralık bir artış göstermiştir. Bu iinşaatiara ait bü
tün projeler D.P.T. nin vizesinden geçerek bütçe teklifinde yer almıştır. Artışlar bu hizmetlerde yapılacak yatırımların geçen 
yıla nazaran turizm sektöründe (1 369 000), konut sektöründe (2 088 000), eğitim sektöründe (1 560 000), sağlık sektöründe 
(4 628 000) lira fazla olmasından meydana gelmiştir. 

32.000 CKADVrULAŞTUtCiyEA VE SATINALMA.LAH : 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma (bedeli : 

ISilâhlı Kujvvetleriımiızin; hizmet, eğitim, konut rve intikallerle ilıgili arazilerin ve .gayrimenıkullerin yürürlükteki kanunlara 
ıgtöre istimlâkleri ve satınalmaJarı bu maddeye konulan ödenekle ifa edilmektedir. 1972 yılında (17 582 000) lira teklif edilmiş
tir. Geçen yıla nazaran (3 896 Ö00) lira artış yapılmıştır. Yapılan artış deniz müzesinin ve 1972 yılında yaıpılacalk tesislerin 
arazilerinin istimlâk Ibedeli karşılığı lolarak konulmuştur. Bu hizmetler için yaıpılan projeler DPT vizesinden geçirilerek bütçe 
teklifine ilâve edilmektedir. 

32.200 Enıf'nin ıg^erektirdiği kamulaştırma ve satınalmaJlar (bedeli : 
NATO Bnf. tesislerinin ieabettirdiği kamulaştırma ve satmalıma giderleridir. 1972 yılı için (2 900 000) lira teklif edilmiştir. 1972 
malî yılı hizmet projeleri DPT nin vizesinden geçirilmiştir. 

34.000 MMA ITRANIS^ERI^ER : 
(BAĞIMSIZ BÜTÇELİ DAİRELERİ ÖDEMELER : 
PETROL OFİSİ : 

34.210 Enf. ce iPetrol Ofisi Genel Müdürlüğüne ödemeler : 
K/1092 sayılı Kararnameye istinaden akaryakıt tesislerinin ıbakısmı, muhafaza ve işletilmesi ile (görevli kılman Petrol (Ofisi G-e-
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nel Müdürlüğüne yapılacak ödeme ile R/L tesislerinin kira ücreti olarak PTT Gn. Md. lüğiine yapılacak 'ödemeler karşılığıdır, 
1972 yılı teklifi (7 560 O00) lira olup, >geçen yıla nazaran (3 797 000) liralık artış vardır. Bu artış R/L halt kirasmdaki artıştan 
ileri gelmektedir. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.710 Uluslararası tefeMriillere yatırılacak: Üye aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri : 
iSilâlhh Kuvvetlerin, uluslararası teşekküllerinden olan; Askerî spor Konseyine, Hidrografi Bürosuna, İElötoıgronıetri Birliğine, 
Askerî tabipler ve Eczacılık Ofisi Genel Müdürlüğüne, NATO tesislerine iştirak hisselerine ve AVRUPA NATO katılma payına 
ait yıllık aidatları karşılığı olan ödenekler ibu bölümde yer almaktadır. 1971 yılında bu hizmetlerin karşılığı olarak 
,(33 571 OÛO) lira alınmış Mi. 1972 yılında ise (21 870 000) lira bir artış ile (55 411 000) lira teklif edilmiştir. Artış, 1972 yılın
da ilk defa yatırılacak oları AVRUPA NATO katılma payına ait ödeneğin Bütçe teklifinde yer alnıış lolmasmdan ileri gelmiştir. 

35.000 SOSYAL TRAINBPERLEIl : 
36.610 Şehit aile »ve yetimlere yapılacak para yardımları : 
35.720 Türk ISdlâMı (Kuvvetleri ile iüıgiili derneklere yardım : 

Her iki hizmet için teklif edilen ödenek 1972 malî yılında (4 858 000) (liradır. 1971 yılına nazaran <(3 251 000) liralık artış var
dır. Artış; şehit aile ve yetimlerine ve 'Türk iSilâlhh Kuvvetleri ile ilgili dernek ve vakıflara yapılacak yardımların noksansız 
yapılması ıgayesiyle (konulmuştur. 

36.000 [BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu İktisadi Devlet kuruluşlarına geçen yıllar (borçlan : 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları: 
36.350 ıGeçen ve eski yıilar karşılıksız 'borçları: 

İM. IS. EB. lığının Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ve şahıslara olan borçlarını karşılamak maksadiyle yapılacak ödeme
ler İra üç. maddeden karşılanmaktadır. (Bu (maksatla 1972 malî yılı Bütçe teklifine (5 704 000) liralık bir .ödenek teklif edilmiştir. 
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OEREKÇE 

İçişleri Bakanlığının 1972 yılında ifa edilecek ıhizimetlerinin kartşılığ'i olarak teslbit edilen »ödenek, (A/ l ) cetvelinde (278 117 866) lira, (A/2) 
cetvelinde (11 716 000) lira ve (A/3) cetvelinde de (208 483 000) lira olmak üzere ceman (502 316 866)liradır. 

1971 yılı Bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde (258 370 492) lira artış ve (1 308 071) lira eksiklik mevcut olup, hakiki artış .miktarı 
(353 '549 938) liradır. 

(A/2) Cetvelinde (9 386 000) liralık artış mevcuttur. 
(A/3) Cetvelinde ise 197.1 yılma nazaran (87 201 517) lira artış vardır. 
Artış ve eksiklikler aşağıda tertip sıralarında izah olunmuştur. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
Bu maddeye ikonulmuş. oları (12 000) lira 23 sayılı i Kanun gereğince Bakana ayda (1 OO0) lira ödeıınndkte olan ödeneğin yıllık 
tutarıdır. 

12.000 12.110 Aylıklar: 
657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanun gereğince Devlet memurların m intıibaJklarının tasnifi neti
cesinde (ı221 089 619) lira fazlasiyle (221 089 $20) lira teklif edillmiş olup mevcut fiilî kadro ıkarşılığıdır. 

12.310 Aile yardımı : 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek •memurların 657 sayılı Kanunun 203 ve 204 ucii maddesine göre müstöhak oldukları aile yar
dımı ve çocuk zamları karşılığı olup (484 560) lira fazlasiyle (1 984 560) lira teklif edilmiştir. Fazlalık hizmetlerinde Perso
nel Kanunu kapsamına girdiğinden ileri ıgelmelktcdir. 

12320 Doğum yardımı : 
P>u maddeye konulmuş olan ödenek çocuğu dünyaya ;gelen memurlara 657 sayııl (Kanunun 207 nci maddesi .gereğince verilecek 
olan doğum yardımı karşılığı olup ('60 000) lira fazlasiyle (200 000) lira teklif eldilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Teklif edilen (200 000) lira 657 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereğince memurlara yapılan ölüm yaıxlımı karşılığı olup ge
çen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesinden (89 000) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve ©eııaz?e giderleri : 
Bu maddeye konulmuş olan (1 323 750) liralıık ödenek 657 sayılı Kanunun 209 ve 210 ncu maddesi gereğince verilecek te
davi masrafları ile cenaze masrafları karşılığı olarak kadro mevcuduna göre bir memura yıllık (125) lira hesabiyle (373 750) 
lira fazlasiyle teiklif olunmuştur. 
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12.350 Yakacak zaanmı : 
Bu maddeye konulmuş olan ödenek, rakımı 1 500 ve daha yukarı olan mahallerde vazife gören memurlara 4178 sayılı Kanun 
gereğince verilen yakacak zammı karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı olarak ıtekllif edilmiştir. 

12.370 Emekli köseneği kadılıkları : 
657 sayılı Devlet Personel Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanım gereğince intibakları tamamllandığmdan 5434 sayılı Kanunun 
1101 sayılı Kanunla 14 neü maddesini değiştiren 4 ncü ma-dldesi gereğince aylıkların % 14 ü hesabiyle emekli keseneği karşılığı 
(olarak (30 839 990) lira teklif olunmuştur. 

12.391 Giyecek yardıma : 
657 sayılı Kıanun gereğince hazırlanacak yönetmeliğe göre verilecek giyecek bedelini karşılamak üzere (1 090 389) lira fazla-
siyle (1 090 390) Mra teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kânununun 212 nci maddesi gereğince hazırlanacak .yönetmeliğe göve verilecek yardımı karşılamak 
üzere ve aktarma yapılmasını t. e minen (1) lira konulmuştur. 

12.410 Fazla çalışma, ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 66 ııcı maddesiyle değişen 78 nci maddesine göre kimlere 
fazla mesai verileceğine dair hazırlanacak yönetmeLiğe göre çalışan personelin ücretlerini karşılamak ve aktarma yapılmasını te
min gayesiyle (1) lira teklif edilmiştir. Geçen yıl- ödeneğinin aynıdır. 

12.430 (Konferans ücreti : 
Bu maddedeki ödenek, 5354 sayılı Kanun gereğince faaliyette bulunan kaymakamlık kursunda verilecek konferans ücretleri karşı
lığı olup, geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (13 000) lira teklif olunmuştur. 

12.571 ÎŞ güç'Iüğü, iş riski ve temjinin>deki güçlük zaımmı : 
Bu madde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 71 nei ok maddesine göre hazırlanacak yö
netmelik gereğince hayat ve sağlık için tehlike veya çalışına şartları bakımından güçlük arz eden görevler için verilecek iş güç
lüğü ve iş riski zammını karşılamak ve aktarıma yapılmasını temin en (1) lira konulmak suretiyle geçen yılı ödeneğinin aynı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.600 ödül : 
Konu ile ilgili tüzük hazırlanıncaya kadar geçen yılın aynı olarak (1) lira tek "lif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Bu madde 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 195 nci maddesi gereğince süreikli görevle atananlara o yerin mahrumiyet de
recesine göre mahrumiyet yeri ödeneği verileceğini âmir olduğundan geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (1) lilra teklif -olunmuştur. 
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12.811 iSürekli görev yoluğu : 
Yeniden tâyin edileceklerle nakilleri yapılacak memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanununun hükümleri dairesinde verilecek yol
lukların karşılığı olarak ve tasarruf gayesiyle geçen yıla nazaran (50 000) lira noksaniyle (550 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 »Geçici görev yoluğu : 
Bu Maddeye geçen yıla nazaran (25 000) lira fazlıasiyle teklif edilen (1 000 000) lira 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 
42 nci maddelerine istinaden tahakkuk edecek yolluklar ve Sivil Savunma Teşkilâtının genel kontrohına memur edilecek memur
ların yollukları karşılığıdır. 

12.821 Müfettişler geoidi görev yoluğu : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğimin aynı olarak konulan (2 000 000) liralık ödenek, 5439 sayılı Kanunla istihdam edilenler de dâhil 
109 •müfettişin yoluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

12.825 Vali ve îkaymajkaımlar devir teftiş yolluğu : 
Vali ve kaymakamlar 5442 sayılı İl idaresi Kanunu gereğince hudutları dahilindeki ilce, bucak ve köyleri teftişle mükelleftir
ler. Bu hizmetlin ifası için geçen yıl. ödeneğine nazaran (34 704) lira noksaniyle (700 000) lira teklif olunmuştur. 

12.826 Nüfus müdürleri devir teftiş yolluğu : 
Nüfus teşkilâtı ve memurlarının vazifelerine dair olan tüzük gereğince kaza ve nahiye nüfus daireleri işlemlerinin teftişi için gide
cek nüfus müdürierinin yollukları karşılığı olup, (45 000) lira teklif edilmiştir. 

12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yoluğu : 
Nahiye müdürleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince hudutları dâhilinde köyleri teftişle mükelleftirler, Bu hizmetin ifası 
için teklif edilen (363 968) lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.832 Kongre ve konferans yoluğu : 
Maddenin muhafazası için geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olaraik teklif edilen (250 000) liralık ödenek, 1700, 5354 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince müesses 
kaymakamlık ve meslek kurslarıma iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
4598 sayılı 'Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun gereğince memleket içindeki resmî veya hususi sıhhat müesse
selerinde yatarak veya ayakta tedavi edilecek memurların yol masrafları karşılığı olup. (104 640) li'ra teklif olunmuştur. Geçen 
yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yoluğu : 
Çeşitli sebeplerle köyler arasındaki sınır anlaşmazlıklarının halli için gönderileceklerin yollukları karşıilığı olup, göçen yıl ödeneği
nin aynı olarak (100 000) lira teklif olunmuştur. 
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12.843 Nüfus yaznmada çalışlairilatöaMarın yollukları : 
1111 sayılı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 15 ve 2850 sayılı Kanunun 16 ncı maddelıeri gereğince köy ve mahallelerde yapıla
cak .askerlik yoklamaları görevi tamamen askerlik şubelerine devredilmiştir. Ancak yangın veya her hangi 'bir sebep-le nüfus kütük
leri ziyaa uğrayan yerlerde yeniden nüfus yazımı yapılacak yerlere gönderilecek memurların yolkığu karşılığı olarak (205 000) 
lira noksaniyle (20 000) lira teklif olunmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Muvakkat bir vazife ile yabancı .memleketlere gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak (338 010) lira tek
lif olunmuştur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye konulmuş olan (225 000) liralık ödenek mülkiye müfettişlerinin yurt dışında meslekî tetkiklerde bulunmak suretiyle 
daha iyi yeitdşraielerine ve dolayısiyle lııizmetin daha verimli olanak görülmesini sağlamak malksadilyle geçen yü ödeneğinin aynı 
olarak teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Âmıme İdaresi sahasındaki geliş incileri yerinde tetkik ve incelemelerde bulunmak 'maksadiyle AID, teknik yardımından faydalanı
larak Amerika'ya gönderilecek idarecilerin yol paraları ile 4489 sayılı Kanun gereğince gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri 
karşılığı olarak (8 006) lira fazlasyle (190 000) lira teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Eesnıcn üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisyonuna ve İdari İlimler Enstitüsüne ve Sivil Savunma mevzuunda yapılacak 
toplantılara katılacak olanların yollukları karşihğı olup, kur farkını karşılamak üzere (8 750) lira fazlasiylc (80 000) lira tekM 
olunmuştur. 

12.873 Yurit dışı aıriaştırımıa ve inceleme yolluğu : 
İdareci mübadeleleri programı gereğince yabancı memleketlere gönderilecek idareci!erin yol paralan ile pasaport ücretlıerinin kar
şılığı olarak geçen yıla nazaran daha az idareci gönderileceğinden (35 000) lira noksaniyle (10 000) lira teklif /edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı 'kurs yolluğu : 
(NATO idevletîieri arasında eğitimle ilgili olarak açılcak kurslara 7126 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi gereğince katılacakların 
yolluk karşılığı olup, yabancı memleketler ve öğretim müesseselerinden temin edilen burslardan faydalanmak üzere geçen yıla 
nazaran (75 000) lira noksaniyle (75 000) llira teklif .olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık mıerkez daireleri ile taşra teşkilâtının yıllık kırtasiye ihtiyaçları karşılığı olarak geçen yıla göre (100 000) lira fazlasiylc 
(950 000) lira teklif edilmiştir. Pazlalıik ödeneğin kâfi gelmemesinden ve fiyat artışmda.ndır. 
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13.120 iBasıüı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri : 
Bu maddeye konulmuş olan (800 000) I radan (400, 000) lilrası bakanlığın merkez daireleri ile taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve 
ıdefter ihtiyacı karşılığıdır. (400 000) lirası da nüfus defter ve kâğıtlarının satın abrama ve bastırma ve sair masrafları karşılığı 
olup, geçen yıl ödeneğine nazaran (50 000) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Fazlalık kâğıt ve baskı fiyatlarının aramasından 
mütevellittir. 

13.130 Döşeme ve dem&rlbaş alımları ve giderleri : 
ıBalkanibk merkez daireler ite taşra teşkilâtının döşeme ve demirbaş ihtiyaçları karşılığı olup, bilhassa nüfus dairelerinin demir-
)baş ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle geçen yıl ödeneğ'ine nazaran ve tasarruf gayesiyle (225 000) lira noksanilyle (1 275 000) lifra 
teklif olunmuştur. 

13.140 Yayıaı olumları ve giderleri : 
Bakanlık ve Sivil Savunma İdaresi için Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazetelerle Türkçe ve yabancı dillerde meslekî kitap
ların s'atınalınması, dergiliere abone bedelleri ve bakanlığın yayınlarından olan Türk İdare Dergisinin ve bu sene yeni bastırıla
cak olan illerimizin sınır kitabının bastırılması ve haritası abramıyan illerimizin haritası alınmak üzere (17 600) lira nıoksaniylo 
(255 000) lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
(Bakanlık binası illie taşradaki içişleıri dairelerinin ısıtılması için lüzumlu olan mazot, kömür ve odun bedeli fiyatları artmış oldu-
ığundan, ve geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden bu yıl (900 000) lira fazlasiyle (2 400 000) lira teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bütçenin 13.110 - 13.189 ncıı maddesinden karşılanamıyan ve genel yönetimle ilgillİ! alımlarla bayrak alımı karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneğinle nazaran (31 000) lira noksaniyle (169 000) lira teklif olunmuştur. 

13.210 &u giderleri : 
Noksanlık tasarruftan ileri gelmektedir., 
Bakanlık ve taşra içişleri dairelerinin şehir ve iiçmesu bedelleri karşılığı olup, geçen yıllar ödenekleri kâfi gelmediğinden her yıl 
/belediyelere borç devretmektedir. Bu nedenle geçen yıl ödeneğine nazaran (33 000) lira fazlasiyle (362 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bakanlık ve taşra içişleri dairelerinin her türlü temizlik ve temizleme malzemeleri giderleri karşılığı olarak (170 000) lira teklif 
fdliunnraştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlık binası ile içişleri daireleri binalarının ışık bedelleri ile aydınlatmaya taallûk eden diğer her türlü madde ve malzemenin 
alım giderleri olarak (49 200) lira fazlasiyle (600 000) lira teklif olunmuştur. 
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13.240 Baıhçe giderleri : 
Bakanlık binası bahçesinin ihtiyacı olan fidan, gübre ve çim tohumu alınmak üzere (5 000) lira te<klif olunmuştur. 

13.290 (Diğer yönetim ^giderleri ;: 
'13.210 - 13.289 ucu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunımadıığımdan' ödenenuiyen ve genel yömeltimle ilgili giderlerin 
(karşılığı ile nüfus defterlerinin onarılması ve zaruret halinde yemlenmesinde çalışacakların ücretlerini karşılamak üzere (2Î2 OOO) 
lira faızlasiyle (127 000) lira teklif (olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri i: 
Bu maddeye ( i 274 928) lira fazlasiyle konulmuş olan (2 900 000) liralık ödenek:, bakanlık ve taşra içişleri dairelerinin posıta ve 
telgraf ücretleri karşılığı içindir. 
iArltuş posta ücretlerinin artırıl'masından ileri gelmektedir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlık ve taışra ÎçiişleTi dairelerinin telefon ücretlerini kaırşılaımalk üzere geçen yıl ödeneğine göre (860 028) lira fazlasiyle 
(İL 860 028) lira telklif olunmuştur. Fazlalık telefon. konuşma ücretlerinin art-ırulması ve meceani telefonlara ücret tahmil edilmıe-
ısinden ileri gelmektedir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Taallûk ettiği tertiplerin dışında kalan taşıma giderleri karşılığı olup geçen yıl ödeneğimin aynı olarak (10 000) lira teklif ölun-
muşltur. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme Ve onarma giderleri : 
Bakan makam dtosuınun işletme ve onanma giderleri karşılığı olup, geçen yıl ödeneğinizi aynı olarak (34 OOO1) lira teklif olunmuş
tur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bu maddeye, bakanlık, meıikez ve taşra teşkilâtlında mevcult taşıltlann işletme ve onarma giderleri karşılığı alarak ve 1972 yılındıa 
almamak kaytoıalkam jeeplerinkı işletime ve onarma ödeneği de hesalbedilenek (9'96 737) lira fazlasiyle (4 000 000) lira teklif edil-
ımiştir. 

13.610 Kira>bedeli : 
ılçişleri dairelerimin işgali altında bulunan binaların kira bedelleri karşılığı olaraik (358 647) lira noksaniyle (2 143 697) lira. tek
lif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet [konakları dışındaki binaların yangından korunma, giderleri : 
Hükümet konaklan dışında kalan binaların yanığından koruruma malzemelerinin temini maiksadiyle geçen yıl ödeneğimden (178) 
lira noksaniyle (!8 OOO) lira telklif olunmuştur. 
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14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neti madde'sinin (gerektirdiği fgiderter : 
iSeferlberlilk hizmeMlerfcıi'n ifaısı için lüzumunda alktiartma suretiyle ödenek temin edilmek üzere (1) lira ,'komılaraJk geçen yıl ödene
ğinin aynı teklif etdilmiştir. 

14.342 7126 isayılı Kanuna Idayanılarak çıkarılan (tüziiğHin 119 ncu (maddesinin gerelktirdiği giderler : 
(Sivil savunma tesis vasıta analzerme ve teçhizatının temini rnatosadiyle ('8 400) lira teklif edilmiştir. 

14.343 7126 ısayıh Kanunun 19 ncu maddesi re 6/3150 isayılı Tüzüğün 44 ncü imaddesinin 1 nci fıkrasına göre konulan giderler : 
Seyretoleşitinmie plânlarının uygulanması suretiyle yapılacak taihliye ve seyrekleştirmjede kullanulmıaik üzere ve ödenek temia edil-
nıelk gayesiyle (d) lira konularak geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

14.344 7126 isayılı Kanunun 16 nci İmaddesMn gerelktirdiği giderler ^ 
(Sivil savunma idaresi merkezileri için yapılacak sığmaklar in masraf larım karşılamak üzere (1) lira teklif »edilmiştir. Geçen yıl öde
neğinin aynıdır. 

14.345 Sığınak Ibakım, ımuJhafaza ve (onarım 'giderleri : 
/Sivil savunma idaresine devredilecek sığınakların 'balkımı, nuulhaifaıza ve onarımı Bayındırlılk Haka.nlığıınea yaplturıimış oldıığundan 
Ibu maddeye konan öldcaek (d) lira teklif edilmiştir. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

14.510 Kurs giderleri : 
1700, '5354 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince müesses kaynıalkaımlıto ve meslek kurslarının kırtasiye, öteiberi ders notlarının yandır
ma ve çoğaltma, öğreneilerkıin gezi, .motorlu vasıta öğrenimi ve diğer öğrenim, imtihan ve diğer yönetim giderleri karşılığı olarak 
ıgeçen yıl ödeneğine naizaran (50 000) lira noktsaniyle (150 OOO) lira telklif olunmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
Anlkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hujkulk fakültelerinde hakan Lığını iz hesabına okuyan ve okutturulacak olan taklbtelerkı 
Iburs ücretleri karşılığı olup, ıbu yd birinci sınıflara, öğrenci alınmıyaeağından geçen seneye naizaran (30 OOO) lira notosaniyle 
(12:20 OOO) lira telklif olunmuştur. 

14.540 Araştırma ve linoeleme giderleri : 
içişleri 'kuruluş ve hizim'etlerinin yeniden düzealenımesi konusundaki araştırmada istihdam ddilec eklerin (giderleri karşılığı olup, 
ıgeçen yıl ödeneğinle nazaran (100 000) lira nolksaniyle (îlOO 000) lira teklif olunmuştur. 

14.550 Staj Ve Öğrenim \giderleri : 
(Bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere 4489 sayılı Kanun gereğince yalbaneı m'emleketlere (gönderilecek idarecilerin maaş 
farkları ile her çeşit giderleri karşılığı alarak (20 000) lira notosaniyle (8 200) lira teklif olmımuştur. 

14.580 Üniversite (ve {yüksek lokullar öğrencileri İner çeşit inceleme ıgiderleri : 
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilerin her çeşit inceleme giderleri karşılığı olarak maddenin ımıfhafaızası için 
(7 519) lira noksanityle (1) lira teklif olunmuştur. 

file:///giderleri
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16.000 16.430 Uhislararaisı idareci (mübadelesi giderleri : 
İdareci mübadelesi programı gereğince yabancı memleketlerden gelecek idarecilerin iaşe ve memleket içi seyaihatt masrafları kar
şılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaran (05 000) lira möksaniyle (10 000) lira teklif olunmuştur. 

16.711 Makam ttemBil (giderleri : 
Bakanlığın temsil giderleri' karşılığı olarak bu maddeye (75 000) lira teklif olunmuştur. Geçen yıl »deneğinin aynıdır. 

16.712 Görevsel temsil ıgiderleri : 
Maddenin mulhaf azası için geçen yıil ödeneğinin aynı olarak (1) lira konulmuştur. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Sınır devletleri ile afkdedilen anıtlaşmalar gereğince vâikı mülakat ve toplantıların tören amasrafları ile (misafirlere yapıla
cak izaz-, ikram ve verileeeık hediye, buket ve benzeni giderler karşılığı1 olarak (150 000) lira teklif olunmuştur. Geçen yıl 
ödeneğinim aynndi't'. 

16.730 Dumlupınar Zafer Bayramı ve Çanalskale Zaferi ve Malazg-irt Meydan Muharebesi yıldöniimlü ile Ertuğrul Gazi'yi anma tö
renleri ile toiönü şebi'tl'eri anma if tif ali törenleri giderleri : 
Bıı »maddeye her yıl yapılmakta olan Dumllupınar, Çanakkale Zaferi ve Malazgirt Meydan Muharebesi yıldönümü, törenleri ile, 
Ertuğrul Gazi ve İnönü senitlerimin anma ihtifaJli törenleri gideri otamak (150 000) lira teklif olunmuştur. Geçen yıl 
ödeneğinim aynıdır. 

16:810 Bina onarımı : 
Bakanlık binasının su, elektrik kalorifer ve 'diğer tesislerinde vukua gelecek küçük olaıımların ifası ile Bakanilık ibnasımda yapı
lacak bâzı onarımlar sebebiyle, (300 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 22.710 Kaymakamı evleri ve lojmanları inşaatı : 
İlçelerde lojman bulununyaın kaymakamlara lojımıaninşa ettirilmek üzere bu yıl (280 OOO) lira. t'aztaisiyle (1 716 000) lira 
teklif edilmiştir. 

23.000 23.612 Taşıt alımları : 
Jeepsiz bulunan kaymakamilıara verilmek üzeıre 1972 yılında, alınacak 144 adet arazi binek veya pickııp ve 1 adet makam 
aırıabası karşılığı olaraik geçen yıla nazaran. (9 000 000) lira foızlasiyle (10 000 OOO)) lira teklif olunmuştur. 



— 304 — 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

34.000 34.080 772 sayılı Çarşı ve Malhalle Bek çilleri Kanununda değişiklik yapılmasına dair 920 sayılı Kamınım gerektirdiği giderler : 
ıBu maddeye geçen yıla güre (74 €96 401 Oıira' fazlalsiyle konullan (.1.84 457 786) lira 9210 «laydı Kamım geireğâmce Çarşı 
ve Mahalle Bekçileni telşikil âtımın personel, yönetim ve hizmeit imasraflariyie araç, geren ve diğer her türlü, mas'raflain kar
şılığı oılairak koımıuştur. Fazlalık G57 saydı Peııısomıel Kanuınundıa değişiklik yap ılmıasına dair .1327 ısa yıllı KanTOiklam mütevelittir. 

34.450 Belediyelere yardım : 
Bu analddeye ge'çıen yıla ım-vzana n. (5 318 569) lira fazlasiyle konan (15 318 5 69) lijra malî imkânsızlıklar -sebebiyle mahallî hiz-
iin'eıtileırıini yürütemiyelııı 'belediyelere tüzük gereğince yapıllacak yafıdum karşılığı olarak teklif Gidilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurram ve dernek lere katılıma payı : 
Bu m,addeye konulan (64 714) 1 İra Hükümetimizin ;re'sm>etn üyesi bull umduğu! uluslairarası İdarî İlimler Kmstitiksiinıe ve Aıhvali 
Şahsiye Komisyonuna iişitlirak payı karşıtlığı olarak teklif oiluınınnuşltujr. (rec.em yıl ödeneğinin ayinidir. 

35.000 35.878 Kaymakamlık ve meslek kuralarını baharı ile bitirenlerden derece alanlara ver ilecek mükâfatlar : 
Kayımakalmlık ve nıesdek Ikunslıa mm 1 inci 2 mci ve 3 ineli 'derecede biıfiremle re hâıtıra •fvlmıafc üzere verilecek (mükâfatlar 
kargılığı olarak (1 116) liraı fazlasiyle (4 500) lira teklif oilunmuiştur. 

35.710 Bakanlık m'emaırları öğle yemeğine yardım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 
Memur ve hizım eti ilere ucuz v e sıcak öğle ye'nueği vörillmclk üzere (6 535) liıia faizi asliyi! e (15'3 5135) lira- teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerin e olan ıgeçen yıllar bonoları : 
Kamu liktisakli Müeisses elerin e ödenemiyere'k boroa kalan isıfcilhkakıla'rııniiiı öde nmesıilnli ve isen elerden beni devrede gelen borçları 
•öıdem'eık üzere gecem yıla naz'ainan (5 656 540) lira fazlasiyle (5 797 540) l ira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
(leeen yıillarda ödenem-iyerek borca kalaim şahıs lalacaklarının ödennıe'siıni temin gayesiyle (2122 356) lira fazlasiyle (2 6'816 35ı6) 
lira telkiliıf edilmiştir. 
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EMNİYET GENEL MtîTKJRLÜĞÜ 

GEREKÇE 

Emuniyeit Genel Müdürlüğünün 1972 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olanak tesbit edilen ödenek (A/ l ) cetvelimde (976 012690) 
lira, (A/2) cetvelinde (31 380 000) lira, (A/3) certtvelinde de (21 4'72 000) lira olmak üzere cem'am 1 028 864 690) liradır. 

1971 bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde (872 32Ö 466) lira artış ve (4 863 945) lira eksiklik nıevciuJdolujp hakiki artış miktarı 
(867 456 528) liradır. 

(A/2) eelüvelindie (8 430 00O) lira artlş1 ve (17 800 000) lira eksiklik mevcuttur. 
(A/3) cetvelimde ise (17 120 376') iliiına ar t ış ve (5 '000 000) lira eksiklik vardır. 
Artışı ve eksiklikler aşağıda) tetrip sırala rında izalh oluınim'uş'tur, 

Bölümn Madde 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
Bu nnaddeye 657 sayılı Kanunda (değişiklik yapıkna/sma1 dair 1327 sayılı Kanun gereğince intibakların yapılması sonunda 
(499 '999' 999) lira fazlasıyla (500 000 OıOO) lira teklif edilmiş olup mevcut fiilî kadro karşılığıdır. 

12.111 Okullar aylıkları : 
Buı maddeye 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 1327 sayılı Kanun gereğince intibakların yapılması tamamıalndı-
ğından(9 999 999) lira faızlasiiyle (10 000 000) lina teklif edilmiş olup polis oku İlanımda/ mnevcııt fiilî kadro karşılı ğıdır. 

12.112 Yataklı tedavi {kurumları aylıkları : 
Prevantoryum personeli bu yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan tefrik olduğundan ve mevcut personelim intibak
larına ıgöre (249 999) lira fafelateiyle (250 0000 lira teklif olunmuştur. 

V 

12.310 Aile yardımı : 
Bu ımlatMeye IkonUİmuş olan ödenek 657 sayılı Kanunun1 203 ve 204 meü maddelerine göre memurlarım müstehak oldukları 
aile yardımı ve çocuk zamıları karşılığı olup kadro adedi artrrıilmıış okluğundan geçen yıla nazaran (1 497 960) lira 
fazlasiiyle (5 497 960) lira tek lif edilmiştik'. 

12.320 Doğutm yardımı 
Çocuğu dünyaya gelen memu rlara 657 sayılı Kanunun207 neî maddesi gereğin ce verilecek doğumı yarldımı karşılığı olup ge
cen yıl ödeneği kâfi gelmediğin den (300 000) lira fa'zilasiyle (750 OOÖO lira teklif olummuş!tü>r. 

12.330 ölüm yardımı : 
•Teklif olunan (300000ı) lira 6 57 sayılı/ Kanunun 208 nei maddesi 'gereğince me murlara1 yaipılaeak ölüm yardımı karşılığı olup 
'aylıklarda yapıüıaıı artış dolayı siyle (200 000) lira fazlasiiyle 'teklif edilmiştir. 
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12.340 Tedavi yardımı ve cenaze giderleri : 
657 sayılı Kanunun 209 ve 210 nen maddeleri ve tedavi masrafları hakkındaki yönetmelik gereğince verilecek tedavi giderleri 
ile cenaze masrafları karşılığı ol ar ık kadro adedine göre her m em ura yıllık 80 lira hesabiyle (2 117 750) lira fazlasiyle 
(3 117 760) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
Rakımı 1 500 ve daha yukarı olan yerlerde çalışan memurlara 4178 saydı Kanun gereğince verilecek yakacak zammı karşılığı 
olarak (4 500) lira fazlasiyle (78 480) lira teklif olunmuştur. 

12 370 Emekli keseneği karşılıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına dair 1327 'sayılı Kanun gereğince intibaklar tamamlandığından 
5434 sayılı Kanunun 1101 sayılı Kanunla 14 ncü maddesini 'değiştiren 4 ncü maddesi gereğince aylıkların % 14 ü hesabiyle emekli 
keseneği karşılığı olarak (96 659 762) lira fazlasiyle (96 659 763) lira teklif olunmuştur. 

12 391 Giyecek yardımı : 
657 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak yönetmeliğe göre verilecek giyecek bedelini karşılamak üzere (358 899) lira fazlasiyle 
(358 900) lira teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esasları dâhilinde verilecek yardımı karşılamaîk maksa-
diyle ve aktarma yapılmasını temınen (1) lira teklif edilmiş olup, geçen yılın aynıdır. 

12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun G6 ncı maddesiyle değişen 178 nci maddesine göre em
niyet hizmetinde çalışan personele verilecek fazla mesai ücreti karşılığı olarak (70 000 000) lira toklif olunmuştur. 

32.430 Konferans ücreti : 
Bu maddeye geçen yıllarda teklif olunan ödenek yeni acılan maddelere aktarılmış olup, maddenin ipkası için (599 999) lira nok-
ısaniyle (1) lira teklif olunmuştur. 

12.441 Ders gıörev ücreti : 
Yeni açılan bu maddeye Polis 'Enstitüsü ve Koleji ile yeni acılan polis okullarında, ders verecek öğretmen ve profesörlerin ders 
ücretlerini karşılamak üzere (300 000) lira teklif olunmuştun 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile kaldırılmış olup, maddenin ipkası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Bu maddeye 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 71 nci ek maddesine göre hayat ve sağlık 
için tehlike veya çalışma şartları bakımından güçlük arz eden görevleri için is güçlüğü ve iş riski zammını karşılamak üzere 
(156 500 000) lira teklif edilmiştir. 
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12.590 1078 ve 911 sayılı Kanun gereğince verilecek toplum zabıtası ödeneği : 
657 sayılı Devlet Menfurları Kanunu ile kaldırılmış olup maddeyi muhafaza bakımından (1) lira konulmuştur. 

12.600 Ödül : 
Konu ile ilgili tüzük hazırlanacağından (1) lira konulmuştur. 

12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 
-Fevkalâde hallerde hayatlarını tehlikeye koyarak büyük yararlıklar gösterenlere verilecek mükâfat karşılığı olup, geçen yıl konu
lan (600 000) lira kâfi gelmediğinden (400 000) lira fazlasiyle (1 000 000) lira teklif olunmuştur. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince hazırlanacak tüzüğe göre aktarma yapılmasını teminen (1) lira konulmuştur. Ge
çen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yürürlüğe giren nakil yönetmeliğine göre bölgeleri değiştirileceklere, yaş haddine uğrıyaeaklara, sıhhi ve idari lüzuma müsteni
den nakilleri yapılacaklara ve il idaresi kanununa göre yerleri değiştirileceklere 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince verile
cek yollukları karşılığı olarak geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden (761 010) lira fazlasiyle (4 500 000) lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Hizmetin ifası ve grev toplu hareketlerinin olduğu mmtakalara sevk edilecek toplum zabıtası ile turizm mevsiminde, turizmle 
ilgili bölgelerde trafik kontrol ekipleri görevlendirilmesi sebebiyle geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden (580 250) lira fazlasiyle 
(2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
Yeni teşkil edilen bölge trafik zabıtasında vazife görecekleri 6245 sayılı Kanunun 49 vo 7244 sayılı Kanunun 4 ncü maddeleri 
gereğince verilecek tazminat karşılığı olup, geçen yıl ödeneğine nazaran (74 400) lira noksaniyle (900 000) lira teklif olun
muştur. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bu maddeye 40 adet emniyet polis müfettişlerinin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere (97 000) lira fazlasiyle (350 000) lira 
teklif edilmiştir. Fazlalık müfettiş adedinin .artmasından ileri gelmektedir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Polisin eğitilmesi için 1972 yılında açılacak kurslara katılacak memurların yollukları ile hor türlü giderlerini karşılamak üzere 
(40 000) lira teklif edilmiş, olup, (Bu madde yeni açılmıştır.) 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bir sağlık müessesesinde yatarak veya ayakta tedavilerine lüzum görülenlerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak (94 000) 
lira teklif edilmiştir. 
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12.853 Yurlt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçici bir görevle yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerinin, karşılığı (37 500) lira i'azlasiyle (150 000) 
lira teklif olunmuştur. 

12.871 Yurt dışı s*aj ve öğrenim yolluğu : 
AID yardımından faydalanmak sureliyle ve 4489 sayılı Kanun gereğince Amerika, ve Avrupa'ya, gönderilecek 14 emniyet mensu
bunun gidiş ve dönüş yollukları karşılığı olarak geçen yıla nazaran (20 000) lira İ'azlasiyle (120 000) lira teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz Interpol Teşkilâtının yapacağı Genel Kurul toplantısına bilhassa trafik ve benzeri hizmetle ilgili kongre 
ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olup, (75 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yılın aynıdır. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve güderleri : 
,Merkeız ve taşra emniyet dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin ve toplum zabıtasının bölge trafik ve teknik bürolarının ihti
yaçlarını da karşılamak üzere geçen yıla nazaran (500 000) lira fazlasiyle (1 500 000) lira teklif olunmuştur. 

13.120 Basılı kâğUt ve defter alımSIarı ve giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının defter ve basılı kâğıt ihtiyacını karşılamak üzere geçen yü ödeneği fiyat 
artması dolayısiyle kâfi gelmediğinden (250 000) lira fazlasiyle (750 000) lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra, (Bilhassa karakolların) ve bu yıl hizmete açılacak eğitim sitesi ile yeniden kurula
cak olan karakolların ihtiyaçlarını karşılamak üzere bunlardan bir kısmı tamamlandığından geçen yıla nazaran (1 980 000) lira 
noksaniyle (2 000 000) lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Ankara ve İstanbul'da çıkan günlük gazetelerden bâzılariyle meslekî eserlerin »atmalmuıası ve bir polis mecmuası çıkarılması
nı ve polis faaliyetlerinin halka tanıtılmasının temini için konulan bu ödenek gecen yıla nazaran (20 100) lira fazlasiyle (100 000) 
lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Emniyet Teşkilâtının il, ilçe ve karakol olmak üzere 810 binanın ısıtılması ve yeni kurulan 20 toplum zabıtası binasının bu yıl 
hizmete girecek olan eğitim sitesi ile yeni açılacak karakolların ihtiyacı da göz önüne alınarak ve fiyatlarda yapılan artış dola
yısiyle geçen yıla nazaran (1 860 000) lira fazlasiyle (4 350 0O0) lira teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılananılyan ve genel yönetimle ilgili alımlarla bunlara ilişkin giderlerin karşılığı olarak 
(22 325) lira teklif olunmuştur. 
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13.210 Su giderleri : 
Merkez ve taşra emniyet dairelerinde kullanılmakta olan içme ve şehir suyu bedeli olup, geçen yıl ödeneğine nazaran ve tasar
ruf gayesiyle (93 937) lira noksaniyle (700 000) lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve taşra emniyet dairelerinin ihtiyaç olan temizlik malzemelerinin temini için geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (242 000) 
lira konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bu maddeye emniyet dairelerinin elektrik ccryan bedelleri ile aydınlatmaya taallûk eden malzemelerin satınalınm&sı karşılığı 
olarak geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (1 697 730) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 neu maddelerden karşılananııyan ve genel yönetimle ilgili giderlerin karşılığı ve karakolların bayrak ihtiyacını 
karşılamak üzere (50 200) lira teklif olunmuştur. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri' : 
3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı 'Kanununun 87 nci maddesine müsteniden hazırlanan Polis Kıyafet Nizamnamesine göre giyeceğe 
müstehak memur adedi 32 442 ye yükselmiştir. Bunlara verilecek elbise, iskarpin ve gömlek bedeli karşılığı ve bu sene paltoya 
müstehak mamurların istihkakları da nazara alınarak (15 822 000) lira fazlasiyle (47 000 000) lira teklif edilmiştir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları -alım ve giderleri : 
Polis âmir ve memurlarının yapacakları müsamere ve deneme atışı giderleri ile yeni alınacak silâh ve mühimmat karşılığı ola
rak geçen yıllara nazaran (1 320 000) lira fazlasiyle (7 000 000) lira teklif edilmiştir. 

13.340 Hayvan alımları tamninlleri ve giderleri : 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde süvari teşkilâtı vardır. Buralardaki hayvan adedi 130 dur. Bunların yiyecek, ilâç nal ve 
mıh ve saire giderleri karşılığı olarak (400 000) lira teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : 
Teknik büroların ihtiyacı olan her çeşit madde ve malzemelerin karşılığı olup, bâzı tesisler kurulmnş olduğundan (725 000) Ura 
noksaniyle (775 000) lira teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer alım ve giderleri : 
'AID yardımından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz ve malzemenin karşılık bedeli ve bunların nakliye, sigorta gümrük ve 
sair giderleri karşılığı olarak (250 000) lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının posta ve telgraf muhaberatını temin için (660 200) lira fazlasiyle 
(1 500 000) lira teklif olunmuştur. 
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13.420 Telefon giderleri : 
Bu tertibe konulan tahsisat Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının telefon konuşma bedelleriyle telefon malze^--
mıesi ihtiyacını karşılanmak üzere (500 000) lira fazlasiyle (2 500 000) lira teklif olunmuştur. 

13.440 Haberleşme araçları isletme giderleri : 
Telli ve telsiz telefonlar ve telsizler işletme giderleri ile radyo ve benzeni cihazların abone ücretlerinin karşılığı olarak (900 000)' 
lira teklif olunmuştur. 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel müdürün binek otosunun 1 yıllık işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak ve günlük 20 litre benzin hesıaıbiyle (1 038) 
lira fazlasiyle (15 000) lira teklif olunmuştur. 

13,520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut vasıtaların akaryakıt ve onarımlarını karşılamak üzere yapılan hesaplara göre ve ye
dek parça ile akar yakıta yapılan zamlarla 1971 yılında alınan araçlar da nazara alınarak geçen yıl ödeneğine göre (7 144 115) 
lira fazlasiyle (25 000 000) lira teklif olunmuştur. 

13.610 Kina bedeli : 
Emniyet Teşkilâtının İdra ile işgali altında bulunan 319 binanın kira bedeli ve kiralanmasına zaruret bulunan yeniden kurulacak 
24 ilçe karakolu ile diğer binaların da kira bedelini karşılamak ve halen kiralık binaların kira bedellerinin artmış olması dolayı-
siyle geçen yıl ödeneği kâfi gelmediğinden (446 490) lira fazlasiyle (4 000 000) lira, teklif olunmuştur. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların yangından korunma giderleri : 
Emniyet Teşkilâtının işgal ettiği 842 binadan 810 tertiple ilgili olduğundan bu binaların ihtiyacım bir program dahilinde karşı
lanması düşünülerek (40 000) lira teklif olunmuştur. 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit giderler : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (400 000) lira teklif olunmuştur. 

14.240 Yollama giderleri : 
Nezaret altında bulunanlarla hudut, dışına çıkarılacakların ve 6236 sayılı Kanuna göre başka mahallere nakil olunacakların ve 
bunlara refakat edecek memurların sevk ve iaşe masrafları karşılığı olarak (44 000) lira teklif olunmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Seferberlik hizmetlerinin ifası için lüzumunda aktarma suretiyle ödenek temin edilmek üzere (1) lira konulmuştur. Geçen yıl 
ödeneğinin aynıdır. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gidarler : 
Sivil Savunma tesis, vasıta, malzeme ve teçhizatın temini maksadiyle (8 930) lira teklif olunmuştur. 
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14.510 Kurs giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı mensuplarının eğitilmesi ve bunların her türlü giderleriyle teşkilât dışında konferans ve
recek kimselerin ücretleriyle yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri' : 
Polis Kolejinin cazip bir bale getirilmesi için üstün başarı gösteren öğrencilerden 33 öğrenciyi muhtelif fakültelerde okutmak 
üzere burs verileceğinden (2 300) lira noksaniyle (162 200) lira teklif olunmuştur. 

14.540 Araştırıma ve inceleme giderleri : 
Polis hizmetlerinin müessir bir şekilde ifasını temin gayesiyle personelin daha iyi yetiştirilmesi için yapılacak araştırma ve in
celemede kullanılmak üzere bu maddeye konulmuş olan ödeneğe lüzum, kalmadığından maddenin muhafazası için (1) lira teklif 
edilmiştir. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre gönderileceklerin gidecekleri memleketlerin öğrenci baremi farklarını karşılamak üzere (20 000) lira 
teklif olunmuştur. 

14.594 Kamp giderleri : 
Polis Enstitüsü ve Koleji öğrencilerinin bedenî kabiliyetlerini artırmak gayesiyle yeni açılan bu maddeye (75 000) lira teklif 
edilmiştir. 

14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
Emniyet Genel 'Müdürlüğü spor faaliyetlerinin geliştirilmesi ve polisin bedenî kabiliyetlini artırması bakımından şimdilik il mer
kezlerindeki sportif faaliyetleri genişletmek üzere geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (300 000) lira teklif olunmuştur. 

15.000 15.251 Büro giderleri : 
Bu maddeye (500 000) lira teklif edilmiş olup, Polis Enstitüsü ile polis okullarının kırtasiye ve diğer ihtiyaçları temjkı edilmek
tedir. 

15.252 Ulaştırma giderleri : 
Okulların posta - telgraf ve telefon gideri eri karşılığı olarak geqen yıla nazaran (20 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif edil
miştir. Fazlalık ödeneğin kâfi gelmemesinden mütevellittir. 

15.253 Taşıt işletime ve onarma giderleri : 
Okullarda mevcut 10 motorlu taşıt aracının işletme ve onarma karşılığı olup, fiyat artışları ela nazara alınmak suretiyle 
(14 000) lira fazlasiyle (99 000) Mra teklif edilmiştir. 

15.255 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Polis Koleji öğrencilerine verilecek (dan giyecek eşyası karşılığı olarak (29 000) lira fazlasiyle (400 000) lira teklif erimiştir . 
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15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
Okullarda eğitim ve öğretimin, gerektirdiği giderlerin karşılığı olarak (250 000) lira teklif olunmuştur. 

15.257 Yüjyıeceik alıım ve gMierileri : 
Okullarda mevcut öğrenci ve nöbetçi personelin iaşe giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaran (1 500 000) lira faz
lasiyle (5 000 000) lira teklif olunmuştur. Fazlalık fiyat artışındam mütevellittir. 

15.259 Diğer aûımllıar ve giderleri : 
Okulların. 15.251 - 15.258 nci maddelerimden karşılanıamryan diğer alım ve giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine nazaram 
(750 000) Mra noksaniylie (500 000) lira teklif olunmuştur. 

15.541 Bürto gideırflleri : 
Yataklı tedavi kurumlarının büro giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (50 000) lira teklif olunmuştur. 

15.542 UOİaişltıırmıa giderleri : 
Mevcut prevantoryum ve revirin posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine göre (700) lira faz-
lasiyle (3 200) lira teklif edilmiştir. 

15.543 Haışıt işletme ve onarma güderleri : 
YaJtaklı tedavi kurumları hizmetinde 2 jcep, 1 kamyon nrcvcnttnr. Bunların işletme ve onarma masrafları karşılığı olarak geçen 
yıl ödeneğinin aynı (12 000) l ira teklif olunmuştur. 

15.545 Giyim - Ibuışam abmtorı ve güderleri : 
657 sayılı Kanun gereğince bu maddedeki ödenek, maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

15.546 Malzeme aittim ve güderleri : 
Bu maddeye hastanedeki hastaların ilâç ve diğer ihtiyaç]anıım temini içki geçen yıla nazaran (4 500) lira fazlasiyle (30 000) 
lira teklif edilmiştir. 

15.547 Ylilyeoelk alım ve giderleri : 
Yataklı tedavi kurumlarının- ya tak adedinde ve günlük masraf miktarında bir değişiklik olmadığından ve fiyatlarda da artış, 
bulunduğundan geçen yıla nazaran (11 400) lira fazlasiyle (94 500) lira teklif olunmuştur. 

15.549 0Diğ«r alım ve gilderleri : 
15.541 15.547 nci maddelerden karşılanamıyan diğer alım ve giderler için geçen yıl (kleneğine nazaran (1 000) lira fazlasiyle 
(6 000) lira teklif edilmiştir. 

1/6.000 16.410 Uluslararası yunt içi toplanftı giderleri : 
Maddenin mevcudiyetini muhafaza etmek üzere (1) lira teklif olunmuştur'. 

16.620 ( M i toalber alma giderleri : 
Gizlilik arz eden emniyet hizmetleıiınin yürütülmesi için bu maddeye geçen yıla nazaran (900 000) lira fazlasiyle (8 500 000) 
lira teklif edilmiştir. 
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16.711 Maikata temsil giderleri : 
Emniyet Genel Müdürlüğü adına gelecek misafirlere yapılacak izaz ve ikram masrafları karşılığı olarak (100 000) lira teklif 
edilmiştir. 

16.712 Gorfevsısl temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası ve aktarma yapılması gayesiyle geçen, yıl ödeneğinin aynı olarak (1) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Emniyet Teşkil âtiyle yapdan hudut ihtilâfları komisyonlarının ve Teknik yardım Anlaşması gereğince yabancı polis teşkilâttı 
'mensuplarının ağırlama giderleri olarak geçen yıla göre (10 000) lira fazlasiyle (60 000) lira teklif edilmiştir. 

16.810 Binla onarımı : 
İl ve ilçelerde mevcut 609 binanın büyük bir kısmının tamire muhtaç olması hesabiyle bu binaların tamiri karşılığı olarak: 
(496 269) lira noksaniyle (4 5 03 731) lira teklif olunmuştur. 
Noksanlık geçen yıl binalarının bir kısmımın tamirinin yapdmış olmasındandır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

Yapı, tesis veı ibüyük oamri'm giderleri : 
Muhtelif yerlerde inşa edilecek polis karakolları ile Polis Enstitüsü Yatakhanesi için (4 700 000) lira teklif olunmuştur. 
Yapı, tesi's Ve büyük onarım giderleri : 
Çeşitli yerlerdeki polis lojmanlarının inşası için (1 880 000) lira teklif edilmiştir. 
Yapı, tesiüs vıe oiiyiük onanan giderleri : 
Polis Enstitüsü kalorifer ve mutfak tadilâtı ile atlı polis kurs binası inşaatı için (500 000) lira teklif edilmiştir. 

Madama, teçhizat alımlara ve onarımları : 
Trafik teşkilâtının telsiz malzemelerinin alımı içdn (1 250 000) lira teklif edilmiştir. 
Taşolt ataları : 
Trafik hizmetlerinde kullanılacak vasıtaların alınması içriaı (4 750 000) lira teklif okunmuştur. 
MaMnıa, teçhizat alımları ve M yrülk onarımları : 
Emniyet hizmetleri! için alınacak ve kurulacak telsiz cihaz ve malzemeleri için ^cqen yıla nazaran (11 700 000) lira noksaniyle 
(5 300 000) lira teklif edilmiştir. 
Taşıt ataları : 
Emniyet hizmetlerinde kullanılmak üzere 1972 yılında alınacak muhtelif vasıta bedeli karşılığı olarak geçen yıla nazaran 
(3 000 000) lira fazlasiyle (10 000 000) lira teklif olunmuştur. 
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32.000 32.100 Kamulaştırma Ve siatınalnıa giderleri : 
Plânlama Teşkilâtına teklif olunan plân gereğince muhtelif yeı-hu-de arsa ve bina istimlâki yapılacağından geçen yıla nazaran 
(5 000 000) lira noksaniyle (3 0 00 000) lira teklif olıınnmştıır. 

34.000 34.720 üteHairairası kurum vıe dermjekl ere katılıma ,payı : 
Üyesi bulunduğumuz İnterpol Teşkilâtına yıllık aidatın karşılığı olarak geçen yd ödeneğine göre kur farkı da dikkate alına
rak (13 041) lira fazlasiyle (25 9 665) lira teklif oılunmustur. 

35.000 35.621 6535 sayılı Kanun gereğince vıeriilieodk l^ünoınıalt : 
Silâhlı bir kuvvet olan polisin kendisine .mevdu hizmetlerin ifası sırasında vâki müsademe ve müdahaleler dolayısiyle ölüm, yara
lanma ve salkaıt kalma gibi hailende verilecek tazminat karşılığı olarak (600 000) lira, fazlasiyle (1 000 000) lira teklif ^edilmiştir. 
Fazlalık kadronun artmasından dur. 

36.000 36.310 Kamıu îktıisaidi Müesseselerinle g-eiöein yıllar Iborçları : 
Kamu iktisadi müesseselerinin ödenemiyerck borca kalan istihkaklarının ö demim esini teinin en (14 368 263) lira fazlasiyle 
(14 734 863) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğıer geçen yıllar b o r ç t a . : 
Geçen yıllarda ödenemiyerek bo rea kalan şahıs alacaklarının ödenmesini temin: gayesiyle (2 099 577) lira fazlasiyle (2 437 917) 
lira teklif olunmuştur. 

36.350 Geçen ve eski yıHiar karşılıksız (bioıiçlaın : 
Yılı bütçelerinde karşılığı bulunmadığından ödemcemiiyen borçların ödenmesini teminen (39 555) lira teklif olunmuştur. 
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GEREKÇE 

1. Jandarma Grene! Komutanlığının 1972 malî yılı hizmetlerinin ifası için teklif edilen bütçe toplamı (833 243 673) liradır. Bu miktarın 
(782 598 673) lirası cari harcamalar, (34 495 000') lirası yatırım harcamaları, (16 150 000) lirası da sermaye teşkili ve transfer harcamaları teşıkil 
etmektedir. 

2. 1972 malî yılı için teklif edilen ödenek 1971 bütçesine nazaran cari harcamalarda (387 914 677) lira, yatırım harcamalarında (26 495 00O) 
lira, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında d a (12 862 999) lira fazlası ve cari harcamalarda (13 568 024) lira, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarında (9 599 999) lira, noksanı ile teklif edilmiştir. 

3. Aşağıda açıklanan bütçe gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi, fazlalık: Kanuni, kadro ve hizmet ihtiyaçlarının gerektirdiği gi
derler karşılığı olup mucip sebepleri aşağıda bölüm ve madde sırası ile arz ve izah edilmiştir. 

4. Jandarma G-enel Komutanlığı subay, askerî memur, askerî öğrenci, jandarma uzman çavuş, er ve erbaşlara ait 972 yılı askerî ve fiilî 
kadroları 1844, 1327/6 sayılı kanunlar ve Kadro Kanunu gereğince düzenlenerek tasdik edilmek üzere Yüksek Meclise sunulmuştur. 

OARİ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil personelin 926, 657, 1323, 1327 sayılı kanunlara 
göre ödenecek bir yıllık aylıkla rı toplamıdır. 
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI : 

12.111 Askerî ptensonel aylıickrı : 
12.112 Sd!vdil personel ajvEkları : 

1972 yılında subay, 'astsubay, er ve erbaş kadro artışı dikkate alınarak ve ay rılması muhtemel olanların istihkakları düşülerek 
eksiklerinin de Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı dikkate alınarak (286 999 998) lira fazlasiyle 
(287 000 000) lira teklif (edilmiştir. Bu fazlalılk 1971 malî yılı bütçesinde bu ödeneğin Maliye Bakanlığı bütçesinde görülme
sinden ileri gelmiştir. 

ÜCRETLER : 
12.280 İşçi 'ikretleri : 

Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında istihdam edilen işçi statüsüne tabi personel ile sözleşmeli personel istihdam imkânı 
için (5 750 000) lira fazlasiyle (18 000 001) lira teklif edilmiştir. 
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12.310 
12.320 
12.380 
12.340 
12.350 
12J370 
12.380 
12.391 
12.302 

12.410 
12.430 

12.442 
12.449 

12.030 
12.040 
12J571 
12.590 

SOSYAL YARDIMLAR : 
Aile yardımı : 
Boğum yardımı : 
Ölüm yardımı : ' 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Yakacak yardımı : 
Em k̂üi keseneği karşılıkları : 
Sosyal Sigıorftalar Kurumları ke seneği ve prim karşıflıikları : 
Giyecek yardımı : 
Yüjyîecıeik yandüanı : 
Askerî ve teşkilât kadrolarımda istiihdam edilen askerî ve sivil personele 4598, 478, 926, 657, 1323, 1327, 211 ve 645 sayılı ka
nunlara göre verilen sosyal yardımlarla, 5434 sayılı Kanuna göre T. C. Emekliı Sandığıma ödenecek emekli kesenekleri ve İş Ka
nunuma göre istihdam edilen yevmiyeli personelin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek bir yıllık prim karşılıkları toplamıdır. 
Kanuni kadro ve fiyat artışları dikkate alınarak 1971 yılına nazaran (52 565 066) lira fazlasiyle (60 163 000) Kıra teklif edilmiş
tir. Bumun (49 239 999) lirası geçen yıl emekli keseneğinin Maliye Bakanlığı bütçesinde görülmesindendir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKIiARI : 
Fazla çalışma ücreti : 
Konferans ücreti : 
5044, 926, 1323, 657, 1327 sayılı kanunlar gereğince jandarma subay ve astsubay okullarımda görev alacak öğretmenlere verile-
cet ders ve konferans ücretleri ile sivil personelin fazla mesaileıri karşılığıdır. 
DEBS ÜCRETLERİ : 
Jandarma AstsuJbay Okulu dersücrertflieri : 
JanJdarma Sdbay Okulu ders ücretleri : 
Bu ödenek geqen yıla nazaran (14 999) lira noksanı, (36 625) lira fazlasiyle (147 001) lira olarak/teklif edilmiştir. 

TAZMİNATLAR : 
Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 
Höızmetler ftazrnomjatı : 
İş güçlüğü, iış riski ve temMadeki güçlük zaaninm : 
6535, 144, 926, 1323 sayılı kanunlar gereğince verilecek teaninaitlar : 
Askerî ve teşkilât kadrolarında istiihdam edilen askerî ve sivil personele 6706, 7238, 4370, 182, 1615, 2852 sayılı kanunlara göre 
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verilen tâyin bedeli ve iaşe bedeli, taamiye, yemeklik bedeli ve hizmetleri tazminatı; 1475 6535 sayılı kanunlara göre verilen 
nakdi tazminat; 144, 926 sayılı kanunlara göre verilen uçuculuk tazminatları toplamıdır. 
Bu ödenek geçen yıla nazaran ( 2 297 25) lira noksanı ilıe (94 702 756) lira olarak teklif edilmiştir. 
ÖDÜL : 

12.600 Ödül : 
12.620 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikrtamdöreler : 

Askerî kadrolardan istihdam edilen askerî personele 1706, 7268 ve 926 sayılı kanunları gereğince verilen üstün başarı ikrami
yesi karşılığı olup geçen ynlın aynı (360 001) lira olarak teklif edilmiştir. 

ÖDENEKLER : 
12.712 Grörevsel temsil giderleri : 
12.720 HâMm ödeneği : 
12.730 02el (kanunları gereğince verile m diğer ödenekler : 
12.751 MataonSjyeit yeri ödlenjeği : 

926, 1323 sayılı kanunlar gereğince askerî hâkimlere verilen hâkim ödenekleri geçen yılın aynı, (151 003) lira olarak teklif 
edilmiştir. 
YOLLUKLAR : 
I - Yurt 5$ yolluMarı : 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 

12.811 SüreMiı (görev yolluğu : 
12.813 Geçici görev yoluğu : 

DENETİM YOLLUKLARI : 
12.821 Müfettişler geçici g-örev yolluğu : 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
12.834 Kurs yolluğu : 

,DMER YOLLUKLAR : 
12.841 Tödlavi yoluğu : 

Yurt içi yolluklaıu askerî ve teşkilât fiilî kadrolarında mevcut personelin bölg elerarası, ordudan gelecek yeni mezun olacak 
askerî personelin atanma yerlerine kadar, yılda iki1 defa celple terhis edilecek yedek subayların görev ve ikamet yerlerine 
kadar, yeniden alınacak ve emekliye ayrılacak diğer sivil personelin tâyin ve ikamet yerlerine kadar verilecek sürekli görev 
yolluğu ile birlik, kurum ve karakolların denetleme ve kont rollerinde ve hizmetin gerektirdiği geçici görevlerde vazifelendirile-
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cek personele verilecek geçici görev yolluğu, yeniden kurulan jandarma müfettişliklerinin ve ordu mâllarSftfn ayniyat teftişinde 
görev alan müfettişlerin teftiş yolluğu, hastalanan personelin tedavi kurumlarına gidiş ve dönüşlerine ait tedavi yolluğu, mo
dern gelişmeleri takibetmek ve bilgilerini artırmak maksadiyle çeşitli kurslara iştirak edecek personelin kurs yollukları kar
şılığı olarak (8 661 000) lira; 

II - Yurt cbşı yollukta. : 
YÖNETİM YOLLUKLARİ : 

12,851 Yurt dışı sürekli gıöreiv yolluğu: 
12.853 Yurtt dışı geçici görev yolluğu : 
12.856 Yurt dışı kuruluşları geçici gtötfeıv yolluğu : 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrıemıimı yolluğu : 
12.872 Yurlt dışı kongre ve konferans yıolllluğu : 
12.874 Yurt dışı (kurs yoluğu : 

DİĞER YOLLUKLAR : 
12.881 Yurt duşı tedavi yoluğu : 

Yurt dışı yollukları, yurt dışında görevlendirilen askerî ve sivil personelin geçici veya sürekli olarak bu görevlere gidiş ve 
dönüş, yurt dışından yapılacak saıtınalmialarda alınacak malların muayenesi, açılacak kurs, kongre ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluğu, yurt dışında tedavileri gerekenlerin kendileri ve refakatçilerine ödenecek yolluklar karşılığı olarak (682 424) 
Mra olmak üzere cem lan 1971 malî yılıma nazaran ( 2 390 000) lira fazlasiyle ( 9 343 428) lira teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye aıkmları ve giderleri : 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları v e giderleri : 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
18.140 Ysiym olumları ve giderleri : 
13.190 Diğer ahim ve giderleri : 

Teşkilâtta mevcut birlik ve kurumların bir yıllık kırtasiye, basılı kâğıt ve defter, döşeme ve demirbaş eşya, yerli ve yabancı 
yayın alımları ile bu bölümle ilgili diğer alım ve giderler karşılığıdır. Bu ödenek 1971 malî yılma anakaran (827 500) lira faz
lasiyle (2 820 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Sugiıdeıieri : 
13.220 Temiiflik giderleri : 
13.230 AydımiliatimJa giderleri : 
13.240 Balb^e gMerleri : 
13.290 Diğer yönetim. giderleri : 

Teş'kilâtta mevcut birlik ve kurumların bit yıllık su, temizlik, aydınlatma, bahçe ve diğer yönetim giderleri karşılığı olup 1971 
malî yılma nazaran filyat artışları nedeniyle (1 555 250) lira fazlasiyle (5 535 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR : 
13.310 Yfijyecek - yem vte yakacak a t a . l an ve giderleri : 
13.320 Gdıyim - kuşam alımları ve gi'de^rleri : 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımı ve giderleri : 
13.340 Hayvan alaımları ıtaızmaıniLeri ve 'gMerleri : 
13.350 Sağflık araç, gereç ve ilâç alımları ve güderleri : 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet a t a l a r ı Ve giderleri : 
13.370 Ânli harekât yeniden Itoeşkilâlblanma ve intikallerle askerî hafcırkHann gerektirdiği alım ve giderler : 
13.380 MaJlizeme alımları ve güderleri : 

Fiilî kadrolarda istihdam edilen personel ve hayvanların özel kanunlarına göre bir yıllık yiyecek, yem, yakacak, giyim - ku
şam istihkakları ve giderleri, ile savaş gereçlerinin gerektirdiği! ordonat, muhabere, istihkâm, deniz malzeme alımları ve giderleri, 
kara ve deniz taşıtlarının yenileme, işletme ve onarma giderleri; hayvan alımı lan vıe tazminleri! askerî hastane, revir ve birlik
lerin ihtiyacı olan sağlık gereçleri ve ilâç. alımları, dikimevi ve deniz tamir ateİyelerinin çalıştırıcı kuvvet bedeli; ani harekât 
ve intikallerin gerektirdiği giderler; krimıinal büroların kuruluş ve işletme malzemeleri alımı ve giderleri karşılığıdır. Bu öde
mek kanuni, kadro ve hizmet vo fiyat artış ve eksilişleri dikkate alınarak 1971 malî yılma nazaran (15 000) lira noksanı ve 
(36 006 725) lira fazlasiyle (26 8 988 260) lira olarak teklif edilmiştir. 

LLAŞTLRMA GİDERLURİ : 
13.410 Posta ve telgraf giderleri : 
13.420 Telefon giderleri : 
13.430 Taşıma giderleri 

'Teşkilâtta mevcut birlik ve kurumların bir yıllık posta, Itelgraf ve telefon giderleri ile her türlü insan ve malzeme taşınması gi
derleri toplamıdır. Bu ödenek fiyat artışları dikkate alınarak J97İ ına'Iî yılına nazaran (1 .750 000) lira faylasiyle (.Ki 300 000) 
lira lolarak teklif edilmiştir. 
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TAŞİT İŞLETAtK VE OKÂUMA (Ji DERLERİ -. 
13.510 Genel Kamutan taşıt işletme vo onarım giderleri : 

Jandarma Genel Komutanlığının 2:57 sayılı Kanunla tahsis edilen bir makam otosunun 'bir yıllık işletme ve onarma gideri kargılığı' 
olup geçen yıla nazaran fiyat ar! ısları nedeniyle (1 925) lira, faz!asiyle (10 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.010 (Kira ibedeli : 
Teşkilâtın işgal ettiği kiralı binaların sözleşmeleri gereğince ödenmesi gereken biı- yıllık kira InMeli karşılığı olup geçen yılın ay
nı olarak (1 250 000) lira teklif edilmiştir. 

14.000 'HİZMET GİDERLERİ : 
ıGKNKL YÖNlMMLH İLGİLMÜZU i--T GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Birlik ve kuramların işgal ettiği binaların yangından korunması için gerekli cihaz ve malzemelerin alını re onarım -bedelleriyle, 
dikimevi, ileniz tamir atclycsinde mevcut yangın çıkma ihtimali fazla mahallerin ve ambarların sigorta 'bedelleri karşılığı olup 
igeçeu yıla nazaran fiyat artışları dikkate alınarak (15 000) lira fazla siyi e (105 Ü0U) lira teklif edilmiştir. 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİ EL GİDERLER : 

14.210 Kovuşturma giderleri : 
Jandarma Genel Koımııtanlığı teşkilâtında bulunan nıalhkemeieriu 1412, o5I>, 111 1, 457(i ve 492 saydı kanunlar gereğince sarf etme
leri gereken tanık, sanık, bilirkişi, yol giUerleri ve yevmiyeleri ile adlî miizaharet ve adlî hâkim 've savcıların şevke memur edilen
lerin yol giderleri karşılığı olarak gecen yılın aynı (İÜ 'O'OO) lira teklif edilmiştir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ -. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
14.342 Y126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 mcu maddesinin getirdiği giderler : 

1050 sayılı Kanuna ok 3'32f5..«ayılı Kanunun :> ncü maddesiyle 7126 sayılı Kanuna, güre cıkatılaıı tüzüğün 1 lı9 nen maddesine göre 
ısef enberi ik ve sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ıtakdh'de korunmak üzere gecen yılların aynı, birer lira teklif edilmiştir. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs 'giderleri : 
14.550 'Staj ve öğrenim giderleri : 

Diğer eğitim giderleri : 
14.591 Maral 'eğitim giderleri : 
14.593 Er eğitim giderleri : 
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14.534 Kamp ve dinlenme giderleri : 
14.895 ISpor ve izcilik giderleri : 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri : 

Askerî personelin üniversitede okutulan öğrencilerin, mesleklerinde yetişmeleri ve öğrenimlerinin gerektirdiği . giderleri karşıla
mak, moral eğitimi, kamp ve dinlenme mahallerinin işletilmesini spor teşekküllerinin giderlerini kaıtşılamak birliklerin manevra, 
ve tatbikata hazırlıklarını sağlamak maksadına matuftur. İki ÖVlenek fiyat ve kıymet artışları •dikkate alınarak 1971 malî yılma 
nazaran (LÎ5 500) lira fazlasiylo (î 495 500) lira olarak lıesabedilmiştir. 

15.000 -KURUM LİDERLERİ : 

OKULLAR GİDERLERİ : 
Jandarma astsubay okulu giderleri : 

15.221 Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alını Ve giderleri : 
15.229 ÎDiğer alım ve giderleri : 

Jandarma 'subay okulu giderleri : 
15.231 'Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
15.299 Diğer alım ve giderleri : 

Jandarma subay ve a-Nnkay okulların;»} d.nr yıllık okul giderleri 'karşılığı olarak lıesabedilen bu ödenek 1071 'malî yılına nazaran 
fiyat ve hikmet artr-ian dikkate e'ı-ıarak (0İ 5"20) lira l'azlasiyie (2oî 770) lira olarak, teklif edilmiştir. 
DIŞ KURULUŞLARI LİDERLERİ : 

15.851 'Büro giderleri : 
1%7 yılında yurt'dışında ihdas edilen, ateşeliğiıı büro giderleri karşılığı olarak geeen yıkn aynı, bir lira teklif' edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ LİDERLER : 
İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ LİDERLERİ : 
'Basımevi giderleri : 

16.111 'Büro giderleri : 
16.110 Malzeme alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderleri : 

Jandarma Lasımevinin bir yılbk işletme ve malzeme alımları giderleri karşıkğı olup fiyat artışları dikkate alınarak geren yıldan 
(5 500) lira fazlasiyle (40 050) lira olarak teklif edilmiştir. 
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LÂ'BORATUVAR GİDERLERİ : 
16.280 Askerî Ikimyalhaneler giderleri : 

İstanbul'daki Jan'darma Askerî Kimyalhanesinin lur yıllık isletme ve malzeme gideri karşılığı olup geçen yılın aynı (10 000) lira 
teklif edilmiştir. 
iGİZLİ HİZMET GİDEREERiİ .: 

16.620 Gizli haberalma giderleri : 
'6815 sayılı Kanım gereğince kaçakçılığın .men ve takibi için kuMulmuş bulunan jandarma İstihbarat Teşkilatının gerektirdiği 
gizli haber alma giderleri karşılığı olup geçen yılın aynı (6Û0 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

TEMBİE, AĞIRLAMA VE TÖREX GİDERLERİ : 
16.711 Makam temsil giderleri : 
16.720 'Ağırlama giderleri : 
16.730 Tören giderleri : 

926 sayılı Kanunun 125 nei madddesi gereğince 'temsil yetkisi ıolaıı şahısların !bu ma'ksatla yapacağı giderler, '.hudut birliklerinin 
komşu ya.baneı 'devlet ilgilileri ile yapacakları hudut 'mülakatları ve Silahlı Kuvvetler Yönetmeliği gereğince yapılacak tören Ter
de ki giderler 'karşılığı olup fiyat artışları nedeniyle 1971 yılına nazaran (Tl 550) lira fa zl asiyle (95 1000) lira olarak te'klif edil
miştir. 
IBAKIM VE KÜÇÜK ONARIM (M DER LEHİ : 

16.810 Bina onarımları : 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 

Jandarma Genel Komutan lığının işgalinde bulunan Hazine malı ve kiralı binaların bakım ve •onarım giderleri ile .birlik ve kurum
lardaki makina ve teçhizatların onarımları karşılığıdır. Hu ödenek 1971 malî yılına nazar.an (11 240 000) lira (noksanı ve (30 568) 
lira fazla-siyle (20 '200 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
HİZMKTLKR VK TURİZM SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 

22.656 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
(Ha yi ndırlı k Hakanlığı 'Bütçesine) 
1972 yılında »Jandarma Genel Komutanlığı hizımet binalarının yeniden, yapılması veya onarılması ile Hakkâri - Van - Mardin gar
nizonlarında »inşa edilecek ordu evleri için (U> 0.10 000) lira ödenek konul muştur. 

http://nazar.an
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KONUT SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 

22.711 J. Sb. ve Aöb. lojmanları yapı, tesis ve büyük onaran giderleri : 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
Muhtelif yerlerde 1972 yılında inşa edilecek jandarma subay ve astsubay lojmanlarının inşasına ait ödenektir. İnşaat, Bayın» 
'dirlik Bakanlığınca yaptırlıacaktır. 22.711 nci yapı, tesis ve büyük onarımlar maddesinden yeni inşaata başlanacaklar için (685 000) 
lira teklif edilmiştir. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
Jandarma Genel Komutanlığı : 

22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
Jandarma Sb. ve Astsubay okullarının kalorifer tesislerinin onarımı ile ek inşaatı için (2 000 000) lira tekliif edilmiştir. İnşaat 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılacaktır. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMET SEKTÖRÜ : 

23.611 Yol ve iş makinaları alımı : 
23.612 Taşıt alımları : 
23.614 Sahil muhafaza botları ile cihazlarının alım ve onarımları : 

Jandarma istihkâm bindikleri ihtiyacı için satınalmacak Loder, Dozer, Grayder, Kompresin-, Betonyer için (1 500 000), 1 adet 
personel taşıtı alınması için (300 000), 'sahillerin koranıması ve kaçakçılığın önlenmesi için yaptırılacak sahil muhafaza botları üçin 
(17 000 000) lira olmaz üzere cem'an (18 800 000) lira teklif edilmiştir. 
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1. Sermaye teşkili : 
32.000 .KAMULAŞTIRMA. VE SATINALMALAli : 

32.100 Kamulaştırma ve satmaîmalar : 
2. Transferler : 
J<audannıa, (venel. Komuta'idığına. Î.9îS, 08Î5, OS2!), ()8dO ve 122 sayılı kanunlarla verilmiş okuı kayakçılığın men. ve takibi hizmet-
leHinin. il'aısı maksajdiyle bu koınır'a. (;ıkardmış kararnamelere istinaden, hudutlar ı';-';-;!;;<kıki istimlaki plfuıkuatııan araziden, 1972 
yılında istindâık edilecek kısmı, hir'dk vı; lojman binaları in.sa.aili. i (.ıhı :;at ı nalına •.:!; ar.-;akiw' ve («eşildi hallerde: ha/ar bîınıa a)li(nima-
sı karşılığı (:(i 000 000) lıiı-a noksanı ilo (2 000 000) ika olarak iekdi' edilin i .0: r. 

35.000 ıSOKYAL TRANSFERLER : 
Ödül - ikramiye mükâfat ve yardımlar : 

35.621 6535 sayılı Kamına göre verile cek tazminat ; 
35,642 (KaMr yaptırma giderleri : 

.bi'mlnrma (Sanrl Kumu tan lığı k ukuknımla mevrii a^ken pvrsnneUn 117.» ve 0 > '7 .saydı i;:wmn!ar ye;ay>anee pıven, ve asayişin 
Ikorun maşımda Okmleıriin ak el erişe ve; ilecek tnvmkıal -ve. öknı.'erin ka'!;: ıdcı-i ıi:.:i ya ph rıî ;-ı -u;ı ieiu 211 sayılı. Kanun «rmıeğirıue yapıla
cak masraflar ile şehit persone'i:!. kabirle dukı yaptırdım a. sı kin he.sabedl'.-en bu :'.Uv. k. kanuni ve laya! artışları dıikkate alınarak 
d!)71. yılına, nazaran (O.l.'î 000) lira fazlasiyle (750 000) lira. olarak nddif edilmiştir. 

36.000 iH)RO ÖDEMELERİ : 
36,310 Kamu iktisadi Teşebbüslerime £C23u yıllar borçlan ; 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
36,350 Göçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan : 

1971. ve dahıa eski yıllardan şahıslarla .Kamu. İukss.di Tesekb [islerine üdenıniymı :kaa-yhk!L ve karşılıksız boırkınn ta-sfiıyoısi it-itı 
^eyeu yıla nazaran (3 50!). !>!.)!)) .lira noksanı ve (12 21!) !)!)!)) lira i'ashıslyje [V.\ 4i::M)()0) lira olaraiv trklil'edilmıişitir. 

http://in.sa.aili
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MALİYE BAKANLIĞI 

(! E R E iv Ç E 

Maliye. Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesinin cari, yatın/m ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında, teklif olunan ödenekler hakkında <re-
•ekii izahat aşağıda bölüm ve. maddeler sırasiyle :, v, -edil mı iş tir. 

' i ' ' ! l ' ' i 

ll.CÖJ ÖDENEKLER : 
11.440 ©akan ödeneği : 

20 ve 00 sayılı kanunlar »erekkK'e a.yda (! 0(Kk) liradan Bakama verilen ödemek olup (12 000) lira teklif olunmuştur. 
12.000 PURSONtiL (ÜDERLERİ : 

1:1110 Devit i; memurları aylıkları : 
Eylül 1971 ayı fiilî hareamasma 'Oka ! yıkık he-aıp! anarak konulmuştur. 

12.111 (Maliye Okulu memurları aylıkları : 
1'iykU 15)'7L ayı <'il'î harcamışısın a ••"k.,. 1 ykkk hesaplanarak krnı.ulmustur. 

12.İ1« Darphane ve Damga Matbaası kkıik-i ak'ik ıccrni'lan ayl-klan : 
Eylül. 1971 ayı i'i'ilî harcamasına e; öre. 1. ydiık hesaplanarak koınul muştur. 

12,113 YiÂt't dıu. kuruluklar memurları oykklau : 
Eylül. 1971 ayı fiilî harcamasına ;:.W> .1. yılhk hesaplarnarak kumul muştur. 

12.120 (Devlet Heruvrları Kanununun "crekürdiği harcamalar : 
Deıvlei Aîonj/urları Kanunu i>vi'eğ'.;\ce .torOa. kadro ve münhaller karşılığı olarak ieinuksu.kur. İlıtiyaea göre tevzi edilecektir. 

12.130 Yönetmeliklerin gerektirdiği giderler kau57.l1.gj. : 
LViviet 'M cirmi hıı 1 Kanunu ;rereğin,eo Ödenek olup yünrit m elikler yapıldıkça tevzi .edil erektir. 

12.260 &Ö3İe:m£İi personel ücretleri : 
İhtiyar vukuunda, ödenek aklardma'k üzere maddeye muhafaza için. l;ir lira öden; k kemıılmuşîıır. 

111280 İşçi ücretleri : 
'Darphane ve Danışa Matbaasın "a. çalıri-ırdan i-;;;!'̂ !'lıı 1 d'imatnameieri gereğince 'a.hakkuk ederek yevmiyeleri karşılığı olarak ge
rekli ödeıu'ik teklif edilmjiştir. (kaiden fazlalık hu müessesede çalışan işçilere 'İVpiu Sözleşme dolayısiyle tanımam haklardan 
doğmaktadır. 

12.310 Aile yardımı : 
Yalnız çocuk hasıma (10) lira. o ki: ak: ödenek konulmuştur. 057 sayılı Kanun '»•ereğine;1 verilecek yardımlar için hazırlanacak yö-
metimeliğe ini re ihtiva eni an öd.eıud: hesaplanarak ilâve edilecektir. 

http://kau57.l1.gj
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12.320 (Doğum yardumı : 
.Oegıeaai yıl bütçteısine konulan ödenelk kitfayelt ettiğinden bu yıl da aynı miktar ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Geçlmiş yıllar sarfiyatına göı'e ödenek konulmuştur. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Yeni tedavi! yönetmeliği gereğince daire ve hükümet tabiplerinin verecekleri reçete bedeli güzlük camı, işitme cihazı, gözlük çerçe
vesi, diş tedavisi ve priotez imali gibi ihtiyaç Ihedellerine öd emmektedir. Esasen kifayetsiz bulunan ödenek ücretli -memurların da 
tedavi hakkı tanınmış olduğundan rklioneğin artırılması zorunda kalınmış buna göne ödenelk teklif ediJmjiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
Yakacak yardımı verilmesi gereken, il ve ilçelerdeki kuruluşumuz memurlarının adedine göre hesaplianarak konulmuştur. 

12.370 EmeMd keseneği ve karşılıkları : 
(Emekli kesenekleri % 14 ten hesaplanarak ödenek konulmuştur. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
iSosyal iSügorta Kanunu gereğince işçilerin ve bu kanuna tabi tutulan diğer hizmet İllerle yevmiyelilerin istihkaklarından kesilen 
pıümlerin işveren hissesini teşkil eden karşılı ki ariylıo tamamı işveren 1arafından ödenmesi gereken iş kazası ve meslek hastalıkları 
ve analık sigortası primleri karşılığıdır. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
İhtiyaç vukuunda aktarma yapılmak üzere bir lira konulmuştur. 

12.422 Huzur ücneti : 
Bu maddeye konulan ödenekten v-engi kanunları ger eğince kurulan komisyonlarım gaynrmuvazzaf üyeleriyle Zirai Kazançlar İl Ko-
imisyonu üyelerinin huzur ücıvtlerini karşılamakta iken 21-'] sayılı Vergi Usul Kanununun 485 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
değiştirilen 92 nci maddesi mucibince ortalama kâr hadleri! komisyon üyelerine, komisyondaki mesaileri dolayı siyle ücret verilmesi 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Âmme alacaklarının, tahsili usulü hakkındaki kanun gereğince kurulan satış komisyon lariyLe artırma^ 
eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak gayıimııvazzat' üyelerin huzur ücretieni de bu ödenekten karşılanması için koıml-
ımuştur. 

12.571 ılş güçlüğü, iş riski ve temiııSaıdleki güçlük aammı : 
Yönetmelik çıktığında aktarına yap ılımak ve gerekli ödenek temin edilmek üzere-bir lira komilim ustur. 

12.600 M ü l : 
Yönetmelik çıktığında aktarma yapılmak ve gerekli ödenek, it emin edilmek üzere bir lira- konul'muştur. 

12.751 Maihrumiyeit yeri ödeneği : 
Yönetmelik çıktığında aktarma yapılmak ve gerekli ödenek temin edilmek üzere 'bir lira konullmuştur. 
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12.811 Sürekli görev yolluğu : 
IBürekl'i 'görev yolluğunun nakil ve tahvilleri çok zaruri ahvalde yapılması, tâli memurlar arasında- da katı zaruret olmadıkça na-
,ki!l ve tahvil yapılmaması ve âzami tasarrufa riayet olunarak harcanması göz önünde tutulmaktadır. Ödenek ihtiyacına göre 
tesbit olunmuş ve ona ^öro teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Kütçe lâyihası ve Bütçe Kanununun, bastırıl malsın a gidecek memurlarla gider kanunları tatbikini, yatırım ve taahhüt işlerini ve 
yeni tertip plânının tatbikatından doğacak aksaksıklarm mahallen tesbit ve izah etmek ve 'bundan haşka tâyinleri bakanlığımıza 
aıit katına bütçeli idareler mulıas'Pibe personel muamelelerini incelemek kontrol ve denetlemek ve vukubulacak anlaşmazlıklarını 
m ah alilinde halletmek üzere bu yerlere gönderilecek genel müdür, müşavir ve yardımcılarının yollukları, Devletin tasarrufunda 'bu
lunan araziye şahıslar •tarafından vâki tecavüz ve m üda halel erinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile tescilleri yapılmı-
yan taşınmaz malların belirtilmesi îçüı tapulama komisyonları nezdinde bulunacak memurların ve bakanlığın diğer hizmet grup
la, rmı ilgilendiren geçici görevli mfemurlarm yolluklarına ait bulunan bu maddeye ihtiyat; kadar ödenek konulmuştur. 

12.816 Yolluk karşılığı verilecek tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı tahsildaı-lara aylıklannın c/r 30 zunu geçmemek üzere verilmesi 
(gereken tazminat karşılığıdır. 

12.82)1 [Müfettişler geçici \ğörev yolluğu : 
Mevcut Maliye mlüıf et fişlerinin teftiş görevlerinin gerektirdiği yolluk ve yevmiyelerinle ait bulunmaktadır. Yapılan he&alba göre 
ihtiyaç, kadar ödenek koaıılmuştur. 

12.822 Hesap uzmanları geçici (görev yolluğu : 
Hesap uzmanlarının bu yıl içinde yapacakları görevleri dolayıısiyile tahakkuk edecek yevmiye ve yoluklarına ait bulunmaktadır. 
Yapılan hesa/ba göre ihtiyaç, kadar ödenek konulmuştur. 

12.823 Bankalar yeminli (murakıpları geçici (görev yolluğu : 
Mevcut, yeminli murakıpların yevmiye ve yollukları karşılığıdır. Yapılan hesaba ıgöre gereken ödenek konulmuiştur. 

12.824 Kontrolörler Igeçici Igörev yolluğu : 
Kakaallılk kuruluşunda mevcut kontrolörlerin bu yıl için yapacakları kontrol gıörevleri dolayıtsiyle tahakkuk edecek yevmiye ve 
yol giderleri karşılığı olanak üzere, aynı zamanda bu sene finansmanı kanunlariyle Emlâk Vergisi Kanunu dolayi'siyle Gelirler Ge
nel Miildlürilüğünün kontrol kadrosu 803 e çıkarılacaktır. Bu sefcepten* ihtiyaç kadar ödenek kotıul'muştur. 

12.825 Defterdarlar, (malmüdürleri, ımillî temlik müdürleri ive feontrol anemurlan devir ve teftiş yolluğu\: 
'67 defterdar, 371 malmüdürü il kontrol memjurumuta. 'bir yıl içinde yapmaikla mükellef oldukları detvâr ve tetfitişleıi dolayısayle 
tahakkulk edecek yevmiye ve yollukları karşılığıdır. 
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12.826 ıGhelir (müdürleri ve (gelir kontrol mıemurları devir ive teftiş yol luğu : 
İ le liri er ( lenel Müdür lüğü vergi kon t ro l m e m u r u kadrosu (leuel Kadro K a n u n u ile 8:2i2 ye yükseltilin) iş ibulunmaktadır . Vergi kon
t ro l memurlarınım senenin altı aymıda ilçelerde t e tk ika t yapmalar ı tallmatMame iealbıdır. Diğer t a r a f t an 11519 sayılı Km lâik Vergisi 
Kanununum. 5 nci maddesi gereğince de bir kısmı vergi kontrol memurlaırı ( îel ir ler Gene] Müdür lüğüne bağlı olarak devamlı yev
miye vermek suret iyle çal ışt ır ı lacaktır . Yapı lan lıeısalba göre ödeneğin art ır ı lması zarure t i husule gelmiştir. 

12.827 5797 sayılı 'Kanun gereğince yapılacaJk teftügler (yolluğu : 
4-3lr)!o sayılı Kanu>.ınn değişik 2, ,"> ve 4 neü maddeler i gereğince lıulkuk müşavir ler i , merkez muihalkıimıaıt müşaviri avukai ve avu
ka t l a r l a vilâyet 'bölge muhakemat müdür ler i ve vilâyet avuka t la r ın ın yapmakla mükellef oldukları teftiş dolaynüyle alacakları 
yo l luk ve yevmiye karşılığı ödenek konul muştur . 

12.828 Vergi (kanunlarının uygulanmas ı iğin köylere ^gönderileceklerin devir ve 'teftiş yo l luğu : 
'Bucak ve köylerde mükelleflerin, yolktama ve kontrol ler ini yapmafk. üzere bu ima hallere gönderilen yoklama. mem-iırlanum yolluk-
1 arımı kar'şılamak üzere zirai kazançlar ın vergi mevzuuna, almıması ve f-elir Vergisi KanuıımiHİa 'bu kazançlara a i1!- değişikl ik ile 
ı bucak ve köylerde yoiMama İşleri eıheınmiyeltli m ik t a rda aütmi'Ş olui ığundau d iğer t a. ra. il fan, l-'îlf) saydı Kmlâk Vergisi Kanununum. 
v>() ncı m.all'desi gereğince köy mumlarının veya. ih t iyar k u r u l u üyelerinin yetenekler inin kâ.fi gelımenıesi hal inde uruk! a Hıklara. yar
dımı için görevlendiri lecek memmdainn.' yol luk ve yevmiyelerini kaırşılaııııak üzere yapılau he'saiba göre konulmuştur . 

12.833 Ara ş t ı rma Ve incefenTa yol luğu : 
Araş t ı r ına ve inceleme için y u r t içinde görev a lacaklar ın »ider ve yolluklarımın karşılanması için m akideye lüzum halinde ödenelk 
a k t a r ı l m a l ı n temıinen ( I ) lira konulmuştur . 

12.834 Kurts yo l luğu : 
'Maliye Okulunda aç il! an ve iki yıl devamı, eden memur kuırslarına ve be l i r le r Gene! Aîiklüıiıüğikvee vergi idaresi memurdan için 
açılacak kura la r ile Mulıa'selbat ( 'ene! Müdür lüğünce açdaeak nıe'slelkî. eğilim kur s l a r ına »-öleceklerin yoMnJkları ile yevmiyelerinin. 
karş ı l ığ ı olup îMiyac kada r ödenek konulmuştu?'. 

12.841 Tedavi yol luğu : 
Memleket içi tedavi ler i sağlamak üzere kapl ıca şek iri eri ne ve sair silikat mü >s«<"-:<dorine <vünd eril ecok memuıiar ıu yollukları. 
karş ı l ığı olup ihtiyar; kada r ödemde konulmuştur . 

12.842 -Diğer yolluklar : 
Darphane ve Damiiga Matbaas ın la .mülhakata ]>ul ve kıymetl i kâğı t ileten lıeyet 'criu yol .giderlerine aidokıp ihtiyaç k a d a r öde-
mek konulmus tur . 

12.851 Y u r t d ı ş ı ku ru luş l a r sürekl i görev yol luğu : 
-Sürekli görevle y u r t elişi kuruluşlar ımıza (gönderilen ve y u r t dışından merkeze al ınacak memur lar ın ve ailelerinin yolluk ve 
yevmiyeleri karşı l ığı olarak ihtiyaç k a d a r ödenek konulmuştur . 
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12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu ; 
'Geçici .görevle ya/bancı memleketlere gönderilmesine zaruret görülen memurların 'yolluk ve yevmiyelerinin karşılığı bulunan 
bu maddeye ihtiyaç kadar konulmuştur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı igeçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1972 yılında inceleme ve konsolosluk teftişleri için -yurt dışına gönderilmeleri kararlaştırılmış bulu
nan Maliye Müfettişlerinin yol giderleri ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.862 Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1972 yılında meslekî incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına gönderilen Hesap Uzmanlarının 
yol ıgkleıieıi ile yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.863 (Bankalar yeminli mura/kıpları yurt dışı geçici'görev yolluğu : 
Talimatnameleri gereğince 1972 yılında meslekî incelemede bulunmak üzere yabancı -memleketlere gönderilmesi kararlaştırı
lan yeminli murakıpların yolluğu karşılığıdır. 

12.864 [Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Hazine muameleleri, Kambiyo murakabe sistemi, para, banka ve ticaret ve gelir ve sair konularda meslekî incelemelerde bu
lunmak üzere, yurt dışına gönderilmesi kararlaştırılan Haizine Kambiyo ve gelir ve diğer daireler kontrolörlerinin yolluk ve yev
mi iyeleri karşılığıdır. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
44-89 sayılı .Kanunun 1 nci maddesinin (D) fıkrası gereğince bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak veya teknik yardımdan fay
larını ak .suretiyle yurt dışına -gönderilecek memurların, yolluk ve yevmiyeleri karşılığıdır. 

12.872 Yurt dışı ıKongre, konferans yolluğu : 
•Malî ve 'İktisadi konularda Bakanlığımızı ilgilendiren kongre ve konferanslarla iştirak, edeceklerin yolluklarıdır. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
İhtiyaç vukuunda aktarma yapılmak üzere (1) lira ödenek konulmuştur. 

12.930 766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci maddesinin »gerektirdiği yolluklar : 
1967 yılında yürürlüğe giren 7G6 sayılı Tapulama Kanununum 75 nci maddesinin ;] neü fıkrasında aynen ([Birliklerde ilk du
ruşma oturumu ödenek bulunnıaıiııası gibi sebepler yüzünden aeıla'mıyor. Veyahut gayrimenkulier üzerindeki teşhis ve tatbikat gibi 
işlemler mahkemece re'sem lüzvnılu görülmüş olduğu halde aynı semeplcr yüzünden yapılamıyorsa, tarafların, hâkim ve diğer gö
revlilerin 6245 sayılı Haremdi Kanununun hükümleri uyarınca taıhaikkük eden yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektirdiği 
sair giderleri ödenmeleri vermeleri ve mûtat aracıda sağlamaları halinde, ilk duruşma oturumu açılabilir ve arazi üzerinde 
gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir.) denilmektedir. 
Maddede G245 sayılı Harcırah Kanununa- atıl.' yapıldığına göre hâkini ve diğer -görevlilere ödenecek yevmiyelilerinin karşılığı 
.olarak maddeye gerekli ödenek teklif edilmiştir. 
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13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 'Kırtasiye alımları ve (giderleri : 

Bakan l ık daireler i ile iller teşkilâtımızun v<e ezcümle yeni vergi kanunlar ı ta tb ika t ı dolay isiyle kurulacak müstaki l vergi daire
leriyle muvazzaf itii'az komisyonları ve diğer da i re ter ihtiyarda r mı karş ı l amak üzere ih t iyar kadar ödenek konulmuştur . 

13.120 'Basili K â ğ ı t ve defter al ımları v e gider ler i : 
ı.I lak ani.ilk dai re ler iyle idler teşkilâtımızın, ve yeni vergi kanunla IM ta tb ikat ı dolay isiyle .kurulacak müstaki l vergi daireleriyle 
i 14ınlâk Vergi daireleri ve mııvayza.f i t i raz konıİKyonlarının günden güne ar lan iht iyaçlar ı karşılığı. (darak ödenek tamu im ustur. 

13.131 Döşeme ve demirbaş al ımları ve gider ler i : 
Merkez ve iller kuru luşumuzun t ami re .muhtaç demirbaş eşya onarma ve iller 'teşkilâtımızın, ihtiyaçları aynı zamanda yeni 
ve rg i kanuni arının, t a tb ika t ı dolayısiyıe il ve ilçelerde yeniden açılacak vergi daireleri , Bini âk. Vergi daireleri ve, muvazzaf 
i t i raz komisyonlar ının yazı ve hesap makinalar ı , dolap, m;u;a. sair iht iyaçlarının temini için. ödenek konulmuştur . 

13.133 Yeni k u r u l a c a k gel i r 'müdürlükleri ve gelir daireler iyle yeniden 'kurulacak emlâk Vergi dai re ler i için alım ve gider ler i : 
Bel i r ler teşkilâtının. yeniden, düzenlenmesi konusunda, yapı lacak çalışmaların gaye ve hedefleri (•alışmalarda takibedi lecek usul 
ve metot lar la ilgili projelerin vyerek'ir'diği. giderlerin fiımıiHmanı için ::!maral: tedbirlerle alâkalı o la rak ve bu yıl içinde lü-
'zuııı .görülenlerin t a h a k k u k ett ir i lmesi aynı zamanda, Bmlâk Verg i daireleri ihtiyacı için maddeye ihtiyaç kadar ödenek ko
nulmuştur . 

13.140 Yay ın al ımları ve g ider le r i : 
^Başbakanlık Devlet Matbaa«ının. 1 . '•) . 1968 t a fiilinden i t ibaren .lia.sibaikani.ik Basımevi Döner Sermaye İşletmesi 'Müdürlüğü 
ihaline getirilmiş -bulunduğu cihetle şimdiye kada r merkez ve taşra, teşkilatına, bedelsiz a l a r a k günde filon düs tu r la r ın bundan. 
böyle bedel i mukabil inde temin edilebileceği eilbetiyle 1972 yılı Bütçesinin bu maddesine ihtiyaç k a d a r ödenek konulun ustur. 

13.150 Yakacak alımları ve -giderleri : 
Meıikez iller kuruluşumnza ait ıbiualarla H ü k ü m e t konak la r ın ın ısıtılması için yakacak alım ve ıgiderleri karş ı lığıdır. Art ış 
k ö m ü r f iyat lar ının ar tmış olmasından ileri g-elmiştir. B ü k ü m e t kırnaklarında, çal ışma kaloriferlerin ve diğer Bakan l ık teşkilâ
t ına ai t giderler inde bu maddeden temin ed ilce eğinden iht iyaç k a d a r ödenek konulmuş tur . 

13.190 iDiğer a l ımlar ve g ider ler : 
'Su, temizlik, bahçe, taş ıma giderleri dışında, kalan ve evvelce öteberi tert ibinden karş ı lanan eliğin* bilûmum giderler içindir. 

13.210 S u g ider ler i : 
'Merkez ve iller teşkilâtlımızın ve Ankara 'da yeniden, iki rai anan iki binamın her -nevi su giderleri için ödenek konulmuştur . Ar t ı ş 
ısu fiyatının yükselmiş olması sebebidir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve iller Maliye teşkilâtına, ait binalar ın temizlik malzemesi ihtiyaçlarımın karş ı lanması içindir. 
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13.230 Aydınlaitma giderleri : 
. Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılmasına sarf olunacak gaz, elektrik ve saire beidellerinin karşılığı olarak 

teklif edilmiştir. Fiyat artışı dolayısiyle fazıla ödenek taletbedilmiıştir. 
13.240 Baihçe giderleri : 

Bu ödenekle Hükümet konakları park ve hallicelerinin bakım ve düzenlenmesi işi yapılmaktadır. 
13.290 Diğer ylönetim giderleri : 

[Bilinen adreslerinde bulunmıyan vergi mükelleflerine gazeteler vasıtasiyle ilânen tebligat yapılmakta ve Bakanlığın diğer ilân 
ıbedelleri ,bu tertipten karşı! anmaktadır. 1972 yılı için bu maddeye ihtiyaç kadar ödenek /konulmuştur. 

13.410 Posta, telgraf giderleri : 
Merkez ve iller Maliye teşkilâtı posta - telgraf giderlerini karşılamak üzere konulmuştur. Fiyatların % 100 artışı dolayısiyle 
ödenek artışı husule gelmiştlir. 

13.420 Telefon giderleri 
Yeni vergi dairelerindin kurulması il ve ilçelerde otomatik telefonların tesisi malsandıklarına yeniden alınacak telefon ihtiyacı ile 
Bakanlığın diğer ihtiiyaçlarmı karşılamak üzere ihtiyaç kadar ödenek konulmuştur. Ödenek artışı telefon ücretlerinin % 100 artışı 
sebebiyledir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Merkez ve illerde yapılacak taşı ma, işleri aynı zamanda İşletme Yergisi makbuzlarının tevziatında taşıma güderi için ihtiyaç kadar 
ödenek konulmuştur. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Makam arabasının bir yıl içinde işletme giderleriyle onarım giderleri karşılığıdır. 

13.520 Diğer taşıtlar işletime ve onarma giderleri : 
Bakanlık hizmetlerinde ve Ankara, İstanbul, İzmir defterdarlıklarının mevcut taşıtların bir yıllık işletime ve onarma güderi karşılığı 
olarak bilhesap ödenek konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
Merkez ve illerde kiralanmış bulunan Maliye daireleri ile yeniden kurulacak emlâk Kanununun vergi dairelerine ait binaların ve 
bu yıl Bakanlık Merkez Teşkilâtı için kiralanan ve kiralanması düşünülen yeni binaların kira bedelleri karşılığı olarak ihtiyaç 
kadar ödenek konulmuştur. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ- : 
14.111 Hükümet konaklarının yangından korunma ve sigorta giderleri : 

Devlet binalarının hazarda ve seferde yağından korunmaları ve sabotaja karşı emniyetle tinin sağlanması için alınacak araç ve gereç 
ve saire bedelleri karşılığıdır. 
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3.4.II2 Hükümet konaklan dışında kalan Maliye dairelerinin yangından kcnmma ve sigorta giderleri : 
Hükümet konaklarının dışında kirada veya başka bii nal arda. bulunan Bakanlığımız teşkilâtına ait dairelerinin yukarda 14.111 nei 
maddede yazdı giderleri karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 

14.120 Gelirler Oenel Müdürlüğünün il lor Teşkilâtında imha edilecek evrak VQ vesaikin her türlü giderleri : 
(kürler Genel Müdürlüğünün iller teşkilâtında nenelerden beri bulunan ve muhaiy-a-um Hizam kalmıyan. evrak ve vesaikin imha 
edilmesi işlerinde kullanılmak üzere tüzüğü gereğince ülıtiyaç kadar ödenek konulmuştur. 

14.130 Mahkeme 'harsları ve giderleri : 
Bu yıl ie,in ihtiyaç olan ödenek konulmuştur, ödenek yetmediği takdirde Mukrıebe: Umumiye Kanununun 48 mi maddesi gere
ğince ödenek temin olunmaktadır. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neti maddesinin gerektirdiği giderler : 
;>o25 sayılı Kanun goreğkıce »Sivil Savununa ihtiyaçları için lüzumu halinde öder. ek umulmak üzere muhafaza olunmaktadır. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüsüğüıı 119 nen maddesinin gerektiriiği giderler : 
7İ2G sayılı Sivil Savunma Kanununun gerektirdiği giderlere karşılıktır. 

14.410 Bey'iye aidatı : 
Bu yıl ihtiyaç olan ödenek konulmakta ve ödenek yetmedliği takd.kde /üuhaseb'i ' kmmiye Kanununun 4H nei maddesi uygulanmak 
suretiyle, ödenek temin olunmaktadır. 

14.420 Nisbeti 'kanunla belirtilmiş kesecek ve ikramiyeler : 
Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14,430 Para taşıma giderleri : 
»Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur. 

14.441 Devlel.e ait gerçekleşmiş ve ger rvibnecek bina ve ara?;i vergileri : 
Hazineye ait taşınmaz mallardan, 'Bina ve Arazi Vergisi kanunlarının daimî ve -mvakkat istisnaları dışında kalanlar için ödenen. 
İkna ve Arazi vergileri karşılığıdır. 

14.442 Diğer vergi resini ve harçlar : 
Arazi ve lî 'na Yergisi dışında kalan resiım. ve harçlar karşılığı ol;arak ödenek konuk v;kiadır. 

14.460 Değer biçme giderleri : . 
Vert-i ve satış komisyonlarında, .'görevlendirileceklere mahcuz ve taşınmaz mallarda kıymet takdir edeceklere .Devlet mallarının 
mahalli'nden veya kayıtbuı üzernden tetkik ve tasnifimi işlerinde ve Hazineye baiyianmış ve bağışlanacak züynet eşyabııiyle, 
Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın değerlendirilmesinde çalıştırılacaklara verile:',ck değerlendirme üeretkr.ine sarf olunmak üzere 
ödenek konulmuştur. 
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14.470 Düşürıülmiyen giderler : 
Muhasebei Uumiye Kanununun :'S ve 59 nen maddelerine istinaden harcanmak üzere ödenek konulmaktad ı r . 

14.480 İhtiyat ödeneği : 
.Bütçe K a n u n u n a bağlı (F) cetvel inde yazılı geçen yıl borçları ile mahkeme ilâmı i!e ödenmesi gereken borçlar için lüzum görüldü
ğü t akd i rde ilgili maddelere a k t a r m a k üzere açılmış bulunan bu maddeye ihtiyaç ka.dar ödenek konultmustnr. 

14.491 Değerl i kâğ ı t l a r gider ler i : 
Bu maddeye- konulan ödenek Darphane ve Damım Matbaasında, bast ı r ı lmakta olan pal ve sair kıymetl i kâğı t lar ın , aynı zamanda, 
İşletme Yercis i t a tb ika t ında dağıt ı lması zorunlu bulunan ve bir senelik iht iyaç olan günde (i() bin ciltten o 12 günde (187 720 000) 
adet makbuzun ilk madde ve baskı imlerlerini karş ı lamak üzere konulmuştur . 

14.492 Taşınır ve taşınmaz mal lar ın genel giderleri : 
Devlet binaları ile memur k o n u t b u ı u m genel giderleri karşılığı olarak gerekli ödenek konulmuştur . 

14.494 5420, 5S26 ve 60S3 sayılı k a n u n l a r gereğince t a h a k k u k ett ir i lmiş ve et t ir i lecek ödemeler karşılığı : 
Ödeneğin çeşidinde de yazdı kanunla r gereğince nakledilen kimselerin tasarrui 'unda. bulunan ve sahipleri ta raf ından tasfiye edil
mediğinden Hükümetçe. sa-dan iasmmaz malların satış bedelleri 1944 yılı Arazi \ \ r g i s i u e mat rah olan kıymetlerinin 4 katı ara
sındaki farklara ait bu lunmaktad ı r . Sarfiyatın seyrine göre ödenek konulmuştur . 

14.495 Malıcuz, menkul ve gayr imenkul mal lar ın haciz, ilân, satış ve sair gider ler i : 
Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân. satışına ait yapı lan harcamalar karşı l ığıdır . 

14.496 Diğer giderler : 
Bu maddeye, y u k a r d a belirtilen giderk-r dışında, kalan ihtiyaçların, karş ı lanması 'için açılmış ve maddeyi muhafaza, için bir l i ra 
ödenek konulmuştur . 

14.510 Kurs giderleri: : 
(ielir Vergisi ımükellefîminin tereddüt ler ini izale etmek defler tu tum usullerini ö<4ı etmek maksadiyle il w ilçelerde hesap uzman
ları t a ra f ından idare edilmek üzere açılan kurslarla Bakanlığın lüzum göreceği hizmet içi eğitini ve diğer kurs ve seminerler gi
der imi karşdığa o larak gereken ödenek konulmuştur . 

14.520 Burs yolluğu : 
ıSiyasa! Bilgiler Fakül tes inde Bakan l ık hesabına öğrenim yapan öğrencilere verilecek buraların karşı l ığıdır . 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
üVfa'lî vesika ve esarteıiın anaştıanua, .toplanması ve tasnifi için yapı laca/k giderler kaışı l ığı o larak ödenek konulmuşıtur. 

14.Ö50 Staj ve öğrenim gider ler i : 
4489 sayılı K a n u n a göre yabancı memleıkoıtlero gönderilecek me/murlaruı yol luklar ı dış ında kakın maaşlar iyi e s ta j ödemekleri ara
s ındaki fa rk la r ve diğer öğrenim, giderleri karşıl ığı o larak ödendk konulimuştur. 

file:////rgisiue
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15.000 KURUM GİDERLERİ : 
MAILİYE OEULU GİDERLERİ: 

15.251 Büro giderleri : 
15.252 (Ulaştırma giderleri : 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
15.256 Maüaeme alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri : 
15.259 Diğer alım ve giderleri : 

Maliye Meslek Okulunda ve fcuraSta öğrenim yapacak öğrencilerin bütçe harcamaları cetvelinde yazılı çeşitli giderlerle ytiye-
ıcıeik, giyecek ve oikul malzemesi !gübd alımların karşılığı olarak ödenek konulmuştur. 
DIŞ KURULUŞLAR GÜDERLERİ : 
Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri : 

15.841 Büro giderleri :: 
15.843 Ulaştırma giderleri : 
15.844 Kira bedeli ve sigorta giderleri : 
15.845 Taşıt işletme ve oomarmıa giderleri : 
16.846 iCHyim - kuşam alım ve giderleri : 
15.847 Ağırlama giderleri : 
15.849 iDiğer alım ve giderleri : 

lYalbancı memleketlerdeki teşHlâtıınjizın idare gkl erlerini karşılamak üzere çeşitleri yanda yazılı maddelerde gösterilen hizmet 
ive alımlar için ihtiyacolan ödenek komılmuışjtur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ : 
Darp'haln.e ve Damga Matfbaası : 

16.111 Büro giderleri : 
16.113 Taşılt işletme ve omarma giderleri : 
16.115 ıGiyim - kuşam alım ve giderleri: 
16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderleri : 

Darphane ve Damga Matibaasıniin işçi ücretleriyle, işçi sigorta! a rina ödenecek primler dışında kalan idare, yiyecek alım ve gi
derleriyle iişleltme giderleri için müfredatı yandaki maddelerde gösterilen hiznvet ve alımlar için gerekli ödenek konulmuştur. 
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16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
16.411 Konsorsiyum calısmalariyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yapılacak toplantıların gerektirdiği her çeşit alım ve gi

derleri : 
Türkiye konisin rsiyuuı (,;al ışına lan dnlayısiıyle 1972 yılı talıminleriniıı tetkik ve tesbiti için gerek Ivonsorslyum idareciyle gerekse 
konsorsiyum âzası mcnı|leketlerde yapılacak temas ve. müzakerelerin gerektirdiği her türlü masraf kırı karşılamıak üzere iki mad-
ıdeye de gerekli teklif eklilımiştir. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
•Bakanlık makamınca verileeek kokteyl ve ziyal'eitlerle sair giderler karşılığıdır. 

16.712 Oörevsel temsil giderleri : 
Maddeyi nnııhafaza için bir lira, konulmuştur. 

16.720 Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı ağırlama giderleri : 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtının yurt içindeki ağırlama ihtiyaelanın karşılamak üzere ihtiyaç kadar ödenek konuimuş-
ıtur. 
İİA-KTM VE KÜÇÜK OXAKnr (ÜDKRLETIİ : 

16.810 Bina onarımı : 
Mülkiyeti Hazineye ait bulunan Hükümet kuMaklanyle diğer resmî daire ve Bakanlık binalarının, ve yeni gelir teşkilâtı dolayı-
ısiıyle vergi dairelerinin modern bir şekilde çalışabilmelerini t emin en yapılacak umarım içindir. Yapılacak programına göre öde
nek koııml muştur. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Makiıniaların bakım ve teçhizatı ihtiyaçlarının kaısıkınması için gerekli her çeşit giderleri karşılığı olarak konulmuştur. 

16.841 Damga Matbaası ve Darphane : 
Miadını doldurmuş ve sürekli faaliyet d ol ay isiyle her yıl biraz daha eskiyen ve arızalanan makinalanıı bakını ve giderleri kar
şılığı olarak koııulmuşıtur. 

16.842 Muhasebe makinalarının her türlü bakım giderleri : 
Muhasebe nıafcinalaınnın bakıra, ve yeddkparça ihtiyacı için ihtiyacolan ödenek konulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERKEin: 
21.641 Etüt ve proje giderleri : 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.) 
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM (İİDERLERİ: : 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.) 
İnşası programlananı Jliikünı.et ıkjouaMarı ile diğer reyimi binaların proje ve inşa bedelleri olarak Plânlama 'Dııi resince kabul olu-
ınau maddelere ihtiyaç kadar ödenek koınul'muşltur. 
('Bu ödenek Bayındırlık Bakanlığı bütçıesine akitarılacaktır.) 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATİLMA PAYLARI YL SLRMAYI'nMOŞKİLLERİ : 
SERMAYELERİNE MAHSUBEN İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ YL HLNZLRİ .UÜESSLSELLRE YAPILACAK ÖDE
MELER : 

31.114 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere : 
31.115 Ulaştırma kesimine girenlere : 

M. K. VJ. K. na T. Selüloz ve Kâğıt İş Kurumuna, Petrol Ofisine, D. P>. Deniz Naıkliyaıf A. ()., Türkiye Enerji Kurumuna, Tür
kiye Çimento Fabrikaları T. A. O. T. (\ D. Demiryollarına. nominal sermayesini tamamhi'mış bulunan. ve 1072 yılında progTOımlainan 
yaitırrınları için finantsmau ihtiyacı olan Süt Endüstrisi Kurumhırıın., Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Etibank, Sümeribarıik, 
Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri, Denizcilik Bankasına ödenmek üzere1 tekili' olunmuştur. 

31.136 Sermayesine maJhisuben ihracat ve Kalkınma Bankasına : 
Hereğinde ödenek ilâve edilecektir. 

31.140 (Sermayesine mahsuben T. Halk Bankası Anonim Ortaklığına : 
099 .sayılı Kanunla «ermayesi (kîdO €00 'CVOO) liraya kadar artırılmış bulunan T. Halk bankasının ikranenin (' löO OOÜ Ü0O) lira 
.sermaye ile katılması gerektiğinden uma- göre ödenek konulmuştur. 

31.180 1164 'sayılı Kanunun 5 nci maddesi gersğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne : 
1; 1 (54 «ayılı Kanunla kurulan Aır.a. Ofisi Oenel 'Müdürlüğünün Döner Sermayesi (:250 000 000) lira olup en gee 10 yılda taınam-
lanacağınd'an 1011a göre ödenek konulmuştu!*. 

31.170 'Sermayesine mahsuben TET Kurumuna : 
Nominal sermayesini tamamla m a.nıış bulunan TRT Kurumuna ödoueeektir. 

31.210 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna : 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna uöl sayılı Kanuna istinaden yaıÜım yapılmaktadır. 



— 337 

Bölüm Madde 

31.410 Maliye 'Bakanlığı Yayın işleri Döner ıSermayesi : 
'Bakanlık Yayın İşleri Döner Sermayesi için iht.iyae olan ödenek teklif edilmiştir 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINAEMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Yeniden inşa edilecek Hükümet konaklan, Maliye .binaları, arsa bedelleriyle satmalmacak sair lüzumlu taşınmaz mallar ve 6188 
sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanun gereğince tefavvuzlar ve izalei şüyu dâvaları neticesinde yapılan sa
tışlara Hazinece iştirak neticesi alınacak malların bedelleri karşıhğı'dır. 
II - Transferler : 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER • 
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yardımlar : 

33.111 Ulaştırma kesimine girenltere : 
Hükümet kararları gereğince işletime açığı veren yatırımcı teşekküllerden Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün işletme 
açıklarının kapatılması ve gereken yatırımlarının yapılabilmesi için ödenek konulmuştur. 

33.113 Diğer 'hizmet kesimine girenlere : 
Borçlanma gücünü yitirmiş .belediyelerin programlanan ynhrım'lanmn gerçekleştirilmesi amacı ile iller Bankasına yapdacak yar
dım karşılığı. 

33.129 499 sayılı Kanunun yüklediği her çeşit malî külfetleri karşılamak üzere : 
Yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kredisi açılması için yeterli ödenek konulmuştur. 

33.211 Tanm mahsulleri müdahale alımlarından doğan zararlar olup T, C. Ziraat Bankacına ve Toprak Mahsulleri Ofisine yapılacak 
ödemeler : 
Tarmı mahsullerinin müdahale alımlarından doğun zararilar olup teşekküllerin 1:)72 yılı finansman ihtiyacını karşılamak üzere 
konulmuştur. 

33.212 Destekleme ve alım ve zararları için Tekel G-ensl Müdürlüğüne : 
Tekel Genel Müdürlüğünün tekel desteklomo alımlarında kullanılmak üzere yapılacak ödemeler karşılığı olarak konulmuştur. 

33.213 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle İDT. ne ödenecek görev zararları : 
Çeşitli 'hükümet kararları ile verilen görevlerden dolayı iktisadi Devlet Teşekküllerinin uğradığı zararı karşılamak maksadiyle-
ödenek konulmuştur. ÇSümerlbank T. Kömür İkiletmeleri, Azıot Sanayi T. Ş., M. K. Enklüstrisi, D. R. Deniz Nakliyat A. O., T C D D 
Yollarına, Et ve Balık Kurumuna T. Zirai Donatım Kurumuma, Turizm Ban kasımı, Emlâk Krdcli Bankasına.) 
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34.000 [MALÎ TRANSFERLER : 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI : 

34.111 34.125 Vakıflar Genel İMüdürlüğü, Ankara, îstanibul, Eg-e, îstanibul Teknik ve Hacettepe Üniversiteleri Beden Terbiyesi, Karayolları, Su 
işleri, Orman, Devlet Hava Meyhanları İşletmesi ve Petrol Bairesi Genel Müdürlükleri ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü ve İktisadi ve Ticari ilimler Akademilerine : 
Katma Biütçe ile idare edilmekte bulunan 'bu teşekküllerin bütçelerinde yer alan ve kredi gelirleri ile karşılanamamış bulunan 
(hizmetler için Hazineden yardım yapılmakta olup 1>u harcamalara ait gerekli izahat kendi bütçelerinde bulunımaktadır. 

34.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım (Lâlboratuvar yatırımlarına harcanmak üzere) : 
Türk 'Standartları Enstitüsü 'hizmetlerinin başarılabilmesi için ödenek konulimuştur. 

34.350 Millî Prodüktivite Merkezine yardım : 
17 . 4 . 1'9<66 tarih ve 580 sayılı Kanunun VS ncü nıalddasine göre ödenek konulmuştur. 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 
34.3110 16802 sayılı Kanunun 68 ncı 'maddeisi gereğince yapılacak ödemeler : 

(6802 ısayılı Gider Vergisi Kanununda yazılı hükümler göz- önlünde tutularak ödenek konulmuştur. 
34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

197 ısayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri gereğince özel idare hissesi ayrılmıştır. 

34.330 482 sayılı Kanunun değişik 15 nci maddesi gereğince koy -bütçeleri arasında bölüştürülmek üzere iller Bankasına : 
482 sayıılı Kanunun değişik 1:5 nei maddesi gereğince yapılacak ödameler ve karşılık olarak açılan bu maddeye köy içme suları 
've köy yollarının finansmanında kullanılmak üzere İller Bankasına ya pil sıcak ödemeler için 'ödenek konulmuştaır. 

BELEDİYELERE YAPILACAK YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 
34.410 '6802 .sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

İÖ8Ö2 ısayılı Kanunun 66 ncı maddeisi /gereğince Belediyelere yapılacak övlemı^ler karşılığıdır. 
34.420 '197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 

197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince Belediyelere yapılacak ödemeler karşılığıdır. 
34.470 1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğinde yapılacak Ödemeler : 

Çeşitli Vergi Kanunlarında 1137 sayılı Kanunla, yapılan değişiklik dolayısiyle bu Kanunun 21 nci maddesi gereğince Tekel mad
delerinden alman İstihsal Vergisinden Belediyelere ayrılan hisse (d arak öUenek konulmuştur. 
İKRAZ VE AVANSLAR : 

34.§92 Ticaret ve Sanayi kesimine girenlere : 
A^ot Sanayi yatırımlarının finansmanı içindir. 



— 339 — 

Bölüm Madde 

34J562 (Kamu İSektörü Kredili İhracatını Finanse etmek üzere fon (Maliye Bakanlığı ile ilgili Bakanlıklarca düzenlenecek yönetmelik 
esaslar dâhilinde kullanılacaktır.) 
Ülkemizde nihai ısıııai maJhmûl ihracatında İktisadi D evi ot Teşekkülleri .önemli potansiyeli (haizdirler. Örneğin; Sümeribank, Ma-
kina Kimya, T. Çimento, DDY ve Şeker Falbrikası kurulması konusunda T. Şeker falbrikalan ihracat potansiyellerini değerlendir
meye başlamışlardır. 
Bu nedenle teşekküllerin kredili ihracatlarının genel bütçede yer alan ödeneklerden finanse edilmesi için 'rotatif bir fon kurulma
sı ve bu fondan bakanlıği'mızca 'hazırlanacak yönetmeliğe göre teşekküllere yıllık ''ödemeler yapılması ve ithalâtçı ülkelerden ge
len taksit (bedellerinin fondan maJhsulbu gerekli görülmektedir. 
FONLARA KATILMA VB ÖDEMELER : 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince İSMİ Savunma fonuna : 
'Tl'26 sayılı Kanunun 36 ve 37 nci (maddesindeki (A) fıkrası gereğince Sivil Savunma Hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması 
amaciyle açılmış bulunan bu fon için yeteri kadar ödenek konul muştur. 

34.630 6086 sayıilı Kanunun 56 nci ınaldlcDesi gereğince sigorta fonuma : 
Trafik Kanununun 56 nci maddesi gereğince tesis edilecek sigorta fonu karşı lığı olarak geçen yılım aynı ödenek konulmuştur. 

34.650 97 sayıilı Kanunun 17 nci maddesi ıgeıneğince müşterek tmafak fonuna : 
197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince açılmış bulunan bu fona geqen yılım aynı olarak ödenek konulmuştur. 
KARMA TEŞEBBÜSLERİNE KATILMA PAYLARI : 

34.693 T. C. Merkez Barakası meızdimde aıçılıacıaik «Selektüf Kredi Fonu» : 
Selektif kredi uygulaması sonucu veren kuruluşlar üzerinde kalan normal faiz ile düşük faiz farkının tamamı ve nihai riskin 
karşılığıdır. 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.710 Uluslararası Bara Fonuna işitir ak ıhissemtiız olarak verilmiş (bulunan avamsın mladısnlbuna : 
Milletlerarası Para Fonuna iştirak hissemiz karşılığı olarak gerekli ödenek konulmuştur. 

34.720 Uluslararası kurum ve dermeklere katılma payı : 
Üyesi olduğumuz uluslararası teşkilâtlardan; İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECO) genel bütçesine teknik yardım 
faaliyetleri için özel hesaba ve Genel Tarife ve Ticaret Anlaşması GATT a iştirak hissesi olarak ödememiz gereken katılma 
payları karşılığıdır. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (P) fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nai maddeye bağlanacak vazife malûllüğü aylık
ları ile 66 nci maddenin (O) fıkrasına tevfikan vazifeden mütevellit vefat eden iştirakçilerden dul ve yetimlerine bağlanacak 
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aylıkları karşılamak üzene genel bütçedeki aylık tutarlarının % 1 ni Emekli Sandığına ek sermaye olarak ödenmesini teminen 
1972 yılı bütçesi için ödenek konulmuştur. 

35.220 89 oncu nuaJdicLe gereğince ödenec ek emekli ikramijyeleri : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 neu maddesi gereğince hizmet müddetleri 25 - 30 yılı dolduranlara ödenmesi ge
reken ikramiyeler için 1971 yılı bütçesiyle alınan 70 milyon lira 1 . 3 . 1909 tarihinde yürürlüğe sineri 1101 sayılı Kanunla emek
li ikramiyelerinin bu tarihten itibaren 15 aylık tutarına ve emeklilik nisbetinin de % 50 den % 70 e (çıkarılması sebebiyle 1.9.1971 
tarihine kadar tamamen verile emrine bağlanmıştır. Halen Sandığa ödenmesi gereken faturalar ile yıl sonuna kadar gelmesi 
melhuz faturalar da nazara alınarak 1972 yılı bütçesi için gerekli ödenek teklif edilmiştir. 

35.230 Ylönertîm giderleri Ha^iaıe payı : 
5434 sayılı Kanunun 28 ııci maddesi gereğince yönetim giderlerinde Hazine payı olarak Sandığa, ödenecek olan ve 1972 yılı 
bütçesine konulması ieabeden pa ra için ödenek teklif olunmuştur. 

35.240 1301 sayılı Kamına göre yapıla oak ödemeler : 
Bekleme süreleri-sonunda kadrosuzluk sebebiyle terfi ettiril emiy erek 'emekliye sevk edilen general, amiral ve albaylara 11.6.1970 
tarih ve 1301 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan kadrosuzluk tazminatı için 1972 yılı bütçesine gerekli ödenek teklif 
edilmiştir. 

35.280 Gfeçilci 11, 19, 20, 21, 22, 24, 27 ve 28 nıci mıaddeflıer gereğince yapılacak ödemeler: 
1 . 3 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1101 sayılı Kanun gereğince Hazinece ödenmekte olan emekli, âdi malûllük, vazife malûllü
ğü, harb malûllüğü, dul ve yetim aylıkları ile toptan ödemelerin ve bunlara ilişkin çeşitli hakların bağlama ve ödeme işlemlerinin 5434 
sayılı Kanun hükümlerine göre T. C. Emekli Sandığınca yapılacağı kabul edilmiş bulunduğundan, mezkûr ödemeler için bu maddeden 
tahsisat edilmemiş ancak 5434 sayılı Kamunun geçici 19 ııcu maddesine istinaden tahakkuk eden ve geçici 20 nei madde esas
larına göre Sandığa ödenecek olan % 15 lerin tediyelerinin temini baıkımından 1972 yılı bütçesine ödenek teklif olunmuştur. 

35.290 1425 sayıüı Kamnıjan geçici 9 neu maddesine göre yapıHacak öıdemeTer : 
1 . 3 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren 1005 sayılı Kanun gereğince Millî Mücadeleye işti'rak eden ve bu sebeple kendilerine İs
tiklâl Madalyası verilmiş bulun anlardan halen 47 780 kişinin aylık almakta olduğu ve 1972 yılında da daha 10 bin kişiye aylık 
tahsis edileceği ve bunlara mezkûr kanunun yürürlük talihinden itibaren ödenmesi gerekli olan müterakim aylıklar ile ilişik 
(e) işaretli cetvelde ismen gösterilen kişilere, 1425 sayılı Kanunun geçici 4 n cü maddesi uyarınca ödenecek % 100 zamlı aylık
lar da nazara alınarak ödenek teklif olunmuştur. 

35.610 Türkilyıe Gamihııriryıefc Merikstz B arakası .neadmde Tüırik Parası Kıymetini Konuma 'hakkındaki 18 ıslaydı Kararm 4 ncü maddesi ile 
teslis eıdüLen (öael hesap) Itian öğreaiıcileıre ödenmesi gıereken1 kur farkları karşılığı ? 
ödenecek kar farkları için ihtiyaç olan ödenek teklif edilmiştir. 

/ 
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DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.820 Maliye Bakanlığı memurlarıınain öğle yemeğine yardım (Memurlar Yandım Sandığımla ödendr.) 

Bakanlık memurlarına verilmekte olan öğle yemeklerine yardım için ödenek teklif edilmiştir. 
35.821 ıSijyasd Partiler Kanunumun 74 nlcü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı : 

Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi gereğince partilere yapılacak Devlet yardımı karşılığıdır. 
35.822 Dernek, birüiik, kurum, kuruluş Ve benzeri teşekküllere yardımlar :(Bu tertiilp'fcekd ödeneğin derneklere dağıtımı Başbakan ile 

iflıgili Balkan tarafımdan müşterek yapılır.) 
Dernek, kurum, kuruluşlarla, sandık ve benzeri teşekküllere Başbakan ve ilgili Bakan tarafından tesbit olunacak yardımlar 
karşılığıdır. 

35.823 Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt lar Kurumu yurltlarında banman öğrencilerin beşlenmelerinle yardim olmaik üzere Yüksek Öğre-
nlim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Bu ödemeğin sarfı özel yömiâtmıelik hükümüleıri'me göre yapılır.) : 
Kur farkları için ihtiyaç kadar ödenek teklif edilmiştir. 

35,825 Dış ülkelere Kızılay eliyle yap ılacak yardım karşılığı : 
Dış ülkelere Kızılay eliyle yapılacak yardım için gerekli ödenek konulmuşıtur. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
İÇ DEVLET BORÇLARI : 

36.110 Kıonlsıolilde ,iıç borçlar faizi : 
36.120 KonlsioMde iç borçlar Ması : 
36.130 Erkem ödemeye tabi tasarruf b onıolan karşılığı : 
36.140 Konsolide iç borçlar genel giderleri : 
36.150 'Tasarruf iboüolannım her türlü güderleri : 

DIŞ DEVLET BORÇLARI : 
36.210 Konsolide dış borçlar faizi : 
36.220 Konsolide duş borçlar itfası : 
36.230 Konsolide dış borçlar gJenel giderleri : 

Konsolide iç borçlar için gerekli ödenek teklif edilmiştir. Konsolide dış borçları için de gerekli ödenek teklif edilmiştir. Borç 
ödemelerinin toplamlarındaki taksitlere göre tertiplenmiş ve bunlar hakkındaki dokûmanlı izahat umumi gerekçede etraflıca 
verilmiş bulunmaktadır. 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine g ecen yılliar borçları : 
Tahakkuk etmiş ve edecek Kamu İktisadi Teşebbüsleri borçlarını ödemek üzere ödenek teklif edilmiştir. 
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36.320 Diğer borçlar : 
Tahakkuk etmiş ve edecek geçm iş yıillar borçları karşılığıdır, 

36.330 Genel ve kafana bütçeli dairelerin şahıslara Kamu İktisadi Tteşelbfaiiisler&ne, belediyelere veya bunlara bağh teşekfklüllere karşı lMi 
veya karşılıksız g*eçen yıllar borçlan (Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden açılacak tertiplerime aktarmak için gıenefkl 
İşlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Oenel bütçeye dâhil dairelerin, Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan karşılıklı ve ya karşılıksız borçlarının kapatılması için yeniden 
bu m'addeye gerekli ödenek konulmuştur. 

36.400 İlamla bağh borçlar : 
Bu maddeden yapılacak ödemeler içle katı miktarın tâyini mümkün olmadığmd an bir miktar ödenek konulmuştur. 

GERİVERILECEK PARALAR: 
36.610 Geliverilecek paralar : 
36,620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kramıun gereğince geliverilecek paralar : 

Her iki madde harcamaları her yıl değişmekte olduğundan yapılan tahminî h es'aplara göre ödenek konulmuştur. 
36.810 Faiz, acyo ve para farkları : 

1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 50 ncd maddesi gereğince adı geçıen ban kaoa açılacak kısa vadeli avans hesabının faiz ve 
giderleri ile Bütçe kanunları gereğince banka ve ortakların Hazineye yatıracakları paralar mukabilinde verilmekte olan plasman 
bonolarının faizi ve ceza evleri inşaatı için gelecek yıllara geçici yüklenmelilere girişilmesine ve istikraz akdine dair 237 sayılı 
Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak açılacak kredinin senelik % 8 faizi Hazine altınları mukabili Merkez Bankasından alı
nan avansın bir yıllık faiz ve Gider Vergisi karşılığını teşkil eden bu maddeye gerekli ödenek teklif edilmiştir. 

36.820 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkımdaki 18 sayılı Kamanın 4 ncü maddesele 
tesis edilen (özel hesap) tan ödenınuesi gereken kur farkları karşılığı (öğrıencti ler hariç) : 
Kur farklarımı ödemek üzere g erekli ödenek teklif edilmiştir. 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.911 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 

3242, 5254 sayılı kanunlar gereğince Ziraat Bankası ile çiftçilere dağıtılan tavizat bedellerinden vâde tarihlerinden itibaren iki 
yıl zarfında tahsil edilemiyen senetler malsandıklanna devredilmekte ve muhtevaları bu maddeye konulan ödenekten mezkur 
bankaya ödenmektedir. 

36.912 6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankasına : 
(Gerektiğinde ödenek aktarılacaktır. 

http://nezdin.de
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36.920 Kıbrıs'a yapılan 500 bin Sterlinlik yardım için Türkiye iş Bankasına ödenecek faiz ve kredilerle ilgili gider karşılıkları : 
Türkiye İş Bankası tarafından 6 . 5 . 1959 tarih ve 288 sayılı İktisadi Koordinasyon Heyeti kararı ile T. C. Merkez Bankasına 
ödenen Türk paralarının reeskont faizi üzerinden hesaplanan faiz ve giderlerle ilgili diğer giderler karşılığı olarak gerekli öde
nek teklif olunmuştur. 

36.921 Kıbrıs'taki Türk çiftçileri için (Türk Kooperatifi Merkez Bankasına) açtırılan zirai kredilerin faiz ve giderleri olarak T. O. Zi
raat Bankasına : 
Kıbrıs'taki Türk çiftçilerine yapılan yardımın faiz ve giderleri karşılığıdır. 

36.930 1513, 2248, 2701, 2808 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlarla kaldırılmış Haltay Dievlettinıden devredilen 
borçlar : 
İhtiyaç vukuunda ödenek aktarma yolu ile temin. edilecektir. 

36.940 2618 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Son yıllarda TKt, THY, TDŞÎ ve deniz nakliyatı gibi bâzı müesseselerin eksport - import Bank AtflD ve Transatlandtiefin'öo. dan 
Hazine kefaleti ile temin ettikleri kredilerden vâdeleri hulul eden borçlarının nakit darlığı sebebiyle zamanında ödenemeyip 
Hazine imkânları ile karşılanması talebinde bulunmaktadır. Bu gibi hallerde muhtemel tediyeleri zamanında tam olarak karşıla
mak üzere, 2618 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde açıklandığı üzere yapılacak ödemenin yılı içerisinde aktarma yapılmak veya 
karşılığının gelir temin edilmek şartiyle ilâve ödenek temini suretiyle ifa edilmesinin bu şekilde tediyesinin mümkün olmaması 
hallerinde, ise gelecek yıl bütçesinin borç ödemeleri kısmında açılacak bir fasla ödenek konmak suretiyle karşılanacağının hü
küm altında alınmaması sebebiyle, birinci şıkta ifade edilen hususların programlı devreden tatbikinin mümkün olmaması sebe
biyle ikinci şık olan gelecek yıl bütçesine ödenek konulması şeklinin tatbiki gerektiğinden bu kredilerin tediyelerini karşılıya-
bilmek için 1972 yılı Bütçesine gerekli tahsisat teklif olunmuştur. 

36.950 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 
1. — 6746 sayılı Kanun gereğince : Madde 18 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 yılında tabi âfetlerden za
rar görenlere yapılan yardım. 
2. — 7010 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince : 
Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve iSakarya vilâyetleri dâhilinde vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapılacak yardım
lar olarak mezkûr bankanın 9 . 8. 1968 tarih ve 52183 - 2 - C sayılı yazısı üzerine ödentk konulmuştur. 
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GEREKÇE 

Balkaın.lığıimız 1072 Tbütçe teMiifd. iıcımıal tablosu 

1970 yılı ffiüî 1971 yılı 1972 yılı bütçe 
ödenen bütçe rakamı teklifi Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira Lira Lira 

(A/ l ) cari harcamalar 2 195 416 386 552 052 546 6 606 052 554 6 059 196 827 5 196 819 
(A/2) Yatırım harcamaları 141 845 809 191 075 000 581 458 000 404 498 000 14 115 000 
(xV!3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 77 056 095 85 648 759 79 432 650 5 828 471 12 044 580 

Genel topKam 2 414 318 289 828 77(i 305 7 266 943 204 6 469 523 298 31 356 399 
ÖDENEKLER : = = = = = ========= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =========== 

Bölüm Madde 

11.440 Balkan ödeneği : 
24.2.1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira hesabiyle 1 yıllık Bakan ödeneği karşılığı olarak teklif >eıdilmistir, 
PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKIiAR : 

12.111 
12.112 
12.113 
12.114 
12.115 AyhMar : 

1322 sayılı Kanun gereğince alman kadrolarla 1971 malî yıh içerisinde alınan torba, kadrolar yapılan intibak ve tâyini'ei', terfi eden 
personelle ilgili! 240 961 kadro karşııüiiğı ile hcısaibıedilip tekiüf etdilniliştir. 

12.121 Ataltıürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğırıetıim. üyıe ve yardımcıları aylıkları : 
•Atatürk Üniversitesi İlle Karadeniz Teknik Üniversitesinde görevli öğretini üye ve yardııncılianmn aylıkları kadrolarına müsteniden: 
hesaplanarak (teklif edilmiştir. 

12.122 Alkaıdemiiier öğretim üye ve yardımcıları aylMklan : 
/Akademiler öğretim üye ve yardıımcılarının ayJhkları kadrolarına göre hesaplanarak teklif edilmiştir. 
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12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 
Devlet memurları dışında kalan üniversitelerle akademiler öğretim üye ve yarklımeılarmm aylık!anına miistenijden 819 sayılı Ka
nuna göııe yapılacak (/c 10 - 15 oranındaki ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ÜCRKTL.KR : 
12.251 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 

•Evvelce (11) cetveli kadrolarında çalıştırılan yabancı uzmanlarla yardımcılarının aylık ücretleri Devlet Memurları Kanununun 
'dışında bırakılmış olup aylık ücrcilderi :•() gün üzerinden hesabedilnıek ve ilişik cetvellerdeki miktarlar üzerinden hesaplanarak 
teki i t edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
Mevcut sözleşmeye göre getirilmiş bulunan uzmanların anlaşmanın 4 neü maddesi gereğince yapılacak kadrolar karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

12.280 İsçi ücretleri : 
Anıt - Kabir, Atatürk Crnivorsiire;-», Karadeniz Teknik Üniveıısitesi ve Teknik Öğretim okullarında çalıştırılan ve topttu sözleşmeler 
gereğince iş çillere verilecek ücret ile diğer özlük haklar kamhığı olarak teklif «»dil m iş tir. 

.SOSYAL YARDİM LAK : 
12.311 Aile yardımı : 

Merkez ve taşra teşkilâtında görevli 24ü 9(il öğretmen ve mamura Devlo t Mıemıırjarı Kanununun 202 nci maddesi gereğince yapı
lacak aile yardımı karşılığı olarak teklif edillmliştir. 

12.321 Doğrun yardıma : 
Devlet Mamurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince çocuğu dünyaya gelıen .memurlara doğum yardımı olmak üzere teklif 
edilmiştir. 

12.331 Ölüm yardımı : 
Bakanlığımızda görevli personelin memur olmıyan karısı ölen memura ve ölıeıı memurun sağlığında beyanname ile gösterdiği kim-
•seye, eğer beyanname vermemiş ise ailesine ödenmek üzere Devlet Memurları Kanununun 208 nesi (maddesi gereğince bir veya iki 
aylık tutarında verilecek ölüm yardımı karşılığı olarak teklif edillmiştir. 

12.341 
12.343 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 

Bakauliığımızla Atatürk Üuiversitiesi ve Karadeniz Teknik üniversitelerinde görevli Devlet memurlarının b'i27 sayılı Kanunun 
209 vıe 210 ucu maddelerine göre eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının tedavi yardımı ve cenaze mas
raflarının karşılığı olarak tekli i' edilmiştir. 
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12.351 Yakacak yardımı : 
1327 sayılı Kanunun 213 neü maddesine göre devlet memurlarına, yapılacak yardımı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.371 Emekli keseneği karşılıkları : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince bakanlığımız merkez ve taşra örgütlerinde caJlIışan 240 961 personelin kadro aylıklarına göre 
hesaplanarak teklif (edilmiştir. 

12.380 Sosyal sigortalar kuramları kesenek ve prim karşılıkları : 
(Bakanlığıım/ıza bağlı kurum ve ku ruhisi arda çalışan işçiler içÜn 'Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek sigorta, prim ve kesenek 
karşılıklları olarak teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
12.392 Yiyecek yardımı : 
12.411 Fazla çalışama ücreti : 

Maddemin mjuhafazası içiiı 1 lira teklif edilmiştir. 

12.413 Devlet Mühıendlslilk ve Mimarlık akademileri fazla çalışma ücreti : 
Gece öğretimi yapan akademile.Jİii öğretim, üye ve yardımcıları ile idareci, memur ve hizmetlilere 089 sayılı Kanun gereğince veri
lecek ücretler karşıikğı olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzmr ücreti : 
(Maddenin muhafazası için 1 liira teklif edillmiştir. 

12.431 Konferans ücreti : 
Atatürk Üniversitesi ve Karedeniz Teknik Üniversitesinin fakülteler yönetim kurullarının kanarına göre öğretim üyelerinin vere
cekte ni konferans ücreti ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi noksanlığı sebebiyle bir kısım arık derslilerin kapatıla-
ibilmesi için ders veren profesörlerin ücretlerini karşılamak üzere geçen yıllın aynı teklif edilmiştir. 

12.440 625 sayılı Kanun gereğince veırilecek ücretler : 
Özel yüksiek oikulllarm kam .ulaştı rıillm ası nedenliyle madde ve ödeneği kaldırılmış, tır. 

12.441 Ders görevi ücreti : 
Bakanlığımıza bağlı ortaokul, Mso, kolej, imam - hatip okulları ile öğretmen okulları ve yüksek dereceli okullarda öğretmıenlerin 
'maaşları dışında öğretmen yetersizCliğilnden açık geçen dersleri -okuttukları için geçen yıllar tatbikatına gör*e yapılan harcamalar 
karşılığı göz önüne alınarak yeniden açılan bu maddeye 225 Ö00 000 lira teklif edilmiş/tir. 

12.442 Kurs ders ücretii : 
Devlet Memurları Kanununun öngördüğü kurs ve seminerlerle yaz aylarında teknik, ve öğretim dairelerinin açmış oldukları kurs
larda ders vermek üzere görevlendirilenlerin kurs ders ücreti karşılığı olarak yeniden acıkın bu maddeye 1 lira teklif edilmiştir. 



— 347 — 

Bölüm Madde 

TAZMİNATLAR : 
12.512 Aibaltsürk Üniversitesi ve Karadeniz Telknlk üniversitesi ek görev tazminatı : 

Atatürk Uııit\rıeinsiltetsd ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde mevcut idareci kadrosu ücret .karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.513 Devlet Mühenjdüslik ve Mimarlık laıkademtileri ek görev tazminatı : 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinin, idareci1 kadrosu ücret karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.571 îş güçlüğü, iş risM ve teminindeki güçlük zamma : 
Dıev'l'et Memurları Kanununun 213 ncü tmaddesini değiştiren 1'327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek -madde gereğince 
(iş güçlüğü, üş riski ve temininde M güçlük zamlım) karşılığı oKara'k maddenin muhafazası için 1 lira ödentek konmuştur. 

12.592 Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi öğretim üyeleri ve yardımcıları taaminaitı dle 224 ısayıılı Kaaıun gereğince 
verilecek tıa&minaltlar : 
Üniversiteler Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında bırakıldığından Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim üye ve yardımcılarına 1187 ve 224 sayılı kanunlar gereğince veriüecek tazminat karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.593 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğretim üye ve yardımcıları Devlet Memulları 'Kanununun kapsamı dışında bırakıl
dığından 1187 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat karşılığı alarak teklif edilmiştir. 

12.594 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri üye ve yardımcıları tazminatı : 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri üye ve yardımcıları Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında bırakıldığından 1187 sayılı 
Kanun ıgereğince verilecek tazminat kareliği alarak teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi ve ödüller : 
Yabancı dil ikramiyesi ve ödüller karşılığı 'olarak teklif edilmişltir. 
ÖDENEKLEB : 

12.710 Temsil giderleri : 
özel yönetmeliği hazırlanıncaya kadar maddenin muhafazası için (1) liralık ödenek konulmuştur. 

12.732 535 sayılı Kamun gereğince Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin mahrumiyet ödemeği : 
Üniversiteler Devlet Memurları Kanunu kapsamı dışında bırakıldığından 535 ve 781 tsayıh kanunlar gereğince öğretim üyesi ve 
yardımcılarına her türlü istihkaklarından ayrı olarak verilecek mahrumiyet ödeneği karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
1327 sayılı Kanunun 195 oıci maddesi gereğince Devlet memurlarına verilecek mahrumiyet yeri ödeneği için ilgili yönetmelik 
hazırlanıncaya kadar maddenin mulhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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YOLLUKLAR : 
12.811 Sürekli görev yollukları : 

1972 yılında Haziran ve güz dönemlerinde mezam olarak öğretmenliğe atanacaklarla, Bakanlığımız TeşkikUmm genûşlemıesi dola-
yısiyle yenidûn tâyin edilecek veya çeşitli (sebeplerle nakil ve tâyinleri yapılacak personelin yolluklarını karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 

12.812 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz 'Teknik Üniversitesi geçici görev yolluğu : 
Atatürk Üniversitesi ile Karade nz Teknik Üniversitesi mensuplarının geçici görev yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici igörev yolluğu : 
'Bakanlığımız merkez ve taşra örgütü personelinin. yönetimle ilişil i olarak yurt içinde yapacakları geçici görev yolluklarını kar
şılamak üzere teklil: edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Yabancı uzmanlarla lise, ıkolej, eğitim enstitüsü ve diğer kurumlarda, görevli bulunan yabancı öğretmenlerin, yurt içindeki geçici 
görev yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
'6245 sayılı Kanunun 49 neu 'maddesi gereğince geçici başöğretmenlere aylıklarına ilâveten verilecek yolluk /karşılığı tazminat 
için iteklif edilmiştir. 

12.821 Bakanlık müfettişleri geçici gc>ev yolluğu, : 
Halen mevcudu 124 olan Bakanak müfettişlerinin 1972 yılı içerisinde sayısı 144 e yükseleceğinden müfettişlerin teftiş ve taki
bat işlerinin bütün okul ve kurumlarımızda tanı. olarak ifa, edilmesi amacı ile İteklif edilmiştir. 

12.823 İlköğretim müfettişleri geçici görev yolluğu, : 
Mevcut 1 403 müfettiş sayısı 1972 yılında 1 öoO a yükselmek suretiyle 'bütün ilköğretim okul ve kurumlarının teftişi sağlanmaya 
çalışılacaktır. İlköğretim, müfettişlerinin, bölgelerindeki resmî ve özel ilköğretim •kurumlarını .denetlemek, dersanelerde ve yetiş
kinlerin eğitim ve öğretiminde rehberlik yapma'k, i i,kakül kitaplarını denetlemek, teftişlerini sağlamak amacı ile verilecek yol
luk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenim yolluğu karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.832 Koüilgre ve konferans yolluğu. : 
Atatürk Üniversitesi yönetim kurulları gereğince yuHt, irinde verilecek konferanslara, katılacaık öğretim üyelerinin yollukları kar
şılığı ıolarak teklif edilmiştir. 

12.833 Atatürk 'Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi, akademiler araştırma ve inceleme yolluğu : 
İki üniversite ile akademiler öğretim üyelerinin yurt içinde yapacakları araştırma, vo incelemeler için yolluk ve yevmiyelerini 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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12.834 Kurs yolluğu : 
Millî eğitim mensuplarının yetiştirilmesi amacı ile, açılacak (557 sayılı (Kamınım şerek:indiği 'hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve 
kurslara, katılacak öğretmen ve idaî'eeilerle kalk eğitimi .kura ve seminerlerinde teknik öğretim kurslarında ıgörevlendirileeek 
'öğretmenlerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.835 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri araştırma ve inceleme yolluğu : 
lls84 sayılı 'Kanunla 'öngörülen araştırma ve inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için teklif edilmiştir. 

12.836 Devlet Oüzel Sanatlar Akademileri Araştırma ve inceleme yolluğu : 
Akademi öğretim, üye ve yardımcılarının yurt içinde yapacakları araştırma ve incelemeler için yolluklarının karşılanması ama-
ciyle -tekli if edilmiş olup mevcut ödeneğin ("1 000) lira fazlası ile teklif-edil in işitir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
-bakanlığımıza, mensup 240 İKİİ p-:-/Jiuliıı Devlet Memurları Kanununun 209 ncu maddesi gereğince itedavi yolluğu karşılamak 
'üzere teklif edilmiştir. 

12.844 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik üniversitesi tedavi yolluğu : 
İki üniversite tedavi yolluğunu *ka r.şıla mak. amacı ile -teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişleri ile .kültür ataşeliklerinde görev sürelerini doldurup merkeze çekilecekler ile bunların yeri
ne yeniden atanacakların yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici -görev yolluğu : 
Dış ülkelerde Bakanlığımızla ilgili incelemelerde 'bulunmak üzere gönderileceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere 
teklif edilmiştir. 

12.854 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı secici görev yolluğu : 
Yaibancı uyruklu öğretmenlerle /kurumlar için angaje edilen uzmanların gidiş ve dönüş yolluklarını karşılamak amacı ile teklif 
edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı 'kuruluşlar geçici görev yolluğu : 
Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişlikleri ile kül tür ataşeliklerinin bölgeleri dâhilinde yapacakları teftiş gezileri yolluğu olarak tek
lif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
141«(> sayılı Kanun gereğince dış üi kelere gönderilecek öğrencilerin yolluğu ile öğrenim ve stajını ikmal ederek yurtla, avdet ede
ceklerin yollu klanım .karşıla:mak i'mevo teklif (idilin iş tir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğin *e /katılmak meciburiyetinde olduğumuz ve en zaruri görüldüğü kongre ve konferanslarda 1972 yı
lında yapılacak olaıiı toplantılara katılacakların masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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12.878 ıA.tatürk "üniversitesi ve Karadeniz Teknik tMverısiiteisi yurt dışı araştırımla ve im celeme yolluğu : 
İki üniversite öğretim üyelerinin yurt dışında yapacakları araştırma ve incelemelerin masrafları için teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Memleketimizin üyesi bulundu ğu Milletlerarası İktisadi İşbirliği ve gelişme Teşkilâtı (OEÖD) ile bilihassa tou teşkilâtın (bünyesi 
içinde mevcut ilmî ve teknik: araştırmalarla ilgili 'komitelerin maşıgul .olduğu kurslara .katılmak üzere dış ülkelere (gideceklerin 
yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.875 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 'Üniversitesi yurt dışı staj ve 'öğretnitn yolluğu : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 'Üniversitesi asistanlarının ihtisasları m artırmak üzere yurt dışında yapacakları staj 
ive (öğrenim yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.876 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Milletlerarası kongre ve konfe -aıvslarda her iki üniversiteyi temsil etmek üzere davet edilecek löğreftim üye ve yardımcılarının 
yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.877 Devlet (Mühendislik ve Mimarlık Akademileri yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : 
Akademi öğretim üye ve yardımcılarının yurt dışında yapacakları araştırma ve incelemeler yolluğunu karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 

12.878 [Devlet Güzel Sanatlar Akademileri yurt 'dışı araştırma Ve İınıoeleme yolluğu : 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri öğretim üye ve yardımcılarının yurt dışında yapacakları a muti rm a ve inceleme yolluğunun 
karşılanması için teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR : 

13.111 
13.101 Bakanlığımız Merkez Taskilâtı ile Millî Eğitim Müdürlükleri Teşkilâtının kırtasiye, basılı kâğıt, diöşeme, demirbaış, 'kütüphane, 

yakacak ile diğer alımlar ve giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
13.141 Yayın gidenleri : 

Yurdumuzun muhtacolduğu ileri öğretim ve eğitim alanındaki kalkınmanın gerçekletmesi, eğitime yardımıcı yayın, araç, gereçle-
•ri'nim temini •amıaeı ile ve Halkam lığımız yayım hizlmetileriniin icabı olarak ilk, orta lıî'se ve yüksek okullar için bastırılacak dergi ile 
çeşitlli kitap ve d.cırs araçları bastırıl ması amaciyle teklif ledilmişjtir. 

13.142 Meslekî ve teknik öğretim yayırr. giderleri : 
Meslekî ve teknik öğretim ve eğ itim. alanındaki kalkıınimıamm gerçekıieşmesi, okul der:.-; kitap, araç ve gereçlerin bastıır-ılması 3le .mek
tupla öğretim merkezinin yayın 'giderlerinin karşılanması amaciyle yeniden açılan 'bu maddeye ı(l. 350 000) lira teklif edilmiştir. 

13.143 Bakanlık kütüphanesi giderleri: 
Bakanlık merkez dairelerinin kütüphane giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13JL45 OECD ile 'müştereken tercüme ettirilecek fon ve teknik kitapların (baskı ve tercüme giderleri : 
OECD ile müşjtereiken tercüme edilen ve tercüme projesine dâhil eserlerin yayiınlanmasına bu yıl da devam edileceğinden aynı 
ödenek teklif edilmiştir. 

13.146 Atattürk tfoıiversitesi yayın giderleri : 
lAltatünk Üniversitesinin yayın giderleri için yeniden açıılan bu maddeye (100 (XX)) lira teklif edilmiştir. 

13.147 Bakanlıkça (bastırılan ilkokul kitapları giderleri : 
Tek kitap sistemine dönülmesi amaeiyle 1971 - 1972 'öğretim yılımda ilkokul alfabe ve okuma kitapları hazırlanıp bastırılarak 
illere (gönderilmiş olduğu ıgiıbi önümüzdeki yıl içinde ilkokul kitaplarınım! tamamı Bakanlığımızca bastırılacağından (10 000 000) 
lira teklif edilmiştir. 

13.148 Karadeniz Teknik Üniversitesi yayın giderleri : 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin yayın ıgiderlerini karşılamak amaeiyle teklif edilmiştir. 

13.149 Kitap, dergi satmalına ve abooe giderleri : 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğünce okul ve kitaplar için eser satmalınması, teşvik amaeiyle satmalından 
telif haklarının ödenmesi gayesiyle töklilf edilmiştir. 

ı 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDEELEB : 
13.211 
13.620 (Bakanlığımız ile millî eğitim müdürlüklerinin, su, temizlik, aydınlatma, bahçe, diğer yönetim, posta - telgraf, telefon, taşıma, Ba

kanlık taşıt işletme ve 'onarma, hizmet taşıtları işletme ve oınarma giderleri ile mukaveleye bağlı binalarla yeniden kiralanacak 
binaların kira »bedelini karşılamak ve hizmetlerin ifası amaeiyle teklif edilmiştir. 
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1972 yılında uiüıkav'elesî devam edecek ve kiralanacak binalar için ödenek dürumü 

Yıllık 
kira bedeli 

'596 000 Özlük İşleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilâtı, 
345 000 Halk eğitimi merkezleri, 
170 000 Levazım Müdürlüğü, 

35 000 Millî Eğitim Baıkan'ığı 'Merkez Saymanlık Müdürlüğü, 
75 000 Ankara Okullar Saymanlığı, 
60 000 İstanibul (I) sayılı'Okullar'Saymanlığı, 
30 000 İstanfbul (II) sayıh Okullar Saymanlığı, 
75 000 İzmir Okullar Saymanlığı, 

1 38(> 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 
14,111 Hükümet kjonaikları dışında 'oturan örglitlerin yangımdan korunma giderleri : 

'Bakanlığımız Teşkilâtına bağlı 'dairelerin yangımdan korunma giderleri İçin tekli i' edilmiştir. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 
14,342 3325 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7lJ2{i sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 110 ncu maddesinin gerektiriiği giderler karşı

lığı olarak ve maddelerin muhafazası için 1 rer lira teklif edilmiştir. 

EĞİTTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 

Eğitim, Birimi Müdürlüğünce açılan, Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Beslenme Şubesi Müdürlüğünce tertiplenen küre ve se
minerler için meslekî ve teknik öğretim sabit ilçe yatılı bölge sanat öğretim, tekâmül kursları ve köy kadın kursları sanayi için
de eğitim giderleri karşüığı olarak teklif edilmiştir. 

14.521 Yüksek okullar burs giderleri : 
Bakanlığımız hesabına yüksek okullarda öğrenim yapan öğrencilerin aylık burs ücreti (350) lira. ve yıllık tedavi, hare gideri, de 
(200) liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 
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14.5212 Yüksek teknik ve teknik jögretm en okulları Tmrs giderleri : 
'Yüksek dereceli meslekî ve teknik okullarda okuyan burslu öğrencilerin aylık bursu (o50) lira yıllık tedavi, hare gideri olarak 
da (200) lira üzerinden hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14J523 Ortaokul ve lise seviyesindeiki meslekî ve teknik okullar burs giderleri : 
Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik okullarda, okuyan çalışkan, fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere ayda (250) 
liradan verilecek burs ile diğer masraflar karşılığı olarak da yılda (50) liradan hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs giderleri : 
'Üniversitede, burslu olarak okuyan öğrencilere ayda (o50) lira burs ile tedavi ve hare gideri olarak da yılda (200) lira üzerinden. 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 

14.526 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hurs giderleri : 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademilerinde burslu öğrencilerin aylık (350) lira burs ücreti ile yılda (200) liradan tedavi 
ve hare 'gideri olarak teklif edilmiştir. 

14J531 Yüksek: öğretmen okulları, eğitim enstitüleri ve yüksek islâm enlstitüleri burs giderleri : 
Ortaöğretim seviyesindeki her çeşit okulların öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 1971 - 1972 öğretim yılında yüksek öğret
men okulları ile eğitim enstitüleri ve Yüksek İslâm Enstitülerine alınacak 1 000 öğrencinin 5 aylık olmak üzere ayda (o50) lira 
burs (50) liradan tedavi ve hare gideri olarak teklif edilmiştir. 

14.531 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
1416 sayılı Kanun gereğince yurt dışında okuyan öğrenciler ile doktora ve lisans öğrenimi yapmak üzeri1 yurt dışına gönderi
lecek öğrenciler için açılacak imtihan sonunda başarı gösterenlerin aylık Ödenek karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.541 Atatürk Üniversitesi Araştırına ve inceleme giderleri : 
Üniversitelerde mevcut 5 fakülteye ilâveten yeniden açılmakta olan 4 fakülte ile birlikte üniversitenin bölge problemleri ile 
ilgili araştırma plân ve programlarının tahakkuk ve neticelerin halika intikali ile bölgenin karakteristik hastalıkları üzerindeki 
araştırmaların masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.542 Karadeniz (Teknik Üniversitesi araştırma ve inceleme giderleri : 
l"Tnivc:'siteye bağlı tenıcl bilim, yer bi'/imler, inşaat, mim'aırii'k, mı akına ve e;lektrik fakültelerinin çeşitli kürsüleri ile j'Cohıji, topog
rafya !bölümlcri':wı yapacağı araştırma ve incelenle giderleri ile öğrencilerin tatbikat masrafları içim 't(küf edilmiştir. 

14.543 Devlet Mühendislik ve 'Mimarlık Akademileri araştırma ve inceleme giderleri '•: 
(Akademilerin 1184 sayılı Kanunla öngörülen çalışmalarının gerçekleştirilebilmesi için yapacakları araştırma ve inceleme giderleri 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.544 Devlet Güzel 'Sanatlar Akademileri araştırma ve inceleme giderleri : 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin araştırma ve inceleme giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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14.1549 Balıkçılık araştırma 've inoeleıme giderleri : 
İBahkçılık ve su ürünleri ile ilgili olarak İstanbul'da faaliyete geçen enstitünün bu hususla ilgili araştırma ve inceleme giderleri 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.1546 Plânlama, arastama ve koor'diır <syon daireısi araştırma ve inceleme giderleri : 
'Plânlama - araştırma ve koordinasyon dairesinin araştırma ve inceleme giderleri için teklif edilmiştir. 

14.548 Meslek ianalizi, slörvey çalışmaları ve danışma kurulan araştırma ve inceleme giierleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında açılması öngörülen, teknisyen okulları ile kurulması emredilen danışına ıkurnıllan faaliyet 
safasında olduğundan etüd, araştırma, inceleme, meslek analizi ve meslekî anketle ilgili çalışmaların yapılması için teklif edilmiş
tir. 

14.549 Organizasyon ve metot birimi dairesi araştırma ve inoelem'e giderleri : 
Organizasyon ve Metot Birimi Dairesinin yapacağı araştırma ve inceleme giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir*. 

14.550 IStaj ve öğrenim giderleri : 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi asistanları ile Bakanlığımızca 4489 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(ili) fıkrasına göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere dış ülkelere gönderilen öğretmenlerin aylık ödenek farkları ve 
stajları ile ilgili masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.559 Fevkalade ısana't istidatlı çocukların öğretim ve eğitim giderleri : 
Yurt dışında ve yurt içinde okuyan fevkalâde sanat kabiliyetli çocuklar ile refakatçilerinin aylık öğrenim gideri yolluk ve tedavi 
masrafları ile diğer giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.561 OBiiro giderleri : 
(Beslenme eğitiminin çeşitli yönlerde propagandası ile ilgili kitap, dergi, filim, afiş ve her türlü basılı evrak ile büro için satın-
alınacak malzemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.562 Ulaştırma giderleri : 
[Amerikan Çare Teşkilâtı tarafından dan parasız olarak limanlarımıza getirilen yaklaşık 20 000 ton besin maddesinin 5 liman 
şehrinden 67 ile taşınması gerek löktedir. Maliye Bakanlığının Hükümetimiz adına Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı anlaş
maya göre vapurların navlun ücretinin % 2 - 10 un da ödenmesi gerektiğinden söz konusu ödemeler için teklif edilmiştir. 

14.563 Taşıt işletme ve lonıarma giderleri : 
07 ilde beslenme hizmetlerinde kullanılan taşıtların yakıt, bakım ve onarım giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.564 Kira bedeli : 
Besin maddelerinin muhafazası için kiralanmış depoların kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.566 Malzeme alım, ve giderleri : 
Beslenme programına alman okulların beslenme ile ilgili malzemelerinin satmalınması için teklif edilmiştir. 
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14.567 Yiyecek alım ve güderleri : 
Besin maddelerinin hazırlanması, bisküvi imali ile vitamini bol ek besin madde ;i alınması amaciyle teklif edilmiştir. 

14.568 Dünya gıda 'programından alınacak ibesin maddelerinin taşıma, depolama ve verilecek buğdayın un M i n e getirilmesi ile ilgili 
giderleri : 
Dünya gıda programından alınacak besin maddelerinin taşıma, depolama ve verilecek buğdayın un haline getirilmesi ile ilgili gi
derleri karşılamak amaciyle teklif edilmiştir. 

14.569 Diğer alım ve giderleri : 
Beslenme ile ilgili maddelere'girmeden alımlar ve giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.592 Halk eğitimi giderleri : 
Vatandaşların teknik ve temıel bilgilerini geliştirmek, yaygın eğitim hizmetlerine ilişkin çeşitli kurslar açmak, konferanslar, sergi
ler, gösteriler, konserler düzenlemek, öğretici flimler göstermek, halkm eğitimi ile ilgili yayınlar yapmak, spor faaliyetlerine yer 
vermek, demokratik gerektirdiği görüşü halka benimsetmek ve onların Atatürk ilkelerine bağlı ve kalkınmanın etkili bir unsura 
halinde yetişmelerini sağlamak amaciyle il ve ilçelerde açılmış halk eğitim merkezlerine bu yılda yenileri ilâve edileceğinden 
halk eğitim merkezlerinin giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.597 özel eğitim giderleri : 
Halen faaliyette bulunan 10 rehberlik ve araştırma merkezine ilâveten yeniden açılacak 2 rehberlik ve araştırma merkezinin gi
derleri için teklif edilmiştir. 

14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon (giderleri : 
Devlet plânında ortaöğretim seviyesindeki okullarda parasız yatılı öğrenci sayısının 1968 - 1972 döneminde 50 000 e yükseltilme
si öngörülmektedir. 1971 yılı içinde verilen ödenekle parasız yatılı öğrenci mevcudu 9 000 e yükseltilebilmiştir. 1972 bütçe 
yılında bu miktarın en az 12 000 e yükseltilmesi öngörüldüğünden parasız yatılı öğrencilerin pansiyon giderleri ile sair masrafla
rının karşılığı olarak öğrenci giderleri için (28 500 000) lira teklif edilmiştir. 

14.951 
14.959 Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün büro, ulaştırma, kira ve diğer giderlerinin karşılanması için teklif edilmiştir. 

KURUM GÜDERLERİ : 
15.211 
15.219 IMevcııt 57 yatılı bölge okuluna ilâveten faaliyete geçecek 8 yatılı bölge oıkulunun büro, ulaştırma, taşıt işletime ve onanın ihti

yaçları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
15.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 

Yatılı bölge okullarında okuyan 27 441 öğrencinin giyim - kuşam alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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15.217 Yiyecek alım ve giderleri : 
Öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili kitap, kırtasiye, yatak, battaniye ve karyola ders araç ve gereçlerinin satınalmması ama-
ciyle teklif edilmiştir. 

15.216 Malzeme alım ve giderleri : 
Yatılı bölge okullarında okuyan 27 4.41 öğrencinin 250 gün üzerinden ve tabelâ (400) kuruştan olmak üzere hesaplanarak teklif 
edilmiştir. 

15.218 
15.219 Uygulama bahçeleri giderleri ile öğrencilerin sağlık sosyal yardmı, harçlık ve spor faaliyetlerinin gerektirdiği giderler karşılığı 

olarak teklif edilmiştir. 
15.221 
15.224 -.1.97.1 - 1972 öğretim, yılında öğretime açılan okullarla birlikte mevcut ortaokul, lise ve kolej ve İmam - hatip okullannm elektrik, 

su, yakacak, büro, ulaştırma, ta'ut işletme, onarma ve kira bedellerini karşılamak amaeiyle teklif edilmiştir. 
15.225 (Giyim - kuşam »allım ve gülerleri : 

İmam - hatip okullarında okuyan ;> 600 öğrenciye ilâveten yeniden alman 500 öğrenci ile birlikte ceman 4 100 öğrencinin giyim 
kuşam alım ve giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
Ortaokul, lise ve kolejlerin eğitim, malzemelerinin yenilenmesi ile imam - hatip okulları öğrencileri için yatak, battaniye, kar
yola, kitap, kırtasiye ve diğer ders araç ve gereçlerinin satmalmmasi amaeiyle teklif edilmiştir. 

15.227 Yiyecek alım, ve giderleri : 
itmam - hatip okullarında parasız yatılı okuyan 4 100 öğrencinin 250 gün üzerinden ve günlük tabelâ (400) kuruştan olmak 
üzere hesabedilerek teklif edilmiştir. 

15.228 
15.229 Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okullarının kütüphane giderleri ile okulların spor ve yatılı öğrencilerin sağlık sosyal yar

dımı, harçlık ve yolluk giderlerinin karşılanması amaeiyle teklif edilmiştir. 
tIJKÖ&RiET<ME>N OİKiUIiIiAiRI G İ D E R I J E K İ : 

15.231 
15.234 H9 ilköğretmen okulunun ve ek binalarının yakacak, aydınlatma, su, temizlik, büro ve öteberi masrafları ile ulaştırma taşıt işlet

me ve onarma giderleri ile kira bedelini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
15.235 'Giyim - fcuışam alım ve giderleri : 

89 ilköğretmen okulunda okuyan 42 266 öğrenciye ilâveten önümüzdeki yıl öğrenciler için Devlete karşı mecburi hizmet yü
kümlü olmaları dolayısiyle alınması gereken elbise, palto, ayakkabı ve çamaşır gibi giyecek eşyaları karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 
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15.236 Matoeraıe alım, ve giderleri : 
89 ilköğretmen okulunda okuyan parasız yatılı öğrencilerin yatak, karyola, battaniye, kitap, kırtasiye alımları- ile ders araç 
ve gereçlerinin temim amaciyle teklif edilmiştir. 

15.237 Yiyecek alıon ve giderleri : 
89 öğretmen okulunda okuyan mevcut 42 266 öğrencinin 250 gün ve tabelâ (400) kuruştan olmak üzere yiyecek alını ve gi
derleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.238 
15.239 llköğretmen okullarının okul kütüphanesi giderleri ile 42 266 öğrencinin sağlık, sosyal, yardım, harçlık, yolluk ve öğrencile

rin tatbikat, gezi taşıt giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

YÜKSEK Ö&RETıMEN OKULLARI İLE EĞİTİM ENıSTİTÜLERİ VE YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ : 
15.241 
15.244 tHer biri bir site halinde olan :] yüksek öğretmen okulu ile 13 eğitim enstitüsüne ilâve olarak 1971 - 1972 öğretim yılında açıla

cak 2 eğitim enstitüsü ve yüksek islâm enstitülerinin bina ve ek tesislerinin yakıt, aydınlatma masrafları ile su, temizlik, 
büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma giderleri ile kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.245 iGr'iyim - Kuşam alım vs giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları, eğitini enstitüleri ile Yüksek İslâm enstitülerinde parasız yatılı okuyan 7 099 öğrencinin giyim -
(kuşam alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.246 IMalzeme lalım ive giderleri : 
Yüksek öğretm'en. okulları ile eğitim, enstitüleri ve yüksek islâm enstitülerin de parasız yatılı okuyan öğrencilerin kitap, kırta
siye, ders araç ve gereçleri ile parasız yat di öğrc-ıcilerin yatak, ;)att<-niye, karyola masraflarını karşılamak üzere teklif edil
miştir. 

15.247 Yiyecek lalım ive giderleri : 
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitüleri ve yüksek islâm enstitülerinde parasız yatılı okuyan 7 699 öğrencinin günlük 
tabelâ 450 kuruştan ve 250 gün üzerinden hesaplanarak teklif edilmiştir. 

15.248 
15.249 Yüksek İslâm Enstitüleri ile yüksek öğretmen okulları ve eğitim enstitülerinde parasız yatılı okuyan öğrencilerin sağlık, 

•hijyen, harçlık, yolluk, sosyal yardım, spor ve tatbikat gezi, taşıt giderlerinin karşılanması için teklif edilmiştir. 

ORTA OKUL VE LİSE SEVİYESİNDEKİ MESLEKÎ VE TEKNİK OKULLAR GİDERLERİ : 
15.251 
15.254 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve teknik öğretim okullarının yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları, ile büro, 

ulaştırma, taşıt işletme ve onarma giderleri ile kira bedeli karşılığı olarak teklif odilmiştir. 
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15.255 Giyim - Kuşam alım ty*e giderleri : 
•Orta dereceli melslekî ve teknik okullarında parasız yatılı okuyan öğrencilerin giyim - kuşam, alım giderleri ile atölye iş elbisesi 
Ibedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
'Parasız yatılı öğrencilerin araç,, gereç, kitap, kırtasiye bedelleri ile yatak, karyola, battaniye ve benzeri giderler kargılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

15.257 Yiyecek - alım ve giderleri : 
Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarında parasız yatılı okuyan öğrencilerin 250 gün üzerinden günlük tebalâ (400) ku
ruştan olmak üzere yiyecek alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.258 
15.259 Temrini ik malzeme alını ve giderleri ile parasız yatılı öğrencilerin Sağlık, Sosyal Yardım, spor, harçlık, yolluk m as raflar mı kar

şılamak üzere teklif edilmiştir. 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLE Rt •. 
15.261 
15.264 Güzel Sanatlar Okul, Yüksek Okul ve akademilerinin yakacak, aydmlatiina, temizlik, su masrafları, büro, ulaştırma, taşıt işlot-

me giderleri ile kira bedeli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 

Parasız yatılı okuyan öğrencilerin elbise, palto, ayakkaıbı ve iç çamaşırı masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
15.266 Malzeme alım ive giderleri : 

iMevcüt 5 Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde Devlet Konservatuvarlarının eğitim ve öğretiminin gerektirdiği araç ve gereçlerle 
parasız yatılı öğrencilerin kitap, kırtasiye, yatak, karyola ve battaniye; ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.267 Yiyecek lalım /ve giderleri : 
Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ile Devlet Konservatuıvarınıda parasız yatılı 'okuyan öğrencilerle yardıma muhtaç fakir öğ
rencilerin yiyecek, alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.268 
15.269 Okul Kütüplhaneisi giderleri ile öğrencilerin sağlık, so'syal yardım, hardık ve spor giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİLERİ GİDERLERİ : 
15.271 
15.270 Mevcut Devlet Mülh'eııdislik ve 'Mimarlık Akademilerine ilâveten yeni açılacak (olanların yakacak, su, aydınlatma, temizlik, büro, 

ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira bedeli, giyim - kuşam, malzeme alımları, okul kütüphanesi giderleri, temrini ik malzeme 
alınılan ve giderleri ile diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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YÜKSEK TEKNÜK VE TEKNİK ÖĞRETMEN OKULLARİ GİDERDEKİ : 
15.281 
15.284 Yüksek Teikni'k ve Teknik öğretmen okullarının, yakacak, aydınlatma, su ve temizlik masrallan ile büro, ulaştırma, taşıt 

işletm'e ve onarma giderleri ile kira beJcleli karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
15.285 'Giyim - <kuşam alım ve giderleri : 

•Yüksek Teknik ve Teknik Öğretmen okullarında parasız yatılı okuyan 2 380 öğrencinin giyecek bedeli (500) liradan hesa-
ibedilerck teklif edilmiştir. 

15.236 Malzeme alım ve giderleri : 
Yüksek Teknik ve Teknik Öğret men okul kırının, deva, araç ve gereçleri ile parasız yatılı öğrencilerin kitap, 'kırtasiye, yatak, bat
taniye, karyola alını ve giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

15.237 Yiyecek alım ve giderleri : 
Parasız yatılı okuyan 2 ooO öğrenci ye ilâveten yardıma muhtaç. 600 öğrenci İle birlikte günlük tabelâ (450) kuruştan ve 250 gün 
üzerinden hesaplanarak teklif edilmiştir. 

15.288 
15.289 Yüksek Teknik ve Tekndk Öğretmen okullarının temrinük malzeme alımları ve giderleri ile yatılı öğrencilerin sağlık, sosyal yardım, 

harçlık, yollu'k ve sair giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

YETİŞKİNLER EÖİTİM YE M LKTUPLA ört RETİM M.ERKEZ1 GİDERLERİ : 
15.341 
15.349 Adana, İstanbul, yetişkinler eğilim merkezi ile Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mektupla Öğretim 

Merkezinin yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları, büro, ulaştırma taşıt işletme ve onarma, giyim, kuşam alınılan, malzeme 
alım ve giderleri, yiyecek, temi inlik malzemesi ve diğer alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

KİTAP! IK GİDERLERİ : 
15.371 
15.379 Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı olf> halk 250 çocuk kütüphanesi ile gezici kütüphanelerin yakacak, aydınlatma, su ve 

temizlik masrafları, diğer büro giderleri, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira bedeli ile alınan yeni eserlerin giderleri, yem ve 
diğer alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

15.391 
15.399 Mevcut 12 Körler, Sağırlar ve Özel Eğitim Okulunun yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları ile büro, ulaştırma, taşıt işlet

me ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek, alımları ile diğer alımlar ve giderler karşılığı •olarak teklif edllmdtşir. 
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PLÂNLAMA VE KOORDİNASYON DAİRESİ GİDERLERİ : 
15.451 
15.459 Plânlama - Araştırma: ve Koordinasyon Dairesinin yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları ile diğer büro giderleri, ulaştırma, 

taşıt işletme ve halen dairesinde çalıştırılmakta olan elektronik makinalarm kira bedelleri ile yani inşaa edilmekte olan binaya 
malî yıl başından önce monte edilmesine başlanacak olan bilgi işleme bankasında (DATA - BANK) kullanılmak üzere kiralanan. 
yeni elektronik makinalarm kira bedeli ve malzeme alım ve giderleri, yayın giderleri ve diğer alım ve giderleri kau-şılığı olaralc tek
lif edilmiştir. 
BASİLİ EĞİTİM MALZEMESİ HAZIRLAMA MERKEZİ 'GİDERLERİ. : 

15.461 
15.469 Basılı, eğitim malzemeleri hazırlama "merkezinin büro, ulaştırma, malzeme, baskı 'kâğıt ve bu işlerle ilgili giderler ve diğer alımlar 

ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

KANDİLLİ RASATIIA.NHSL Cİ DERLERİ : 
15.471 
15.479 Kandilli Rasathanesinıin büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme alım ve -diğer alımlar ve giderleri 

karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ : 

15.481 
15.489 Devlet Memurları Kanununun öngördüğü hizmet içi eğitim faaliyetlerini de kapsıyau Eğitim Dirimi Müdürlüğünün hizmetle ilgili 

büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, -malzeme alım ve giderleri, mektupla öğretim ile araştırma ve değerlendirme, diğer alımlar 
ve giderleri için teklif edilmiştir. 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLAR! OİDERLERİ : 
15.531 Büro giderleri : 

Atatürk Üniversitesi ve Çukurova- Tıp Fakülteleri hastanelerimin yakacak, aydınlatma, su ve temizlik giderleri irin teklif edilmiş 
olup mevcut ödeneğin (9811 000) lirası Çukurova Tıp Fakültesi icv.n ayrılmıştır. 

15.535 Galyum - kuşam alım ve giderleri : 
Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Tip Fakülteleri hastanelerinde istihdam edilen personel ve hizmetlilerin giyim ve kuşam giderleri 
olarak teklif edilmiş olup mevcut ödeneğin (41 000) lirası Çukurova Tıp Fakültesine ayrılım ıştır. 

15.538 Malzeme alım ve giderleri' : 
Atatürk Üniversitesi ve Çukurova. Ti]) Fakülteleri hastanelerinin çeşitli malzeme araç; ve gereçlerinin satınalınması amacı ile tek
lif edilmii'ş1 olup yeni bir kuruluş halinde olan Çukurova Tıp Fakültesi hastanesine1 mevcut ödeneğin (1 .'îfîO 000) lirası ayrılmıştır. 
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15.537 Yiyecek alım ve giderleri : 
Atatürk üniversitesi ve Çukurova Fakülteleri hastanelerinin yiyecek ve giyeceğe .ilişkin giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş 
olan ödeneğin (.1 000 000) lirası Çukurova Tıp Fakültesine ayrılmıştır. 

15.539 Diğer alımlar ve giderleri : 
Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Tıp Fakülteleri hastanelerinin diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilen ödeneğin 
(36 000) Lirası Çukurova Tıp Fakültesine ayrılmıştır. 
PREVANTORYUM - SANATORYUM GİDERLERİ -. 

15.541 
15.549 İstanbul Validcbağ Provantoryu.m - Sanatoryum Kurumunun büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, giyim, kuşam, malzeme, 

yiyecek ve diğer alımlar ve giderleri olarak teklif edilmiştir. 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 

15.851 
15.859 Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişliklerinin yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları ile diğer büro giderleri, ulaştırma, kira, 

dış ülkelerdeki öğrenci müfettişlilkori ağırlama giderleri ile diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
YABANCİ MEMLEKUTLERDUKL Kül/PÜR MERKEZLERİ GİDERLERİ : 

15861 
15.889 Yabaucı memleketlerde yoğun 1)ulunan Türklerin' Tiiıklüplerini, Türk dilini, kültürünü ve ananevi gelenelkılerini muhafaza ede

bilmeleri için yabancı mem'lek etlerde «Türk Kültür Merkezi açılmış bıüunnıaktadıi'» mevcut merkezlere ilâveten 1972 yılın
da açılacak diğer Türk Kültür merkezileri! ile birlikte; bu merkezlerin idamesi için büro, ui'aş'tırma, kira, 
ikıyafe-t giderleri ve diğer alımlar ve giderler ıkaırşıhğı olarak teklif edilmiştir. 
ORGANİZASYON VE METOT DİRİMİ MÜDÜULÜÛÜ GİDERLERİ : 

15.871 Büro giderleri : 
Organizasyon ve Metot Müdürlüğü, kalkınma plânınnuhv yer alan ilkelerin ve modern idarenin- gerektirdiği idareyi geliş
tirme ve araştırma hizmetlerini görmek amaciyle yeniden açılan bu maddeye (08 CGö) lira'lıik ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YK KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LÂRORATUVAR GİDERLERİ : 

16.211 
16.219 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tvktüık C'nivcrsitesi blboi'atuvarl-an için ya kaçak, su, aydınlatma ve diğer büro gider

leri ik1 malzeme alım ve diğer alımlar ve giderleri karşılığı ;olarak teklif edi lan iştir. 
PROPAGANDA VE TANİTMA GİDERLERİ : 

16.370 
16.380 İ<; ve dış fuarlarda açılacak sergi giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 
16.420 Uluslararası yurt içi ve yurt dışında yapılacak) toplantıların gideırletrii karşılığı olarak teklif (edilmiştir. 
16.430 Uluslararası profesör, uzman ve memur, öğrenci mtibadalesi giderleri : 

Yabancı memleketler emrine tahsis edilecek burs ile yabancı uyruklu Türksoyundaıi! öğrencilerin bursları ve milletler
arası (kültür kurumlarının heyetlerine ağırlama giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.711 
16.718 Bakanlığımız ile üniversite, akademi ve teknik öğretmen okulları rektör ve başkanlarının makam-olarak' yerli ve yabancı n'j-

safirlere yapacağı izaz, ikra m1 ve ve temsilin 'gerektirdiği her türlü giderle r karşılığı olarak teklif ediÜ'miştir. 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM C i DERLERİ : ' 
16.811 
16.821 Bakanlığımıza bağlı okuıl ve kruınların işgalinde bulunan binalarla okul ve kıı rınmlardaki makina ve teçhizatın onarımları kar

şılığı olarak teklif edilmiştir. 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ : 
16.910 
16.911 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ile yeni faaliyete geçen Boğaziçi Üniversite .İnin gelirleri ilo giderleri tarafındaki farkın 

genel bütçeden ödenmesi gerektiğinden Orta - Doğu Teknik Üniversitesi için (3 0 000 OCO)' Boğazicji Üniversitesi cari güderleri 
için (18 500 &0O) lira teklif edilmiştir. 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 

16.921 
16.929 Atatürk Üniversitesi ile yeni kurulan Çukurova Tıp Fakültesi Hastanesilnirr b üro, ulaştırma, taşıt, işletme ve onanını gi

yim - kuşam malzeme ve diğer alımlar ve giderler karşılığı olarak teklif edilmfetir. (16.922) nci .maddedeki mevcut ödene
ğin (50 000), 16.923 ncü mad M a k i ödeneğin (.18 000), 36.926 ncı maddedeki ödeneğin (250 €00), 16.929 ncu maddedeki öde
neğin (100' 000) lirası Çukurova Tıp Fakültesine aittir.) 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GİDERLERİ : 
16.931 
16.939 Karadeniz Teknik Üniversitesinin büro, yakacak, aydınlatma temizlik ve s n giderleri ile ulaştırma, taşıt İşletme ve onarma 

giyim - kuşam, .ma'lzteme ve diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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Dairesi 

Bayındırlık) 
Ba'kamlığma 
a'ktarılacalk Makina teçhizat 

olan alımları 
Lira Lira 

İlköğretim Genıel Müdıürl'üğü 
Orta öğretim Genel Müdürlüğü 
Kuz Tek. öğretim Gen. Maidürllüğü 
Erlkek Teik. öğretim Gen. Md. lıüftii 
öğrett/men Okıulları Gemed Md. lüğti 
Ticaret, Tuıız. öğre. GCM. Md. lüğü 
Din Eğitim G'enel Müdürlüğü 
Meslekî ve Tek. Yük. öğre. Gnl. Md. 
Yüksek öğretim Genıel Müdürlüğü 
(TKandil li Rasatıh an esi) 
Kültliph anelem Genel Müdürlüğü 
Mdkıtnıpla öğretim Genel Müdürlüğü 
Plânlama - Araştırma Dairesi 
E flitim Araçları 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü 
însian^üc'ü Eğitimii Genel Md. lülğü 
Ttsleitmo ve Donaltı<m Genel Md. lüğıi 
Orta - Doğu Tekm'îk Üniversitesi 
Karadeniz Telcnük Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi (*) 

'246 841 000 
6'3 '3175 000 
'5 '2!50 000' 

•ur '800 ooo 
4 050 000 

200 000 
ı mo ooo 
1 '350 000 

1 '200 OOO 

1 350 000 
750 000 

1 '500 000 

!5 200 000 
!30 0O0 000 

4 000 000 
26 000 000 

0 000 000 
!2 000 000 
1 '500 000 

1Î2 000 000 

12 000 000 
'500 000 
'5315 000 

47 !5'70 000 
II • 000 000 

•2 500 000 

Taşıt .alımdan 
Lira 

11130 000 

1200 000 

!800 000 

4160 000 

300 00O 
300 OOO 
65 000 

1880 000 
300 000 

7 OOO 000 — 
15 :03O 000 ('6J5OO.O0O) 1 075 000 (400.000) 

Genel toplam 'TO 016 000 'l'fii6 436 000 4 12110 OOO 

(*) Atatürk Üniversitesinin ^yatırım harcamaları »yanındaki parantez içi rakamlar Çukurova Tîp 
NOT : Makina ve teçhizat alımlarında Atatürk Üniversitesi ile Çukurova Tıp fakültelerine ayrı 
Çukurova Tıp Fakültesinin eğitim sektöründen 3 000 000 tiağlık sektöründen ı3 500 000. 
Atatürk Üniversitesinin eğitim sektöründen 3 '2)0 000, sağlık sektöründen 5 880 O00. 
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(A/3) «SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
Bölüm Madde 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 
31.422 3423 sayılh Kanunla idare edilen meslekî ve ıtefkmilk! öğretim ;okulları döner sermayesi : 

Vatandaşların piyasada yap'turmıalanna imkân' buiam'adıkları istihsal vasıtası olan çelşitli alet ve nıakinalanm .döner sermayesi bu-
ıhınan teknik öğretim okulların da yaptırmakta, ıdoilayıısiyle memleket ckonıomisıiın e büıyülk fayJdalar sağlamaktadır. 
34'2ft «ayılı Kanunun 5 nci (maddesi gereğince hazırlaman yönetmelik bükümlerine göre yürütülen döner sermaye işlerinin nor-
ımal fataıl iy etleriniın temindi için m e vcııt sermayesinle yardım: olarak teklif edilmiştir. 

31.423 İlfcöğrefanen okulları döner sermayesine : 
îlköğretmen okulları (döner seırmaye'sine yapılan1 yandı m la ilgili maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

31.424 Devlet Kitapları döner sermayesine : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

31.425 6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi Myarmca Atatürk Üniversitesi : 
(İ990 sayılı Atatürk Üıı''versitesi Ivanuııunon' 11 nci ıinaiddeısi uyarınca Basımevi, Çiftlik ve Kalıcılık Enstitüsü ve Tıp Fakültesi 
ıHastaneısi 'döner sermayelerine harcanmak üzere (2 200 €00) lira teklif edilmiKtir. 

31.426 3636 ©ayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca Karadeniz Tetaıik üniversitesi d öner sermayesine r 
Üniversite matbaası ile mevcut fıtxbk bahçe! e rindin 'bakını ve işletmesi için döner seı-mayeye yandım anıaciyle teklif edil
miştir. 

31.427 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri döner isermayesine : 
1184 sayılı KaniTiran 40 ncı maddesi gereğince döner sermayeye yardım 'olmak üzere teklif edilmiştir 

31.428 1172 sayılı Kanun gereğince Güzel Sanatlar Akademilisi döner sermayesine : 
1172 sayılı Kanun gereğince döner sermayeye yandım: olarak teklif edilmiştir. 

KAMULAŞTHIMA VE »ATİNALMALAR Î 
32.111 ıKamulaştırma ve satmalına bedeli : 

Okul ve kurumlar için gerekli arsa' ve binaların kamulaştırma ve satınalmalannı karşılamak amaciyie teklif edilmiştir. 
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1972 malî yılı Millî Eğitini Bakanlığı yatırımları ve kamulaştırma güderleri 

TalhiSİs olunau. 
kamulaştırma 

• Daireler ötdeneği 

Orta öğretim Genel Müdürlüğü 15 000 €00 
Kız Teknik öğretim Oeu. Müdürlüğü 2 OOO O'OO 
Erkek Tek. öğretim Gen. Müdürlüğü 6 OOO OOO 
Öğretmen Okulları Gen. Müdürlüğü 1 000 000 
Ticaret ve Turizm öğ. Gen. M«d. lüğü 2 000 000 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü '250 000 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 500 000' 
Halik Eğitimi Genel Müdürlüğü 200 000 
însaTbgıücü Eğitimi Gen. M'üdürfüğü 3- 000 000' 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 500 000 
Karadeniz Tdknik Üniversitesi 1 OOO 000 

31.1 450 OOO 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER : 
34.220 Meslek Eğitim Merkezine yardım olmak üssre Orta . Doğu Teknik Üniversite ime : 

Hükümetimiz ile Avrupa İktisadi Kal'kınma Konseyi İskân fonu arasında akdedilmiş nır.kavele gereğince Meslekî Eğitim. Mer
kezinin masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.240 Fen öğretimini geliştirme projesi için Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna : 
Memleketimizdeki Fen Öğretimini geiliştirme ve programların yeıııil estirilmesi çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek am'a-
eiyle teklif eclilm'lştir. 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER : 
34.610 İlâve gıda yardıımı karşılığı olarak Merkez Bankasındaki^ CARE'nin fon hesabına : 

Her yıl Hüküm et imiz adına Kızılayın ÇARE örgütü ile yaptığı protokole göre bu yıl da adı geçen örgüte Bakanlığımız ta-
.nafmdan ödenmesi gereken personel ve yönetim giderleri karşılığı olarak tekli f edilmiştir. 
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34.620 Dünya gıda programından sağlanan gıda yardımı karşılığı olarak uygulama fonuna : 
34.630 iBiıileşmiş Milletler Kalkınma Programı : 

Maddenin .nııuihafazası, için. (.1) liralıködenek teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASI TEŞEKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.721 Uluslararası 'kurum ve dernekle re katılma payı : 
4891 sayılı Kamuna 'göre Milletlerarası kurumlara katılma payı vermekle ak den görevli Imhındıi'ğuınmz UNOSCÜ'ya bu yıl 
pay karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.725 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna : 
UNESCO Tın ikiye Millî Komisyon/u ile Milletkn-arası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Millî Merkezi ve Milletlerarası Müzeler 
KmBeyi Türkiye Millî Komitesine ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VU YARDİMLAR : 

35.612 7117 sayılı Kanuna güre ilkokul öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına : 
4;>57 ve 7117 sayılı kanun lavla, kurukııuış bulunan llkdkul Öğretmenleri Sosyal Yardım Sandığına Develice yapılması gereken yar
dımı: kamşılığı olarak teklif edilmiştir. 

35.643 'Devlît Mühendislik ve Mimarlık Akademileri öğrenci kantinine yardım : 
Devlet Mühendislik ve .mimarlık Akade'imi'lerimin öğrenci kantinine yardım ol m. ak ü/vere tok I it" edUm'iştir. 

35.614 'Giizsl 'Sanatlar Akademisi öğre nci Kantinine yardım : 
•düzel ıSanatlar Akademi il evi öğrenci Kantinine yardım olımi'k üzere teklif e d ilmi iştir. 

35.613 Atatürk üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrenci-Kantinine yardım : 
Atatürk flniveı-sitemi ve Karadeniz Teknik Üniversitesindeki fakir öğrencilerin kantinlerden' faydalanmaları için üniversi
telerin öğrenci kant inlerin e yardım olmak üzere teklif odil mistir. 

35.619 Yüksek Teknik Okullar öğren ci Kantinine yardım : 
Yüksek Teknik. Okullar Kantinine yardımı o!mı>ak üzere teklif edilmiştir. 

DERNEK, niRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDİK YK BLXZERİ TEŞKK KÜLLElî-E YARDI.MIiAR : 
35.711 Bakanlık Memur ve müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına (Öğle yemekleri içim) : 

Hakanlık merkez örgütümde çalışan 1 714 n rem ur ve 2!Xt hiı/;uetlinin öğle yemeklerine yardımı olmak üzere teklif edil
miştir. 

35.712 Atatürk Üniversitesi v-3 Karadeniz Teknik üniversitesi mü-tahdemleri Yardımlaşma Sandığına : 
İki üniversitenin an emi ur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardım olma k üzere teklif edilmiştir. 
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35.720 thıilversitö ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardımı : 
Üniversite ve yüksek okulların muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi ve para yardı mı için teklif edilin işitir. 

35.730 Prevantoryum - 'Sanatoryum. pa Piyonuna yardım : 
Bakanlığımıza bağlı İstanbul Validebaığ Preıv;vntoryum - SanaitoT-yum pansiyonuna yandım olmak üzere teklif edJilüniştin'. 

35.740 Memleket içi biliım ve meslek kurumları ile gesıçlik teşekküleriıne yapılacak yardımlar : 
Bilim ve .meslek kurumlan ile gençlik tevekküllerinin' geliştinillm esini yardım a.m adiyle teklif eidillmiştir. 

35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak yardımlar : 
Haklarında Korunma kararı alınmış bulunan korunmaya muhtaç çocuklar için 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar karşılığı olmak üzere teklif edilmiştir. 

35.770 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden indirmeler karşılığı : 
Bakanlığımıza bağlı okullarda okuyan memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılacak indirim karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

35.820 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki ödeneğin derneklere dağıtımı Başlbakan ve ügil. 
Bakan tarafından müştereken yapılır.) 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

35.830 Malazgirt Savaşını kutlama törenleri hazırlıklarının gerektirdiği her türlü giderler. 
Madde ve ödeneği kaldırılmıştır. 

35.850 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ve yüksek okulları koruma ve yaşatma derneklerine yardım. 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ile yüksek okulları koruma ve yaşatma derneklerine yapılacak yardımlar karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

35.880 Halk okuma odaları giderleri : 
1964 yılma kadar her yıl bütçenin 613 ııcü faslına konulan ve il özel idaresine yardım olarak gönderilen ödeneklerle köylerde 
açılan okuma odalarına (Eğitimodaları) kitap ve araç yardımı yapılmakta iken 1964 yılında bu madde kaldırılmıştır. Ancak 
1968 yılı icra plânı 220 numaralı sürekli tedbirle okuma hizmeti yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline getiril
mesi emredildiğinden toplumun ve köyün ihtiyaçlarına göre düzenlenen yönetmelikle söz konusu eğitim odalarının yeniden ih-
yacı için yeni açılan maddeye (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.311 Kamu îktifiadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları; : 
Çeşitli sebeplerle yılı içerisinde ödenemiyen veya yıl sonunda emanete alınamıyan tahakkukların ödenmesi amaciyle teklif edil
miştir. 
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36.321 Diğer geçen yıllar borçları : 
Çeşitli sebeplerle yılı içerisinde ödenemiyen Kamu İktisadi Teşebbüslerinin dışındaki borçların ödenmesi amaciyle teklif edil
miştir. 

36.350 Geçen ve esiki yıllar (karşılıkları iborçları : 
Yılı bütçelerinin ilgili tertiplerinde ödenek bakiyesi bulunmadığından ödenemiyen karşılıksız borçların ödenmesi amaciyle yeni
den açılan bu maddeye (1) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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KÜLTÜR BAKANLIĞI 

OET&EKÇE 

Bakanlığımız 1972 yılı Bütçe teklifi icmal talblüsu 

1971 yılı Bütçe 1972 yılı Bütçe 

(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/2) Yatırım harcamalar* 
(A/3) Sermaye teşkili ve trans

fer harcamaları 

(ı-enıel toplam 

ırakamı 
Lira 

45 098 '708 
28 090 000 

8 04!7 000 

716 '195 '768 

teklifi 
Lira 

135 660 209 
2<9 063 000 

5 675 863 

170 İ398 5'02 

Fazlası 
Lira 

90 671 328 
"6 06^ 000 

75 3152 

96 809 '680, 

Noksanı 
Lira 

69 887 
90 000 

2 446 999 

2 m& 886 
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11.000 11.440 Balkan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda (1 000) lira hesabiyle bir yıllık bakan ödeneği karşılığı olarak (12 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.111 Devlet mamurları aylıkları : 
657 ve 1327 sayılı kanunların tatbiki dolayısiyle bakanlığımızın 1 958 adet fiilî kadrolarının bir yıllık karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.251 Yabancı uzmanlarla' yardımcıları ücreti : 
26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile alınan kadrolarda istihdam edilen ve ödenekleri 1971 malî yı-
na kadar Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanan yabancı uzmanlarla yardımcılarının bu yıl ödeneklerinin bakanlığımızca karşıla
nacağı göz önüne alınarak teklif edilmiştir. 

12.260 (Sözleşmeli personel ücreti : 
Hükümetimiz ile diğer devletler arasında yapılabilecek kültürel anlaşmaların, teknik işbirliğinin neticesinde getirtilecek sözleş
meli personelin giderlerini karşılıyabilmek için maddenin muhafazası nedeniyle (1) lira teklif edilmiştir. 
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12.280 İşçi ücretleri : 
'Bakanlığımız merkez ve taşradaki müzelerde, Anıt - Kabirde çalıştırılan ve toplu sözleşmeler gereğince işçilere verilecek ücret ve 
sair özlük hakları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
1327 sayılı Kanunun 202 nci maddesi gereğince bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtında görevli personele yapılacak aile yar
dımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 ve 5504 sayılı Kanunu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 207 nci maddesi gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara doğum 
yardımı olmak üzere teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Bakanlığımızda görevli merkez ve taşradaki personelin, memur olmıyan karısı ölen memura ve ölen memurun sağlığında beyan
name ile gösterdiği kimseye, beyanname vermemiş ise ailesine 1327 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereğince bir veya İM aylık 
tutarında verilecek ölüm yardımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
1327 sayılı Kanunun 209 ve 210 ncu maddeleri gereğince Bakanlığımız tüm teşkilâtının eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları 
ana, baba ve çocuklarının tedavi yardımı ve cenaze masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
1327 sayılı Kanunun 213 ncü maddesine göre Devlet memurlarına yapılacak yardımı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
1322 ve 1327 sayılı kanunlar gereğince Bakanlığımız merkez ve taşra kuruluşlarında çalışan personelin kadro aylıklarına göre 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 

12.380 ıSosyal Sigortalar Kurumlan Kesenek ve prim karşılıkları : 
Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışan işçiler için Sosyal Sigortalar Ivi.iru.muna (klcnecek sigorta prim ve kesenek 
karşılıkları olarak teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
1327 sayılı Kanun gereğince açılan bu madde ile bakanlığımız müstahdem personelinin giyeceklerinin karşılanması için teklif 
edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

http://Ivi.iru.muna


— 373 — 

Bölüm Madde 

12.411 Fazla çalışma ücreti : 
Turizm sezonlarında müzelerimizin ve düzenlenmiş tören yerlerimizin turistlerin ziyaretine daha çok açık kalması bakımından, 
memleketimize sağlıyacağı dövizin fazlalığında nazarı itibara alınarak mesai saati dışında çalıştırılacak personele verilecek 
fazla çalışma ücreti karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
(Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.550 Su altı dalma tazminatı : 
Bu fasıl ve maddenin ilerdeki yıllar için kullanılması gerekmekte olduğundan maddenin muhafazası nedeniyle (1) lira teklif 
edilmiştir. 

12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
IMaliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanan «İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammına ait yö
netmelik» in yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldığından, yönetmelik gereğince ilgili personele ödenecek bu 
zamların toplam miktarı üzerinde henüz çalışılmaya başlanılmış olup, maddenin ileride kullanılabilmesi için şimdilik (1) lira tek
lif edilmiştir. 

12.610 YaJbancı dil ikramiyesi ve ödüller : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil giderleri : 
Özel yönetmeliği hazırlanıncaya kadar bu maddeye (1) liralık ödenek konulmuştur. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
1327 sayılı Kanunun 195 nci maddesi gereğince Devlet memurlarına verilecek mahrumiyet yeri ödeneği için ilgili yönetmelik 
hazırlanıncaya kadar maddeye (1) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Yeni kurulan bakanlığımın teşkilâtının genişlemesi dolayısiyle, yeni tâyinlerle ve taşrada görevli memurlarımızın nakilleri sıra
sında sürekli görev yolluklarının karşılanması amaciyle teklif edilmiştir. 

12.613 Geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilâtı personelinin yönetimle ilgili olarak yurt içinde yapacakları geçici görev yolluklarını kar
şılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.819 Teknik personel geçici görev yolluğu, : 
Turizm sektöründen alman ve büyük onarımlarla ilgili hizmetlerin yürütülmesinde çalıştırılacak teknik elemanların geçici gö
rev yolluklarına karşılık teklif edilmiştir. 
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12.821 Müfettişler (geçici görev yolluğu : 
[Bakanlığımız müfettişlerinin teftiş ve takibat hizmetleriyle denetlemelerini sağlamak amaciyle verilecek yolluk ve yevmiyelerine 
karşılık teklif edilmiştir. 

12.823 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici ıgörev yolluğu : 
Yabancı uzmanlarla yardımcılarının bakanlığımızla ilgili olarak yurt içinde yapacakları geçici görev yolluklarını karşılıyabil-
mek amaciyle maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Her sene bakanlığımız müzeler teşkilatındaki uzman ve idarecilerin eğitimi için 20 - 25 er kişilik iki kurs tertibedilmektedir. Eği
tim maksatları ile 1972 yılında da devam edilmesinde fayda görülen bu kurslara iştirak edecek personelin tahakkuk edecek 
yolluğuna karşılık olmak üzere teklif edilmiştir. 

12.839 Kongre ve konferans yolluğu : 
[Bakanlığımız ile ilgili yurt içinde verilecek kongre ve konferanslara katılacak bakanlığımız mensuplarının yolluklarını karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
(Bakanlığımıza mensup merkez ve taşra personelinin 1327 sayılı Kanunun 209 ncu maddesi gereğince tedavi yolluğunu karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 

12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu geçici görev yolluğu : 
5805 sayılı Kanun ile teşkil edil niş bulunan gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerinin, katılacakları yurt 
içi geçici görev yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
IÜNESOO Avrupa Konseyi ile ilgili ve memleketimizin de üye bulunduğu eski eserlerin korunması ithal ve ihracı konusunda ya
pılmakta olan eski eserler toplantısına katılmak bakanlığımız mensuplarının geçici görev yolluklarının karşılanabilmesi için 
düşünülen bu maddenin muhafazası nedeniyle (1) lira teklif edilmiştir. 

ıGMNEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 
13.110 
13.191 (Bakanlığımız merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtının kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme, demirbaş, kütüphane, yakacak ve hazırlana

cak yönetmeliğe göre hizmetli giyimi ile diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
13.141 Yayın, giderleri : 

Yurdumuzun muhtacolduğu ileri sanat ve kültür alanındaki kalkınmasının gerçekleşmesi, kültürel gelişmeye yardımcı yayın 
araç - gereçlerinin temini amaciyle ve bakanlığımız yayın hizmetlerinin icabı olarak eser alınması ve telif haklarının ödenmesi 
için teklif edilmiştir. 
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13.146 Türk Mütürti ve halk tipi yayınlar giderleri : 
1971 malî yılına kadar bin temel eser için konulup sarf olunan bu maddedeki ödenek bundan böyle Türk kültürü ve halk tipi 
eserlerin yayın giderlerinde kul lamkıcağıiMİan. vccle Türk ikülltürünü geliştirmek korumak amaciyle her türlü eserlerin yayım 
giderleri olarak teklif edilmiştir. 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLERİ : 

13.210 
13.610 Bakanlığımız merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtı su, temizlik, aydınlatma, bahçe diğer yönetim, posta - telgraf, telefon, taşıma, 

Bakanlık taşıt işletme ve onarma, hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri ile mukaveleye bağlı binalarla yeniden kiralanacak 
binalara kira bedellerini karşılam'ak üzere teklif edilmiştir. 
HİZMET GİDERLERİ : 

14.111 Bakanlık yangından korunma giderileni : 
Maddenin muhafazası için (1) l ira ödenek teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Bakanlığımıza bağlı müzeler teşkilatındaki uzman ve idarecilerin eğitimi için her sene açılan kurslarda görevlendirilen kurs 
yöneticisi ile kurs elemanlarının, iş başımda yetiştirmek için yapılması gerekli seyahatler ve bununla ilgili diğer masrafların 
karşılanması amaciyle teklif e dilmiştir. 

14.547 Milî Folklor Enstitüsü araştır ma ve inceleme giderleri : 
Bakanlığımıza bağlı Millî Folklö r Enstitüsünün Türk kültürüne hizmet imkânına kavuşabilmesi 'amaciyle, araştırma, inceleme ve 
derlemeleri gerektirdiği her türlü masraf, uzman ve araştırmaların yollukları, koleksiyon materyali1 temini, folklor müzesi ku
rulması ile ilgili giderlerin karşılanması amacı ile teklif edilmiştir. 
GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ FAALİYETLER VE RESİM - HEYKEL GALERİLERİ GİDERLERİ : 

14.961 
14.969 Resim - heykel galerilerinin büro, ulaştırma, kira, giyecek, malzeme ve diğer alımlar ve giderleri için teklif edilmiştir. 

KURUM GİDERLERİ : 
MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ : 

15.291 
15.299 Yeni bir kuruluş olan Bakanlı ğımız Millî Folklor Enstitüsünün büro, ulaştırma, taşıt işletme ve omarnia, kitap, dergi, basım ve 

telif ücreti, malzeme, kitaplık v e diğer alımlar ve giderlerimi1 karşılamak amaciy le teklif edilmiştir. 
CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI GİDERLERİ : 

15.311 
15.319 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınım yakacak, aydınlatma, su, temizlik masrafları, büro, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme, 

kitaplık ve diğer alım ve giderlerimi karşılamak üzere teklif edilmiştir. 



Bölüm Madde 

— 376 — 

DEVLET TİYATROSU VE DEVLKT OPERA VE BALESİ GİDERLERİ : 
15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri : 
U5J332 Devlet Opera ve Balesi giderleri : 

Devlet Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi ayrı ayrı Genel Müdürlükler olarak faaliyet göstermekte ve Halik Eğitimi sahasında 
uhdelerine düşen faaliyetlerde bulunabilmeleri amaciyle her iki müessesenin tüm ihtiyaçlarının karşılanabilm&si için telklif edil-
ımiştir. 
MİLLİ KÜTÜPHANE GİDERLERİ : , 

15.351 
16.35® (Millî Kütüphane Genel Müdürlüğünün yakacak, ayldınlaitma, havagazı, su ve temizlik masrafları ile ilgili büro, ulaştırma giyim -

'kuşam, malzeme alım ve diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak te'klif edilmiştir. 

ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ : 
15.381 
15.389 Eski Eiserler ve MüızeJler Genel Müdürlüğüne bağlı illerdeki müzelerin yakacak, aydınlatma, su, temizlik ve diğer masrafları ile 

ilgiOi büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira giyim - kuşam, malzeme alımları giderleri ile müzelerimize satılımak üzere getirilen eski 
eser kaçakçılığının önlenmesi için eski eserlerin toplanması masraflarının ve diğer alım ve giderlerinin karşılanması amacı ile 
teklif edilmiştir. 
ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.370 
16.380 'Bakanlığımızla ilgili iç ve dış fuarlarda açılacak sergi giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

1973 yılında Türkiye'de yapılması kararlaştırılan Uluslararası Arlkeolojik Kongrenin hazırlık: masraflarını karşılamak: anı acı ile 
teklif edilmiştir. 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

H6.711 ©akan temsil giderleri : 
Bakanlığımızın makam olarak yerli ve yabancı misafirlere yapacağı izaz, ikram ve temsilin gerektirdiği her türlü giderler karşı
lığı olarak telklif eViilimiştii'. 

16.716 ?Görevsel temsil giderleri ::• 
Yapılacalk masraflarla ilgili yönetmeliği hazırlanıncaya kadar açılan bu maddeyi; (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 377 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMA LAM VE KAMULAŞTIRMA 

D a i r e s i 

Eski Esterler ve Müız. Genel Müdürlüğü 
Millî Kütüphane Genel Müdürlüğü 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Ge
nel Müdürlüğü 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 

Genel toplam 

Bütçede 

Etüt ve 
proje 

giderleri 
Lira 

Baymdrrlılk 
Bakanlığına 
aktarılacak: 

olan 
Lira 

Makina 
teçhizat 
alımları 
Lira 

Taşıt 
alımları 
Lira 

kalan yapı, 
tesis ve 
büyük 
onarım 

Lira 

Bayındırlık 
Bakanlığı 
Bütçesine 
konul atı 

Lira 
Toplam 

Lira 

Kamülaş-
tn-ma ve 
saıtınal-

mallar 
Lira 

250 000 

250 000 

— 400 000 

'3 000 000 
2 151 0010 

990 000 22 072 000 

200 OOÜ 

— '23 712 000 5 000 000 
1 '580 000 1 1580 000 '600 000 

— a ooo ooo — 
7 400 000 9 751 000 — 

5 651 000 1 190 000 22 072 OOO 8 &80 000 38 043 000 6 600 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HMtCAMALARI 
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KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR, : 
32.111 'Kamulaştırma ve saitınalma bedeli : 

Turistik bölgelerdeki yeni müze inşaatları ve müze çevreleri ile Bakanlığımızla ilgili alarak istimlâk edilecek yerlerin bedelle
rinin karşılanması amacıyle teklif edilmiştir. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.721 Uluslararası Kurum ve derneklere ikatüma payı : 

Memleketimizin üyesi bulunduğu merkezi Paris'te olan IGOıM Konseyine ve yine merkezi Rıomada bulunan Uluslararası Kül
tür eserlerinin restorasyon ve konsomasyonu, etüt merkezine tüzük gereğince ödenmesi gerekli aidatların ve IOOM Türkiye 
Millî Komitesine her sene Bakanlar Kurulu Kararınca yapılması gereiken yardımın karşılanması amacıyle teklif edilmiştir. 
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SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKAFAT VE YARDIMLAR : 

35.641 Güzel sanatlar alamndaTri üstün (başarı gösterenlere teşvik lödülü : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

DERNEK, (BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK YE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR : 
35.711 CBakanlılc memur ve müstahdemleri için yardımlaşma sandığına yardım : 

Bakanlık merkez memur ve müstahldemılerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere maddenin muhafazası için (1) lira teklif 
edilmiştir. 

(BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.311 Kamu liktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 

Çeşitli sebeplerle yılı içerisinde kamu iktisadi teşebbüslerine ödenemiyen borçların karşılanması ve maddenin muhal'azası için 
(1) lira teklif edilmiştir. 

36.321 Diğer gıeçen yular borçlan : 
Çeşitli söbeplerle yılı içerisinde ödenemiyen borçların karşılanabilmesi amacıyle maddenin muhafazası için (1) lira teklif* edil
miştir. 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 
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11:000 11.440 Ayda bin lira hesabiyle Bakana ödenecek tahsisat, karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
12.000 12.110 Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtında 657 ve 1'127 «ayılı fcaımmlaır gwegin.ee; intibakı yapılmış ve Bakanlar Kurulunun 7/25'99 ve 

7/2751 sayılı 'kararlan ile verilmiş kadrolar arasındaki derece farklılıkları gideriimesi amaciyle istihsal ödden 3 35'2 kadro 
ile düşük intibak nedeniyle yapılacak ödemeler , mecburî hiza netlilerin kadrobı n. yı'IIvk tutarı ile Millî'Eğitim ve il özel idare 
kad'ro'l arından Bakanlığımız kadrolarına geçen 359 elemanını ödenekleri tutarı o laralk (100 654 726) lira tesbit ve teklif eldi i -
»mişitir. 

12.250 Teşkilâtımızda çalışan yabancı uyrukluların yıllık ücretleri tuıtarı olarak (10 2 600) lira teklif edilımiştir. 
12.260 tSözilesmeli olanak çalıştırılan iki Kıbrıslı teknik personelin bir yıllık ücretleri tutarı (87 804) lira olarak teklif edijlimiştir. 

İ2.280 Başbakanlığın bütçe hazırlığı hakkındaki 8 . 7 . 1971 tarih ve 27 - 202/3386 sayılı cağrıta gereğince 1971 imali yıkına ka
dar yatırım tertibinden ödenmekte olanı işçi ücretleri de bu tertipte göste rilmesi ic ab etmektedir. Bundan başka 5 000 
işçi esas alınarak işçi ücretleri ek tediye!eri, yenıek bedeli, çocuk zammı, giyecek yardımı, terfi faikları, evlenme1 ve 
ölüm yardımları, fazıla çalışma ücreti ve .seyyarlık tazminatı, hizmet ikramiyesi, yeni toplu iş sözleşmesi ile verilecek zam-
Oar ve sair ödemeler de nazara alınarak (4 500) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk başına 10' lira; hesabiyle, geçen scıneki hare anı akar da nazara alınmak suretiyle (225' 0€ü) lira teklif edilmiştir. 
12,320 Teknik ve yevmiyeli personelinde memur statüsüne alınması ile bunların id a doğum yardımından faydalanmaları bu mad

deden ödenen tahsisatı ile hayli kabartmıştır. Bu duranı nazarı itibara alınmak suretiyle (1G'2 000) lira teklif edilmiştir. 

12.330 Deviet Memurları Kanununun 2 08 ne i maddesi ile ölen çocuklar için de ölü m yardımı verilmevsii kabul eklilmiş ve (memoır 
ayılıklarının yükseltilmiş olma sı nedeniyle bu maddeye (22 500) lira ödemek konulması teklif edi&nişitir. 

12.340 G57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 20f) ncıı maddesi gereğince; personelin kendi tedaviisi ile aile bireylerinin tedavisi 
için ortalama beş kişi alıntın ak 'Suretiyle (1 80O 000:) Oira tesbit ve teklif edil mistir. 

12.350 657 sayıliı Devlet Memnuları Ka nununun 213 ncü maddesi' gereğince bazıırılaıı acak yönetmelik henüz lıazırlannıamış olmıa-
ısıma rağmen, eski hükümlere göre verilmekte olan yakacak zamımı için (4 050) lira teklif edilmiş;tir. 

12.370 Devlet Memurları aylıklarından kesilen % 14 oranında emekli keseneği olarak (14 773 668) liraıtekılif ödilmjiştir. 
12,380 İşçi üeretleriine mevzu ödeneğin % 12 sine tekabül eden Sosyal Sigortalar p rimi karşılığı olarak şimdilik (1.) lira (teklif edil

miştir. 

http://gwegin.ee
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12.391 657 sayılı; Devlet Menııulaırı Kajnmıımujn 211 n<ci nıaıddesi gereğince hazırk. nacak yönetim dük hülküımll erine göre bu ımakl-
•deye (89 146) liraı kolini nvaısıı t dsbiit ve teklif edilmiştir. 

12.392 057 sayılı Devlet Meım urlun Kaııaınuınuıı 212 nci ıınıaıddesi gereğince hazırlanacak yö'netınıelik çıkım caya, kadaır bu •ıriiaıddeye 
(1) lira ko«ıılm<afii teklif edilmiştir. 

12.410 657 «aydı Devlet Mıdnrnirla.rı KarKmunuri! 178 inci mıaddesıi geiieğki'Oe baizırlanıacaJk yönetnüelile çılkıntoaya kadar aııaidldenin. ım.uıha-
fazası için (1) 1i(r,a teklif edü'ım iştir. 

12.071 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 sayılı Kararname uyarınca; Bakanlığımız teşkilâtında çalışan personele ödenebilecek iş güçlüğü, iş 
rislki ve teminindeki güçlük zamları ile ilgili tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12,600 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesi gereğince hazırlanacak tüzük çıkıncaya kadar bu maddeye (1) lira ko
nulması teklif edilmiştir. 

12.751 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 198 nci maddesi gereğince tediye edilecek mahrumiyet yeri ödeneği maddesinin 
muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir, 

12.811 Yeni tâyin edilen ve yerleri değiştirilen teknik personellerin yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye (140 000) lira konul
ması teklif edilmiştir. 

12.813 Yolluklarını yatırım tertibinden alan teknik elemanlarla, yevmiyeli elemıanlarm da bu maddeden geçici görev almaları nedeniyle 
ödenek miktarı (47 550) lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.814 Maddenin muhafazası için (1) lira teiklif edilmiştir. 
12.816 .Geçen seneki ödenek aynen muhafaza edilerek (18 500) lira teklif edilmiştir. 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu maddesindeki ödenek geçen senenin aynı olarak (425 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.831 Yurt içinde staj ve öğrenime gönderilen elemanların yollukları için bu maddeye (200 000) liralık ödenek konulması teklif edih 
mistir. 

12.832 Muhtemel kongre ve konferanslara katılmak için bu maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
12.834 Görgü ve bilgilerini artırmak amaciyle açılacak kurslara katılacak memur ve işçilerin yolluklarını karşılamak üzere bu madde

ye (5 000) liralık ödenek konulması teiklif edilmiştir. 
12.841 Yevmiyeli teknik personelin de Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınnıası nedeniyle memur adedi artmış bu maddeye duyu

lan ödenek ihtiyacı (7 000) lira olarak tesbit ve teklif edilmiştir. 

12.853 Yabancı ülkelerde yaptırılan elçilik binalarının kontrolü ile Bakanlığımızı ilgilendiren işlerin tetkiki için yabancı ülkelere gönde
rilen elemanların yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye (400 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 

12.871 Günümüzde hızla ilerliyen teknik mevzular üzerinde staj ve öğrenimde bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilecek te'knik 
elemanların yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye (18 250) lira konulması teklif edilmiştir. 
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12.872 Bayındırlık konulariyle ilgili yabancı ülkelerde yapılacak kongre ve konferanslara gönderileceklerin yolluklarına karşılık bu mad
deye (56 000) liralık ödenek konulması tekiif edilmiştir. 

13.000 13.110 Büyük bir yatırım hizmeti ifa eden Bakanlığımız; merkez daireleri, iki büyük reislik ve reisliklere bağlı bölge müdürlükleri ile 
67 ilde mevcut bayındırlık müdürlüğü gibi çok geniş teşkilâta sahiptir. Yurt içindeki resmî binalar, demiryolları, hava mey
danları, limanlar ve balıkçı barınakları ile yurt dışındaki elçilik binalarının yapımı sırasında plân, proje gibi önçalışmalariyle, 
kuruluşlarımızın kâğıt, kırtasiye, tersini malzemesi gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere (300 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 Yatırım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde teknik yönden ilgili her türlü şartname, sözleşme, kesin fiyat, birim fiyat, genel şart
name puvantaj ve ataşman deften ile idari yönden lüzumlu alımlar, ayniyat muhasebe ve hesap yönünden gerekli defter ve cet
vellerin temini için bu maddeye (250 000) liralık ödenek konulması tesbit ve teklif edilmiştir. 

13.130 Bakanlığımıza bağlı merkez daireleri, ilr büyük reislik ve bu reisliğe bağlı bölge müdürlükleri, 67 ilde mevcut bayındırlık mü
dürlüğü, makina ikmal şeflikleri, müstakil kontrol fen heyeti müdürlükleri gibi kuruluşlarımızın çeşitli demirbaş eşya ihtiyaçla
rı ve bu demirbaşların tamir ve bakımı ile yeni kurulacak plân - bütçe dairesi ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle bu maddeye 
(300 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

13.140 Beş yıllık kalkınma plânları ve yılK: icra programları ile yapılması öngörülen ve yurdun ücra köşelerine kadar yaygın yatırım
ların plân ve programlarda derpiş onanan ilkelere ve memleketimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yararlarına en uygun bir şekil
de ifa edilmesi amaciyle gerek yerli ve gerekse yabancı teknik ve idari gelişmelerin basın ve yayın yoluyla takibedilmesinin çok 
zorunlu olduğu bilinen gerçektir. Bu meyanda sık sık değişen mevzuatla ilgili yayınlarla, her gün gelişme gösteren teknik iler
lemeler ve takibi zaruri yayınlan alarak ilgililerin istifadesine sunmak ihtiyacı duyulmaktadır. Bunlardan başka kanuni mevzu
atlarla ilgili düstur, Mer'i kanunlar, sicilli kavanin gibi kitapların satınalmması bunların ve diğer yayınların bastırma, ciltleme 
masrafları da nazarı itibara alınarak bu maddeye (100 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 

13.150 Merkez, ve taşra kuruluşlarımızın yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle (600 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.100 (Bakanlığımız merkez binası ile Karayolları Genel Müdürlüğü (B) blokunu işgal eden reisliklerle, kendi binalarında oturan taşra 
kuruluşlarımızda kimsenin etkisi olmadan kırılan cam, bozulan kapı, kolları, ispanyolet, çerçeve ve sair aksamın tamir ve yeni
lenmesi ile (500) liraya kadar olan onanın işlerinin yapılması gibi ihtiyaçlar iein (75 000) lira teklif edilmiştir. 

13.210 Bakanlığımız merkez ve taşra kuruluşlarının su giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (300 000) lira teklif edilmiştir. 
13.220 Bakanlığımıza ait iş kapasitesinin artması neticesi yeni binalar tahsis edilerek ek işyerleri açılmaktadır. Bunların çeşitli gider

leri olarak (100 000) lira teklif edilmiştir. 
13.230 Bakanlığımız merkez ve taşra kuruluşlarının aydınlatma giderleri, elektrik ve elektrik malzemelerine yapılan zamlar da nazarı 

itibara alınmak suretiyle bu »maddeye (600 000) liralık tahsisat konması teklif edilmiştir. 
13.240 Bakanlığımız bahçesinin uygun şekil ve tarzda tanzimi maksadiyle alınacak çam, gül ve sair ağaç fideleri, tohumlan ile bahçe 

araçlan alınması * amaciyle bu maddeye (5 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 
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13.290 (Merkez ve taşra Iraruluşlarımızda zuhur eden nakliye, hammaliye ile boya - badana, küçük tamir ve (500) lirayı geçmiyen ona
rımları karşılamak üzere (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.410 Bakanlığımız kuruluşlarının muhabere işleri çoik yoğun olduğundan ve 1971 yılında posta ve telgraf ücretlerine :% 100 zam yapıl
ması nedeniyle bu maddeye (500 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 

13.420 Yatırım, hizmetleri ifa eden Bakanlığımızda iş sürati önplânda gelmektedir. İşlerin yazışmalarla halli zaman kaybına sebebiyet 
verdiğinden, ekseriyetle birçok hususlar telefon görüşmesiyle bir sonuca bağlanmaktadır. Telefon konuşma ve abone ücretlerine 
yapılan zamlar da nazarı itibara alınmak suretiyle bu maddeye (750 000) liralık ödenek konulması teklif • edilmiştir. 

13.510 Yurt sathına yaygın Devlet yapıları, demiryolları, limanlar, iskeleler, barınak ve hava meydanlan gibi yapı - tesislerin mahal
len tetkik ve incelenmesi; inşaatın seyir ve inkişafı ile ilgili tedbirlerin alınması, kararların akabinde verilebilmesi bakımından 
yurt içi seyahatleri çok zorunlu görülmektedir. Bu nedenle, taşıt işletme ve onarma giderleri olarak (21 250) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Şehir içi ve şehir dışı hizmetlerinde kullanılan taşıtların akaryakıt, normal bakım ve tamir ihtiyaçları için bu maddeye (12 750) 
lira konulması teklif edilmiştir. 

13.610 Bakanlığımız merkez kuruluşlarının bâzıları ile (11) yapı işleri bölge müdürlüğü, (3) liman inşaatı bölge müdürlüğü, (1) grup 
kontrol amirliği, (1) grup fen heyeti müdürlüğü, (33) bayındırlık müdürlüğünün işgalinde bulunan binaların yıllık kira tutarı 
olarak (2 000 000) lira tesbit ve teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 13 . 8 . 1966 tarih ve 6/6851 sayılı Bakanlar Kumlu Karan [ile- yürürlüğe güren yönetmelik hükümleri gereğince; merkez ve taşra 
kuruluşlai'iimız için 48 adet yangın ihbar telefonu, 17 adet yangın canı, 90 adet bekçi kontrol sati, 171 adet 6 kilogramlık yangın 
söndürme cihazı, 235 adet 12 kilogramlık yangın söndürme cihazı., G6 -adet 50 kilogramlık yangın söndürme cihazı, 34 adet su varili, 
204 adet su kovası, 606 adet kum kovası, (52 adet üîk yardım çantası, 109 adet sedye, 123 adet geçme merdiven, 115 adet kum torma-
sı, 512 adet elektrik el feneri, 471 adet balta, 419 adet balyoz, 300 adet kürek, 419 adet kazımı, 340 adet kancaya ihtiyaç duyul
maktadır. Bütün bu ihtiyaçların üç yılda temini düşünüldüğünden, bu yıl bütçemizin ilgili tertibinde (30 000) liralık ödeneğin yor 
alması teklif edilımÜştir. 

14.341 Maddenin muhafazası için (1) lam teklif edilmiştin-. 
14.342 Yeteceği sanılan geçen seneki ödenek aynen muhafaza, edilmiştir. 

14.510 Açılması muhtemel kursların giderleri ve katılacak Bakanlık ımcnsnnlarmm masraflarını karşılamak üzere bu maddeye1 (5 000) 
M-r konulması teklif edilmiştir. 

14.521 Yurdumuzun teknik elemana olan ihtiyacım biran evvel gidermek amaeiyle İTniver.ıite ve yüksek okullarda Bakanlığımız adına oku
tulacak öğrencilere verilecek burslar için bu maddeye (450 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

14.522 Burslu okutulacak öğrencilerin yapmaya mecbur oldukları pratik staj giderlerini karşılamak üzere (120 000) lira teklif edilmiştir. 
16.000 16.210 Vilâyetlerde yapı malzemıcsi ocaklarının tesbiti ve bu tesbit sırasında ocaklardan alman örneklerin lâboratuvar tecrübelerinin yapı

labilmesi idin bu maddeye (10 000) lira, konulması teklif edilmiştir. 
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16.390 Bayındırlık hizmetlerinin vatandaşlara tanıtılması, iç ve dış turizmin gelişmesinlin sağlanması amaciyle basın, yayın, Film ve kon
ferans gibi hizmetlerle, yurdun çeşitli yerlerinde kurulan fuar ve sergilere katılma giderlerinli karşılamak amaciyle bu maddeye 
(50 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiştir. 

16.410 Tertibin muhafazası üçin (1) lira teklif edilmiştir. 
16.430 Milletlerarası anlaşmalan gereğince yapılmakta, olan profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadeleleri giderlerini karşılamak üze

re bu maddeye (18 500) lira konması teklif edilmiştir. 

16.711 Sayın Bakanın takdir haklarını kullanarak sarf edeceği bu maddeye (40 000) liralık ödenek konulması teklif edilmiiştir. 
16.712 Maddenin ımuhafazası için ( l) lira teklif edilmiştir. 
16.720 Her gün artan yatırım hizmetleri, ve faaliyetleri dolayısiiylc yapılan yurt için seyahatlerinde protokole dâhil askerî ve mülkî âmir

lere Ziyafetler verilmesi, iş konusunda yurdumuza davet edilen konuklarımızın gereği veçhile ağırlanması Türk konuk severliğinin 
bür nişanesidir. Bu nedenle, ağırlama giderleri olarak (20 000) lira teklif edilmiştür. 

16.810 Bakanlık binasında binanın hayatiyetiyle ilgili yapılması zaruri çeşitli onarım giderlerini karşılamak üzere bu maddeye (50 000) 
lira konulması teklif edilmiiştir. 

16.321' Bakaıılığumız Demliyorlar Teşkilâtında mevcut makina ve teçhizatın küçük onammları içlin (9 000) lira teklif edilmiştir. 
16.822 l imanlar teşkilâtında mevcut malana ve teejhizatm küiejük onarımları için (9 000) lüra teklif edilmiştir. 
16.823 67 ildeki Bayındırlık Müdürlüğü, 13 ildeki bölge müdürlüğü ve üniversite inşaatları müstakil kontrol fen heyeti müdürlükleri 

ile diğer Müstakil Kontrol Fen Heyeti müdürlüklerinin emrindeki vasıtaların bakım ve onarım masraf lan için bütçemizün bu mad
desine (15 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

16.824 Hava Meydanları İnşaat Retisliğinde 'mevcut m akli mı ve teçhizatın onarımlarını karşılamak amaciyle bu maddeye (9 000) lira konul
ması teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIEIM HAHOA3YEALARI 

Tarım Bakanlığı Ankara Şap Kontrol Araştırma Enstitüsü tevsii ve diğer tarım tesisleri giderleri için (264 000) lira teklif 
edilmiştir. 
Tecer - Kangal Demiryolu inşaatı etüt ve proje işleri ile 1972 yılında bitecek işlerin etüt ve projeleri için (3 000 000) lira teklif 
edilmiştir. 
1972 yılında bitirilecek işler etüt ve proje giderleri için (2 000 000) lira teklif 'edilmiştir. 
Hava meydanları master plân ve fizibilite etütleri (Gaziantep, Malatya, îzımir, Samsun, Bursa, Kayseri meydanları için 
(1 500 000) lira, meıvcut meydanların LCN değerlerinin tâyini için (3 OOO 000) lira olmak üzere (4 500 000) Üra teklif edilmiştir. 
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21.611 'Gümrük binaları, Devlet Arşiv binası ve diğer hizmet binaları etüt ve projeleri için (1 378 000) lira ıtdklif edilmiştir. 
21.814 
21.615 
«.* /.«- Maddenin muhaffazaısı iem (L) lira teklif odıLmiştir. 
21.621 * 
21.031 
21.ı641 Maliye Bakanlığına ait bina projeleri ve etütleri giderleri için (1 050 000) lira teklif edilmiştir. 
21.651 Madd:enin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
21.661 Antalya eski limanı etüt ve projeleri için (250 000) lira teklif edilmiştir. 
21.711 (Maddenin muhafazası için ( i) lira teklif edilmiştir. 
21 .'811 Artan iş hacmına güre Dairemizdeki personel tarafından yapılan projeler ihtiyacı .karşılıyamamaktadır. 6.150 sayılı Kanım hü

kümleri dâhilinde önemli işlerin projelerinin müsabaka ile veya belirli bürolara yaptırılması -gerekin ektedir. Bu itibarla etüt ve 
proje giderlerini karşılamak üzere (10 980 000) lira teklif edilmiştir. 

21.814 
-Maddemin mıuhafaizaısı için (1) lira teklif edilmiştir. 

21.830 Anfkara Toplum Polis binası ve diğer Emniyet Genel Müdürlüğü tesislerinin •etüt ve proje işlerine sarfedilımelk üzere bu madde
ye (264 000) lira konulmam, teklif edilmiştir. 

21.911 Artan iş haenıına göre dair emjızd eki personel tarafından yapılan projeler ihtiyaç i karşılıyamamaiktadır. 6150 sayılı Kanun hü
kümleri dâhilinde önemli işlerin projelerin müsabaka yoluyla yaptırılması için bu maddeye (1 200 000) lira teklif edilmiş/tir. 

21.916 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.111 'Tarım Bakanlığına ait yatırımlardan: 1971 ve daha önceki yıllarda ihale edilereik yapımına devam edilen önemli işlerden; 
iKars - iğidir, Diyarbakır Zirai Araştırma Enstitüsü, Bingöl Arıcılık Araştırma Knstitüsü, İçel - Alata Çukurova bağ bahçe ge
liştirme merkezi, Adana Tavukçuluk Araştırma ve Plânlama Bölge merkezi, Erzincan Hayvan Pazarı, Elâzığ Hayvan Pazarı, 
İstanbul Hayvan terminali, Ankara. Şap Ens. BHC tevzii, Ankara Etlik virüs lâboratuvarı, Konya - Ereğli Zootekni Araştırma 
Enstitüsü, Malatya Veteriner Sağlık Kontrol Lâboratuvarı, Erzincan Zirai Mücadele Enstitüsü, Kayseri Topraksu Bölge 
'binası, Ankara Kartoğrafya Müd. binası ve lâb. tesisi inşaatı ile diğ'cr tarım tesislerinin 1972 yılına sirayet eden kısımlarının 
'ödemelerinin yapılabilmesi için'bütçemizin bu maddesine ceman (17 051 000) lira 'konulması teklif edilmiştir. 

22.114 Merkez ve taşra teşkilâtında jvörovli-3O08 sayılı İs Kanununa talbi sanat sınırı personelin yovmiye ve sigorta primlerinin ödene
bilmesi için bu maddeye (540 000) lira konulması tdkl'if edilmiştir. 

22.121 İnşaatı tamamlanamayan MJeteoiioloji Genel Müdürlüğü binasına sarf edilmek iize.'e bu maddeye (250 000) lira konulması tciklLf 
ledilmiıştir. 
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22.131 Devam eden ve 1972 yılımda- bitirileeek o lam inşaatiardan; 
* Tl. 

Kışla önuü Balıkçı Barınağı için 1 '584 000 
Teikıkeiönü Baliikçı Barınağı için il 833 000 
Şile Balıkçı Barınağı için 2 978 000 
Ke&inheısap karşılığı 2 OOO 000 
Sahil köyleri küçüık barınıma çelkcik yeri ve is'keleleri 4 515 OOO 
Balıkçı limanları ve üst tesisleri ve deniz; fenerleri ('muhtelif) 3 000 000 

15 910 000 vo 
1972 yılından sonraya kalacaık inşa atkından; 
Karaburun Balıkçı Barınağı 4 200 000 
ıRumelifeneri Balılkçı Limanı ilâve ünliteisi 200 000 
Kefken Balılkeı Barınağı 60O 000 

5 OOO 000 TL sı olmalk üzere ceman (20 910 000) lira ki 
Ibundan (2 700 000) Lirası işçi iic,: -feri maddesinden gösterildiğinden bakiye kalan (18 210 000) lira tösbit ve teıklif edilımiışıtir. 

22.134 Balıkçı limanları yapı, tesis ve büyük onarı mi anımda eaılışacak işçilerin gündelikleri iş, Toplu îş Sözleşmesi, g-rev ve lokavt ka
nunları ve bunlara ilişkin diğer ımevmıalt hüiküjm'teıli gıerieğinee yıa(pılatcıyi!c üdcımiöleni yaırdıjmlıarı, Hıaırmıalh Kaınuim gereğince ödıenc«c)k yurt 
(içi yolluklarım, hakem ücretli ve fazla çalışına karşılıklarım, SasyaL Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve ikeseneikleri karşı
lamak üzere ceman (2 700 000) lira teıklif edilmiştir. 

22.311 İstanbul dericilik eğitimi ve araştırma enstitüsü inşaatıma sari' edilmıetk üzere bu maddeye (2 2G0 000) lira teıklif edilmiştir. 
22.321 Tuzla Tersanesi altyapı inşaatı için (21 050 000) lira teklif edilmiştir. 

22.322 İmalıâıt sanayii, İdmanlar yapımında çalışacak işçilerin gündelikleri ile iş. Toplu İş Sözleşmesi grev Ye lokavt kanunları ve bun
lara ilişikin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacak ödemeleri yardımları, Haıreırah Kanunu g-ereğlincıc ödenek yurt içi yol-
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İlıklarım, hakem ücreti ve fazla çalışma, karsılıklai'im, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek pritn. ve kesenekleri 'karşıIaüTiak 
üzere toplam (3 450 000) Ura teklif edilmiştir. 

Tl. 

22.511 Tatva.ii - Varı - İran hudut hattı için 15 064 000 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattı irin 9 303 000 
'Gelbze - Ariıfiyc çift halttı için 69 202 1)00 
ıSam/sun. bakır kompleksi ve suni gübre tesisleri iei.u demiryolu 
ibağlanitısı 30 000 O00 
ıKeısinlheısap karşılığı 1 000 000 
İkmal edilmiş demiryolu projelerinin 3187 sayılı Kanun gereğince 
ıiioksaınlıklarıııi'n tamamlauıması ve yol balkımı işleri ve işle inekte 
iolıaın demiryolu üst ve alt geçitlerinin yapımı için. 2 3.11 000 
Teeer - Kangal demiryolu inşaatı için '35 000 OOO olmak üzere cem/an (102 000 000) lira ki bun-
ıSöğüllü - Çeşme isitasyomı tadilâtı için .10 000 000 ulan (12 500 000) lirası" isçi ücrettleri înıa.ddesinde 

gösterilmiş olup bu madde ödeneği (149 500 000) 
.1.(52 000 000 lira olarak teklif ediLuİHtk. 

22.514 Demiryolu yapı, tesis ve büyük •onarımında çalışacak, işçileri ti günde! ilki eri ile iş, Toplu İş Sözleşmesi grev ve lokavt kariıurdarı 
ve bunlara ilişlkim diğer nıovzuat hükümleri gereğince yapılacak ödeınjelorıi, yamda/millar], Hiaıncınah Kamumu' geneğincüeöıdonıeeekyurt 

http://Tatva.ii
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içi yolluklarım, hakem ücreti ve i'azla çalışma, karşılıklarını, Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prirn ve kesenekleri karşılamak 
üzere (12 500 000) lira teklif eJdiknigtir. 

Tl. 

22.521 Akçaabat iskele inşaatı için 400 000 
Er/dok barınağı inşaatı için 1 700 000 
Antalya limanı inşaatı için 10 9^9 000 
Gemlik barınağı inşaatı için 3 650 000 
Tekirdağ iskelesi inşaatı için 2 000 000 
Hopa rıMmvı tevsii ve akaryakıt iskelesi için 8 500 000 
Marmara adası Saraylar köyü menııer ihraç iskelesi 4 450 000 
Çanakkale feribot iskelesi ve 'koltuk barınağı 3 675 000 
(Bozcaada, rabalı vapur yanaşma ye.ri inşaatı için 1 000 000 
iSamsun Bakanlık deniz teçhizatı rıhtımları için 1 100 000 
Derince Limanı rıhtım tevsii için 7 000 000 
İskenderun limanı mendireği için 12 500 000 
•Sirkeci - Sarayburun rıhtım tevsii için İ0 000 000 
ıSaımsun limanının sanayi limanı olarak tevsii için 12 000 000 
Bandırma limanı inşaatı için 15 000 000 
Keisinıheısap karşılığı için 1 500 000 
İşletmekte olan yapıların onarım ve ıslahı için 7 110 000 
Akdamar ve Gevaş iskeleleri için 1 000 000 
Avşaadası Türkell köyü vapur iskelesi için 1500 000 

104 000 000 

Yukarda isimleri açıklanan işler için (104 000 000) lira hesaplanmış, bundan (12 500 000) liralık işçi ücretleri düşülerek geriye ka
lan (91 500 000) lira teklif edilındşıtir. 

22.524 Limanlar ve iskeleler yapı, tesis ve büyük onarımlarında çalışacak, işçiluerin gündelikleri ile iş, Toplu İş Sözleşmesi grev ve lokavt 
kanunları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacaik ödemeleri, yardımları, Harcırah Kanunu gereğince 



388 

(Bölün L (Madde 

lödenen yurt içi yollukları,, hâkem. ücreti Ve Kazla, çalışma karşılıklarını, Sosyal Sigoırtalar Kurumuna ödenecek prim ve 'kesenek
leri karaılamfalk üzere (12 500 000) lira teklif edilmiştir. 

Tl. 
22.531 -İzmir 2 X 160 Kva. lık elektro 

Van Hava alanı inşaatı jen grupu ve montajı 1 200 000 
İstanbul Yeşilköy hava alam in .13 100 000 
İstanbul T. H. Y. bakım tesisle ;,aatı için. 84 200 000 
Gaziantep hava alanı inşaatı ri için ,'14 000 000 
Eksiklikleri tamamlamak için için 8 000 000 

500 000 olmak üzere 

Toplam 141 000 000 hesaplanmış bundan (4 300 000) lirası işçi üc
retleri ve makina teçhizat alından maddelerine aktarılmıştır. 

22.534 Hava meydanları yapı, tesis ve büyük onarımlarında çalışacak işçilerin gündelikleri ile iş, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt ka
nunları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacak ödemeleri, yardımları harcırah kanunu gereğince ödene
cek yurt içi yolluklarını, hakem ücreti ve fazla çalışma karşılıklarını, Sosyal Sigortalar Kanunıuıa ödenecek prim ve kesenekleri 
karşılamak üzere (8 150 000) lira teklif edilmiştir. 

22.541 Telsiz sistemi inşaatına sarf edilmek üzere bu maddeye (3 700 000) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.616 '(Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

22.621 (Başbakanlığa ait bina inşaatlarının sarfiyatını karşılamak üzere bu maddeye (29 080 000) lira koııulnuısı teklif edilmiştir. 
22.626 (Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.628 Tapu Kadastro Genci Müdürlüğü inşaatlarına sarf edilmek üzere bu maddeye (2 500 000) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.631 (Maddenin muhafazası için (1) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.636 [Bakanlığımız Yapı ve İmar İşleri Reisliği bölge teşkilatı bina inşaatının ve bakanlık binası onarını tadilât işlerine sarf edilmek 

üzere bu maddeye (1 100 000) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.641 Ankara Danıştay Başkanlığı inşaatına sarf edilmek üzere bu. maddeye; (2 7G1 000) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.643 Dışişleri Bakanlığı ek binası inşaatı için (3 790 000) lira teklif edilmiştir. 
22.646 197(1 ve daha önceki yıllarda ihale edilen ve yapımı devam eden önemli işlerden; Krzurıım - (Jocuk Ceza evi, Eskişehir Çocuk Ceza 

Evi, Ankara yeni bina kat ilâvesi, İstanbul Adlî tıp, İsparta Ceza Evi, Trabzon .(.Ceza Evi, Ordu Ceza Evi, Gaziantep, Ağrı, Kas
tamonu , Zonguldak - Bartın ceza evleri inşaatlarına sarf edilmek üzere bu maddeye (19 088 000) lira konulnıası teklif odibrdştir. 
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22.651 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22,654 Ankara Polis Eğitim, Sitesi, Ankara Yenimahalle Polis lojmanları inşaatı ile diğer emniyet inşaatları için (8 500 000) lira teklif 

edilmiştir. 

22.656 1971 ve daha evvelki yıllarda sari olarak ihale edilip halen yapımına devam, edilen jandarma birlik ve merkez komutanlığı, 
jandarma bölge karargâh binası, il jandarma alay komutanlığı inşaatı ile diğer işlere sarf edilmek üzere (9 509 000) lira teklif 
edilmiştir. 

22.661 1971 ve daha evvelki yıllarda ihale edilen ve yapımı devam eden önemli işlerden; İstanbul Defterdarlık vergi otamasyon mer
kezi, Edirne Merkez Hükümet Konağı, Artvin. Merkez Hükümet Konağı, Siirt Batman Hükümet Konağı, Malatya Pötürge Hü
kümet Konağı gibi daha 30 dan fazla inşaatlara sarf edilmek üzere bu maddeye (32 371 000) lira teklif edilmiştir. 

22.668 1971 ve daha evvelki yıllarda ihale edilen ve yapımı devam eden önemli işlerden; Ankara Altındağ Kreş ve Gündüz Bakımevi, 
İzmir Kreş ve Gündüz Bakımevi, Ankara HehaHlitasyon Merkezi kat ilâvesi, Kastamonu Çocuk Bakım Yurdu, Ankara Çocuk 
Bakım Yurdu, Ankara İhtiyarlık Bakım Yurdu, İstanbul İhtiyarlık Bakını Yurdu, İzmir İhtiyarlık Bakım, Yurda inşaatlarına 
sarf edilmek üzere bu maddeye (13 186 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

22.669 Merkez ve taşra teşkilâtında görevli 3008 sayılı İş Kanununa tabi sanat sınıfı personelin yevmiye ve sigorta primlerinin ödene-
ıfoilmesi için bu maddeye (7 242 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

22.671 Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait bina inşaatına sarf edilmek üzere (3 307 000) lira teklif edilmiştir. 
22.676 
22.681 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.686 Tl. 
22.691 " • 
22.693 Marmara Adası turizm yanaşma yeri için 750 000 

İstanbul turistik yat limanları ve yanaşma yerleri için 700 000 
Kuşadası anaturizm limanı için 4 000 000 
Marmaris turizm yanaşma yeri için 200 000 

5 650 000 teklif edilmiştir. 
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22.694 Turistik limanlar inşaatında çalışacak, işçilerin gündelikleri ile iş, toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunları ve bunlara, iliş
kin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapılacak ödemeleri yardımları, harcırah kanunu gereğince ödenecek yurt içi yollukları
nı, hakem ücreti, fazla çalışma karşılıklarım sigorta prim ve keseneklerini karşılamak üzere (850 000) lira teklif edilmiştir. 

TL 

2 000 000 
15 000 000 

17 000 000 sı teklif edilmjştir. 

22.711 1971 ve daha önceki yıllarda inşasına başlanan ve halen devanı eden jandarma subay ve astsubay lojmanları inşaatlarına sarf 
edilm,ek üzere (5 820 000) lira teklif edilmiştir. 

22.715 
22.731 
22.741 
22.751 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.761 
22.771 
22.784 Merkez ve taşra teşkilâtında görevli 3008 sayılı İş Kanununa tabi sanat sınıfı personelinin yevmiye ve sigorta primlerinin 

ödenmesi için bu maddeye (21 155 000) lira teklif edilmiştir. 
22.791 Çayeli sahil tahkimatı için : 3 987 000 Tl. 

Ardeşen sahil tahkimatı için : i 750 000 Tl. olmak üzere 

Toplam 5 737 000 Tl. teklif edilmiştir. 

22.794 Ankara Yenimahalle Polis lojmanları inşaatına sarf eU.ilmek üzere bu madUeye ('2 OVA) (KM)) lira konulması teklif edilmiştir. 
22.811 
22.813 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
22.815 
22.817 1971 ve daha evvelki yıllarda ihale edilen ve yapımı devam inlen önemli isieıUeu, Ordu Yatılı l>ölge İmam - Hatip Olculu, JÜtlis, 

Elâzığ, Erzincan, Mardin, Muş, (.Umsun, Siirt, Van, Tokat imam - bati]) okullları ile İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü yurt binası in
şaatı ve diğer işlere sarf edilmek üzere (11 224 ÜOö) lira, teklif edilmiştir. 

22.821 !Ery,urum Atatürk Üniversitesi inşaatına sarf edilmek üzere hu maddeye ('38 250 0:0ü) lira konulma.sı teklif eUilmiştir. 

22.695 Antalya turistik hava alanı inşaatı için 
Muğla hava alanı etüt ve projeleri için 

http://eU.il
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22.823 Ankara İk t i sadi Ticari İl imler Akademisi ikmal inşaatı i<;in (2 000 '000) l ira teklif edilmiştir. 
22.825 'Eskişehir İk t i sadi Ticari İlimler Akademisi ikmal inşaat ına .sarf edilmek üzere (*J 250 000) lira teklif edilmiştir. 
22.827 Trabzon Karadeniz Teknik Gniverdtes i inşaat ına sarf edilmek üzere bu maddeye (21 844 (300) l ira konul lirası teklif edilmiştir. 
22.831 1971 ve daha evvelki yd la rda ihale edilen, ve yapımı devam eden ö'nemli işlerden, [Eskişehir Merkez Lisesi, Samsun Koleji ik

mali, Adana Vehbi Necip Savaşan or taokulu , Adana - Ceyhan Pansiyonlu, ortaokullu, İçel merkez, Arpaç , .Sakalar Pansiyonlu or ta
okulu, I s tanhul Gala tasa ray Lisesi yemekhane ve ya takhane , Zonguldak Merkez Ortaokulu, Muğla 'Merkez Pansiyonlu Ortaokulu . 
Bitlis - Ta tvan Yatıl ı Bölge Okulu, Yan - Ere is Yaddı .Bölge Ortaokulu, A n k a r a Şeretlikoçlıisar Yaldı Bölge Ortaokulu, Diyar
bakır - Silvan Ya ld ı Bölge Or taokulu , İslanbııl Maltepe Lisesi, İstnıdral Fındıkl ı l isesi . İzmir Tepecik Lisesi, Trabzon Merkez 
Lisesi, İs tanbul Kadıköy Koleji, Adana Kadir l i Lisesi, İçel Merkez Liseli, .Diyarbakır Merkez Lisesi ve birçok lise, kolej or taokul 
inşaat lar ına ısarf edilmek üzere (428 (J2Ö 000) lira tekli!* edilmiştir. 

22.834 1971 ve 'daha evvelki y ı l k ı d a ihale edilen ve yapnnı devam eden önemli i ş lerden; Fdazığ, İçel, Adana, Ankara - 'Sincan, Anta l 
ya, İzmir, Çanakkale , Giresun. Kı r s , Ankara - Bahçelievler, Kız Sanat Ens t i tü ler i inşaa t la r ı ; İzmir Sanat Ens t i tüsü Elek t r ik ve 
E lek t ron ik Atelyesi, Konya Sana t ImsiYüsü Motor Döküm ve Yapı Atölyesi, H a k k â r i Sana t Ens t i tüsü , A n k a r a Albidinpaşa Sana t 
Enst i tüsü , Zonguldak Ereğl i Saat Enst i tüsü, İstanbul Gültepo Sanat Enst i tüsü. Bursa Sanat Enst i tüsü, İs tanbul Mensucat Sa
nat Enst i tüsü, Karış, Kastamonu, Kırşehir, 'Manisa, Sakarya , Zonguldak, Aydın, Bursa, Konya. Ticaret Liseleri ile diğer meslekî 
t ekn ik öğret im inşaat lar ına sa r i edilmek -üzere (l'J'2 099 000) lira. teklif edilmiştir. 

22.837 İzmir Resim ve Heykel Galerisi, İstanbul Güzel 'Sanatlar Akademisi , Tü rk Film Arşivi, İs tanbul Güzel Sana t la r Akademisi bina 
tad i l ve onarımı, Ankara Devhd Güzel Sana l la r Akademisi ve Konserva tuvarp İzmir Devlet Güzel Sana t la r Akademisi ve Kon-
se rva tuva r inşaat ı ve diğer işle e .sari edihnek üzere (7 001)000) lira teklif edilmiştir. 

22.341 'Siirt - Eıu'h, Sivas - İmranl ı , F ı l a , 1 Yirausehir, i f akkâr i - Beytüşşdbap, Hakkâr i . - Yüksekova, Adıyaman - Gelik'han, Bingöl - G-en-ç, 
Haziantep - Nizip, Gümüşane - I'ay-burt, Kars - Arpaçay, Mara.ş - Pazarcık, Mala tya - Eski m ala t ya, Güımüşane Merkez, Elâzığ - Bas-
'kil, Gıümüşane - Kelkit , H a t a y - Yayîadağ, .M araş - Merkez, Sivas - Hal ik , Sivas - ıSuşehri, Tokat - Artoşa, Ur fa - Bozova, Yan -
Başkale, Glimüşane - Şiran yatıl ı bölge okulları ile A n k a r a Sakat Gocuklar Okulu, Eskişehir .Sağular Okulu, İ s tanbul Kör le r 
Okulu, Samisun Beslenme Deposu inşaat ı ile diğer ilkokul inşaat lar ına .sarı edilmek üzere (54 965 000) lira teklif edilmiştir. 

22.851 .1971 ve dailıa evvelki yı l larda ihale edilen ve yapımı devamı eden önemli i ş l e rden ; Saka rya At i l iye Öğre tmen Okulu, Rize Adıya
m a n - Besni E r k e k Öğretmen okulları , Kars , Burdur , Giresun, Ka'sitaimonu Erzineau, Muş Kız Öğrdtnıen okulları , Elâzığ İilik Öğ"-
retımen Okulu, Manisa Demirci İlik Öğretmen Okulu, Zoniguldak Bar t ın Öğre tmen Okulu inşaat lar ı ile diğer işlere sarf edilmek 
üzere (60 800 000) lira teklif edilmiştir. 

22.854 1971 ve -dailıa önceki y ı l l a rda ihale edilen ve yapımı dovauvı eden ö'nemli işti e rden ; Eskişehir Spor Salonu, E rzu rum «ıtad inşaatı , 
Y'an saka inşaatı , B u r d u r Spor Salonu, An ta lya yüzme havuzu, İsfamlbul Maçka Sitesi, Bursa salonu, Adaua Ceyhan Stadı , İs tan-
llral Feneılbaffrçe Stadı , Anlkara At le t izm Stadı , Anadoluihisarı K a m p Sitesi, Samısım Stadı ve y u r d u n diğer bölgelerinde işlere sarf 
edilmek üzene (411 250 000) lira teklif edilmiştir. 
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22.857 Bursa Gemlik Hasanağa köyü 'boş zamanları değerflendirtmie ve dinlenme tesisleri, Çanakkale in t epe tesisleri, Bursa - Gemlik Ka-
racaali tesMeri, Konya Beyşehir gölü tesisleri, İsparta kovada incilik kamp tesisi inşaatı ile diğer iş İare sarf edilmek üzere 
•('9 500 000) lira teklif edilmiştir. 

22.861 Ma'ddenin muihaıfazası için (1) lira teiklif edilmiştir. 
22.871 Muş Malazgirt Abidesi, îsltanb uü. Milli Saraylar Oaarım inşaattı ve diğer işlere sarfedilmek üzere (4 1Ö7 O00) lira teklif edilmiş

tir. 
22.874 Ankara Milli Kütüphane, istanbul ŞimşeMıanıe Raıs't. Ikm., Elâzığ* İl Halk Kütüphanesi, Erzincan İl Hak. Kiütüplhanesi, Gaziantep, 

Kırklareli, Bolu Halk Kültüpha neleri ve diğeır işler' için (5 850 000) lira teklif edilmiş tir-. 
22.877 Maddenin nıu'hafazası için (1) lira teklif odilmiş-tir. 
22.878 Ankara DATA Bankacı inşaatı için (©27 000') lira teklif edilmiştir. 

22.881 Tunceli, Giresun Denizli, Afyon, Takat, Samsun, Siirlt, Oanlkıırı, merkez tarım meslek okulları; Gütnüşhane - Bayburt, Erzıır'Unı-
Nartaan, Isparta-Eğridir, Muğla-Dalaman, Kars-Tğdır ve yurdan diğer yerlerindeki tarım mesilek okulları inşaaltlarına sarfedilmek 
üzere (15 169 000) lira teklif edilmiştir. 

22.884 Maddenin muhafazası için (1) lira tefe]if edilmiştir. 
22.885 1971 ve daiha evvelki yıllarda ihale edilen ve yapımı devam eden önemdi işlerden; Avıkara Çevre Sağlığı Koleji, Zonguldak Sağlık 

Koleji, Adıyaman Sağlık Koleji, Bitlis, Niğde, Amasya, Bıolu, İçel, Kastamonu, Nevşehir, Tekirdağ 'sağlık okulları inşaatlarınla, 
sarf edilmek üzere (14 400 000) lira teklif edilmiştir. 

22.891 (Maddenin nıühafazası için. (1) lira teklif edilmiştir. 

22.892 Zonguldak - Karalbük, Kırklareli, îzmiir, Men om en, Muğla Fe'thiye, Istaullml - Sn rıyer, Van - Özalp, Kar's - Kağızman halk eğitim 
ımeHkezLe'ri imşa.aitı için (3 l'OO 0€0) lira teklif edilmiştir. 

22.911 (Diyaribdkır Göğüs Hastalıkları Hastanesi, İstanbul Beyfkoz D:oğuımevi, Zonguldak Devlet. Hastanesi, Kayseri, (,'anakkale İtalik 
'Sağlığı. Dalbıorartııvasrı, Artvin. Devlet, Hastanesi, Yozgat Devlet Hastanesi, Ordu G'öğiVs Hastalıkları Hastanesi, Erzurum, (Joruıın, 
Sinop, Devlet, bastan elleri, Samsun, Kastaımıomı Göğüs Hantallıkları için; Ankara ile f ik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü iıı-
şaaifıları ve yurdun her yanındaki hastane]er için (140 594 GO'0) lira teklif edilmiştir. 

22.914 Isltainlbul Validelbağ Prevenitcryuin kadın ve çocuk p reyonu kuş a at un a sarf edilmek üzere (2 250 000) lira teklif edilmiştir. 
22.915 Merkez ve taşra teşkilâtında görevli 300İ8 sayılı İş Kanununa talbi sanat sınıfı personelin yevmiye ve sigorta primlerinin ödenebil-

mesi için bu maddeye (!8 110 000) lira teklif edilmiştir. 
22.921 ıMadldıonin muhafazası için (1) lirakonullımmş'tur. 
22.931 Ankara işçi sağlığı ve iş güvenliği merkez kvşaatı, için (12 900 000') lira teklif edilmiştir. , =;/] 
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23.000 23.111 Makina, teehizat alımı ve onarımı için (3 000 000) lira teklif edilmiştir. 
23.511 Makina, teçhizat alımı ve onarımı (Teeer - Kangal demiryol inşaatı için) (5 000 000) lira teklif edilmiştir. 
23.512 Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

Tl. 

Tarak, gemiileri alımı 1 000 000 
Makina, teçhizat alımı ve onarımı .10 000 000 

11 000 000 sı teklif edilmiştir. 
23.522 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
23.524 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlarında çalışacak işçilerin gündelilkleri ille sigorta pninıleri ve yolluklarını karşılamak 

üzere (8 500 000) lira teklif edilmiştir. 

23.531 Hava Mcydanlan inşaatında kullanılmakta olan makina, ve teçhizatın tamire muhtaeolanlarınm büyük çaptaki onarımları ve ona
rımlar sırasında lâzım olaeak yedek parçaların satmahnması için (500 000) lira teklif edilmiştir. 

23.533 Hava Meydanları makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlarında çalışan işçilerin gündelikleri ile sigorta primleri ve yollukları
nı karşılamak üzere (150 000) lira teklif edil m iş tir. 

23.611) 
' . | Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 

TL 

32.000 32.131 Van - İran - Tatvan hudut hattı için 250 000 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattı için 250 000 
Gebze - Arif iye, çift hattı için 300 000 
Cebeci - Kayaş çift hattı için 200 000 
Samsun bakır kompleksi ve suni gübre tesisleri için , 250 000 

1 250 000 teklif edilmiştir. 
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32.132 Akçaaba t iskeleyi inşaatı için 
Band ı rma Liman inşaat ı için 
Gemlik barınağı inşaatı için 
Hopa limanı inşaat ı için 
Derince limanı rıhtım tesisatı için 
İskenderun limanı mendireği için 
ıMarmas'a adanı Saraylar köyü mermer ihraç iskele ve yanaşma yerleri 
Çanakkale feribot iskelcsii ye kol tuk barınağı 
Bozeaada aı abalı vapur yanaşma yeri için 
Avsa Adası iskelesi için 
Van - Gevaş - Akdamar iskelesi inşaat ı içiin 
Kizo balıkçı bar ınağı için 
İmroz balıkçı barınağı ve tevsii için 
Rumeli feneri bar ınağı ve tevsii için 
İskcfiye İncir limanı balıkçı barınağı için 
Kışlaönü balıkçı barınağı için 
Tekkeöııü balıkçı barınağı için 
K a r a b u r u n balıkçı bar ınağı için 
Şüe halikın barınağı ve tevsii için 
Sahil köyleri küçük bar ınma ve çekek yeri. içsin 
Ketken balıkçı bar ınağı için 
Bodrum turizm yanaşma yeri için 
Kuşadası anaturizm. l imanı için 
Marmaris turizm yanaşma yeri için 
Çayelli sahil t ahk imat ı için 
Ardeşen sahil t ahk imat ı içlin 

Tl. 

50 
150 
250 
400 

! 000 
250 
50 
200 
200 
50 
50 
100 
50 
50 
25 
50 
50 
250 
25 

;]()() 
100 
• >;" 

000 
000 
000 
0ÜO 
000 
000 
ooo 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
0i H) 

:i25 0000 
25 
50 
50 

000 
000 
000 

5 125 000 olarak teklif edil mis tir. 



— 395 — 

Bölüm Madde 

32.133 Diğer bakanlıkların istimlâk edilen inşaat sahalarının tezyidi bedel ücretlerinin ödenmesi için (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 
Tl. 

32.134 Yeşilköy hava limanı insatı için J00 000 
Antalya turistik hava 'meydanı için 3 800 000 
Trabzon hava meydanı tevsii için 10 000 000 
(faziantep hava 'alanı inşaat i için 100 000 

14 000 000 olarak teklif edilmiştir. 
32.135 Tuzla. Tersanesi kamulaştırılmışı .için (500 000) lira teklif edilmiştir. 
32.200 .Beyrut, Kabil, Sofya ve diğer büyükelçilik bina, inşaatına sarf edilmek üzere (10 000 000) lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.720 Maddenin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

35.000 35.710 Bakanlık memurlarının öğle yemeklerinde yardımda kullanılmak üzere (578 450) lira ödenek konulmuştur. 
36.000 36.310 Bu tertibe (250 000) lira teklif edilmistnr. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları için tahakkuk eden borçlar nazara alınarak geçen yddan (2 o90 000) lira fazlasıyle (2 500 000) lira 
teklif edilmiiştir. 

36.350 Yılları tertiplerinde ödenek kifayetsizliği dolayısıyla ödenemiyen borçlar ve tahakkuk edecek kesinhesap alacaklarının ödenebil
mesi maksad.iyle (207 5;17) lira teklif edilmiştir. 

36.900 .Mersin limanı linsaatı dolayısıyle tahakkuk eden ve 11 Mayıs 1959 tarihli Paris Anlaşması ile konsolide edilmiş ve 1972 yılma 
isabet eden Türk lirası karşılığı (4o 4G3) lira teklif edilmiştir. 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1902 tarih ve 23 sayılı Kanam gereğince Bakamı ödenmesi gereken temsil ödeneği olarak ayda (î 000) lira hesabiyle 
(12 000) lira, teklif -ediliniiştir. 

12.000 12.110 Devlet memurları aylıkları : 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu tâdil eûm 11)27 saydı Kanun gereğince muhtelif derece ve kademelerden 
aylık alan yurt içinde görevdi 747 memur için bu maddeye '(48 097 488) lira tek'i i' edilmiştir. 

12.111 D B kuralın Devlet memurları aylıkları : 
657 saydı Devlet Memurları Kanımu ile bu kanunu tadil öden lîî'27 sayılı Kanun ve 1971 yıh Kütçe Kanununum 40 ucu [nad
idesine uyularak dış kuruluşlarımızda görevli .125 memur için (17 970 (542) lira. trkîv)' edilmiştir. 

12.200 'Merkez 'teşkilâtı s'ösleşmeli psrsûîisl ücrsü : 
iHalen bakan lığımıı/jda. istihdam ediien. sözleşmeli personel bulaııiınıa;ması «ebebiyie ve maddenin nıuh a falısı için (1) lira teklif 

• edilmiştir. 
12.261 Dış kuruluş 'sözleşmeli personel ücrati : 

Dış kuruluşlarımızda görevli yabamcı uyruklu personelin 1971 yılı Kütçe Kanununun 11 ııei maddesine müsteniden ücretli ola
rak (1 831. 200) lira teklif ediimistir. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Kanunun 202 - 205 ııei maddeleri gereğince ve 1971 yıh Kütçe Kanunu nıiüi. 1.4 ncü maddesindeki e;sasa. d ay an d arak 872 
personel için (188 350) lira tek î ir edihnlişlir. 

12.320 Doğum yardımı : 
fi57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince ve 1971 yıh 'Kütçe Kanununun 14: ncü maddesindeki mik
tar esas ahmvrak (9 000) lira o 1 aralk talimin ve teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesi gereğince (18 000) lira ıtahmiu vn teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 isayılı Devlet Memurları Kanununun 211 - 212 nci maddeleri gereğince ve 1972 malî yılı Bütçe çağırısmdaki bu maddeye 
ilişkin e«asa uyularak 125 er liradan (98 100) lira teklif edilmiştir. 
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12.350 Yakacak yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurlar ı Kanunumun 2 M ncü maddesi gereğince ödenmesi gereken bu ya rd ıma ilişkin yönetmeliğin yü rü r 
lüğe «-irmesine değin maddenin .muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekl i keseneği karş ı l ık lar ı : 
5414 saydı Kanun ve bu kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bâzı maddelerinin kaldırı lmasına dair 1101. saydı Ka
nunlar hükümler ine güre öden1.nesi gereken emekli keseneklerinin 12.110 ve .12.111 nci maddelerde tekili ' olunan, ayl ıklar esas 
.alınarak hesaıhedileu ('•> 035 11 '•) lira teklif edik niştir. 

12.380 Sosyal S igor ta la r kuruımları k^&nek 've .prim.kargılıkları : 
ıKtiısyal s igor ta lar Kurumuna bağlı personel çalıştırı lmadığı i(;in m a dd enin mııha.fazası sebebiyle (1 ) lira t ok lif edilmiştir. 

12.391 Giyecek ya rd ımı : 
(>57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 1 ! nci maddesi ve 27 . 7 . 1971 tar ihl i ve 7/2894 sayılı Bakanlar K u r u l u Karar ının 
4 ncü maddesi gereğince, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı «İv» işaretli cetvelde; yazılı yardımcı hizmetlilere, Maliye Bakanl ığm-
ca tevhit edilen giyim eşyaları ibedeileri üzerinden hesn.bedilmok suretiyle (40 71ü) lira. teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyseek ya rd ımı : 
057 sayılı Devlet Memurları K a n u n u n u n 212 nci maddes i gereğince yapılması öngörülen «Yiyecek yardımı» na ai t yönetmelik 
lıenüz çıkarı lmamış bu lunduğun lan maddenin ınulıa.faza.sı için. (!) liva t ekli i' e di 'mistir . 

12.333 'Dış kurulu-} mahal l î (hikmetlileri csşitl i sosyal yard ım!ar ı : 
Dış kuruluşlarımızda, görevli yabancı uyruklu personelden, halen bu yardımın yapılmasını gerekt i ren personel mevcudolmadı-

# ğrndan maddenin muha fazası için ( i ) lira teklif edilmiştir. 
12.410 Fas la çalışma ücr:;!;i : 

(J57 sayılı l>ovlet Memurdan K'anununı-n 1327 saydı Kanunla değişik 178 nci maddesi gereğince ödenmesi öngörülen fazla çalış
m a ücretine ait yönetmeliğin 10 ve .11 nci maddelerimle belirtilen çalışma, pvugramının hası r lanmamış bulunması. sebebiyle, 
maddenin. muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.000 12.571 İ ş güçlüğü, iş r i sk i ve teminindeki güsMik s s ^ l a r ı : 
'057 sayılı Devlet M e m u r u m Kanununa 1327 saydı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek madde gereğince ödenmesi öngörü
len. bu. zamların, 31 . 7 . 1971 yöm ve 7/28(IG sayılı Dakanlar Kuru lu K a r a r ı n ı n geçini 1 nci maddesine göre ödemelerin başlan-
ıgıe tar ihi ayr ıca teshiıt edileceği ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 17 nci maddesi un U! neü f ıkrasında sözü edilen lîa'kanlığıanız-
la ilgili Bakan la r Kuru lu Kara r ın ın henüz yü rü r lüğe girmemiş bulunması sebepleriyle maddenin muhafazası için (1) lira teklif 
•edilırn işitir. 

12.600 ödü l : 
'057 sayılı Devlet M e m u ı l a n Kanununun 123 nn'i. maddesi uyarınca verilmesi öngörülen ödüle ait tüzük henüz yürürlüğe» konul
madığından, maddenin muhaf'azn>sı için (!) lira telklif edilmiştir. 

http://te.sh.iit
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12.®11 Sürekli igiörev yolluğu : 
{Bakanlığınız irtibat bünol'amııa atanacak 24 memurun 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince zati ve aile, yolluk
ları için (20 OOO) lira, teklif edil milistir. 

12.813 Geçici giörev yolluğu : 
Ticaret, sanayi odaları ile ihracatçı birlikleri ihtiyaçlarının tesibiti, Tamın Satış Kooperatif bildiklerinin destek mubayaasına mev-
KU malların durumu görüş m ek, İzmir Fuarında yerinde incelenime yapmak; yurt dışındaki fuarlara mal toplamak; ve dağtitmj&k; 
yabancı ticaret heyetlerine mihmandarlık yapmak amaçlarıyle geçici olarak görevlendirilecek personelin yolluğu olarak 0245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanmak suretiyle (100 000) lira teklif .edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
lîaıkaınlığıımız Merkez Teşkilâtında halen sözleşmeli personel çalıştınİnijakta olduğundan, ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaç göz 
ününde bulundurularak maddenin nıuihafazası iciu (1) lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız Teşkilâtında görevli 29 müfettişe 0245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yollukları için (:>Ü0 000) lira 
teklif edilmisttir. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu: 
[Bakanlığımız Teşvik ve Uygulana (Jenel Müdürlüğünce müesseselerin yeninde görül m^si, projelerin realiz-a.syouun.un kontrolü 
>am açla tiyle yapılacak seyahatler içim 0245 sayılı Kanun hükürrylerine gö;-e ödenecek yolluklar tutarı olarak (10 000) lira 
teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Dış ticaretimize konu malların .tanıtı İmi anı konusunda istanbul, İzmir ve M ensin'de açılması düşünülen, kurslara katılacak memur
lara (>245 sayılı Kanun gereğince ödenecek yolluklar tutarı olarak (.10 000) lira ıteklii! edilmiştir . 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Yurt içi ve yurit dışında görevlıi memurlarımızdan, 057 sayılı Devlet Memurları •Kaiminim um 209 nen maddesi uyarınca fedaviLeri 
gerekenlerin yol giderleri karşılığı olaraik (5 000) lira teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli g'jrev yolluğu : 
Yurt dışı kuruluş!anımıza atanacak ve yurt dışından merkeze alınacak memurlaıi:ım,ızın, 0245 sayılı Kanun hükümlerine göre he
saplanan yollukları karşılığı olarak (800 000) lira teklif edil m işitir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : ' 
1972 yılında iştirak edilecek sergi ve fuarlara, gönderilecek personel ile kongre ve konferans dışında yabancı memleketlerle ya

pılacak temas ve anlaşmalar için yurt dımıa gidecek personelin 0240 sayılı Kanun gereğince yolluklarım karşılamak üzere (200 000) 
lira teklif edilmiştir. 

http://realiz-a.syouun.un
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12.855 ıSösleşnleli personel yurt dışı geçici görev yolluğu : 
iSüzleşmeli personel istihdamında, aktarma suretiyle ödenek temin olunması için maddenin muhafazam amaeıyle (1) lira tefe-
İH edilmiştir. 

12.856 Yurt ıdışı kuruluşlar 'geçici (görev yolluğu : 
Yahancı memleketlerde görevli ticaret müşaviri, ataşe ve yardımcılarımın ittihaz edilecek 5 muayyen merikezle gerekli koor
dinasyonu sağlıyakil meleri için yapacaktan seyahatlerde 0245 sayılı Kanun hükümleri gereğince yollukları karşılığı, olıara'k 
(50 000) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici göre v yolluğu : 
Dış ikurukışlarıımzm denetlenmesi irin 1972 yılında lüzuım görülecek yerlere gönderilccek 'müfettişlere 6245 «'ayılı Kanun 
gereğince1 ödenecek yollukları karşılığı oilarak (10 001) lira- teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenilin yolluğu : 
1972 yılında yurt dışına staj ve öğrenim için pm-sonel gönderilmesi planlanmadığı için uıaddıenin nruhafazjası anıa^iyle 1 lira 
teklif 'edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1972 yılında Şilede yapılaea k UXCTAI), Cenevre'de yaprlaeak CATT, Karaehi ve TaShraukkı yapıîiaeak KC1), Brüksel'de 
yapdacaik Avrupa İBkonenıik topluluğu IOTI'İ anlılarına Hük'ünretimki tem .silen, katılacak yüks'ok' Keviyed'eki personelin, 
6245 sayılı Kanuna, göre ödenecek ye;! kik I arının karşılığı olaralk (200 C'0'0) lira. teklif •olunmuştur. 

12.873 Yurt dıışı araştır-ma ve in çalsıne yolluğu : 
'Bftlkam.il iğimiz .teşvik ve uygulama geneli müdürlüğü personelinin yurt dıışma yapacağı tetkik «eyıaıhaitieri masrafı okuraık (.10000) 
lira teklif ed ilimi şitilr. 

12.874 Yurt dm kurs yolluğu : 
1972 yıktıkla Cenevre, A. B. 1). ve Brüksel'e kurs için gönderilmesi plânlanan memura! nnuzın> 6245 «ayılı Kanun hükümle
rine göre ödenecek yollukları karşılığı olarak (00 0-00) lira teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 'Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlığım merkez teşkilâtı ile taşradaki irtibat bürolarının kırtasiye ihtiyacını ıkairşı'lamaık üzere (.1.50 OOO") lira teklif 
edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları v e giderleri : 
Bakanlığın merkez teşkilâtı ile t aşrâdaki irtibat bürolarının çeşitli basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşı 1 amalle üzere (300 000') 
lira teklif edilmiştir. 

http://'Bftlkam.il
http://'Bcalkaiii.iligi.ui
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13J130 Döşemle ve demirbaş alımları ve giderleri : 
(Baikaıüığiimız ımenkez ıteşkdlâtı ile taişradaki irtibat bürolanjm ızrn. döşemıe ve (demirbaş ahırılan ile bunlarınt tamirlerini 
karşı lainualk üzere (150 O00) lirna1 teklif edilmiştir. 

13,140 Yayın alımian ve gidenleri : 
Yenlii ve yabainıcı, kitap dergi ve gazete lalımılan ile Anadolu Ajanlıma abone bedeli ve klişe ve cilt masrafları olarak 
(150 CÛO) 'lira telklüf edilmiştir. 

13.150 Yalkacak alımları ve giderleri : 
Biaikanfl'ılk binıası ile taşraldaki irtiibat bürolarının ısıtılması için 'lüzumlu yakıt mal. Medetinin temini gayesiyle (150'000) Kim 
teiklif edilmiştir, 

13.1#0 Diğer alımlar ve igiderleri : 
G-eıuel yönetim lalıımlları ile Ü'gili olup yakandaki .nıadide 1 erden karşılaınaımıyan ihti yardanın temini ieiiıı (24 HiOO) lira. teklif 
led'Sımişjtir. 

18.210 ıSugiderleri : 
JiakanMc meıdcez teşkilâtı ve irtibat bürolalruniın şehir ve içme suyu ihtiyaç lan.m karşılaımaik ihîere 40 000 lira teklif ed.il-
imiıştir. 

13.220 TemMik giderleri : 
<Bakanlılk merkez ve irtibat büroları buralarının temiz liginde kullanılacak, malzemelerin ite m in i içim (20 000) lira teklif edil
miştir. 

13.230 Aydımlatma (giderleri : 
ı[>alkanlık ve irtibat büroları bin a'l arımızın elektrik sarfiyatı ile aydınlatma.1 malzemeleri bedellerini karşıilaımak üzere (140 OOO) 
(lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Balkanlıık baliiçesi ve eieek serinin bakımı için (d O'OO) lira teklif edilımiştir. -f •••*•• 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
'(fernc'l. yönetimde ddgili gider1!er kesirnû'ndeki 'maddelerden karşdanaımıyan ihtiyaçların temini için (.10 000) lira teklif cdil-
ımişltiir. 

13.410 Postta - telgraf giderleri : 
Yenli dış tiöaneit rejimi dolayisiyle bakanlığımızın büyük ölçüde artan, posta - telgraf ve koli masraflarımı karşılaımaik üzüre 
(500 000) lira teklif edi biniştir. 

http://ed.il-
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13.420 Telefon giderleri : 
Yurt içindeki telekslerimizin hat kirası ve konuşma ücreti ile telefon abone ve konuşma bedelleri karşılığı olarak (500 000) li'ra 
teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma gideıieri : 
İrtibat bürolarımıza gönderilecek her türlü malzeme ile merkezde yaptırılacak taşıma işleri bedeli' olarak (5 000) lira teklif edil
miştir. 

13.510 Balkanlık taşıt ve işletme ve onarma gıiıdeılleri : 
1963 model makam arabasının işletme ve onarma masrafı olarak (7 500) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hiznuelt taşıMan işletme ve oma rma gederleri : 
1961 ve 1963 model olan iki hizmet arabasının işletme ve onarma masrafı olarak (50 000) lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bıedel : 
Bakanlık binasında müsait yer olmaması sebebiyle Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü için ayrı bifna kiralanması zaruri ol
duğundan gerek bu binanın ve gerekse taşradaki irtibat bürolarımız için kiralanan binaların kira bedeli olarak (900 000) lira 
teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükiilmıet kıoniaMarı dışında oturan örgiilbler'in yanığımdan korumımıa giderleri : 
Bütçede tasarruf gayesiyle yet erli ödemek konulmamış olan bu maddenin muha fazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayıGı Kanunun 3 ncü nıad desMn gıerekttaırdiği giderler : 
G-enel Muhasebe Kanununa ek 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince açılan bu maddenin muhafazası için (1) lira tek
lif edilmiştir. 

14.342 7126 sayıilı Kantona dayanılarak çıkıarılan tüzüğün 119 ncü maddesinin g>erekltlir diğl giderler : 
7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayanılarak çıkanları 5 . 6 . 1964 tarih ve 6 - 3150 sayılı Tüzüğün 119 ncu maddesinin ge 
rektirdiği giderler için açılan bu maddeye (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Bütçede tasarruf sağlanması amaciyle gerekli ödenek konulmamış olan bu maddenin ımuhafazası içtin (1) lira teklif edilmiştir. 

15.000 15.861 Büro giderleri : 
32 yabancı ülkede mevcut 39 dış kuruluşumuzun döşeme, demirbaş, kırtasiye, yakacak gibi ihtiyaçları ile teamüle göre ma
hallî hizmetlilere verilecek ücret, ikramiye ve bağışlar için (800 000) lira teklif edilmiştir. 

15.862 Ulaşttarmia giderleri : 
Hamburg, Münih. Londra ile mevcut telefe bağlantılarının haberleşme masrafları ile bütün dış kuruluşıl'arıımızın kendi araların
da ve merkezle yapacakları posta - telgraf ve telefon haberleşmeleri için ödenecek ücret karşılığı olarak (800 000) lira teklif 
edilmiştir. 
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15.864 Kira bedeli : 
Yurt dışındaki kuruluşlarımız bürolarımın kira bedeli olarak (800 000) lira tek M f edilmiştir. 

15.867 Ziyafet giderler. : 
Yabancı ülkelerdeki müşavirlik ve ataşeliklerimizin zaruri hallere münhasır olmak üzere verecekleri ziyafet giderlerini karşıla
mak için (200 000) lira teklif edilmiştir. 

15.869 Diğer adim ve gideırterii : 
Dış kurul uslarımızın kordiplomatik ve korkausüllerlc birlikte geleneklerin ica bettirdıiği çelenle, hediye ve bunlar dışında ilân 
ve mahallî hayır kurumlarına yapılacak bağış v. s. giderlerini ve mahallî hizmetlilerin sigorta primlerini karşılamak üzere 
(100 000) lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.360 ihraç malları pazarlama, araştırma ve ihdamıetleri giderleri : 
Bâzı ihraç mallanmızm pazarlanahilmesi için. dış piyasalara hâkim olan ])azarla ma, müesseseleri aracılığı i'Je yaptırılacak reklâm 
masraflarını karşılamak üzere (50 000) lira teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sıergiler güderleri : 
Yurt dışında İKOFA, Hannover, Kahire. Münıih, Şaım, Bağdat, Zagrcp, Paris. Londra. ve Libya, fuarlarından ödenek imkânları 
göz önüne alınarak memleketimiz için en çok fayda sağlayacak olanlar tesbit edilerek katılacağımız fuarların masrafları karşı
lığı olarak (1 000 000) lira tek lif edilmiştir. 

16.390 iç ve dış propaganda ve taımltımıa îldıerleri : 
İhraç mallarımızın, tanıtıl m a,sı amacı ile hazırlanarak bastırılacak grafiklerin b edeli olarak. (,1000) liira teklif edilmiştir. 

16.420 Uluisllararaısı yurt dışı toplantıları giderleri : 
'Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün lıizıııetleri icabı olarak yurt dışında kaıtılaeağı toplantılar masraflarının 
karşılanması için (10 000) lira teklif edilmiştir. 

16.711 Malkiam teımlsil güderleri : 
Yabancı devletlerin Ankara'ya gelecek ve Ankara'daki temsilcileri ile dış ekonomik ilişkilerin artırılması için yapılacak toplan
tılarla ilgili masrafları karşı lanı ak üzere (17 726) lira teklif edilmiştir. 

16.712 Gorövsel tteimlsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağısilamia giderleri : 
Dış ekonomik konularla yabancı ülkeler heyetlerinin yurdumuza yapacakları temas ve görüşmeler şurasında ağırlanmaları ve 
masraflarını karşılamak üzere (150 000) lira teklif editaişrbir. 

16.730 Töflen giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılacak törenlere ilişkiin masrafları karşılamak üzere (3 000) lira teklif edilmiştir. 
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16.810 Bina onarımı : 
Bakanlık binasının badana, boya ve ileride çıkabilecek küçük onarımlar için (50 000) lira teklif edilmiştir. 

21.000 21.631 Kamu kuruluşlanıııa yaptırılacak ötlült ve proje giderleri : 
Dış ticaretimizin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi maksadiyle diğer kaımu kuruluşlarına yaptırılacak etüt ve proje giderleri 
karşılığı olarak Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul ve uygun görülen (1 300 000) lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.611 Makina, teçihizait alımları ve b üyıük onarımlar : 
Dış ve iç piyasa fiyatlarınnı günü gününe izlenebilmesi için satmalmaeak teleks cihazları ile aksanımın bedelleri karşılığı olarak 
DPT ca kabul ve uygun görülen (1 200 000) lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.271 Türküye Millî Zeytinyağı Komitesi giderleri (İGEME ye ödiemdr.) 
15 . 10 . 1963 tarih ve 6/2284 sayılı Kararname ile Hükümetimiz 1963 yılında imzalanmış olan Birleşmiş Milletler çerçevesin
deki Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşmasına katılmıştır. Zeytinyağı meselelerini tek bir organda toplamak amacı ile İGEME 
bünyesinde ilgili temsilcilerin katıldığı bir komite kurulmuş ve sekreterya, mas raflarını karşılamak üzere İGEME ye ödenecek 
bu yardım için (75 000) lira teklif olunmuştur. 

34.272 îhrateatı geliştirme ve deneme iferaıoal';-! için İGEME ya yardım : 
118 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ihracatın geliştirilmesi gayesi ile İGEMU ye yapılacak yardım olarak (1 500 000) 
lira, teklif edilmiştir. 

34.761 Kalay Konseyime : 
Öteden beri ülkemizin Kalay Konseyine üye bulunmasında görülen fayda göz önüne alınarak, ilgili tasarı kanunlaştığı takdir
de ödenmek üzere (25 000) lira teklif edilmiştir. 

34.762 Zeytinyağı Anıliaşmlası propalgıan da fi omuma işttdrak giderleri : 
11540 sayılı Resmî Gazetede yayınlaman 6/2284 sayılı Kararname gereğince Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşması Propaganda 
Fonuna iştirak payımız olarak (100 000) lira teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 Memur ve hiameltlillerin öğle ye melkflierilnıe yardım (Dış Ekonomik ilişkiler Bafkaıilığı Personeli Yardımlaşma Sandığına) : 
Bakanlığımız kadrosunda görevli mcımurlarm % 60 na, günde 125 kuruştan Are yılda 230 gün hesabiyle öğle yemeklerine yardım 
olarak (128 800) lira teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi TfcşeMbü'slerinie geçien yıllüar borçlan : 
Ertesi yıla devreden veya ertesi yıla tahakkuku muhtemel bulunan borçların ödenebilmesi için (514 500) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçeni yıfliar borçları : 
Ertesi yıla devreden veya ertesi yıla tahakkuku muhtemel bulunan borçların ödenebilmesi için (75 000).lira teklif edilmiştir. 



— 404 — 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

Sağlık ve 'Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 malî yılı toütçe teklifi 

197li 1972 Fazlası Noksanı Fazla fark 

(A/ l ) 373 560 1115 2 056 108 828 1.708 775 739 26 227 026 1682 845 713 Cari harcamalar' 
(A/2) .18 180 000 54 473 000 36 863 000 670 000 36 293 000 Yatırım harcamaları 
(A/3) 36 108 502 39 219 002 6 115 500 8 000 000 3 115 500 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

427 843(617 2 149 800 830 1 7 5 1 7 5 4 239 29 797 026 1721957 213 Toplam 

ü E R E K C 1] 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesinin (A/ l ) , (Cari), (A/2) (Yatırım) ve (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamala
rı) için teklif olunan ödenekler, aşağıda .bölüm ve maddeleri itibariyle gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan öierJağü : 
24 . 2 . 1962 4arih ve 28 sayılı Kanunla bakanlara ayda (1 000) lira temsil ödeneği verilmekte olduğundan 1 000 X 12 = 1 2 000 
lira ödenek teklif olunmuştur. 

12.000 12.110 Aylıklar : 
12.150 

1970 malî yılı fiilî sarfiyatına göre hesalbedilen aylıkların toplamı (935 636 400) lira olup, 1971 yılında verilen torba kadroların 
malî portresi (126 917 040) lira da ıgöz önümde tutularak, 657 ve 1327 sayılı Kanun hükümleri gereğince memurlara intibaklarına 
.göre ödenmesi gereken aylıklar için <(1 324 097 925) lira ödenek teklif olunmuştur. 

12.250 YaJbajnıcı luzmanlarla yardımcıları'ücreti : 
Sosyal hizmetler akademisinde görevli yaJbancı •öğretmenin aylık (8 500) lira ücret üzerinden aylık istihdamı 
karşılığı (8 500 X 6 == 51 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel licrdti : 
Gerektiğinde ihtiyacın aktarma yapılmak suretiyle karşılanabilmesi için bu maddeye bir lira konmuştur. 
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12.281 İşçi ücretleri : 
12.289 

Ankara Aınadepo Müdürlüğü ile Merkez Tamirhane Müdürlüğünde ve 19 ilde faaliyette bulunan bölge tamirhanelerimizde, verem 
tarama hizmetlerinde, bulaşıcı 'hastalıklar savaşında özellikle nekatör mücadelesinde, sıtma savaşı püskürtme işlerinde, nüfus 
plânlaması hizmetlerinde, yataklı tedavi kurumlarımızda brülör ve klima işlerinde ve R. S. M Hıfzıssııha Enstitüsünde serum üre
timinde kullanılmak üzere satmalınacak beygir ve sığırların karantina işlerinde çalıştırılacak işçilerin ücretlerine, ikramiyelerine 
ve Toplu İş Sözleşmesi ile hüküm altına alınacak sosyal haklarına ödenmek üzere (11 605 002) lira teklif olunmuştur. 

12.310 Aile yardımı : 
ıG57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi, evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilmesini 
âmir 'olup bu maksatla har çocuk için ayda (10) lira Jıcsahı ile (10 900 000) lira teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
ıSözü edilen kanunun 207 nci ve geçici 20 nci maddesi delaletiyle 4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi 
gereğince çocuğu dünyaya gelen memurlara maktuan (200) lira ödenmesi iktiza etmekte olup bu maksatla geçen yıl ödeneği olan 
(800 000) lira aynen teklif olunmuştur. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Mezkûr kanunun 208 nci ve geçici 20 nci maddeleri delaletiyle 5498 sayılı Kanunun 7 nei maddesi uyarınca, memur olmıyan 
eşi ile memurun ölümü halinde son maaş ve ücretinin bir veya iki aylık tutarının ödenmesi ic'abetmekte olup bu maksatla 
(400 000) lira teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
Devlet Memurları Kanununun 209 ve 210 ncu maddeleri ile geçici 20 nci maddesi delaletiyle 5498 sayılı Kanunun 7351 sayılı 
Kanunla değişik 9 ncu maddesi gereğince verilecek Tedavi masrafları hakkındaki Yönetmeliğe göre, memurlara 788 sayılı Kanu
nun 48 ve 85 nci, 3656 sayılı Kanunum 11 nci ve 6435 sayılı Kanunun birinci maddesi gereğince açık maaşı alan memurlardan 
sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi masrafları ile bunlardan vefat edenlerin cenaze masrafları yönetmelik esas
ları dairesinde kurumlarınca ödenmesi iktiza etmekte olup, bunun için geçen yılki fiilî sarfiyat göz önüne alınarak (7 800 000) 
lira teklif olunmuştur. 

12.350 Yakacak yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 213 ve geçici 20 nci maddeleri delaletiyle 4178sayılı Kanun gereğiSnce 1 500 ve daha yukarı ra
kımlı yerlerde sürekli olarak vazifede bulunanlardan 1 - 6 nci derece aylık alanlara 30 ve 7 - 14 ncü dereceden aylık alanlara 
15 liradan yakacak zammı ödenmesi gerektiğinden bu maksatla (200 000) lira teklif olunmuştur. 

12.370 EmeMi keseneği karşılıkları : 
Emekli keseneği karşılığı % 14 olduğundan 1972 malî yılında aylıklar için teklif olunan ödeneğin yüzde ondördü olan 
(185 373 709) lira teklif olunmuştur. 
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12.380 Soöyıal Sigtorîfcaüar Kurumlan ke seıuek: ve paiim feairşaMdlajrı 
Sosyal Sigortalar Kurumlarınım kesenek ve prim karşılığı % 12 olduğumdan 1972 malî yılında işçi ücretleri için teklif olunan öde
neğin yüzde onikisi olan (1 340 825) lira teklif olunmuştur. 

12.391 Yiyecek ve giyecek yarldımı : 
12.392 

Devlet Memurları Kanununun 211 ve 212 nci maddeleri ile geçici 20 nci madde si uyarınca ve 27 . 7 . 1971 tarih ve 7/2894 sayılı 
Kararname gereğince giyim kuşam giderleri) içim (120 001) lira teklif olunmuştur. 

12.410 Faızüa çalışıma üoreiti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kamunu muvacehesinde hazırlanacak yönetmeliğin meriyete girmesinden sonra lüzum ettiğinde ak
tarma suretiyle ihtiyacın karşılanabilmesi amacı ile bir lira teklif olunmuştur. 

12.420 Huzur ücreti : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 13 ncü maddesi gereğince yılda üç defa toplanan 9 üye ve 4 tabiî üyeden kurulu Şûra. 
üyelerine, aynı kanunun 16 nci maddesi gereğince verilmekte olan huzur ücreti ile Türk Kodeksi hakkındaki 3 . 3 . 1926 tarih 
ve 767 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince Türk Kodeksini tertip ve hazırlamakla yükümlü olmak üzere teşkil olunan 
komisyon üyelerine aynı Kanunun 3 ncü maddesi esasları dairesinde verilecek huzur ücreti ve 7355 sayılı Kanunun ikinci mad
desi gereğince Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi üyelerine her toplantı devresine mahsus olmak üzere huzur ücreti ödenmekte
dir. Bu ödemeleri karşılıyabilmek için geçen yılkı gibi (30 000) lira teklif olunmuştun:'. 

12.431 Hııfzussihfoa Okulu fconferante ücreti : 
Hıfzıssıhha Okulunda yapılan halk sağlığı kurslarınım yürütülmesinde, gerek memleket içinden ve gerekse milletlerarası oto
ritelerden davet edilecek ve komferamslarla, milletlerarası seminere katılacak kimselere verilecek ücretler için icabında aktarma 
yapılmak suretiyle karşılanması içim (1) lira konmuştur. 

12.432 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu konferans ücretleri: 
Sosyal Hizmetler Akademisinde verilecek konferanslar için (6 000) lira teklif olunmuştur. 

12.433 Diğer okullar konferans ücreti: 
Meslekî konularda yurt içimden ve dışından konferans vermek üzere davet edileceklerin konferans ücretleri için (13 000) lira 
teklif olunmuştur. 

12.441 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okullu ders ücreti : 
iSosyal Hizmetler Akademisi öğretmenliğine kadro kifayetsizliği sebebiyle öğretmen tâyini mümkün olmadığından ekseri dersler, 
başka fakülte ve yüksek okullardaki öğretim üyelerdne ek ders olarak Terilmektedir. Bu ücretlere ödenmek üzere (35 000) lira. 
teklif olunmuştur. 
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12.442 Diğer ısağlılk okulları ders ücretü: 
Gerek sağllık okullarında ve gerekse sağlık kolejlerinde 'asil öğretmen kadrolarının kifayetsiz oluşu sebebiyle dersler, saat başı 
ücretle öğretmen tutularak doldurulmaktadır. Ders ücretleri için (1 877 000) lira teklif olunmuştur. 

12.571 iş gıiiçiDüğü, i§ riski ve temitoSmıdeM $üç3Sük zamrm : 
1971 yılındaki fiilî harcama göz önüne alınarak (85 000 000) lira teklif olunmuştur. 

12.600 Ödül : 
îc'abı halinde aktarma suretiyle karşılanabilmesi için (1) lira konulmuştur. 

12.751 MMırruaniî dt yeri ödemeği r 
İcabı halinde aktarma suretiyle karşılanması için (1) lira konmuştur. 

12.811 jSürieMi görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde veya dışında bir vazifeye yeniden veya naklen tâyin 
(dunacaklai'a verilecek yol masrafı, yevmiye, aile 'masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yolluk için geçen yılıki gibi 
(900 000) lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yoülluğu : 
Sağlık müdürleri, hükümet tabipleri ve sağlık, merkezi mıoıiısuplarnıın m intaka merkezlerinin bulunduğu il ve ilçelerde belediye 
hudutları dışında seyahatleri halinde kendilerinle 6245 sayılı Harcırah Kanununun muvakkat vazifeye ait esasları ve umumi hü
kümleri dairesinde verilmekte olan yol masrafları ve yevmıiyeleıi karşılığı olarak geçen yı.l'ki gibi .">00 000 Jira teklif olunmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
ıBi'rl eşmiş Milletler Teknik Y<ardım İdaresi ilıe yapıtan 6848 saydı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince Dünya. Sağlık Teşki
lâtı ve Birleşmiş MüH/etler Çocuklara, yardım fonu (rNÎOKF) ile Bakanlığımız tarafından 'müştereken yürütülen programllar için 
Birleşmiş Milletler A'e bağlı teşekküller ve iki taraflı anlaşmalar gereğince muhtelif memleketlerdıen temin edilecek eksperlerin 
memleket dâhilinde yapacakları seyahatlere ait yol masrafı ve bunlara refakat edeceklerin harcırah ve masrafları ve UNİCEF 
d'ie akdedilen teknik yardım anlaşmasının tasdikine dair olan 6367 sayılı Kanun ile Birleşmiş Milletler, Dünya Sağliık Teşkilâtı ide 
akdedilen teknik yardım anlaşması iiıe bu anlaşmaya ait iki mektubun tasdikine dair olan 6666 sayılı Kanun ve bu kanunların 
2 nci maddelerine gövo akdedilen ek taltbikat anlaşın atarı gereğince ödenecek zarar ve ziyan ile mahkeme ve avukat masrafları 
ıolarak geçen yıl ödeneğinden 18 720 lira. noksaniyle 17 000 lira teklif-olunmuştur. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
,1971 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına lüzum hâsıl olduğu takdirde bunlara, vazife icabı ödenecek yol masraflarını ak
tarma ile ödenek temini suretiyle karşıhyabilmck üzene bir lira teklif olunmuştur. 
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12.816 Yolluk karşılığı verilen tıazmiinat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesi gereğince şehir ve kasabaların belediye hudutları dışında ve beHli bir vazife sa
hası dârilinde seyyar olara'k vazüfe gören sağlık memurları, sağlık koruyucuları, «ılıma savaş mıemıırları, köy ebeleri ve hasta ifâç-
layıcılarına ve'rilimehte olan tazminaıti'Jar karşılığı olup geçen yılki giibi G 000 000 lira teklif olunmuştur. 

12.821 Müfetltıişijer geçici görev yolluğu : 
Sağlık tesisi er'imizıi teftiş ve kontrol eden müfettişlerin yo] masrafları ile yevmiyeleri karşılığı olarak gederi yıla göre 70 500 lira 
fazîasıyle 900 000 dira teklif olunmuştur.-

12.832 Kongre ve [Konferans geçici görev yolluğu : 
Tıp salıasın'daM faaliyet ve gelişmeleri müzakere etmek üzere memleketimizde her sene tıpla ilgili çeşitli kongreler toplanmak-
ttadır. Bu cümleden olara'k 1971 yılında memleketimizde toplanması kararlaştırılmış olan millî mahiyetteki kongre, konferans 
've seminerler için geçen senekine güre (5 250.) lira fazlası ile (12 750) lira teklif olunmuştur. 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu: 
Hıfzıssihiha Okulunca Ankara dışı şehir, kasaıba ve 'köylerde yapılacak araştırmalarda, nüfus plânlaması, sosyal hizünet ve köy 
sağlık hizmetleri ile verem tedavi provelansmda çalışacak ekiplere ödenmek üzere (45 Û0O) lira teklif olunmuştur 

12.834 Kurs yolluğu : 
1971 yılında kursa çağrılacak sağlık personelinin 6245 sayılı harcırah kanununun 37 nci maddesi gereğince tahakkuk edecek 
yol ve yevmiyeleri karşılığı olarak gecen yıl ödeneği olan (300 OO'O) lira aynen teklif olunmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu ? 
4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı kanunla değiştirilen 9 uncu maddesi gereğince verilecek tedavi masrafları hakkıridaki yönetme
lik gereğince tedaviye gönderilecek memurların yoil masrafı için geçen yıla göre (78 600) lira noksanı ile (1001 OÖ0) lira teklif 
olunmuştur. 

12.853 Yurt dı§ı geçici görev yolluğu: 
Personelimizin görgü ve bilgilerini artıralbilimcısi ve sağlık sahasındaki yenilikleri tetkik edip memleketimizdeki tedavi kurumla
rının ileri memleketler düzecine çıkarılması için yurt dışına gönderilecek olanların yollukları için geçen yıla göre (25 ÖOO) lira 
fazlası ile (100 000) lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Ankara Yüksek ihtisas Hant a nesi ile Sosyal Hizmetler Aka'demisi ve ITıfzıssıMıa Okuluna getirilecek uz>man öğretmen ve konfe
ransçıların yol masraflarını karşılı ya bilmek için geçen yıl ödeneğine göre (8 600') lira noksanı ile (6 400) lira teklif olunmuştur. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici grrev yolluğu : 
Teftiş ve murakabe konusundaki gelişmeleri incelemek ve tatbik etmek üzere gerektiğinde aktarma ile ödenek sağlanabilmesi 
için (1) lira konmuştur. 
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12.871 Yurt dıışı staj ^e öğrenim yolluğu : 
Milletlerarası teşekküller ve iki taraflı anlaşmalar gereğince bâzı hükümetler ve Avrupa Konseyi tarafından tahsis edilen telknik 
yardım burslarından faydalanılarak yabancı memleketlerdeki yenilikleri tetkik .gidip memleketimizdeki Sağlık ve Sosyal Yardım 
Kurumlarında tatbik ederek kurumllarımızm ileri memleketler düzecine çıkarılması maksadı ile gönderilenlerin yol paraları ile 
zaruri masraflarını karşılamak üzore geçen yıla göre (5 800) lira fazlası ile (40 800) lira teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu (UNÎCEF), Dünya Sağlık teşikilâtı Merkezi Anlaşma Teşkilâtı (OENTO) gibi üyesi 
'bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerin genel kurul, idare konseyi ve komite toplantıları ile çeşitli kongre ve konferanslarına 
iştirak edeceklerin harcırah ve bavka masrafları için geçen yıla göre (28 750) lira fazlası ile (8ö 000) lira teklif olunmuştur. 

12.911 Yataklı 'Kurumlar geçici (görev yolluğu : 
Yataklı Sağlık tesislerince yatan hastaların meslekî yönden tetkik ve tedavilerinin incelenmesi ve çalışmaların fennî murakabeye 
tabi tutulması ve vazifelilerin daha yetkili elemanlarla danışma ve öğretici mahiyette karşılıklı temasların sağlanması ve ilmî 
ilerlemeden bilgi Edinmeleri, nokran cihaz ve malzemenin tesbiti için vazifelendirilecek pers'onelin masrafları için geçen yıl ödene
ğinden (7 500) lira noksanı ile (30 000) lira teklif olunmuştur. 

12.912 Çsvre Sağlığı ve "bulaşıcı hastalık1 arla savaş geçici görev yolluğu : 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhka Kanunu ve Bakanlığımızın teşkilât kanunu hükümleri gereğince sağlık müdürleri ve hükümet ta-
Ibipleri, çevrelerinddki bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele göreviyle yükümlüdürler. Her bulaşıcı hastalık olayında hadise 
yerine ilgililerin gitmesi ve heran çıkması mümkün olan bulaşıcı hastalıkları önleyici tedbirlerin alınması ve çevre sağlığının 
kontrolü için vazifeli personelin çevrelerini dolaşmaları zorunludur. Aynı zamanda artan nüfusumuzun bulaşıcı hastalıklardan 
korunması maksadı ile çeşitli aşıların her yaş grubuna zamanında tatlbiki için gezici ekiplerin kurulması gerekmiştir. Bu hizmet
lerin ifası için geçen yılmkinden fi 433 750)lira nıoksanı ile (3 925 500) lira teklif edilmiştir. 

12.913 Trahomla isavaş geçici görev yolluğu : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı ve (UNlCEF) ile Hükümetlimizin arasında yapılan anlaşma gereğince 1971 yılında trahom savaş faaliyetleri 
köylerde 'de yürütülecektir. Şehir, kasaiba ve köylere gidecek trahom savaş ekiplerinin yol ve yevmiyeleri için geçen yıla göre 
(41 250) lira noksanı ile (63 750) lira teklif edilmiştir. 

12.914 Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 
Frengi savaş teşikilâtı bizzat köylere giderek hiz/meti köylünün ayağına götürmekte ve bu sebeple gerek doğrudan doğruya frengi 
savaş teşkilâtı ile gerekse mahallî sağlık teşekkülleri personelinin bu hizmet konusunda belli sürelerle köylerde tedavi istasyonla
rında hasta takip ve tedavi hizmetleri için geçen yıl ödeneğine göre (49 500) lira noksanı ile (25 500) lira teklif olunmuştur. 

12.915 (Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu r 
iSıtma Eraddlkasyonu teşkilatı, Dünya Sağlık Teşkilâtı ile müştereken hazırlanan operasyon plânına göre 1972 yılı içinde 21 böl
geler grupu, 61 bölge ve 342 şube halinde çalışmasına devam edecektir. Teşkilâtın çalışmalarını yerinde incelemek ve gereken 
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dirdktifleri vermek ımaiksadı ile Dünya Sağlık Teşkilâtı, sıtma ekibi elemanları ile birlikte zaman zaman geziye çıkmaktadırlar, 
Personelin, yapacağı normal ve devri kontnollara katılacak olanların tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere ge
cen yıl ödeneğine göre (200 000) lira fazlası ile (960 000) lira teklif ddilnrişfir. 

12.916 Verem savaş geçici görev yolluğu : 
Dünya Sağlık Teşkilâttı ve (UNİOEP) ile Hükümetimiz arasında girişilen ve halen tatbik edilen anlatma gereğince BGG. tatbikatı -
ua 1971 yılında da devanı edile eeiktir. Gezici ekipler halinVle •devanı eden bu çalışmalar anla-sma gereğince vo beş yıllık plâna gö-

. re 120 ekiple çalışarak bütün yurt üathmkla faaliyette bulnaeaktır. BGG. Merkez teşkilâtı BGG. grupla ,rı seyyar ta rama ekilileri 
;seyyar tedavi ekipleri ve röntgen teknisyenleri halinde çalışılmakta olup bu teşkilât için geçen yıla güre (-12 000) lira. noksanı ile 
(4 259 600) lira teklif olunınmştur. 

12:917 Ana ve Çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması geçici görev yolluğu : 
()367 sayılı Kanunla tasdik olunan Birleşmiş Milletler Gocuklara yardım Fonu ile aikdedilen ya.rdım esas anlaşması ve bu kanu
nun 2 nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanılarak aynı fonla akdolunan .Ana v-e Gocuk Sağlığı tatbikat anlaşması gereğin
ce Ana ve Gocuk Sağlığı Merkezlerinde çalışan sağlık personelinin yol masrafı ve yevmiyelerinin Nüfus. Plânlamasında görevli 
•bakanlık merkez teşkilatındaki uzırn anların. ve ilkrlde vazifeli momurlann vazifeleri ieaht ayda 20 gün böl gole rinddü kasaba ve köy
lerde yapacakları seyahatlerde tahakkuk edecek masrafları karşılığı olarak, geçen y\\ ödeneğine göre (2!2 500) lira fazlası ile 
(40ü 000) lira teklif olunmuştu i'. 

12.918 Sosyal Hizmetler* iGeçici görev yolluğu : 
'7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Soısyal Hizmetler .EustitüsüinÜJi, çocuk '.sakım yuvalarının., ihtiyarlık balkım yurtlarının, kreş 
ve gün/düz balkım evlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin yakından kontrol ve muralkabesi ve diğer refah ve koordinasyon ku
rulları ile diğer hayır kııruım ve donu eklerinin çalışmalarının incelenmesi için pervan-n-edin. yapacakları gezil.ei.in giderleri karşılığı 
olarak geçen yıl ödeneğinden (2 500) lira fazlası ile (25 000) lira teklif olunmuştur. 

12.919 Cüzamla savaş geçici görev yolluğu : 
Oüzam bakımından andemi'k bölgelerde hizmet gören mütehassıs hekim, yandı m et sağlık personeli ve şoförlerin, Bakanlıkça tes-
ıbit edileeelk bölgelerde gerek sondaj mahiyetinde ve gerekse .'Lepra tarama, muayenelerinde görev alacak personelin geçici görev 
yolluklarını karşı 1 amale üzere1 geçen yıl öldeneğinden (22 500) lira. fazlası ile (00 000) lira tek lif olunmuştur. 

12.920 Halk sağlığı eğitimi, sağlık müzeleri ve sağlık istatistikleri geçici görev yolluğu : 
İllerde halk eğitimi ve istatistik hizmetlerini yürütmek üzere sağlık eğitimi ve sağlık istatistik'feri üniteleri, mevcuttur. P>u üni
telerde 245 personel çalışmaktadır. Bu ve merkezden gönderilecek personelinin geçiri görev yolluklarını karşılamak (üzere bu 
maddeye geçen yıla göre ('6 250) lira noksanı ile (60 000) lira konulmuştur. 

12.921 Donatım (hizmetlileri geçici görev yolluğu ? 
Taşradaki depo ve tamirihanelerin denetimi için bu maddeye ('3 750) lira noksanı ile (15 000) lira teıklif olunmuştur. 

http://gezil.ei.in
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13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık, merkez il ve ilçe Hükümet tabipliklerine, 1971 malî yılında Devlet Malzeme Ofisinden satınalmacak kırtasiye için 
geçen yıl ödeneğinden ('50 000) lira noksanı ile (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler : 
Bakanlık GVlenkez Teşkilâtı ile sağlık müdürlükleri ve Hükümet tabiblikleri ihtiyacı için satınaliınacak malzeme bedeli olup, ge
çen yıl ödeneği (150 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Merkez Teşkilâtı ile sağlık müdürlükleri ve Hükümet tabiplikleri ihtiyacı olan döşeme ve demirbaşların alımı ve mevcutların 
Itamiri, sefer teçhizatının tamamlanması için geçen J1^ ödeneğinden ('50 000) lira noksanı ile (100 000) lira teklif 'olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan sıhhi tıbbi ve sosyal konularla cserlerinsatınaİMiması ve dünyadaki tılblbi ilerlemeleri ta-
kibetmen maksadı ile abone olunan yabancı ve yerli dergi ve gazetelerin abone (bedelleri, sıhhi afiş ve sağlık dergisi ile haber 
Ibülteninin masrafları karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine göre (275 000) lira noksanı ile (500 000) lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
•'"Bakanlığın Fuel - Oil ihtiyacı yılda 1 080 ton olup taşra teşkilâtının ihtiyacı da geçmiş yılların tatfbikatiylc göz önüne alınmış 
ve (550 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
657 sayılı Kanunla hizmetliler memur statüsüne girdiklerinden yapılacak giyim - kuşam yönetmeliğine göre ihtiyaçlar aktarma 
yapılmak suretiyle karşılanmak üzere (i) lira konulmuştur. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Her hangi ıbir maddeden alınması mümkün olmıyan çeşitli ve müteferrik ihtiyaçlar karşılığında geçen yıla göre (2 500) lira nok
sanı ile (10 000) lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
'Şehir suyu, içme aıboıtıe ve diğer giderler için (125 000) lira teklif olunmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Gerek Merkez Teşkilâtına ait binaların ve gerekse taşra teşkilâtının temizlik giderleri için geçen yıl ödeneği (50 000) lira aynen 
teki it! olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
•.Bakanlığımız Merkez Teşkilâtı ve taşra için (')()() 000) lira teklif olunmuştur. 

13.240 Bahçe giderleri : 
ıBakaıiılık Merkez ve Taşra Teşkilâtının bahçelerine satmahnacaık çim tohumu ile alet've edevat karşılığı olarak (5 000) lira teklif 
edilmiştir. 
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13.352 Hükümet tabipleri için alınacak tıp aletleri ve malzeme [giderleri : 
Hükümet tabipliklerinin acele tedavi ve tıbbi müdahalede kullanacakları alet ve cihaz eksikliklerinin temini irin gecen yıl ödene
ğine göre (85 000) lira noksanı ile ('90 000) lira teklif olunmuştur. 

13.353 1262 isaryrlı iKanunun 10 ucu maddesi tatlbiik giderleri : 
1262 sayılı Kanunun 10 nıcu maddesi gereğince piyasada satmalınacak müstahzarlar için (9 500) lira teklif olunmuştur. 

13.410 Ulaştırima giderleri : 
13.430 

/Bakanlık binasındaki 500 lük santrallin konuşma ve abone masrafları, ÜNUOE11 yardımından gelen malzemenin taşıma ve sair gi
derleri ve PTT giderlerini karşılamak üzere geçen yıldan (110 000) lira fazlası ile (1 950 000) lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme onarma gidenleri : 
Makam otomobilinin bir yıllık benzin, motoryağı gibi işletme masrafları ile onarım giderleri için (7 500) lira teklif ediimişitir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve (onarma giderleri : 
1971 yılında teşkilâtı hizmetlerinde kullanılacak araçların bir yıllık işletme ve onarma masrafları için (127 000) lira teklif edilmiş
tir. 

13.610 Kira (bedeli : 
ıSağhk müdürlükleri ve Hükümet tabiplikleri işgalinde bulunan binaların kirası kargılığı olarak, artan kiraları da karşılamak 
üzere ve hastaneye çevrilen sağlık merkezleri bünyelerindeki Hükümet tabiplik!ermim yeniden bina kirahyaeağı da nazara alına
rak göçen yılın aynı (1 100 000) lira teklif olunmuştur. 

14.000 14.110 'Genel yönetimle ilgili hizmetler giderleri : 
Hükümet konakları dışında otuırarı örgütlerin yangından korunma giderleri için bu teritibe geçen yıla göre (10 000) lira noksanı 
ile (10 000) lira teklif olunmuştur. 

14.341 (Güvenlik giderleri : 
14.342 

7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 neıı maddesinin gerektirdiği giderler olup, maddenin muhafazası ve iler
lerde ihtiyaç vukuunda aktarma veya ek ödenek suretiyle karşılanması için bu tecrübe iki lira konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri : 
1971 senesinde açılması kararlaştırılmış olan kursların bilcümle masraflarını karşılamak üzere gecen yıla göre (1.0 500) lira 
noksanı ile (19 500) lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs gidenleri : 
İPakülte ve yüksek okullarda Bakanlığımız hesabına okuyan öğrencilere ayda (450) lira hesabı ile bir yıllık burs giderleri öğrenci 
ıbaşiına (ı3Ö0) liradan hare ve diploma .giderleri için geçen yıla göre (1 100 000) lira noksanı ile (7 900 000) lira teklif olunmuş-
tnr. 
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14.540 Araştırma (ve inceleme giderleri : 
Araştırma ve inceleme yapılmak üzere geçen yıl ödeneğine göre (9 500) lira noksaniyle (20 500) lira teklif edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanunun gereğince bilgilerini artırmak üzere dış ülkelere gönderilecek memurların gittikleri yerdeki öğrenci baremi 
ile memurun eline geçen maaşı arasındaki fark olarak karşılığı (18 450) lira tahsisat konulmuştur. 

14.711 Veremle savaş giderleri : 
14.719 

1971 yılında hizmete giren verem savaş dispanserleriyle BOG kampanyası başkanlıkları ve tarama ekiplerinin ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere (11 633 000) lira teklif edilmiştir. 

14.721 Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri : 
14.729 

'Bulaşıcı ve salgın hastalıklar mücadelesinde kııllaınlmak üzere satmalınacak malzeme ve her türlü masraflar için (20 792 000) 
lira teklif olunmuştur. 

14.731 (Sıtma ile isavaş giderleri : 
14.739 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ile müştereken hazırlanmış olan operasyon plânına göre, sıtma eradikasyon teşkilâtında kullanılmak üze
re bu hizmetlerin ifası için (12 8(55 000) lira teklif olunmuştur. 

14.741 Trahomla savaş giderleri : 
14.749 

5 hastane, 44 dispanser ve 158 trahom tedavi evinden meydana gelen teşkilâtın her türlü ihtiyacı için (1 G04 901) lira teklif olun
muştur. 

14.751 Zührevi hastalıklarla savaş giderleri : 
14.759 

6 frengi savaş müşavirliği 30 tedavi şubesi, 176 muvakkat frengi tedavi istasyonu ve 16 deri ve tenasül hastalıkları dispanserleriy
le sosyallestirilecek illerde yeniden faaliyete geçecek frengi savaş başkanlıklarının ihtiyacı için (515 000) lira teklif olunmuştur. 

14.761 C'üzzamla savaş giderleri : 
14.769 

Mevcut 11 cüzzam savaş dispanserleriyle sosyallestirilecek illerde yeniden faaliyete geçecek lepra savaş başkanlıkları ihtiyacı için 
(458 500) lira teklif olunmuştur. 
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14.771 Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması giderleri : 
14.779 

40 ana ve çocuk sağlığı merkezi, 50 şube ve 355 istasyonun her türlü ihtiyaçları ile 500 nüfus plânlaması kliniği için geçen yıl 
ödeneği ve 1971 yılında tatbikat sahasına girmiş olan nüfus plânlaması hizmetlerinin giderleri için (5 878 350) lira teklif olun
muştur. 

14.781 Hıfzıssıhha Enstitüsü giderleri : 
14.789 

Halkın hıfzıssııhha şartlarının ıslahı ve inkişafına ve her nevi hastalıklarla mücadeleye yarıyacak sıhhi ve fennî araştırmalar 
ve incelemeleri yapmak, bakanlığınca nevileri tâyin edilen serum ve aşıları ve sair biyolojik maddeleri hazırlamak üzere kurul
muş olan müessesenin kendisine yüklenen ilmî görevleri yapabilmesi için, yeni faaliyete geçen Erzurum ve İzmir şubeleri ile 
Esenboğa çiftliğinin de ihtiyaçları nazara alınarak (4 365 000) lira teklif olunmuştur. 

14.791 Muayene ve tedavi evleri ve sağlık istasyıonları : 
14.799 

[Mevcut 56 muayene ve tedavi evinin bir yıllık ihtiyaçları geçmiş senelerin tatbikatı göz önüne alınarak (380 000) lira teklif 
olunmuştur. 

15.000 15.221 Sağlık okulları ve sağlık kolejleri (giderleri : 
15.229 

Mevcut 10 031 iaşeye tabi öğrenci ve hizmetli kadrosu ile faaliyetine devam edecek olan 59 okulun ve 1971 - 1972 öğretim döne
minde tedrisata girecek olanların yıllık masrafı için (30 256 500) lira teklif olunmuştur. 

15.281 Cevher Nesilbe Sağlık Eğitim Enstitüsü, Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ve Florance NigMingale Yüksek Hemşire Okulu gider-
15.289 leri : 

Mevcut üç yüksek okulun yıllık her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere (705 500) lira teklif olunmuştur. 

15.291 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu giderleri : 
15.299 

7355 sayılı Kanunla kurulmuş olan ve 1970 yılında yeni binasına taşman müessesenin genel giderleri için (337 500) lira teklif 
olunmuştur. 

15.381 Sağlık müaeleri giderleri : 
15.389 

Bağlık bilgisini halka yaymak aıuaciyle kurulan sağlık müzelerinin «ayısı 12 dir. Bunlardan Ankara, Aydın, İstanbul, İzmir, 
Konya, Erzurum, Gaziantep, Tralbzon, Giresun, Gümüşane ve Manisa Hakanlığa, Bursa müzesi ise özel idareye aittir. 1969 yılında 
açılan 4 müze ile Bakanlığa bağlı "15 müzenin 1972 yılı giderleri olarak (241 000) lira teklif olunmuştur. 
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15.511 Devlet hastaneleri : ' 
15.519 

1974 yılı başında mevcut 42 390 yatak sayısına, mezkûr yılm son aylarında açılacak 4 000 yatak ile 1972 yılında aeüacak 2 400 
yatak ile, trahom, rehabilitasyon ve ana ve çocuk sağlığından devredilen 350 yatak ile ceman 44 790 yatağa kavuşacaktır. Bir 
yatak için : iaşe ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme, yakıt, elektrik, su, temizlik maddeleri, demirbaş eşya, kırtasiye, personel iaşe ve 
giyimi, ulaştırma masrafları, diğer alım ve giderleri gibi masraflar dâhil Maliye Bakanlığınca 1972 malî yılı için geçerli olmak 
üzere kabul edilen günlük (16.16) TL hesabiyle Devlet hastanelerimizin her türlü giderleri için (177 052 000) lira teklif edilmiştir. 

15.521 Sağlık merkezleri giderleri : 
15.529 

Halen 292 sağlık merkezimizde 3 434 yatak mevcuttur. Bir yatağın iaşe, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme ve umumi masraflar tutarı 
(16.46) liradan hesaplanmıştır. Sağlık merkezlerimizden her türlü giderlerini karsila.niak üzere (16 573 000) lira teklif olunmuştur. 

15.531 Doğum ve çocuk bakımevleri giderleri : 
15.539 

Mevcut 22 doğum evi ve 7 çocuk bakım, evinde» 1 692 doğum 795 bebek yatağı mevcuttur. Bir yatağın maliyeti (16.16) lira olup, 
doğum ve çocuk bakını, evlerimi :in hm- türlü ihtiyaçlarını kar-nhyabilmek için {'!•'• 2-!-!- 000) lira teklif olunmuştur. 

15.541 Verem hastaneleri giderleri : 
15.549 

Üç sanatoryum ve 32 göğüs hastalıkları hasta nelerimle mevcut yatak adedi 9 640 tır. Bir yalak için : iaşe ilâç-tıbbi ve sıhhi mal
zeme, yakıt, elektrik, su, temizlik maddeleri, demirbaş eşya, kırtasiye personel iaşe ve giyimi, ulaştırma masrafları, diğer alım, 
ve giderleri gibi masraflar dâhil Maliye Bakanlığınca 1972 malî yılı için geçerli olmak üzere; kabul edilen günlük (46.46) Tl. he
sabiyle verem hastanelerimizin hen' türlü ihtiyaçları için (47 0!0 625 lira teklif olunmuştur. 

15.561 Sosyal hizmetler kurumları giderleri : 
15.569 

Hizmette bulunan rehabilitasyon merkezi, kreş ve gündüz bakını evi ile yaşlılar bakım ve barındırma yurtları ve 1972 malî yılın-
ela hizmete girmesi öngörülen seısyal hizmetler kurumlarının her türlü giderlerini karşılamak üzere (1 623 500) lira teklif olun
muştur. 

15.571 Akıl hastalıkları hastaneleri : 
15.579 

Akıl hastalıkları hastanelerimizde mevcut 5 000 yatak ile 1971 yüı sonlarında açılacak 100 yatak ve 1972 de Gölbaşı ve Gaziantep'
te açılacak 120 ve 300 yataklı hastanelerle toplam olarak 5 520 yatağa ulaşacaktır. Akıl hastanelerimizin her türlü ihtiyaçları 
için (14 638 475) lira teklif olunmuştur. 
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15.611 Sağlık ocakları giderleri : 
15.619 

Halen faal 868 sağlık ocağı ve 2 200 sağlık evi meveudolup, 1972 yılında 88 sağlık ocağı hizmete girecektir. Mezkûr sağlık 
ocakları ile sağlık evlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak üzere (22 084 750) lira teklif edilmiştir. 

15.621 Sosyal hizmetler enstitüsü ve merkezi giderleri : 
15.629 

22 . 6 . 1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Sosyal Hizmetler Enstitüsü ile 4 sosyal hizmetler merkezinin her 
türlü giderleri için (333 502) lira teklif edilmiştir. 

15.631 Sıtma enstitüsü giderleri : 
15.639 

Adana'da halen faaliyette bulunan Sıtma Enstitüsünün her türlü giderleri için (52 000) lira teklif edilmiştir. 
15.641 Trahom enstitüsü giderleri : 
15.649 

'Trahom enstitülerinin her türlü giderlerini karşılamak üzere (41 500) lira teklif edilmiştir. 
15.651 Hıfzıssıhha Okulu giderleri : 
15.659 

Bir araştırma ve eğitim merkezi olan Hıfzıssıhha Okulu, Dünya Sağlık Teşkilâtı, UNİÖEF ve GENTO ile ortaklaşa eğitim ve araş
tırma projeleri yapmaktadır. Halen köylerde sağlık hizmetlerinin birleştirilmesi, nüfus hareketleri, tüberküloz mücadelesi gibi 
araştırma projeleri yürütülmektedir. Okulun her türlü giderlerini karşılıyabilmek için (257 001) lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.121 Merkez tamir atelyeleri. giderleri : 
16.129 

Halen faaliyette bulunan 19 tamirhane mevcuttur. Tamirhanelerin her türlü giderleri için (4 498 501) lira teklif olunmuştur. 
16.410 Yurt içi toplantıları giderleri : 

1972 malî yılı içinde toplanması kesinleşen kongre ve seminerler şunlardır : 1-- 22 nci Millî Türk Tıp Kongresi, 2 - 8 nci Türk 
,Nöno - Pisikiatri Kongresi, 3 - 9 ncu Türk Oftalmoloji Kongresi, 4 - .15 nci Türk Miknolbiyolıoji Kongresi, 5 - 6 ncı Millî Türk 
Dermatoloji Kongresi, 6 - 10 ncu Türk Pediatri 'Semineri, 7 - Ulusal Elektim Miktoskıopi Sempozyumu Kongresi ve 8 - Kan 
Endikaısyonları kongresi, 
Kongre ve seminerlerin raporları ve tutanakları baistırılacak ve sair yönetim masrafları karşılanacaktır. Bu masraflar için 
(80 000) lira teklif edilmiştir. 

16.419 Türkiye'de toplanacak uluslararası kongre ve seminerler giderleri : 
1972 malî yılında memleketimizde toplanacak olan Uluslararası Kongre ve seminerler şunlardır : 1 - FAO Dünya Gıda ve Bes
lenme Semineri, 2 - OENTO bulaışıeı hastalıklar Kongresi, 3 - ÖENTO Sıtma Kongresi ve 4 - Jincfeoloji Kongresi, 
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(Kongrelerin raporları ve tutanakları bastırılacak, bu toplantılara katılmalarında fayda umulan ve bu sebeple yurt dışından 
davet edileceklerin ikâmet, ve ağırlama masrafları ile sair yönetim giderleri karşılanacaktır. Bu masraflar için (100 000) lira 
teklif edilmiştir. 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve (öğrenci mübadelesi giderleri : 
(Bugüne kadar Bakanlar Kurulu kararı gereğince meöburi hizmet aranmaksızın burslu okuyan ve bursları 14.:520 nci maddeden 
ödenen yabancı uyruklu Türk öğrencilerinin (Kılbrıs - Batı Trakya, Irak, İran) ıbursunun 16.430 neu tertipten karşılanmak üze
re bu tertibe (67 500) lira teklif edilmiştir. 

16.711 !Makam (temsil giderleri : 
Bakanlık makamı tarafından yerli ve yabancı misafirlere yapılacak ikram ve sair masraflar için geçen yılkı gibi (30 000) lira tek
lif edilmiştir. 

16.712 ıGörevsfcl 'temsil giderleri : 
.Görevi icalbı yapılması zorunlu masrafları icabı halinde aktarma yapmak suretiyle karşılayabilmek için yeni açılan bu mad
deye (1) lira konulmuştur. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
1971 yılında memleketimize davet edilecek yabancı memleket sağlık mensuplarının ağırlama masrafı olarak (40 000) lira aynen 
teklif olunmuştur. 

16.810 'Bina onarımı : 
Halen Devlet binalarında hizmet gören ve onarıma muhtaç bulunan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Giresun, Kayseri, Ma
nisa ve Kars sağlık müzelerinin, Sağlık Merkezi, Doğum ve çocuk bakımevi, verem savaş dispanserleri, göğüs hastalıkları has
taneleri Sağlık ocağı ve lojmanlarının, sağlık okul ve kollejlerinin onarımı için geçen yıla göre (835 000) lira fazlasiyle 
(5 835 000) lira teklif olunmuştur. 

32.000 32.100 'Kamulaştırma ve sa'tmalma foedeli : 
Kamulaştırma ve satmalına bedeli olarak (6 044 000) lira teklif olunmuştur. 

34.000 34.610 Amerikan CAEE teşkilâtı tarafından yapılan ilâve gıda yardımı dolayısiyle Türkiye'de yapacakları idarî (her türlü 'giderleri 
karşılamak üsere ÇARE'in merkez Bankasındaki Ikesafema : 
OARıE Amerikan yardım ö r g ü ü tarafından yataklı tedavi kurumlarımızda Ana ve Çocuk Sağlığı Merkez, Sulbe ve istasyon
ları, Sağlık Ocaklarımız için saklanan ilâve gıda yardımı dolayısiyle örgütün Türkiye'de yapacağı idari ve her çeşit masrafları 
karşılamak üzere (800 000) lira teklif' 'olunmuştur. 

34.720 Uluslararası (Kurumlara yapılacak ödemeler : 
1972 yılında Dünya Sağlık örgütünde (4 109 135) Tl. UXIOKU'e (2 000 000) Tl. ve Ünicef tarafından gönderilen motorlu ta
şıtların montaj ve revizyon masraflarına katılmak payı (480 000) Tl. Uluslararası Biyolojik StandardLzasyon Cemiyetine (223) 
Tl. Avrupa Çocuk Felci ve benzeri hastalıkları cemiyetine (1 515) Tl. Uluslararası Hıfzıssıhha okulları birliğine (760) Tl. öden
mek icabetmekte olduğundan bu ödemeler için (7 925 000) Tl. teklif olunmuştur. 
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35.000 35.710 'Memurların (öğle yemeğine yardım. (Memurlar yardımlaşma sandığına iödenir.) 
•Bakanlık memur ve hizmetlileri yardımlaşma 'derneğine memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere 
(450 000) lira teklif olunmuştur. 

35.720 Dernek ve (benleri kuruluşlara yardımlar : 
(Kurulmuş derneklere yardım yapılım ası m «ağlamak anıaeiyle (1) lira konulmuştur. 

35.760 Türkiye Ulusal ve (Bilumum verem savaşı derneklerine yardım. (Dernek ve (benzeri (kuruluşlara yapılacak yardım esasları 
dahilindeki yönetmelik -(hükümlerine tabidir.) 
Verem Savaşı için personel yetiştirme ve verem savam derneklerine yardım itin (7 000 000) lira teklif olunmuştur. 

35.770 IKorunmaya muhtaç gocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun (gereğince fbirliklere yapılacak yardımlar : 
!(İ972 sayılı -Korunmaya Muhtaç çocuklara dair Kanunun 9 neıı maddesi ile bu ıKanımım uygulanmasına dair olan yönetmeliğin 
88 nci maddelerinin (iB) fıkrasına »-öre bakanlığımız hor yıl bütçesine, iller korunmaya muhtaç Çocukları Koruma Bir
liklerinde istihdam edilecek personel masrafları haıicolmak ve en az bütün özel idare ve belediyelerin bütçelerine koyacakları 
tahsisattın toplamından az olmamak üzere ödenek ayırmakla yükümlü olup, bu maksatla (.15 000 000) lira teklif edilmiştir. 

38.000 36.310 (Kamu teşekküllerine geçen yıllar 'borçları : 
Çeşitli sebeplerle seneleri zarfında, ödenemiyerek düyuna kalmış olan ve karşılıkları yıllar'i bütçelerinin ilgili tertiplerinde 
»mevcut bulunan kamu iktisadi teşcblıüsierine olan borçlara aktarma ile ödemek üzere (.1) lira teklif olunmuştur. 

36.320 Diğer ışfaçen yıllar borçları : 
Çeşitli sdbeplerle seneleri zarfında, ödenemiyerek düyuna kalmış olup, karşılıkları yılları bütçesinin ilgili tertibinde mevcut 
ıborclara ödenmek üzere (2 000 0O0) lira teklif olunmuştur. 
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11.000 11.440 Bakan iöden«ği : 
23 sayılı Kanuna tevfikan Mahiye bin lira hesabiyle Bakana ödenmesi gereken makam ödeneği olarak teklif olunmuştur. 

12.000 12.110 Devlet Memurları aylıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kınuııu ve bu kanuna ek 1327 sayılı Kanun hükümlerine, müsteniden bakanlığımız merkez ve taşra 
kurtuluşlarında çalışan personelin kadro aylıkları ile yapılan intibaklara güre derece ve kademe farkları ile 1972 malî yılı zar
fında müktesep durumlarına nazaran yapılacak kademe ilerlemeleri farkları da navara alınarak hesaıbedilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
<Ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nei maddesine müsteniden merkez ve taşra teşkilâtında çalışan, memurlara yapı
lacak aile yardımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 I>oğum yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nei mad'desitıe tevfikan merkez ve taşra teşkilâtında çalışan personele ödenecek 
doğum yardımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
657, 1327 ve 451)8 sayılı kanunlarla verilen yetkiye istinaden memurların ölümü halinde ailelerine yapılacak yardım karşılığı 
.olarak teklif olunmuştur. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
iBaşibakanlığııı 8 . 7 . 1971 »ün ve 27/202 - 538(> sayılı emirleriyle tedavi ve cenaze masrafları için vasati olarak beller Devlet me
muru için yılda (125) lira hesabiyle yıllık tutar olarak teklif olunmuştur. 

12.350 Yakacak yardımı : 
4178 sayılı Kanun hükümlerine göre rakımı (1 500) ve daha yukarı yellerde çalışan memurlara yakacak yardımı karşılığı 
•o 1 arak teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
fi'57 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve .1327 sa\nlı Kanun hükümlerine müsteniden Bakanlık merkez ve taşra kuruluşlarında 
çalışan memurların aylıklar ödeneğinin 5434 ve 1101 sayılı kanunlar hükmü gereğince kurum karşılığı olarak % 14 oranında 
hesaıbcdilerek teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi hükmüne tevfikan merkez ve taşra teşkilâtında bedenen çalışan odacı, bekçi ve şo
för gibi personele yönetmelik hükümleri gereğince verilecek giyim kuşam masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.392 Yiyecek yardımı : 
Tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
'Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

12.430 'Konferans (ücreti : 
'Tertibin muhafazası maksadiyle (1) lira teklif edilmiştir. 

12.440 Ders ücröti : 
Bakanlığımız teşkilâtında Gümrük ve muhafaza işlerinde umumî gelişmeler hız kazanmış olması nedeni ile hizmetler mahiyet, 
şekil ve miktar itibariyle çoğalmış okluğundan işlerin yetişmiş elemanlarla, kanun ve mevzuat dahilinde zamanında yapılması 
zorunluluğu karşısında bulunulduğundan meslekî bilgilerini artırmak maksadiyle merkezde 6 şar ay müddetle ve 2 devre olarak 

. açılacak olan Gümrük Muayene memurları, gümrük memurları, Gümrük Muhafaza memurları kurslarına katılacak olan memur
ların eğitim ve yetiştirilmeleri için ders okutacak öğretmenlerin öğretmenlik ders ücretlerini karşılamak üzere teklifte bulunul
muştur. 

12.020 Kasa 'tazminatı : 
Tertibin muhafazası maksadiyle (1) lira teklif edilmiştir. 

12J5S0 Tâyin (bedeli ve iaşe \bedeli : 
Tertibin muhafazası için (T) lira teklif edilmiştir. 

12.S71 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük ızammı : 
31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen ek madde hükmüne tevfikan iş güçlüğü ve iş riski ve 
teminindeki güçlük zammı karşılığı teklif edilmiştir. 

12.600 6935 sayüı Kanuna gtâne verile î©k tazminat : 
Güven ve asayişin korunması hususundaki görevlerinden dolayı her hangi bir surette yararlanan veya ölen Gümrük Muhafaza 
memurlarına 0535 sayılı Kanuna göre ödenecek tazminat karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.600 Ödül : 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 neü maddesi hükmü gereğince şimdilik tertibin muhafazası maksadiyle (1) lira 
teklifte bul unulmuştur. 

12.610 Yabancı <M ikramiyesi : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil öden'egi ; 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklifte bulunulmuştur. 

12.751 (Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 - 198 maddeleri hükmü nazara alınarak maddenin muhafazası için (1) lira teklif 
^edilmiştir. 
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12.811 ıSüreldi görev yollukları : 
ıBakanlığımız teşkilâtında kötü şartlara haiz yerlerde çalışan memurlarımız ile idarî zaruretler dolayısiyle yerleri değiştirilecek: 
memurlarımızın ve ayrıca emekliye ayrılacak personelin' zat ve aile yolluklarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımızın görevleri arasında bulunan kaçağım men ve talkibi işlerinde muhtelif yerlerde, İstanbul - Edirne arasında işliyen 
trenflıerde ve Çanakkale'den g&qen yabancı gemilerde refakat işlerinde ve yurdumuza 'gelip giden binlerce turist ve işçilerimizin 
gümrülk muayene işleri için Kapıkule Gümrük kapısı ile diğer gümrük kapılariYida vo limanlarında, hacıların muayene işlerinde 
'Güney gümrük kapılarında zaruri olarak görevlendirilecek memurların ve tetkik ve tahkik için lüzumu halinde muhtelif yerlere 
gönderilecek personelin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
Tertibin muhafazası için (11) lira teklif edilmiştir.. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
,Teftiş kurulu kadrosuna nazarau müfettişlere Ö245 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine ve bütçe kanunlarına bağlı (II) cetvelindeki 
esaslara göre ayrıca Avrupa'ya bir yıl müddetle gönderilecek üç müfettiş ile '6 ay müddetle gönderilecek bir müfettişin yolluk
ları karşılığı olaralk teklif edil mistir. 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
'Teşkilâtımızda görev almış bulunan kontrolörlerin yevmiyeleri karşılığı teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
'Gümrük ve muhafaza işlerinde umumi gelişmeler hız kazanmış, hizmetler makiye t ve şekil itibariyle artmış olduğundan işlerin ye
tişmiş elemanlarla kanuu ve mevzuat dâhilinde ve zamanında yapılmaisı zorunluluğu karşısında bulunulduğundan meslekî bilgile
rini artıırmaık •maksadiyle merkeze 6 şar aıy müddetle 2 devre olarak açılacak olan gümrük muayene memurlar*, gümrük memurları 
ve gümrük mıulıafaza memurlan kurslarına katılacak olan personelin kursların devamı süresince yevmiyeleri ile geliiş ve dönüş 
yolluklarmı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Bakanlığıımiiz teşkilâtında çalışan personelimizin umumiyetle kötü şartlı 'bölgelerde görev yapmakta olduk! arın dan haftalıkları hai
linde mahallen tedavilerine imkân olmiadığı aldıkları raporlarla te'sibit «dilmesi ve bu raporlara müsteniden mulhtelif yerlerden An
kara, istanbul, izmir ve sair yerlere sevk edilecek memurlarımızın zaruri yollulk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiş
tir. 

12.861 Müfettişler yurt (dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımızca WT% malî yılı iç'ode yabancı memleketlere tetkik ve incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek müfettişlerin 
yolluk ve yevmiyelerini bütçe kanunlarına bağlı (II) cetvelindeki esaslar dâhilinde hesaplanarak teklifte bulunulmuştur. 
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12.871 Yurt dışı (staj tve ıbğrenim yolluğu :' 
44!89 sayılı Kanun uyarınca tetkik ve staj maksadiyle yurt dışına gönderil'ecek memurlarımızın yollukları karşılığı olarak teklif 
edilmişltir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve kkmferanls yolluğu : 
Anılaşmalarla bağlı bulunduğumuz ve Bakanlığımızla direkt ilişkisi bulunan gümrük işbirliği1 konseyinin mutat toplantıları 
ile GATT, RCD transit ve ticaret karayolu anlaşmaları, AET karma1 Parlâmento Komisyonu gibi muhtelif kongre ve konferans
lara iştirak etmek üzere 1972 Mallî yılında yabancı memleketlere gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak 
üzere teklif olunmuştur. 

12.873 Yurlt dışı arastama ve inceleme yolluğu : 
Bakanlığımızı ilgilendiren çeşitli gümrük konularında incelemelerde bulunmak üzere 1972 Malî yılı zarfında yurt dışına gönde
rilecek memurların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklifte bulunulmuştur., 

13.000 13.110 Kırta&iye alımları ve güderleri: 
Her geçen gün iş hacmınd'a görülen artışlarla kâğıt ve mamullerine yapılan zamlarda nazara alınmak suretiyle teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının basılı kâğıt ve defter alımları ve giderlerinin gerektirdiği masrafları karşılamak üzere fiat artış
ları da nazara alınmak suretiyle teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş aLmları ve güderleri : 
1971 Malî yılı içinde alman ödenekle bir kısım idarelerin demirbaş ve döşeme ihtiyaçları cüzi dahi olsa karşılanmıştır. Ancak 
teklif olunan ödeneğin kabulü ile yine bir kısım gümrük idareleri ve kapıları devlet dairesi anlamına uygun hale getirilmesine 
çalışılacaktır 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Müşterek pazara girilmiş olmasından mütevellit mevzuatta vuku bulacak değişikliklerde nazara alınarak teklif edilmiştir. 

13.150 Yakaoak alımları ve giderleri : 
Yakıta ve akaryakıta yapılan büyük mikyasta zamlar, Merkez ve taşra teşkilâtı binalarının hassaten kaloriferle ısıtılması, bakı
mlından bu bölüme olan ihtiyaç durumunu ortaya koyar. Bu nedenle tertibe bir miktar ilâve yapmak lüzumunu doğurmuştur. 

13.190 Diğer alımları ve giderleri : 
Kâfi geleceği düşünülerek 1971 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının içme ve kullanma sulan masrafları karşılığı olup gecen yıla nazaran ödeneğin bir miktar artırılmış 
olması, nedeni sulara yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 
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13.220 TeniMifc giderleri : 
Merkez ve taşra kuruluşlarımızın gerektirdiği temizlik işlerine mütedair her türlü temizlik malzemelerinin temini için teklif 
edilmiştir. 

13.230 AyidınMinm giderleri 
Merkez ve taşra kuruluşlarındaki aydınlatma giderleri ile Hudut kapılarındaki elektrojen gruplarımın devamlı çalışmalarını 
sağlamak İçin gerekli akaryakıt ihtiyacını temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

13.240 Baltoçe giiieriiari : 
Bakanlığımıza ait bina bahçelerinin bakım ve tanzimi için teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
İlânlara yapılan zamlar ve devlet matbuasının döner sermayeli hale gelmesi ilân giderlerinde büyük artışlar meydana getirmiştir. 
Bıı ve sair yönetimle ilgili hizmetlere karşılık teklifte bulunulmuştur. 

13.320 Giyim - Ikuşam iaflımları ve gidertaıi : 
Kumaş ve dikiş bedellerinin artması ayrıca 4632 sayılı Kanunun 2 nci maddesine müsteniden alınan 19 . 9 . 1960 tarih ve 5/347 
s'ayılı Kararnamede yer alan muhafaza memuru ve gemi adamlarının elbise, yağmurluk, deri ceket, ayakkabı ve eldiven gibi 
giyim eşyası ile, vazifeye muta allık işaretler için teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ive giderleri : 
Deniz motorları ile gümrük kapılarında vazife gören personele yapılacak i'lk yardım için lüzumlu çeşitli tıbbi malzemenin temini 
karşılığıdır. 

13.360 Çalıştırıcı kuvvett alımları ve giderleri : 
İstanbul'da bulunan deniz tamir atelyesüıde muharrik kuvvet olarak sarf edilen elektrik bedeli ile buraya alınacak eşya ve 
malzeme bedeli karşılığı teklif edilmiştir. 

13.380 MaUaeıme atanları ve giderleri : 
Kiimyahaneler için alınacak lüzumlu cihazlarla mevcut telsiz ve radarların bakım ve onarımı karşılığı teklif edilmiştir. 

13.410 Poslta - telgraf giderleri : 
İş hacmmdaki artış ve hassaten PTT hizmetlerine yapılan zamlarla gümrüklerde sağlanan günlük hasılatın zamanında merkeze 
bildirilmesi nedeni ile bu tertib e ilâve lüzum hasıl olmuştur. 

13.420 Teleifan giderleri : 
Artan iş hacmi karşısında işlerin süratle intacımı temin maksadiyle çok zaman hudut kapılarından telefonla malûmat almak 
lüzumu hâsıl olmaktadır. Ayrıca işlerin gerektirdiği şehir içi konuşmaları dâ artmış olması buna inzimâmen telefon idaresinin, 
yaptığı zamlar sonucu bu tertibe de ilâve zaruretini doğurmuştur. 

http://atelyeisin.de


Bölüm Madde 
— 424 — 

13.430 Taşıma giderleri : 
Posta hizmetlerine yapılan zam nedeniyle ilk teselllüm ambarlarından teşkilâta gönderilecek eşyaların taşıma ve ambalaj mas
raflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran bir miktar fazla ödenek teklifinde bulunulmuştur. 

13.510 BaikanJık taşıt işletime ve oauarma giderleri : 
Bakandık makamı arabasının imletme ve onarma masraflarım karşılamak maksadı ile teklifte bulunulmuştur. 

13.520 Hâzmelt taJşitları işletme ve ouiarma giderleri : 
Bakanlık hizmet taşıtlarının işletme ve onarma giderlerine karşılık olup akaryakıt fiyatlarının artışı nedeni ile bir miktar ilâve 
lüzumunu doğurmuştur. 

13.530 Kaıra taşıtları işletme ve omjamna giderleri : 
Akaryakıta yapılan zam sebebi ile Gümrük Muhafaza Teşkilâtında mevcut motorlu vasıtaların işletme ve onarım masraflarına 
karşılık teklif edilmiştir. 

13.540 Denifc taşDtüarı işletme ve oııar ma gülerleri : 
Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtımızda mevcut deniz vasıtalarımın işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.610 Kir/a bedeli : 
İstanbul, iskenderun, izmir, Antalya, Haydarpaşa, Kilis., Samısuln, Tra!bzon, Van, Nusaybin, Bodrum, Zonguldak, Sirkeci, Kapıkule, 
Ankara ve Derince Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtlının işgali altıcıda bulunan binaların kira bedellerini karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 

14.000 14.110 Hükümet ikoiniaHdıam dışında oturan örgütlerin yangından kcırrainra giderleri : 
Mardin Gümrük idare binası hariç Bakanlık taşra teşkilâtının tümü Hükümet konakları dışımda kiralık binalarda çal ıhmaktadır. 
Yangın söndürme cihazları yok denecek kadar azdır. Bu nedenle değeri yüz milyonları aşan malzeme ve binaların yangından 
'korıınmıaHi atmacı ile bu tertibe ilâve zarureti doğmuştur. 

14.160 Gümrük hizmetleri gidenDeri : 
5387 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinde yapılan değişiklikle gümrük a.niıbarlarmdaki eşyaların takviyesine gidilmiştir. Bu itibarla, 
yapılacak üllân bedelli, kaçak ve sahipsiz ıeşya ve hayvanların bakım ve saltış giderleri, zayi olan eşyanın tazmin bedeli, kimya-
hanelter dışında yapılacak tahlil masraflanyle çeşitli sebeplerle el. konulan vasıtalara ait ardiye ücretleri kanlılığıdır. 

14.341 3325 sayılı Kamumun 3 ncü maddesiiıım gerektirdiği giderler : 
'Tertibin muhafazası için bir lira teklif ediümiştir. 

14.342 7128 sayılı Kanuna dayanalaralk çılkarılacak tüzüğün 119 ncu maddesinin gereksindiği giderler : 
Maddenin muhafazası bakımından Mr illira teklif edilmiştir. 

14.420 'Msbe'ti ikaMııMıarla ^ılrfcilımiş kesenek ve ikramiyeler : 
Kaçakçılık hâdiseleri dolayısiyle 6846 sayılı Kanun hükmüne tevfikan muhbir ve müsâdirlere verilecek ikramiye karşılığıdır. 
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14.430 Para taşımla giderleri : 
.Para taşıma giderlerini karşılayabilmek için teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Görgü ve biigilıerini artırmak maksadryte Bakanlık merkezine kuma gelen Gümrük ve Muhafaza memurlarının kurs masraflarını 
karşı'lamaik üzere teklif edilmiştir. 

14,520 OBurs giderleri : 
Bakanlığımız hebasına fakülte ve yüksek okullarda okuyan öğrencilerin burs ve senelik imtihan hareı ve »sair giderleritıi karşıla
nmak üzere tekllif edilmiştir. 

14.550 iStaj ve öğrenim. giderleri : 
•Görgü ve bilgilerini artırmak için staj ve öğrenimıdıe bulunacakların masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

16.000 16.620 Gizli haiber alma giderleri : 
{Bakanlığımızın görevleri arasında bulunan gizli haber alma giderlerini (karşılamak üzere teklifte bulunulun ustur, 

16.711 (Malkaım. temsil gidenleri : 
Gerek yurt içi ve gerek yurtdışı temaslar dolayısıyle yapılacak ağırlama ve bâzı törenler için ihtiyaca binaen zaruri harcama
ları karşılatarak üzere teklif edilmiştir. 

16.712 GörevM1 temsil giderleri : 
Tertibin muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez ve taşra kuruluşlarının işgalinde bulunan Devlete ait bâzı gümrük bmalarının küçük mikyastaki tamirlerini temin 
(inaksaıd'iyle teklif edilmiştir. 

16.820 iMakina ve teçhizat onarımı : 
•Gümrük kapılarımın aydınlatılmasında kullanılan jeneratörlerin onarımlarını ve kantar, terazilerinin ayar ücretlerini karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 
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32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
İpsala (K'mırük .kapısı saıhaısrrnn tevsii m aksa eliyle yapıla.'eaik kamulaştırma giderini ve Adana ile Çiği i Hava alalılarında yap
tırılacak; gümrük Ibinalanuın arsa, kanmla§tı>rma bedellerini karşılamak ü/ere teklif eldil»)niştir. 

35.000 35.656 Kaçakçılarla çarpışma neticesin de ölenlerin tse'hiiz, teMin ve kabir yapma mas raf kırı : 
Tertibin ımuhafaKası için bir l ira tekili" eldi imiktir. 

35.710 'Griiınrii'k ve Tekel Bakanlığı memurlarına öğle yemeklerine yardım. (Gümrük memurları Yardımlaşma Sandığına) 
Bakanlık merkez teşkilâtımda çalışan 1V>>\ .memurun beher memura günıde 125 km niş hesabiyle öğle yelmeklerinde yardım
la a bulunulmak üzere teklif edilmiştir. 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ge çen yıllar borçlan : 
Taıaillnk ettiği yıllar bütçeleri tertiplerinde karçılikları nıevcuıdolıvp da za tnana^mına uğramamış borçların tahakkuku ha
lende öd enim esini sağlam'ak maksadiyle teklifte bukuıuılmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edeceJk idiğer geçen y illar borçlarımı .karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.600 Gerüverilecek paralar : 
ıKan'imterıua .müsteniden mükellefi e ıidern. taksit edilen, vergi ve resiinnl erden fa/la ve yersiz alınidığı anlaşılan 1050 sayılı (lenei 
MuJhassebe Kanununun 48 nei (maddesine tevfikan sahiplerine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 
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TARIM BAKANLIĞI 

1972 malî yılı 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR BÜTÇE GEREKÇESİ 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDENİEKLER : 

11.440 Bakan ödeneği : 
24' . 2 . 1<9$2 gün ve 233 ve 66 sayı'h kaunnlar'la babanlara ayda (1 000) lira teftnsil ödeneği verihudlcteklir. 1 000 X 12 = 12 000. 

12.000 PERSONEL GllDEE'LERıt : 

12.110,12.122 Ayliklar : 
U'3'22 sayılı G ênel Kadro Kanunu ile toııba ikadnodan alman 'kadrolara, 057 ve 1327 sayılı kanunlar gereğince intibakı yapılan ele
manların aylikları karşılığı teklif dlıurnıuişıtur. 

Tıiitılbak yapılan katin) karşılığı 
23 m\ Atlet 388 857 420 Toplanı 5114 993 240 
5 9İ5'8 Torba kadrolar 

Karşılığı 82 467 420 Tenzil 51 500 524 
Kademe farkları 2 416 000 
întıfbak farkları -f- 41 252 400 Teklif 483 492 716 

Toplanı 514 993 240 

12.251, 12.295 Yabancı uzananlarla yardımcıları ücreti ı 
Tarım, tarımsal mücadele, veteriner, hayvancılığı geliştirme projeleri ve su ürünlerinde çalışacak yabancı uzman ve yardımcıları
na ödevıeee'k ücret karşılığı teklif 'orundu. 
Tanım IM'2 400 
•Mücadele 1 
Veteriner 1 
Hayvancılığı geliştirme 720 000 
Su ürünleri 1 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 
TüHk asıllı yalbancı uynıkTu 3 elemanı iein teklif edilmiştir, 
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12.281,12.288 İşçi ücretleri : 
Tarım, tanımsal mücadele, veteriner, pamuk, ve eğittim merikıezlerinde çalışacak işçilere ödenecek işçi ücret ini için tefklif olundu. 
Taran 10' O00 000 
Mücadele *> 000 000 
Veteriner 1 686 000 
Pamuk 5O0 000 
Okullar 1 5010 000 
Veteriner okulları '30 000 
Eğitim Merkezleri '25 000 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Aileyardımr: 

<6'57 sayılı Kanun gereğin'ce aile yardımı ödeneği teklif edildi. 
12.320 Doğum yardımı : 

•ööiT sayılı Kauun gereğince doğum yardımı ödeneği teklif •edildi. 
12.330 Ölüm yardımı : 

657 sayılı Kanun gereğince ölüm yardumı ödeneği teklif edildi. 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 

'657 saydı Kanunun 209 ve 210 ncu maddelerinle göre teklif edildi. 
12.350 Yakacak yardımı : 

'657 saydı Kanunun 213 ncü maddesine göre teklif edildi. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 14,5 ğu üzerinden hesaben konaıl muştur. 

12.381 Sosyal Sigortalar kurumları : 
12.384 Kesenek ve prim karşılıkları : 

Muhtelif hizmetlerde çalıştırılacak işçileı-e 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu icabı işveren sıfatiyle ödenele'k prim 'için teklif olun
du. 

12.391 Giyecek yardımı : 
12.392 Yiyecek yardımı : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 211 ve 212 nıei maddeleri 'gereğince yapılacak yardımlar için teklif edildi. 
Giyecek 
Ziraat : 1 225 000 veteriner 772 524 mücadele : 788 524 pamuk : 21.055 
Levazım : 71.076 hayvancılığı geliştıkmıe : 44.596 
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12.410 Fazla çalışma ücreti : 
12.421 Huzur ücreti : 
12.424 

657 sayi.li Kanunun 178 nci maddesine göre teklif yapıldı. 
Çeşitli hizmetler için artırma, c!k siltme ve ihale komisyonlarında bulunacak belediye üyelerine huzur ücreti ödcaımek üzere teklif 
yapıldı. 

12.431 Konferans ücreti : 
12.434 

Çeşitli eğitim dallarında verilecek (konferans ücretleri için ödenek teklif 'ediflıdi. 
12.441 Okullar askerlik ders ücretleri : 

Tarım ve Veteriner okutlılarında 657 sayılı Kanuna göre öğretmenlere ödenecek askerlik dersi ücreti için teklif olundu. 
Ziraat 
Veteriner 

12.442 Ders ücretleri : 
12.443 

Tarım ve Veteriner okullarında 657 sayılı Kanıma göre öğretmenlere fazla ders ücreti için teklif olundu. 
12.510 Okullar ek görev tazminatı : 

Maddenin muhafazası içıin 1 lira teklif olunmuştur. 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 

1327 say.nlı Kanunıun 71 nci mıaddesiyıle getirilen ek maddeye göre verilecek iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zaımmı 'ola
rak teklif edildi. 

12.600 Ödül ; 
657 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi gereğince ödenecek ödüller için, teklif olundu. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince Yönetmeliği hazırlanunca ödeoımıek üzere ödenek telklif edildi. 
YOLLUKLAR : 

12.811 Sürekli görev yoUuğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun' 10 ncu maddesi 'gereğince yurt içimde veya yurt ? ışında bir' göreve yeniden veya naklen atananlara 
verilecek yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı olarak ödeneeeik yolluklar için ödıenelk teklif olundu. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Çeşitli hizmetlerin ifası için geçici görevle gönderilecek memuınlara il ve ilçe belediye hudutları dışında seyahatleri halinde ken
dilerine 6245 sayılı Kanunun geçici göreve ait esaslar ve genel hükümler dâhilinde verilmekte olan yol masrafı ve yevmiyeleri 
»karşılığı olarak teklif edileli. 

http://sayi.li
http://say.nl
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12.814 Yabancı uzmanlarla yardümcıla rı geçici ^orev ydlluğu. : 
(Muhtelif anlaşm-alar ve teknik yardım talepleriyle Bakanlığın çeşitli konularında çalıştırılmak üzere yurtla gelmiş ve 1972 
yılunda gelecek yabancı uzman ve yardımcılarının geçici görev yollukları için teklif etli İldi. 

12.817 
12.819 YollUik karşılığı verilen taızminat : 

6245 sayılı Harcırah, Kanununun 49 meu umaddesi gereğince şehir ve kasabala nıı belediye hudutları .dışımda ve muayyen va
zife sahası dâhilimde seyyar olarak1 vazife gören köy teknik ziraat öğretmenleıi iile hayvan .sağük memurlarına verilmekte 
olanı tazminatı ödeırme'k üzere teklif edildi. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
(Bakanlık kuruluşlarını teftiş \re kontrol eden otuzbir müfettişin yol masrafı ve yevmiyelerinin, ödenmesi için 'teklif edilmiştir. 

12.831 
12.833 öğrenim yollMdaırı : 

nadidelerini muhafazası için geçen yıl «"K!eneği aynen teklif edilmiştir. 
12.834 
12.839 Kurs yollufeîan : 

Tarım, veteriner, pamuk, tarımsal mücadele ve su ürünleri konularımda; açılacak kısa ve uzun ısüreü çiftçi kursları ve teknik ele-
(manliuritn. katılacağı toplantılarla, suni tohumlama, besi emme, ıslah, hastalıklarla savaş konularında yenilikleri ve son metotları 
teknik elemanlara öğretmek nıaksadiyle açılacak, kurslara iştirak edeceklere verilecek yolluklar için teklif ediİtli. 

12.841 Tedavi yoluğu : 
'Teidaviye gönderilecek personele yol masrafı ödenmek üzere teklif olumdu. 

12.853 Yurt daışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız görev ısahasına giren konular üzerinde ileri gelişmiş yabancı m em 1 ek. eti e re gönderilecek teknik elemanlar için 
ödemek teklif olumdu1. 

12.854 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları yurt dişi geçici görev yolluğu : 
Çeşitli ani aışımalarl a •memleketlimize geliri! e celk veya geçmiş y di arda getirilmiş olup da 1972 yılımda müddetleri sona ere
cek olanı yabancı uzman ve yandiımcılarınm. yapılan anlaşma, esaslarına gür? ödenmesi gereken Kİ iş yolluklarını karşıla
mak üzere teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurct dışı geçici göre yolluğu : 
Dış ülkelerdeki zirai gelişmeleri tetkik' etmek, bunlara ait organizaısyon ve uygulama metotlarını yerinde görmek üzere 
gönderilecek elamanların yolluklarına, ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

12.871 Yutft dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Üyesi bulunduğumuz uluslararası 'kuruluşlar İle ikili anlaşmalarla sağlamam burslardan yararlanarak yuırduimu'Z tarımınım ileri 
gelişmiş ımemleketler seviyesine çıkarılması ve kalkınma plânının uygulanması gayesi ile yeni .metotlar üzerinde staj ve 
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öğrenim, için, yabancı memleketlere çeşitli konularda evvelce gönderilen, ve gönderilecek dan', teiknik elemanların gidiş ve dö
nüşlerine ait giderlerini karşı lamalk ve ayrıca 557 sayılı Kamın gereğince yabancı (memleketlere gönderilecek teknik ele
manların giderlerinin de kar ş.lannıaısı i'çin ödenek teklif edilmiştir. 

12.872! Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi 'bulunduğumuz Birleşmiş1 Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı ile her yıl katılma payı ödediğimiz uluslararası diğer 
kuruluşların 1972 yılında düzen liyeeekleri kongre ve konferanslarla sair surette düzenli emeç ek seminer ve toplantılara iştira
kimiz önemli olduğundan söz konusu toplantılara iştirak edecek elemanların yol ve zaruri giderlerini ödemek üzere teklif 
edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğince 1972 yılında ileri gelişmiş memleketlerde çeşitli konular üzerinde en son gel işim elerle ilgili 
açılacak kurslara bilgi ve görgülerini artırmak, maksadiyle iştirak edecek teknik elemanların zaruri nıa'.sraflarmınj karşılamması 
için ödeındk teklif edilmiştir. 

12.910, 12.911, 12.912, 12.914, 12.915, 12. 917, 12.918 Özel hizmet yollukları : 
Tarımı, tarımsal mücadele, veteriner, pamuk, tarım propaganda, hayvancılığı geliştirme ve su ürünleri, işlerinde çalıştırılacak 
teknik personelin görev seyahatle;'! esnasında yapacakları giderleri karşılamaik üzere ödenek teklif edillmıilş'tir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
1:3.110 (Kırtasiye alımları ve giderleri : 

1972 yıllımda Bakanlık için Devlet Malzeme Ofisinden satınalına.cak kırtaisiye için tdkli'f olunmuştur. 
13.120 Basılı 'kâğıt ve defter alım ve giderleri : 

Satınalınacak lüzumlu kâğıt ve malzeme için teklif olunmuştur. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri : 

1972 yılında ısaıtımah:n:a>caik döşeme ve demirbaş ile mevcutların taımir masraf lan karşılığı ödemek teklif olmımtıştıır. 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı basma ve yazı ve resimlerin Derleme Kanaımıunda sayılan basma yazı ve resimlerin, 
satmalıma, abone, bastırma, çoğaltma, ve ciltleme bedel ve giderleri ile telif ve tecrüfme haklarınım, satmalma ve kiralama 
ücretleri ve bunlara ilişkin: diğer giderler için ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Satınalımacak kömür, odun Foil . oil bedeli ile sair harcamalar için ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 (Diğer abmlar ve giderleri : 
Yukarıdaki maddelerden kaırşılanamiıyan veya tertibi bulunm'adığiîidan ödememiyen genel yönetimle ilgili giderler ve (500) 
liraya kadar küçük om arım giderleri bu maddeden ödenmek üzere ödenek teklif edildi. 
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13.210, 13.290 ©enel yonıetöımle ügüli giderleri : 
iMerkez kurukifuına ait şehir suyu, içme suyu, temizlik, aydınlatma, mahçe gelirleri ve diğer yünetimj giderleri için ödenek teklif 
olunmuştur. 

13.351, 13.353 iSağıîik araç, (gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
1. Yapıllmakta oil'an hububat, tütün, zeytin, frnldık, pamuk, narenciye ve diğer çeşitli mücadeleler için ilâç ve malzetmeler, 
2. Doğu illerinde mevcut, küçük ve büyük baş hayvanların iç ve dış paraziter hastalıklara ikarşı ilâçlaninudarı, 1284 sa
yılı Hayvan Sağlık. Zabıta-sı Kanun ve Tüzüğüne göre sirayete mâruz hayvanlara yapılacak dezeınieksiyon, biyolojik mad
de sağlıfe kuruımlarınm kimyevi madde ihtiyacını temin etmek üzere ödeneik tek M olunmuştur. 

13.410, 13.420 Ulaştırma giderleri : 
PTT İdaresinden 19l72yiilindasatxnaliiiıacak pasta pulu ile telgraf ve telef'orı ücret vekıonuşnıalarına ödenmek üzere teklif olun-
ımuşıtuır. 

13.510 13.520 Taşıt diletme ve onarın a giderleri : 
iMalkam otomobil ile merkezde mevcut taşıtların bir yıllık işletene unasraflan için ödenek teklif edildi. (Vasıta mevcudu : 4) 

13.610 Kira bedeli : 
Halen kira ile oturan bâzı dairelerin işgalinde bulunan binaların 1972 yılı. kiralarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 
ıNecatibey 98 numaralı binanın yıllık «kirası 753 790 
Akay caddesi. 16 numaralı binanın yıllık kirası 2.1.0 000 ; 
[Bestekâr sokak No. : 10/1 dairenin yıllık kirası 211 000 
Adakale sokak. 51 No. lu Apart. nın 4 No. lu dairesinin kirası 16 200 
Adakale sokak 5.1 No. lu Aprt. nm 1 ve 3 No. lu dairelerin yıllık kirası 32 500 
ıSu ürünleri için kiralanan Tunah Hilmi Cad. 117 No. lu Apt, 4 No. lu dairesinin 
kirası 
Adakale sokak. 51 No. lu Apt. 5 ve 6 No. lu dairelerin yıllık kirası 
ISu ürünleri için kira bedeli 
Vergiler ve sözleşmeye uygun diğer ıgiderler 

1 212 890 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : ' 
14.110 Hiifeümet talakları dışında oturan örgütlerin yanığından korunma giderleri : 

Hükümet konakları dışında oturan teşkilâtın yangından korunma giderleri için teklif olunmuştur. 

24 000 
32 400 

Iİ08 000 
15 000 
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14.341 
14.342 iGrüıvenlük giderleri : 

3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderlerle 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu madde
sinin gerektiği harcamalar için teklif edilmiştir. 

14.511 
14.515 (Kurs giderleri : 

Tarım, veteriner, tarımsal mücadele ve su ürünleri hizmetleri için 1972 yılında açılacak kursların gerektirdiği giderler için tek
lif olunmuştur. 

14.520 Burs giderleri : 
1972 yılında Ankara, Ege, İstanbul, ve Ata'tünk üniversiteleri ziraat ve veteriner fakültelerinde Bakanlık hesabına burslu olarak 
tahsile 2 199 öğrenci devam edecektir, öğrencilerin burslariyle üniversite harçları ve tedavi masraflarını karşılamak üzere teklif 
edilmiştir. 
Ankara Veteriner Fakültesi 481 
Elâzığ Veteriner Fakültesi 100 
Ankara Ziraat Fakültesi 040 
Adana Ziraat Fakültesi 70 
Erzurum Ziraat Fakültesi 452 
İzmir Ziraat Fakültesi 456 

14.541 
14.544 (Araştırma 've inceleme (giderleri: 

Anlaşmalar icabı teknik yardım talebcdilen memleketlerden yurdumuza gelmıg ve 1972 yılında getirilerek Bakanlığımız emrinde 
çalıştırılacak ecnebi uzman ve hizmetlilerle eksper masraflarının karşılanması, çeşitli konular üzerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelere ait masraflar ile (R) formülü dahilindeki hizmet giderlerini karşılamak üzere teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğreînim giderleri : 
Yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri ile staj ve öğrenimle ilgili olup teknik ve diğer yardımlar ve dış ülkelere yollanılan-
ların maaşları ile öğrenci baremi arasındaki farklar, Bakanlığa bağlı kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını dü-
ızenleme Yönetmeliğinin 13 ncü maddesi gereğince öğrencilere yapılacak ödemelerde bu tertipten karşılanacaktır. 

14.811 
14.819 Tarım işleri ıgiderleri : 

67 il teknik ziraat müdürlüğü, 562 ilçe ziraat teknisyenliği ile bu ilçelere bağlı faal 628 teknik ziraat öğretmenliğinin bir yıllık 
faaliyetleri için büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek ve diğer alım ve giderlerine harcanmak 
üzere teklif olunmuştur. 
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Taşıt vasıtaları mevcudu -9(54 
(Selektör o 030 
Traktör 200 
Diğerleri 150 

14.821 
14.829 Tarımısal ımiicadelıe giderleri : 

10 Bölge Zirai Mücadele ve Karantina Reisliği, 50 Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü, ;î Zirai Mücadele Grup Şefliği, 3 
(Bölge Zirai Mücadele Levazım Amlbarlan Müdürlüğümün aydınlatma, ısıtma, su, demirbaş, döşeme giderleri ile çiftçiyi zirad mü-
ıcadele konusunda eğitmek maksadiiyle yayınlanacak çiftçi mektubu ile her türlü masrafları karşılamak üzere ödenek teklif 
(olunmuştur. 
Taşıt mevcudu 4';% 
Motorlu pülverizatör 9 000 

14.831 
14.839 Veteriner işleri (giderleri : 

(6 Bölge Veteriner Başmüdürlüğü, (i 7 il merkezi ile 540 ilçede mevcut Veteriner Teşkilâtının, koyun, ve tiftik keçi ıslah ve yetiş
tirme grupunun, resmî ve özel -s ek töre ait fabrikalarımızın ihtiyacı bulunan ince yapağının memleket dâhilinde temini ve yurt 
sığırcılığının ıslahı mevzuunda büyük hamleler yapan suni tohumlama işlerinin .gerektirdiği hizmetler için ödenek teklif edil-
ımiştir. 
Taşılt mevcudu 782 
Hayvan mevcudu 4 029 

14.851 
14.859 Pamuk işleri (giderleri : 

Ege ve Çukurova bölgesi pomük teknik müfettişlikleri Antalya bölge pamukçuluk mütehassıslığı daireleri ile iller sektör ve cır
cır evlerinin bir yıllık faaliyet 1 eri için ödenek toklu edilmiştir. 
Vasıta mevcudu 9 
(Selektör 85 
ıÇırçır makinası 288 

14.871 
14.879 Hayvancılığı geliştirme projeleri giderleri : 

Entansif süt sığırcılığı projesinin uygulanacağı 4 bölge müdürlüğü ile 8 proje grupunda, gerekse 1972 yılında kurulacak Er-
'/unım Böljge Müdürlüğü ile bünyesindeki 8 ayrı yerde kurulacak proje gruplarının yıllık ihtiyaçları için ödenek teklif edilmiştir. 
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14.971 
14.979 !Su lürünleri (giderleri : 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince kurulmuş bulunan Su ("iriinleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesi maksadiyie 
ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 

15.251 
15.259 Okullar giderleri : 

'Mevcut okullarla yeniden açılacak okulların bir yıllık masrafları için ödenek teklif edilmiştir. 
Tarım okulları öğrenci sayısı 3 .379 
Veteriner okulları öğrenci sayısı 493 
Büıio Tarım 6 139 380 

Veteriner 490 620 
Ulaştırma Tarım 443 190 

Veteriner 24 310 
Taşıt işletme Tarım J 263 015 

Veteriner 32 385 
Giyim - kuşam Tarım 1 953 300 

Veteriner 171 700 
•Malzeme Tu rım ,1 902 368 

Veteriner .307 632 
Yiyecek Tarım 6 745 668 

Veteriner 564 332 
.Diğer alımlar Tarım 740 290 

Vet; eriııer 24 710 

15.391 
15.399 Tarımsal eğitim 'merkezleri giderleri : 

Ankara Personel Eğitim Merkezi ile Amasya - Gökhöyük Ziraat Alet ve Makinaları Eğitim Merkezi ve 1972 yılında yeniden 
kurulması plânlannuş bulunan, Ege Bölgesi Personel Eğitim Merkezinin bir yıllık faaliyetleri için ödenek teklif edilmiştir. 
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15.711 
15.719 Tarım ve /tarımsal araştırma kurumlan giderleri : 

(Bölge zirai araştırma enstitüleri, tohum ıslaih ve deneme istasyonları, çeşitli hayvancılık müesseselei'i ve muhtelif müesseselerde 
yapılacak araştırma projelerinin uygulanması için lüzumlu ödenek teklif edilmişıtii'. 
Vasıta mevcudu 230 
Traktör 210 
[Biçer - döver ve diğerleri 205 

15.721 
15.729 Tarımsal mücadele (kurumları giderleri : 

6 Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü, 1 zirai mücadele ilâç ve aletleri enstitüsü, 1 biyolojik mücadele istasyonu, 3 bölge zirai karan
tina müdürlüğü ile 1 zirai karantina başkontrolörlüğünün bir yıllık faaliyetleri için ödenek teklif olunmuştur. 
Çeşitli vasıta mevcudu 92 

15.731 
15.739 Veteriner (kurumları giderleri : 

Memleket hayvancılığının ıslah ve ür eltim i .konusunda çalışan aygır depoları sığır ıslaih .kurumları ve yetiştirme çiftliklerinin ve 
veteriner park sağlık kontrol kurumlarının 1972 yılı faaliyetleri için ödenek teklif edildi. 
Veteriner Zootekni Araştırma Kr. 8 
Atçılık ıslah kurumu 11 
Tiftik keçi ve Koç. Dep. 10 
Veteriner park ve sağlık kontrol 
Kurumu 13 

15.751 
15.759 Pamuk işleri kurumları (giderleri : 

Adana, Nazilli Bölge Pamuk Araştırma Enstitüleri, Manisa, Antalya, Malaltya, Pamuk, Deneme Üretme Çiftliklerinin bir yıllık 
faaliyetleri için ödenek teklif olunmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.211 
16.219 Veteriner lâtooratuıvarlan 'giderleri : 

(Memleket hayvanlarının salgın ve parazit er hastalıklardan korunması ve hayvanlardan insanlara geçen birçok önemli hastalıkla
rın önlenmesi için yurdun çeşitli bölgelerinde veteriner bakteriyoloji ve serolıoji enstitüleri, kontrol ve araştırma enstitüleri, böl-
Ige lâlboratuvarlaırı, hayvan hastaneleri ve tahaffuzihaneler faaliyette bulunmaktadır. Aynı zamanda memleket hayvancılığının 
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ıslaih ve üretimi mevzuunda zootekni araştırma enstitülerimizde araştırmalar yapılmakta ve neticeleri yurt çapında memlekelt hay
vanlarına tatbik edilmektedir. Söz konusu kurumların bir yıllık faaliyetleri için ödenek teklif edilmiştir. 
Kontrol araştırma enstitüleri 8 
Veteriner bölge lâboratuvarı 5 
Gıda kontrol lâboratuvarı 5 
Yapağı lâboratuvarı 2 
Hasltane dispanseri 23 
Taihaıffuzihane 6 
Zootekni araştırma enstitüsü 3 

16.371 
16.375 Propaganda ve tanıtma giderleri : 

Tarım, veteriner, tarımsal mücadele, yayın işlen iç fuar ve serıgi giderlerine harcanmak üzere teklif olunmuştur. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Uluslararası kuruluşlarla yapı'an anlaşmalar icaıbı çeşitli konularda yurdumuzda yapılacak toplantılara iştirak edeceklerin muh
telif giderleri karşılığı (R) formülüne giren masraflar da ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

16.430 Uluslararası, uzmanı, memur, öğr atmen ve löğrenci mübadelesi igiderleri : 
Uluslararası yapılan anlaşmalar gereğince yurdumuzda .gelecek uzman, memur öğretmen ve stajyer öğrenciler giderlerine har
canmak üzere teklif yapılmıştır. 

16.711 Temsil giderleri : 
Makam saihilbinin takdiri esas olmak suretiyle temsilin gerektirdiği her .türlü giderler karşılığı konulmuştur. 

16.712 Cörtevsel temsil giderleri : 
657 sayılı Kanunun 179 ncu maddesi gereğince teklif edildi. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Zaruretlerin icabettirdiği hallerde protokole dâhil askerî ve mülkî âmirlerin ziyaretlerinde verileeek ziyafet giderleri ile yalbaın-
ıcı temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlıklann gerektir
diği giderlere ödenmek üzere teklif olundu. 

16.811 
16.816 [Bina (onarımı : 

16.822 
16.825 Makina ve teçhizat onarımı : 

Tarımsal mücadele, veteriner, pamuk hizmetlerinde kullanılan makina ve teçhizatın onarımı için teklif edildi. 
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21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.111 Pamuk işleri ©fcüd ve proje giderleri : 

Tertip bütçeden çıkardım ı;ş tır. 
21.120 Veteriner İşleri damızlık hayvan ve dondurulmuş sperma alım ve giderleri : 

1972 yıllında dış ülkelerden damızlık hayvan ve dondurulmuş sperma ısıatn1 alın inak üzene tenkili: 'edilmiştir. 
21.151 Hayvancılığı g^ligtiraıe etüt ve proje giderleri : 

Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğünün 1972 yılı etüt ve proje giderleri için ödenek teklif edilin iştir, 

22.000 YAPI, TESlS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.111 Yapı, teslis ve büyük onarını giderleri (Bayındırdık Bakanlığı Bütçesine) : 

Tarım, veteriner, mücadele, paımuk (hizmetleri için 1972 yılında Bayındırlık Hakanlığı tarafından yaptın bıçak çeşitli yapı, tesis ve 
büyük onarını giderleri için. tckl.L' olundu. 
•Tarım 780' 0IÛÖ 
Veteriner 9 609 000 
Mücadele 800 000 
Pamıuk 40'5 000 

22.111, 22.881 Yapı, tesis ve ibüyük o narım giderleri : 
Devlet Plânlama. Teşkilâtınca; uyigun görüldüğü üzere 1972 yılı Programına Mİınan tarım, x)auTllk> imalât «amayÜ ve tarım 
ekullaii'i yapı, tesis ve büyük onanım' giderlerime harcammak üzere tdklif edildi. 

22.881 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri ı(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
1972 yılımda Hayundırlık Bakanlığı tarafından eğitim sektöründe yapılacak yapı - tesis ve büyük onarım giderleri için toklil' 
olundu. 
Veteriner 100 000 

23JŞ0O. İMAKİNA, TEÇHİZAT VI] TA'ŞHT ALİMLARİ VH ONARIMLARI : 
23.111, 23.152 Makina teçhizat vs taşıt alımları : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1972 Pııogrami'na aihnan tanım, tarımsal mücadele, veterineı-, hayvanimi ığı geliştirme projeleri 
ve pamuk işleri malkina,. teçhizat alımları ve büyük onarımlariyle taşıt alımları için teklif oiunmuştur. 

23.811, 23.814 Taırım ve veteriner okulları makima, teçhizat ve taşıt alımları : 
1972 yılında tarım ve veteriner •okullarıma satınailmacak nıakina, teçhizat ve taşıt alımları için teklif olunmuştur. 
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;>1.000 KldlUMLARA KATILMA PAYLARI VK SHILUAYK TEŞKİLLERİ : 
31.431 
31.435 Döner sermayelere ödemeler : 

Tarım, tanımsal mücadele, veteriner vıe pamuk işleri kuruluşlarında bulunan döner sermayeli işletmelerin sermayelerine yardım 
etmek üzere teklif olunmuştur. 

:12.0()0 IC/AMIIALŞTIRMA VE H'ATİNA LALALAR . 
32.141 
32.146 Kıaınıulaşti'rtma ve satmalına bedeli : 

ikinci ISeş Yı;itı<k Kalkınma Plânı 1972 yılı program um ve tesibift edilmiş bulunan inşaat ve tesislerin lüzumlu satmalmal'a n için 
teklif edilmiştir. 

:i3.000 İîKTİSADİ TRANSFERLER : 
S3.124 1632 sayılı İKanun gereğince paıııuı'k LoihumıLtL'klaî'anın zarar ıkaj'şılığı olarak Ziraat Bamıkasın'a : 

1682 sayılı Kanunun 1 nei maddesi gereğince Ziraat Bankası tarafından 1971 yılımda mubayaa edilerek çiftçilerin ıtolmmiltulk iLti-
yacuıı karşılamak üzere elde bekkitileeek pamuk 'iohumil'aılımn zarar karşılığı olarak -anılan bankaya ödenmek üzere teklif yapıl
mış/tır. 

33.130 5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına : 
Tekli1!' edilen ödenek tmaıhvaç çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasiylie dağıtılacak tohumlukların masrafları karşılığı olup anılan ban-
•kanın iş'arma atfen ödemek k. nulnıuştur. 

33.140 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunlar gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına : 
Anılan kanunlar gereğinee çay müsitahsıhna açdacak kredi olmadığından Ziraat Bankasının iş'arma atfen tertibi muhafaza mak-
aadiyl'e i ilra ödenek tekli't edinmiştir. 

33.150 5389 sayılı Kanuna gere Ziraat Ba'nfeassıımı çıkardığı talhvillerin failiz farkları : 
o202 sayılı T.C. Ziraat Bankası Kanunumun ilgili maddesiyle onu değiştiren 5389 sayılı Kanun hükmü gereğince sekiz tertip ha
linde çıkarılmış bulunan tahvillerin faiz farklarına ödenmek üzere andan bankanın iş'arma atfen ödenek teklif edilmiştir. 

33.160 MerİTiicG yapağı alımını de^tdklemjefk Tûstoadiyle pilim karşılığı Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. ne yardım : 
1972 yiıliııda Türkiye Yapağı ve Tifilik A.Ş. nce satınaluıaeak merinos yapağı kalite esasına göre ödenecek prim 'karşılığı olarak 
teklif olunmuştur. 
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33.200 Tohumluk buğday dile ilgili giderler karşılığı Devlet Ürötane Çiftlikleri 'Genel Müdürlüğüne yardım : 
1972 yıllında her hangi 'bir ödemle yapılaınıyacağıından 1 lira ödenıeık teklif edildi. 

33.300 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yardım : 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne yardımı için ödenek teklif ed'ill'miştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.340 904 sayılı Kanuna göre özel idamelere yardım : 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 11 ve 12 ncıi maddelerimin liflerce istenildiği mânada bütçe imkânsızlıkları sebebiyle yapıla-
imadığı görülmüştür. îyiniyetim ışığı altında ve hayvancılığın gelişmesi amaciyl'e evvelde yapılan çalışmaların birdenbire yo kedil
in em esi için bakanlığımızca gereklli! müdahalelerin bu tıentipten yapılmak suretiyle işlerin idamesi mümkün bukınmaktadır. Bu 
maksatla ödenek teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
/Üyesi bulunduğumuz uluslararası kurum ve demeklere katılma payına ödemek üzene teklif olunmuştur. 

35.000 (SOSYAL TRANSFERLER : 
35.661 6343 sayılı Kanuna göre Türk Veteriner Hekimleri Konseyine yardım : 

Türk Veteriner Hekimleri Konseyine yardımda bulunulmak üzıe're ödenek teklif odiilldi., 
35.662 4486 sayılı Kanuna göre Tarım okuüla^ım bitirenlere verilecek malzeme (karşılığı yardım : 

'Tarım okullarından mezun olacak öğrencilerin beherine 4486 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğinde gerekli yardımı yapılmak 
üzere maddeyi muhafaza ilcin 1 lira ödenek teklif edildi. 

35.710 Tanım Bakanlığı memurları öğle yemeğine yardim (Memuırlar Yardim Sandığına ödenir) : 
•Bakanlık menkez ve Ankara il merkezindeki kuruluşlarda çaillışan memurların öğle yelmeklerine yardımda kullanılmak üzere teklif 
edilmiştir. 

35.720 ıDernek ve benzeri kuruluşlara yardım : 
Dernek ve (benzeri kuruluşlara yardımda kullanılmak üzere teklif edilmiştir. 

35.730 6964 ve 1330 sayılı kanunlara göre Ziraat Odaları Birliğine yardım : 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türküye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 1330 sayılı Ka
nunun 31 nei maddesinin (f) fıkrası gereğince ödenek teklif edildi. 

35.740 PAO ile müştereiksen hazırlaman PeniClk bölgesel teşhis merkezleri ve saiıa veteriner hiameltlerinin geliştirilmesi özel Fon Proje
sine yardım : 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler kalkıınma programı arasında. 8 Ocak 1971 tarihinde imzalanan Bendik bölgesel teşhis merkezleri ve 
saha veteriner Mam etlerinin geliş'^nü'mesti özel fon projesi gereğince ödenek teklif edilldi. 
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35.750 FAO Türikiye şap hastalığı araştırma, geliştirme ve bölgesel eğitim özel fon anlaş ması uyarınca Şap Hastalığı Enstitüsüne yardım : 
'Birleşmiş MilUfetler Kalkınma Programı özel fon teknik yardımından faydalanılarak halen faal durumda bulunan Ankara Şap 
Enstitüsünün ıteknik çalışmalarının geınîşletilfmesi kararlaştırıikaış ve bu maksatla BiıOeşmıiş Milletler FAO Teşkilâtı ile iki yıl sü
reli bir anlaşana yapılmıştır. Bu anlaşma uyarınca Hükümetimizin nakdî ve >aynl katılma payı karşılığı ödeniek te'kıl'if ledilnıiştir. 

3(5.760 FAO ile müşterekten kurulan Dericüliiik ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırına ve Efiıtüm Enstitüsüne yardım : 
Biirleşimliş Milletler özel fondan yararlanarak bir Dericilik ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü kurulmuş ve 
bu hususla Hükümetimizin Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasımda beş yılhtk bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşma uyarınca Hü
kümetimizin nakdî ve aynî -katılima payı karşılığı olarak ödenek teklif cdil'nıiştir. 

35.770 FAO Be müşterek kurulacak bitki araştırma merkezlerine yardım : 
Hükümetimizle Birleşmiş Milletler özıel fonu arasında imzalanan meyva, sebze istihsali, kıymet'Üendirilmüsıi, paz aklanım ası arattırma 
ve eğitim projesli, uygulama plânı ile İzmir Bitki Araştırma ve İntrodüksiyon Merkezi projesi için ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELEPJ : 
36.310 
36.320 
36.350 Borç ödemeleri : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine, diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçlarını ödemek üzere teklif olunmuştur. 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 
12.112 Aylıkla^ : 

Merkez memurları aylığı 
Kadro tutarı 13 457 580 48 208 230 Toplam 
'Üst derece farkı 711 900 4 820 823 Tenzil 

Kademle farkları 927 000 43 387 407 Teklif 
'Teknik personel tazminatı farkı + 29 070 

İller memurları aylığı 
Kadro tutarı 
Üst derece farkı 
Kademe farkları 
'Teknik personel tazminatı farkı 

15 125 550 

28 996 580 
1 335 600 
2 719 300 

+ 31 200 

33 082 680 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücretti : 

Muhtemel bir ihtiyacın aktarma yoluyla karşılanması için teklif yapıldı. 
12.281 Genel idare işçi ücreti : 
12.282 Meteoroloji kurumları işçi ücreti : 

Ağaçlandırma, bahçe işleri ve istasyonlarda kullanılan park tesislerinin kurdurulması toprak hafriyatı yapılması işlerinde çalıştırı
lacak işçi yevmiyeleri için teklif edildi. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesine göre yapılacak aile yardımı için teklif edildi. 
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12.320 Doğum yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesine göre yapılacak doğum yardımı için teklif edildi. 

12.330 ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nci maddesine göre yapılacak ölüm yardımı için teklif edildi. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 ve 210 ncu maddeleri gereğince yapılacak tedavi ve cenaze masrafları için teklif 
edildi. 

12.350 Yakacak yardımı : 
4178 sayılı Kanuna göre 1 500 ve daha yukarı rakamlı yerlerde devamlı oturan memurlara verilecek yakacak yardımı için tek
lif edildi. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ödenek olarak teklif edilen miktarın % 14,5 ğu üzerinden hesaplanarak teklif edildi. 

12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince işveren tarafından ödenecek prim karşılığı olarak teklif olundu. 

12.391 Giyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 nci maddesine göre yapılacak giyecek yardımı için teklif edildi. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine göre yapılacak yiyecek yardımı için teklif edildi. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesine göre verilecek fazla çalışma ücreti için teklif edildi. 

12.420 Huzur ücreti : 
Muhtemel bir ihtiyacın aktarma yolu ile karşılanması için teklif edildi. 

12.430 Konferans ücreti : 
12.440 Ders görevi ücreti : 

657 sayılı Kanunun 89 ve 176 nci maddeleri gereğince ders ve konferans ücretleri için teklif edildi. 
12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 

1327 sayılı Kanununun 71 nci maddesiyle getirilen ek maddeye göre verilecek iş güçlülüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zam
ları olarak teklif edildi. 

12.600 ödül! : 
657 sayılı Kanunun 123 ncü maddesi gereğince ödenecek ödül için teklif edildi. 
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12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
İlgili yönetmelik hazırlanıncaya kadar (1) lira ödenek teklif edildi. 

YOLLUKLAB : 
12.811 Sürekli görev yolluğu : 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ncu maddesi gereğince yurt içinde ve dışında bir göreve yeniden veya naklen tâyin olunacak
lara verilecek yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı olarak ödenecek yolluk için teklif edildi. 

12.813 Oeçici görev yolluğu : 
Telli, telsiz bilûmum cihazlar ve rasat aletlerinin kurulması ve bakım işleri, idari kontroller ve seyyar meteoroloji istasyonları
nın manevra ve tatbikatlara iştiraki, görevlilerin yol ve zaruri masrafları mukabili ödenek teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu1 : 
[Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.831 Staj ve öğrenim yolluğu : 
Meteoroloji hizmetlerinde staj yapacak öğrencilerin yolluğu için teklif olunmuştur. 

12.832 [Kongre ve konferans yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edildi. 

12.834 Kurs yolluğu : 
1972 yılında açılacak meslek içi eğitim kurslarına gelecek memurların yollukları ile yevmiyeleri karşılığı ödenek teklif olun
muştur. 

12.841 Tedıavi yolluğu : 
Tedavi maksadiyle vazife mahallinden başka bir yere gitmek mecburiyetinde olan personelin tedavi yolluğuna ödenmek üzere tek
lif edildi. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yabancı memleket meteoroloji teşkilâtında gerekli inceleme ve araştırma yapmak suretiyle yurdumuzdaki çalışmaları gelişen 
meteorolojiye uygun bir şekilde yürütülmesini temin etmek maksadiyle dış memleketlere gönderileceklere ödenmek üzere teklif 
olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
'Gelişen meteorolojik hizmetlerin teknik yönden takviyesi için mevcut anlaşmalar ve ilgili kanun gereğince yurt dışına gönderile
cek personelin masrafları için teklif olunmuştur. 
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12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu! : 
5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü olan Dünya Meteoroloji Teşkilâtı standartları
nı uygulamak, Milletlerarası çalışmaları inkişaf ettirmek, bağlı bulunduğumuz anlaşmalar gereğince meteorolojik hizmetlerin 
iyi bir şekilde yerine getirilmesi amacı ile yapılacak olan toplantılarına iştirak etmek gerekmektedir. Bu maksatla ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Devamlı surette gelişen Milletlerarası meteoroloji hizmetlerinin Milletlerarası alandaki gelişmesine ayak uydurulması mecbu
riyeti vardır. Bu durum ancak yetişmiş personelle mümkün olabileceğinden malî yıl içinde 5 kursiyerin altı ay müddetle Alman
ya'ya gönderilmesi zorunlu görülmektedir. Bu maksatla kursiyerlerin uçak, yevmiye ve diğer masrafları karşılığı olarak ödenek 
teklif olunmuştur. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri : 

(Mevcut meteoroloji istasyonlarının kırtasiye ihtiyacını temin etmek üzere ödenek teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıit ve defter alımları ve giderleri : 

Genel müdürlük ve teşkilâtı ihtiyacı için bastırılması lüzumlu bulunan defter ve diğer basılı kâğıtların baskı masrafları için 
ödenek teklif edildi. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Otuz istasyonun döşeme ve demirbaş ihtiyacı karşılanamamıştır. Bu istasyonların çeşitli mefruşat ve demirbaşlarını satmalmak 
üzere ödenek teklif olunmuştur. 

13.140 Yayım alımları ve giderleri : 
1972 yılında bastırılacak bültenler 125 formadan ibarettir. Ayrıca Genel Müdürlüğün abone olduğu yayınların abone bedelleri 
ile bülten kâğıt ve baskı bedelleri, telif ve tercüme ücretleri karşılığı teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Genel müdürlük çalışan binaları 4 adede yükselmiş, meteoroloji istasyonları da dâhil bir yıllık yakacak ihtiyacı için teklif yapıl
mıştır. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GtDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

Mevcut istasyonlarla merkezin kullanma suyu ihtiyacı için teklif yapılmıştır. 
13.220 Temizlik giderleri : 

Merkez ve meteoroloji istasyonlarının bir yıllık temizlik malzemesini satmalmak üzere teklif yapılmıştır. 
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13.230 Aydınlatana giderleri : 
İMerkez binası ve müşteırnilâtınm bir yıllık aydınlatma giderleri ile istasyonların aydınlatma ihtiyacı için teklif yapılmıştır. 

13.240 Baıhçe giderleri : 
(Meteoroloji istasyonlarımızda bahçe yapılması zorunlu görevlerimiz icabıdır. Zira fonoloji rasatları bu bahçelerde yapılmakta, 
çiftçi bu rasatlarla uyarılmaktadır. Ayrıca Merkezde de çok geniş bir bahçe bulunduğundan çeşitli bahçe malzemesine ihtiyaç 
vardır. 
Bu maksatla ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Tertibi muhafaza için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Manevra ve tatbikatlara iştirak edecek personelin sağlıkla ilgili araç ve gereçleri bulunmamaktadır. Bu giderleri karşılamak 

üzere ödenek teklif edilmiştir. 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

(Meteoroloji istasyonlarından genel müdürlüğe gönderilmekte olan aylık rasat vesikalarının mutlaka iadeli taahhütlü gönderilmesi 
gerekmektedir. Gerek posta masrafları ve gerekse rasat telleri ile idari tel masraflarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel müdürlüğün teleks hatları dâhil bir yıllık telefon konuşma ve hat kirası için ödenek teklif edilmiştir. 

13,490 Diğer ulaştırma giderleri : 
'Tertibi muhafaza için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
İMerkez hizmetini görmek üzere mevcut 2 vasıtaya ilâveten 9 vasıta daha merkez hizmetine alınmıştır. Bu vasıtaların, bir yılbk 
ihtiyaçları için ödenek teklif edildi. 

13.610 Kira bedeli : 
1 yıllık kira giderlerini karşılamak üzere ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı yazıları üzerine genel müdürlük ve iller meteoroloji istasyonlarını yangından 
korumak üzere satmalınacak malzeme bedeli için ödenek teklif olundu. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Muhtemel bir ihtiyacın aktarma yoluyla karşılanması için (1) lira ödenek teklif edildi. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ucu (maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edildi. 
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14.510 Kurs giderleri : 
1972 malî yılında açılacak meslek içi eğitim kurslarına lüzumlu alet ve malzemelerin satınalmabilmesi için ödenek teklif edildi. 

14.520 Burs giderleri : 
Fakülte ve diğer yüksek okullarda okutulan iki öğrenci için ödenek teklif edildi. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Dış memleketlere gönderilecek altı personel için gidiş - dönüş ve orada yapacakları harcamalarla, staj yapacak öğrencilerin yev
miyeleri için teklif edildi. 

14.871 Meteoroloji hizmetleri giderleri : 
14.879 

Halen mevcut 60 hizmet istasyonlarının bir yıllık büro, taşıt işletme, kira, giyim - kuşam, yiyecek ve diğer alım ve giderleri için 
ödenek teklif olunmuştur. 
Vasıta mevcudu : 137 dir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.251 Meteoroloji meslek okulu giderleri : 
15.259 

115 öğrenci mevcudu ile halen faaliyette bulunan meteoroloji meslek okulunun büro, ulaştırma, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek, 
öğrenci harçlıkları ve diğer alım ve giderleri için ödenek teklif edilmiştir. 

15.779 Meteoroloji kurumları giderleri : 
15.771 

Kurumlar 237 istasyonla çalışmakta olup, bir yıllık ihtiyacı bulunan büro, ulaştırma, kira, malzeme ve diğer alım ve giderleri 
için ödenek teklif olunmuştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.370 iç fuar ve sergi giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edildi. 
16.711 Temsil giderleri : 
16.712 Göreyse! temsil giderleri : 

Muhtemel bir ihtiyacı karşılamak üzere teklif edildi. 
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16.720 Ağırlama giderleri : ' 
iDevlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü dış memleketlerle ilişkisi çok olan teşekküllerin başında gelmiektedir. Her ay dene
bilecek sürelerde gerek Amerikan yardım kurulundan, gerekse Dünya Meteoroloji Teşkilâtından Genel Müdürlüğe misafir gel
mekte ve bu misafirlerden sağlanacak millî menfaat mukabilinde temsilin gerektirdiği masraflar yapılmaktadır. Görevsel temsil 
içinde bu maksatla ödenek teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Genel Müdürlüğün 1972 yılında yapacağı onarımlarla tahdit işlerinin bir program, dâhilinde yapılması için ödenek teklif olundu. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Genel m,üdürlük atelyeleri için onarımlarda kullanılmak üzere tamir malzemesi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI OEREKÇEiSÎ 

22.000 YAPI - TESİS VR BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.121 Yapı - tesis ve büyük onarım giderleri : 

(Bayındıaiık Bakanlığı Bütçssire) 
Barî taahhüt karşılığı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine aktarulmak üzere konulmuştur. 

23.000 ıMAKINA - TEÇHİZAT ALIMLARI YE BÜYÜK ONARIMLARI : 
23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük! onarımları : 

1972 yılında satınalınacak Makina, teçhizat ve taşıt için teklif edilmiştir. 
23.112 
23.611 Taşıt alımları : 

1972 yılında satınalınacak taşıtlar için ödenek teklif edilmiştir. 
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1973 YILI (A/3) (SERMÂYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 
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32.1000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 

l'9-7'2 yılınida Genel MüldürKiğün yaı>tıracağı inşaata lüzumlu arsaların satmalıma ası için teklif ddildi. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.720 Uluslararası fkuru!m ve derneklere katılma payı : 

5411 sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü bulunan Dünya Meteoroloji Teşkilâtına kapl
ana payı olarak 1972 yılında (2G 581) doilâr ödenecektir. 
Bu maksatla ödenek teklif edildi. 

35.000 ..SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Meteoroloji memurları öğle yemeğine yardım (Memurlar yardım sandığına ödenir) : 

Memurların öğle yemeklerine yardım olaralk Vardı mi aşma Sandığına ödenımeîk üzere teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine g*eçen yıllar borçları : 
36.320 Diğer imecen yıllar borçları : 
36.350 Creçen ve eski yıllar [karşılıksız borçları : 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine diğer- geçen yular karşılıklı ve karşılıksız borçlarını ödemek üzere teklif olunmuştur. 
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ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

Ulaştırma Bakanlığımın görevleri, ulaştırma ve haberleşme sektörünün faaliyetlerini genel ulaştırmıa piliitikası esaslarına göre düzenlemek ve 
yürütmek olarak özetlenebilir. 

Başlıca hedefler : 
Karayolu ulajşltorması : 
Kara ve demiryolu ulaştırmasında ekonomik dengenin sağlanması, demiryolu ulaşım şebekesinin memleketin ekonomik faaliyetlerine etkili 

bir şekilde yardımcı olması için gerekli tedbitrle rai alınması, demiryolu işletmesinde ihtiyaç, duyulan araç. ve gereçlerin yurt ilcinde imali ve artık 
kapasitenin ihracata yöneltilmesi. 

Dienliiaytolu ulaşttımnıaısı : 
Türk Deniz Ticaret Filosunun ihtiyacı olan gemilerin yurt içinde inşası, artıik kapasitenin ihracata yöneltilmesi, filonun ithal ve ihraç malla

rımızın en az % 50 sini taşıyacak ve dış sularda da rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesi. 
HaJyayiolıı ulaşitaalm/ası : 
Geniş bir yolcu potansiyeline sahibolan yurt içi taşımaların sağlanması ve dış hatlarda rekabet edebilir bir- seviyeye getirilmesi için filonun 

gelişti ritim esi, hava alanları uçuş emniyet ve eğitim sistemlerini ıslah etmek, milletlerarası hava limanlarımı ihtiyaca uygun hale getirmek. 
ıHalberleştmıe : 
Telekomünikasyon sistemlileri1 için lüzumlu cihazların yurt içinde imali, kapasitenin ihracat imkânlarıma göre geliştirilmesi, haberleşme hizmetli

nin bölgelerarası dengeye hikmet edecek şekilde yurdun her yerine götürülmesi, haberleşmede kullanılan araç, gereç ve sistemi erin standardizas-
yonu, yurt içindeki haberleşme vıe elektronik muhabere sistemlerinin PTT sistemi ile müşterek çalışmasının sağlanması. 

Olarak ifade edilebilir. 
'Yukarda özet halinde açıklanan temel ilkele rin gerçekleşmesini amaçlayan Ulaştırma Bakanlığı 1972 yılı : 

(A/ l ) Cari harcamaları 27 514 127 
(A/2) Yatırım harcamaları 3 00)0 000 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları için + 468 519 000 

499 033 127 lira teklif edilmiştir. 
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( A / l ) loaji1 hlaircamalaır 
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11.000 ÖDENEKLER : 
11.440 Balkan ödıemieği : 

22 . 2 . 1963 gün ve 23 sayılı Kanuna göre, Bakaria verilecek yıllık ödenek karşılığı olarak (12 000) lira teklif edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Belvflieft auietmurları aîyMclan : 

Merkez ve iller teşkilâtına Genel kadro Kanunu ve 12 . 7 . 1971 gün 7/2788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ifle torba kadrodan. 
taihsis edilen Ek - 1 deki 570 adet kadro karşılığı fiilî aylıkların yıl içimdeki kademe ilerlemeleri de dilkkate alınarak (16 257 875) 
lira teklif edilmiştir. 

12.111 Yüksek DeafeiMk Olculu atyHdain : 
Yüksek Denizcilik Okuluna Ge neıl Kadro Kanunu ve 12 . 7 . 1971 gün 7/2788 sayılı Bakamlar Kurulu Kararı ile torba kadrodan 
tahsis edilen Ek - 2 deki 126 adet kadro karşılığı fiilî aylıkların yıl içindeki kademe ilerlerneıleri de dikkate alınarak (3 965 976) 
lira teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uimjasnlarla yardımcıları ücretleri : 
Maddenin korunması için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 
İhtiyaç duyulduğunda alınacak personel ücretine karşılık, aktarma yapılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

12.280 işçi ücreti : 
İhtiyaç duyulduğunda alınacak işçi ücretine karşılık, aktarma yapılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

12.310 Aile? yardımı : 
657 sayılı Kanunun 202 nci maddesi gereğince personelin menfaat karşılığı çalışmıyan eşi ye çocukları içim aşağıdaki hesaba göre 
(101 304) lira teklif edilmiştir. 

Doğum Toplam 
Personel Çocuk (% 2,5) Çocuk Ödenek 

696 920 18 938 101 304 
12.320 Boğum yiardılmı : 

657 sayılı Kanunun 207 nci maddesi gereğince verilmesi öngörülen doğum yardımı ödeneği için aşağıdaki hesaba göre çocuk 
başıma (200) lira olmak üzere, 
200 (TL/çocuk) X 18 (muhtemel doğum) = 4 500 lira teklif edilmiştir. 
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12.330 ölüm yardımı : 
'Türkiye'de ortalama ölüm hızı yapılan istatistiklere göre % 0,9 dur. 657 sayılı Kanunun 208 nci maddesi gereğince verilmesi 
öngörülen ölüm yardımı aşağıda tablo esas alınarak (36 000) lira teklif edilmiştir. 

Adet Ödeme yapılacak Toplam 
— • >— Tl./Kfişi 

Personel ıE§i Çocuk Toplam, kişi Ödenek 

696 470 938 0 009 X 2 104 = 20 1 800 36 .000 

Toplam : 2 104 

12,340 Wtâwi y&vĞım ve mmm masrafta : 
Ö57 saydı Kanunim. ££00 - 210 ncu maddelerinde öngörülen tedavi yardımı ve cenaze masrafları için : 
696 (kişi X 112 (Tl./kişi) = 77 8ö0 lira teklif edilmiştir. 

12.3ı50 Yakacak yardımı : 
657 sayılı Kanunun 213 neü maddesinde öngörülen yakacak yardımı için yönetmelik hazırlanana kadar (1) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği (karşılıkları : 
ıEik (1,2) deki cetvellere göre fiilen çalışanların müktesep aylıkları, münhal kadroların birinci kademe aylıkları tutarı olan 
.(20 223 851) liranın % 14,5 karşılığı (2 932 632) lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal ISi^artaüar Kurumları kesenek ive ıprim karşılıkları : 
12.260 ve 12.280 nci maddelerle ilıgili olarak (1) lira teklif edilmiştir. 

12.391 giyecek yardımı : 
657 sayılı Kanunun 217 nci maddesinde öngörülen giyecek yardımı için 27 . 7 . 1971 gün ve 7/28'94 sayılı Bakanlar Kurulu Kara
rının 4 noü maddesi gereğince merkez ve iller teşkilâtında görevli 7 şoför, 4 teknisyen, 1 teksirci, 5 dağıtıcı, 4 bekçi 2 kalori
ferci, 100 hademe olmak üzere 123 kişi için aşağıdaki heisaiba göre (49 500) lira teklif edilmiştir. 
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Unvanı Elbise, Ayakkabı, Palto, İş elbisesi, Toplam 
260 Tİ. 72 Tl. 30 Tl. 75 Tl. Tl. 

Şoför 
Teknisyen 
Tebsirei 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Kaloriferci 
Hademe 

7 
4 
1 
5 
4 
2 

100 

7 
4 
1 
5 
4 
2 

100 

2 
2 

— • 

— 
1 
1 

21 

3 
2 
1 

— 
— 
— 
— 

3 149 
2 078 

407 
1 660 
1 628 

964 
39 614 

123 123 27 *6 49 500 
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12.392 Yiyecek yardımı : 
|Q57 sayılı Kanunun 212 nci maddesinde öngörülen yiyecek yarımı için yönetmelik hazırlanana kadar (1) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
'Maddenin -korunması için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
101 sayılı Kannpnla kurulan Ulaştırma Bakanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yaptırılacak tetkikler ve alınacak mütalâalar 
ile diğer masrafları karşılamak üzere (16 200) lira teklif edilmiştir. 

12.440 Ders (görevi ücreti : 
Yüksek Denizcilik Okulu ile Sivil Havacılık ve Denizcilik v^s. konularında açılacak kurslarda öğretim üyesi bulunmaması ha
ilinde öğretmenlerle diğer memurlara verilecek ders görevi ücretini karşılamak üzere (4 500) lira teklif edilmiştir. 

12J571 İş ıgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı': 
Hazırlanacak yönetmeliğe ve Bütçe Kanununda tespit edilecek miktarlara göre, gerektiğinde aktarma yapmak üzere (1) lira tek
lif edilmiştir. 

12.600 ödül : 
İlgili yönetmelik hazırlanana kadar (1) lira teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri Ödeneği : 
<657 sayılı Kanunun 196 - 198 nci maddelerine gıöre hazırlanacak yönetmeliğe ve bütçede tesıbit edilecek miktarlara göre, gerek
tiğinde aktarma yapmak üzere <(1) lira teklif edilmiştir. 
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12.811 ISürekli Iğörev fyodl-uğn : 
Yeniden tâyin edileceklerle, sürekli olarak yer değiştirerek ve emekliye ayrılacak memurların yolluklarını karşılamak üzere 
(18 000) lira teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
(Bakanlığın 1972'çalışma programına; kanun, tüzük ve yönetmelik! ero göre yapılması zorunlu olan seyahatler için Ek - o deki 
dökümler esas alınarak (ö0 000) lira teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları fgeçici görev yolluğu : 
;Maddenin korunma;sı için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettiş geçici görev yolluğu : 
Bir başkan ve 12 müfettişin bir yıllık yovımiye ve yol masrafı için aşağı'da hesabı g-ösileril iliği üzere (200 000) lira- teklif edil-
ımiştir. 

Diğer 
Kadrolar Adet Yevmiye Tl. Gün Yıllık tutar masraflar Toplam 

Başkan 
Başmüfettiş ve müfettiş 
Müfettiş 
1. Sınıf Miüfettiş 
Müfettiş yardımcısı 

1 

3 
1 
4 

f)0 
50 
45 
50 
45 

öf) 
:wr> 
::Ö5 
3f>r> 
320 

3 0O0 
54 750 
49 275 
')« 250 
57 BO'O 

3Ö0 
5 475 
4 ÎK-ÎO 
.1. «25 
4 595 

;s 3oo 
ı60 225 
54 205 
20 075 
62 195 

Toplam 10 182 875 + 17 125' = . 200 000 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu : 
(Maddenin korunması için (1) lira teklif edilımiştir. 

12.834 tKuns yolluğu : 
Bakanlık merkez ve iller teşkilâtında- g-örevli personelin meıslekî bilgilerini artırmak nıaksadiyle açılacak kurslar için Ek - 4 deki 
program ve gerekçeye göre (5 000) lira, teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Hava değiştinme ve sağlık müesseselerinde yatarak veya ayakta tedavi maksadiyle başka mahalle gönderileceklerin gidiş - geliş 
'yol ve diğer nnasrafları/m karşılamak üzere (5 000) lira teklif ddilmiştir. 
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12.853 Yurt dışı «geçici ıgörev yolluğu : 
Sivil Havacılık Dairesinin yıi'-t dışındaki teknik koni rollarıyla. (i . -'i . î 07"î gün (İ/T&.'M saydı karairnaıme gereğince yurt dışında 
yapılması öngörülen ikili hava ulaştırma ve karayolu anlaşmalarının günün şartlarına güre değiştirilmesi ve Bakanlığın diğer 
yurt dışı geçici görev yolluklarını karşılamak üzere (4d 771) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı (geçici görev yolluğu : 
'THY, D. B. Deniz N"akliyat ve Denizeilik Bankası (ienel Müdürlüklerinin yurt (dışındaki teşkilâtını malıallinlde teftiş ve müfet
tişlerin meslekî bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilmelerini temin maksadiyle (25 OO0) lira teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı ıstaj 've öğrenim yolluğu: 
'Maddenin korunması için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Avrupa id astırın a. Bakanları ve Süplcanları, Avrupa. Punt a ve Telekomünikasyon Bakanlar konferansı, .JIOD toplantıları, UT.1 İda
ri Komisyon toplantıları, (JlkNTO Ulaştırma, Konıisynnu toplantısı, Avrupa Sivil Havacı lifle Konferansı (E'CAC) Avrupa Sivil Ha
vacılık Daireleri Başkanları J/ava Nakliyatını kolaykıştıuuııa komitesi İCA.O, Avrupa - Akdeniz (EUH/RAO) Hava. Seyrüsefer. 
ROD Hava Nakliyat Komitesi Sivil Havacılık. Alt Komitesi, İtailya, Fransa, Almanya, Avusturya., karayolu anlaşmaları ve (TIY, 
CİM gibi Bakanlık temsilcilerinin iştiraki gerekli tnpbıntılar için (95 000) lira teklif edilmiştir. 

12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğm : 
Maddenin koıruniması için (1) lira teklif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımdan ve (giderleri : 

Bakanlık merkez ve taşra teşldJâitının .çeşitli kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak üzere (öd Û0Û) lira teklif edillmiştir. 
13.120 'Basılı kâğıt ve Idefter alımları ve giderleri : 

Merkez Teşkilâtı ile birlikte 4 Bölge; Müdürlüğü ve 59 Liman Başkanlığının basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak ve Ba
kanlıklara ra'sı Form Standarnizasyonu Komitesinin kararlarına uygun olarak bastırılacak formlar için (130 000) lira teklif edil
miştir. 

13.130 Döşeme (Ve demiribaş alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez ve taşra teşkil atının döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak üzere Ek - 5 deki lisiteye göre (100 000) lira tek
lif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
'Grünlük gazete, Türlkce ve yabancı dilde yazılmış meslekî dergi ve kitapların alınması, gerektiğinde tercüme, bastırma ve cilt üc-
tretlerini karşılamak üzere (4lî 000) lira. teklif edilmiştir. 
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13.1150 Yakacak alımları ve (giderleri : 
Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesi Liman ve Deniz İşleri Mü'dıiiıi'ükleriyle bunlara bağlı 59 limanın kömür ve otlun ih
tiyacı için Eik - 6 daki hesaba göre (85 000) lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer (alımlar ve igiderleri |:/ 
618 sayılı Limanlar Kanununun 7 nci maddesi gereğince limanlar dâhilinde trafiğe engel batıkların çıkarılması, yoik edilmesi ve 
bununla ilgili ilân masraflarını 'karşılamak, ayrıca lo.'lıl'O, .13.150 nci madlde'îerden karışılanamıyan g-enel yönetimle ilgili alımlar 
(8 000) lira teklif edilmiştir. 

13.210 Siy giderleri : 
(Bakanlık taşra teşkilâtının (4 Bölge, 5î) Liman Başkanlığı) su giderleri Tablo • 1 delki hesaba göre (30 000) lira teklif edilmiştir, 

13.220 TemMik giderleri : 
Merikez teşjkilâtiyle 4 Bölge ve 5!) Liman Başkanlığının temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere Tablo : 1 e göre (27 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Tablo : 1 
Kullanma yeri 'Su(. l) Kle'ktrik (2)' Temizlik (3) 

Meırlkez 
Marmara Bölgesi ('221 Liman) 
Karadeniz (Bölgesi (İlı8 Liman) 
Ege ,B!ölgesi (11 Liman) 
Akdeniz Bfölgesi (8 Lilrnan) 

14 000 
5 OOÜ 
7 OOO 
4 000 

27 OOO 
7 000 
6 000 
5 000 

10 000 
5 000 
'5 000' 
4 OOO 
3 000 

Toplam Tl. 30 000 45 000 27 000 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
24 saat vazife gören taşra teşkilâtının aydınlatma giderlerini karşılamak üzere tablo - ! e göre (45 000) lira teklif edilmiştir. 

13.290 Düğer yönetim giderleri : 
13.210, 13.230 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulun/rnadığmdan ödeııemiyen genel yönetimle ilgili giderler mir/ 
(5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Bakanlar Kurulunun 21 . 3 . 1956 gün 4/70O3 sayılı ve 15 . 10 . 1902 gün 6/1122 sayılı Karariyle yürürlüğe konulan tüzükler 
gereğince taşra teşkilâtında görevli Fi man başkanı, liman başkan yardımcısı, denet şefi, denet memuru, denet motoru kap
tanı, denet motoru gemicisi, olmak üzere 122 personellin giyim - kuşamı için aşağıda hesabı gösterildiği üzere (75 000) üra 
teklif edilmiştir. 
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Kumaş Dikiş 

Memur 
adedi 

100 
12 

104 

100 
122 

X 
X 
X 
X 

X 
X 

Metre 

2.80 
2.80 
2.80 
2.80 

X 
X 
X 
X 

Fiyat 

95 
83 
42 
17 

Tutarı 
(Tl.) 

8 778 
23 240 
1 411 
4 950 

(Tl.) 
Kişi 

60 
70 
50 
25 

100 = 10 000 — 
11 590 —. 

Tutarı 

1 980 
7 000 

600 
5 100 

351 

(Tl.) 
Toplam Açıklama 

10 758 Paltoluk kumaş (3 yılda bir verilir.) 
30 240 Elbistlik lâcivert kumaş - kışlık - (Şapka dâhil) 
2 011 Şayak 

10 050 Memur beyaz keten kumaş - şapka dâhıil 2 yılda 
bir verilir. 

10 000 İki gömlek, bir kravat 
11 590 Ayakkabı 

351 Diğer masraflar 

Toplam 

•Bölüm Madde 

59 969 15 031 — 75 000 

13.410 

13.420 

Posta - telgraf giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtının posta pulu ve telgraf giderlerini karşılamak üzere (130 000) lira teklif edilmiştir. 
Telefon giderleri : 
Bakanlık merkez daireleriyle taşra teşkilâtının telefon giderleri için aşağıdaki hesaba göre (140 000) lira teklif edilmiştir. 

Yen 
Telefon Yıllık abanman Fazla konuşma 
adedi 1 Telefon = 524Tl. Ücreti (X) Toplam 

Taşra Teşkilâtı 
Merkez Teşkilâtı 

62 
59 

30 916 
31 184 

53 100 
24 800 

84 016 
55 984 

\>plam 121 62 100 + 77 900 = 140 000 

(,r) Fazla konuşma ücreti merkezde 900, taşrada iOO alnım ıştır. 
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13.430 Taşıma giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtı için alınacak döşeme ve 'demirbaş malzemesinin sevkiyatı için (o 000) lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık •makam otosunun bir yıllık şişletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere (7500.) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
• Bakanlık Müsteşarlığına ait bir binek, Bakanlık hizmet, Marmara, Lgc, Akdeniz ve Karadeniz bölge müdürlüklerine ait birer 

arazi binek otosunun işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere (4<> ,100) lira. teklif edilmiştir. 
13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

4922 sayılı denizde can ve mal emniyetini koruma Kanunu ile 0.18 sayılı Limanlar Kanununa- ve bu kanunlara, (istinaden çıkarılan 
tüzük hükümlerine göre, gemilerin denetlenmesi ve limanlarda nizam ve intizamın sağlanması, günden güne artan deniz 1 rafiğinin 
düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için, liman başkanlarının emrinde bulunan bağlı taşıt cetvelinde ek - 7 de yazdı 21 adet denet mo
torunun onarım ve isletme masraflarının karşılamak üzere (105 000) lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
.Bakanlık merkez ve taşra teşkil fiti için kiralanmış bulunan binaların kira bedelini karşılamak üzere ek - 8 deki listeye ^övo. 
(279 000) lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

13 . 8 . 1966 gün ve 6/6851 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan (Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korun
ması hakkındaki yönetmelik) gereğince bölge müdürlüklerinin yangın söndürme ınıalzemcsi ihtiyacını karşılamak üzere (1 000) 
lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Mııhasebei Umumiye Kanununa ek :io25 sayılı Kanunun .'î ncü maddesi gereğince (1) Hra teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştin*. 

14.510 Kurs giderleri : 
Llektronik bilgi işlem sistemlerinde Kortran - IV programlaması, bütçe1 ve yıllık programların hazırlanması, pro.ji' değerlendir
mesi konularında ilgililerin hizmet içi eğitimini sağlatmak amaciyJe düzenlenecek yüksek seviyedeki kuı*s ve seminerler için 
teşkilât dışından temin edilecek uzmanların saat ücretlerini karşılamak üzere Lk - 4 teki hesaba, göre (10 000) lira teklif edil
miştir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 
12.425 ve 12.8.'lo ncü maddelerinden ödenemiycu diğer masrafları karşılamak ve gerektiğinde aktarma yapmak üzere (1) lira teklif 
edilmiştir. 

http://sevkiy.-i.ti
http://h
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14J550 Staj ive öğrenim giderleri : 
•Maddenin korunması için (1) lira, teklif edilmiştir. 

14.611 Mayın yok letma giderleri : 
.'Sahillerde sık sık görülen Mayın ve şüpheli cisimlerin yok edilmesi veya zararsız hale getirilmesini sağlamak amaciyle vazife
lendirilecek uzmanlar için 5202 sayılı K a n u n u n 2 nei maddesi gereğince, uzman ve k i ra lanacak vasıta ücretini karş ı lamak üzere 
(2 000) lira teklif edilmiştir. 

14.051 Uçak 'kazaları giderleri : 
Uçak kazalar ın ın tahk ik i ve kazalar ın tahkik inde malzemenin te tk iki ve kaldırılması, nakl i ve gerekli teknik kont notlarının ya
pılması ve yapt ı r ı lmas ı ; uçak •malzemesinin tamir, revizyon, bakım işleri ile ilgili müesseselerin kontrolü, bunlar için gerekli 
heligelerin tanzimi ve uçuşa elverişlilik sert if ikaları , pilot ve makinist l isanslarının tanzimi için (18 000) lira teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
15.261 Büro giderleri : 

İnşaa t ı devam etmekte olan ve 11)72 - I!)7:! ders yılında faaliyete geçecek l abura tuva t i a rda kul lanı lacak masa, banko, yazı tahtas ı 
ve diğer demirbaş eşya için (<5() 0000) kullanılmaz halde bulunan telefon santral inin değiştiri lmesi için (15 000), aydınlatma, 
su, havagazı bedeli' için (10o 000), ısıtma tesisatı için kömür, odun, nakliye (Miü 000) öğrenci ve gemi adan ı l an sınavı ile 
ilgili çeşitli evrak, teksi r kâğıdı, defter yapımı v.s. için ((K) 000), ki tap basımı için (50 000), l âbora tuvar için (10 000) olmak 
üzere (408 O00) lira teklif edilmiştir. 

15.262 Ulaştırma giderleri ;: 
Okulun şehir k;i ve dışı telefon konuşmaları , yeni santral tesis giderleri ve posta masraf lar ı için (20 000) lira teklif edilmiştir. 

15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Hami t Naci eğitim gemisinin yaz ve kış ta tb ika t ı , mazot, makina yağı su va müteferr ik masraf lar ı için (472 000), eğitim mo
tor botunun kızağa alınması için (25 000), yelkenli ve kürekt i filikaların tamir i için (15 000), motor, bot yak ı t ve yağ mas
rafı (5 000), kay ıkhane araçlar ının bakım ve onarımı (5 000), binek araıunın masraflar ı için (5 000), sa t ınal ınacak malzeme
lerdeki art ış farkı için (10 000) lira sigorta masraflar ı için (35 000) lira olmak üzere 572 000) lira teklif edilmiştir. 

15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
Öğrencilerle gemi adamlar ı ve diğer personelin her çeşit giyim eşyası ve dikiş ücret ini karş ı lamak için hesabı aşağıda göste
rildiği üzere (220 000) lira teklif edilmiştir. 
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Adet Unvan Fiyat Tutarı Açıklama 

220 
55 

110 
50 

Öğrenci 

Gemi aıdamı 

761 
460 

90 
345 

167 420 iler yıl verilen (elbise, ayakkabı, gömlek, çamaşır v.s.) 
25 3Û0 4 yılda bir verilen (Palto, kazak, terlik, mayo v.s. için) 
9 900 2 yılda bir verilen (Pijama, lastik ayakkabı v.s. için) 

17 380 Yazlık ve kışlık elbise, kaput, ayakkabı, iş etbibesi v.s. 

2120 000 
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15.266 

15.267 

Malzeme alım ve giderleri : 
Okulun M>oratıwar malzemesi için (10 000), öğretim malzemesi için (.15 000), fabrika, atölye ve kayıkhaneler müstehlik malze
mesi için (15 000) olmak üzere (40 000) lira teklif edilmiştir. 
Yiyecek <alım ve .giderleri : 
Okul öğrencileriyle öğretim üyesi ve personelin yiyeeek giderleri için aşağıda hesabı gösterildiği üzere (665 000) lira teklif 
edilmiştir. 

Günlük 
Unvanı İaşe günü Adet iaşe bedeli Tutarı 

Öğrenci 
Makina IV staj 
Makina I staj 
Yönetici, Usta, Me. ve Öğretmen 
Gemi personeli ve hizmetliler 

Fiyat artışları karşılığı 

260 
30 
75 

300 
330 

220 
30 
30 
40 
53 

700 
700 
450 
450 
700 

400 400 
6 300 

10 125 
54 000 

122 430 

71 745 

15.269 
Toplam 665 000 
Biğer alım ve giderler : 
öğrenci harçlığı için (79 200), diploma töreni ve öğrencilere verilecek hediye karşılığı (7 000), şebir içi yol masrafları (2 000) 
tedavi giderleri (24 800) okulun çeşitli giderlerini karşılamak amacıyle (7 000) olmak üzere (120 000) lira teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.711 Makam temsil (giderleri : 

Temsilin gerektirdiği her türlü giderler için (25 000) lira teklif edilmiştir. 
16.712 Görev®el temsil giderleri : 

Maddenin korunması için (1) lira konulmuştur. 
16.720 Ağırlama \giderleri i: 

1972 yılında memleketimizde yapılacak ikili hava ulaştırma anlaşmaları için gelecek delegelerin ağırlanması nıaksadiyle 6 top
lantı için (10 000) lira teklif edilmiştir. 

16.810 Rina onarımı : 
Zonguldak için (1 500), Silivri için (4 500), Bozcaada, için ((i 500), İzmir Liman Başkanlığı için (14 000), Edremit için (13 500) 
.Ayvalık için (10 000), Finike için (22 500), Anamur, Mersin, İskemlenin için (S 000), Samsun Liman Başkanlığı için (6 000), 
(Bakanlık merkez teşkilâtının boya ve badana işleri için (18 500) olmak üzere (100 000) lira teklif edilmiştir. 

16.820 Mateina ive teçhizat onarımı : 
Kartal, İdealtepe ve Bostancıda, bulunan pusula tashih istasyonlarının tamiri ile Marmara Bölgesi l iman ve Denizişleri Mü
dürlüğü tamir atölyesine ait ma.kina ve teçhizatın onarımı için (15 000) lira teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS İVE BftfYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.521 Yapı, (tesis İve büyük onarım giderleri : 

Fatsa Liman Başkanlığı için daire ve lojman binası inşaatı 
Rize Liman Başkanlığı için daire ve lojman binası inşaatı 
iGiüllük Liman Başkanlığı için daire ve lojman -binası inşaatı 
iSamsun Liman Başkanlığı için lojman binam inşaatı 

lira teklif edilmiştir 515 000 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.511 Makma, Iteçlhizat alımları ve büyük onarımları : 

Yüksek Denizcilik Okulu için alet ve demirbaşlar (Proje No. 68EO30077) 205 000 
Rize Liman Başkanlığı için bir adet .komple denet motora inşaatı 100 000 

125 
175 
115 

000 
000 
000 

100 000 

file:///giderleri
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Antalya Liman Başkanlığı için bir atlet komple denet motoru inşaatı 100 000 
İstanlbııl Liman Başkanlığı için ıhir adet yanığın söndürme cemisi inşaatı 1 005 000 
Yüksek Denizcilik Okulu için aihşap tekne inşaatı 175 000 

lira teklif edilmiştir. 2 485 000 

(A/3) ıSEROVLAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

33.000 İKTİSADİ 'TRANSFERLER : 
33.200 D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğünün jpar .gemilerinin yediadilliğinden doğan alacaklan karşılığı : 

D. B. Denizli Nakliyatı T. A. Ş. ne İS . 10 . 1900 tarik ve 5/432 sayılı Bakanlar 'Kurulu Kararı ile görev olarak verilen İpar 
Trausport yediadiliiği dnlayısiyle 4-10 sayılı Kanunun 24 noü maddesi gereğince kuruluş bilançosunda yer abın gider karşılığı 
(20 295 000) lira teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.210 TCDD'nin yol yenileme, (bakım ve tamir masrafları : 

Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin, artırılması hakkında 20 . 3 . 1971 tarih ve 1381 sayılı Kanunun 4 nen maddesi 
ıgereğiuce TODD'nin yol yenileme, 'bakım ve tamir masra41arını karşılamak üzere (447 000 000) lira teikiil' edilmiştir. 

34.720 Uluslararası Kurum -ve derneklere katılma payı : , 
081.2 sayılı Kamınla katıldığımız. Milletlerarası İstişari Denizcilik Teşkilâtı (tNC'O) için (140 000), 4749 sayılı Kanunla kat ıl
ıdığımız (IÖAO) için (535 000), 539 sayılı Kanunla katıldığımız Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşınmasına müteallik milletler
arası anlaşma ( d V CİM) gereğince (45 000) lira- olmak üzere topla m (720 000) lira teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL İTRANSFERLER ; 
35.710 Bakanlık memurları 'öğle yemeğine yardım (TCDD Memurları 'Yardım Sandığına ödenir) : 

'Merkez teşkilâtında çalışan 270 memurun % 60 nm öğle yemekleri için, 
270: .100 x 60 (-kişi) x 230 (gün) x 125 (krş.) = 47 000 lira teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine jg*eçen yıllar (borçları : 

(Bakanlık merkez teşkilâtının boya ve badana işleri için Tül M) (ienel Müdürlüğüne (22 000), iller teşkilâtının muhtelif geçen yıl
lar borçları için (35 000) lira olmak üzeer (57 000) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar {borçları : 
Pendik Belediyesinden, alınan arazi bedeli olarak (3S9 000), diğer geçen yıllar borçlan için (II 000) olmak üzere (400 000) lira 
teklif edilmiştir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı hizmetlerinin ii'ası gayesiyle, 1!<72 mali yıl bütçesinin ( A / l ) <-ari harcamalar ının ayl ık lar kesimi ile buna. bağlı 
emekli keseneği karşı l ıkları maddeleri dâhil cari harcamalar için; (4(> İM>9 702) lira, (A/2) yat ı r ını harcamalar ı için; (4 710 000) lira, (A/o) 
sermaye teşkili ve t ransfer harcamalar ı için ise; (İS 77") 22i)) lira olmak üzere cem.'an (70 4f>4 lX\\ ) lira tekli l 'edi lmişt ir . 

[Mân ve programın hedefi olan ekonomik ka lk ınmaya, Snnayi ve ticaı-i gelişine ile ulaşılabileceği bilinen bir gerçektir . 
Sanayi ve t icari gelişmeyi sağlamak için, gerekü bütün hizmetleri il'a vdvıı Bakanlığımız cari ha rcamala r ında normal bir artışın olacağı muhakkak

t ı r . Bu ar t ış i se ; cari harcamalar ın hizmet gider!(M'inde tasar rufa âzami riayet edilmek .suretiyle mizi .miktara indirilerek öngörülmüştür . 
Bakanlığımız teklif bütçesinin, geçen yılla mu^ .vese l i cetveli aşağıda gösterilmiştir. 
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1971 Bütçe 1972 .Kütçe 
CARİ HARCAMALAR rakama teklifi Fa/lası \oksani 

000 Ödenekler bölümü toplamı 12 000 12 000 
000 Personel giderleri bölümü loplanu 2 09;] 242 41 522 075 .'59 (»41 789 212 350 
000 Yönetim giderleri bölümü toplamı 3 859 319 4 401 000 692 100 150 419 
000 Hizmet giderleri bölümü toplamı 100 000 144 004 — 157 40:î 
000 Çeşitli giderler •bölümü toplamı 610 301 S89 423 334 122 55 000 

Cari harcamalar toplamı 6 734 869 46 969 702 40 668 011 433 178 

VATI Kİ M HARCA.MALARJ 
000 Ktiit ve proje gideHeri bölümü toplamı 3 000 000 3 903 000 903 000 
000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 

büyük onarımları bölümü toplamı 5 430 000 747 000 280 000 4 963 000 

Yatırım harcamaları toplamı 3 430 000 4 710 000 1 243 000 4 963 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ 

000 Malî transferler bölümü toplamı 80 568 764 557 004 38 240 80 050 000 
000 Sosyal transferler bölümü toplamı 2 500 002 17 888 225 15 388 223 — 
000 Borç ödemeleri bölümü toplamı 12 500 330 000 317 500 

Sermaye teşkili ve transfer — — —— 
harcamaları toplamı 83 081 266 18 775 229 15 743 963 80 050 000 

file:///oksani
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CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.440 Bakan ödeneği : 
Sanayi ve Ticaret Bakanına, verilecek Bakan ödeneği olarak teklif edilmiştir. 

12.110 Aylıklar : 
657 sayılı Devlet Memurları ve 1322 sayılı Kadro Kanunu ile Bakanlığımıza verilen 1972 yılma ait 1 516 adet kadronun tutarı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 ne i maddesi gereğince ödenecek aile yardımı karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardım: : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nei maddesi gereğince, çocuğu dünyaya gelenlere ödenecek doğum yardımı karşı
lığı olarak teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nei maddesi gereğince, eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere (1) 
maaş ve memurun ölümü halinde eşine ve çocuklarına ödenecek (2) maaş nisbetindeki yardım karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 ve 210 ncıı maddeleri ile Başbakanlık tamimi gereğince personele yılda (125) li
radan ödenecek yardım karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 ncü maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tahakkuk edecek 
istihkaklar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncıı maddeleri gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.391 G-iyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 nei maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre giyecek yardımın
dan faydalanacaklara yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nei maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1:527 sayılı Kanunun 00 neı maddesi ile değiştirilen 178 nei maddesi gereğince hazırlana
cak yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.420 1167 S. K. 87 nci maddesine göre ödenecek temsilci ücreti : 
Maddenin muhafazası için (İl lira, teklif edilmiştir. 

12.571 İş güçlüğü, iş risM ve teminindeki <nielük zammı : 
(557 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1-527 sayılı Kanunla (dikmen 71 nci madde gereğince çalışıma, şartları bakımından güçlük 
ar/, eden veya eleman, temininde zorluk çekilen görevler için hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre ödenecek, iş güçlüğü, iş ris
ki ve teminindeki güçlük /anıları olarak teklif edilmiştir. 

12.610 ödüller' : 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12-'5 ncü maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılacak (»deme
ler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 190, 197 ve 198 nci maddeleri gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre 
yapılacak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlığımızca yapılacak yeniden tâyin ve zaruri ahvaldi1 nakilleı-i yapılacak memurların yollukları karşılığı olarak teklif edilinıiş
tir. -

12.813 Geçidi görev yolluğu : 
Bakanlığımız personelinden sene içinde; gerek standart kontrolları gerekse ilk nuıdde indirimlerinin denetimi ve diğer hizmetler 
için geçici görevle gönderileceklerin yol ve zaruri masrafları olarak teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Bakanlıkça lüzum görülerek getirtilecek yabancı uzman ve yardımcılarının yurt içinde yapacakları görevler için tahakkuk edecek 
yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
Bakanlığını iz sanayi ve küçük sanatlar daireleri müfettişlerinin; standart kontrolları ile küçük sanayici ve imalâtçı esnafın 
507 sayılı Kanuna göre teşkilâtlanmalarını ve kredi ihtiyaçlarının tetkikini, bunların haımmadde ve yarı mamul madde ihtiyaçla
rını mahallinde 'teftişlerinde, taha.kk.uk edecek yol masrafları ve yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.824 Kontrolörler g'eçici görev yolluğu : 
Küçük Sanatlar Dairesince; Küçük Sanat Kooperatiflerinin teknik ve idari kontrolları, Teşkilâtlandırma (Jenel. Müdürlüğü tara
fından, 1100 sayılı Kanun gereğince kooperatif ve birliklerin işlem, hesap ve varlıklarının denetlenmesi ile Standardizasyon 
Müdürlüğüuce ihraç mallarının kontrollarmda kontrolörlerin yevmiye ve zaruri masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

http://vsa.sla.nna
http://taha.kk.uk
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12.831 Staj ve 'öğrenim yolluğu : 
Staj ve öğrenimlere iştirak edeceklerin yolluklarını karşılamak amacıyle bu maddenin 'muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Bakanlığımız -merkez ve iller teşkilâtında bulunan memurların meslekî formasyonlarını geliştirmek amacı ile açılacak kurslara katı
lacak memurların kursa geliş gidiş yol masrafları ve kurs yevmiyeleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.840 Tedavi yolluğu : 
Sağlık raporları gereğince, bulundukları mahallerde tedavisi mümkün olmıyan hasta personelin diğer illere ve kaplıca tedavisine 
gönderilmelerinde bunların yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Dış memleketlerde yapılacak Ticaret anlaşmalarına, Türk - Alman Eğtim Projesi Koordinatörlüğü dolayısıyle yaplıacak toplantı
lara, Münih ve Fransa el sanatları fuarlarına, Milletlerarası Beratlar Enstitüsü toplantılarına ve Milletlerarası Akdeniz İlımî Araş
tırma Komisyonuna iştirak için yurt dışına gönderileceklerin yevmiye ve yol masrafları, karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımız müfettişlerinden, bilgi ve görgülerini artırmak üzere dış ülkelere gönderileceklerin yevmiye ve yol masrafları karşı
lığı olarak teklif edilmiştir, 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
4489 sayılı Kanuna göre, bilgi ve görgülerini artırmak üzere dış ülkelere gönderilecek personelin yevmiye ve yol masrafları karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Bakanlığımızdan, uluslararası ve. ikili anlaşmaları gereğince katılmak zorunda olduğumuz kongre ve konferanslara iştirak ede
ceklerin yolluk ve zaruri masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının kırtasiye ilıtiyacındaki artış ve son zamlar nazara alınarak kırtasiye alımları ve giderleri 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının basılı kâğıt ve defterlerini temin etmek ve Sınai Mülkiyet Müdürlüğünce cıkanlınakta 
olan (Sınai Mülkiyet Gazetesi) nin yayınlanmasının devamını sağlamak için teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının, döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarını teinin ve mevcutların tamirini yaptırabilmek amacı ile 
teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Teknik ve teknolojik yayınların takibi ile günlük gazetelerin abonman bedellerinin karşılanması ve aktüel dergilerin satınainmıası 
maksadiylc teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtı binalarının ısıtılması için kullanılacak kömür ve mazot bedelleri karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Bakanlığıırnız merkez ve iller teşkilâtı için satmalınaeak harita bedelleri ile bn arada eskimiş pai'talann bezlettirilmesini temin ve 
genel yönetimle ilgili alımların sağlanması malosadiyle teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının sarf edecekleri şehir ve içme suyu bedellerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın yıllık normal temizlik hizmetleri için lüzumlu malzemeleri temin etmek tiein teklif edilmiştir. 

13,230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının elektrik sarfiyatı ve Şair elektrik malzeme alım ve giderleri bedelini karşılamak amaciyle 
teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlığımız bahçelerinin tertip ve tanziminde ihtiyaç duyulan malzeme bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Yönetimi o ilgili giderler maddelerinden karşılanın lyan genel yönetimle ilgili giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. (Merkez 
üniteleri ilân bedeli, mühür, kapı tokmağı ve cam gibi) 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının posta - telgraf giderleri için, son zamlar nazara alınarak teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtına ait telefonların abone bedelleri, fazla konuşma ücreti ve nakil masrafları ile tesis ve ona
rım bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının taşıma ile ilgili masraflarının karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlığımız Makam arabalarının bir yıllık akaryakıt ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlığımız; birisi İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğü emrinde bulunan Chevrolet marka araba ile Müsteşarlık Makamının kul
landığı Makam arabası ve hizmet işlerinde kullanılan 5 araba ile birlikte mevcut 7 arabasının işletme ve onanma masrafları karşı
lığı olarak teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının işgalleri altında bulunan mukaveleye bağlı binaların kira bedelleri karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
14.110 Hükümet konaklan dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

Bakanlık 'Teşkilâtımızın Hükümet konaklan dışında oturan dairelerinin yangından korunma giderleri karşılığı olarak maddenin mu
hafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Güvenlikle ilgili 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler karşılığı olarak açılan bu maddenin muhafazası için 
(l) lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı »Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
7126 sayılı Sivil Savunma ile ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan 6/3150 Karar sayılı tüzüğün 119 ncu ımaddesinin gerektirdiği 
giderler karşılığı olarak açılmış bulunan bu maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Bakanlığımızca, insan gücü ve hizmet içi eğitimleri konusunda açılacak kurs ve seminerlerin gerektirdiği giderler karşılığı olarak 
teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Bakanlığımız adına yüksek okul ve üniversitelerde okutulmakta olan 12 öğrencinin ayda (350) şer lira bursları ile öğretim, imti
han, diploma harçları, tedavi ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.540 Araştırma» ve inceleme giderleri : 
Bakanlığımızı ilgilendiren bilimsel ve teknolojik araştırma ve incelemelerin uygulanmasiyle ilgili giderler karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
4489 sayılı Kanun gereğince; bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak üzere dış ülkelere gönderilecek personelin giderleri karşılığı olarak 
açılmış bulunan bu maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.580 Su ürünleri teşkilâtlanması ve araştırma giderleri : 
Deniz ve iç sulardaki su ürünleriyle iştigal eden şahısların teşkilâtlandırılması ve balıksız sularda balık üretimi, ıslah ve çoğalt
ma araştırmalarının gerektirdiği giderler için teklif edilmiştir. 
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ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ: 
16.210 Talhlü ve ilâ-tooratuvar giderleri : 

'Mevcut ve yapılacak standartlara ınütaallıik tecrübe numuneleri ile nizamnamelerine müstenit ti]) numuneler yapılması ve gön
derilmesi, sınai ve norm standart nizamnameleri mucibince faibrika, imalâthane, satış yerleri ve sair mahallerden alınacak nu
munelerin amlbalâjı yollama ve tahlil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.216 Ölçü (ve ayar lâb'oratuvarları malzeme alım ve giderleri : 
(Bakanlığımız merkez ve 16 bölge (teşkilâtı ile 82 grup merkeze ölçüler ve ayar meımırluklarmea 1972 yılında kullanılacak ayar 
damgalarının yaptırılması ve yeni kurulacak bölge teşkilâtı lâboratuvarlariının teçhizi için lüzumlu cihazların temini amaciyle 
teklif edilmiştir. 

16.226 Ticari tahliller ve istandardizasyern malzeme lalım ive giderleri : 
[Bakanlığımızın, ticari tahlil ve standardizasyıonta ilgili İstanibul ve İzmir'deki lâboı atııvarınm malzeme alım ve giderleri karşılığı" 
lolarak teklif edilmiştir. 

16.236 Pamuk tasnif lodaları ve lâ'bora^uvarları'malzeme lalım Ve j^iderleri : 
Pamuklarımızın teknik özelliklerini dünya piyasalarına tanıtmak için kurulacak İzmir Pamuk Lâboraiuvarı için gerekli cihaz
ların ve pamuk tasnif odalarının ihtiyacı olan malzemenin alım ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.370 İç Ifuar 've sergiler giderleri : 
'Memleketimizde istihsal olunan ürünleri ile imal edilen mamul ve yarı mamul malların teşhir ve satışlarını temin amaciyle acı
lan serlg'i, panayır ve fuarların modern bilgi ve teknik imkânlardan faydalanmak suretiyle daha iyi bir şekilde tertip ve tan
zimi için gerekli giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.390 Propaganda ive tanıtma giderle.i : 
Kooperatifçilik ile mamul ve mahsullerinin tanıtılması için açılan çeşitli toplantı ve kooperatif sergilerinin giderleri karşılığı 
lolarak teklif edilmiştir. 

16.711 Temsil giderleri : 
Bakanlığımızın, temsille ilgili izaz ve ikramlarının gerektirdiği giderler karşılığı olarak: teklif edilmiştir. 

16.712 iGörevsel temsil Igiderleri : 
'657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 179 ncu maddesi gereğince hazırlanacak Yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak açılan bu maddenin, muhafazası için bir lira teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama Igiderleri : 
Sınai projelerinin hazırlanması için, gerekli kredi ve teknik yardım müzakerelerine katılmak üzere memleketimize gelecek ya-
hancı ülkelere ve milletlerarası kuruluşlar temsilcilerinin ağırlanması ile ilgili (giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.730 Tören giderleri : 
Millî 'günlerimizde yapılmakta olan törenlere ait giderler karşılığı olarak, teklif edilmiştir. 
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16.810 Bina onarımı : 
Bakanlığımız Merkez ve İller Teşkilâtının işgallerinde bulunan binaların kiiçükonarımı ile boya ve badana gibi sair lüzumlu mas
rafların karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
Yatırım 'harcamaları : 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜMÜ İMÂLAT SANAYİİ SEKTÖRÜ : 
21.320 Küçük ISanayi iGeliştirme Merkezime yardım : 

ı(Gaziantep (pilot projesi) 
Küçük sanayi geliştirme merkezi projesinin gerçekleştirilmesi için satmalınacak m ak in a. ve teçhizat bedelleri karşılığı olarak tek
lif edilmiştir. 

MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI BÖLÜMÜ : 
23.612 Taşıt alımları : 

Sanayi Bakanlığı makamı için miadı dolmuş mevcut binek arabasının yerine 1 adet binek tenezzülı şase (4 X 2) ile ölçü ve 
tartı aletlerinin kontrolü ile ilgili şebir dışı hizmetlerde kullanılmak üzere bölge kuruluşları emrine verilecek dört adet (4X 2) 
panel veya benzeri tipteki araba ile jeneratör ve yükleyici vinç, bu yükleyicinin üzerine monte edileceği bir adet (4 X 2) şasili 
9 000 Kg. hk etalon kamyonun yine ağırlık konıtnoliarıııda kullanılmak üzere satmalınmasmı teminen 710 bin lira teklif edil-
'miştir. 

KURUMLARA KATILMA VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
34.274 ilk teslis (ve kuruluş giderleri için /borsalara yardım : 

5590 sayılı Kanunim 38 ncü maddesine istinaden Bakanlığımızca, kurulan ticaret 'borsalarının biran evvel faaliyete geçip çevre
lerine, müstahsıla alıcı ve satıcılara faydalı olabilmesi için, kuruluş ve lüzumlu ilk tesis masraflarının bir kısmını karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

34.470 Tarim (Saîtış Kooperatifleri birlikleri yaş fcneyva ve sebze halleri pazar yerlerine yardım : 
1970 yılı icra plânının 370 No. lu tedbirinde öngörülen, üreticilerin kendi örgütleri ile doğrudan doğruya tüketiciye ulaşmasını 
sağlamak gayesiyle Ankara'da açılan Tarım Sa,tış Kooperatifleri birlikleri halini faaliyete geçirmek ve yaşatmak için tesis mas
raflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.610 Organize sanayii bölgeleri kurma fonu yönetmeliği uyarınca, organize sanayii bölgeleri kurulacak müteşebbis teşekküllere ya
pılacak kredi yardımı : 
iSanayiimizi geliştirmek ve memleket sathına, dengeli bir şekilde yayılmasını temin etmek için, Bakanlığımızca organize sanayi 
ıhölgelerinin kurulmasına devam edilmektedir. Bu itibarla 1972 yılında kurulması evvelce Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Is-
tanJbul, Ankara, Gaziantep, Eskişeılıir ve Erzurum organize sanayi bölgeleri için teklif edilmiştir. 
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34.620 (Küçük (sanayi (çarşıları <ve siteleri (kuracak kooperatif 've (belediyelere yapılacak kredi yardımı : 
'Günün teknik ve ekonomik şartlarına uygun tip işyerlerinin temini gayesiyle halen inşaaJtları devam eden küçük sanayi siteleri 
ile 1972 yılma alınmış olup projeleri yapılmakta olan 10 sanayi sitesi ile bu yılın programına alınması öngörülen 4 projenin 
'finansmanı için teklif edilmiştir. 

34.680 Öael (sektör sanayiinin işletme ve telsüs kredisi iiçin ISümerlbankta tesis edilecek foma : 
Tesis edilmiş ve edilecek organize sanayi bölgelerinin âtıl kalmaması ve en kısa zamanda sanayi tesisleri ile doldurulması gaye
siyle teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası (kurum ve dernekle IÖ (katılma payı : 
6894 sayılı Kanunla katılmış olduğumuz sınai mülkiyetin himayesine mahsus Paris Anlaşmasının 13/7 nei maddesi ve 6563 sa
yılı Kanunla katıldığımız La Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsüne anlaşmanın 9 nen maddesi gereğince ödenecek aidatlar 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.761 Beynelmilel (ölçüler ftüriosuna : 
178)2 sayılı ölçüler Kanununun 2-> ncü maddesi gereğince üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Ölçüler ve Ayar Bürosuna 1972 
yılında ödiyeceğimiz aidat karalığı olarak teklif edilmlştri. 

34.762 Nizami (ölçüler teşkilâtına : 
Öl . 2 . 1955 gün ve 4/6440 sayılı Kararname ile üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Nizami Ölçüler Teşkilâtına 1972 yılında 
ödiyeceğimiz aidat karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

34.764 Akdeniz ilmî Araştırma Komisyonuna : 
İ036I5 sayılı Kanun ve 29 . 11 . 1955 gün- ve 4/6236 sayılı Kararname ile asil üyesi bu'lumkluğuımuz Aikullomk İlmî A raştııroıalaı-ı Komis
yonuna ödenecek 1972 yılı aidatı olarak teklif edilmiştir. 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ : 

35.710 Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığı Memurları (Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına : (Memurların iöğle yemeklerine yardımda bulun
mak üzere) : 
Merkez Teşkilâtımızdaki memurların öğle yemeklerine her memur için 125 kuruşla yardımda bulunmak üzere teklif edilmiştir. 

35.710 Sevk ve lidare geliştirme merkezine yardım : 
Yürütülmesi. Hükümetimizce taahhüt ve garanti edilmiş bulunan Türk Sevk ve İdare Merkezinin işletme masrafları karşılığı 
tolarak 1972 yılında ödenecek (1 900) dolar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

35.770 Küçük sanayi geliştirme merkezime yardım : 
Memleketimiz sanayiinin geliştirilmesi için, küçük sanayicilere, yerleşmeden pazarlamaya kadar her safhada, yardımcı .olmak 
üzere Birleşmiş MiUetlerler özel yardım fonundan yardım temin edilerek (Gaziantep'te Küçük Sanayii Geliştirme Merkezi pilot 
projesi kurulmuş ve 1970 yılı içinde faaliyete geçirilmiş bulunmaktadır. Mezkûr pnojenin Birleşmiş Milletler ve Hükümetimiz ara
sında imzalanmış uygulama planındaki 1972 yılı faaliyetleri ile anlaşma hükümlerinin yerine getirilebilmesini teminen teklif edil
miştir. (3 751 605 lira) 

http://kar.nl
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35.780 Mühendisler için fabrika içi eğitim, merkezine yardım : 
Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Teşkilâtının işbirliği ile Ankara - Mamak'ta fabrika içi eğitim merkezi 
kurulması Bakanlar Kurulunun 13 . 7 . 1971 gün 7/2621 sayılı kararı ile uygun g'örâildüğünden bu projenin 1972 yılındaki har
camaları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ: 

36.310 Kamu fktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar (borçlan : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine, geçen yıllardan muhtelif sebeplerle ödenemiyen istihkakların ödenmesini temdnen teklif edilmiş
tir. 

36.320 iDiğer geçen yıllar borçları : 
İstihkak sahiplerine, geçen yıllarda muhtelif sebepler dolayısıyle ödenemiyen istihkaklarının ödenmesini sağlamak için teklif 
edilmiştir. 
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ENERJİ VE TAiBM KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hizmetlerinin ifası gayesiyle, 1972 malî yılı Bütçesinin (A/l) Cari harcamalarının aylıklar kesimiyle bu
na bağlı Emekli keseneği karşılıkları maddeleri dâhil cari harcamalar için (10 547 158) lira, (A/2) Yatırım harcamaları için; (273 200 000) 
lira, (A/3) sermaye teişlkili ve transfer harcamaları için ise (62 742) lira olmak üzere ceman;::(283 809 900) lira teklif edilmiştir. 

Plân ve programın hedefi olan ekonomik kalkınmaya, enerji istihsali ve yeraltı servetlerinin işletilmesindeki gelişme ile ulaşılabileceği bilinen 
bir gerçektir. 

Bıı sahalaridaki gelişmeyi sağlamak için gerekli bütün hizmetleri ifa eden Bakanlığımızın Cari 'harcamalarında normal bir artışın olacağı mu
hakkaktır. Bu artış ise; Cari harcamaların hizmet giderlerinde tasarrufa âzami riayet edilmek suretiyle cüzi miktara indirilerek öngörülmüştür. 

Bakanlığımız teklif Bütçesinin, geçen yıla mukayeseli cetveli aşağıda gösterilmiştir. 

Cari iharcanralar 
11.000 ödenekler Bölümü toplamı : 
12.000 Personel giderleri bölümü toplanıl : 
13.000 Yönetim giderleri bölümü toplamı : 
14.000 Hizmet giderleri bölümü toplamı .-
16.000 Çeşitli giderler bölümü toplamı : 

Cari harcamaları toplamı : 

Yatıran harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri bölümü toplamı : 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve bü

yük onarımları bölümü toplamı : 

Yatırım harcamaları toplamı : 

(Sermaye teşkili (ve transfer Iharcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve sermaye 

teşkilleri bölümü toplamı : 

1971 bütçe 
rakamı 

12 000 
787 634 

1 284 750 
10 000 
28 501 

2 122 885 

231 000 000 

130 000 

231 130 000 

1972 ibütçe 
teklifi 

12 000 
8 446 853 
2 034 «00 

15,004 
38 501 

10 547 158 

272 100 000 

1 1.00 000 

273 200 000 

Fazlası 

7 738 
767 
5 
10 

8 520 

43 000 

970 

43 970 

918 
050 
004 
000 

972 

000 

000 

000 

Noksanı 

79 699 
17 000 

— 
— 

96 699 

1 900 000 

— 

1 900 000 
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#4.000 Malî transferler .bölümü toplamı : 
#5.000 Sosyal transferler bölümü toplamı : 
;36.00O Borç ödemeler bölümü toplamı : 

;Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 

•ÖDENEKLER BÖLÜMÜ 
Bölüm Madde 

1971 bütçe 
rakamı 

75 000 240 
40 001 
10 000 

75 050 242 

1972 bütçe 
teklifi 

'240 
42 '50.4 
20 000 

62 742 

Fazlası 

— 
42 499 
10 000 

52 499 

Noksanı 

75 000 000 
30 999 

— 

75 039 999 

CARİ HARCAMALAR 

11.440 Bakan ödeneği : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına 24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince verilecek bakan ödeneği karşılığı olarak, 
teklif edilmiştir. 

12.110 Aylıklar : 
657 sayılı Devlet Memurları ve 1322 sayılı Kadro Kanunu ile Bakanlığımıza verilen 246 kadronun tutarı olarak teklif edil
miştir. 

12.310 Aile yardımı : 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nei maddesi gereğince ödenecek aile yardımı ödeneği karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
ı657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nei maddesi gereğince çocuğu dünyaya gelenlere ödenecek doğum yardımı karşılığı 
olarak teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 208 nei maddesi gereğince eşi ile aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere bir 
maaş ve memurun ölümü halinde eşine ve çocuklarına ödenecek iki maaş nisbetindeki yardım karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.-340 Tedavi yardım ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 ve 210 nen maddesi gereğince ödenecek yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 neü maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre tahakkuk edecek 
istihkaklar karşılığı olarak maddenin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 
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12.370 Emekli (keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ucu maddeleri gereğince T. O. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.390 Giyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Mamurları Kanununun 211 tıci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmedik esaslarına »-'ön' giyecek yardımın
dan faydalanacaklara yapılacak ödemeler karşılığı olarak, teklif edilmiştir. 

12.391 Yiyecek yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılacak Ödemeler 
karşılığı olarak maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun .1327 sayılı Kanunun V)^ nci maddesi ile değiştirilen 178 nci madde gereğince hazırla
nacak yönetmenlik esasla rina göre yapılacak ödemeler karşılığı olarak maddenin muhafazası için (.1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.570 İş 'güçlüğü, iş riski ive teminindeki Ig'üçlük zammı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla eklenen ek 71 uci madde gereğince çalışma şartları bakımından 
ıgüçlük arz eden veya eleman teuıininde müşkülât çekilen görevler için hazırlanacak yönetmelik esaslarına: göre ödenecek iş 
.güçlüğü iş riski ve teminindeki güçlük zamları olarak maddenin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.610 ödüller : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödeme
ler karşılığı olarak maddenin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.750 Mahrumiyet yeri (ödeneği i: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 196, 197 ve 198 nci maddesi gereğince hazırlanacak yönetmelik esaslarına ^öve 
yapılacak ödemeler karşılığı olarak maddenin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli gtorev yollukları : 
[Bakanlığımıza yeniden tâyin edilecek ve zaruri ahvalde nakilleri yapılacak memurların yollukları karşılığı olarak teklif edil
miştir. 

12.813 Geçici igörev yolluğu : 
iBakanığmıız personelinden sene içinde geçici görevle görevlendirileceklerin yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici (gtorev yolluğu : 
Bakanlığımız müfettişlerinin 1972 malî yılında yapacağı teftişlerdim dolayı lalıakkuk edecek yövmiye ve yol masrafları karşılığı 
,-olarak teklif edilmiştir. 



— 477 
Bölüm Madde 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu : 
'Bakanlığımız Akaryakıt Kontrolörlerinin yevmiye ve zaruri yol masrafları karşılığı olaark teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Bakanlığımız memurlarının meslekî formasyonlarını geliştirmek amaciyle 1972 malî yılında hizmet içi eğitim kurslarına tabi 
tutulması düşünüldüğünden bu memurların kursa geliş gidiş yol masrafları ile kurs yövmiyeleri karşılığı olarak maddenin mu
hafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.840 Tedavi yolluğu : 
Sağlık raporları gereğince bulundukları mahallerde tedavisi mümkün oîmıyan hasta personelin diğer illere ve kaplıca tedavi
sine gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Milletlerarası kalkınma teşkilâtının daimi delegesi oluşumuz sebebiyle bu teşkilâtın yaıbancı ülkelerde tertiplediği toplantı
lara katılmak üzere 1972 yılında yurt dışına gönderileceklerin yövmiye ve yol masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı Igeeioi görev yolluğu : 
Bilgi ve görgülerini artırmak üzere bu yılda dış ülkelere müfettiş gönderilıniyeeeğinden maddenin muhafazası için (.1) Tl. teklif 
edilmiştir. 

12.871 Yurt (dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 78 ve 79 neu maddeleri gereğince dış ülkelere personel gönderil ıniyeeeğinden maddenin 
ımuhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre tve konferans yolluğu : 
Dünya Enerji konferansı teşkilâtı ile bu teşkilâtın her yıl düzenlediği kısmî ve Umumî konsey toplantılarına Uluslararası an
laşmalar gereğince katılmak zorunda olduğumuzdan 1972 yılında yapılacak kongre4 ve konferanslara Bakanlığımızdan iştirak 
edeceklerin yolluk ve zaruri masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
YÖMBTİM GlDEıRLERİ BÖLÜM ı T : 

13.110 Kırtasiye alımları fve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının genişliyen hizmet yönünden artan ihtiyaçlarının karşılanması amaciyle teklif edilmiştir. 

13.120 (Basılı 'kağıt ve defter 'alımları ve giderleri : 
Bakanlıği'imz merkez ve iller teşkilâtı için gerekli basılı kâğıt ve defterlerini temin etmek, Enerji ve Tabiî Kaynaklarla ilgili 
gelişmeleri tespit ederek duyurmak amaciyle iki ayda bir yayımlanan Enerji ve Tabiî Kaynaklar dergisinin çıkarılmasını sağ
lamak için teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme Ve demiıfbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının döşeme ve demirbaşları İktisadi Devlet Teşekküllerinden kısmen ödünç olarak temin 
edilmiştir. Mevcutlar ihtiyaçları karşılamadığı gibi, ödünç olarak alınanların da peyderpey iadeleri gerektiğinden noksanlaşa-
cak malzemelerin ikmâli ile tamiri gerekenlerin tamirini yaptırmak için gerekli giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın lalımları ve giderleri : 
.Bakanlığımız ile ilgili teknik ve teknolojik yayınların takibi ve günlük gazetelerin abonman bedelleriyle, aktüel dergilerin sa-
tınalınması maksadiyle teklif Gidilmiştir. 

13.150 Yakacak (alımları ve (giderleri: 
İBakanlığımız merkez teşkilâtı binalarının ısıtılması için kömür ve mazot bedelleri karşılığı olarak tekli t' edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Maden Dairesinin yeni açılacak maden sahalarına ait 1/25 000 ölçekli paftaları ile Savunma sekreterliğinin Lüzum göstereceği 
sair ölçekli haritaların fotokopi suretiyle 1/50 000 ölçekliye tahvili ile bu arada eskimiş olan paftaların benzettirilme işlerini te
min etmek ve genel yönetimle ilgili alımların temini için teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
İBakanlığımız m erk ÖZ teşkilâtında sari' edilen şehir ve içme suyu bedellerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik (giderleri : 
İBakanlığımız merkez teşkilâtı binalarının yıllık normal lemizlik hizmetleri için lüzumlu malzemeleri temin etmek maksadiyle 
teklif 'edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma (giderleri : 
İBakanlığımız merkez teşkilâtının Elektrik istihlâk ve sair elektrik malzemeleri alım ve giderlerinin temini maksadiyle teklif 
edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık bahçelerinin tertip, tanzim ve çiçekleudirilmesi için gerekli malzeme ıbedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Aramalara açılacak maden sahalarına ait ilânların mahallî ve resmî gazetelerde yapılmasını sağlamak ve yönetimle ilgili gi
derler maddelerinden karşılanmıyan genel yönetimle ilgili giderlerin karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - Telgraf (giderleri : 
İBakanlığımız merkez teşkilâtını yıl içerisinde sevk edeceği posta - telgraf ve diğer muhaberatının posta ücretini karşılamak 
maksadiyle teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Bakanlığımız teşkilâtı telefonlarının al »one bedelleri, konuşma ücreti ve artan telefon adedine muvazi olarak abone ve fazla 
konuşma ücretindeki artış ve telefonla ilgili sair malzeme bedelini karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
İBakanlığımız teşkilâtının taşıma ile ilgili masraflarının karşılığı olarak teklif edil iniştir. 

13.510 Bakanlık ıtaşıt i şe tme tve onarma (giderleri : 
.Bakanlığımız makam arabasının bir vıliık akaryakıt ve onarma giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
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13.520 Hizmet taşıtları işletme ve »onarına giderleri : 
Bakanlığımızın hizmet işlerinde kullanılan arabaların işletme ve onarma masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
.Bakanlığımız teşkilâtının işgali altında bulunan mukaveleye bağlı binaları kira bedelleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

HİZMET GİDERİJURİ BÖLP-Mr : 
14.110 Hükümet .konaklan dışında yapılan örgütlerin yangından korunma giderleri : 

(Bakanlık teşkilâtımızın Hükümet konakları dışında oturan dairelerinin yangından korunma giderleri karşılığı olai'ak mad
denin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun B ncü maddesinin gerektirdiği giderleri : 
Güvenlik giderleri için Ilo'iö saydı Kanunun <) ncü maddesinin gerektirdiği giderler karşılığı olarak açılmış bulunan madde
nin muhafazası iein (i) TL teklif edilmiştir. 

14.342 7126 Isayılı Kanuna dayanılarak çıkanlan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
iSivil Savunma ve güvenlik giderleri için 7126 sayılı Kanun gereğince çıkarılan tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği gider
ler karşılığı olarak açılmış bulunan maddenin muhafazası için (1) Tl. teklif edilmiştir. 

14.910 IKurs giderleri : 
Hizmet içi eğitim konusunda 'Bakanlıkça açılacak kurs ve seminerlerin giderleri ile kalkınma plânının öngördüğü hedeflere 
ulaşılabilmesi için açılacak kurs ve seminerlerin gerektiı*diği giderler karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

14.550 iStaj ve ^öğrenim giderleri : 
Bilgi görgü ve ihtisasını artırmak üzere bu yıl dış ülkelere peı-sonel gönderilmiyeceğinden maddenin muhafazası için (1) TL 
teklif edilmiştir. 

-OEŞfcTLİ ( Ü D K R I J K R B Ü L P A I P : 
16.210 Tahlil ve lâboratuvar giderleri : 

Yıl içinde açılacak olan maden sahalarında alınacak numunelerin Anıibalaj, yollama ve tahlil giderleri karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

16.711 Temsil giderleri : 
{Bakanlığımızın temsille ilgili izaz ve ikramının gerektirdiği giderleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.712 Gtörevsel temsil giderleri ': 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 179 neu maddesi gereğince lmzırlanaeak yönetmelik esaslarına göre yapılacak ödemeler 
karşılığı olarak maddenin muhafaazsı için (1) Tl. teklif edilmiştir. 
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16.810 Bina onarımı : 
^Bakanlığımız teşkilâtının işgalinde bulunan binaların küçük onarımı ile boya ve badana gibi v.s. lüzumlu m as r a i'1 arını karşı
lamak üzere teklif edilmiştir. 

15.820 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı nıakina ve 'teçhizat lonarımı : 
Maden Dairesinin arazide kullandıkları toodolit aletlerinin onarım giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜMÜ : 

21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1972 yılı iş programında; ekonomik gelişmemize önemli katkısı bulunan yer altı zengin
liklerinin ortaya çıkarılması ve birçok endüstri dallarının hammadde ihtiyaçlarının temini ile yurt içinde tüketimi ve yurt dı
şında satışı mümkün olan maden, endüstriyel hammadde ve Enerji kaynaklarının bulunması, rezerv ve kalitelerinin teshiti he
def tutulmaktadır. Enstitü İkinci Beş Yıllık Plân devresinde çeşitli maden, endüstriyel hammadde ve enerji kaynaklarının etüt 
ve aramalarını kapsıyan proje çalışmalarına devam etmektedir. 1972 yılında bilhassa başta Demir, Bakır, Kurşun, Çinko, Kö
mür, Petrol ve Tabiî gaz olmak üzere çeşitli maden ve endüstriyel hammadde zuhurlarının Uçakla ve Karadan etüt ve rezervle
rinin tesbiti amaciyle sondajlı aramalar yapılacaktır. Bu çalışmalar için 2804 sayılı Kanun gereğince bu müesseseye yardım 
olarak ve 1972 yatırım programına uygun olarak teklif edilmiştir. 

21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresine yardım. 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Memleketimizin gün geçtikçe artan Elektrik Enerjisi istihlâkinin zamanında karşılamasını temin 
maksadiyle plânlama etütleri, enerji pazarları etütleri istihsal işleri işletmelerinin rasyonal çalışmaları ile ilgili etüt ve teknik 
yardımlar ile genel proje çalışmaları ile ilgili etüt ve teknik yardımlar ile genel proje çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaların 
gerektirdiği giderler karşılığı olarak 1972 yatırım programına uygun olarak ve 2819 sayılı Kanun gereğince yardım olarak 
teklif edilmiştir. 

.MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK. ONARIMLARI BÖLÜMÜ : 

23.611 ıMakina ve teçhizat alımları : 
Maden Dairesi Başkanlığının daha rasyonel bir şekilde (.'alışmasını temineıı teşkilâtlandırılması ve teçhizi öngörülmüş olup, 
lüzumlu alet ve teçhizatın satınalmması için teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
Teşkilâtlandırılması Devlet Personel Dairesince programa alınan Maden Dairesi Başkanlığı ihtiyacı için satmaİmacak 8 adet 
arabanın betle M olarak teklif edilmiştir. 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Madde 

.KURUMLARA. KATİLMA VK SURMAYHİ TKŞKKKOldA'AÜ BÖLÜMÜ : 

31.410 Maden ısaJhaları döner sermayesine : 
(>o()9 sayılı Maden Kanununun .bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin eklenmesi hakkındaki 27J sayılı Kanunun 
ek 4 ncü maddesi gereğince teşkil edilecek maden sahaları döner sermayesini temin maksadiyle maddenin muhafazası • için 
(1) Tl. teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası (kurum ve 'derneklere katılma ıpayı : 
Yapılan anlaşmalar gereğince; uluslararası Dünya Enerji ve Büyük Barajlar komisyonlarının lf)72 yılında ödenecek aidatları 
karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

SOSYAL TRANBFKR BÖLÜMÜ : 
35.710 Enerji /ve İTaJbiî Kaynaklar Bakanlığı Memurları Biriktirme, 'Yardımlaşma Derneğine yardım : 

.•Memurların öğle yemeklerine yardımda, bulunmak üzere teklif edilmiştir. 
35.720 Dünya Enerji konferansı Türk Millî Komitesine yardım. : 

iMemle'ketimizin enerji kaynaklarının, durumu ve artan enerji ihtiyacının karşılanması hususunda ilgililerin görüşlerini 
toplamak ve meydana çıkacak yeni fikirler üzerine geniş bir tartışma açmak ve istikbale matuf çalışmalara ışık tutacak görüş
leri tespit etmek üzere tertiplenecek kongrenin yakacağı masraflara yardımcı olmak maksadiyle teklif edilmiştir. 

İBOÜC ÖDMMKLERİ BÖLİrMİJ: 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
36.320 Diğer [geçen yıllar iborelan : 

Geçen yıllarda muhtelif sebepler dolayısivle ödenemiyen istihkakların ödenmesinin temini için teklif edilmiştir. 
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GENÇLİK VE SPOE BAKANLIĞI 
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•ÖDUMKLKİ* : 
11.440 Balkan ödeneği : 

2 4 . 2 . Iî)(i2 ta r ih ve 24 saydı Kanun yoreğinee ayda (1 000) l ira hesabiyle ! y ı l l ı k Hakan (idene»'] karşılığa o larak ( 1 2 0 0 0 ) l i ra teic-
ıLi'f edilmiştir. 

12.116 Devlet Memurları aylıkları : 
ti-")7 ve 1427 saydı Kanun in i i a l b i k i do layıs iy le i îakaul ığı ı ı ı r /uu ÜKA-CI I ! 'ÎT') ade! i'iiü kadro la r ın ın i y ı l l ı k karş ı l ığ ı o larak teküf : 
ediduiş l ir. 

12,252 Yabancı uzmanlarım yardımcıları ücreti : 
İieden. f \Cvi i ""M n;i oğro fmeni w<\ i şMr ;a yüksek uku ' Js rm öğretmen i l ı l iyaçia r:nı g idermek ve yen i açılaen k okıı! lai"nı öğ re tmen le r in i 
ye t iş ! ;rm'd< için yabancı ıızma ıı ki ra. ş iddet le i l ı t 'y 'aç d u y u l i m d d .ad ir. .Mevcut beden e ğ i l i m i üğroiniıi 'ni, yet iş t i ren müesseselerle ye
nideni aç ı lacak la r ın i h t i yaç la r ı iç in d yabancı uzmanın dışardan gel i rd im esi düşünü lmek led i r . (İ,'İ7 sayı l ı Kanunu tad i l eden .1427 
'S.ıViii iv,:;;!:;ıa ü'oio uzmanm! a -ee.dı- e , . , da u <.\'>>>j vi '.niıv, İ t..;;-»ı nere! Iıesaniy le -> X ı i/fili A İ l ' • 242 000 Y ü r k l i rası l o k l i f ed i l -
'lilkjİiİ!'. 

12.312 Aile yardımı : 
1427 sayı l ı K a n u n u n 202 nei maddesi y e r i l i n c e Hakan l ığ ımız merkez ve taşra teşk i lâ t ında <>'örevli personele yapı lacak ai ie 
y a r d ı m ı karş ı l ığ ı o larak teldi !" odıiliiıuşıür. 

12.322 Doğum yardımı : 
4ö!H) xv ,"),")04 sayı l ı K a n u n u değiış4 i ren 1427 sayı l ı Kanun in i 207 nei maddesi gereğince çocuğu dünyaya ıreleu memur la ra d o ğ u m 
y a r d ı m ı o la rak tek i l i ' ed i lmiş i ir. 

12.332 ö i i k n yardıınıı : 
'! i akan l ığ ım ızda :yörov l l personelin. memur o lmıyan kar ıs ı filen memura ve ölen mıe.mui'un sağl ığında beyannaıue i le .»'üsterdiği 
kimseye eğer beyanname Yenmemiş ise a i les ine; 1427 sayı l ı Kanunun 20<s nei maddesi «(ereğinee 1 veya 2 ay tu tar ında, venil'pcek 
•ölüm y a r d ı m ı karş ı l ığ ı o 'arnk teilcHıf ed i lm iş t i r , 

12.342 T e d a v i y a r d ı m ı ve cenaze masraf lara : 
Bakan l ığmnı / persone l in in 1427 sayd ı Kanunun 20!) xv 210 ucu 'maddeler ine yöre eşleri xv. bakmak la y ü k ü m l ü o l d u k l a r ı anne, 
baba ve çocuk la r ın ın tedav i yard ımı . vo cenaze masra f la r ın ın ka rşı l ığı o larak i e k l i f ed i lm iş t i r . 

12.352 Ya&ac&k yardımı : 
Yeni .kuruluş hal inde bu lunan Hakanlnğunız {aşra fos k i l fil nida. görev lend i r i lecek personeline yap ı lacak yakacak y a r d ı m ı n ı karş ı l ı -
yab i lmok amaeiydo maddenin muhafazası iç in ( ! ) l i ra ödenek k o m d m u ş l u r , 
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12.372 Emekli keseneği karşılıklar:. : 
1022 ve l;î27 saydı Kanunlar gereğince Hakanlığımız merkez \o taşra kuruluşlarında. eaaşau persmu 1in kadro aylıklarına. iröre 
hesaplanarak teklif edilmiştir. 

12.414 Fazla, çalışma ücre t i : 
a;. İlgili yönetmelikleri {.roreği'nee her derereö. ( k a d a r d a ders d ;sı spor <;a b sma ia raü r yapıhbmaıesl , okullar arası s p e r y a ı a ş -
laıanm, 1') Mayıs demdik ve Spor !>ayru.m! pr.)<re-am;aı unu hazırlanması ve l>n vazifeleri ılerırlnu- ederek kişilerin ekul .ar ın idare-
ei, öğrehnen \'e doktorlar ının ealışmasL sasat (eri ve mesai. günler i dışında yapaea amrı lıizmelier kar-uiığı o la rak ; 
i)) Beden eğitimi öğrehneni yei iş' dıs aı kurumlar ın sportif faal iyedei i ıreıiekikie ders va mesai saat I eri dışında yap ı ld ığ ından ; 
atletizav, eğireş, boks, alet d j imnast ik , judm halter, basketbol, valeybol, hentbol, fııiöeh. ienls ve ma.sa tenisi <ribi faaliyet tarde ihtisas 
\aaaaek üzere buralarda oahşi ı rbau öğmhsmn emo1ör ve uzmaıdaia ödenecek ödeneklouuı karşılıda o larak; 
e) .'kakaidığımı/a bağlı olarak fa.a!ive;> bulunan mmelik. kiktim merkezhes' !••a: a uas a maeharma aaa e <rcmd.-.>;"ii! bos zamanla tana 
kitabet umkie ve fa-i; tabiî niarakîa. meşemi.i dışımla '»ir faaliyet yüklemiş o. anda edır. da ra l a rda eabsl arılan m öd lir, müd ik mim 
duaeısı, ımmun- ve hizmet İdenin. bu mama saadeei d, ısında rahsmalai mm karş ı l ık o la rak ; 
\'.)'2~i savdı Kaauuuu î)î) \o !'İ'N mö maddeleri aereİdneo vdı bii i eesiniu i' er ,,,m ra iiııeiHu; i 0:K ıi I »Mi ilmisi i r 

12.432 Komf^mpm v.or*H : 
İİeoen oğsmm; öğretme, ui yel ist i: mı eui s ;< -sı . • a mu Osaoşiaıı be \ e aonmik Kİdbnr meı bezlerine devam etmemle olan ıremmain 
asnadik s;;; unlar! ile ilgili, olarak. ön.ia rafa-' \ e yal-a-a/k eka l ' a ra ırebs eb ek.o .-kari im ayana inin konferans nerelini karş ı lamak 
amam';, ie teklif e d b ı s k k e . 

12.447' K a m p ve k u r s l a r d a çal ış t ı r ı lacak tara verilecek k a r s g'orsv ücre t i : 
İÖ72 saydı Kanunun V.) YO ITÖuei maddeleri ; bor de:a e; deki eğil im. öğretim i: mamda! i ile. kurs veya benzeri kuruluklarda!, ıb /eea in 
<roreki İrdiği kadro la r ın eğ^me^m veya. öy remıa öyesl mı lunıaaması yibi za rure! !er ladinde öğret merdeule öğretim üreler ine m- d iğe s* 
devlet memurlarımı daıs amrovi verilmesini s.nbr lir, 
demdik ve Kpm- iîakaiiiığ: olarak: İbaaadmımzM k a r k a s gayesi ile ibrki aedamık kamp ve k ui 'sîardaki <;oşit îi branşlarda akrev 
akmak öğretmenlere vrdkeeek ders aöıov üerei i karadığı olarak ieklif edilmiştir. 

12.712 Temsil giderleri : 
Özel yönetmeliği hazır lanmeaya kadar maddenin mahafaaası i(;in i l i liıaılık ödenek komb.muş! ur. 

12.815 Geçici görev yolluğu : 
;J bakanlığıma merkez ve taşra d ş k ' l â l ı personelinin yönetimle i I iril i ı*iaaak yuri i';inde \ aıpaeak iaıa ireeiei iifirev yolluk ve yevmi
yelerini karş ı lamak ime re teki if edilmişi ir. 

12.817 Sürökîi görev yol luğu : 
.bakanl ığımı/ in merkez ve taşra, teşkilâtı halen kuruluş hatimle olduğundan yapdaea.k tayinler dolayısıyla ve memurla ramı-
znı nakil ler i s ırasında verilecek voiluk ve vevmivelerini karsıla.mak anıaeivle CJÖPOO) lira teklif (Mİüındstir. 

file:///aaaaek
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12.818 Yabancı uzmanlar geçici görev y o l u ğ u : 
jBeden eğitimi öğretmeni yet iş t i ren müesseselerde öğretim üyesi 
H'örev yol luklar ım 'karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.822 Müfettişler geçici p r e v yolluğu : 
Başkanlığımız müfettişlerinin yapacakları , teftiş ve tahkikat hizan 

12.837 Kongre ve konferans yolluğu : 
Açılacak kurs ve seminerler ile beden eğitimi öğretmeni yefiştire 
karşı l ığı olarak teklif edilmiştir. 

12.838 Kurs yolluğu : 
Bakanlığımızın bedeni eğitimi öğreıtnıenleri için. açacağı hizmet içi 
faaliyetleri ile ilgili o la rak açılacak :*2 kııı-sa kat ı lacaklar ın yolluk: 

12.843 Tedavi yolluğu : 
!.'Î27 sayılı .Kanunun 209 ucu maddesi, gereğince Bakanlığımız IIK 
(20 000) lira teklif edilmiştir. 

12.857 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
İîakanirığrmız faaliyetlerinin gelişmesi dolayısiyle mensuplarımızın 
'temamla uda bulunmak üzere gidiş ve dönüş yolluklarının karşılığı 

12.858 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yeni arı lan bu maddeye, maddemin .muhafazası iç inM) lira ödene1' 

12.881 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
|Ka Ikınma Plânında okullarıma bcHİ.en 'eğitimi dıerslerinin her gün 
p rogramı spor- bölümündeki tedbi r ler 'kısmının (B) f ıkrasında yete 
fi) fıkrasında, da yapımına başlanmış bulunan spor akademİKİnin 
luğıı ile stajım ikmal ederek döneceklerin yollukları!! karşılamaı 
•rak. gönderilecek 40 kişiye 40 x l'A'MJ)/29:}.y>()Q) lira teklif edilmiştiı 

12.882 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
İvyesi bıı lunduğunıuz Kf.B.I*. (Mn'termasyoıvail. Avrupa. Oimlâsfik Fe 
rasyonu) ve İ.O.I). M.R. (Dünya 'beden eğitimi federasyonu) tarafı 
ısilî e tmek ve gelişmeleri en yetki l i ku ru luş l a rdan takibetnıck üzere 
edilmiştir. 

olarak görevlendiri len .'.> yabancı uzmanın y u r t .içindeki geçici 

etleri karşı l ığı ola ra!k teklif edilmiştir. 

•n kurumlarda konferans vereceklerin geçici görev yol luğu 

n eğilim kurs ve seminerler ile, boş zania.nları değer lendirme 
lan karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

•licez ve taşra teşkilâtının tedavi yol luğunu karş ı lamak üzere 

L dış 'ülkelerdeki spor ve gençlik sorunları ile ilgili te tk ik ve 
olarak (21Ö 000) lira teklif edilmiştir. 

< konımıuştur. 

bir saate çıka rılma'sı ve İkinci Beş "Ŝ ı 1111c Kalkınmanın 1970 
rli sayıda, beden, eğitimi öğretmeni yetişt ir i lmesi öngörülidüğii; 
kadrosunun sağlanması için dış ülkelere gönderi leceklerin yol-
k amacı ile, staj için 20 öğrenim içinde olmak üzere toplam ola-

dera-syonıı), L.İ .( \r . .M. (Milletlerarası ka:dııı cimin ast ik fede-
ıı id an düzenlenen kongre ve kon teraslarda. memleketimizi tem-
• gönderi leceklere ödenecek yol luklar karşılığı olarak teklif 

http://zania.nl
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12.883 Yurtt dışı kurs yolluğu : 
fi enediğin hoş zamanlarım değerlendirmede Avrupa, da uygulanan metotların yurdumuzda da uygulanmanı ilmî ve teknik araştır
malarda bulunulması için yurt dışı kurslara katılacakların yolluğunu karşılıya bilmek üzere (.'17 500) lira teklif edilmiştir. 

Y()XI'7rİM G-İttEKLERÎ 
GENEL Y('l\d^TLMLK İhCJİld ALIMLAR. : 

13.112 
13.192 ''bakanlığımızın yeni teşekkül -eden 19 dairesinin ve kurulmakta olan taşra teşkilâtının kırtasiye, basılı kâğıt döşeme, demirbaş, 

kütüphane ve yakacak ve hazırlarnıcak yönetmeliğe yöre hizmıetli giyimi ile diğer alımlar ve giderleri'karşılığı olarak teklif edil-
'iniştir. 

13.142 Yayın giderleri : 
-Gençlik ve spor alanındaki kalkınmanın gerçekleşmesi ve bu yönde eğitime yardıımcı yayın, araç ve gereçlerinin temini ile diğer 
yayın hizmetlerinin gerektirdiği (Kitap, dergi, büroşür, alış. ve benzerlerinin basılması) giderleri ile eser satmalması ve teîif hak
kının ödenmesi amacı ile (100 000) lira teklif edilmiştir. 

GENEL VÖNETİMLE İLGİLİ GİDURLERİ : 
13.212 
13.620 Hakanlığımız merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtının su, temizlik, aydınlatma, bahçe, diğer yönetim posta - telgraf, telefon, taşıma, 

ıHakanliik taşıt işletme ve onarma hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri ile mukaveleye bağlı binalarla yeniden kiralanacak 
itinaların kira bedelini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

HİZMET GİDERLERİ 
GHNHL Y(K\ETÎMLE İLGİLİ GİDERLERİ : 

14.112 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hakanlığımız teşkilâtına bağlı dairelerin yangından korunma güderleri irin (15 000) lira teklif edilmiştir. 

•EĞftmUM VE ARAŞTIRIMA GİDLRLERlt : 
14.512 Kurs giderleri : 

Kaınıpiçılık ve gençlik kültür merkezleri için açılacak kursların her türlü giderlerini karşılamak amacı ile teklif edilmiştir. 
14.524 Yüksek okullar burs giderleri : 

Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren müesseseleri kurma çalışmaları yanında mevcut ve 1972 yılında hizimete gireciek enstitülerin 
yatakhaneleri yeterli olmadığından sınav kazananlardan 50 öğrenciye hurs verilmek suretiyle heden eğitimi öğreltmeni yetiştirme 
hızını .biraz daha artırmak amaciyk* ve her öğrenciye ($50) şer lira üzerinden verilecek 350 X 50 X 12 = 210 000 lira teklif 
edilmişti r. 
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14.532 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri : 
'Beden eğitimi öğretin eni ve spor yöne't içişini yetiştirmek gayesiyle eğitim enstitüleri, ve orta dereoıeli okullardaki beden eğiti
mi öğretmenlerinden sınavla seçilecekleri bilgi ve görgülerini artırmak irin dış ülkelere kısa devrelerle gönderilecek'] erin her 
türlü giderlerini karşılamak anı acı. ile teklif; edilmiştir. 

14.549 Öğrencilerin (boş i ızamanlarmı değerlendirme dle ilgili araştırma ve inceleme giderleri : 
Öğrencilerin boş zam ani ar un değerlcndinıne çaiışmialarının gerektirdiği araştırma, ve inceleme giderleri için leklii" edilmiştir. 

ÖaRB^OİrjKRÎK BOŞ ZAC\rA\LABIXI DHOl^iIiBNDİMiri-] CIİd)EKiLBRf • 
14.571 
14.579 

AnkaraVla mevcut 5 ve 1972 yılında da, açılması düşünülen; IstanlbüFda 2. izmir'de 2, Adana ve th'zurnm illerinde de birer olmak 
üzere (i aide! gençlik kültür merkezleri. ile kam]) tesislerinin; döşüme, demirbaş, kırtasiye, yakacak, aydınlatma, temizlik, sn 
ve po'slta- telgraf gibi 'büro, ulaş t ırnııı, i ii.şrt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek küiiüphauo ve diğer alrm-
lar ve giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

•Dtfî-Eft BioİTİM Ctİd)hdvİdlRİ : 

14.594 Kamp ve dinlenme giderleri : 
İkinci Beş Yıl 1 ilk Ka'îkı-nma. Plânında gençliğin tatil aylarında yaz kamplarından d ak a geniş ölçüde yararlanmaları, izcilik, havacılık 
ve denizcilik çalışmaları yapabilmeleri ve dinlenmeleri, yurt içi gezi ve ince! eım el erde bulun.medarı i < • i 11 mevcut tesisler ve çadırlar
da bu yaizda 2 500 öğrencinin isi ifadesi pnoıgramlaştırılnııştır. Adı geçen, hizmetlerin gerçekleştirilmesi kamp yerlerinin tefrişi ve 
'her türlü masraflarının kanşdauuıası dikkate alınarak, teklif edilmiştir. 

14.595 Spor ve izcilik giderleri : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü sporun oıknl dışında, ve okullarda beden eğilimi derslerinin öreLsinde ele alınarak 
gençlerin 'beden ve ruh yapıl'armı geliştirici yönden yenidcı düzenlenme'si amacı ile ilik, orlta, üniversite dâihil yükselk okullar 
seviyeSinıde okul içi. okullar a raisi, mahalli grup ve Türkiye birinci] ikil erin i dallı a geniş gençlik, kütlesini ka'plamalk millî bayram
ların istenilen, nitelikte kutlan ına'sı yeni kabul edilen Türkiye İzcileri Yön e'tim eliğinin. gerektirdiği ça, I ışın alarm yapılalbilmesi, be
den eğitini i, izcilik ve diğer gençlik faaliyetleriyle, ilgili baskı, eğitim, arandan ve ders ücretleriyle, gezi ve kuna 'benzer değişik 
sportif ve izcilik faaliyetleri giderleri, yurt dışından memleketimize gelen çeşitli beden eğitimi ve izcilik 'kuruluşlarıma temsilcile
ri ne yapılacak giderler, sportif almaçla ve izcilik ile diğer gençlik çali'şınaları ile ilgili olarak yurt dışıua yapılacak tem asların ge
rektirdiği her türlü masraflarını karş ıkınması ve çeşitli branşlarda yapılacak tahminen '.11 5Of) mü'salbakamu gerektirdiği giderler 
karşılığı olarak bu hikmetlerin plâna, uygun gerçek!eşmesi amacı ile teklif edilmiştir. 
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K U R ™ (İİDHRLERJ : 
B E D U N KCîİTİIMİ ( ' K İ R B T M L A İ VLTİŞTİRML KEEUMLzYRI ( t İ D E E L L E İ :. 

15.321 
15.329 Ve ııi1 açı lacak olan beden eği t imi öğretmeni yetişt iren ensti tü ile Spor Akade'nıesin.iu ya kan.-ak,, aydınlatma, sn ve temizlik 

masraf lar ı , hüro, u laş t ı rma. t a ş ı t işletme ve- onarma, giderleri ile öğrenci ler in müfredat p rogramlar ı gereğince yapacakla r ı 
kış - yaz sporlar ı iein kirala nacak bina ve arazilerin k i ra bedeli, paras ız yat ı l ı öğrencilerin beden eğitimi ve sporla ilgili 
giyim - kuşam, malzeme, yiyecek, kü tüphane ve diğer alım ve giderleri karşı l ığı olarak teklif edilmiştir. 
EUİTİ.M ( !EXEL MÜDERLİV(1 V ( Î İDERLERİ : 

15.361 
15.369 Lğitim Ocnel -Müdürlüğünce h e r sene olduğu gibi bu sime de açılacak k a m p l a r d a k i tesislerin yakacak, aydınla tma, su, temiz

lik ve d iğer büro, ulaşt ı rma, t a ş ı t işletme ve onarma, kira bedeli ile daimî k a m p yerleri için al ınacak malzemelerin kü tüp
hane ve diğer alım ve giderle ri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 
ARAŞTIRMA K E R E M L Â R I (J1 DERLERİ : 

15.441 P lânlama, Araş t ı rma ve Koord inasyon Dairesi giderler i : 
Bakanl ığımız Rlâniaima - Araş t ı rma ve Koordinasyon Dairesinin araş t ı rma ve inceleme giderleri olarak 1 ekfît: eklilmiştir. 
Çİ^LTEİ E İDLRLKR : 
TEMSİL YY! ( l ü R E Y S L L TMM'Si L (İİ DERLERİ : 

16.719 Makam temsil g ider ler i : 
.Bakanlığımızın makam olarak yer l i ve yabancı misafirlere yapacağı izaz, ikram, ve temsilin gerekt i rd iği her tü r lü giderler kar
şılığı olarak teklif edilmiştir. 
•BAKIM' ATL K P C T K ONARIM (İİ DERLLRİ: .-

16.812 
16.822 -Bakanlığımıza bağlı kurumlar ın sabit kamp ve tesisleri ile bu ra l a rdak i maki tıa ve teçhizat ın karşı l ığı olarak teklif edilmiştir. 



— 488 — 

(A/2) YATIRIM HAHCAMALARI VE KAMULAŞTIRMA 

Dairesi 

Eğitim Genel Müdürlüğü 
Boş Zamanları Değerlendirme Gn. Müd. 
İzcilik Genel Müdürlüğü 

Etüt ve 
proje si. 

Lira 

—, 
—. 
— 

ıB ayındı rlıjk 
Bakanlığına 
aktarılacak 

olan 
Lira 

1 000 000 
350 000 

Makimi, 
Teçhizat 
alımları 

Lira 

500 000 
850 000 

85 000 

Taşıt 
alınılan 

l i r a 

180 000 
80 000 
65 000 

Bütçede 
kaln11 yapı 1 >ayııKhılık 
tesis vel)ür Bakanlığı 
yük onanın bütçesine 

•giderleri konulan 
'Lira Lira. 

(;:>>() 000 (i 550 000 
200 000 2 400 000 

— 1 250 000 

Toplanı 
Lira 

7 800 000 
4 530 000 
1 750 000 

Kamulaştır
ma ve sa-
tmalmalar 

Lira 

2 000 000 
2 000 000 

400 000 

Toplam : 1 350 000 1 435 000 325 000 830 000 10 200 000 14 140 000 4 400 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.112 Kamulaşltırma ve satmalına İadeli : 

Bakanlığımızın mevcut kamplara ilâveten bölge kampları kurmak maiksadiyle izcilik çalışmalarında arz edilmek üzere kamulaş
tırılması kararlaştırılan arazi ve binalar için teklif edilmiştir. 
(Eğitim. Genel Müdürlüğü (2 000 000), İzcilik Genel Müdürlüğü (400 000), Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü 
ı(2 000 000) lira ayrılmıştır. 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 
34.722 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

a) Beden eğitimi ile ilgili dünya çalışma ve gelişmeleri izliyerek paralel düzeye girmemiz yönünden üyesi bulunduğumuz F. İ. 
E. P. (lEnternasyonal Avrupa Jimnastik Federasyonu) ile L. İ. G. U. K. (Milletlerarası kadın jimnastikçiler federasyonu) ve 
H. İ. C. P. E. R. (Dünya beden eğitimi ve konfederasyonu) na olmak üzere 3 kuruluşa, 
b) Üyesi bulunduğumuz Dünya izcilik bürosuna 700 dolar, Avrupa izcilik bürosuna İsviçre Frankı ile önümüzdeki yıl üye ola
cağımız dünya kız izcilik bürosuna taahhüdedileceik yıllık aidatlar; 
Karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR- : 
35.645 Beıden eğitimi öğretmeni yetiştiren yüksek okul öğrenci kantinine yardım : 

Maddenin muhafazası için bir lira ödenek teklif edilmiştir. 
35.713 Bakanlık memur ve müstahdemlerinin yardımlaşma sandığına : 

Bakanlık merkez memur ve müstahdemleri öğle yelmeklerine yardım olmak üzere maddenin muhafazası için (1) lira teklif edil
miştir. 

35.840 Dernek, birlik, kurum ve sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : 
ıDernek, birlik, kurum, kuruluş ve teşekküllere yardım amaciyle ve maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.312 iKamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Çeşitli nedenlerle yılı içerisinde, Kamu İktisadi Teşebbüslerine ödenemiycn Bakanlığımıza ait borçları karşılanması amaciyle 
teiklif edilmiştir. 

36.322 Diğer geçen yıllar borçları : 
Çeşitli sebeplerle yılı içerisinde ödenemiycn borçların karşılanması amaciyle teklif edilmiştir. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER : 

11.440 Bakan ödeneği : 

ödeneğin seyri : 

'Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
(Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1968 

12 000 
12 000 

196!) 

12 000 
12 000 

12.000 

2o sayılı Kanıınıın 1 nci maddesi gereğince gecen yılın aynı ödenek teklif edilmiştir. 

PERSONEL GİDERLERİ : 

.AYLIKLAR : 

12.110 Devlett ınennırları aylıkları 
ödeneğin seyri : 1968 1969 

(Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
IBir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1970 

12 000 
12 000 

1970 

1971 

12 000 
12 000 

1971 

1972 .(*) 

12 0O0 
12 000 

1972 (*) 

3 150 967 2 381. 400 2 382 204 1 15 459 360 
3 150 967 2 381 400 2 382 204 10 925 716 12 367 488 

—. 24,4 0,03 358,6 13,1 

Bakanlığiımızın salıibolduğıı kadrolar (15 459 360) Tl., .lık ödenek gerektirmekle beraber boş kadrolardan % 20 oranında tasarrufa 
gidileceği düşünülerek (12 367 488) Tl. lık ödenek teklif edilmiştir. 

(•''-) 1972 yılı ödeneği henüz Türkiye Büyük Millet Meclisince karara bağlanmadığın dun bu sütunda Bakanlar Kurulunca kabul edi
len ödenek tutarı gösterilmiştir. 
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12.112 Yurt ıdısı kuruluşları aylıkları : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 <(*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 2 984 000 2 076 308 2 076 308 1 11 625 600 
Ödenek 2 984 000 2 076 308 2 076 308 4 733 381 9 300 480 
ıBir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış —• —• 30 —• ]27,9 96,4 

iBakanlığıınızın yurt dışı teşkilâtı kadrolarının 1 yıllık emsali tutarı (11 625 600) Tl. tutmakta ise de boş kadrolardan yapılacak 
tasarruf göz önünde tutularak ödeneği % 20 noksaniylc (9 300 480) Tl. teklif edilmiştir. 

/ Ü O K E T I J R K : 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 •(*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 350 000 250 000 312 000 1 1 
Ödenek 1 1 1 1 1 
'Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış —• —• —• —• — 

1972 malî yılında yabancı uzman çalıştırılmıyaeağından maddenin muhafazası amaciyle (!) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 '(*) 

50 000 
'50 000 

— 

420 000 
450 000 

800 

576 000 
400 000 
- 11,2 

650 000 
170 000 
— 57,5 

1 134 000 
907 200 

433 

•ödenek 
Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1. Tanıtma Genel Müdürlüğü tanıtıcı yayınlar şubesinde brüt (3 000) Tl. ücretle çalışmakta olan bir yabancı uzmanın sözleşmesi
nin 1 yıl daha uzatılması ve ücretinin ayda brüt (1 000) lira artırılması düşünüldüğünden Tanıtma Genel Müdürlüğü 
için (48 000) Tl.; 
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2. Sosyal - ekonomik plân verileri ile turistik bölge anlayışının telif edilmesi, turistik arz ve talep yönlerinden uygun yer seçimi 
araştırmalarının yapılması, sektör ve mekân ilişkilerinin çolk yönlü olarak düzenlenmesi, yerleşim ve tesis plânları ile altyapı 
projelerinin yapılması gibi çalışmaların tümünün özel meslek bilgi ve ihtisasını gerektirmesi itibariyle 1972 yılında bu işlerde 
ve özellikle Kapadokya ve Güneybatı - Anadolu turistik alan çalışmaları yaptırılmak üzere Maliye Bakanlığı ve Devlet Per
sonel Dairesinin muvafakatleri ile Plânlama Dairesi Başkanlığınca 13 adet sözleşmeli personel istihdamı öngörülmektedir. 
Bu elemanlar 4 şehirci mimar, 4ıuimar - mühendis, 4 ekonomist ve inşaat mühendisi şeklinde düşünülmekte ve ekonomistlere ayda 
• (4 400) Tl. aylık, diğerlerine (G 000) Tl. aylık ödeneceği hesabiyle Plânlama Dairesi Başkanlığı için (859 200) Tl. ödeneik tek
lif edilmiştir. 

[SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Aile yardımı : 

ödeneğin seyri : 1968 !969 1970 1971 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1972 (*) 

32 000 
.",2 000 

—, 

22 000 
22 000 
— 31.2 

22 000 
22 000 

—. 

60 000 
00 000 

172 

80 400 
64 320 

7,2 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi gereğince, Bakanlığımız personeline beher çocuk için (10) Tl. hesabiy
le ödenmesi gereken çocuk zammı ile ilgili tablo aşağıdadır. 

Beher çocuk için 
Ayda ödenmesi 

Ooeuk ıgerelken Bir yıMıık ödenek 
adedi (bir çocuk için) ihtiyacı 

Merkez teşkilâtı 
İller teşkilâtı 
Yurt dışı teşkilâtı 

Toplam 

370 
270 
30 

X 
X-
X 

10 
30 
10 

=zr 

= 
= 

3 700 
2 700 
300 

670 6 700 

(Bir yıllık ödenek ihtiyacı (6 700) Tl. nm yıllık tutarı (80 400) Tl. olmakta ise de yaşlarını doldurduklarından çocuk zammı ödon-
miyecek olanlar nazara alınarak (64 3.20) TL ödenek teklif edilmiştir. 
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12.320 Doğum yardımı : 

Ödemeğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

5 000 
5 000 

, 

3 000 
:i 000 
— 40 

3 000 
a ooo 

—. 

1.2 000 
10 000 

233 

10 000 
8 000 
— 20 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

657 saydı Devlet Memurları Kanununun 207 ne, i maddesi gereğince, 1972 yılında ödenmesi gereken Bakanlığımız merkez, iller ve 
yurt dışı teşkilâtı memurlarının doğum yardımı ödeneğini karşılamak üzere, (S 000) Tl. teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Ödemeğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

6 000 
ı; ooo 

. 

10 000 
•10 OOO 

60 

15 000 
12 000 

20 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 10 000 6 OOO 
ödenek jo of o u o::-;? 
Bir önceki yıla kıyasla. c/o arti.ş veya azalış — — 60 

;6'57 «ayılı Devlelt Memurları Kanununu*.!. 208 nei maddeci gereğince ödenmesi gereken ölüm yardımını karşılamak üzere 'Ve nuıa'ş 
artışı da g"öz önünde tutularak gecen yıla nazaran (2 000) Tl. fazlasiyle ödenek teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Ödeneğin seyri : 1968 i 969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen ^ 000 45 000 77 '500 250 000 350 000 
Ödenek 3!5 000 45 OOO 77 500 250 OOO 2'80 OOO 
Bir önceki vı!a kıyasla % arhş yeva azalış — 2;8,5 :72j2 '222.5 12 
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Merkez teşkilâttı 
•t.İler teşkilâttı 
Yurtt dışı teşkilâtı 

Kadro 
adedi 

431 
274 
53 

X 
X 
X 

Beher personel ie.hr 
konulan ödenek Toplam 

4'2!5 
il'25 

m 

— 
rz^ 

==: 

53 875 
34 '250 
6 62<5 

Genel ttop'la'm. '94 750 
Beher personel için (125) lira hesalbiyl'e 7'58 X 125 = 94 750 lira tutmakta. ise de, yıııit dışı teşkilâttı memurlanmn tedavi iicretle-
'ritıin dövizle öden m'esi ve bir personelimizin devamdı nefrit tedavisi »dnıvesi nedeniyle, ödemeği ^eeen yılın (30 000) lira t'azla-
.siylo (;280 00O) lira olarak teklif edilmişitir. 

12.350 Yatacak yardımı : 
Ödeneğin 'seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

480 
1 

—, 

180 
180 

, 

1 080 
il 080 

500 

4 0-80 
864 

— 20 

CMaliye Bakanlığına teklif edilen —• 
Ödenek! — 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Bakaulığ-ıımuz Brzurmm, Elâzığ, \raıı ve (lüribülak Turizm Bürosu şefliklerinde çalışan 42 meınurumuıza 4478 sayılı Kanunim 9 ncu 
malddeisiııin (lb) fıkrasına istinaden verilecek yakacak yardımım karşılaşmak üzere (8(14) 44. ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Ödeneğin seyri : ' 4968 1969 1970 1971 4972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen. l55'6 ttiOO 445 000 934 500 1 '2 3*67 758 
Ödenek 565 000 445 000 934 500 l 588 467 2 '894 207 
Bir öneelki yıla kıya-sla % artış veya azalış — — 21,2 410 >69,9 49,2 

Bakanlığımızın merkez ve iller teşkilâttı aylıkları ile yuHİ dışı teşkilâttı 11 in emısalsiz aylıkları tutarı olan (13 993 088) Tl. için 
emekli keseneklerini 'karşılamak annaciyle (4 81)4 207) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

http://ie.hr
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12.380 'Sosyal (Sigortalar 'Kurumları (kesenelk ve ıprim karşılıkları : 
Ödemeğin 'seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (: 

Maliye Bakanlığına teklif edilen — — 497 000 1 130 4Ü0 
Ödenek — — 106 567 it '104 3_8 
Bir önedki yıla kıyasla % artış veya azalış — — — — 99y9 10 402 '700 

Bakanlığımız bültcjeJsinin 12._'60 «Sözleşırneli personel ücreti» maiddesine koaulaıı (907 200) Tl. hık ödenek ile isltihJdam oluna'cafc 
sözleşmeli personelin sigorta kesenelk ve primlerinin kaı-sılanalbilmesi için 907 2O0 X İH,5 = 104 3I28 Tl. ödenek telklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardimı : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif e
!dilen _ _ _ _ _ l 7!5 000 

Ödendi! — — — 1 «M 4'80 
Bir ÖTicdki yıla kıyasla r/< artış n y a azakş - - — — .— C 017 '900 

'657 slaydı DevleJt Memurları Kaııunuııuıı 21.1 nci maddesine dayanıiaraık çıkarılmış bulunan 27 . 7 . 497Ü. g'üıı ve 7/2894 saydı Ka-
rarnaime gereğinde giyteek yardımından yararlanacak ka.'ka.nl iğimiz personelimden '19'72 malî yılında palto, clbiise, iş elibiiselsi, iş göm
leği ve aya'kkafbı yardımuna hakkı olanlara, göre yapılan hesaplama somum (60 480) Tl. ödenek teklif .edilmiştir. 

Çinisi Adet; Fiyatı1 Tutam 

Palto 
I-Hbise 
Ayalkkalbı 
İş 'elbisesi1 

İş gömleği 

34 
129 
14Ö 
14 

x. 
X 
X 
V 

X! 

300 
300 

'713 
75 

, 30 

10 200 
m 700 
10 440 

.1 050 
90 

Toplam '60 480 
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12.392 Yiyecelk yardünı : 
Ödeneğin seyri : 

Mal iye Bakanlığımı a teklif edilen 
Öldene'k 
(Bir önceki yı la k ıyas la % a r t ı ş veya azalış 

Maid'deniin mulhafazası içki (il) Tl. ödenek teklif edilmişt ir . 
E K O M i I Ş M A EAEIŞ ' ILIKLARI : 

12.411 aVTerkez teşUdlâtı fazla çalışma ücreti : 
Ödeneğin is'eyri : 

'Maliye Bakan l ığ ına teklif edilen 
Ödenek 
Bi r ömeeJki yı la k ıyas la % ar t ı ş veya azalış 

M a d d e n i n mulhaf az alsı için (II) Tl. 'ödenek tek'lif »edi'Lmiştir 
12.412 İller teşkilatı fazla çalışma ücreti : 

Ödeneğin seyri : 

'Maliye Hakanlığıma teklif edilen 
ödemek 
Bir önceki yı la kıyakla % Jirtış veya, azalış 

Maddemin muhafazası için (1) Tl. ödemek tekl if edi lmişt i r 
12.430 'Konferans ücre t i : 

Ödeneğin seyri : 

Maliye Bakanlığıma tekli I' edilen 
Ödenek 
Bir ötM-eki yıla kıyasla r/c a r t ı ş veya azalış 

Manidenim, muhafaza sı için ( I ) Tl. teklif edilmiştir . 

1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

1968 

'100 000 

m ooo 

1969 

829 440 
600 000 

900 

70 197.1 

'•600 000 1 
•«00 000 1 

— — 99,9 

1972 (*) 

300 000 

1968 1969 1970 3971 1972 (*) 

ır><o o o o 
150 0,00 

— • • 

518 400 
300 OOO 

100 

400 OOO 
400 000 

1 
1 

— 99,9 

500 000 
1 
— 

968 

2 000 
2 000 

:909 

50 -000 

— 99,9 

1970 1971 :1972 
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12.440 Ders ücreti : 
Ödeneğin seyri : 

12.550 Danışıma Kurulu üyelerine ödenecek tominat : 
ödeneğin seyri : 

1968 1969 1970 1971 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödemek ! 

Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. 'teklif edilmiştir. 

TAZMİNATLAR : 

1968 1969 1970 1971 

1972 (*) 

5 '000 
5 0O0 

. 

5 O00 
1 

— 99,9 

1 
1 
— 

1 
1 

—. 

1 
1 
—, 

1972 (*) 

20 000 
15 000 

— 

1 
1 

— 99,9 

1 
1 

— • 

50 000 
10 OOfO 

1 000 000 

1 
1 

— 99,9 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya -azalış 

l 

265 saydı Bakanlığımız Kuruluş Kanununun 15 nci maddesi gereğimce iki yılda bir toplanan Turizm Danışma Kurulu üyelerinden 
Devlet memuru olmıyan'lara verilecek tazlminatı karşılamak için bütçemizde açılmış bulunan bu maddeye, söz konusu toplantı 
1973 yılında yapılacağından maddenin muhafazası amaciyle 1972 malî yılı için (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil giderleri : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 

Maliye Bakanlığına teklif edi
len : 
Ödenek ; 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış 

4 200' 
4 200 

4 200 4 200 
4 200 4 200 

1972 (*) 

99,9 

Devlet Memurları Kanununun 179 ucu maddesi gereğince ilgili yömetmelik çıkarılıncaya kaıdar maddenin muhafaazısı amaciyle 
(1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
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YOLLUKLAR : 

I. — Yurt içi yollukları : 
Yöncbim yollukları : 

12.811 ıSürdkli görev yollukları : 
ödeneğin seyri : 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

19 (i!) 1970 1971 1972 (*) 

750 000 
751 000 

— 

50 OCO 
47 500 
—.36,6 

47 500 
44 650' 

— G 

44 650 
25 000 
— 44 

25 000 
m .ooo 

— 

1972 malî yılı içinde açıktan atanacak ve nakilleri yapılacak personelin sürekli .görev yolluklarını karşılamak üzere (2'5 OOO) 
Tl. teklif .edilmiştir. 

12.813 Creçici görev yolluğu : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*). 

500 000 
5Ö0 000 

— 

350 000 
285 000 

— 43 

285' 000 
267 900 

— 6 

600 000: 
200 250 
— 25,2 

300 000 
260' 000 
— 24,8 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödemek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 
Gerekçe : 
1. Bakanlığımızın yerine getirmek zorunda olduğu turizm hizmetlerimin genişlemesi, alt - yapı yatırımları ile ilgili çalış
maların yerinde tetkildni, seyahat acentaları ve turistik tesislerin ilgili yönetmeliklere uygunluğunun kontrolünü, rantbal 
ıçalışıp çalışmadıklarının devamlı olarak izlenmesini gerektimmektediır. Ayrıca Bakanlığımızın çeşitli kuruluşlarla işbirliği yap
mak suretiyle ve turistik tesislere kalifiye personel yetiştirmek amaciyle muhtelif illerde açmış bulunduğu eğitim merkez
leri mahalline gidilmek suretiyle, eğitim proğramilarına uygunluk ve malî yönden demetime tâbi tutulmaktadır. Bunun di-) 
şın'da Baikadlığımızea girişliılen ve girişlilecek kamulaştırmalarla ilgili hizmetlerdin yerime getirilmesi için geçidi olarak görevlendirilecek 
personelin yolluklarını karşılamak amaciyle Turizm Genel Müdürlüğü için (130 005) Tl;1 

2. 1972 malî yılı içinde bastırılacaik tanıtıcı yayınlara ait metinleri hazırlamak üzere bölgelere gönderilecek personel ile 
İzmir ve İstanbul'da bastırılacak yayınların yerinde denetimi için görevlendirilecek uzman personelin yolluklarını karşı. 
i]anmak amaciyle Tanıtma Genel Müdürlüğü için (7 500) Tl; 
3. iTurizım istatistikleri yetersiz bir durumda olduğundan konaklama tesislerinin doluluk oranları, turistlerin eğilimleri ve 
Türkiye içinde dağıl'um'ları, ortalama kalış süreleri, toplam yerli ve yabancı geceleme, yerli turist miktarı gibi veriler doğru 
olarak hesaplanamamaktadır. Bin bilgilerin elde edilmesi' amaciyle ilgili elemanların seçilerek bölgelere gönderilmesi, ge-
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celeme istatistiklerine esas olacak verileri toplamaları ve ayrıca Nevşehir (Kapadokya) ile Güney - Batı Anadoılu turistik 
alanının turizm plânlaması çalışmaları ile ilgili olarak bu bölgelere yap ulaca k tetkik ve inceleme gezilerine gönderilecek per
sonelin yolluklarını karşılanmak amaciyle Plânlama Dairesi Başkanlığı için (75 000) Tl; 
4. T. C. Turizm Bankası A. Ş. nin Genel Kurul toplantısında Hazineyi temsil etmek ve Banka ile ilgili araştırmalarda bu
lunmak, makamca verilecek konuları incelemek üzere görevlendirilecek personelim yolluklarını karşılamak aımaciyle İ. D. T. 
ile İlişkiler Müdürlüğü için (3 000) Tl; 
5. Bakanlık örgütünün ve turizm ile ilgili diğer kuruluşOarın reorganizasyonu konusunda incelemelerde bulunmak ve 
teklifler getirmek aımaciyle görevlendirilecek personelin yolluklarını karşılamak üzere Organizasyon ve Metot Ünitesi Baş
kanlığı için (7 500) Tl; 
6. 108 sayılı Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak çıkartılan kararname, 129 sayılı Kanunun 6/82ı3'5 sayılı kararname, 
7/2474 sayılı kararname, 7126 sayılı Kanun ve 7/372 sayılı Kararname ile öngörülen hizmetlerin yerine getirilip getirilmediğinin 
yerinde kontrolü ve gerekli talimatların iletilebilmesini teminen görevlendirilecek personelin yolluklarının karşılanması amaciyle 
Savunma Sekreterliği için (3 000) Tl; 
7. Bakanlığımız iller teşkilâtında mevcut demirbaşın ayniyat işlemleri ile ilgili hususlarım yerinde iclenebilm-esini te
minen görevlendirilecek personelin yolluklarını karşılamak amaciyle İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı için (3 OOO1) ; 
Turizm mevsiminde taikviyesi gereken bölge müdürlükleri ve büro şefi ilki erin e geçici görevle gönderilecek personelin yollukla 
rınm karşılanabilmesi amaciyle (21 000) Tl. olmak üzere toplanı olarak (250 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Ödeneğin seyri : 1968 196'9 1970 1971 1972 (*) 

25 000 
5 000 

— 

54 000 
51 300 

926 

80 OCO 
47 000 
— 8,4 

100 000 
1 

— 99,9 

1 
1 
1 

Maliye Bakan'lığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1972 ımalî yılında yabancı uzman çalıştırılmıyaçağından maddenin muhafazası amaciyle (1) Tl. ödenek teklif (edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

2 500 
2 500 

— 

100 00O 
2 375 

— 5 

170 000 
47 000 
1 878 

100 000 96 000 
1 96 000 

— 99,9 9 599 900 
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Plânlama Dairesi Başkanlığınca 1972 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılması düşünülen 13 adet elemanın, plânlama yapılacak turis
tik bölgelerde yapacakları tetkik ve araştırma seyahatleri içiu bu bölümden (96 000) Tl. lık ödemeye ihtiyaç, bulunmaktadır. 
Sözleşmeli elemanların ortalama olarak yıl içerisinde 2,5 ay süre ile seyahat edecekleri düşünülmüş ve bunlara sözleşmeleri ile tes-
bit edilecek brüt (75) Tl. yevmiye ile günlük ortalama (25) Tl. vasıta parası hesabedilmiştir. 
12 kişi X ayda (3 000) Tl. yolluk X 2,5 ay = 90 000 Tİ. 
1 kişi X ayda (3 000) Tl. yolluk X 2 ay = 6 000 Tl. 

Toplanı 96 000 Tl. 

12.821 Müf etetişler geçici g'örev yolluğu : 
Ödeneğim seyri : - 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

104 000 
104 000 

— 

104 000 
98 800 
— 5 

100 000 
94 000 

- 4,9 

120 000 
94 000 

— • 

290 000 
290 000 

208,5 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Halen Bakanlığımızın boş kadrolarla birlikte 15 müfettiş ve müfettiş yardımcısı vardır. Boş kadroların 1972 yılında tamamen dol
durulması düşünüldüğünden 15 adet müfettişin teftiş ve tetkiklerinde yol, zaruri masrafları ve yevmiyeleri göz önünde tutularak 
(290 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.828 Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu : 
Ödeneğini seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

100 000 
75 000 

— 

250 000 
213 750 

185 

427 500 
94 000 

— 56,1 

150 000 
75 000 

— 20,2 

75 000 
75 000 

— 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Bir ülkenin turizm alanında kalkınabilmesinin gereklerinden biri de kaliteli ve yeterli tesise sahibolmaktır. Yurdumuzda halen 
faaliyet gösteren belgeli turistik tesis sayısı (Konaklama tesisi) 305 tir. Bunlara ek, inşa halinde olan 252 ve deneme işletmesi 
safhasında olan 49 tesisin 1971 yılı sonuna kadar faaliyete geçmesi ile tesis sayısında artma olacaktır. Diğer taraftan halen 
98 gazino, lokanta ve eğlence yeri faaliyette olup 49 eğlence yeri de itiş a halinde veya deneme işletmesi yapmaktadır. Bu te
sislerin 6/4355 ve 6/9947 sayılı yönetmelikler gereğince vasıflara uygunluğunun kontrolü, tesis adedindeki artmaya paralel ola
rak arttığından denetlemenin gerektirdiği giderler de artmaktadır. Bu sebeple (75 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
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ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

5 000 
5 000 

— 

3 000 
2 850 
— 43 

2 850' 
2 579 

— 6 

2 679 
1 

— 99,9 

11 450 
11 450 

1 144 900 

1972 'inalî yılında İstanbul'da yapılacak olan (Uluslararası Turizm Uzmanları Derneğinin 22 nci yıllık Kongresi) 9 gün devam ede
cektir. Bakanlığımız Merkez Teşkilâtından hazırlık çalışmalarına ve kongre toplantılarına tahminen 20 memur iştirak edeceğin
den yevmiye ve yol giderleri olarak (11 450) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

20 000 
20 000 

— 

20 000 
19 000 
— 5 

19 000 
17 860 

— 6 

17 860 
3 000 

— 83,2 

3 000 
1 

— 99,9 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

DİĞER YOLLUKLAR : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

5 000 
5 000 

— 

3 500 
3 325 

— 33,5 

3 325 
3 125 

- 6,1 

10 000 
10 000 

220 

10 000 
10 000 

— 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Bakanlığımız personelinden memuriyet mahallî dışında tedavi göreceklerin yolluklarını karşılamak amaciyle (10 000) Tl. ödenek 
teklif edilmiştir. 
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II - Yurt dışı yollukları : 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen: 
Ödenek: 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

150 000 
150 000 

• 

200 000 
142 500 

— 5 

142 500 
133 950 

— 6 

150 000 
130 000 

— 3 

130 000 
130 000 

— 

1 20 000 
80 000 

— 

1 500 000 
950 000 

18 

2 500 000 
940 000 
- ı,ı 

940 000 
450 000 
— 52,1 

350 000 
350 000 
— 22,3 

Yurt dışındaki Turizm ve Tanıtma müşavirlik]eri ve ataşeliklerine 1972 yılında merkezden atanması düşünülen personelin sürekli 
görev yolluklarının karşılanaibilmesini teminen (130 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı »geçici igtörev yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen : 
•Ödenek •. 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış : 

'Çeşitli yaıbancı ülkelerle turizm salhasmda işbirliği yapmak, turizm bakımından gelişmiş ülkelerde gerek izlenen yöntem gerekse 
'turistik tesisler konularında incelemelerde bulunmak ve yurt dışında bulunan bürolarımızı, iş hacımlarmın genişlediği dönem
lerde merkezden gönderilecek personel ile desteklemek amaciyle (350 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yur*t dışı (geçici ^örev yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif ediılen : 
Ödenek : 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış : 

5 000 
5 000 

— 

25 000 
1 

— 99,9 

1 
1 
— 

1 
1 
— 

1 
1 
— 
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1972 yılında yabancı uzman çalıştınlmryacağmdan maddenin muhafazası amaciyle (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen : 
Ödenek : 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

80 000 
80 000 

— 

80 000 
52 250 
— 34,7 

65 000 
49 115 
— 6 

80 000 
80 000 

62,8 

30 000 
200 000 

150 

Yurt dışı kuruluşları geçici görev yolluğu dış kuruluşlarımız mensuplarının yurdu m uzun tanıtılması amaciyle buulndukları ma-
ıhallin dışında memleketlerde açılacak sergi, konferans, kongrelere katılma ve seyahat acantaları turizm çevreleri ile temasları 
temin etmek gayesiyle kullanılmaktadır. 1972 yılında yurt dışı kuruluşlarımızca ve bilhassa İngiltere, Almanya ve Amerika kıta
sını kaplıyacak şekilde yaygın ıbir propaganda faaliyetine geçileceğinden bu yolda yapılan programların uygulanabilmesi ve 
1972 yılında yurdumuza daha fazla turist akımı temin etme'k amaciyle hizmetin .gerektireceği masraflar göz önünde tutularak 
(200 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen : 
Ödenek : 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

75 000 
75 O00 

— 

50 000 
47 500 
— 36,7 

47 500 
44 650 
— 6 

44 650 
1 

— 99,9 

40 000 
40 000 

3 999 900 

Hizmetin gerektirdiği zaruretler nedeniyle 1972 yılında yurt dışı kuruluşlarımızın birinden diğerine atanması düşünülenlerin yol
luklarının karşılaımbilmesini teminen (40 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
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DENETİM YOLLUKLARI : 

12.861 Müfettişler yurt dışı (geçici yolluğu : 

ödeneğin seyri : 1968 

ıMaliye Bakanlığına teklif edilen : 
Ödenek : 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1969 1970 1971 1972 (x) 

70 000 
25 000 

— 

100 OOO 
47 500 

90 

47 500 
44 650 
— 6 

200 000 
112 500 

151,9 

260 000 
147 500 

31,1 

Halen bir müfettiş bir yıl süreli olai'alk bâzı konularda araştırana ve çalışmalar amadiyle yurt dışında görevlidir. 1972 yılında ise 
ıaym amaçla bir müfettiş daha gönderilecektir. Cfönderil>ecek müfettişlerin yurt dışındaki yol masrafı ve yevmiyelerini karşıla
mak, ayrıca yurt dışı müşavirlik ve ataşelik] erimizin teftişi için gönderilecek müfettişlerin yol masrafı ve yevın iyelerin i karşıla
mak üzere (147 500) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yoluğu 

ödeneğin seyri 1968 1969 il 970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen : 250 O00 225 000 142 500 ]33 950 50 000 
Ödenek ı 250 000 142 500 133 950 50 000 50 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış : —• — 43 — 6 — 62,7 —• 

657 sayılı Kanunun 78 ve bu Kanunun 1449 sayiilı Kanun ile değişik 79 ucu maddeleri gereğince Bakanlığımız personelinden bilgi 
ve görgülerini artırmak, staj yapmak için, aynı zamanda yabancı ülkelerle memleketimiz arasında yapılan teknik yardım anlıaş-
•malariylo sağlanan buralardan yararlanarak 1972 yılında yurt dışına, gönderileceklerin yolluklarının karşılauabi'Smesini temin en 
(50 000) Tl. ('»denek teklif edilmiştir. 
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ödeneğin seyri 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış 

150 000 
75 00Q 

— 

1969 

36,7 

1970 1971 1972 (x) 

50 000 47 500 200 000 100 000 
47 500 44 650 56 250 100 000 

6 25,9 77,7 

13.000 

1972 yılında yurt dışında aşağıdaki kongreler yapılacaktır. 
1 — Balkan ülkeleri Turizm îşbiriği konferansı (Atina) 
'2 —• RCD 'Sosyal îşler toplantısı (Tarhan) 
3 — RCD Ticaret Komitesi Turizm Alt Komitesi (Tarhan) 
4 —• RCD Eksperler grupu toplantısı (İslâmabat) 
5 —• RCD seyahat acentaları kongresi (Tarhan) 
6 — Türk - Lübnan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı (Beyrut) < 
7 — Türkiye - İspanya Turizm Anılaşması Karma Komdte Toplantısı (Margiret) -
8 — İTC Avrupa Seyahat Ivomiısyonu Kongresi (Yeri belli değil) 
9 — BAC Türkiye Turizm Karma Komisyonu kongresi (Kahire) 
Bu kongrelere iştirak edecek Bakanlığımız mensuplarının harcırah ve yol masraf lara'nı karşılamak üzere (100 000) Tl. ödenek teklif 
edilmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış 

: 140 000 
: ,120 000 

: — 

120 000 120 000 
95 000 120 000 

— 20,9 26,3 

150 000 
10O 000 

16,7 

100 000 
100 000 

—, 
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1971 yılı sarfiyatı ve kırtasiye maddelerine yapılan ortalama % 20 zam göz önüne alınarak (.100 000) Tl. Ödenek teklif edilmiş-
. .tir. 

13.120 Basılı (kâğıt ve defter alımları ve gıiderdieri 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

.Maliye Bakanlığına teklif edilen : 90 0-00 80 000 75 000 50 000 42 000 
Ödenek : 80 000 (52 250 40 000 40 000 42 000 
'Bir önceki yiila kıyasla % artış 
veya azalış : —< —< 34,7 — 23,7 — 5 

1971 yılı sarfiyatı ile kâğıt ve baskı ücretlerine yapılan zamlar göz önüne alınarak (42 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve dıemirbaş alımları ve gederleri : 

ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (x) 

Ma;liye Bakanlığına teklif edilen : (250 000 250 000 250 000 210 000 120 000 
Ödenek : 230 000 218 500 150 000 120 000 120 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış : — —< 5 —• ,3.1,4 — 20 —, 

1. Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesin deki merkez proje Müdürlüğü 24 .1.1 . 1971 gün ve 7/3484 saydı Bakanlar Kurıükı Karariy-
le Bakanlığımıza devredilmiş buluumia'ktadır. Aidi geçen müdürlüğün görevleri Bakanlığımız içimde ayrı bir ünite taraf nidan yü

rütüleceğinden ek döşeme ve demir'mş ihtiyacı doğacaktır. 
2. 19711 yılında Diyarlbalkır Bölge Müdürlüğüne ıbağlı olarak açılmış olan Van, Elâzığ, Malatya, Urfa ve Adıyaman Turizm Bura 
şefliklerinin döşeme ve d emi nb aş ihtiyaçları tam olarak karışılanamaımuşltır. 
ı3. Ayrım Bakanlığımıza atanacak memurların ihtiyaçları ve halen kullanılan demirîbaş eşyaların tamir edilmesi gereklidir. 
'Bu ihtiyaçlar gö>z önünde tutularak ('120 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Ödeneğin ıseyri : 1968 19>69 1970 1971 1972 (*) 

500 000 
425 000 

— 

275 000 
261 250 
— 38,6 

'300 000 
250 000 
— 4,4 

1250 000 
125 000 
— 50 

100 OOO 
100 000 
— 20 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
33ir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Günlük gazete ve haftalık dergilerle tanıtıcı ve meslekî yayınların tümü yeni uygulamaya göre bu 'bölümden satittalmmaktadır. 
'Gaızeite ve dergi fiyatlarında artış olmaikla beraber 1971 yılı içinde olduğu gifbi 1972 yılı içinde de âzami tasarrufa riayet edilece
ğinden geçten yıldan noksan olarak (100 OOO) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
ÖdeneğinIseyri,: 1968 1969 1970 1971' 1972 (*) 

250 OOO 
225 000 

— 

225 000 
95 000 
— 57,-8 

95 OOO 
50 OOO 

47,4 

50 000 
50 000 

— 

911 200 
91 2001 

'82,4 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Merke<z teşkilâtının havagazı ve taşra teşkilâtının yakacak ve kömür harcaımialarmııı yapıldığı bu madde ödeneği kömüre yapılan 
% 180 oranımda zam nedeniyle (91200) Tl. olarak teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımları ve giderleri : 
Ödeneğin'seyri: 1968 1909 1970 1971 1972 (*) 

30 000 
30 000 

—. 

30 OOO 
23 750 
— 20,9 

30 OOO 
30 000 

'26,3 

30 000 
5 000 

— 83,41 

2:5 000 
25 OOO 

400 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Bütçe Kanununun (R) cetvelindeki açıklamaya göre diğer maddelerlen alınamıyan pencere camı, kilit, anahtar ve benzeri malze
meler ile marangozhanenin ihtiyaçları ve verilen ilânların bedelleri bu maddeden karşılanmaktadır. Geçen yıl (5 000) Tl. olan bu 
madde ödeneği söz konusu harcamaların karşılanmaısmda çok yetersiz kalmıştır. Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi 
dolayısiyle özellikle ilân harcamalarında artış olacağından bu madde ödeneği (25 000) Tl. olarak teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

(Ödeneğin(seyri.: 11068 1969 1970 H971 1972 •,(*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

50 000 
50 000 

—. 

50 O'OO 
47 500 
— 5 

50 000 
'50 000 

5,2 

50 OOO 
m ooo 

. 

48 OOO 
48 000 
— 4 

11971 yılı harcaması göz önünde ıtnJtularak (48 000) Tl. ödenek teiklil edilımişltir. 
13.220 TemMik giderleri : 

'Ödeneğin Iseyri : 19!68 19Ö9 .1970 1971 1072 •(*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

32 OOO 
32 000 

—• 

m ooo 
23 750 
— 25,8 

30 000 
30 000 

26,3 

30 000 
30 OOO 

— 

30 OOO 
30 OOO 

— 

TemMik maddelerinde fiyat artışı olmaisın.a rağmen ıbu maiddödea yapılan harca ITI alarda tasarrufa gidilec eğinliden ödenek geçen 
yılın aynı 'teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Ödeneğin ıseyri : il 968 19G9 1970 '1971 19'72 (*) 

•Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir öncdki yıla kıyasla % artış veya azalış 

'250 000 
'1,50 000 

-—. 

150 OOO 
142 '500 
—-* 5' 

150 000 
150 000 

5,!2 

150 OOO 
il 50 000 

.— 

180 000 
180 000 

20 

1971 yılı harcaması göz önünde tutularak ve elektrik ücreti ile elektrik malzemelerine yapılan % 25 zammın gerektireceği ödenek 
artışı hesaplanımalk suretiyle (180 OOO) Tl. ödenmek teklif edilmiştir. 

13.240 IBaihçe giderleri : 
Ödeneğin ıseyri : UÖ68 19(50 11970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

15 000 
15 000 

15 OOO 
9 500 

— 36,7 

9 I5ÜO 
9 500 

9 500 
9 500 

20' 000 
20 000 
110,5 
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Bölge müldürlülklerimiz ve 'büro şefliklerimizin şimdiye kadar ödenek yetersizliği nedeniyle (bahçelerinin düzenlenmesi müinı'Min 
olamamıştır, özellikle yabancı turistlerin devamlı olarak: uğradıkları bu yerlerin Ibaflomısıızlığı olumsalız etlki yarattığından 'bu yıl 
geçen yıldan fazla olarak, (120 000) Tl. ödenetk ttMif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Ödeneğin £eyri : <1968 1969 1I97Ö 1071 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 25 000 25 000 20 000 10 000 2 '000 
ödenek 25 000 14 '250 8 845 Q OOO .2 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — —. 43 —• '37 — 87,4 — 

Bütçe Kanununun (R) cetvelinde açıklandığı üzere 13.2110 ve 13.1289 ncu maddelerden karşılan&mıyan veya tertifbi bullulı'madığın-
dan öldieneımiyen genel yönetimle ilgili gidenlerin Ikarişılanalbilmesi için (2 OOO) Tl. ödenelk teklif edilmişltir. 

"ÜIiAŞTIRlMA GİDERLERİ : 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
'Ödeneğin Iseyri : 11068 1969 H97Û 1971' 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına -teklif edilen ' 
ödenek; 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

250 000 
'230 OOO 

— • 

,250 000 
142 500 
— 38,1 

200 OOO 
150 000 
- 5,2 

İSO OOO 
150 OOO 

— • 

300 000 
300 000 

100 

1971 yılı ödeneğinden yapılan harcamalar ve posta ve telgrafa yapılan % 100 zam göz önünde tutularak (300 000) Tl . ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.420 Telef on giderleri : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

500 000 
425 000 

— 

450 000 
380 000 
— 10,6 

450 000 
400 000 
- 5,2 

400 000 
300 000 
— 25 

744 400 
744 400 
— 148,1 
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Teleks ve telefon giderlerine yapılan zamlardan önceki döneme ait Bakanlığımız harcamaları incelenmiş ve, 
Merkezin 1 aylık ortalama telefon giderleri 17 850 Tl. 
Merkezin telefon malzeme bakım ve diğer giderleri 1 000 Tl. 
Ortalama aylık teleks giderleri 3 000 Tl. 

21 850 Tl. X 12 = 262 200 Tl. 
Taşra teşkilâtımızın ortalama yıllık teleks ve telefon giderleri 110 000 Tl. 

372 200 Tl. 
Toplam olarak (372 200) Tl. olarak hesaplanmıştır. % 100 oranındaki zamlar da hesaba katılarak 1972 yılı ödeneği (744 400) 
Tl. olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma güderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 196!) 1970 1971 1972 (*) 

45 000 
30 000 

30 000 
28 500 
— 5 

30 000 
30 000 

— 5,2 

30 000 
10 000 

— 66,6 

15 000 
15 000 

50 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Devlet Malzeme Ofisinden alman döşeme ve demirbaş eşyaların nakilleri, Mithatpaşa caddesinde ve Gazi Mustafa Kemal Bulva
rında bulunan iki depoya ve bu depolardan Bakanlık binasına taşman eşyaların nakli ve bölge müdürlükleri ile büro şeflikleri
nin gerekli taşıma işleri ve bu hizmetlerin ücretlerindeki artışlar göz önüne alınarak (15 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve onarma giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek. 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

20 000 
20 000 

— 

45 000 
28 500 

42,5 

45 000 
28 500 

— 

40 000 
5 100 

— 82,2 

30 000 
10 000 

96 
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Bakanlığımızın hizmetlerinin özelliği nedeniyle Sayın Bakan turistik yerleri mahallinde incelemek üzere sık sık şehirlerarası se
yahatler yapmaktadır. Bakan binek otosu Eylül 1971 tarihinde gümrükten alınmış, onarılarak faaliyete geçirilmiş 1965 model 
Chevrolettir. Uzun müddet gümrükte beklemiş ve yıpranmış olan otomobilin zamanla tekrar onarılması gerekecektir. Gerekli 
onarım, yedek parça ve benzin masraflarını karşılamak üzere (10 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1969 1970 1971 1972 (*) 

350 0Ö0 
225 000 

— 

300 000 
2.13 750 
— 5 

300 000 
213 750 

— • 

300 250 
63 112 

— 70,5 

250 000 
270 000 

327,8 

İlişik listede çeşit ve modelleri gösterilen 12 adet taşıt aracı Bakanlığımız hizmetindedir. Bu araçlar çoğu zaman İller Bölge mü
dürlükleri ve büro şeflikleriyle turistik yerlerin denetiminde kullanılmaktadır. Arabaların sık sık uzun yola gitmeleri ve eski 
model olmaları sebebiyle gerek benzin sarfiyatı ve gerekse tamir masrafları fazla olmaktadır. 19971 malî yılı bütçesine konulan 
(63 112) Tl. bk ödeneğin yıl içindeki sarfiyatı karşı] ıyamıyaeağı anlaşılmaktadır. Eski yıllarda bu araçlarımıza yapılan benzin ve 
tamir masraflarını gösterir liste ekli olarak sunulmuştur. Vasıtalar her sene biraz daha yıpranmakta olduğundan masrafları da 
o nisbettc artmaktadır. Benzin ve oto yedek parçalarındaki fiyat artışı ile Bakanlığımıza verileceği öğrenilen 5 adet taşıt aracı da 
göz önüne alınarak (270 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ : 
13.610 Kira bedeli : 

ödeneğin seyri 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1 605 859 
1 652 650 

1969 

1 156 755 
1 098 917 

— 33,6 

1970 

1 220 874 
1 220 874 

11 

1971 

1 756 574 
1 356 574 

11,1. 

1972 (*) 

1 464 674 
1 608 144 

18,5 

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtının kira sözleşmeleri tutarları ve Devlet Plânlama Teşkilâtından Bakanlığımıza devrolu-
nan Merkez Proje Müdürlüğü için kiralanması zorunlu olan ek bina göz önünde tutularak (1 608 144) Tl. ödenek teklif edilmiş
tir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

30 000 
15 000 

— 

15 000 
9 500 

— 36,7 

30 000 
30 000 
215,7 

30 000 
1 

— 99,9 

10 000 
10 000 
999 900 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Yeni kurulan Van, Elâzığ, Adıyaman, Urfa, Malatya büro şeflikleri ile diğer bölgemüdürlülvlerl ve büro şefliklerinde noksan bulu
nan ve Devlet dairelerinin yangından korunma Yönetmeliği gereğince bulunması zorunlu olan yangından korunma araç ve gereç
lerinin temini için (10 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

GÜVENLİK GİDERLERİ : 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

5 000 
5 000 

— 

5 000 
4 750 

5 

5 000 
4 750 

— 

4 750 
1 

— 99,9 

1 
1 
— 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 

(Maddenin muhafazası için (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (#) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

100 000 
5 000 

— 

5 000 
4 750 
— 5 

5 000 
4 750 

— 

4 750 
1 

— 99,9 

1 
1 
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.610 Kurs giderleri1 : 

Maddenin muhafazası için (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 4 400 000 7 000 000 7 985 000 3 774 243 5 161 360 
Ödenek 2 500 000. 4 085 000 3 085 000 3 085 000 4 661 205 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — 63,4 — 24,5 — 51 

Bakanlığımızca turizm endüstrisinin çeşitli dallarına kalifiye personel yetiştirmek amaciyle kısa ve uzun vadeli meslekî eğitim 
kursları açılmakta halkın turizm yönünden eğitilmesi için çeşitli araçlardan yararlanılmaktadır. 

1 - Uzun vadeli meslek eğitimi : 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan otelcilik ve turizm meııkezlerinde, servis, ticari mutfak, kat hizmetleri ve resepsiyon dalla
rında personel yetiştirilmektedir. 

(Tl.) 

1. İstanbul Ötem : 10 ay öğretim süreli 60 yatılı, 40 gündüzlü olmak üzere 100 öğrenci kapasiteli (1971 de imzala
nan protokolde yer alan masraflara göre) 

2. İzmir Ötem : 10 ay öğretim süreli 60 yatılı, 40 gündüzlü olmak üzere 100 öğrenci kapasiteli (1971 de imzala
nan protokolde yer alan masraflara göre) 

3. Ankara Ötem (A) : 10 ay öğretim süreli 54 yatılı, 16 gündüzlü olmak üzere 70 öğrenci kapasiteli (1971 de imzala
nan protokolde yer alan masraflara göre) 

4. Ankara Ötem (B) : 10 ay öğretim süreli 70 yatılı, 110 gündüzlü olmak üzere 180 öğrenci kapasiteli bu ötem 
1972 yılında faaliyete geçecektir. (Diğer otem'lerin masrafları göz önüne alınarak) 
0 tem'ler de okutulan ders notlarının tab veya. teksiri için 

II - Kısa vadeli meslek eğitimi : 

1. Gezici işbaşı personeli eğitimi kursları : 
Birer ay süreli servis ve mutfak dallarında 22 merkezde açılacak 44 kurs için: 
1 monitör maaşı (4 500) Tl. 

980 

990 

000 

000 

850 000 

1 200 000 
50 000 
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Tl. 

3, 

4 monitör X 12 ay X 4 500 216 000 
44 kurs X 500 Tl. uygulama malzeme giderleri 22 000 
22 merkez X 2 monitör X 72.85 Tl. gidiş - dönüş 3 205 

Sabit Aşfbaşı personel eğitim kursları :• 
Birer ay süreli servis, mutfak, resepsiyon ve kat hizmetleri dallarında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'da 
Açılacak 64 küre için : 
32 kurs X 90 saat = 2 880 saaıt 
32 kurs X 60 saat = 1 920 saat 
2880 + 1920 saat = 4 800 saat 
4800 saat X 30 Tl. 
Monitör yetiştirme kursları : 
Üçer ay süreli Ankara, istanbul ve İzmir'de 3 kurs için 
Tercüman - rehber kursları: 
Üçer ay süreli Ankara, Edirne ve İstanbul'da 3 kurs için : 

3 X 12 000 Tl. 

3 X 40 000 Tl. 

241 205 

144 000 

36 000 

120 000 

III - Halk turizm eğitimi : 

Turizmin istenilen seviyeye gelebilmesini sağlamak amaciyle eğitimi alt ünitelere indirmek gereklidir. Bunun için 
film, spot, broşür, makale gibi göze ve kulağa hitabeden araçlardan yararlanmak, gerekli materyalleri temin ede
rek TRT, gazeteler, Halk evleri, Diyanet İşleri kanalıyla müftülükler, [Millî Savunma Bakanlığı kanalı ile er eğitim 
tugayları, Millî Eğitim Bakanlığı kanalıyla çeşitli ıseviyelerdeki okullar, halk eğitim başkanlıkları ve turizm dernek
leriyle işbirliği yapmak için 

14.520 Burs giderleri1 

Ödemeğin, seyri 1968 1969 1970 1971 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
(Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

50 000 

4 661 300 

1972 •(*) 

70 000 
70 000 

— 

329 000 
223 250 

218,9 

235 000 
220 900 
— ı,t 

220 900 
220 900 

— • 

141 000 
141 000 
— 36,2 
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1972 yılında Bakanlığımız hesabına çeşitli fakülte ve yüksek okullarda okutulacak 30 bursiyer için (141 000) Tl. ödenek teklif 
edilmiştir. 
Burslu öğrenci sayısı = 30 
Aylık burs tutarı = 350 
Öğrenim ve kayıt harcı = 500 
30 X 350 X 12 = 126 000 Tl. 
30 X 500 = 15 000 Tl. 

141 000 TL 

14.950 Staj ve öğrenim giderleri : 

ödeneğin seyri : 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 75 000 
Ödenek 75 000 
(Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — 

Maddenin muhafazası amaeiyle (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Dış kuruluşlar (giderleri : 
Turtam Ve Tanıtma Bakanlığı Dış kuruluşlar giderleri : 

10.871 Büro giderleri : 
ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 570 000 600 000 600 000 1 100 000 1 000 000 
Ödenek 570 000 522 500 522 500 800 000 900 000 
03ir öncdki yıla kıyasla % artış veya azalış — — 8,4 — 53,1 12,5 

1971 yılında yurt dışında, örneğin ABD, İsveç, İngiltere ve Fransa'da elektrik su ve ısıtma araçlarına % 10, bu maddeden karşı
lanan temizleme, hamaliye, bina bakım giderlerine % 10 - 20 zam yapıldığı göz önüne alınarak ayrıca Münih'te yeni ataşelik 
ihdas edildiği de hesaplanarak (900 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

1969 1970 1971 1972 (•) 

65 000 61 750 58 045 1 
61 750 58 045 1 1 
— 17,7 — 6 — 99,9 — 
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15.872 Ulaştırma giderleri : 
Ödeneğin, seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 •(*) 

700 000 
700 000 

— 

700 000 
617 500 
— 11,8 

650 000 
617 500 

— • 

1 350 000 
1 OOO 000 

61,9 

1 250 000 
1 250 000 

25 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir öncefki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Tahsisatın tamamının döviz olaraik kullanıldığı bu maddedeki posta, telefon, telgraf- ve ulaşım giderlerinde 1970 yılma nazaran 
|% 25 artış olmuştur. 1971 yılı Bütçesinde bu maddeye ilâve yapılmadığı için bu yılki ödeneğimizin ilk 6 ay içinde yetersizliği 
anlaşılmıştır. Dış kuruluşlarımızın kısıntı yapması imkânsız olan ulaştırma giderlerini karşılıyan bu madde için (1 250 000) Tl. 
ödenek telklif edilmiştir. 

15.874 Kira bedeli' : 
Ödemeğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

5 000 000 
2 600 000 

— 

2 750 000 
1 425 000 

- - 45,2 

1 525 000 
925 000 
— 35,1 

3 000 000 
T. 750 000 

89,1 

1 750 000 
1 622 000 

- 7,4 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
ıBir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Yurt dışı kuruluşlarımızın kira mukaveleleri gereğince (1 622 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

15.877 Propaganda, ıziyafet ve ağırlama giderleri : 
Ödeneğin seyri : ' 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

4 500 000 
3 750 000 

— 

3 500 000 
2 850 000 

— 24 

3 000 000 
2 419 180 

— 15.2 

5 250 000 
2 419 180 

—• 

5 000 000 
4 000 000 

65,3 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir öncefei yıla kıyasla % artış veya azalış 

1971 yılı Bütçesi hazırlanırken 1970 yılı ortasında yapılan devalüasyon hesaplanmamış dolayısiyle ödenek % 66 eksiği ile verilmiştir. 
Bu nedenle 1971 yılı ödeneğinden serbest bırakılan ilk 6 aylık 4 ayda harcanmıştır. Dış temsilciliklerimiz bu durum karşısın
da borçlanmak veya faaliyetlerini durdurmak zorundadırlar. Bu madde ödeneği, ziyafet ve ağırlama giderleri dışında meslek der
gilerine verilen ilânları, propaganda malzemesinin dağıtımı ile ilgili hizmetleri, teshir salonlarının dekorasyonu gibi faaliyetle-



Bölüm Madde 

rin. gerektirdiği harcamaların karşılanmasında kullanılmaktadır. Söz konusu hizmetlerin ancak 1970 yılı seviyesinde kalabil
mesini sağlamak için gereken artış (1 596 058) Tl. dır. Teklif edilen (4 000 000) Tl. ise 1971 yılı ödeneğinden (1 580 820) Tl. faz
la olup, hizmetlerin yerine getirilmesinde tasarrufa gidilmesi düşünülmüştür. 

15.879 Diğer alım ve giderler : 
ödeneğin seyri : 1968 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1969 1970 1971 1972 (*) 

70 000 
50 000 

—. 

60 000 
57 000 

14 

60 000 
57 000 

— • 

95 000 
57 000 

— • 

100 000 
80 000 

40,3 

1971 malî yılı ödeneği hesaplanırken bu madde 1970 yılı seviyesinde tutulmuştur. Tamamı yurt dışında ve hizmetlilerin sigor
ta primleri gibi belirli bir maksat için kullanılan bu madde ödeneğinin bu yıl yeterli olmıyacağı göz önünde tutularak 1972 
yılında borçlanmaya mahal kalmadan sarfiyatın karşılanmasını teminen (80 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

18.000 ÇKŞÎTIİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtana giderleri : 
ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış voya azalış 

25 000 000 22 150 000 17 650 000 16 275 000 24 090 000 
12 000 000 9 025 000 8 483 500 5 000 000 14 505 000 

— —24,8 — 6 —41,1 190,1 

Bu maddeden talebedilen ödenek 1971 yılı ödeneğine göre yaklaşık olarak 3 misli artış göstermektedir. Bu artış, artan turist sayısı 
ve yabancı ülkelerden gelen bilgi talebine pararlel olarak yayınların trajının artırılması gerekliliği ve devalüasyon nedeniyle kâğıt 
fiyatının ve baskı ücretlerinin geçen yıla göre artış göstermesi sebebiyle olmuştur. Bu maddeden yapılacak hizmetlerle ilgili detaylı 
bilgi aşağıda yer almaktadır. 
Yayının adı Tirajı Maliyeti Tl. 

2 çeşit afiş 70X100 
Karayolları haritası 
İstanbul plânı 

100 000 
300 000 
700 000 

250 000 
750 000 

1 050 000 
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İzmir plânı 
Ankara plânı 
Genel Türkiye (küçük, resimli, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) 
Resimli lüks 'Türkiye albümü 
Genel Türkiye katalogu 
Akdeniz broşürü 50 X 70 
(Göreme broşürü 50 X 70 
Aydın, Denizli, Muğla broşürü 50 X 70 
(Buma broşürü 50 X 70 
Türkiye etiketleri 
Turizm bülteni (15 günde bir) 
Aylık İngilizce bülten (10 000 X 12) 
iSlayt 
•Siyah - beyaz fotoğraf 
Kit 
8 çeşit tanıtıcı filmlerin (renkli) yabancı dilde çoğaltılması 

Tren, vapur ve kamyonla sevk, ambalajlama ve sigorta ücretleri 
Her çeşit yayınlarımızın yurt içine sevk ve ambalajlama masraf lan 

Yurt dışı festivaller : 

Fransa - İngiltere - Belçika - Holanda - Danimarka - Almanya - Avusturya - İtaJlya - İsviçre - İsvıeç - Norveç - Fil-
lâridiya - İran - Irak - Lübnan - Kuveiyt'e otobüsle 21 er gün süre ile 20 şer kişilik folklor ekipleri göıniderillmesi için 
(yevmiyeler 1/3) 
İngiltere'de Langıollen'de yapılacak milletlerarası dans ve şarkılar yarışmasına 20 gün :ınüdide)tJle uçakla gönfclerilaceik 
35 kişilik ekip için (yevmiyeler 1/3)» 
Atina'da yapılacak Balkan Turizm ve Külitiür Festivaline uçakla 20 gün raü'ddetle gömderilocek 25 kişilik müzik ve 
folklor ekibinin masrafları 

500 000 
400 000 
600 000 
10 000 
500 000 
500 000 
250 000 
500 000 
300 000 
300 000 

120 000 
1 000 
10 000 
10 000 

155 kopya 

750 000 
600 000 
500 000 
500 000 

2 000 000 
1 250 000 
625 000 

1 250 000 
750 000 
'300 000 
30 000 
150 000 
250 000 
50 000 
20 000 
940 000 

12 015 000 
1 000 000 
250 000 

1 250 000 

520 000 

275 000 

205 000 

İ 000 000 
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Yurt içi festivaüler : 
Yurt içimde yapılacak Efes, Kuşadası, Antalya, Bergama, Truva, Konya (Mevlâna) festival ve törenlerine iştirakimiz. 
plânlanmıştır. Bunlar içlin cem'an (280 000) Tl. ya ihtiyaç bulunmaktadır. Dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

(Bir festival için : 
Afiş, davetiye 10 000 
Pdl'klor ekibinin masrafları 15 000 
Saha tanzimi, organizasyon ve düşünülmemiş giderler- 15 000 

40 000 
6 festivali için (40 000 X 6) 240 000 
Yu'kandalki hizmetlerin yerine gctirilımesi içlin (14 505 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

16.320 Turizm /ve propaganda giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 7 500 000 8 100 000 5 500' 000 6 000 000 •9 610 000 
Ödenek 4 900 000 3 800 000 3 070 999 8 500 000 9 610 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — — 22,5 — 19,2 (176,7 13 

1972 malî yıhrıda Türkiye'nin turisltik arz imkânlarının mumlum okluğu kadar uzun bir tatili devresi içimde yaibainıeı turisttik talebi 
yurda çekebilecek şekilde tanıtılması için gerekli reklâm kampanyaları son derece büyük harcamaları zorunlu kılım aktadır. Kal-
dıki 1972 yılında yapılacak reklâm faaliyetlerinin önemli bir kısmı 1973 yılı turist toreilıtarini etkiliye'cek ve 19/3 yılında yatak 
.kapasitemizidc doklurulması gerekken ön e mili bir artış kaydedilecektir. Reklâmı fiyatlarının Avrupa ve Amerilka'da so'n 'derece pa
halı olması ('bir dergide 1 sayfa renkli ilân (200 000) Tl. televizyonda i dakikalık reklâm (500 000) Tl. baliğ ol albüm ektedir) 
muvacehesinde reklâm politikamız, yurda davet ettiğimiz yazarların gazete ve d ergilerinde yurdumuzu tanıtıcı yayınflanm des-
tcklcmıek üzere somlbolik malhiyette ilânGar neşri, yalıaneı seyahat acenltalariyle ortaklaşa afiş kampanyası, bu acentalarnı önem
leri ölçüsünde broşür 'balkılarına iştirak: ve Türle Hava Yollariyle işbirliği yapan yabancı seyahat acentalanmn Türkiye hakkın
daki broşür ve reklâmlarına malî 'katkıda bulunmak şeklinde uygulana'caktır. 
Yapılacak reiklâm'larla ilgili harcamaların memleketlere göre talksîmi şu şekilde öngörülmüştür. 
A. B. D. 2 OOO 000 
İngiltere 750 000 
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Almanya 750 000 
F r a n s a 7.1 D 00ü 
İsviçre ve İskaındinavya ülkeleri 750 000 
'Belçika ve Kolanda 7'50 000 
İtalya, 500 OO0 
İsviçre :;O0 000 
Avusturya. :}()() 000 
Ortadoğu :?(>() 000 
Bunlardan a y n ollaraik yurt d ış ındaki Turizmi ve Tamuma 'müşavir ve ataşelik
lerimizin. V! irinli erinin tanzimi için. yereldi tanıt ıeı ve tur is t ik malzeme saiına'Iımp 
gönderilecek! lir, 2()"i O00 

Toplam 7 :Î;VO OOO 

Yukar ıdaki reklâmı kampamy-ısma paralel olarak yürüitülımek üzere, yurduıiunzun t u r i d i k im.kân ve jrüzud tiklerini, tar ihi de le r l e 
rina yabancı lara tan ı tmak aımneiyîe yur t 'dışından se'yaiuvt yazardan, televizyoncu lar, fotoğrafçılar, sey.ajlıat; a c, e ut adarı sahipleri v 
yu rdumuza il«i duya:n yabancı la r ı mam lekelimize davet eimıeyi bu suret le yabancı ülkelrr k;mııı oyuna bizzat kendi vatan 
daş la r ı aracılığı üedıitaJbefimeyi '»•erekli g-örun ekteyiz. Çeçen malî yıl zarfında, bu şOkilde davet edileıdorin memıkdcetilıerine dönüşle
rinde yapt ık lar ı çailışımalar olumlu neticeler vermiştir . Nitekim Fransız TVr sinde-, ayrı ayrı p rog ramla r la :> saatl ik yayın sağlan
mışt ır ki, İnimin reklâmı olarak, ifadesi (90 000 000') Tl. .(lir. Aynı şekildir İsveç, Almanya, Belçika, İngil tere, Avusturya, İsviçre. 
İ t a lya TV 1 erimde mümasil. yayınla,;- da yapılmışt ı r . 
Öte yandan , J o u r s de I^Yunce, Yo^ue, Orazia i'ibi dergilerle, büyük tira.jlı «vazetelerde, ilân değeri, milyonlarca, lirayı bııkttı yüz 
lerce sayfalık makale ve röpor ta j l a r yapdnuş t ı r . 
Bu çalışmalar için devletler konusunda, memleketlere j»"öre aşağıdaki ödenekler öngörülmüştür .-

Oı la Doğu Î'ÎO 000 
İtalya, 150 000 
Avusturya 0)0 000 
İsviçre 100 000 
Almanya, 400 000 
İsveç; i 50 000 
Belçika 150 000 
İmnltere :U)Î) 000 
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Fransa 
Amerika 
Program dışı davetler 

800 000 
450 000 
100 000 

Toplam 2 260 000 

Adı geçen hizmetlerin yerine getiri lmesi için 9 610 000 Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
16.370 i ç fuar ve sergiler giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 196Ö 1970 H9711 1072 (*) 

250 000 
150 000 

200 000 
142 500 
— 5 

200 000 
141 000 
- 1,1 

141 000 
141 000 

— • 

1 
1 

— 99,9 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1972 malî yılında yurt içinde açılacak olan fuar ve sergilere iştirakimiz düşünülmediğinden maddenin muhafazası için 1 Tl. öde
nek konmuştur. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*; 

1 000 000 
300 000 

— 

300 000 
237 500 
— 20,9 

340 000 
223 250 
— 6 

223 250 
223 250 

— 

473 250 
323 250 

44,7 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Dış fuar ve sergiler memleketimizin tüm değerlerini tanıtma bakımından büyük imkânlar sağlamaktadır. Kiralanan standartlarda 
teşhir ve tevzi olunan turistik hatıra eşyaları, afiş, broşür, depliyanlar büyük ilgi gördüğü gibi ticari emtiaya da büyük sayı
da talep olmakta ve sipariş alınmasına imkân verilmekte, bu suretle yurdumuzun tanıtılması geniş ölçüde imkân dâhiline girmek
te ve memlekete turist geldiğinde önemli katkısı olmaktadır. 
Paris fuarı 120 000 
Münih el sanatları fuarı 40 000 
Stocholm fuarı 33 250 
Brüksel fuarı 30 000 
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Atina'da yapılacak Balkan turizm ve kültür 
festivalindeki Türk sanat sergisi 100 000 

Toplam 323 250 
Yukarda adı geçen fuarlara katılmak için toplanı 323 250 Tl. ödenek teklif edilmiştir 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

450 000 
400 000 

__ 

350 000 
332 500 
— 16,9 

1 150 000 
760 900 

128,8 

125 000 
125 000 
— 83,6 

200 000 
200 000 

60 

1. Uluslararası Turizm Uzmanları Derneğinin 22 nci yıllık kongresi 1972 yılı Eylül ayında İstanbul'da yapılacak ve 9 gün sü
recektir. Dünyanın en önemli tui'izm uzmanlarının (Tahminen 200 kişi) katılacağı bu kongrenin üyelerine yurdumuzun turistik 
değerlerini tanıtmak için tertiplenecek geziler ve kongre masrafları iqhı 150 000 Tl. 
2. Uluslararası 10 neu Klâsik Arkeoloji Kongresi 1973 bütçe yılında Türkiye'de toplanacaktır. Meşhur ve mümtaz 700 arkeolog 
ve (tarihçinin katılacağı bu kongrede Türkiye'nin tarihî ve arkeolojik kıymetlerinin gereği gibi tanıtılabilmesi için 1972 yılında 
hazırlık çalışmalarına başlamak, yayın hazırlamak, arkeolog ve tarihçilerle temaslar yapmak ve rehber yetiştirmek gerekecektir. 
Bu çalışmalar için 50 000 Tl. olmak üzere toplam 200 000 Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
TEMBIL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.711 Makamı temsil giderleri : 
Ödeneğin (seyri : H)6S 1969 1970 1971 .1.972 (*) 

50 000 
50 000 

— 

50 000 
38 000 
. 24 

50 '000 
L3İ8 000 

—. 

50 000 
20 000 
— 47 

40 000 
40 00O 

100 

Maliye Bakanlığıma teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyaisla % artış veya azalış 

Bakanlık ve 'müsteşarlık m ak a mi arının misafirlerime ikram maddelerinin alınması ve çağırılan uzmanların iştirakiyle toplanan Tu
rizm Komitesi v. s. toplantılarından vsıonra üyelere verilen öğle yemekleri masrafı ve sayın »bakanın uygun gördükleri derneklere 
ibalo v. s. gilbi biletlerinin alınması ısureltiyle yapılan yardımların karşılandığı hu madde ödeneği geçen yıl yeterli olmadığından 
(40 000) Tl. olarak teklif edilmiştir. 
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16.712 Ctöreyfcei tem'sil güderleri: : 
Ödeneğin seyri,: 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Maddenin mu/haıfaızası için (1) Tl. ödemek telklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GÎDERUERıI .-

16.810 IBina onarımı : 
ödeneğinıs'eyri : İ968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığıma teklif edilen 25 000 .25 000 25 OOO 40 000 180 000 
ödemek 25 000 ,19 000 26 000 40 000 180 000 
Bir önceki yıla kıyatsla % artış veya azalış —• — 24 i31,!5 60 350 

Bakanlık binası olarak 19'6I8 yılında kiralanmış olan Gazi Musîtafa Kemal Bulvarında 3'3 numaralı binanın o tarihten beri birçok 
odalarına badana yapılmamış bir kıısım odalarının da sıvalan dökülmüştür. îller teşkilâtlımızın ekserisfci'e birkaç ısenedir küçük 
tamiraJt için ödenek gönderilmemiştir. GTerek merkez binasını gereksie illerden yapılacak talepleri karşılıyabilmek ü'zere daba faızla 
ödeneğe ihtiyaiç vardır. Paris Turizm ve Tanıtma Müşavirliğimiz için satmalınan üç katlı dairenin giriş kısmı pasajın iç kusanın
da ve yanda bulunduğunda';ı müşavirliği ziyaret etmek istiyenler girişi bulmakta zorluk çekmektedirler. Girişin tam karşısında 
mülkiyeti bakanlığumuza ait kısamda ka,pıcı kulübesi ve W. C. bulunmaktadır. Bu kat ta ve yanda bulunan enformasyon kısmının 
kapıcı kulübesi tarafına kaydırılmasına enformasyon hizmetlerinin dajha kolaylıkla ifasını ve yabancıların bu kışımı ralhatlikla gö-
rebil'm'esini teminen zaruret bulnnmaktadi'r. Aynıca ikinci katın döşemeleri eskimiş olduğundan çirkin bir manzara arz etmekte, 
itibar kırıcı olmaktadır. Bu ki'smı yurduimınzun tanıltıllması faaliyetine faydalı olacak bir bale getirilmesini teminen bâzı bölme ve 
tanzim çalışmalarına ihtiyaç görülmektedir. Kat mülkiyeti mevzuatının icapları meyanmda dairenin bakımı, onan'mı, asansör ser
visi iştirak payları gibi, hizımetleriinj ifası gerekmektedir. TaJhranlda Millî Emlâk tarafından inşa ettirilecek sefaret binasından 
tahsis -edilecek viltrinli zemin kat odalarının ihtiyaca göre tadili; için Dışişleri Bakanlığı Teknik Büro Müdürlüğü tarafından 
(15 000) Tl. masraf tahmin edildiğinden toplam olarak (1180 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 

15000 
1 
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21.000 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
TURİZM SEKTÖRÜ : 

21.610 Etüt ve proje giderleri : 
ödeneğin seyri : 

Maliye Bakanlığıma teklif (fiilen 
Ödenek 
Bir önceki yıla kıyaısla % artış veya. azalış 

050 000 
500 OTO 

Uml; 

5 '800 000 
5 800 000 

286 

6 mo ooo 
6 600 000 

ı •:•},? 

10 650 000 
5 000 OOO 

-- 2415 

lil 030 000 
4 195 000 

- 16,1 

1. Side fiziksel plânlama için, harita, alımı : (500 000 Tl.) 
('Turizm Genel Müdürlüğü) 
Tarih, deniz, güneş, talbiaıt ve insan gibi bütün turistik çekicilik unsurlarım ihtiva eden Side'dc Milletlerarası bir yarışma sonu
cunda elde edilen projenin tatbiki ile yaratılması düşünülen 12 000 yatalklı yerleşme üniteleri Türk turizmine yeni bir hız kazandı
racaktır. Söz konusu projelerin yapılalbilmeısi için gerekli olan, 1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli haritaların yapımı konusunda iller 
Bankası tarafından 1971 yılhnd;a başlatılan çalışmaların 1972 yılında da devanı etımıesi lüzumludur. Söz 'konusu ('500 000) Tl. lık 
ödemek iller Banka'sıının harita yapını bedeli olarak, tediye edilecektir. 
2. Side yerleşme plânları : (700 000 Tl.) 
(Turizm Genel Müdürlüğü) 
174 projenin iştirakiyle yapılan Side Turisıti'k Yerleşme Proje Yarışması sonucunda birinciliği alan Türk Mimarlar Grupunuu 
1/5000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli projeleri yapmaları için 1970 yılımda (1 000 000) Tl. öngörülmüş idi. 1971 yılında bu parama ancak 
(!3O0 000) Tl. sının sarf e'dile!bileceği öngörüldüğünden bakiye (700 000) Tl. sının 1972 de aynı gaye için harcanması teklif edil
mektedir. 
3. Side altyapı etüt - proje : (355 000 Tl.) 
(Turizm Genel Müdürlüğü) 
Yerleşime projeleri 1972 yılı içinde tamamlanacak olan Side Turisıti'k T es isi eri altyapı tesislerinin kurulabilmesi için gerekli etüt 
ve projeler, 1971 - 1972 yılları için Devlet Plânlama Teşkilâtınca (2 350 000) Tl. olarak öngörülmüş, 197L yılında bir harcama 
yapılmadığından! 1972 dilimi için ('31515 000) Tl. tefrik «literek arta kalan kısmın 1973 yılına kaydırılması kararlaştırılmıştır, ön
görülen (355 000) Tl. SideVle su, kanalizasyon, elektrik ve Acı Su - Titreyen Göl - Manavgat Çayının tanzimine ilişkin etüt ve 
projelerin ilk safhasına sarf edilecektir. 
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21.000 4. Ses - Işık Iprojesi : (1 000 OeO Tl.) 
(Turizm ıGtenel MıMürlüğü) : 
Tarihî ve Turistik yerlerin ses ve. rek sistemiyle canlandırılması için İHTI - 1072 yıllarında istanbul, Ankara, Ürgüp, ik'es ve 
Antalya ve bunlara ilâveten Konya'da kurulması öngörülen tesisatın etüt ve projeli, iein (2 000 000) Tl. öngörülmüştür. Bu mik
tarın (300 000) VI. s;tun. 11)71 içinde imreannlnlerrgi düşünülerek 1072 iein (1 700 000) Tl. öngörülmüş, ancak 1072 yılı içinde 
•sadece İstanbul, .'kulan Abur'' ku y bun Ankara Anıt - Kabir ve Konya "[evlâna Türbesi ses ve ışık projelerinin hasırlanması 
(derpiş, edilmiştir. Bu iş iein İTA: <li,;nd alarak tefrik edilen (.1 000 000) Tl. süz konusu üç yvvdo kurulacak ses ışık (Sun et
ilimle re) sisteminin etüt ve je\;jeler'uln yapımına sarl'edilecektir. Bu ödenek senaryo, müzik, sahne tekniği ve lüzumlu tesi-
•satın projelerine yapılacak ödemelere dağılacaktır. 

5. H'öVfelhir (îCapa&okya) Turistik alanının Turizm. plânlaması (ve sesilscek kır yarin tarizin yatırım projeleri : (300 000 Tl.) 
(Plânlama Dairesi Başkanlığı) ; 
Bilindiği gibi kıyı şeridinin dışında turizm yönünden en ilgi çekici yörelerden biri Kapadokya Turistik alanıdır. Tatil amaeiyle 
kıyıda turistik alanlara gele:;. turistler tatillerinin bir kısmını Anadolu içerisindeki turistik alanlarda gezerek geçirmektedirler. 
Bu yönelim İç Anadolu da da gerekli turistik arz kapasitesinin yaratılmasını zorunlu kılmaktadır. Kapadokya yöresi bu tür ge
zici turizmin en ilginç olanaklarını sunan bir alandır. Ayrıca bu alan Bakanlığımız ve latart Enstitüsü ile müştereken hazırla
nan «Kapadokya» isimli bir kitapla dış ülkelerde gereğince tanıtılmış bulunmakta- ve bu durumdan detma! yararlanılmam gerek
mektedir. 
Gerekli turistik arz kapasitesini yaratmak için; 
a) Tüm bölgeyi içine alan bir bölge plânlamasının İmar ve İskân Bakanlığı ile birlikte yapılması sağlanacaktır, 
b) Yörede, yapılan bölge plânlamasına dayanarak belirlenen turistik alanların; 
— Şehircilik ölçeğinde; i/25 000, i/o 1)00 ve 1/500 ölçekli, 
— Mimari ölçeğinde; 1/500, 1/10') ve 1/50 ölçekli uygulama plânı niteliğindeki lizik.se 1 plânları hazırlanacaktır. 
Bu çalışmalar için gerekli; 
— Kırtasiye ve ozalit ihtiyaçlarını karşılamak için (25 000) Tl. 
— Demirmas malzemelerinin entmahnumsı için (30 000) Tl. 
— Elektrik, su, kanalizasyon ve yol projelerinin tamamlanabilmesi için (170 000) Tl. 
— Bu çalışmaların bir kitap halinde bastırılması masraflarının karşılanması için (75 000) Tl. olmak üzere toplam (300 000) Tl. 
ödeneğe ihtiyaç, duyulmaktadır. 

6) -Güney - Batı (Anadolu Turistik alanının Turizm Hânıaması ve seçilecek İbir yerin turizm yatının, projeleri ; (300 €00 Tl.) 
(Plânlama Dairesi ©aşkanlıgı) 
-Güney - Batı Anadolu yöreleri doğal ve sosyal yapısı itibariyle turizm yönünden ülkemizin en ilginç yörelerindendir. Ancak alt 

< yapı yönünden henüz gereğince donatılmaması nedeniyle bu yörelerden beklenen yarar sağlanamamaktadır. Buna rağmen son yıl-

http://lizik.se
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larda artan bir yatırım isteği göze çarpmaktadır. Bugüne dek bu yörelerde geniş kapsamlı bir arattırma yapılamadığından, 
yatırımların verimsiz yer ve biçimlerde gerçekleşmesi olağan bir sonuç olacaktır. 
Bu nedenle, bu yörelerde çeşitli kuruluşlarca yapılacak yatırımların verimli alanlara kanalız*} edilebilmesi için geniş kap
samlı bir araştırma faaliyetinin yürütülmesi zorunludur. 

Araştırma sonucunda bölgenin sınırlarını tanımlayan bir bölge plânlaması İmar ve İskân Bakanlığı ile birlikte yapılacaktır. 
[Bölge plânlaması belirlenen, turizme ayrılan sahalardan Bakanlığımızca uygun görülenlerin; 
—- Şehircilik ölçeğinde; 1/25 0,00, 1/5 000 ve 1/500 ölçekli, 
— Mimari ölçeğimde; 1/500, 1/100 ve 1/50 ölçekli detay fiziki plânları yapılacaktır. 
iBu çalışmalar için gerekli; 
— Kırtasiye ve ozalit ihtiyaçlarım karşılamak üzere (25 000) Tl. 
— DemiribaiŞ malzemelerinin satmaImması masrafları için (30 000) Tl. 
— Elektrik, su, kanalizasyon ve yol projelerinin tamamlanalbilmesi için (170 000) Tl. 
— Bu çalışmaların bir kitap halinde bastırılması masraflarının karşılanması için .(75 000) Tl. olmak üzere toplam (300 000) Tl. 
ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
7. Pasar iarastınnası yaptırılması : (140 000 Tl.) 
(Plânlama Dairesi Başkanlığı) 

1972 yılında yurt dışına yaptırılması öngörülen pazar araştırılmasının gerçekleştirilmesi için lüzumlu görülen (140 000) Tl. lık 
ödeneğin (65 000) Tl. lık bir kısmı Devlet istatistik Enstitüsü tarafından dış ülkelerde anket yapılacak kişi ve kuruluşların tes
pitinden sonra, merkezde hazırlanacak anket formlarının adı geçenlere ulaştırılması, toplanması ve geri gönderilmesi masrafla-
ranı karşılamak üzere Bakanlığımız yurt dışı kuruluşlarına transfer edilecek, bu transfer işlemine ilişkin transfer müsaadesi de 
(Bakanlığımızca sağlanacaktır. 
Elde edilen donelerin bir kitap haline getirilmesinde kullanılacak (75 000) Tl. lık ödenek ile birlikte toplam (140 000) Tl. tek
lif edilmektedir. 
8. Orman Bakanlığı Bütçesine yapılacak aktarma : (900 000 Tl.) 
(Plânlama Dairesi Başkanlığı) 
Termesos Millî Parkı ve Parnukkale, Göreme ve Kovada'da orman dışı 'millî parkların çeşitli yatırımlarının yapılabilmesi için Or
man Bakanlığı Bütçesine aktarılmak üzere (900 000) Tl. hiç ödenek teklif edilmiştir. 
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21.620 Ternıalizm, etüt, plân ve analizleri giderleri ve termalimin çalışmalarilyle ilgili her türlü giderler : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 1 730 000 400 000 J 600 000 — 1 
Ödenek 1 730 000 400 000 632 600 100 000 1 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — — 76,9 58,1 —• 84,2 •— 99,1 

1972 yılında bu bölümde bir çalışma yapılması düşünülmediğinden (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 197 i 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen — — — — 32 340 00O 
Ödenek — — — — 6 662 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — —• —• . —• 

1) Ses ve ışık yatırımı : (1 988 000) Tl. Sultanahmet Meydanı, Anıt Kabir ve Mevlâna'mn ses ve ışık sistemi ile canlandırılma
sını temiııen hazırlanacak projelerin uygulanması öngörülmekle beraber tefrik edilen (1988 000) Tl. lık ödenekle ancak Anıt Ka
bir projesinin tahakkuku temin edilebilecektir. Ayrılan ödenek Anıt Kabirde kurulacak tesisatın ses ve ışık alet ve edevatına ve 
eleman ücretlerine saricdilcektir. 
2) Enformasyon Bürosu : (1 200 000) Tl. Marmaris, Kuşadası ve Bodrum gibi birinci derecede önemli turizm bölgelerinde gü
nün ihtiyaçlarına cevap verecek ve gelecek on yıldaki gelişmeleri takibedebilecek evsafta Enformasyon Bürosu kurulması için 
ayrılan (1 200 000) Tl. lık ödenek inşaat 'masraflarına tahsis edilecektir. Plân ve projeler için her hangi bir ödenek talebedilme-
miş olan Enformasyon Bürolarının gerekli plân ve projeleri Bakanlığımızca hazırlanacaktır. 
3) Turizm yönünden öncelik arz eden bâzı yerleşmelerin su, elektrik, kanalizasyon hizmetlerinin yerine getirilmesi: : (3 434 000) 
Tl. Turistik yatırımların artırılması özellikle belirli noktalara teksif edilebilmesi, öncelikle sosyal ve beledî altyapı hizmctlermin 
sağlanmış olmasına bağlı bulunmaktadır. Turistik öncelik bölgesinde olan Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinin su, elektrik, 
kanalizasyon tesislerinin yapımının Bakanlığımızca desteklenmesi suretiyle hizmetlerin biran önce ifası için İller Bankasına ak
tarılacak olan (3 434 000)lira toplam ödenek teklifinin müfredatı şöyledir. 
Bodrum su şebekesi için (500 000) Tl. 
Fethiye su şebekesi için i 1 000 000) Tl. 
Marmaris su şebekesi için ( 1 934 000) Tl. 
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23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 

23.612 Taşıt alımları : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971. 1972 (*) 

940 000 
90 000 

—. 

470 000 
200 000 

122,2 

:JOO ooo 
260 000 

30 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 87f> 000 
Ödenek 
.Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

1965 model Chevrolet marka makam otosu ile 1.961 model Chevrolet marka Müsteşarlık taşıtı e.ok eskimiş olup defalarca motor 
lan rcktifiye edildiğinden daimî bir surette onarılan bu taşıtla hizmet güçlükle ifa, edilmektedir. "Bu sebeple yenisinin alınmasın 
da zaruret hâsıl olduğundan ödenek teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

7 - Sermaye teşkili : 

31.000 KURUMLARA (KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
DÖNER SKRMAYELBEE ÖDEMELER : 

31.440 265 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince döner sermayeye ödemeler : 

ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 1 000 000 1 1 1 1 
Ödenek 1 1 1 1 1 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — —• —. — 

Maddenin muhafazası amacivle (1) lira teklif edilmiştir. 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA BEDELİ : 

32.110 Kamulaştırma ve satmalına 'bedeli : (D.P.T. Müsteşarlığı Turizm Koordinasyon Kararı ile harcanır.) 

ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 10 500 000 10 856 000 65 765 000 15 000 000 30 300 000 
Ödenek 2 000 000 7 320 000 13 882 500 12 000 000 20 000 000 
Bir önceki yıla kıyasla % nrtış veya azalış — 266 89,6 —• 18,6 66,6 

1. Fiziksel plânlama çalışmaları, sonucu kıyı şeridinde yapılacak kamulaştırmalar : (19 700 000 Tl.) 
(Plânlama Dairesi Başkanlığı) 
Milletlerarası Turizm faaliyetleriiîiıı her yıl süratle artmakta olması ve Doğu - Akdeniz memleketlerine yönelik büyük bir talep 
potansiyelinin bulunması Türkiye'nin bu talebi karşılıyacak turizm alt ve üstyapı tesislerinin süratle tamamlamasını zorunlu 
kılmaktadır. Dış aktif turizm yanında, iç turizmin şehirleşme ve nüfus artışı gibi faktörlerin sahillerin ve turistik merkezlerin 
spekülatif kazançlar bakımından cazip hale getirdiği görülmektedir. Yapılacak turizm yatırımları için gerekli olan arsa ve ara
zilerin hem rayiç bedeller temini ve hem de spekülatif faaliyetlere engel olunabilmesi için özellikle turizm öncelik bölgelerini 
de kamulaştırma yapılması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır. Aslında bu konuda alınacak tedbirlerin malî 
portresi yüz milyonlarla ifade edilebilecek haeımdadır. Teklif edilen (19 700 000) Tl. lık ödenek bakanlıkça saptanacak birinci 
derecede önemli turistik merkezlerdeki kamulaştırmalara harcanacaktır. 
2. Enformasyon bürosu kamulaştırmaları : (800 000 Tl.) 
(Plânlama Dairesi Başkanlığı) 
Marmaris, Kuşadası ve Bodrum'da inşası için (1 200 000) Tl. ödenek teklif edilen enformasyon bürolarının arsalarının satınalmma 
veya kamulaştırılmaları bedeli olarak (300 000) Tl. teklif edilmektedir. 
II - Transferler 
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34.000 MALÎ TRANSFERLER 
BELEDİYELERE YAPILACAK. YARDIMLAR Vb] ÖDLMLLLR : 

34.470 Turistik önemi Bakanlıkça tesbit edilmiş özel idare, belediye ve köylere yardım : 

'Ödeneğin seyri : 1968 i969 1970 1971. 1072 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 4 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 15 (J50 000 
Ödenek 1 1. 1 3 000 000 21 749 840 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — — — '299 999 900 624,9 

Bn bölüme teklif edilen, toplam (21 749 840) Tl. lık ödeneğin : 
1. (450 000) Tl. Akdamar (Van) Adası iskelesinin yapımı iein kullanılacaktır. (Ödenek Yan İli Özel Jdai'esine transfer edilir.) 
2. (700 000) Tl. sı 1973 yılı Ağustosunda Uluslararası Kamçılı k ve Karavancılık Federasyonu (FICC) nun İstanbul'da yapacağı 
34 ncü büyük kongre hazırlığı ve ayın zamana tesadüf eden 27 ülkeye mensup takriben 5 000 kampçının katılacağı uluslararası 
kamp - karavan rallisi için Florya, civarında tesis ve tevsi edilecek kam]) sahası proje ve inşaat masraflarını karşılamak üzere 
İstanbul Belediyesine verilecektir. 
3. (10 000 000) Tl. istanbul'da yapılacak kongre binası için İstanbul Belediyesine verilecektir. 
4. Bunlardan başka; 
— Belediye, özel idare ve köylere yapılan yardımlarla turistik W. C. yaptırılması, 
— Haşaratla mücadele, 
—• Küçük çapta otel, motel ve turiste faydalı tesis yaptırma, 
— Küçük çapta plaj tesisleri inşası, 
— Park, çevre tanzimi ve istim I Tık işleri, aydınlatma hizmetleri, jeneratör ve buna muadil işler, 
— Tarihî eserlerin restore veya ışıklandırılma ve seslendirilmesi gibi plânlanmış işler için (10 599 840) Tl. teklif edilmiştir. 

FONLARA KATILMA PAYLARI VL ÖDEMLE UR : 
34.610 6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince fonlara katılma payı : 

lÖdeneğin .seyri : 
1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen — —. 1 544 500 \ 
Ödenek — — ^- 1 544 500 1 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — —. __ . . _ : ; 99 9 
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Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
ULUSLARARASİ TEŞEKKÜLE ERE ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

lÖdeneğin seyri : 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir önceki vıla kıvasla % artış veya azalış 

1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

100 000 
100 000 

— 

100 000 
100 000 

— 

500 000 
115 000 

15 

300 000 
190 000 

65,2 

190 000 
190 000 

— 

Bakanlığımızın üye bulunduğu milletlerarası kuruluşlara katılma paylarımız ve üyelik aidatımız aşağıda gösterilmiştir. 
IUOTO (Milletlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri Birliği) 25 000 İs. Er. 88 080 Tl. 
AİT (Milletlerarası Turizm Birliği) 130 İs. Fr. 458 Tl. 
AVA TA (Dünya Seyahat Aoeııtakın Birliği) 127 Dolar 1 924 Tl. 
ETC (Avrupa Seyahat Komisyonu) 4 227 Dolar 64 039 Tl. 
ASTA (Amerika Seyahat Aeeııtalan Birliği) 360 Dolar 5 400 Tl. 

35.000 

Toplam, 159 901 Tl. 
IUOTO ve ETC katılma payları her yıl aynı seviyede kalmamakta ve girişilen faaliyete göre değişmektedir. Örneğin 1970 yı
lında 19 000 isviçre Frangı olan IUOTO katılma payı 1971 yılında 24 500 İsviçre Frangına' yükselmiştir. ETC nin katılma payı da 
Şubat 1972 ayında yapılacak genel kurul toplantısı sonunda kesinleşecektir. Bu yüzden muhtemel artışlar karşılığı düşünüle
rek yapılan (30 099) TL ilave ile toplam (190 000) TL ödenek teklif edilmiştir. 

SOSYAL TRANSFERLER 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.666 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince verilecek ödüller : 

Ödeneğin seyri 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
Ödenek 
Bir* önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

250 000 
100 000 

— 

200 000 
150 000 

50 

250 000 150 000 300 000 
150 000 1 50 000 

_ _ 99,9 4 999 900 
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Yıl içinde turizm konusunda başarılı hizmetler göreli turizm yazarları, gazeteciler, garson, polis, belediye reisi, belediye hizmet-. 
lisi, şoför, payton sürüeüsü, enformasyon görevlisi, turizmi teşvik eden din görevlileri ile turizm görevlileri ve bu konuda hiz
meti i»'eeen kimselere verilmek üzere ödeneğe ihtiyar hâsıl olduğundan verileeek ödüllere karşılık (50 000) Tl. ödenek 1 ekli f edil
miştir. 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ. SANDİK YK liKNZHRl TUŞUKKÜLLURU YARDİMLAR : 

35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle ye
meğine yardım olmak üzere) 

Ödeneğin seyri : 19GH 19(>0 1970 1971 1972 (*) 

111 000 
100 000 

— 

105 000 
105 000 

5 

1.05 000 
105 000 

—• 

105 000 
1 

— 99,9 

1 
74 462 

7 44ü 100 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

Mevcut kadroya göre (74 462) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
35.720 Turizm ve Tanıtma dernek ve teşekküllerine yardım : 

iödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 5 000 000 3 500 000 5 000 000 3 500 000 5 000 000 
ödenek 1 3 000 000 3 255 000 1 000 000 1 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış t — 299 999 900 8,5 — 69,3 — 99,9 

Maddenin muhafazası iein 1 Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
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36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEOKN YILLAR BORÇLARI (**) 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 

Ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (*) 

620 000 
188 000 

— 

250 000 
250 000 

32,9 

435 264 
200 000 
— 20 

Maliye Bakanlığına teklif edilen — 
ödenek — 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış — 

Yılı ieinde ödenmiyen borçlar için (200 000) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
36.320 Diğer g*eçen yıllar borçlan : 

ödeneğin seyri : 1968 1969 1970 1971 1972 (•) 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 
ödenek 
Bir önceki yıla kıyasla % artış veya azalış 

(Maddenin muhafazası için (1) Tl. ödenek teklif edilmiştir. 
1968 1969 

—. 
— 
— 

— 
— 

300 Q00 
94 000 

—• 

62 000 
1 

— 99,9 

39 753 
1 
— 

Maliye Bakanlığına teklif edilen 3 000 000 630 000 
ödenek 300 000 300 000 
Bir önceki yıla kıyasla % artış 
veya azalış — — 

(**) 36.310 ve 36.320 maddeleri 1968 ve 1969 yıllarında tek bir madde halinde olduğundan yukardaki maddelerde bu yıllardaki ödenekler göste* 
rümemiştir. 1968 ve 1969 yıllarındaki geçen yıllar borçlan ödeneğinin seyri şu şekildedir. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

G K R E iv Ç E 

İmar ve iskân Bakanlığı (1972 maili yılı Bütçesi (A/ l ) cari, harcamaları için '(73 022 '940) lira (A/2) yaJfcırım harcamaları için (202 361 000), 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (41 299 701) lira iki, ceman (316 '683 ı641) lira 'teklif edilmiştir. (Konulan ödeneklerin artışı 
ve eksilişleri aişağılda izah edilmiştir. 

(A/ l ) OARİ HAROAMALAR 
Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan (Ödeneği : 
24 . 2 . 19Ö2 tarih ve 23 sayılı Kamun 'gereğince ıBakana (1 000) lira üzerinden -ödenmesi lâzırn^elen tahsisat olup, yıllık mik
tarı -(il 000 X ,12 — 12 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.000 12.100 Devlet memurları aylıkları : 
!6>57 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik hüküm/lerinc :gö,re 1 . 11 . 1970 tarihinden ililbaroıı intibakları yapılan 2 341 
Devlet memurunun (bir yıllık maaşları karşılığı lolarak '('51 '843 S34) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.250 YaJbancı 'uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
ıBu ücretle yalbaıncı uzman getiriıimiyeeeği için tertibin, muhafazası bakımından '(1) lira ödenek tekil' edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli 'personel ücreti : 
Yıl içinde 'sözleşmjeli personel çalışmasına. lüzum hâsıl -olacağı düşüncesiyle maddenin muhafazası için. (1) lira--ödenek teklif edil
miştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Sanat sınıfına dâhil 224 adet persoiiıelin 1 yıllık ücretleriyle toplu -sözleşme ve asgari ücret karşılığı 'olarak (f> 8f>0 000) iira ödenek 
konmuştur. 

12.310 Aile yardımı : 
(Devlet memurlarının eş ve çocuklarına •(><") 7 sayılı Kanun gereğince yardım, yapılabilmesi için (225 000) lira ödenek k-otınmşıtur. 

12.320 Doğum yardımı : 
Devlet memurlarının doğum yardımlarını karşılamak için (18 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
Devlet memurlarının ölüm yardımını karşılamak için i(18 000) lira ödenek teklif etmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
1327 sayılı Kanunun 209 nen maddesi gereğince ödenmesi ig-ereken ve cenaze masraflarının karşı lainabilmesi için (203 3ıC>2) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 
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12.350 Yakacak yardımı : 
Kakımı yüksek mahallerde Ibuhman memurlara Ü>27 sayılı Kanunun 24c> ııcü maddesi •»•ereğince verilecek yakacak zammını karşı
lamak üzere (1 o'50) lira ödenek /teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği Ikarşılikları : 
• Devlet memurları aylıkları maddesine konulan «deneğin % J4 ü üzerinden hesaplanarak (7 258 140) lira ödenek teklif edilmiştir, 

12.380 Sosyal 'Sigortalar kurumları kesenek ve ıprim karşılıkları : 
12.'80 nci maddede yer alan işçi ücretlerine konulan ödeneğin % 11,7 üzerinden üesaplanarak koınulmuştur. 

12.391 Giyecek yardımı : 
bakanlığımız merkez ve iller örgütlerinde çalışan personelin 'giyecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere (90 000) lira (teklil' edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Tertibi muhafaza için >( 1) lira ödenek konmuştur. 

12.410 Fazla çalışma ücretti : 
Tertibi muhafaza için (1) lira ödenek konmuştur. 

12.440 Ders Igıörevi ücreti : 
Belediyelere teknik eleman yetiştirmek: ve fen elemanlarını (geliştirmek amaciyle acılan. 9 ay süreli kursta ders vereceklere 6!57 sa
yılı '.Kanunim 84.147 ve 176 ncı maddeleri «-ereğinee ödenmesi gereken ders ücretleri karşılığı olarak ı(27 000) lira /teklif 'edilmiş
t i r . 

12.571 İşgüçlüğü iş riski ve teminindeki ıgüçliik zammı : 
Tertibi muhafaza için (1) lira «denek konmuştur. 

12.600 Ödül : 
'Tertibi mulıafaza için (1) lira «denek konmuştur. 

12.751 Majhrumiyet yeri ödemeği : 
Tertibi muhafaza için '(1) lira ödenek konmuştur. 

12.811 iSürekli »görev yolluğu : 
•Bakanlık personelinin sürekli görev yolluklarını karşılamak üzere "g-eçen yıl sarfiyatı. :güz önünde tutularak (2o 800) lira teek-
lif edilmiştir. 

12.813 Geçici giörev yolluğu : 
Tetkik ve etüt için illere (gönderileceklerin yolluklarını karşdıyabilmek üzere .geçmiş yıl sarfiyatı «öz 'önünde tutularak (425 000) 
•lira teklif edilmiştir. 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici g-örev yolluğu : 
Teknik yardımdan faydalanılarak getirilecek üç yabancı uzmanın memleket dâhilinde yapacakları teitkik ıgezisi yolluklarım kar
şılamak üzere (3 400) lira teklif edilmiştir. 
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12.821 Müfettişler .(geçici görev yolluğu : 
1972 teftiş ve tetkik programına gayen ve eski yıllar' harcamaları seyrine 'göre müfettişlerin yurt içi geçici görev yolluğu ola*-
rak (ıö37 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Bakanlığımızca düzenlemen 9 ay süreli (belediyelere teknik eleman yetiştirme kursu ile belediye fen elemanları geliştirme kursun»; 
iştirak decek 80 kursiyerin yolluğu olarak ı(206 Ö50) lira ödenek teklif edilmişıtir. 

12.841 Tedavi yoluğu : 
Devlet memurlarının tedavi yolluklarını karşılamak üzere (3 995) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yalbamcı memleketlere gönderilecek elemanların yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere (33 875) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
İki müfettişin altışar ay süre ile 'hizmet dalında araştırma yapması için yurt dışı yolluğu olarak (144 600) lira ödenek kon
muştur. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Teknik yardımdan fnydalamla:rnk ynibancı memleketlere staja gönderilecek elemanların gidiş ve dönüş yolluklarını karşılamak 
üzere ı(ö8 900) lira ödenek teklif-edil mistir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Üyesi 'olduğumuz Avrupa ekonomi komisyonu plânlama, konuit, inşaat komitesi yıllık toplantısı, fifhuat kongresine, «Jeodezi kon-
fıeiraınsunia, ıStotaıabuınglta yapı'liaeak Avrupa konseyi liölıge plânlaması toplantısı '(AİII) uluslararası şehir ve ıbölge plânlaması federasyo
nu toplantısına katılacakların yolluklarını karşılamak üzere (36 720) lira teklif edilmiştir. 

12.884 Yalbancı (uzmanlarla yardımcıları geçici gtörev yolluğu : 
Tertibi muhafaza için (1) lira ödenek konmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Merkez ve taşra teşkilâtı ile 1972 yılında kurulacak il imar mıüdürlükl erinin kırtasiye masraflarım karşılamak, üzere gecetı. yıl 
[harcamaları göz önünde tutularak (221 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 IBasılı kağıt ve defter alımları ve giderleri : 
Merkez, taşra teşkilâtının '[basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı ıgöz önünde tutularak (127 500) 
lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirîbaş alımları ve giderleri : 
'Döşeme ve demirbaş ihtiyacını karşılamak ve mevcut demirbaşın tamir masraflarına 'harcanmak üzere (72 250) lira ödenek teklif 
edilmiştir. ; 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Yurt dışı memleketlerden ve dâihilen teknik kitap mecmua <ve yerli gazetelerle âböne tesisi ve iba&kı işlerinin iealbettirdiği mas
raf karşılığı olarak (29 750) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak atomları ve giderleri : 
Merkez ve iller teşkilâtı ile yapı malzeme l&boratuvan yakacak alımları ve giderleri karşılığı olarak (382 500) lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
İBu madde ile yapılan hizmetler karşılığı ödenek 12.391 giyecek yardımı maddesinden karşılandığı için ödenek tteklif edilmemiş
tir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yıl içinde lüzum olacak ihtiyacı karşılamak üzere *(25 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Su fiyatlarına zam'gelmesi ve yeniden açılacak il imar müdürlüklerinin ihtiyaçları da nazarı itibara alınarak (170 000) lira öde
nek teMif edilmiştir. 

13.220 Temizlik (giderleri : 
Temizlik hizmetlerinin icaibcttirdiği masrafları karşılamak üzere geçen yıl sarfiyatı göz önünde tutularak (21 250) lira ödenek 
'konmuştur. 

13.230 Aydınlatma [giderleri : 
Aydınlatma masraflarını karşılamak üzere 1971 yıl masrafları ve yeni kuruluşlarda göz ününe alınarak (340 000) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe Igiderleri : 
(Bakanlık hinası taşra teşkilâtı binalarının 'bahçe giderlerini karşılamak üzere (2 550) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer (yönetim giderleri : 
Diğer yönetim masraflarını kar idam ak üzere 1971 yılı masrafı göz önünde tutularak (12 750) lira teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Hayati tehlike arz eden hizmetlerde, çalışan personelin ilâe ve süt gibi ihtiyaçlarını karşılamak için (17 000) lira konmuştur. 

13.410 Rsta - telgraf giderleri : 
13.420 Teletfcdi^giderleri : 

Merkez, taşra teşkilâtı ve yeni kurulacak il imar müdürlüklerinin posta ve telgraf ücretlerini karşılamak üzere geçen ve esld 
yıllar seyrine ıgöre posta üereti olarak (187 000) lira, telefon'gider 1 erin e de (467 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Hakanlık taşıt işletme ve onarım masrafı olarak (8 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.520 Hizmet taşıttan işletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Kanun gereğince ahnan î>1. bizmeit taşı l larının isletme ve onarma gideri olaralv (198 900) lira ödenek teklif edilmiş
tir. 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlık ve teşkilatı kira bedeli (2 420 01:)) lira ..ile taşra teşkilâtına ait binaların kimsi (75(i 93:)) lira toplamı (2 <>99 20:>) lira 
ödenek konmuştur . 

14.000 14.110 Hükümet konutları dışında oturan 'örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet, konutları, dışında oturan örgütlerin yang ından korunma, giderlerini karşı lamak üzere (l 700) lira ödenek teklif edilmiş
tir . 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Tert ibi muhafaza bakımından (1) lira ödenek konmuştur . 

14.342 7126 sayılı İKanuna dayanılarak ç ıkarı lan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerekt i rd iğ i giderler : 
Tertibi muhafaza bakımından (1) lira ödenek konmuştur . 

14.510 Kurs giderleri : 
Belediyelere teknik personel yet iş t i rme ve belediye fen elemanlarını geliştirme kursları, için dokuz ay süre ile yeniden alınacak 
seksen elemanın kurs masrafları karşılığı olarak (178 500) lira, teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Çeşitli saha la rdak i hizmetlerin başarılabilmesi: için iyi. vasıflı eleman tedarik ve temini maksadiyie 1.'! öğrencinin kıu>i ve okul 
masrafları karşılığı olarak (5(> 950) lira ödenek konmuştur . 

16.000 16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
Lüzum hâsıl olmadığından ödenek teklif edilmemiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderler1. : 
Milletlerarası teşkilât larla yapılan anlaşmalar icabı muhtelif konularda yapılacak' toplantılara, iştirak, edeceklerin çeşitli giderlerini 
karşı lamak için (52 700) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
İmar ve İskân Bakanlığı mey-nları üzerinde görüşmeler yapmak için memleketimize gelecek yabancılara ve yabancı -memleketler
deki müzakereler sırasında mahallî delegelere verilmesi icabeden ziyafetler ile diğer •masrafları karşılama!-; üzere (.'M 000) |:nı (»de
nek teklif edilmiştir. 

16.712 G-örevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira. ödenek konmuştur . 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
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#1.000 21.611 Etüt ve proje giderleri : 
24 gelişme Merkezin/dem İstan bul, İzmir, Gaziantep, Manisa, İzmit, Van ve diğer gelişime merkezlerinin 1/1000 ölçekli hali
hazır haTİtalairi! yaptırılmak üzere Devlet Plânlamaca tasdikli projesine göre (3 83OÛ0O) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.621 203 sayılı Kanun, gereğince harita alım ve yapım işlerinin gerektirdiği giderler (Harita - Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü Bütçesine Maliye Bakanlığınca aktarılır) 
20ı3 sayılı Kanımla tadil edilen 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (E) fıkrası gereğince yapılacak 24 gelişme mıerkezin-
ıden, Ankaıa İstanbul, İzmir, Ardana, Gaziantep, Am'asya, Rolü, Bingöl, Çankırı, Tokat ve diğer şehirlerin 1/5000 ölçekli ha
ritaları yapımı ve revizyonu karşılığı olarak (.'340 0€û) lira teklif edilmiş olup, Haıita - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bütçesine devredilecektir. 

21.622 20 . 7 . 1965 gıün ve 6/4970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince İstanbul, İzmir, Ankara nâzım plânlarının yaptırıl
ması için gerekli giderler (Bu ö denek iller Bankasına aktarılır) 
20 . 7 . 1965 gün ve (i/4970 saydı Hakanlar Kurulu kararı gereğince İstanbul, İzmir, Ankara nâzını plânlarının yaptırılması 
için ((3 200 000) lira teklif edilmiştir. 

21.623 Üç adet bölge gelişme merkezi ile Adana, Bursa, Elâzığ, ve Samsun Metropoliten alan plânlarının yaptırılması için gerekli 
giderler (7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (A) fıkrası ile 9 nou maddesi (A) fıkrasında belirtilen görevlerin ve 2 nci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında işaret edilen ilke ve tedbirlerin yerine getirilebilmesi için sarf şekli imar ve İskân Bakanlığınca 
teabit edilmek suretiyle İ ler Bankasında açtırılacak hesaba devredilecektir.) 
7116 «ayılı Kanunun 2 nıei ma'ddeslniu (A) fıkrası ile 9 ucu (maddesinin (A) fık rasunda belirtileni görevlerin ve 2 nci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında işaret edilen ilke ve tedbirlerin yerine getirilebilmesi için üç gelişine merkezi ilö Adama, Bursa, Elâzığ ve 
'Samsun Metropoliten alan plânlarının karşılığı olarak Devlet Plânlamaca tasdik li projesine göre (3 2O0Û00) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

. 21.711 Etüt ve proje giderleri : 
Organize sanayi bölgeleri yatırım öncesi çalışmaları ile yapı malzemesi etüt ve proje giderleri karşılığı olup Devlet Plân-
Jaırnaca tasdikli projesine göre (2 060 000) lira teklif edilmiştir. 

21.811 Belediye teknik personel eğit im merkezi etüt ve proje giderleri : 
Lüzum! 'hâsıl olmadığından ö'denek teklif edilmemiştir. 

;22.ÖÖ0 22.611 Yapı tesis ve büyük onanım giderleri (7116) sayılı Kanunun 2 nci maddesi (A) fıkrası ile 9 nou maddesi (D) fıkrasında 
belirtilen görevlerin ve 2 nci Be ş Yıllık Kalkınma Plânının, ilgili ilke ve tedbir,lerinin yerine getirilebilmesi için alt yapı 
yapılması, yeşil alanların dü czenlenmesi muhtelif yerlerdeki tarihî ve turistik eserlerin etrafının açılması, civarının düzen-
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lenmesi ve imar plânlarının öngördüğü önemli tesisslerin yapımı amaoiyle bölge plânlama çalışmaları sonucundıa tesbit edü-. 
mis olan belediyelere yardım «Sarf ve tahsis şelkli İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilmek şar tiyle İller Bankasında aç
tırılacak hesaba devredilecektir.) 
7J1G sayılı Kanalınım 2 nei niaddejsimiin (A) fıkrası ile î) ucu ınadidesinin (D) fıkrafsında' belirtilen görevlerin ve İkinci Peş 
Yıllık Kalkınma Plânının1 ilke ve tedbirleri yerine geliri] inek üzere alt yapı. yapılması, yeşil hasaların düzenlenmesi ve 
imar plânlarının önjgörditğii önemli yapımı anıaciyle bölge plânlanma.1 çalışmaları sonıucıında, t es bit edilmils olanı bel ekli ~ 
y el er e yanlım yapılmak üzere Devlet Plânlamaca tasdikli projesine göıre (2 000 O'O'O) lira ödemek teklif edilmiştir. 

22.000 22 711 Yapı tesis ve büynik onarım giderleri : 
Vapı Malzemesi Merkez lahora tnıvarlaırmım tesis ve teçhizi iein Devlet Plânlamaca tasdikli projesine »'öre (l> 700 0O0) lira 
ıteklif edilmiştir. 

22.770 Umumi hayata müesisr âfeıtler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince (T. Emlâk Kredi Bankasına yatırıla
cak paralar) 
7*269 sayılı Kanunsun mevzuun a »-iren bizin eti erin ifası için (f><"> (I)ı()! 000) lir a. teklif ^edilmiş olup, adı geçen kanunun '.YA nen 
.maddesi gereğince T. Mavi âk K redi Panik asındaki fona. devredilecektir. 

22.780 775 ısayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince <(T. Emlâk Kredi Bankasındaki fon hesabına devredilecektir.) 
775 sayılı Gecekondu Kaıııııuına giren hizımetlerinı ifası için (!2 961 000') lira teklif edilmiş olup, mezkûr kanııınım 4 ııeii 
maddesinin (A) fıkrası gereğince T. Undâk Kredi lianikaısımidaki gecekondu fonunla devredilecektir. 

22.811 Yapı, teslis ve Ibüyıük onarım giderleri : 
Eğitini merkezleri binası için Plaiilar.nia.ea tasdikli projesine göre (1 500' 0OÜ ) lira ödemek teklif edilmiştir. 

23.000 23.611 Makina, teçhizat alımları ve b üyiii'k onarımları : 
(üe'lişme mctrkezleri harita ihtiyacı için kıymeti endirıme aleti (Doppel Projektörü ortolnto) masası alilini içim Devde! Plân-
laımıa'ca/ taisidikli projesine gdrc (400 OOO) lira. ödenek teklif edilmiştir. 

23,612 Taşıt alımları : 
Taşıt alımı idin (80 000) lira ödeneik teklif edilmiştir. 

23.711 MaMna, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Vapı Malzemesi Araştırına. Lâ, baraıtiüvarı teçhizat alınılan ve oınarıniihurı karşılığı olup. Plânlamaca tasdikli projesine göre 
(1 10Q OOO) lira, ödenek teklif edilmiştir. 

http://imidd.eisiin.iin
http://Planlar.nia.ca
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VETSANSFER HAROAMALAEI 

Bölüm Madde 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
775 sayılı Gecekondu Kanunu uyarınca muhtelif! illerde arsa alımı ve kamulaştırma bedelleri ile 7J Ki sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin (A) fıkrası ile 9 ncu maddesinin (J)) fıkrasında belirtilen görevlerin ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilgili ilke 
ve tedbirlerin yerine getirilmesi için imar plânında, yol, yeşil saha, park, otopark ve meydan gibi yerlerin kamulaştırma bedeli 
olup, Plânlamaca tasdikli projesine göre (41 000 000) lira teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 
Milletlerarası çalışmalarda memleketimiz ihtiyaçlarına tekabül edenler üzerinde fikir teatisi ve işbirliği yapmak maksadiyle ecnebi 
memleketlerde faaliyet halindeki teşekküllerde üyelik tesisi, zaruri görülen teşebbüslerin ieabettiği masraflar karşılığı olarak 
(6 800) lira koımmuştur. 

35.000 35.616 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Bu madde ile yapılan hizmetler karşılığı ödenek' cari bütçede K5.;>50 nci madde ile karşılandığı için ödenek teklif edilmemiştir. 

35.710 İmar ve İskân Bakanlığı memur ve müstahdemleri tutum ve muavenet Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere) 
Yardıma müstehak 1 639 memur ve müstahdemin c/c 60 ,tıa (1,25) lira hesabiyle i 089 % 6 0 = 984 X 1,25 X 280 = 282 900 lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

35.720 Ankara Belediye İmar Müdürlüğüm* yardım : 
Ankara. Belediyesi İmar Müdürlüğüne.yardıma lüzum görülmemiştir. 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Tahakkuk edecek borç miktarı bilinmediğinden yıl içinde zuhuru .muhtemel borçları ödemek üzere maddenin muhafazası için (1) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Elde olmıyan sebepler dolayısiyle ödenmiyen borçların ödenmesini temin için (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

1972 MALÎ YILI BÜTÇE GEREKÇESİ 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDEMEKLER : 
11.440 Bakan ödeneği : 

24 . 2 . 1962 tarih ve 2o saydı Kamın gereğince Bakana ayda (1 000) lira temsil ödeneği verilmesi gerektiğinden 
(1 000 X 12 = 12 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
AYLIKLAR 

12.110 Devlet memurları aylıkları : 
657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değişik hükümlerine «-öre 1 . 1 1 . 1970 tarihinden itibaren .intibakları yapılan (i 0!) 1 Dev
let memurunun bir yıllık maaşları karşılığı olarak (146 .'59!) 400) lira ödenek teklif edilmiştir. 

ÜURETLUR : 
12.250 Yabancı uzmanlarla yaradımcıları ücretleri : 

Yıl içinde yabancı uzman getirileceğinden madde açılması için (1) lira teklif edilmiştir. 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 

Yıl içinde sözleşmeli personel çalıştırılmasına lüzum hâsı] olacağı düşüncesiyle (;>41 640) lira. ödenek teklif edilmiştir. 
12.280 İşçi ücretleri : 

Merkez ve taşra örgütlerinde çalışan 1595 adet işçinin bir yıllık ücretleri ile yan ödemeleri karşılığı (9 919 7K>) lira ödenek' teklif 
edilmiştir. 

SOSYAL YARDIMLAR -. 
12.310 Aile yardımı : 

Devlet memurlarının her çocuğu için ayda. (10) lira. hesabiyle çocuk zanıııııııı karşılamak üzere (6.r>0 000) lira ödenek teklif edil
miştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Devlet memurlarının doğum yardımlarını karşılamak için (94 f)00) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 
Devlet memurlarının ölüm vardınlarını karşılamak için (90 000) lira. ödenek teklif edilmiştir. * 
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12.340 Tedavi ya rd ımı ve cenaze masraf lar ı : 
l:>27 sayılı Kanunini 209 ve 210 umı maddeler! gereğince Devlet m e n m d a m n n -eş I erme ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba. 
Ve çocuklarının tedavileri ve cenaze masraflar:! karşdığı olarak ((>S7(İ00) lira ödenek {ek"f edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
Rakım 1500 metreden yukar ı olan yer lerde daimî memuriyet yapanlara b'J27 .sayılı Kanunun 2K5 neü maddesi gereğince verilecek 
yakacak zammını karş ı lamak üzere (Kİ200 ) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.370 Emekl i keseneği karş ı l ık lar ı : 
Devlet memurları ayl ıklar ı maddi sine konulan ödeneğin r/r 1 -i ü üzerinden h-esap(anmak suret iyle (20 495 9 Ki) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
12.280 nci omuldede yer alan işi;: ücretlerine konulan ödenenin (/( l'î ü üzerinden hesaplanarak (1 289 5(5:]) lira ödenek teklif edil
in işti ı-. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Yardımcı hizmetler sınıfına dahil -'İ27 personele yılda birtakım elbise, bir çift ayakkabı ve üç yılda bir pal to veya pardesü veya. 
-manto verilebilmesi için (124 0(>5) lira. ödenek teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur . 
UK ÇALIŞMA KARŞI LIKLAKI : 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur . 

12.420 Artırma eksiltme ve ihale komisyonlarında »bulunacak 'belediye üyeleri huzur ücreti : 
Muhtelif lıizımetler için ar t ı rma, eksiltme ve ihale 'komisyon1]arma ka t ı l acak (belediye üyelerine huzur ücre t i ödenmek üzere 
(122 500) lira. ödenek teklif edilmiştir. 

12.430 Konferans ücreti : 
Ma/dd'euin 'tııulhafa:zaısı için. (1) lira dUenelk teklif edilmiştir. 

12.440 Ders ücreti : 
'Köy Araştırma. <ve Uelkştirme '(lenel MüdüH'üğünee açı lmakta olan el Kan a t la r ı ve ikooperaJtiMlik da l l a r ındak i eğitim, k u r s ve semi
nerlerde ders vereceklere (557 sayılı Kanunun 8*9, '147 ive U7G ncı 'maddeleri «•ereğinee ödenmesi gereken ıders ücre t ler i karşı l ığı 
olarak (i3l7 1800) l ira ödeue'k fe'klif edilmiştir. 

12.571 İş 'güçlüğü iş riski (ve teminindeki güçlük zammı : 
Maddimin 'mulhaiazası i^iıı (1) lira . b'dene/k konulmuş tur . 

12.600 Ödül : 
Madd'enin 'mulhafaza«ı için (1) lira konmuştur . 
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12.750 Mahrumiyet ödeneği : 

Maddemin unuttıafazası İçin ( i ) lira konmırşlfor. 

YOLLUKLAR : 

/ - Yurt içi yölluklart 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 

12.811 Sürekli görev yolluMart ı: . 
Bakanlık pertsonelindıaı yıl içinde atanmaları yapılanlann 'sürekli görev yoTkıklarınT karşılamak üzere ('139 357) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.813 (Seçici görev yolluğu : 
Bakanlık persioııelinin geçici görev yolluk!arım 'karşılamak 'üzere (3 400 000) lira ödene'k teklif ledi'lımi'ştir. 

12.815 Yabancı uzmanlarla yardımcılarının geçici gıörev yolluğu : 
iMacktemin ımulhafazaısı için '(il) lira ödenek konmuştur. 

12.816 Yolluk (karşılığı /verilen tazminat : 
'6İ2İ4S5 ısaiyılı Harcırah 'Kanununun 49 ncu maddesi gereğince lb e I ekliye huidutîarı dışıvıda, seyyar 'Olarak vazife güren köy yolları ve 
içme Isuları işçilerine ödenecek tazminat karşılığı olarak ('4 39$ '75)1) 'lira ö/denek teklif e'dilmişıtir. 

l>MNT'KTİLVr YOLLUKLARI : 
12.820 Müfettişler secici ıgörev yolluğu : 

Müfettişlerin yurt içi yolluklarını karşılamak üzere (4İ84 4J97) lira (Menek teklif edilmiştir. 

ÖĞRETİM YOLLÜKLAİRI : 
12.822 Köy (araştırma ve (geliştirme müfettişleri (Secici görev yolluğu : 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 12.821 maddesindeki ödenekten protokolle tefrik edilen yolluk karşılığına tekabül etm^k üzere 
maddenin 'muihafazaısı için ('!) lira töklif edilmiştir. 

12.824 Köy (araştırma ve geliştirme kontrolörler geçici görev yolluğu : 
'Sanayi Bakanlığı Büftçesiniu "112.824 maddesindeki ödenokten protokole tefrik edilen yolluk karşılığına tekalbül «tmek üzere 'mald-
•denin ımuih'afazası için (1) lira teklif eriiîımiştir. 

ÖfiRKTlM YOLLUKLARI : 
12.830 Kurs yolluğu : 

liakanlığa bağlı kuruluşların taşrada düzenlediği meslekî ve teknik kurslar ile merkezde açılacak lisan kurslarına iştirak edecek ele
manlara ödenecek kurs yolluğu olarak. (42.5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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DİĞER YOLLUKLAR : 
12.840 Tedavi yolluğu : 

Devlet memurlarının tedavi yolluklarını karşılamak üzere (85 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

II - Yurt dışı yollukları : 
YÖNETİM YOLLUKLARI : 

12.850 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışı memleketlere geçici görevle gönderilenlerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak (64 715) lira ödenek teklif edilmiştir. 
DENETİM YOLLUKLARI : 

12.860 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI : 

12.873 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Bakanlık hizmetleri ile ilgili konularda her yıl düzenlenmekte olan uluslararası kongre ve konferanslara katılacak elemanların 
yolluklarını karşılamak üzere (136 850) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.875 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Teknik yardımdan faydalanılarak yabancı ülkelere staja gönderilecek elemanların gidiş ve dönüş yolluklarını karşılamak üzere 
(183 600) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.878 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Uluslararası anlaşmalar gereğince gelişmiş memleketlerde çeşitli konular üzerinde açılacak kurslara bilgi ve görgülerini artırmak 
amaciylc Bakanlığımızdan iştirak edecek teknik elemanların zaruri masraflarını karşılamak için (68 000) lira ödenek teklif edil
miştir. 
DİĞER YURT DIŞI YOLLUKLARI : 

12.880 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
Yurt dışına tedaviye gönderilmesi gereken personelin yolluğunun ödeyebilmesini teminen madde açılmak üzere (1) lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

13.000 YÖNETÎM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının çeşitli kırtasiye ihtiyacının karşılanması amaciylc (170 00Û) lira ödenek teklif edilmiş
tir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller teşkilâtının çeşitli baskı giderlerini karşlıamak için (127 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
1972 yılında satınalmacak döşeme ve demirbaş ile mevcutların tamir masrafları karşılığı olarak (170 000) lira ödenek teklif edil
miştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Hizmete mahsus yayınların takibi ve güldük gazetelerin abonman bedelleri ile aktüel dergilerin satınalmması amaciyle (170 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız ve iller teşkilâtı binalaıınnı ısıtılabilmesi için kömür ve mazot bedelleri karşılığı olarak (157 250) lira teklif edil
miştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Yukardaki maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenmiyen genel yönetimle ilgili giderleri karşılamak üzere 
(8 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak (79 050) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye (42 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye (170 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Genel yönetimle ilgili maddelerden karşılanamıyan gider karşılığı olarak (17 000) lira teklif edilmiştir. 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : 

Geçen yıl ödemeleri göz önünde tutularak bu maddeye (92 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 

Geçen yıl ödemeleri göz önünde tutularak (255 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma giderleri : 

Yıl içinde lüzum olacak ihtiyacı karşılamak üzere yeniden madde açılması için (1) lira ödenek konmuştur. 
TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Makam arabasının bir yıllık akaryakıt ve onarım masrafı olarak (G o75) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.520 'Hizmet taşıtları iletme ve onarma giderleri : 
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak 1 199 hizmet taşıtının işletme ve onarma giderleri olarak (7 514 800) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : 
Bakanlık merkez ve taşra örgütleri kira bedelleri olarak (4 008 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Hükümet konutları dışında otu*an örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Hükümet konutları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderlerini karşılamak üzere (4 250) lira ödenek tokif edilmiş
tir. 
GÜVENLİK GİDERLERİ 

14.341' 3352 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

14.342 7126 sayıl kanuna dayanılarak çıkatrılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek komulımuştur. 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 

Bakanlık örgütlerince teknik ve ilimi koaıularda düzenlenecek kursların giderlerini karşılamak üzere (255 680) lira ödenek tek 
lif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Yıl içinde burslu öğrenci alınmasına lüzum hasıl olacağı düşüncesiyle yeniden madde açılması için (1) lira ödenek teklif edilmiş
tir. 

14.540 Araştırma ve inceleme giaerierü : 
Yıl içinde ecnebi, uzman getirilmesıine lüzum hâsıl olacağından yeniden madde açılması için (i) lira ödenek konulmuştur. 

14.55Ö (Staj ve öğr'enim giderleri : 
Çeşitli teknik konularda YISE Genel Müdürlüğüne tahsis edilen burslardan yararlanacak üç elemanın yurt dışı masraflarını kar
şılamak üzere (30 600) lira ödenek teklif edilmiştir. 
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ : 

14.841 
14.849 Topraksu giderleri! : 

16 Adet topraksu böl'ge Müdürlüğü ile bölge müdürlükleı-ine bağlı 12 adet merkez okibi ve 49 adet topraksu ekip Başmühendis 
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ği, Adana Topraksu, Çukurova Plânlama Bölge Müdürlüğü, Manisa, Gediz Plânlama Kölge Müdürlüğü ve Ankara Topraksu Ma-
Ikina İkmal' Müdürlüğü, Merkez Araştırma Enstitüsü, Gübre Araştırma Enstitüsü, Eskişehir - Konya Araştırma enstitüleri, Manisa 
/ve Tokat .Sullu Ziraat Araştırma enstitüleri, Tokat ve Samsun Topraksu Araştırma İstasyonu müdürlükleri ve Ankara, İzmir, Tar
sus Topraksu Eğitim Merkezi 'müdürlüklerinin bir yıllık faaliyetleri kin (?> 157 752) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ t 
EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ : 

10.741 
15.749 TopnaJksu kurumları eğitim merkezi gidereırû : 

'Topraksu Genel Müdürlüğüne bağli Tarsus, İzmir, Menemen ve Ankara, Eğitim merkezi erinin bir yıllık faaliyeti için (100 303) lira öde
nek teklif edilmiştir. 

15.391 
15.399 Tanımsal ve Topraksu (kuramları giderleri : 

ı Ankara Topraksu Makina İkmal Müdürlüğü, A idi ara Topraksu Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Ensti
tüsü, Müdürlüğü Ankara Kartograf Müdürlüğü Eskişehir ve Konya Topraksu Araştırma Enstitüleri müdürlükleri ile Menemen ve 
Tarsus Sulu Ziraat Araştı rina En stitüsü m iidüriiük'l erinin, Tokat ve Sanısun Araştırına müdürlüklerinin, 1972 yılı faaliyetleri için 
(1. 246 961.) lira ödenek te'klif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
IPROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.360 Taaııtımıa giderleri : 
•Yıl içinde bakanlık hizmetlerinin kamu oyuna tanıtılmasına, lüzum hâsıl olacağı düşüncesiyle madde açılması için (1) lira ödenek 
ıkonulımuştur. 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : 
İ ler yd, Kayseri, Mersin, Samisun, Daıh'kesir, İzmir, Diyarbakır, Bolu, Çorum ve Erzurum illerinde açılmakta olan fuar ve sergilerde 
[Bakanlığa bağlı kuruluşların hizmetlerinin tanıtılması amaciyle (212 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.380 Dış fuar ve sergiler gidenleri : 
•Bakanlığımızın köye dönük hizınotlierinin dış fııaıiıarda tanıtılmasına lüzum hâsıl olacağı düşüncesiyle madde açılması için (1) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.390 Haber ve yayın, hizmetleri giderleri : 
Köy İşleri Bakanlığına bağli kurnlluşların faaliyetlerin i tanıtma amaciyle yapılîacak yayın hizmetlerini karşılamak için (2(>4 350) 
lira ödenek teklif edilmiştir'. 
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ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ : 
İ6.410 Uluslararası yurt idi toplantıların giderleri : 

Milletlerarası teşkilâtlarla yapılan anlaşmalar icabı muhteilif konularda yurdumuzda yapılacak toplantılara iştirak edeceklerim 
çeşitli giderlerine, (R) formülüne giren masraflarda ödenmek üzere (8 500) Lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.430 Uzman, ım,enııur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
Yıll içinde Milletlerarası mübadele program uyarınca yurdumuza uzman, memur, öğretmen öğrenci geleceği düşüncesiyle madde 
açılması için (1) lira konulmuştur. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.710 Makam temsil giderleri : 

(Bakanlığın çeşitli mevzuları üzerinde görüşmeler yapmak için yurdumuza gelecek yabancılara ve yabancı memleketlerdeki mü
zakereler sarasında mahallî delegelere verilmedi ic ab eden ziyafetler ile diğer çeşitli mas rafları karşılamak için (29 750) lira öde
nek teklif edilmiştir. 

16.711 Görevsel temsil giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırfiiaımıa giderleri : 
Zaruretlerin icabetti'rdiği hallerde protokole dâhil ve mülki âmirlerin ziyaretlerinde verilecek ziyafetler ile yabancı temsilciler 
ve misaCir'lıerin geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırlık giderlerini karşılamak üze
re (2.1 250) lira ödenek teklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bıina onarımı : 

Bakanlığımız merkez ve iller teşkülâitınm işgalinde bulunan binaüann küçük onarım ile boya ve banada gibi sair lüzumlu masraf
larını karşılamak üzere (340 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 MaMna ve ıteçihizat onarımı : 
Topraksu Genel Müdürlüğü iş ve hizmet araç ve vasıtaları onarım giderleri karşılığı olarak (4 250 000) lira teklif edilmiştir. 

16.860 Bakım ve idam© giderleri : 
Bakanlığımıza bağlı YSE Genel Müdürlüğü hizmetleri, arasında 47 000 kilometre uzunluğundaki köy yolunun haklim ve idamesi 
ve bu hizmetlerde kullanılacak vasıtallarm işi e time ve onarma giderleri karşılığı olarak (45 050 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ: 
TARIM SEKTÖRÜ : 

21.111 Kooperatif işleri konuşumda yapılacaik etüt, plâin, proje vıe her türlü giderleri : 
21.114 İşçi ücatetleri : 

Tarımsal köy kooperatifleri arasında cle.nronsrat.if mahiyette seçilenlerin geliştirilmesi için gerekli araştırma, etüt, plân ve proje
lerin yapılmasıyle eğitilmeleri için plânlamaca tasdikli projesine göre (203 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.130 Tanımsaıl köy kalkınana kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara demıontratif mahiyöfcte ve nakdî Devlet yardımı (Bu yardım Köy 
İşleri BaJkanjlığı ve Maliye Bakanlığı arasında hazırlanacak yönetmelik esaslarına göaîe yapıır. 
Kooperatif işleri konusunda yapıilacak etüt, plân ve proje iğlerinde çaikşan işçilerin üc re tilerini karşılamak üzere plânlamaca tas
dikli projesine göre ödenek teklifi kabul edilmemiştir. 
Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara, yatırım tutarının % 20 sini karşılamak üzere yapılacak mad
di yatırım için (1 582 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.131 Etüt ve proje gidelreri : 
21.134 îşçi ücretleri. : 

ToYjraksu. Geneli Müdürlüğü 1972 yılı pro jetlerini hazırlamak üzere, Toprak muhafaza ve etütleri yapılacaktır. Devlet Plânlama 
'Teşkilâtınca tasdikli bu projelerin gerçekleşmesi için etüt, proje giderlerine (13 000 000) lira, işçi ücretlerine de (20 000 000) lira 
ödenek teklif edilmiştir. 

21.140 Tapu - Kadastro ve Harita Genel Müdürlüıklerine (Maliye Bakanlığınca aktarılır) : 
203 sayıl! Kanun ve Bakanlıklararası harita işlerini plânlama ve koordinasyon kurulu kararına uyularak Topraksu Genel Müdür
lüğü adına yapılacak harita ve fotoğraf!lar karşıtlığı olarak (600 000) lira teklif edilmiştir. 

21.311 El' sanatları araştırma konusunda, etüt, proje giderleri : 
(200 000) lira teklif edilmiştir. 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
Köy yolanı 

21.571 Etüt ve proje gMlerlterİ : 
Etüt vıe proje giderleri için (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 

21.575 îşçi ücretleri : 
Etüt ve proje işlerinde çalışan işçilerin ücreti olarak (1 500 000) lira teklif edilmiştir. 

http://cle.nronsrat.if
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HİZMET SEKTÖRÜ : 
21.611 Etüt ve proje giderleri : 

Hizmetler sektörü etüt ve projelerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere Devlet Plândamaca tasdikli projesine göre 
(5 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.615 îşçi ücretleri : 
Hizmetler sektörü etüt ve proje işleri konusunda çalışan işçilerin ücretlerini karşılamak üzere Devlet Plânlamaca tasdikli proje
sine göre (3 000 000) (lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

22.111 Tarım, işleri yapı, tesis ve büyük onarım : 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine (2 440 000) lira devredilecektir. 

22.141 Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca ta>d:lkli projesine göre 1972 yılı programına alman Toprak Su Genel Müdürlüğü yapı, tesis ve büyük 
onarım giderlerine harcanmak üzere (264 604 000) lira teklif 'edilmiştir. 

22.144 İşçi ücretim' : 
Bu hizmetin işçi ücretleri içinde (52 921 000) lira ödenek teflif edilmiştir. 

22.311 El sanattan yapı, te^ıis ve bliy ik onanan giderleri : 
(260 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

KÖY YOLLARI (SEKTÖRÜ : 
22.571 Yol, köprü, tesis yapım ve 'büyük onarını giderleri : 

Devlet Pliân'lama 'Teşkilâtınca uygun görüldüğü veejhile 19'7I2 yılı programa alman yol, köprü, tesis yapımı ve Ibüyük onarım gider
lerine lıarcanmak üzere (24 000 000) lira ödeae'k teklif edilmiştir. 

22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakdî olarak Köy İşleri Bakanlığınca tesoit edilir.) : 
Köy yollan yapımı İçin Köy İşleri Balkanının onayı ile dağıtılmak üzere (40 000 O00) lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.575 îşçiücrefci : 
Köy yolları yapım ve onarım hizmetlerinde çalışan işçi ücretlerini karşılamak üzere (120 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
HİZMETLER ıSEKTÖRÜ : 

22.611 Yapı, tesis ve Tbüyük onarım giderleri : 
Devlet Plânlama 'Tıeşki'lâtınca uygun görülerek 1,9'7,2 yılı programına alınan içime suyu ve turistik yolların yapı, tesis ve büyük 
onarım giderlerine harcanmak üzere ('06 '675 OOO) lira teklif edilmiştir. 

22.615 îşçi ücretleri : 
Bu hizmetlerin işçi ücretleri içinde (86 '000 OÖ0) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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22.621 Dicle, Fırat arası Miylerin içme suyu teslis ve giderleri : 
Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu tesis ve giderlerini karşılamak üzere Devlet Plânlama Teşkilâtınca tasdikli projesine göre 
('20 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

22.625 îşçi ücretleri : 
Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu t-esiisinde çalışan işçilerin ücretleri 'karşılığı <olara:k (7 000 000) lira ödeti'ek teklif •edilmiş
tir. 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI TARIM iSEKTÖRÜ : 
23.141 Ma'kina, teçhizat alımlan ve büyük onarımları : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1972 yılı programına alman Topralksu 'Genel 'Müdürlüğü, makina, 'teçhizat alnın lan; ve ibüyük onarım
larına '(44 '900 000) lira, Ibu hizmetin -taşıt atomları içimde (16 260 OOO) lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.142 Taşıt alımları : 
İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ : 

23.320 Sanat modelleri satmalınması ve dağıtılması : 
Yurdumuzun tarıma »elverişsiz bölgelerindeki halka 'geçim vasıtası vsağlamalk, t amna az 'elverişli [bölgeler halkı ile Itarım haricinde 
hoş zamana ısahibolanların âtıl iş güçlerini 'değerlendirmek 'gayesiyle Köy İşleri Bakanlığınca 'köylerde açılacak kurslarda halıcı
lık, battaniye, dokumacılık ve ağaç işletmeciliği ile iplik bükme ve feoyama konularında eğitim ve öğretim yapılmaktadır. 
Bu açılacak kursların hizmetleri ile 'teızsgâh alımları için (7 346 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 

KÖY YOLLARI : 

23.571 Makina, teçhizat alımları ve hüyük onarımları : 
Makina, Iteçıhizat alımları ve büyük onarımları için (70 OOO 000) lira teklif edilmiştir. 

23.575 îşçi ücretleri : 
İşçi ücretleri için (4 500 OOO) lira ödenek teklif edilmiştir. 
HİZMET SEKTÖRÜ : 

23.611 MaMna, teçhizat alımları ve hüyük onarımları : 
Devlet Plânlama Teşkilâtaea 1972 yılı programına alınan işlerin makina, teçhizat ve onarıımlamnın igerelktirdiği giderleri karşıla-
ımaik üzere ('20 00O00O) lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.612 Taşıt alımları : 
1972 yılı icra programında yer alan işlerin gerçek!eşmesi için lâzım olan makina, teçhizat alım ve onarımları için (6 410 000) lira 
ödemelk teklif edilmişjtir. 

23.615 îşçi ücretleri : 
Köy yolları malana, 'hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri olarak (4 000 000) lira ödemek teklif edilmiştir. 
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31.000 KURUMLARA 'KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 
31.434 Toprak döner sermayelerine : 

Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1972 yılı programına ve tespit edilmiş bulunan inşaat ve tessilerin lüzumunda satmalmma-
ları için (60 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
33.170 7457 sayılı Kanıma göre T. C. Ziraat Bankasına : 

7457 sayılı Kanunun 21 nci maddesi uyarınca toprak muhafaza, ziraat sulama, arazi ıslahı ve arazi tevhidi hizmetlerine müteal
lik tedbirleri alacak şahıs ve teşekküllere Ziraat Bankası kanalı ile kredi sağlamak üzere (3 365 670) lira ödenek teklif edil
miştir. 

33.180 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince T. C. Ziraat (Bankasına : 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi (a) ve 64 ncü maddesi gereğince Devlet ormanları içinde ve kenarında bulunup da civa
rındaki ormanlardan geçimlerini sağlıyaımıyan köylerde bulunanları, yerlerinde kalkındırılması mümkün görülenlere açılmakta 
olan kalkındırma kredisi ve ağaçlandırma tesislerine ödenmek üzere (6 000 000) lira teklif edilmiştir. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE ÖDEMELER : 
34.350 il özel idarelerine transfer : 

Köy içmesuları inşaatlarında malzeme ve teknik yardımda bulunmak üzere Devlet katkısı olarak il özel idarelerine transfer edil
mek üzere (50 000 000) lira teklif edilmiştir. 

34.351 Köy sınırlan içerisindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik ödeneği : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının (küçük toplam birimlerinde teşebbüs gücünün geliştirilmesi programları) bölümünde işaret 
edilen esaslar göz önünde bulundurularak köy teşebbüslerinin desteklenmesi amaciyle 500 köy teşebbüsüne katkıda bulun
mak üzere (6 900 000) lira teklif edilmiştir. 

35.000 DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE ÖDENEKLER : 
35.710 Köy işleri IBakanlığı memurları Öğle yemeğine yardım (Memurlar yardım sandığına ödenir). 

Bakanlık merkez örgütlerinde çalışan memurların öğle yemeklerine yardımda kullanmak üzere (96 312) lira ödenek teklif edü-
miştir. 
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36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
GEÇEN YILLAR BORÇLARI : 

36.310 Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerine (geçen yıllar »borçları : 
'Tahakkuk odecek borç miktarı bilinmemekle beraber ilerde zuhuru muhtemel borçları ödemek üzere (87 142) lira teklif edil
miştir. 

36.320 Diğer 'geeçn (yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçlarım karşılamak üzere (300 400) lira ödenek konmuştur. 

36.400 ilâma ibağlı (borçlar : 
İlâma bağlanmış ve yıl içinde bağlanacak borçlan ödemek için (6 132) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.600 'Geri verilecek rparalar : 
Yapılan hesaplara göre geri verilmesi gereken paralar karşılığı olarak (125 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.720 Avrupa iskân fonundan teminediilen kredilerin yıllık faizi, resulmal ve itfa karşılığı : 
Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupadaki nüfus fazlalıkları iskân fonundan muhtelif tarihlerle çeşitli projeler kar
şılığı olarak alman kredilerin 1972 yılı içinde ödenecek anapara ve faiz karşılığı olarak (9 200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.730 Proje kredileri iç ve dış borçları karşılığı: 
İç ve dış borçlar karşılığı olarak 1972 yılında YSE Genel Müdürlüğünce ödenmesi gereken biorçlar için (20 000 000) lira öde
nek teklif edilmiştir. 
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11.000 

12.000 

11.440 

12.110 

ORMAN BAKANLIĞI 

1972 malî yılı 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR BÜTÇE GEREKÇESİ 

ÖDENEKLEH : 
Bakan ödeneği : 
24 . 2 . 1962 gün ve 23 ve 66 sayılı Kanuna göne Bakanlara verilen temsil ödeneği karşılığı teklif ddilmiştir. 

1 000 X 12 = 12.000 
PERSONEL GİDERLERİ : 
Genel idare aylıMarı r 
Orman Bakanlığı için verilmiş 'bulunan kadrolar karşılığı ödenek telklif edilmiştir. 
1. Orman Bakanı ödeneği 

2. Kadro Kanunu ile verilen 24 atlet ikadro yolluk tutarı 
3. Kademe (terfii 
4. 2 . 8 . 1971 -gün ve 7/2889 sayılı Kararname ile alman 166 
kadra için 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Aile yardımı : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun '202 nci (maddesine göre yapılacak aile yardımı için teklif eldildi. 
12.320 Doğum yardımı : 

657 .sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesine göre yapılacak doğum yardımı için telklif edildi. 
12.330 ölüm yardımı : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2Ö8 nci maddesine göre yapılacak ölüm yardımı için teklif edildi. 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 

657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 20!9 ve 2İ10 ncu maddeleri gereğince yapüacaJk tedavi ve cenaze masraflarını karşılamak 
üzere teklif eldildi. 

84 000 

668 220-
6 160 

1 959 720 
4_ ı 

2 718 100 

17 718 200 Toplam 
276 557 Tenzil 

'2 441 543 Teklif 
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12.350 Yakacak yardımı : 
Kanunu ınıalhsuısuna göre 1 500 metre râkımîdan yukarı yerde çalışacak olan 11 memur için teklif ddilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Aylık ödenek olarak teklif edilen miktarın % 14,5 ğn üzerinden hesaplan arak teklif edildi. 

12.391 Giyedek yardımı : 
05'7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2)11 nei maddesine göre yapılacak giyecdt yardımı iıçin teklif edildi. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
'657 sayılı Devlet Memurlları Kanununun 212 nei malldesine göre yapılacak yiyecek yardıımı için teklif .edildi. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nei 'maddesine göre verilecek fazla çalışma ücreti için teklif edildi. 

12.420 'Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak foelediye üyeleri huzur ücreti : 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında (bulunacak Belediye üyelerine huznr ücreti ödenmek üzere teklif ddiildi. 

12.430 Konferans ücreti : 
Tertiplenecek konferanslar için teklif edildi. 

12.571 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
T327 sayılı Kanunun 71 nei maddesiyle getirilen iok maddeye göre verilecek iş güçlülüğü, iş riski ve teminindeki .güçlük zamları 
için teklif edildi. 

12.600 Ödül : 
i65'7 s-ayılı Devlet Memurları Kanununun 123 ncü maddesine göre verilecek ödüller için teklif edildi. 

12.751 [Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve 196 ncı maddelerine göre verilecek mahrumiyet yeri ödeneği için .teklif edildi. 

12.811 iSürekli görev yolluğu : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 nen .maddesi gereğinıce yeniden ve naklen tayini yapılacaklara -verilecek yol masrafı, yev
miye ve yer'değiştirme 'masrafı 'olarak ödenecek yolluklar- için-teklif edildi. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Orman Bakanına ve Bakanlığın yürütmekle mükellef hulludduğu hizmetlerin ifası için geçici görevle .gönderilecek memurlara 
6245 «ayılı Harcırah Kanununun geçici göreve ait esasları ve umumi hükümler dâhilinde verilmekte olan yol masrafı ve yevmi
yelerin 'kargılığı olarak teklif edildi. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Bakanlık Kuraluşllarmı teftiş ve kontrol edecek müfettişlerin yo!l masrafı ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif ddildi. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Tedaviye gönderilecek personele 'yol masrafı ödenmek üzere teklif edildi. 
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12:861 [Müfettişler yurt dışı g'eçiei görev yolluğu : 
Bakanlık Müfettişlerinden, Ormancılık tekniğimi eki gelişim eleri tetkik etmek üzere .'dış ıınenıleketılere gideceklere ödenecek harcı
rah karşılığı teklif ellildi. 

13.000 YÖNETİM GİDERLE 1U : 
13,110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

1'972 yılında Devlet Malzeme Oi:isi,ıiden. satın alınacak kırtasiye badeli'karışılığı teklif eidildi. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlairı ve giderleri : 

Satın alınacak lüzumlu kâğıt ve malzome bedeli, karşılığı teklif edildi. 
13.130 tDfceün^ ve demirbaş alımları ve giderleri : 

1972 yılında satınalınacak döşeme ve .demirbaş ile mevcutların tamir masraflarını karşılanmak üzere teklif edildi. 
13.140 Yayın alımları ve (giderleri : 

Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı basmayazı ve resimlerin derleme kanununda sayılan basmayazı ve resimleri satmalma, 
abone, bastırma, çoğaltma, ciltleme bedel ve giderleriyle telif tercüme haklarını satmalma, kiralama ücretleri ve bunlara ilişkin 
diğer giderler için teklif edildi. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
iSatmalmacak kömür, odun ile sair harcamalar karşılığı teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
1972 yılından evvelki maddelerden karşılanaınıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen genel yönetimle ilgili giderler ve 
(500) liraya kadar küçük onarım giderleri bu maddeden ödenmek üzere teklif edildi. 

13.210 Su giderleri : 
İçme ve kullanma su bedelleri ile bunlara ilişkin giderler için teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Her türlü temizlik ve temizlik malzemesi ihtiyacı için teklif edildi. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Her türlü aydınlatma, soğutma bedelleri ile aydınlatmaya ve ışıklandırmaya zorunlu ve yararlı madde, eşya ve malzeme alımları 
ve bunlara ilişkin giderler için teklif edildi. 

13.240 Balaçe giderleri : 
(Bahçe giderleri için teklif edildi. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Evvelki maddelerden karşılanaınıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen genel yönetimle ilgili giderler için teklif edildi. 
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13.410 Posta - telgraf giderleri : 
PTT İdaresinden satmalmacak posta pulu ile telgraf ücreti karşılığı teklif edildi. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon konuşma ücreti karşılığı olarak teklif edildi. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
İleride zuhuru muhtemel harca nalar için madde açılmak suretiyle (1) lira teklif edildi. 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık makam otomobili için teklif edildi. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Merkezde mevcut taşıtların masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
İleride zuhuru muhtemel harcamalar için madde açılmak suretiyle (1) lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.341 3325 sıayılı Kanunun 3 ncü madiesinin gerektirdiği giderler : 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin getirdiği giderler karşılığı ödenek teklif edilmiştir. 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 nen maddesinin gerektirdiği giderler : 

7126 sayılı Kanuna göre çıkartılan tüzüğün 119 ncu maddesinin getirdiği giderler karşılığı teklif edilmiştir. 
14.510 Kurs giderleri : 

Eğitim hizmetleri için açılacak kursların masraflarını karşılamak üzere ileride aktarma yapılmak üzere teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Bakanlık hesabına tahsile devam edecek öğrencilerin bursları ile üniversite harçları ve tedavi masraflarını karşılamak mak-
sadiyle tertip açıldı. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Orman Bakanlığı için yurt içi ve yurt dışı staj ve öğrenim giderleri ile staj ve öğrenim ile ilgili teknik ve diğer yardımlar ve 
dış ülkelere gidenlerin maaşları ile öğrenci baremi arasındaki farklar, Bakanlığa bağlı kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj 
çalışmalarını düzenleme yönetmeliğinin 13 ncü maddesi gereğince yapılarak ödemelerde sarf edilmek üzere ilerde aktarma yapıl
mak üzere teklif edilmiştir. 

14.881 Büro giderleri : 
Orman Köy İlişkileri Teşkilâtının büro ihtiyaçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

14.882 Ulaştırma giderleri : 
Ulaştırma giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 



Bölüm Madde 
. _ 559 — 

14.883 Taşit işletme ve onanan (giderleri : 
Taşıtların tamir ve işletme masraflarını karşılamak üzere tertip açılmıştır. 

14.889 Diğer alım ve giderler : 
İleride zuhuru muhtemel harcamalar için madde açılmıştır. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri için yeniden açılan tertibe (1) lira teklif edilmiştir. 
16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mübadelesi giderleri : 

Yurdumuza gelecek uzman, memur, öğretmem ve öğrenciler için sarfı gereken masraf lan. karşılamak üzere (1) lira ödenek tek
lif edilmiştir. 

16.711 Makam temsil giderleri : 
Makam sahibinin takdiri esas olmak üzere yapılacak masraflar karşılığı teklif edilmiştir. 

16.712 Grörevsel temsil giderleri : 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 179 ncu maddesi gereğince teklif yapıldı. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Zaruretlerin ieabettirdiği hallerde protokole dâhil askerî ve mülki âmirlerin ziyaretlerinde verilecek ziyafet giderleri ile yabancı 
temsilciler ve misafirlerin geleneklere ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve bu işlerle ilgili hazırbklarm gerektir
diği giderlere ödenmek üzere ödenek teklif edildi. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Hizmetlerde kullanılan makina ve teçhizatlann onarımı için (1) lira ödenek teklif edildi. 
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33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER : 
33.190 6831 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi gereğince Ziraat Bankasına : 

6831 sayılı Kanunun 64 neü maddesine göre gerek kendi topraklarında ve gerekse Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazide 
yarım hektardan aşağı olmamak şartiyle orman yetiştirecek veya kavak, okaliptüs ve kızılağaç ağaçlıkları tesis edecek hususi 
şahıslara veya hükmü şahsiyeti haiz teşekküllere kuruluş kredisi verilmek için ödenek teklif edilmiştir. 

33.200 17 Temmuz 1963 gün ve 278 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun 9 ucu maddesi
nin (c) fıkrasına göre yardım : 
17 Temmuz 1963 gün ve 278 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanununun 9 ncu maddesi
nin (c) fıkrasına göre yardımda bulunmak üzere teklif edildi. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Orman Bakanlığı memurları öğle yemeğine yandım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir). 

Orman Bakanlığı memurlarına öğle yemeği yardımında kullanılmak üzere teklif edileli. 
35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar : 

İhtiyaç halinde dernek ve benzeri kuruluşlara yardım için teklif edlimiştir. 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçları için teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçları için teklif edilmiştir. 
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Çalışma Bakanlığı 1972 mailî yılı Bütçesinin ( A / l ) kısmına dâhil cari harcamalar için (36 938 712) lira, (A/2) yatınım. harcamaları, için 
(9 235 000) lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transier harcamaları için' de (35 810 293) lira olmak üzere (75 01.4 005) lira üzeninden tanzim ve 
teklif edilmiştir. 

Hizmetlerin mahiyetine ^öre teklif olunan ödenekleri mucip sebepleri tertip sırasıyle aşağıda gösterilmiştir. 
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11.000 11.440 BAKAN ÖDENEĞİ : 
23 sayılı Kanun gereğince aylık (1 000 lira., üzerinden ödenmesi gereken Bakan öieneğinin yıllık tutarı karşılığı (12 000') lira 
teklif 'edilmiştir. 

12.000 12.100 Devlet memurları aylıkları : 
Yurt d m kuruluşlar ve Çalışma [On-ı!,itüsü kadroları dışında, intiba ki ardan sonra toplam olarak (538) olan Çalışma. Bakanlığı 
kadrosu, 1971 yılı içinde alınan (111) adet yeni kadro ile (079) a ulaşmıştır. Mevcut (079) kadronun 1 yıllık aylıkları karşılığı 
olarak (11 411 380) lira teklif edilmiştir. 

12.111 Yakın ve Orta - Doğu çalışma Enstitüsü aylıkları : 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma. Enstitüsünde .mevcut (23) personelin bir yıllık aylıkları için (583 415) lira, teklif edilmiştir. 

12.112 Dış kuruluşlar aylıkları : 
Çalışma Bakanlığının yurt dışı kuruluşlarına ait (97) kadronun, bir yıllık maaş ve dış memleket tazminatı karşılığı olarak 
(10 063 204) lira teklif edilmiştir. 

12.260 SösIeşnıeJi personel ücreti : 
Bakanlığımızda aylık (7 500) lira ile çalışan 1 sözleşmeli danışmanın bir yıl.h'k ücret karşılığı olarak (90 00O) lira teklif edilmiştir. 

12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti : 
Yurt dışı kuruluşlarıımızda sözleşmeli olarak çalışmakta olan elemanların 657 sayılı Kanun uyarınca intıba.klan yapılmış bulun
duğundan, halen sözleşmeli personel mevcut değildir. Ancak ileıılde ortaya çıkabilecek ihtiyat;, ve gelişmeler gö'z önünde bul undum-
larak, tertibin muhafazası amaciyle (t) lira teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
Çalışma Baka id iğinin mevcut kadrosundaki 5<" 27 yi geçen artış dikkate alınarak, s(15 000) lira fa zl asiyle, bu defa (135 000) lira 
teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
Kesin olarak hesabı "im iiımkün. olnııyan doğum yardımı için 'geçen yıllar uygulaması ve yeni kadro art ıslan göz önünde tutularak 
(2 640) lira fazlasıyle (.12 210) lira teklif edilmiştir. 

http://krul.ro.nun
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12.330 ölüm y..a*dımı : 
Devlet memurları Kanununun 208 nci maddesinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen nisbetlerde ve ödeme emri araumalksızın. 
saymanlarca öjdenimesi öngörülen ölülm yardımı ödeneği olarak, (1,2 Ii5'0) lira teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Bakanlığımız yurt içi ve yurt dışı teşkilâtımda önemli sayıdaki kadro artışı ve geçen yıllarda görülmüş olan ödenek sıkıntısı dik-
ıkato alınarak (123 000) lira fazlasıyle (288 000) lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yordum : 
4178 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğince Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğünde çalışan memurların yakacak yardıımı kar
şılığı olarak carü yıl bütçesi ödeneğinin aynı olan (810) lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli kteseneg-i Ikarşılıkları : 
Bakanlığımız kadrosu geçten yıla oranla % 27 akı üstünde bir artış göstermiş (bulunmaktandır. Bu .artış da dikkate alınarak. 
kadrolarla ilişkin aylıkların % 14 tutarındaki eımekli kesenekleri kadılığı olarak (2 42Ü Ö93) lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal ISilgortallar IKuraimu keseırek ve prim ikanşılığı : 
Bakanlığımızda sözleşmeli olarak (7 »500) lira aylıkla çalışan 1 Danışmanın, işveren hissesi olarak yılllık sigorta primi karşılığı 
için (0 9'26) lira teklif edilmiştir. 

12.390 Dış kulrulııjş tSözleşmeli per'soınel sigorta kesenek prim ve karşılıkları : 
Bakanlığımız 'dış kuruluşlarında halen sözleşmeli elemaın çalışmamaktadır. Ancak ileride ortaya çıkacak gelişmeler ve doğacak ih
tiyaçlar halinlde yararlanmak amaciyle tertibin muhafazası için (1) lira teklif .olunmuştur, 

12391 Giyeceki yandılmı : 
İlgili yönetmelik çıkıncaya kadar aski usule göre giyeeelk yaı'dımı yapılmasına devam olunacağını belirten 27 . 7 . '1971 tarih, 
7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu 'karan gereğince müstahdemlere yapılacak olan yiyecek yardımlarını karşılamalk üzere, Bafkanlı-
ğıımızın mevcut kadrosundaki artış ve fiyatlar genel seviyesindeki yükselişler dikkate alınarak (59 760) lira teklif edilmiş
tir. 

12392 Yiyecek yaJrdıımı : 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci (maddesinde veril mejsi öngörülen ve fa/kat öVlcnmesi yönetim-eliğm. çıklmasına bağlı olaaı yiye-
•celk yardımı için maddenin muhafazası gayesiyle (1) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fa^la çalışma ücreti : 
Bakanlığımız giörev alanımda ortaya çıikan hızlı büiyüımo ve iş hacmindeki önemli artışlar dolayısiyle ilerde yapılması gerekteibilecek 
ücretli fazla çalışmayı mümkün kılabilmek amacı ile tertibin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 
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12.420 Huzuf ücröti : 
Bu madde 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı 'Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa güre Yüksek Uzlartırıma Kurulu, 
Yüksek Hakem Kurulu ve il hakemi kuralıları ile 854, 1475 ve 0253 sayılı kanunlar gereğince asgari ücreit komisyonlarına katı
lacak memur olmayan üyelere ödenmek üzere huzur ücretleri olarak 1971 yılına nazaran (131 400) lira fazlasiyle (5&1 400) lira 
ödeneğe ihtiyaç (duyulmaktadır. 274 sayılı Sendikalar Kanununun 1317 sayılı Kamun ile değiştirilen 2 nci maddesinin 4 neü bendi
nin 2 nci fıkrası ile aynı kanunun 20 nci maddesinin 5 nci ben'di gereğince, işyerlerinlde çalışan sendika temsilcilerinin iş akit-
'lerinin işveren tarafından feshi Ihalinde doğacak ihtilâfların il hakem kurullarında çözümlenmesi gerektiğinlden iş yüküüdeki ar
tış bu ödeneği zaruri kılmıştır. 

12.430 Konferans ücreti : 
7460 sayılı Yakın ve Orta-Doğu Çalışma .Enstitüsü Teşikilât Kanununun 16 nci maddesine istinaden, enstitü öğretim üyelerinin ilhtı-
ısasları dışında kalan konularda ders ve konferans verdirmek üzere üniversite ve yüksek okul öğretim üyeleri ile diğer ihtisas 
elemanları araisında geçici olarak görevlendirileceklere verilmek üzere ve ayrıca genci isitihldam politikası ve iş imkânları ile bun
ların yurt .dışına ilişkin soranları ve çözümlenmesi konul an nida düzenlenecek konforari'slar için 1971 malî yılı bütçe rakamından 
-(40 000) lira fazlasiyle (45 000) lira teklif edilmiştir. 

12.571 îş gücjlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zainiını : 
Görevleri, bayat ve sağdık için tehlike ve çalışma şartlan bakımımdan güçlük arz eden ve normalin üstünde gayret sarfını ge
rektireni iş müfettişlerine iş güçlüğü, iş .riski ve teminindeki güçlük zammı verilmesi konusunda gerekli teşebbüse geçilmiştir. Bu 
maksatla .maddenin ımulhafazası içim (1) lira teklif edilmiştir. 

12.600 ödül : 
Devlet Memurlan Kanunun 123 neü maddesi uyarınca verilmesi öngörülen ödüller hakkında gereklü tüzük çıkmadığından, mad
denin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.751 Mafoıruındlyeit yeri ödeneği : 
Devlet Memurlan Kanununun 195 - 198 nci maddeleri uyarınca mahrumiyet yeri ödeneği verileceğinden, maddenin muhafazası 
için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Bakanlığımız kadrolannda 1971 yılındaki artışlar gözönünde tutularak 1971 Bütçesinden (15 000) lira fazlasiyle (40 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.813 Gecik» görev yolluğu : 
Geçici görev yolluğu 1971 yılı Bütçe rakamından (67 500) lira fazlasiyle (120 '00ü) lira teklif edilmiştir. Cari yıla nazaran bu 
fazlalık yeni; program ve reform ödemelerinin tatbikat yılı olması sebebiyle gerek merkez memurlannm taşrada çalışmaları 
ve gerekse taşra teşkilâtı memurlarının uzun sürelerle merkeze çağırılmalan ve Bakanlığımızdaki kadro artışlarından ileri 
gelmektedir. 

http://-maid.de
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12.821 Müifieifctiışleir geçici görev yolluğu : 
Bakanlığımızda mevcut 16 Bakanlık müfettişi ve 123 İş müfettişinin yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere, 1971 yılı 
Bütçe rakamından (318 000) lira ııo.ksanıyla (1 400 000) lira teklif edilmiştir. 
Memleketimizde halihazırda takiteedilebilen mevcut iş yeri sayısı yaklaşık olarak 150 000 e ulaşmıştır. Yeni İş Kamımı 1971 Ağus
tos ayında yürürlüğe girdiğinden bütün iş yerlerinin teftişe tabi tutulmaları gerekmektedir. Ayrıca,, son senelerde ferdî ve toplu 
iş ihtilâfları da süratle artmaktadır. Bu sebeplerle 1971 yılında yeni kadrolarla da sayıları artırılan İş müfettişlerinin iş yerle
rinde gerekli teftiş ve incelemeleri yapabilmesi için ve ayrıca Bakanlık müfettişlerinin de yolluk ve zaruri masraflarını karşıla
mak gayesiyle, geçen yıllar uygulanması da gözönünde tutularak (1 400 000) lira teklif edilmiştir. 

12.824 Konltatolörler geçici görev yolluğu : 
3 Merkez Kontrolörünün İller teşkilâtında yapaeakları incelemeler için yolluk olarak (1 000) lira teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve ikfcraferans yolluğu : 
Yurt dışına işçi göndermekten doğan yurt içi ve yurt dışı işçi sorunlarının halli mâksadiyle, m ean lekelimizde düzenleneeek Ulu
sal ve Uluslararası kongre, konferanslarla Uluslararası anlaşmaların gerektireceği kongre Ve konferans faaliyetlerine katılacakla-
larm yoliukla.rını karşılamak üzere (10 000) lira. teklif edilmiştir. 

12.834 Kuns yolluğu : 
Yurt dışına gönderilecek işçilerle ilgili olarak düzenlenecek kuralarla diğer kın s ve seminerlere katilacaklann yolluklarıııı 
karşılamalk üzere (10 000) lira teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yoluğu : 
Merkez ve İller memurlarından tedavi maksadıyle başka mahallere gönderileceklerin, masraflarını karşılamak üzere (5 000) lira 
teklif edilmiştir. 

12.851 Yurt dışı kuraluışlar süreMi görev yoiEuMjarı : 
Bakanlık yurt dışı kuruluşlarında görev yapacak personelin, yurt dışına tayinlerinde ve dönüşlerinde tahakkuk edecek yolluk
larını karşılamak üzere 1971 yılma nazaran (40 000) lira noksanı ile (210 000) lira teklif edilmiştir. 

12.853 Yuttlt dışı geçici görev yolluğu : 
Yurt dışında yapılacak temas ve incelemeler, özellikle yurt dışı kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi için ilgili ülkeler yetkili
leriyle yapılacak temaslarda lüzumlu seyahat yolluklarını karşılamak üzere, (1971. yılı Bütçe rakamına eşit olan (150 000) 
lira teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı Icuıruluşlıar geçici görev yolluğu : 
Yurt dışı kuruluşlarının başarılı olabilmesi geniş ölçüde bu teşkilâtın seyyaliyetiuc bağlıdır. Yapılan araştırmalara göre Yugoslavya, 
İspanya, İtalya, gibi ülkeler seyyal organizasyonlar meydana getirmeleri ile Avrupa işçi pazarlarında daha çok söz sahibi ol
muşlardır. ilki şdkilde yeni İsıtihdaim. imkânları takibedildiği gibi, işçilerimizin sigorta, polis, sendika, işyerleri ve benzeri çevreler-
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le olan sorunlarının çözümlenmesi kolaylaşacaktır. Bu sdbeple, bütçe imkânsızlıkları karşısında geçen yıla nazaran (40 000) lira 
uoksaniyle (210 000) lira teklif edilmiştir. 

12.861 Müfettişler yurt .dışı geçici görev yolluğu : 
864 sayılı yurt dışı Teşkilâtı Kanununa göre hazırlanan, Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu turne talimatının 6 ncı maddesine göre 
(Bakanlık müfettişi erince yurt dışı teşkilâtının teftiş edilebilmesi için ve zukur edebileedk tahkikatlar sebebiyle Bakanlık müfet
tişlerinin yurt dışına gönderilmeleri gerekmektedir. Yurt dışındaki işçilerimizin ve yurt dışı kuruluşlarının sorun 1 arını etkili bir 
şekilde takip ve kontrolü ve yurt dışında yapılacak incelemeler için (100 000) lira ödeneğin veriüımesi zorunlu görülmektedir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Bakanlığımız elamanlarının Türk işgücünü ithal eden ülkelerin lisan, sosyo ekonomik yapısı ve istihdam mevzuatına ilişkin özellik
lerini yerinde öğrenmeleri amaeiyle düzenlenecek ımogramlarm uygulaııjmasrnda kullanılmak üzere 197.1 yılı bütçesinde olduğu 
igibi (10 000) lirat eklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
1072 yılında (katılmak zoru nida bulunduğumuz Avrupa Çalışıma Bakanları ve Petrol Komisyonu toplantıları ile 57 nci 'Milletlerarası 
Çalışma Konferansı için gerekli 'olan (75 000) lira teklif edilmiştir. 

12.910 '275 isayılı Toplu iş Sözleşmesi, Gkrev ve Lokavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları hakem .kurullarına katılacak olanların yolluğu : 
275 sayılı Kanunun 36 ncı madde sinin (e) bendi uyarınca Yülksek Hakem Kuruluna seçilerek öğretim üyesinin seçimi için, bir se
çici kurul halinde Ankara Üniversitesi lîektörünün çağnsı üzerine 'Ankara'da toplanacak İstanbul, İzmir ve Atatürk Üniversitesi 
ITuknk, İktisat vo Siyasal .Bilgiler öğretim üyelerinin yollukları ve ayrıca Imlge çakışma müdürlüklerinin bölge dışındaki illerde 
yapılacak il hakem kurulu toplantılarına katılabilmeleri için (50 OGO) lira teklif edilmiştir. 

13.C39 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Yeni İş Kanunu ile 1 işçi çalıştıran iş yerlerinin Tş Kanunu kapsamına alıntmasısebobiyle yaklaşık olarak 250 000 işyeri ve 
2 00O 000' işçi İş Kanununa tabi tutu!muştur. Bu işyerlerinin tescili, teftiş ve denetimi, buralarda çalışan işçilerin şikâyetlerinin 
iııcelencııesi ve son yıllarda artan toplu iş uyuşmazlıkları sebebiyle. Bakanlığımız merkez ve iller kuru kış1 la randa kırtasiye ihtiyacın
da büyük ölçüde artış ol.'muştur. Devlet Malzeme Ofisinden alman rakamlara göre % -;"> eivarınldaki fiyat artışları ve bütçe imkân-
'sızlıklan göz önünde tutularak, 1971 yılma nazaran (150 000) lira faz 1 asiyi e (300 00) lira teklif edilmiştir. 

13.120 'Basılı kâğıt (ve .defter alımları ve giderleri : 
Kıtasiye a Ilımları ve giderlerine ait 13.110 ucu maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, yeni tş Kanununun yürürlüğe girmesi sonu
cu iş hacımımn süratle artması sebebiyle basılı kâğıt ve defter ihtiyacında da büyük artışlar olmuştur. Ayrıca, Bakanlık merkez ve 
taşra teşkilâtı evrak ve doısfa yönetimeliğindoki değişiklikle 1972 yılından itibaren çok kullanışsız -olan bağlı (ipli) dosya sistemin
den, telli dosya sistemine geçilecekti!-. Basılı kâğıt ve defter fiyatlarındaki 'büyük ölçüde fiyat artışları 'da olmasına rağmen yine 
bütçe imkânsızlığı sdböbiyle (125 000) lira teklif edilmiştir. 
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13.130 Döşem© ve ıdominbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız merkez teşkilâtı 1954 yılından beri S. S. K. Genel Müdürlüğü binasının 53 odalı küçük bir kısimmı işgal etim ekte 
olup, 1971 yılımda alman l'7'l kadro ile Bakanlıkta yeni kurulmakta olan dair ve igenel .'müdürlükler için yeniden talelbeldilecek 
(kadrolara atanacak personelin bu 53 odaya yerleştirilmesinin fiilen imkânsız olması karşısırida, Bakanlıkça 1971 Aralık aynnlda 
daha geniş bir bina kiralamıştır. Bu yeni binanın tefriş edilmesi ve öte yandan mülga iş dairesinden 1945 yılımda bakaaılığısnııza 
devredilen ve bu .güne kadar .gerek merkez teşkilâtında ve gerekse Bölge Çalışma Müdürlüklerimde 'kullanıla gelmekte (olan döşe
me ve demirbaşın artık kullanılmaz hale gelmesi sebebiyle büyük ölçüde bir döşeme demirlbaş ihtiyacı hâisıl olmuştur. Bu duruma 
rağmen bütçe imkânsızlığı sebebiyle 1971 yılı bütçe rakamından (50 000 lira noksamyla (200 000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlıkla ilgili haberleri takip maksadiyle günlük (gazeteleri mubayaa etmek, bakanlığın görev sahasına .giren konulardaki Türk
çe ve yabancı dildeki neşriyatı satmalmak ve bâzı rapor ve neşriyatın bastırdabilmesi için geçen seneye, nazaran (7 000) lira fazla
siyle (32 000) lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Bakanlığımız Merketz 'Teşkilâtı ile 23 neü Böllge Çalışma Müdürlüğü ve İşçi Sağlığı ve İşverenliği Eğitim .Anıştırma Merkezinin 
yakacak ihtiyacını kanşılamaJk üzere (100 000) lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
Genel yönetimle ilgili diğer alım ve giderleri karşılamak için 1972 için de (5 000) lira t eki i I edilmişti'. 

13210 Su giderleri : 
Bakanlığımız merkez ve iller kuruluşları, ISGAEM lâboratuvarları ve binası ihtiyaçlar için 1971 bütçe rakamına eşit olan (20 Ü00) 
lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik ma lzeme le r ind i fiyat artışları ıgÖE önünde tutularak geçen yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (25 000) lira teklif edil
miştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez teşkilâtı için kiralanan yeni bina ve büyüik ölçüde faaliyete geçen işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma ve Eğitim Mer
kezinin lâboratuvarlarında bulunan cihazların elektrik sarfiyatı, geçen yıllara nazaran aydınlatma giderlerinde artış husule getirece
ğinden ve elektrik fiyatlarına yapılan Kamlar da nazara alınarak 1971 bütçe raikaamına göre (10 000) lira fazlasiyle (40 000) lira tek
lif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bütçede tertibi bulunmıyan diğer yönetim ıgiderleri ile Mân ücretlerinin karşılandığı bu madde için. Devlet Memurları Kanunu ge
reğince yapılacak ilânlarla, 864 sayılı Kanun gereğince yurt dışındaki işçilerimizin kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaman 
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zaman yurt dışıma ıgraıderilen Tiyatro, Müzik ve Folklor toplulukları ile ilgili i lân masraflarını karşılamak üzere, geçen yıla na
zaran (19 510) lira fazlasiyie (29 510) lira teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alım ve giderleri : 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı ile Hükümetimiz arasında yapılan anlaşma gereğince 1969 yılında kurulan ve büyük üfliçtüde 
faaliyete geç&n İşçi Sağlığı ve h Güvenliği Araştırma ve Eğitim Merkezi (JSGA EM) lâboratuvarlarında kullanılacak kimyasal 
maddelerin ve "bazı yedek parçaların- satın alınması için (10 000) lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Yeni İş Kanununun 1971 Ağustos ayından itibaren yürürlüğe girmesi sebebiyle kanun kapsamına alman iş yerlerine yapılacak 
tebligat ve son yıllarda süratle artan ferdî ve toplu iş uyuşmazlıMariyl© ilgili tebliğ işlemleri ile ilgili posta masraflıarmı fearşılaımak 
üzere, 1971 yılında PTT hizmetlerine yapılan % 100 za mda göz önünde tutularak geçen yıla nazaran (250 000) lira fazlasiyie 
(425 000) lira teklif edilmiştir. 

Esasen geçen yıllar ödenekleri de devamlı lolarak yetersiz olduğundan ve hizmet aksadığından, bu ödenekte bir artış yapılması za
rureti hâsıll olmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Son yıllar'da Toplu iş uyuşmazlıklarının büyük ölçüde artması ve bunlarla ilgili işlemlerin Kanunda belirtilen çok kısa süreler 
içinde yapılması zorunluluğu, ve ayrıca telefon ücretlerine yapılan zamlar karşısında geçen yıla nazaran (125 000) lira fazla
siyie (225 000) lira teklif edil niştir. 

13.430 Taşıma giderleri. : 
(Bakanlık merkez teşkilâtı ve 23 Bölge Çalışma Müdürlüğünün taşıma giderlerini karşılamak üzeer (5 000) lira teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araıçları istetme giderleri : 
Çalışma Bakanlığının, yurt dışında sayıları 700 bine ulaşan işçi ve işçi ailelerinin sorunlarının en kısa zamanda çözümlenebil
mesi için, seri haberleşme vasıtası telekse ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan ilerde zuhur edecek ihtiyaç göz önünde tutula
rak, (1) lira teklif edilmiştir. 

13MÜ (Bakanlık taşı't fişletme Ve (onarma giderleri : 
Bakan ve müsteşar makam binek otomobillerinin işletme ve onarma giderlerinin karşılandığı bu tertibe, Maliye Bakanlığı öl
çülerine göre ve g&çen yıla nazaran (16 500) lira noksaniyle (17 500) lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme Ve onarma (giderleri : 
Bölge Çalışma müdürlüklerinde ve merkezde bulunan hizımet taşıtlariyle 1972 malî yılında satmalmacak hizmet taşıtlarının 
akaryakıt ve bakımlarını karşılamak üzere ve Maliye Bakanlığı hesaplarına uygun olarak (196 500) lira teklif edilmiştir. 

13J01O Kira fbedeli : 
(Bakanlığımız merkez ve iller kuruluşları, çoğunlukla bina vasfı ve memur adodinc göre yeterli olmıyan kiralık binalarda 
ıgörev yapmaktadır. Sosyal mevzuattaki gelişmeye paralel olarak, Bakanlığımıza movdu görevler de süratle artmakta olup, bu 
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«sebeple 197.1 yılı içinde 17.1. yeni kadro alınmış ayrıca Bakanlık merkez teşkilâtında kurulan ve kurulmakta olan yeni dene! Mü
dürlük ve daireler için de yeniden kadro talebinde bulunulmuş o ki]) işlemleri yürütülmektedir. Bakanlık merkez teşkilât! içıirı 
daha büyük bir bina kiralanmıştır. Diğer taraftan Bölge Çalışma Müdürlüklerinin halen, bulundukları yetersiz binaların büyük 
bir kısmı için mal sahipleri tarafından kiraların artırılması yolunda eski yıllardan beni protesto keşide edilmiş, bir kısmı nıah-

. kemeye intikal etmiş, hattâ bâzıları için maihkemelerden kira artırılması hakkında karar alınmıştır. Bölge Çalışma MüdüHükle-
rindeki bu kira artışlarını karşılayabilmek ve ayrıca binaları cok yetersiz olan müdürlüklerin yeni bina kiralamalarını sağla
mak bakımından zaruret karşısında ıgeçen yıla nazaran (250 000) lira fazlasiyle (1 050 000) lira teklif edikıuştiı-. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgütlerin yangından korunma giderleri : 
•(i/0851 sayılı Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 4(i neı maddesi u-eıvğlnce 
Bölge Çalışma, Müdürlükleri için alınması zaruri olan malzemenin karsıılğı olarak (8 250) lira noksaniyle ((> 750) lira teklif 
edilmişti]'. 

14.230 Yargılama giderleri : -
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun, mahkemeye katılacak işçi ve işveren, üyeleriyle ilgili 2 nci maddesinin Anayasa Mah
kemesi tarafından iptal edilmesi üzerine üyeleer ıhuz-ur ılıaklu vetilmiyeceğinden 1972 malî yılında yargılama, giderlerinden öde
nek tahsisine lüzum görülmemiştir. Ancak maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.341 3325 ısayilı 'Kanunun3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddemin muhafazası için (1) lira teklif (edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Olağanüstü hal ve savaş durumunda Bakanlık ve iller teşkilâtının, tahliye, seyrekleştirme -ve dağıtma, bölgelerine intikali ve 
torada çalışmasına devam edebilmesi için beraberinde götüreceği malzemenin bir kısmının alınması için (2 000) lira tel:lif edil
miştir. 

14.510 'Kurs giderleri : 
1972 malî yılında üzerinde önemle durulacak hizmet içi eğitim, kurs ve seminer igidcıierini karşılamak ve ayrıca, «Türk işçi!eri
lim, teknik, meslekî ve tekâmül eğitimleri ile 'Türkiye'ye döndüklerinde memleket 'ekonomisine -entegre edilmesi» konuş unda. 
Federali Almanya ile yapılan ve 19 . ;8 . 1971 tarih, 7/2989 -sayı'h Bakanlar 'Kurulu karariyle onaylanan anlaşmanın .1.1 /il maddesi 
gereğince, m emlek etimizde devamı yapılacak olan «İşletmecilik Eğitimi» için illi küm et i m iz e 'düşen gerekli masrafları karşıla
mak üzere (150 000) lira teklif edil mistir. 

14.550 ıStaj ve öğrenim (giderleri : 
657 ısayilı Kanunun, 14.49 sayılı Jvanunla değiştirilen 79 ncu 'maddesi uyarınca. Bakanlığımız memurlarından mesleklerine ait, hiz
metlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak ve staj yapmak üzere burslu olarak yurt dışına 'gidenlerin aldıkları burs mik
tarı <ve Bakanlıkça gönderilenlerin transfer edilen maaş karşdıkları gittikleri ülkelerde öğrencilere verilen tahsisattan az ol
duğu takdirde aradaki farkın hazırlanacak yönetmelik .gereğince .ödenmesini t eminen (50 000) lira• teklif edilmiştir. 
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15.000 15.361 Büro giderleri : 
1972 p rog ramında yer alan seminerlere iştirak edecek resmî ve özel sektöre ait şaiııslara dağı t ı lacak seminer program), her ders 
ve seminerin ıkitap halinde işt irakçi ve müesseselere verilmesi ile ilgili masraflar, çeşitli malzeme alımı i le Ibir kısım mefnısaıt 
ve demirbaş, eşya bedeli ve elektr ik sarf iyat ı ücre t i olarak, fiyat ar t ış lar ı da d ikka te a l ınarak , geçen yı la nazaran (10 000) l i ra 
fazlasiyle (35 O00) 'lira teklif edilmiştir. 

15.362 Ulaş t ı rma (giderleri : 
iıhıstitünün ulaştırma. giderleri için, telefon konuşmalarına yapılan zamlar sebebiyle, geçen yıla nazaran (5 000) 'lira. fazlasiyle 
(12 500) l i ra teklif edilmiştir. 

15.364 Kira bedeli : 
i m s t i t ü n ü n halen 'bulunduğu binanın k i ra bedeli olarak, 1971 [bütçe rakamına eşit olan, (150 000) lira teklif edilmiştir. 

15.369 Diğer alım v e (giderler : 
ıSemin erleri e ilgili g'o/iler için Belediyeden ki ra lanacak •o'toib üslerin icarı, diploma türeni masrafları , ilân ibedeli ve ens t i tünün 
ihususiyetlerinin 'gerektirdiği d iğer .masraflar d ikka te a l ınarak (1 000) •lira teklif edilmiştir. 

15.891 Büro gider ler i : 
Yurt dışı kuruluş lar ın ın , kır tasiye, döşeme demirbaş, yakacak , aydınlatma gibi çok çeşitli büro giderlerini karş ı lamak üzere 
ıgeçen. yıla nazaran (9 (Kİ0) lira fazlasiyle (175 000) lira teklif edilmiştir. 

15.892 Ulaş t ı rma (giderleri : 
•'Bugünkü yetereiz y u r t dışı teşkilâtımıza rağmen, iş l i lerimizden bir yı lda alman yazılı ve sözlü dilek ve ş ikâyet ler inin sayısı 
yüzbinler in üzerindedir . Yurt dışı 'kuruluşlarının posta, t e lgraf ve telefon giderler ini karş ı l amak üzere, ıbütçe imkânsızlığı d a 
•göz önünde t u t u l a r a k , geçen yıla nazaran (25 000) 'lira noksaniyle (225 000) lira teklif edilmiştir. 

15.893 Taşı t işletme ve onarma gider ler i : 
Y u r t dışı kuru luş la r ında gerekli s e y y a l i y d i sağlamı a- bakımından iaş ı t alınması öngörülmektedir . Bu sebeple or taya çıkacak ih
t iyacı karşı layabilmek için (1) lira teklif edilmiştir. 

15.894 .Kira "bedeli : 
Yurt dışı 'kuruluşlarının kira bedellerinin karşılanabilmesi i t in (.125 000) lira teklif edilmiştir. 

15.895 Giyim - 'kuşam al ımları ve /^der ler i : 
Yur t dışında, çalışacak müstahdemlere yapılacak' giyecek yardımı ve sözleşmeli o la rak çalıştırılacak' personele o yar mevzuat ına 
göi'c verilmesi zorunlu iş elbisesi masraflar ım karşı lamak üzere (2 500) lira teklif edilmiştir. 

15.898 Ziyafet ıgMerleri ; 
Yurt dışında çalışan ve say ı lan (500 '000) i asarı işçilerimizin çeşitli meselelerinin kai l inde, yabancı kuruluş lar la ve özellikle 
işverenlerle iy i 'münaseheflerin ku ! ,u!masımn önemi açıktır . Yur t dış ındaki 'Müşavir ve .Ataşeliklerimizin yabancı lar ı ağır lama 
ve onlara mukabelede .bulunabilmeleri için geçen yıl 'bütçesinden (25 000) l ira noksaniyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 



— 570 — 

Böliim Madde 

15.897 864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinin geneMirdiği giderler : 
'864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesine göre, yurt dışındaki işçilerimizin ölümleri Ihalinde cenazelerinin yurda getirilmem, işçi
lerimizden eş ve çocukları müzakaya Ihaline düşenlere gerekli yardımların yapılması, yurt dışındaki işçilerimizin sosyal ve kül
türel ihtiyaçlarının karşılanması, yur't dışında kurulmuş işçi dernekler ine, yapılacak yardımlar gibi çok çeşitli sosyal ve kültürel 
faaliyetleri içine alan ıbu madde için, ıçıok dalha fazla ödeneğe ilhtiyacolduğu halde, bütçe imkânsızlıkları göz (önünde tutularak 
ve 1971 ıbütçe rakamından (100 00ü) lira moks aniyle (1 900 OÖ0) Oira teklif edilmiştir. 

15.898 Diğer alım ve (giderler : 
Bakanlığımız yurt dışı kuruluşlarının diğer alım ve .giderlerini karşılamak üzere; 1971 malî yılından .(2 500) lira fazlasiyle 
ı(75 000) (lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.390 Siyasi (ve fiiktisadi tanı'tnıa gideılieri : 
Yurt dışında ıbuhınan (600 000) 'Türk işçisi, Türkiye'den .bekledikleri ilgi ve hizmeti görememeleri sebebiyle, çeşitli yıkıcı güçler 
'tarafından istismar edilmektedir. Bu vatandaşlarımızın durumlarının aşırı sol ve teokratik propagandalar için çok müsaidol-
duğıı araştırma raporlarında belirtilmiştir, iliu 'balkımdan çeşitli hizmetlerin işçinin ayağına götüriilmesi, kendisi ve yurdu ile 
ilgili sorunlarda sürekli olarak aydınlatıcı, tanıtıcı yayınların yapılması gerekmektedir. Ancak, ödenek yetersizliği sebebiyle 
'bu madde için (1) lira teklif edilmiştir. 

16.490 Birleşmiş Milletler tefenük yardım programlı 'özel fon giderleri : 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma ve Eğitim Merkezinin (ÎSGAEM) kuruluşuna ilişkin Birleşmiş Milletler (Kalkınma Teş
kilâtı ile yapılan anlaşma hükmü gereği '% 15 Türk Hükümeti 'katılma payı 16.490 maddeden ödenmektedir. Maddenin muha
fazası için geçen seneye nazaran (d 16 999) 'lira noksaniylc (1) lira teklif edilmâttir. 

16.711 Makam 'temsil giderleri : 
İler türlü temsil giderlerinin makamın takdiri esas olmak üzere karşılandığı ıbu maddeye, yurt dışına giden işçilerimizin sayıla
rının artması sebebiyle yabancı memleketlerle olan temasların devamlı olarak artması ve muhtelif vesilelerle Bakanlıkta dü
zenlenen toplantılarda yapılan masrafları karşılamak üzere ve cari yıl bütçesindeki ödeneğin kâfi gclmiyeceği de göz önünde 
tutularak .1971 bütçe rakamına nazaran (15 000) lira faızlasiylc (75 000) lira teklif (edilmiştir. 

16.712 Crörevsel temsil giderleri t: 
Devlet Memurları Kanununun 179 ncu maddesinde öngörülen yönetmelik henüz •çıkarılmadığından, maddenin muhafaza-sı için 
(1) ilira teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Merkez ve iller teşkilâtımızın tutunmakta oklukları (binaların onarımlarını sağlamak amaeiyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

23.000 23.612 Taşıt alımları : 
Bölge çalışma müdürlüklerinin kendisine verilen hizmetleri gereği gibi yürütebilmesi, iş müfettişlerinin yerleşme mahalleri dışın
da bulunan işyerleri de dâhil •olmak üzere bütün işyerlerini teftiş edebilmeleri için bütün Bölge Çalışma Müdürlüklerine vasıta 
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verilmesi zorunludur. Esasen 1970 yılı Bütçesine de taşıt alım için ödenek konduğu halde, Devlet Makame Ofisinin vasıtaları 
zamanında teslim edememesi selbebiyle ödenek kullanılamamıştır. Vasıtası olmıyan veya vasıtası iolup da •ekonomik ömrümü 
dolduran Bölge 'Çalışma (Müdürlükleri için arazi binek ıotosu ve Bakanlık makamı için de 1 otomobil tutarı -olarak (2 085 000) 
lira teklif edilmiştir. 

23.911 (Makina teçjhizat lalımlan ve }öüyıü!k onarımları (özel If ondan gelecek malzeme ve teçhizatın nakil ve ithali için naküye, sigorta, 
gümrük giderleri.) 
İşçi Sağlığı ve iş güvenliği araştırma ve eğitim merkezinin kuruluş "projesi gereği, özel fon yardımı ile ısatınahnaeak malzeme
nin nakil, sigorta, gümrük bedeli karşılığı olarak (150 O00) lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.771 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına kaJtılma payı : 
1971 yılı Haziran ayında yapılan 56 ncı Milletlerarası 'Çalışma Konferansında, Hükümetimizin Milletlerarası Çatışma Teşkilâ
tının 1972 yılı Bütçesine katılma payı (170 701) Amerikan Doları .olarak tespit edilmiş olup bunun karşılığı (2 586 121) lira 
teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 Çalışma (Bakanlığı memurlarına öğle yemeği yardımı (memurlar yardım sandığına ödenir.) : 
[Mevcut kadro sayısı göz önünde tutularak, Bakanlık memurlarına yapılacak öğle yemeği yardımı karşılığı ,(41 500) lira ola
rak hesaplanmıştır. 

35.720 4S37 sayılı İKanıumn 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince İş ve İşçi 'Bulma Kurumuna yardım : 
İş ve İşçi (Bulma (Kurumu geliri erini, Devlet Bütçesinden yapılan yardım ile 7332 sayılı Kanun gereğince sağlanan Sosyal Si
gortalar '.Kurumu tahsisatı teşkil •etmektedir. İş ve İşçi (Bulma Kurumu, işgücünün Devletin sosyal ve ekonomik politikasına uy
gun ıb'ir şekilde tanzimi, işçiıerin yetiştirilmesi, meslekî eğitim, insangücü plânlaması gibi önemli hizmetleri yürütmektedir. Bu 
hizmetlerin, 'özellikle yurt dışına işçi transferi ile ilgili faaliyetlerin gün geçtikçe çoğalması, iş hacminin artması selbebiyle 
A'e hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak bakımından, 1971 malî yılma nazaran (7 587 672) lira fa zl asiyi e (33 087 672) 
lira teklif edilmiştir. 

36.000 33.310 Kamu iktisadi teşefcibüslerine g-egen yıllar borçları : 
Geçmiş yıllara ait merkez ve iller kuruluşlarının (12 343) 'lira telefon giderleri 'borcu ve Maliye Bakanlığı lîütçe Malî Kontrol 
Genci Müdürlüğünün 1111.18 - 49/10486 sayılı yazılarına göre İstanbul teşkilatının '(48 675) lira elektrik ıboreu olduğu anlaşıl
dığından, toplu olarak (61 018) lira tutan bu .borçların ve zuhur edebilecek diğer 'borçların ödenebilmesi için 1971 (malî yılı Bütçe 
rakamına nazaran (25 000) lira fazlasiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar ıborçları : 
Çeşitli sebeplerle geçen yıllarda ödenemiyen ve terakküm eden tahakkukların 1972 yılında ödenebilmesi için geçen yıla naza
ran (40 000) lira fazlasiyle (50 000) lira teklif edilmiştir. 
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

197L 1972 
Yılı Yılı Fazlası Noksanı 

(A/j) Cari harcamalar 13 771 243 iöö 696 670 63 698 472 773 045 
(A/2) Yatırını harcamalan 18 '235 000 24 774 000 8 089 000 1 550 000 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları o »66 716 d2 394 005 7 990 499 1 563 210 

Toplam !37 972 959 103 864 675 69 777 971 3 886 255 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

TOPRAK YE İSKÂN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1973 MALÎ YILI BÜTÇE GEREKÇESİ 

(A/ l ıcairi harcamalar) 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 Devlet (memurları aylıkları : 
!65'7/l'3!27 .sayılı Devlet Melmurları Kanununun ve 1322 sayılı Genel Kadro Kamımı hükümlerine güre intibakı yapılan personelin ay
lıkları hesaibedilerek (50ı 976 660) ılira ö'denek konulması gerekimekte ise de yıl içinde Maliye Bakanlığı Bütçesinden ek ödenek 
aktarılacağı gerekçesiyle (45 879 0O0) liralık ödenek konulmuştur. 

12.250 Yalbancı uamaaılarla yardımcıları ücreti : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira Ödenek teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : 
Halen, teşkilâtımızın Akköprü Merkez Tamir ve Doğrama Atelyesi ile Konya Bölge Tamir Atelyesiıule çalışan işçilerle Tuzla G<öç-
imotı ve Kalb-ul. eğitim Merkezi ve Genel Müdürlük merkez işyerinde çalışan işçilerin ücretti erini, toplu iş sözleşmesi farklarını,. 
siosyal halklarını karşılamak üzere (2 280 000) liralık ödemek teklif edilmiştir. 

12.310 Aile yardımı : 
(Evvelce çocuk zammı adı altındaki bu ibölüme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nei .maddesi hükmüne göre : 
j . Evli olup her hangi bir menfaat karşılığı çalışımıyan eşler, 
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2. Ooeuk zammına müstehak çocuklar 'ivin .gerekli ödeneğin konulması gerekmektedir. 
Ancak, 1 nci maddede belirtilen ödemeler için her hangi bir yöiiıettımelik hazırlanarak yiirüı-lüğe konulmadığından, teşkilfrtımTzda 
ımovcut personelin çocukları hesabediîmiş ve bu maksat için (400 OüO) lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğrum yardımı! : 
ı(>57 sayılı Kanunun 207 nci maddesi gereğince mezkûr kanun kapsamına giren 'bütün personel de 'dikkate alınmak suretiyle 
(34 OÜO) lira ödenek teldi t' edilmiştir. 

12.330 Ölüm yandıımı : 
499$ sayılı Kanuna gar o ödenmekte olan ölüm j'ardımı ödeneği (557 sayılı Devlet Mamurları Kanunu kapsamıma »iren personel de 
(dikkate alınarak mezkûr kanunun 208 nci maddesi gereğince (20 000) lira ödene'k teklif edilmiştir. 

12.340 'Tedavi yardımı ve '.cenaze giderleri : 
IBeher personel için (125) lira hesabiyle bu bölüme (320 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
'67)7 sayılı Devlet Mamurları Kanununun hangi yerlerde ne miktar ve ne şekilde yakacak yardımı ödeneğinden .kimlerin faydalan-
idırılacakları ve bu yardımın uygulanmasiyle ilgili yönetımeliğa dair mezkûr kanunun 213 neü maddesi henüz açıldığa kavuşturul
madı ğurd an 2919 sayılı Kanun hükümleı ine .göre ralkımı 1 #00 metreden yukarı yerlerde çalışan ve maaşı 6 ncı dereceyi1 kadar 
olanlara ,ayda (15) lira ve (i ncı dereceden yukarı maaş alanlara- da ayda (30) .lira 'öd enim ek üzere (15 000') liıa ödenek teldi!" 
edilmiştir. 

12.370 Em'eKi/keseneği karşılıkları : 
657/1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile intibakı yapılan personel için 12.110 ucu bölümündeki Devlet anemurları aylıklarının. 
% 14 ü oranında emekli keseuği karşılıkları hesabedilerelk ((> 423 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kese ıek ve prim karşılıkları : 
İşçi ücretlerinden ödenmesi gereken Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları olarak % 11,3 hesabiyle (258 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 nci maddesine göre Maliye Bakanlığı ve Devlet. "Personel Dairesiinıee hazırlanmakta 
olan yönetmelik esaslarına göre yapılacak giyecek yardımlarını kaı-şılamak üzere (300 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine yöre yapılacak olan bu yardımla, ilgili yönetmelik henüz yürürlüğe girmediğin
den lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (!) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu:!' 178 nci maddesine göre verilecek' olan. fazla çalışma ile ilgili yönetmelik yürürlüğe gir
diğimde ödenek aktarılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

http://ode.rn.ol
http://g-o.ro
http://ok.le
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12.440 Ders ücretleri : 
Toprak ve iskân kursu için ihtiyaç, bulunan öğretmem ve öğretim Ünye'lerinin bulurum aması halimde bu hizmet öğretmen ve öğretim 
üyelerine, diiğor Devlet memurlarına görev olarak verilmek suretiyle yapılabilmektedir. Hizmet öncesi eğitim yapan Top
rak - İskân kursunda (1) öğretim yılında (3 486) saat ders okutulduğu, ders saati başına (20) lira verildiği (3 486X20=69 720), 
hizmet içi eğitimin gerektirdiği kurs ve seminerlerde lise (2 198) saat ders ve konferans (2 108X20=42 .160)' bulunduğuna 
göre konu ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan ödenek ıhiktarı toplam (118 880) lira tutmasına rağmen (90 000) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Devlet Memurları Kanunu 'gereğinco verilmesi gereken bu zamla ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiğinde gerekli ödenek aktarılmak 
üzene (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.600 Ödül : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince verilmesi gereken, bu .konu ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiğindu ödenek aktarılmak 
üzere (1) lira teklif «edilmiştir. 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Devlet Memurları Kanunu gereğince verilmesi gereken bu ödenekle ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiğinde gerekli aktarma ya
pılmak üzere (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Toprak komisyonları ile Toprak ve İskân müdüriüklerintde çalışan elemanların 1., ! i. ve i lk bölgelerdeki hizmet sürelerini doldur
tmaları, sıhhi, ailevi nedenlerle yıl içinde yapılacak tâyinlerde özlük ve aile yolluklarını .karşıiama.k üzere (12f)> ÜOO) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

12.813 Devlet memurları geçiei görev yollukları : 
İllerde Toprak ve İskân müdürlükleri ile Toprak. - İskân şef ve memurlukları ve Toprak komisyonlarının çalışmalarım mahallinde 
tetkik ('den kontrolörle merkez ve taşra teşkilatındaki Devlet memurlarının, iş ve hizmetlerinin ifası amıaeiyie Toprak lamıisyon-
hi.nnıu bölgeleri içindeki uygula, maları dolayısiyle yapacakları seyahatler için- geyiei görev yollukları karşı,hkları olarak (650 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Lüzumumda, ödenek aktarılmak ü/.eie (1) li;a ödenek teklif edilmişin*. 

12.813 Yoluk kargılığı verilen tazminat : 
Toprak komisyonlarında çalışan elemanlara 62İÖ .sayılı Kanunun .10 nei maddesi -1 ncü bendi gereğince ve Bütçe Kanununa bağlı 
(13) cetvelinde gösterilen inik i a." üzerinden tazminat yevmiyesi] .ödenmekledir. Ayrıca. Toprak koımisyonfarında çalışan yardımcı 

lıiy,nıetiior sınıfına 'dâhil personeli; de 6:240 sayılı Kanunun 40 nen maddesi gereğin 'o ve yarı maaşlarının- !% 25 - 1)0 oranında taz-
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minat yevmiyesi ödenmektedir. Halen çalışanlar, 1972 yılında gerek Toprak - İskânı kursundan; nn^un oJacak elemanlar ve gerek
se askerden dönecek mecburi hiz metliler de hesaba katılmak suretiyle bu bölüme (3 250 000) lüra ödemek teklif edilmiştir. 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
Teşkilâtımızda 1 teftiş kurulu başkanı, 2 başmüfettiş ve 6 müfettiş bulunmaktadır. Toprak komisyonları ile Toprak ve İskân 
müdürlüklerine bağlı elemanlar ihakkında ve 4753, 5618, 2510 ve 1306 sayılı kanunların uygulanmasından doğacak şikâjyetleri 
mahallen incelemek ve yıllık olarak yapacakları normal teftişlerdeki seyahatler için yolluk ve zaruri masraflarla yevmiyelerinin 
karşılığı olarak (176 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.834 Kurs yolluğu : 
Toprak komisyonlarına eleman yetiştirmek amaciyle her yıl toprak - iskân kursu açılmaktadır. 1972 yılında toprak - iskân kursu
na 100 öğrenci alınacaktır. Bu öğrencilerin 6245 sayılı Kanuna göre alacakları kurs yevmiyelerini karşılamak üzere (405 000) 
lira, yıl içinde yapılacak hizmet içi eğitimi için (>6i3 000) ve DSİ maRına ikmal merkezindeki kursa katılacak 3 elemanın kurs 
imasrafları için de (5 400) lira olmak üzere ceman (475 000) liraya ihtiyacolmasına rağmen bu bölüme bütçe imkânsızlıkları ne
deniyle (410 000) lira ödenek teklif edilmiştir., 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Genel müdürlük merkez ve taşra teşkilâtında mevcut memurların tedavi merkezlerine yapacakları seyahat dolayısiyle ödenmesi 
gerekli yollukları karşılamak üzere bu bölüme (25 000) lira ödenek teklif edi'miştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
(Birleşmiş Milletler göçmen ve mültecileri yerleştirme konseyi idare komitesinin yapmakta olduğu toplantılara genel müdürlüğü
müzü temsilen katılacak olan temsilcilerin yol ve zaruri masrafları karşılığı olarak (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yoluğu r 
Halen dış ülkelerde öğrenci br Ilınmadığından lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Dünya göçmen ve mülteci meselelerini araştırma derneği (AWE) nin yapmakta olduğu kongre ve konferanslara genel müdürlüğü-

» müzü temsilen katılacak delegelerin yolluk ve zaruri masraflarını karşılamak üzere (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 

Oenel müdürlüğümüzün etüt, proje ve yerleşim çalışmalariyle ilgili olarak burslarla dış ülkelere kurs, seminer ve eğitim için 
'gönderileceklerin yol ve diğer zaruri masraflarım karşılamak üzere (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

-.000 13.110 Kırtasiye alımları ye giderleri : 
Genel müdürlüğümüz merkez ve iller teşkilâtının kırtasiye ihtiyacım karşılamak üzere (140 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.120 OBasılı kâğıt ve dlefter alımları ve giderleri : 
IGenel müdürlük merkez ve iller teşkilâtının basılı kâğıt ve defter ihtiyaçları ile klâsik bütçe ve envanteri tamamlanan illerin 
sonuçlarını kitap halinde bastırmak üzere (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 



— 576 — 

Bölüm Madde 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Genel müdür lüğümüzün gelişen 'bizmet konular ına paralel olarak a r t an personelin, çalışması re i şgücünün değerlendiri lmesi içir 
ıbüro malzemesi ile çeşitli büro nıakina ve teçhizat ına ihtiyaç bulunmaktadı r . l>u maksatla. (100 000) l i ra ödenek' teklii: edilmiş
t i r . 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel müdür lüğümüzün iht iyacı olan gazete, k i tap , mecmua ve bast ır ı lacak ber nevi yayın, tamim v. s. malzeme gideri iht iyacın 
karş ı lamak üzere (10 000) l ira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Y a k a c a k aılrmıiarı ve gider ler i : 
Genel "Müdürlük Merkez ve A k k ö p r ü ve İller Teşkilâtının, yakacak ihtiyacını karş ı lamak üzere (300 000) lira ödenek teklii ' edil 
misti r. 

13.190 Diğer a l ımlar ve g ider ler i : 
b ü z u m u n d e ödenek ak ta r ı lmak üzere ( D lira teklif edlmiştir. 

13.211 Genel müdürlük su giderleri : 
(ienel Müdür lük 'Merkez ve .İller Teşkilâtının içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşı lamak üzere (85 000) lira ödenek, tekli 
edilmiştir. 

13.221 Genel m ü d ü r l ü k temizlik gider ler i : 
Oenel. Müdür lük Merkez ve İller Teşkilâtının temizlik' malzemesi ihtiyacını karşı lamak üzere (40 000) lira ödenek teklif edilmiş; 
t ir . 

13.231 Genel m ü d ü r l ü k ayd ın la tma gider ler i : 
Genel. Müdür lük Merkez ve .İller Teşkilâtının aydınlatma. giderlerini karş ı lamak üzere (120 000) lira ödenek teklif edilıni: 
t ir . 

13.240 Genel m ü d ü r l ü k baihçe gider ler i : 
(Üeııcl Müdür lük Merkez, Tuzla, Zeyt inburnu (iöçmen Kabul, ve İlgilim merkezleriyle Merkez Tamir ve Doğrama Atelyesi \ 
K o n y a Höigc a.tely el erimin bahçe •giderlerini karş ı lamak üzere (1.0 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.291 i&snel m ü d ü r l ü k diğer yönet im gider ler i : 
Toprak komisyon 1 arının mahallen sağlayacakları bilirkişilerle çalışma bölgelerinin ci\'arııula, temin edilecek .bilirkişi ücretleri 
kaı-şılamak üzere (70 000) lira .ödenek teklif edilmiştir. 

13.310 Birleşmiş Milistiler dünya g ıda ya rd ımından gelen g ıda lar ın tahl iye depolama naki l ve benzeri giderleri : 
(Lüzumunda. ödenek aktarı lmak' üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
4TH4. sayılı Kamunun. 20 nci maddesi gereğince hazır lanan yönetmelik esaslarına göre toprak komisyonlarında çalışan memur 
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yardımcı hizmetler smıfma dâhil personel yaşama ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak her türlü eşya ve malzemenin verilmesini 
sağlamak üzere (100 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer alımları ve giderleri (Çalışma şartlarını kolaylaştıracak eşya ve malzeme): 
4784 sayılı Kanunim 20 nci maddesi gereğince hazırlanan yönetmelik esaslarına göre Toprak Komisyonu elemanlarının çalışma 
şartlarını kolaylaştırmak üzere kamp malzemesi ihtiyaçları için (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.411 Genel müdürlük posta - telgraf giderleri : 
Genel Müdürlük Merkez ve İller Teşkilâtının posta ve telgraf giderlerim karşılamak üzere (180 000) lira ödemek teklif edilmiş
tir. 

13.421 Getoel müdürlük telefon giderleri : 
Genel Müdürlük Merkez ve İller Teşkilâtında mevcut telefonların yıllık abone ücretleriyle şehirlerarası konuşma ücretlerini 
karşılamak üzere (200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.431 İskan işleri taşıma giderleri : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

13.432 Toprak işleri taşıma giderleri : 
Toprak komisyonlarının uygulama bölgeleri dışında bir yerden diğer bir yere veya başka ile intikal esmasında yapılacak taşıma 
igiderleri için (20 000) lira öde !>k teklif edilmiştir. 

13.510 Genel müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Genel müdürlük mevcut hizmet taşıtlarının işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere (25 000) lira ödenek teklif edilmiş» 
tir. 

13.520 Hikmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Genel müdürlüğümüzün taşra üniteleri olan toprak komisyonları ile Merkez Tamir ve Doğrama ve Konya Bölge Atölyesinde mevcut 
taşıtların yıllık işletme ve onarma masraflarını karşılamak üzere (1 775 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.611 G-enel müdürlük kira bedeli : 
Genel Müdürlük Merkez ve İller Teşkilâtının ihtiyacı için sözleşmeye bağlı olarak tutulan binaların yıllık kira bedeli ile 1972 
yılı için de mahkeme kararma, müsteniden vukubulacak kira artışlarını karşılamak üzere (1 050 00O) lira ödenek, teklif edilmiş 
tir. 

14.000 14.110 Hükümet konakları dışında oturasn örgütlerin yangından korunma giderleri : 
Devlet tarafından kullanılan binaların yangından korunma giderlerini karşılamak üzere (2 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 
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14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
M'e-zkûr tüzük gereğince tesis, malzeme, teçlhizat ve yiyecek stoku ile aydınlatma, ısıtma, taşıt işletme ve onarına giderlerini kar
şılamak üzere ödenek aktarılmasını teminon (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 ıKurs giderleri : 
idene! Müdürlük eğitim. merkezlerinin genel yönetim, giderleriyle yıl. içinde DSİ makimi eğitim merkezinde eğitim görecek çeşitli 
teknik elemanın kursları ve teşkilat mensuplarının hizmet içi eğitim giderlerini karşılamak üzere (040 000) lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : 
Genel Müdürlüğün yüksek öğrenim yapmış eleman ihtiyacının bir kısmını d işarda, yetiştirmek üzere her yıl 8 öğrenciye burs ve
rilmesine rağmen, ödenek yetersizliği dola.yısiyle 1!)72 yılında 5 öğrenciye burs. veri I m ek üzere (25 000) lira ödenek teklif edil
in iştir. 

14.550 Staj ve öğretim giderleri : 
1 . 0 . 11)64 gün ve 12010 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan kararname gereğince, yüksek öğrenim knrumlan.ndan (lenel. Müdür
lüğümüzde staj yapacak 15 öğrenci için 90 günlük sita.j süreleri zarfında kendilerini1 ödenecek yevmiyeleri karşılamak üzere 
(of> 000) lira ödenek teklif ediimistir. 

14.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Toprak, ve İskân müdürlüklerinde me/veııt taşıtların işletme ve onarma masraflarını karşılamak üzere (400 000) lira ödenek teklif 
edil mistir. 

15.000 15.481 Büro giderleri : 
ıliulgaıüstan/d.a.n. gelecek serbest (göçmenlerin kanuni işlemleri yapılıp mürettep malini ilerine sevk. edilinceye kadar göçmen misa
firin, an elerin d e barındı rıl ma lan gerekmektedir. JUı nedenle göçmen misarirhanelerinin. büro malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere (70 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.482 Ulaştırma -giderleri : 
iGöçmen rnisafirhaneleriyle eğitim merkezlerinin ulaştırma giderler/ini karşılamak; üzere (20 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Göçmen kalbul ve eğitim merkezlerinde mevcut taşıt ve kamyonların işletme ve onarma giderlerini 'karşılamak üzere (107 652) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

15.485 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
P>u madde kaldırılmıştır. 

15.486 Malzeme alım ve giderleri : 
ıTürk, Bulgar yakın akraHıa ve göç anlaşması gereğince haftada -100 ve ayda 1 2:00 olmak üzere 8 aylık sürede yurdumuza 9 600 
iseHbost göçmen gelmektedir. Göçmenlerin mürettep mahallerine sevk edilmeden önce misafirini neferde çeşitli kanuni işlemleri ya-
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ıpılırken her göçmenin fotoğrafı çekilmekte ve bu iş için şaıhıs başına (10 lira masraf yapılmakftadır. Ayrıca bu fotoğraflarm 
çekiminde kullanılan çeşitli alet ve makinenin bakım ve tamiri ile çeşitli fotoğraf malzemesi satmalmak üzere (90 000) lira 
(ödenek teklif edilmiştir. 

15.487 Yiyecek Alton. ve Giderleri : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

15.489 Diğer Alamı ve Giderleri : 
Lüzumunda ödenek aktamkniak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

16.000 16.121 Eülro Güderleri : 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Akköprü Merkez ve Tamir Doğrama Atelyesi ile Konya Bölge Atelyesinin Büro Giderleri ihtiyacı
nı karşılamak üzere (35 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.000 16.122 Uliaişltırma Giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz Akköprü Merkez Tamir ve Doğrama Atelyesi ile Konya Bölge Atelyesinin PTT re Ulaştırma giderlerini 
karşılamak üzere (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.125 Giydim Ku§ıaan Allım ve Giderleri : 
Bu Madde kaldırılmıştır. 

16.126 Malizeme Aılım ve Giderleri : 
16.121 Mıaddesinde açıklandığı üzere mevcut atelyelerin lüzumlu malzemelerinin satmalmmasmı teminen (150 000) lira ödenek 
teklif elilmiştir. 

16.129 DSgter Alımı ve Giderleri : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

16.370 iç Fuar ve Sergiler Giderleri : 
Yurt içinde açılacak fuarlara katılmak üzere lüzumlu resim, pano ve benzeri malzemenin satmalmmasmı teminen (1 000) Hra 
ödenek teklif edilmiştir. 

16.410 UlfuısAarcarâlsı Yurt içi ToplamMarı giderleri (Dünya Göçameaı ve Mülteciler Teslkülâltııuıı Türkiye'de yapacağı foplamtıiLar için) : 
Lüzumumla ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

16.710 Tapraik îsfls&n işleri Temsil Gidıertera : 
İskân konusunda görüşmeler yapmak üzere yurdumuza gelen yabancılara verilmesi gerekli ziyafet ve yurt içinde temsil dola-
yısiyle yapılacak çelenk ve benzeri giderler karşılığı olarak (6 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.712 Görevsel Temadi Giderleri : 
Konu ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdiğinde ödenek aktarılmak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 
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16.810 Bina Onaranı : 
İnşaatları tamamlanmış bulunan Güçmen Kabul ve Eğitim Merkezleri ile Akküprü Merkez Tamir ve Doğrama ve Konya 
Bölge Atelye binalarının küçük onarımlarını karşılamak üzere (40 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.820 Ma/kina ve Teçhizat Onarımı : 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtılan araziden ham olanlarının açılmasında ve ıslahında kullanılacak traktörlerin ilıtiyaeı için 
(R) formülünde tesıbit edilen malzeme ve diğer masrafları karşılamak üzere (30 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLE î t i : 
(TARlıM SI4KTÖKÜ) 

21.131 Mena itahdit ve tahsis projes inm gerektirdiği etüt, proje vs lıer türlü giidbrleri1 : 
Yurdun muhtelif yerlerinde mevcut ortamalı mera ve yaylaları süratle 1 ;ı'b«!h ile, köy tüze'! kimilerine tahsisi için gerekli 
etüt, proje çah-ş'ı-nalarmı gerçek leMi'rmıek ama'eiylo- (2 l(!0 0O0;) lira- teklif edilm r-'ir. 

21.132 (Jecicıi gör@v yollnğn : 
Lüzum hâsıl olmadığuruhi'n ödenek teklif ediiımemiştir. 

(.KONUT 8GKTÖ.IIÜ) 
21.711 Topcraksıız vs s& topraklı çiftçi1 -ailderıini yete** ş i i r l i tarımsal ılşletmdea' lıaljno getirme ile ilgili etüt, plân, proje ve her 

türlü, (giderleri : 
Köylerde topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerini tanımsal aile işletmeleri haluk1 getirmek aımaciyle Ua,zine araıziısimi'n tesbiti, 
tanıma. elverişliliklerinin tâyini için toprak ve' meta etütleri; tarımsal işletme plânlarına! yapıltna'S] için (850 OOO) lira tek
lif edilmiştir. 

,21.731 Bi>i'ge şartlanma uygun yeter gelirli î elt-m© ıtiplerhiıitn. tesbiti, a^aştı>rıiIoiıaı3i 2 : / / " c'ül, plân, proje ve her türlü giderleri : 
İkinei ]>eş Yıllık Kalkın'ima.' I'.lanı ve yıllık programlları uyarınca tarımsal :. m işletmeleri kurulması çalışmaları ile ilişkili 
kılınmak üzere bölge şartlarına uygun tarımsal aile işletme tiplerinin tesbiti araştırın a'sım gerveki eştirilmek için ('150 OÛÛ) 
lira teklif edilmiştir. 

21.741 Bııgüıiıe kindar yapılan topraklandırma ıçahşmalrriiiım ekonomik etkenliklerinin ara^ıKilması ile ilgili etüt, plân, pıroje v® her 
türlü giderleri : 
4753 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan. top rakibindi rma çalışmaları sonuıi'da kurulmuş bulunan aile iş1! etme1'erinde, top-
raklaındiT-mamn bu aile işletmeleri üzerindeki ekonomik etkeni erinin, araştırılması- ile ilgili etüt, proje ve her türlü gi
derlerini karşılamak amaeiyle (400 0(30') lira teklif cüikrıiştir. 

21.751 i sk ın 'mmmhjnmm yatırım öncesi çalışmaları ile ilgili etüt ve proje giderleri : 
Baraj, hava alam, tarih ve tabiat; kıymeti erinin korunması ve. kamu tesislerinin yapımı sebebiyle yerlerini terk etmek mec
buriyetinde' kalan ailelerin iskân imkân 1 arınım ve çeşitli ıslah ve developmaıı. çalışma kiriyle kazanılan arazilerin iskân 
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amaeiyle kullanılmasını sağlamak üzere gerekli etüt, plân ve proje giderlerini karşılamak amaeiyle (200 000) lira teklif edil
miştir. 

21.761 Köylük alanda dağınık yerleşim düzenlenmesi ile siğili ©tüt, proje giderleri : 
Dağınık yerleşimleri oluşturan sebepler, dağınık yerleşim ünitelerinin tesbiti, dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim 
ünitelerinden birinde veya yeni bir yerleşim yerinde toplanmasına ilişkin hizmetler için etüt, plân ve proje giderlerini kar-
şılaamk amaeiyle (800 000) lira teklif edilmiştir. 

22X00 YAPI TESİS VS BÜYÜK ON ABIM GîDEÎlLEPvİ : 
(KONUT SEKTÖRÜ) 

22.711 Yapı tesis büyük onarım giderleri. (Bu ödenek; «Düdiran aşiretinden 41 ailenin Siirt'te iskânı», imroz Adası tarımsal yerle
şim projesi», «128 ailenin Elâzığ'da iJkânı» projelerinin gerçekleştirilmesi amaeiyle sarf edilir.) : 
«Düdiran aşiretinden 41 ailenin Sirt'te iskânı» projesi için (225 OOO) lira, «İmroz Adası tarımsal yerleşim projesi» için 
(2 389 000) lira, «128 ailenin iskânı» projesi için (4 304 000) lirası olmak üzere toplam olarak (6 948 €00) lira teklif edilmiştir. 

22.790 Yapı -tesis ve ibüyük onarım giderler:! (Bu ödenekle; «Köy imar plânı, tip konut ve tarımsal yapı araştırma ve uygulama-, 
lan», «iskân dlisenleme ve köy gülüşme merkezi kurulması», «5098 ve 6093 sayılı kanunlara göre iskân», «Sarıkeçeli aşi
retine mensup göçebelerin iskânı», «Köylünün tip konut, tarımsal- işletme yapısı ve ekonomik tesis ihtiyaçlarını kendi
sinin çözümle-mesindeki gııcüım d&^ekldine», «Kalecik barajı altında kalan Kalecik köyünün nakli» projelerini gerçekleş
tirmek amaeiyle 1306 sayılı Kanunun ek 9 neu maddesine göre T. O. Ziraat Bankasındaki özel iskân Fonuna devredilir.) 
«Köy imar plânı, tip konut ve tanımsal yapı araştırma uygulamaları» projesi için (781 000) lira, «İskân düzenleme ve 
köy gelişme merkezlerinin kurulması» projı.d için (1. 000 000) lira, «5098 ve 6008 sayılı kanunlara göre iskân projesi için 
(1. 075 OOO1) lira, «Sankeçili aşiretine mensup göçebelerin iskânı» projesi için (2 000 000) 1 ira, «Köylünün tip konut, 
ekonomik tesis ihtiyaçlarını kendisinin çöziimlemesindeki gücünü destekleme» projesi için (4 000 000) lira, «Kalecik barajı al
tında kalan Kalecik köyünün nakli» projesi için (2 300 000) lirası olmak üzere toplam olarak (11 756 000.) lira teklif 
ödilmişir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIMLARI VE OlTARIMLARI : 
(TAKDİ SEKTÜEÜ) 

23.121 Taşıt lalımı : 
Mera tahdit ve tahsis projesinin gerektirdiği 10 adet 14 X 46 kişilik çift şoför mahalli arazi binek arabasının satınailınması için 
(800 000) lira teklif edilmiştir. 

23.122 Optik alet ve diğer malzeme v e makina alımları : 
Mera tahdit ve tahsis projesini nin! gerektirdiği optik alet ve diğer malzeme ve makina alımları için (600 000) lira teklif 
edilmiştir. 
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(KONUT SEKTÖRÜ) 
23.711 Optik alet ve malzeme ve makin a alımları : 

Toprak komisyonu çal ismail an uda kulalnıîmak üzere gerekli optik alet, teknik ma izcime v. s. filet makinalarm al um. ve onarım
ları içki (50 000 000) teklif edilmiştir. 

23.720 Nirengi, poligon ve her türlıü tesis güderleri : 
Toprak komisyonlarının nirengi poligon tesis masraflarını karşılamak üzere (]Oi\ COO) lira teklif edilmiştir. 

32.000 32.100 iKamulaştarna ve satmalıma İye deli (Oökçeikaya Bagajı inşaatı nedeniyle araş isi gül sahası altında kalacak olan Çalkaya, 
lEaraaaören "köylerinin nakil v e iskânı- ile aynı barajın göl sahası altında kalacak 3 köyün nakli ve Sivas - Yıldızeli - Nev
ruz /köyünün naJkil projeleırd için arazi ve arsa satmalına ve kamulaştırma (bedelleri karşılığı). T. C. Ziraat Bankasındaki 
özel iskân fonuma devredilir : 
Yapıhnlakta olan Gökçdkaya Barajınım inşaatı nedeniyle barajın göl saikası mı giren (.'a'îkay ve Ka,raeaören köylerindeki ailelerin nakil 
ve iskânı ile aynı barajın gül saüası altında kalacak •> köyün nakil ve is kânı- ve Sivas ili Yıldızeli İlçesinin Nevruz kö
yünüm nakli projeleri ile ilgili olarak a'razi ve arsa. satınahnımusını t e minen ( 7 n'5() 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

32.200 Kelban Barajı göl sahasından çıkacak nüfustan Devlet eliyle iskânlarını isteyen ailelerin iskânı ^cin tarım arazisi, konut ve 
işyeri arsası satımainıa veya kamuilaştunma .bedeli. ()&atınalmaca(k tarım arazisi ve arsalar, satmalına veya kamulaslturma be
delleri üzerinden faizsiz olarak broçlandırlmıak suretiyle iskân edilenlere devredilir. Satmalıma veya kamulaştırma bedelleri 
sarf ve tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, Maliye, imar ve İskân ve Çalışma baikanlıMarmca mtiştere-

'ken ıhaızırlanıacak yönetmelikte gösterilen esaslar dairesinde sarf edilmek üzere T. C. Ziraat Bankasındaki özel iskân fonuna 
devredilir : 
Lüzumumda ödenek aktarılma k üzere (.1) lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.640 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandmmia jKaaıuraunun 47 noi maddesi gereğince açılan özel fona : 
4753 sayılı (Çiftçiyi Topraklandı rma! Kanunııımn 47 inci m'adldesi gereğince T. (\ Ziraat; I >a likasında kurııllıı özel fonum takviyesi 
anmeiy'le adı gecen bankaya yatınknak üzere (19 (XX)1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.641 1306 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesi gereğince açılan özel iskân fonu. (T. C. Ziraat Bankasına devredilir.) : 
Hatay ili Kırıkhan ilçesinin Alakoyun mevGriinide projesine göre yerleştirilecek 173 ailede 865 nüfusun yerleşim ve ekonomik 
kalkınmalarını sağlamak amaciyle 2510 sayılı İskân (Kanununa ek 1306 sayılı Kanun hükümlerine göre mezkûr ailelerin yiyecek,, 
giyecek, yakacalk, taşıma ve donatım malzemesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere (2 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.690 özel fon zararı (T. O. Ziraat Bankasına ödenecek) : 
T. IC. Ziraat Bankasında kurulu özel fonun 1969 bilanço yılı zararı olup çiftçiyi topraklandırma kanununun 51 nci maddesine gö
re adı geçen banlkaya yatırılmak üzere (82 975) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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34.720 Uluslararası demeklere katılıma payij : 
(Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli 21 . 4 . 1969 gün ve 47-37/2853 sayılı emirde de belirtildiği üzere Dünya 
ıGröçmen ve Mülteci (Meselelerini Araştırma Derneğine (AWH) katılma payı olarak yılda (2 000) İsviçre Frankı ödenmektedir. 
Döviz kurlarındaki artış nedeniyle (1 İsviçre Frankı - 3,71 Tl. hesabiyle) 1970 yılı için (8 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.671 2510 sayılı Kanun hükümlerine g<öre iskân edilecek geçmen ve mülteci ve nakle tabi kimselere yapılacak mesken, tarım alet, va
sıta ve kredi yardımı : 
ıDanıştaydan karar alıp iskân hakkı doğaeak ailelere, aile başına (4 000) liradan en eok 10 aileye yardım yapılmak üzere 
(40 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü memurlarına öğle yemeğine yardım sandığına ödenmek üzere : 
Toprak ve İskân İşleri G-enel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında mevcut 383 personelin •% 60 ma günde 125 kuruş ve yılda 230 
gün hesabiyle öğle yemeklerine yardım olarak (67 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar : 
(Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere '(1) lira teklif edilmiştir. 

35.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle yapılacak yardımlar : 
Lüzumunda ödenek aktarılmak üzere !(1) lira teklif edilmiştir. 

36.000 36.200 Dış devlet borçları (Avrupa Konseyi iskân fonundan ikraz olunan kredilerin taksit ve faiz karşılıkları) : 
Muhtelif tarihlerde ve çeşitli projelerle Avrupa Konseyi Millî Mülteciler ve Avrupa'daki nüfus fazlalıkları iskân fonundan alın
mış bulunan kredilerin 1972 yılı için de ödenecek olan faiz ve anapara karşılıkları (145 645,28) dolar olup, bunun karşılığı olarak 
(1) dolar 15,15 Tl. hesabiyle (2 206 527) lira ödenek teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan : 
•Gecen yıllar borçlarını karşılamak üzere (320 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Dışişleri Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesi için tosbit edilen ödenek cari harcamalar için (596 940 144) lira ve transfer harcamaları için de 
(113 569 703) lira olmak üzere cem'an (710 509 847) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Maddeler itibariyle gerekli izahat aşağıda açıklanmıştır. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödemeği : 
159 sayılı Kanun gereğince ayda (1 000) lira hesabiyle ödenek konulmuştur. 

12.000 12.110 Genel idare Devlet memurları aylıkları : 
Dışişleri Bakanlığı yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarında görevli memurların kadroları ayırdodilmemiştir. Bu durumda 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanuna istinaden Bakanlık merkez teşkilatındaki 716 adet memur ve hizmetlile
rin intibakları neticesine göre (17 793 119) lira ödenek konulmuştur. 

12.111 Dış kuruluş Devlet memurları aylıkları! : 
Dışişleri Bakanlığı yurt dışında görevli 549 adet memur ve 1 140 adet hizmetlilerin dışımda 45 adet daha torba kadrodan talebedi-
ien kadroya göreve emsal tazminatları da nazara alınarak (125 535 884) lira ödenek konulmuştur. 

12.261 Dış kuruluş isöaîeşmeli personel iicrati : 
Dış kuruluşlarımızda halen sözleşmeli personel mevcut değildir. Tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

12.262 Merkea teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti : 
Merkezde henüz böyle bir istihdam, yo'kıtur. Tertibin muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

12.280 İşçi üarelfei : 
Bakanlık binası ve yabancı konuklar Köşkü zaruri hizmetleri için gündelikle tutulmakta olan bahçivan, çamaşırcı ve ütücü gibi 
işçilerin ve Bakanlık içindeki yer değiştirme1]erde veya hariçten eşya ve malzeme nakli sırasında tutulan hamal ve sairlerin gün-
idelükleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran (10 000) lira noksaniyle (90 000) lira konulmuştur. 

12.311 Aile yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun tatbiki dolayısıyle geçen yılda konulan (35 000) lira ödenek kifayet etmediğinden (63 0O0) 
lira teklif edilmiştir. 

12.312 Dış kuruluş aile yardımı : 
657 saydı Devlet Memurları Kanununun tatbiki d olay isiyle dış kuruluşlarımızda memurlarım izin aile yardımım1 karşılamak: üze
re geçen yıla nazaran (40 000) lira fazlasiyle (90 000) lira konulmuştur. 
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12.321 Doğnım yardımı : . • • • • • ' 
G«çen yıllar tatbikatı göz önün le tutularak geçen yıldaki ödenek miktarı bulunan (5 000) lira kifayet, etmediğinden (4 000) lira 
fazlasiyle (9 000) lira teklif edilmiştir. 

12.322 Dış kuruluş doğum yardımı : 
Geçen yıllar tatbikatına göre ih lyacm bu miktarla karşılanamıyacağı mülahazasıyla (4 000) lira fazlasiyle (9 000) lira teklif edil
miştir. 

12.331 ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun meriyete girmesi dolayısiyle tahminî olarak geçen yıla nazaran (12 500) lira fazlasiyle 
(22 500) lira teklif edilmiştir. 

12.332 Dış kuruluş ölüm yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurların maaşlarında yapılan yükselme nazara alınarak geçen yıla nazaran (17 000) 
lira fazlasiyle tahminen (27 000) lira teklif edilmiştir. 

12.341 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
657 sayılı Kanunun 209 ncu mad lesi gereğince memurun bakmakla yükümlü olduğu aile efradı en az 4 kişi hesabiyle bunların 
muayene ve ilâç ücreti erindeki artışlar da göz önünde tutularak geçen bütçe uygulamalarına göre ihtiyacın geçen yıla nazaran 
(20 000) lira noksaniyle (180 00)) 'lira teklif edilmiştir. 

12.342 Dış kuruluş tedavi güöeırlerd : 
657 sayılı Kanunun 209 ncu mad leşi gereğince memurun bakmakla mükellef olduğu aile efradı 4 kişi hesabiyle dış teşkilâttaki 
883 memur ve hizmetlinin muayene ve ilâç ücretti erindeki artışlar da göz önünde tutularak geçen yıl bütçe uygulaması da naza
ra alınmak suretiyle geçen yıla nazaran (30 000) lira noksaniyle (270 000) teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıM'arı : 
657 sayıüı Devlet Memurları Kanununun tatbike girmesi dolayısiyle 1 265 kadronun % 14 kesenek karşılıkları ile % 100 artışları 
nazara alınmak suretiyle (5 081 954) lira teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun meriyete girmesi dolayısiyle sigortaya tabi işçi çalıştırılmadığından maddenin muhafazası 
için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.390 Dış kuruluş mahallî hizım'e l̂iGıeri çeşitli sosyal yardımları : 
Dış temsilciliklerimizde çalıştırılan mahallî hizmetlilerden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına girenlerin adetleri dışın
da yabancı uyruklu hizmetlileri ı sigorta primleri ile noel, nevruziye ikramiyeleri ve işten ayrılma tazminatları karşılanmak üze
re (1 455 192) lira teklif edilmiştir. 
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12.391 Gdyeeelk yardımları : 
Devlet Memurları Kanununun 211 nei maddesi gereğince yaı-dıtmeı hizmetlilere yapılacak yardımları kapsamak üzere (50 40ü) 
ldra teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
ligMi yönetmeliğin. hazırlanmasına 'kadar yapılacak yiyecek yardımlarını kapsamak üzere (1) lira teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
lllligili yönetmeliğin tanzimim3 kadar* maddenin muhafazalı iein (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.710 Teansil gıidierleri : 
Özel yönetmeliği hazırlanıncaya kadar maddenin ünuıhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.740 Konut ödemeği : 
iGenel Sekreterlik resmî konutunun kira sözleşmesine göre yıllık kira bedeli, su, elektrik, havagazı, asansör giderleri, mazot, ay
dınlatma ve temizdik resmi ille telefon giderleri için geçen yıl ödeneğine nazaran (7 500) lira fazlasiyle (67 500) lira konulmuştur. 

12.811 Yur't içi sürekli görev yolluğu : 
İMeslıek ve idari memurları ile telsiz memurları1 yarışma sınavlarını kazanan aday'nr ile emekliye ayrılan memurlardan Ankara dı
şında ikâmet edenlerin yurt içi sürekli görev yolluklarının karşılanıması için geçen yılda -olduğu gibi (5 000) lira teklif edilmiştir, 

12.813 Yurt içi geçici görev (yolluğu : 
Yurdumuzu ziyaret eden yabancı konuklara ayrılacak milim and arlar ile yurt içinde geçici olarak görevllendiriloıiılerin yollukla
rını ve mesll'ck memurları için Anadolu'da tetkik ve müşahede gezilerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması için resmî ziyaret 
ve davetlerin artması ve [Bakannı Parlâmento dışından ataınıması dolayısiyle aylık yolluk tutarı (.'! 500) lira da bütçemizin bu 
maddesinden karşılandığı için (62 000) lira teklif edilmiştir. 

12.832 Yurt içi feon^re ve konferans yolluğu : 
. Yurdumuzda yapılacak Ulnsılararası, toplantı, kongre ve konferanslara iştirak edecek kimselerin yurt içi yollukları karşıilığı ola

rak 1971 yılı ödeneğine nazaran (]'•] 750) lira noksaniyie (5 0O0) lira ödenek konulmuştur. 
12.841 Yurt Üçi tedavi yolluğu : 

iBakanihk memurlarının yurt içi tedavi yollluklarmın. karşulığı olarak geçen yda nazaran. (50) liı-a. fazia-siyle ((S20) lira teklif edil
miştir. 

12.851 Yuüt dışı sürekli görer/ yolluğu : 
1971 malî yılı içinde yapılan tâyin \re nakiller dolayısiyl'e bu maddeden birinci (i ayda. (2 728 190) lira sarfiyat yapılmıştır. 1972 yı
llında. di'"ş ardan merkeze, merkezden dışarıya 409 meslek ve idari memur ile {oİNiiz cperatörünürı nakil ve tâyinleri yapılacaktır. Ay
rıca emniyet ve kendi vatandaşlarımıza iş vermek mülâhazalariyle teimsilciliklenlmi'z hizmetli kadrolarının Türle personeli ile tak
viyesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Hu sene dış temsi'lcttliklcre gönderileoeik ve taahhüdeftikleri hizmet sürelerini doldurmuş 
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olup, merkeze alınacak hizmetli 160 civarındadır. Bu duruma göre dış yevmiyeler ve vasıta ücretlerinde meydana gelen artış 
nazarı itibara alınarak bu tertibe (200 000) lira fazlasiyle (5 200 000) lira konulmuştur. 

12.852 Cumhurbaşkanı ve Başbaikanın yurt dışı yolculuk giderleri : 
Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yabancı ülkelere yapacakları resmî ziyaretlerin gerektirdiği giderleri için, harcama ihtiyacını kar
şılamadığı takdirde Maliye Bakanlığınca lüzumlu ödenek ilâve edilmek üzere geçen yıla nazaran (1 500 000) lira fazlasiyle 
(2 205 000) lira ödenek konulmuştur. 

12.853 Yurt dışı g'eçiei görev yolluğu : 
1. — Dış teşkilâtımızın sayıca az memurla çalışmakta olmasından dolayı, bâzı hassas 'bölgelerden veya iş hacminin yüksek oldu
ğu temsilciliklerde yıllık izne ayrılan memurlar sebebiyle veya görevin icaplarına uygun olarak merkezden meslek memuru, idari 
memur ve telsiz memuru gönderilerek hizmetin aksamaması sağlanmaktadır. İstişare maksadiyle merkeze çağırılan elçiler için ya
pılan veya bölge elçilerinin merkezde veya bölgeleri içinde bir mahalde aktedilen toplantılara katılmaları sebebiyle yapılan mas
raflar için bu maddeden 1971 yılının ilk 6 ayında yapılan sarfiyat (1 212 786) lirayı bulmuştur. 
2. — Bakanlığın dış temsilciliklerle olan kurye irtibatı, âzami tasarruf ölçülerine uyulmasına rağmen ilk 6 ay için (2 647 668) 
liraya baliğ olmaktadır. Kuıyelcri karşılama ve dış temsilciliklerimize yapılan geçici görev masraflarını karşılamak üzere dış tem
silciliklerimiz tarafından yapılan sarfiyat, (300 000) lira tutarındadır. 
3. — Bakanlıkça dış temsilciliklere uçak ile ka.rgo olarak gönderilen bilûmum kitaplar, filmler, broşür, basılı kâğıt, defter, bay
rak, kıymetli kâğıt, pasaport, cilt halinde makbuzlar, millî kıyafetlerimize ait giyecekler ve saire için (250 000) lira ödenmek
tedir. 
4. —• Telsiz cihazlarının bakımı ve. haberleşme güvenliği için (350 000) lira ödenmektedir. 
Geçen yılda verilen ödenek hizmeti karşılamadığından (1 261 378) lira ek ödenek talebedilinişti. Bu durum karşısında geçen yı
la nazaran (976 250) lira fazlasiyle .(3 500 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.856 Yurt dışı İmruluşlar geçici gtörev yolluğu : 
Bağımsızlığını kazanan Afrika devletleri ile Güney - 'Amerika ve Asya'da bulunan devletlerin çoğunda yeni temsilcilikler açıl
masına bugünkü şartların imkân vermemesi sebebiyle bu bölgelerde mevcut temsilciliklerimizin aynı bölgelerdeki diğer dev
letler nezdinde akredite edilmesi yoluna gidilmektedir. Siyasi ilişkilerimizin arzulanan seviyede ve müessiriyette gelişebilmesi için, 
geçen yılda verilen ödenek hizmeti karşılamadığından (93 750) lira ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Yukarda açıklanan hiz
metlerin yerine getirilebilmesi için geçen yıla nazaran (62 500) lira fazlasiyle (250 000) lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
Yurt dışında yapılacak uluslararası kongre ve konferanslara Hükümetimizi temsilen katılacak temsilcilerin yolluk ve giderleri 
karşılığı olarak konulmuştur. Uluslararası toplantılara, özellikle Kıbrıs, Ortaıkpa/.ar, ÖENTO, NATO ve diğer ticari ve ekonomik 
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meselelerle ilgili toplantılarla, Uluslararası önemde gençlik teşekküllerine, bu teşekküllerle alâkalı kongre, toplantı ve konferans
lara, yurdumuzdaki bilim ve kültür kurumlarından gönderilecek temsilci ve heyetlerin yolluk ve giderlerinin de bu maddeden kar
şılanabilmesi amaciyle 1971 bütçesine konulmuş olan ödenekten birinci 6 aylık harcamalar nazarı itibara alınarak ve verilen öde
neğin kifayet etmemesi neticesinde talebedilen (700 000) lira ek ödenek de dikkate alınarak (̂2 500 000) lira ödenek teklif edil
miştir. 

12.881 Yurt dışı tedaiyi yolluğu : 
Dış kuruluşlarımızda görevli memurların tedavi yolluklarını 'karşılamak üzere geçen yıla nazaran (1 300) lira fazlasiyle (6 000) 
lira ödenek konulmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez kuruluşunun kırtasiye alımları ve giderleri için gecen yılda olduğu gibi (100 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez kuruluşu ve dış kuruluşların basılı kâğıt ve defter ihtiyacını karşılamak üzere geçen yıla nazaran (25 000) lira 
fazlasiyle (200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve deminbaş alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez kuruluşu içerisinde yer alan daire ve büroların demirbaş eşya, malzeme ve teçhizat ihtiyaçlarının karşılanabil
mesi için artan büro ve hizmet alanlarına rağmen tasarruf prensibi çerçevesinde, geçen yılda olduğu gibi (200 000) lira teklif 
edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Bakanlık merkez daire ve büroları için yerli ve yabancı gazete, dergi, kitap ve diğer yayınların satmalma ve yıllık abonman 
bedelleriyle Türkiye'nin uluslararası siyasi, ekonomi, sosyal ve kültürel ilişkileri ve sorunları üzerinde yerli ve yabancı bilim ku
rumları ve bilim adamları ile işbirliği halinde Türkçe ve yabancı dillerde hazırlatılacak yayınların giderlerine katılma payları ve 
her türlü telif hakkı ücretlerini 'karşılamak üzere, geçen malî yılda (300 000) lira ödenek konulmuştu. Buna göre yabancı dergi, 
igazete ve periodikler için (130 000) lira, kitap ve basılı eserlere ı(40 000) lira, Türkçe gazete ve dergilere (40 000) lira, Türkçe 
kitap ve çeşitli yayın ihtiyaçları ve katılma payları ile telif hakkı ücretleri için '(40 000) lira olmak üzere geçen yıla nazaran 
(50 000) lira noksaniyle (250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yalkacak alımları ve giderleri : 
Başbakanlıkla Bakanlığımızın işgal ettiği binanın merkezî ısıtma tesisatmm 7 aylık Fuel Oil sarfiyatı olan 500 ton ve Balgat'taM 
ulaştırma istasyonunun yıllık sarfiyatı 40 ton olmak üzere 540 ton tutmaktadır. Bunun 200 tonu (755,57) liradan (151 114) lira, 
340 tonu (726,67) Mradan (246 863,80) lira, Akademi binasının 25 ton kömür bedeli (6 250) lira ki, ceman (404 227,80) lira yakıt 
'bedeli alarak, havagazı bedeli, bakım ve tesisat giderleri de nazara alınarak geçen yıldan (224 400) lira fazlasiyle (450 000) lira 
ödenek konulmuştur. 
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13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
OBütçenin diğer maddelerinden karşılanamıyan ilân, çelenk ve genel yönetimle ilgili diğer çeşitli giderleri için fiyat artışı da na
zara alınarak geçen yıl ödeneğinden (100) lira fazlasiylc (33 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Bakanlık merkez binasının, Akademi ve yeni açılan Ulaştırma istasyonunun ısıtma tesisatı, temizlik, bahçe sulanması ve içme su
yu ihtiyacı için geçen yılda olduğu gibi (70 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Bakanlık merkez binasının temizlik ve bakını işlerine ilişkin giderler için yapılan fiyat artışları dikkate alınarak geçen yıla na
zaran (3 850) lira fazlasiylc (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Bakanlık binasının aydınlatma ve eJektrik enerjisi ile çalışan ımakina ve cihazlarının eeryan sarfiyat 'bedelleri ile mevcut tesisat 
ve teçhizatın malzeme ve gereç giderleri, ek binanın ve telsiz istasyonunun aydınlatma elektrik bedelleri karşılığı olarak, elek
triğin kilovatına yapılan % 25 fazla bir zam neticesinde ve beş ay 35 000 kilovat, yedi ay 45 000 kilovat hesabiyle 12 aylık 
400 000 kilovat, kilovat saati 53 kuruştan (259 700) lira, 12 aylık maktu gider toplamı (180 000) lira olmak üzere ceman 
(439 700) lira tutmaktadır. Bu durumdan geçen yıla nazaran ı(209 700) lira, fazlasiyle (439 700) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Bakanlık binası bahçelerinin fidan, çiçek, tohum, gübre, çim ve diğer çeşitli malzeme bedelleri bakım giderleri için, ihtiyaca ye
terli olacağı hesabedilen geçen yıl ödeneği (3 760) lira konulmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Bütçede tertibi bulunmıyan genel yönetimle ilgili giderleri karşılamak üzere geçen yıl bütçe uygulaması itibariyle (4 700) lira 
aynen konulmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Bakanlık ile Birleşmiş Mili eti er Daimi 'Delegeliğimiz, Waşington Büyükelçiliği ve Amerika kıtasındaki diğer temsilciliklerimiz ara
sında devamlı ve düzenli haberleşmenin sağlanması amaciyle, Ankara - New - York - Ankara arası teleks irtibatı için PTT ve 
Amerika E. €. A. müesseselerine ödenmesi gereken terminal hissesi '(960 000) lira, Ankara - lokal devre, Ankara - İstanbul kanal, 
Ankara cihaz kirası, New - York - Ankara teleks hattı Amerika terminal hissesi, AYaşington - 'New - York dahilî hattı ve cihazları 
ücretleri ile son siyasi gelişmeler ve özellikle Kıbrıs meselesi dolayısiyle Amerika kıtası dışındaki bâzı temsilciliklerimizle kurul
ması zaruri olan teleks irtibatları harcaması : Ankara - 'Tunus, Ankara - Bern, Ankara - Tokyo - Viyana - Budapeşte, Tunus -
Ankara, Bern - Ankara, Tokyo - Ankara, Budapeşte - Viyana teleks kiraları için yılda ceman (819 500) Hraya baliğ olmaktadır. 
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(Bunların dışında temsilciliklerinıiz ile normal posta ve telgraf giderleri karşılığı (944 500) lira hesabedilmiştir. Buna göre, yukar
da belirtilen teleks bağlantıları tesisat ve kira 'harcamalarının ve no.rm.al posta ve telgraf giderlerini (karşılamak üzere, posta 
ücretlerinde 1971 yılında meydana gelen son artışlar da dikkate alınarak geçen yıla göre >(600 000) lira fazlasiyle (2 800 000) lira 
ödenek teklif olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Başbakanlık, 'Devlet (Bakanlığı teşkilâtı ve bakanlığımız hizmetleri için kullanılan ortak telefon santralına 'bağlı telefonların 
konuşma bedelleri, tesisat ve bakım giderleri ile merkez daire ve bürolarının dış hat direkt telefonlarının abonman ve konuşma 
ücretleri, tesisat, bakım ve malzeme giderleri için geçen yıl bütçesine konulan (260 000) lira ihtiyacı karşılamamaktadır. PTT 
telefon ücretlerine 1971 yılında yapılan '% 100 - % 150 oranında zam da nazara alınarak 1971 yılında alman ödeneğin (90 000) 
lira fazlasiyle (350 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Balkanlık merkez teşkilâtında mevcut ve yeniden satmalınacak döşeme ve demirbaş eşya, malzeme ve teçhizatın bakanlık binası 
içinde ve servisler arasında, bir yerden diğer bir yere taşınması ve yerleştirme giderleri olarak geçen yılda konulan ödenek kâfi 
gelmediğinden (10 000) lira 'aktarma yapılmıştır. 'Buna göre (10 600) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme araçları 'giderleri : 
.Maddenin muhafazası için ı(l) lira ödenek konulmuştur. 

13.510 Bakanlık otomobil işletme ve onarma giderleri! : 
«Bakanlık makam taşıtının normal, işletme ve 'bakım giderleri ile onarım ve revizyon bedellerinin karşılanabilmesi için benzin, yağ 
ve yedelk parça fiyatlarındaki artışlar dolayıısiyle (6 000) lira fazlasiyle (23 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Bakanlık merkez teşkilâtında halen 1 genelsekrctcr binek otosu (1970 Chevrolet), 5 hizmet taşıtı (Binek 955, iMcreedes 1963, Pley-
mouth 1965, (Buick 1960, (Buick 1955, bir kaptıkaçtı (Volskwagen 1968), bir jeep (Land - Rover 1960), bir Triportör (Arçelik) 
kullanılmaktadır. (Bu taşıtlardan uzun süreden beri hizmet gören eski model otoların bakım ve zorunlu onarım giderleri ile artan 
yakıt ve yedek parça bedellerinin karşılanabilmesi için geçen yıla göre (54 120) lira fazlasiyle (150 000) lira konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
(Bakanlık meslekî eğitim kurs ve konferansları ile kütüphane ve depo yer ihtiyacını karşılamak üzere Dışişleri Bakanlığı Aka
demisi binası olarak kiralanan binanın yıllık ı(66 000) lira, bayrak deposunun yıllık kirası (6 000) lira ve nıalsahibinin zam ta
lebi (1 500) lira olmak üzere geçen yılki bütçe rakamımdan (80) lira noksaniyle (73 500) lira teklif olunmaktadır. 

14.000 14.110 Yanığından korunma giderleri : 
Maddenin muhafazası için >(1) lira ödenek konulmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin gereMirdiği giderler : 
(Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur. 

http://no.rm.al
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14.342 7126 sayılı Kanıma dayaaularak çıkarılan tüzüğün, 119 ucu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddemin muhafazası için '(1) lira ödenek konıümuştur. 

14.430 Para taşıma giderleri : 
Dış kuruluşlar memur ve hizmetlilerinin aylık, ücret ve diğer istihkakları ile misyonların idari ödeneklerinin havale giderleri ve 
banka komisyon ücretleri karşılığı olarak, bütçe uygulamasına göre geçen yıl ödeneği üzerinden (18 800) lira konulmuştur. 

14.510 Kurs giderleri 
[Bakanlık meslek, idai'e ve büro memurlanmn hizmet içi meslekî ve teknik eğitimlerini sağlamak üzere 1972 yılında Dışişleri 
Akademisi çerçevesinde düzenlenecek kurs, seminer ve konferanslar için okutman uzman, konferansçı ücretleri ile kurs gider
lerinin »karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneği olan (20 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

14.520 [Bural ejderleri : 
Bakanlık memurlan için burs programları uygulanması halinde gerekld ödenek .sağlanmak üzere geçen yıl olduğu gibi (1) lira 
konulmuştur. 

15.000 15.811 Dış 'kuruluş (büro giderleri : 
Bakanlığımıza bağlı dış kuruluşl arın sayısı halem 59 Büyükelçilik ve elçilik, G daimi delegelik ve 40 başkansolosluk ve konsolosluk ol
mak üzere 105 temsilciliiğe varmıştır. Bu temsilciliklerimiz, kançılarya, resmî ikametgâh ve ek binalar itibariyle 212 yerleşme birimi içe
risinde toplanmaktadır. 1972 malî yılı içinde, Çin, Halk Cumhuriyeti, Midisi Sahili, Filipinler ve Kolombiya ve Konıgıo'de Büyükelçilik
ler, Hong - Kok, Dacca, Melborn ve işçilerimizin özellikle yoğun olduğu ülkelerde açılması kararlaştırılabilecek başkonsolosluk 
ve konsolosluklarla mevcut temsilciliklerin ve yerleşme birimlerinin sayısı artmış olacaktır. 1971 - 1972 dış ülkeler cari fiyatları 
üzerinden 105 dış temsilciliğimizin yalnızca cari harcamalar için 1972 malî yılı ödenek ihtiyacı (14 000 000) lira olarak hesaplan
mıştır. Sofya, Kabil, Beyrut'da. yapımı bitmek üzere olan büyükelçilik binaları ile Moskova ve Cenevre'de satın alman Devlet 
malı binaların yeniden tefriş ve yeni açılacak büyükelçilik ve konsolosluklara! kuruluş ve cari yönetim giderleri tahmini ise 
(2 000 000) liradır. Bu suretle cari harcamalarının karşılanabilmesi için lüzumlu ödenek (16 000 000) lira tutmaktadır. Büro 

(giderleri maddesi içinde yer alan Dş Kuruluş yıllık cari giderlerinin, 105 dış temsilciliğin bulunduğu 212 yerleşme birimi itiba
riyle ortalama harcama unsurları üzerinden tesbiti halinde, bir yerleşme birimi için istatistikî rakamlar şöyledir: Kırtasiye 
(15 000) lira, Temizlik (7 000) lira, Aydınlatma - Elektrik (28 000) lira, Isıtma (20 000) lira, Su -Havagazı (9 000) lira, \b akım -
onaran (20 000) lira, yayın giderleri v. s. (5 000) lira <olmak ü/zere toplam (66 000) liradır. Bu hesaba ıgöre mevcut temsilciliklerin 
212 yerleşme birimi için yıllık cari büro giderleri ödenek ihtiyacı (212x66 000 = 13 992 000) liradır. Dış temsilciliklerimiz demir
baş eşya ve mefruşatının yenilenme ve bakım ihtiyacı ise, son yıllar bütçelerinden karşılanamamıştır. Halen dış temsilciliklerimiz
de yaklaşık olarak (125 000 000) lira değerinde demirbaş eşya ve mefruşat vardır. Bu eşyanın büyük kısmı 25 - 30 yıldan beri 
kullanılmakta olduğundan, belli bir program çerçevesinde yenileme ve onarım yolun?, gidilmediği takdirde, ileride bütçeden önem
li meblağlara varacak harcama la bulunulması gerekebilecektir. Bu itibarla, dp temsilciliklerimizin demirbaş eşya ve mefruşat 
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mevcutlarının 1972 malî yılından itibaren amortisman esaslarına uygun olarak ve yıllık programlar halinde yenilenme, değiştirme 
ve onarım giderlerini karşılamak amacıyla ilk plânda (2 000 000) liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. Bu suretle, büro giderleri mad
desinde dış temsilciliklerin cari harcamaları için (14 000 000) lira, yeni açılacak misyonlar kuruluş giderleri için (.1010 000) lira ol
mak üzere, toplam (15 610 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Bu meblâğ geçen yd bütçe rakamından (1 610 000) lira fazladır. 

15.8H2 Ulaştırma giderleri : 
105 Dış temsilciliğimizin posta ve telgraf ücretleri ile telefon abone bedelleri, hat kiralama, telefon tesis, balanı, ruakil ve teç
hizat harcamaları, taşıma giderleri için 1971 malî yılı bütçesine konul muş olan (4 000 000) 'lira ödenek ihtiyacı karşılamamakta
dır. Yurt dışında, özellikle işçi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerdeki dış misyonlarımızın harcama ihtiyaçlarının 
karşılanabilmesi ve 1972 yılında yeni açılacak dış temsilcililklcrimiz ödenek ihtiyaçları ile enflasyonist ülkelerde gittikçe artan posta-
telgraf - telefon giderleri dolayısiyle, bu madde ödeneği, her temsilcilik için takriben (45 000) liralık yıllık plâfîon üzerinden as-
Igari bir rakam olmak üzere (4 500 000) lira teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran (500 000) llira fazladır. 

15.313 Dış Kuruluş taşıt işletme ve onarma ıgiderleri : 
Büyükelçilik, elçilik ve daimi delegeliklerimizin mevcut 66 adet makam taşıtının sigorta primleri, işletme, onarma, balkım ve ye
dek parça alım giderleri için 1972 yılında yeni açılacaik misyonların ihtiyaçları eklenmek suretiyle (200 000) lira fazlasıyla 
(1 300 000) lira ödenek konulm ustur. 

15.814 Kira ıbedefli : 
105 Dış temsilciliğimizin yerleştiği Devlet analı binaların sayısı halen 48 olup, ikametgâh, kançılarya ve ek kançılarya olarak 
kira ile tutulmuş 107 bina ve daire ile depo, garaj ve arsanın yıllık kira bedelleri. Devlet malı binaların ve kiralık yerlerin söz
leşmelerine göre ödenen sigorta primleri, vergi ve resimleri itibariyle (10 261 6 39) lira tutmaktadır. 1972 yılında yeni açılacak 
dış temsilciliklerimiz kiralık binalarının icar bedelleri ve mevcut temsilciliklerin kira bedellerindeki artışları karşılamak üzere 
(1 000 000) lira ve kira sözleşmelerine göre tarafımızdan ödenmesi gereken ortak isletme giderleri, bakım, onarım ve sigorta be
delleri ile sözleşmelere ilişkin çeşitli giderleri için (200 000) lira olmak üzere (1.1 462 000) lira ödenek teklif edilmiştir. Geçen yı
la nazaran (422 000) lira fazladır. 

15.815 Giyim - Kuşam alım ve giderleri: 
Dış temsilciliklerimizde çalışan mahalli hizmetlilerin resmî üniforma, elbise ve diğer giyim - kuşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
geçen yıl bütçesine konulmuş olan (550 000) lira ödenek aynen teklif edilmiştir. 

15.817 Ziyafet giderleri : 
Dış temsilciliklerimizin devlet temsil görevinin, gerektirdiği ziyafet, ağırlama ve .10ren giderlerinin, karşılanabilmesi ve 105 dış 
misyonumuzun ulusa! günlerimiz dışında normal davet giderlerine de malî kaynak ve imkân sağlanabilmesi için 1972 yılında yeni 
açılacak temsilcilikler ihtiyacı Via esas alınarak (5 '300'1 00ü1) lira teklif edilmiştir, (ıC'Çeın yıla göre (500 000) lira fazladır. 
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15.819 Diğer alım ve giderleri : 
Dış temsilciliklerimizin (K) ret velinde beliufilen harcama esaslarına ft'öre, aidat , hediye, çelenk, ilân ve ıma'haîlî hayır kurumla
rına bağış giderleri karşılığı olarak .üv -̂en yıl ödeneni (200 01)0) lira aynen teklif edilmiştir. 

15.821 Özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve giderleri : 
df)8 saydı Kamına yöre fakrı konsolosluk ve başkonsoloslukla rıımı.za verilmesi gereken aidat ile ha.berkşme ve kır tasiye giderleri 
ve iş hacmi geniş ulan yerlerde ödenmesi Bakanlıkça uygun görülecek sekreter ücretlerini karşılaımak üzere geren yıl bültee öde
neği (J'öO 000) lir,a aynen konulmuştur . 

16.000 16.116 Malzeme lalım ve giderleri : 
(ı'enişleyeıı iş hacmi ve malzeme fiyatla; nida. meydana gelen ar t ış lar göz önünde t u tu l a r ak Bakanl ık basımevine lüzumlu mal
zemenin temini k in ü'e(;en yıla nazaıau ı! 2n(i) İka fa zl asiyle s 20 000) lira t e k l k olunmaktadır . 

16.119 Diğer alım ve giderleri : 
Tkîsiımcvinde çalışan teknisyeni ve hizmet iürre, zehirlenmeyi önlemek üzere verilen MU ve yoğur t bedelleri i]e diğer gider
ler karşılığı olarak geçen yıla nazaran ninni !jra j'aziasiyle (10 OOO) lira teklif edilmiştir. 

16.136 Malzeme ve alım giderleri : 
Hakanl ık 'mikrofilm merkezinin genişletilen arşiv \'e dokümantasyon çalışmak} rında. ilâve, •makiııa ve teçhizat ihtiyaçlarının ta
mamlanması ve mikrofilm merkezinin iiakaı.nlıis: hizmetlerini tam olai'ak gön bi lee-.'k :mlo getirikiresi için geren yi! ödeneğiıklen 
Ol;") OOO) lira. noksaniylo ; 20 000') lira + ekii( edilmiştir. 

16.139 Diğer alım ve giderler : 
Hakanl ık mikrofilm merkezinin doküman ve belgelerin filin arşivi halini' getir i lmesinde ku.iJauilac.ak (km, hassas kâğı t , ilâe ve 
diğer .malzeme iht iyar lar ı ve diğer reşit !i giderlerinin karşdanabi lmrsi irin bütçe uygulama ve ihtivam durumu it ibariyle gecen yıl
da olduğu gibi i'do 000) lira öde/ndc konulmuştur . 

16.390 Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
1970 yılında, ve daha evvelki yı l larda Bakanlığımızın davetlisi olarak Türkiye'yi ziya; -t etlen yakaıun basa! mensuplarının, radyo 
ve televizyon eki])!erinin memleketlerine döndükler inde Türkiye hakkında geniş şekilde müspet neşr iyat yaplıikhırı müsnhede 
ddiimiştir. Yakanm memleketlerde Türkiye hakkında geniş şekilde müspet neşriyat yapt ık lar ı müşahede edilmiştir. Yakan e ı memle
ket 'erde Türkiye hakkında yapdan televizyon ya vınla ruııtı ve hasında yer alan yazıların memleketimizin tanıt ı lmasında önemli 
faydaları olduğu izahtan varestedir . M em lekelimize karşı gösteri lmekte ohm ilginin ar tması göz önünde t n tua l a r ak yabancı »İfa
sın. radyo ve televizyon meıısu'huuuu memleketimize davet olunmasının uygun olacağı düşünüknektedi r . ti ün geçtikçe geliş-
<mokfe olan n!ns!ara.'-ası politik vr ekonomik islerimizi daha da goliştrmok ve memleketimizin tanıtı lması amaeiydo davet olu
nacak heyetlerin çeşitli giderlerini karşı lamak k in geren yılan azaran f Ö0O 000) ]k ;ı rtoksaniyb1 (200 000) lira, ödenek teklif olun
ma kta'dır, ' 

http://ku.iJauilac.ak
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16.410 Uluslararası yurt içi toplantı oiderleri : 
Yu^düanuzda yandaenk uluslararası fop! n!n-t darla karili uî< 1 < • r N :• ka rsd ığı okırn.k .û -̂ 'Mi ydın aynı l LT> ;UtH>) lira. t (• k! i t' edbadşi i r . 

16.420 Uluslararası |yunt dışı toplantı giderleri : 
Maddemi! muhafazası için (!) kira ödenek ko.mdmuşt ur. 

16.430 Ulus lararas ı öğrenci ve staj iyer mübadeleleri ve t ekn ik ya rd ım giderleri ; 
Afrika, Asya ve Orta - Doğunun ereiişme halindeki ülkeieü ili' !mr alandaki idsikiieiâmi/iii artırılma--; bakımî.mjnn yıl hiu'mazda tek-
ııik öğrenim, eğitim, kurs \e staj «röreerk yabatn-ı uy ıukdı öğreuei. M ajiver ve ıı/maninınu kurs, öğrenim ya- yolluk giderleri ile 
teknik i-Ödrliğl, rnalzean- ve t<-e'ki/at yardımı id,].,.Heri karsdıdı ohraı-k .üny,!! yılda «dhiıaı ebbi ; Ta* .nuf; ı Ura ödemek tad-d il" edil ibiş
tir. 

16.440 Uluslararası Imahkeme, kurum ve komisyonların her itüirlü giderleri : 
Lâhaye Iduslararast Ad/bej O n a n m a Hükümetimiz adına gereken katbma payı de İTi^ıin { zmştırm-a Koadsy.mi; Türk üyeleri-
.hin yevmiyeleri knrsiılığı olarak u'eeeiı yd'da. okluvdı .ıd'bt (2d İHHi) iifa irklif <• lümis?ar. 

16.450 Dış imerale'ketlerde T ü r k K ü l t ü r varlığını k o r u m a ve t an ı tma giderler i : 
i)ış üikelet'ddki soydaşlarımıza ail okullar i!e sosyal ve kül l ine! Icsıdvkidiere yapı kum!; y.ı n i im, bu teşekküllerde \aı zi tkd ea ı'd i ri-io-
eek öğretmen, memur ve diğer personelin uıasra fLarı, dr-; memleket umde Tür;-; kiÜit'iir varluiuü ]•; < »n un;i ye tanıtnia konıı.su İle 
ilyili olarak y a p h r d a e a k ner Iüıdii yayın 'film ve fotoğraf yapi itana yi-- saimalma eriderieri, Jarîh'i ve be'diî kıymeti haiz bina yo 
^setlerin korunaıası, restorasyonu ve Türk: k ü l t ü r ü n ü konuna yi.- ya\ ma ve <re:iişi irme ,-t-iiı ;ı<-i \d<- verilerek ilmî kon ı'eratısia r, Tıd'k 
^anaî; eserkunne ait a r d a r a k seruiier i<;in. dış memleketlere i iüküııııetimi/re edaül* rilee. klorin masrafları , dış memleket lorden T ü r k 
Kül/tür varlığı konusuyla i liri İt olarak m end ek etimize davet olnuneak kimse-erln yol \«- saar z a n u i imlerleri, dış memllelket lerdeki 
ud-cdaşlarıımuzm dinî ve akiâki büyd \m »ad-ykilerînin geliştirilmesi ve anavatana oma bağlılıklarım!! takviyesi ırayrsiyle yapdaea.k ed_ 
derlet'le dışaı 'daki Tü tk Külifür varlıyım koruma, ve yayara. yeılişi i "ine konusun 
(d !O0 ÜUO) lira ile (I d'bö (Hît>) lirası iiiiitee k a n u n u n a dağlı ili.) eelvelinde k 
ıl.üteesine aktar ı lmak üzere 1!)7'J yılı iein (d 78 OlM) OO'Ü) lira üdeiıdk teklif edilm ist i r. Bakanlık i İyi I i dairelerinin bu maddeıdetı ya-
paca.kkua yiklerlrri karşılığı olmak üzere adH (i()0 0(H)) lira ödenek teklif edirmîsl ir. (leeen yıl ödeneninden (Ödü ödHî 00(0) lira faz
dır. 

16,460 Daimî .sekreterlikler giderleri : 
•Halkan Pak t ı ve (T;NTO sekreter l ikler inin giderleri irin nrbmış bulunan im maddeye tertibin koruuması iein i l ) lira ödenek 
'koilUİ'îtllltijfU!'. 

16.470 Himayenin gerektirdiği giderler : 
.Maddenin nıulıafaza'sı iein (d) lira ödenek konulmuştur . 

uiskıtı ı i ı ^ T masialktta karşılamak .maksa'uiyk' 
\-da istinaden i-'! lu. PIHÎ •(:()()) lirası İ5as ;bakanhk 
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16.491 [Birleşmiş [Milletler 'Teknik Y a r d i m programı [giderleri : 
(Hükümetimiz ile B. M. Teşkilât ı ve ihtisas kuruluşlar ı a ras ındaki t ekn ik yaddım anlaşması uyariîiea. B. M. Genişletilmiş teknik 
ya rd ım programı mahallî gider]erine Hükümetimizin 1972 katı lma payı olarak geecıı yılda olduğu gibi ( I Ü 1 2 0Ü0) lira ödenek 
teklif edilmişt ir . 

16.-492 Birlesmik Millötler T e k n i k Y a r d ı m idares i T ü r k i y e Daimî 'Temsilciliğinin, mahal l î gider ler i : 
[Bakanlar Kuru lunun 8 . 12 . 1965 gün. ve G/ÖÖ97 sayılı kara r ı ile onaylanan. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ve ihtisas kuruluşlar ı 
ile Hükümetimiz arasında 21 . 10 . 1900 ta t i ld i (Değiştiri lmiş Teknik Vardım S tandar t Anlaşması) nın '•) neti maddesi gereğince, 
B. M. -Teknik yardım klaresi Türk iye mümessilliğinin Türkiye içindeki mahalli giderleri karşdığı olaralk geçen yıla göre (5!00 000) 
lira faziasiyle (1 000 O'OO) lira ödenek konulmuştur . 

16.493 'Avrupa Ekonomik Topluluğu Or tak l ık Anlaşması gider ler i : 
12 Eylül Î9bd tahrikli (Türkiye iie Avrupa kkonomik Topluluğu arasında or tak l ık ya ra t an anlaşma) ve ekleri gereğince, 22 T om
unuz .1970 tar ihl i son ortakl ık konseyi toplantısında karar laş t ı r ı ld ığı üzere, Türk iye 'n in topluluğa geçiş dönemi ile ilgili yoğun ça
l ışmalar ve anlaşmıanın öngördüğü gedşmoLeri'ii sağlanması için 1971 yılında yapılacak. AKT Or tak l ık Konseyi. Or takl ık Komitesi 
K a r m a Parlâmento komitesi ve yeni kurulan G'ümrük İşbirliği Komitesi toplant ı lar ının gerekt i rdiği her tür lü giderler ile geçiş dö
nemine il işkin bilimsel ve teknik a lanlarda a raş t ı rma çalışmaları giderleri ve diğer harcamalar ın karşılanabilmesi için geçen 31la 
ıgüre (170 '000) lira faziasiyle (-170 OOP) lira ödouok konulmuştur . 

16.494 İ t t i fak ve d iğe r anlaşmalar ın ge rek t i rd iğ i g ider ler : 
Türk At lant ik Derneğinin -sekteloryası, büro ve loplardı giderleri ile ATA toplant ı lar ına katılması uygun, görülecek üyelerin yol
lukları ive AİTA. katılına payı için 1. 1 d() 000) lira ve diğer anlaşma giderleri için ı20 00P) lira olmak üzeri', geçen yılda olduğu 
gibi (150 000) lira ödemde konulmuştur . 

16.495 Kalk ınma için Bölgesel İşbir l iği gider ler i : 
Türk iye , İ ran, Pakistan arasırAia kurulmuş olan «Kalkınma için Bölgesel İşbirliği» ( u ( D ) çerce vesin'do teknik ve kültürel iş'birliği 
p rogramlar ına ^öve stajiyer, kursiyer ve uzman mübadelesi ve diğer giderler için (1. 02Ö 000) lira ve ( P d i ) ) teknik komiteleri ile 
Bakanlar Konseyi toplantı lar ının gerekt i rdiği giderler için (d7ö 000) lira (ÜCT); Teknik İşbirliği programlar ın ın uygulauniasm.Ua 
nazara a l ınmak suret iyle geçen yılda olduğu gibi (2 000 O'ÖO) lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil gider ler i : 
Bakan ın temsil giderleri iktiya<-ıın karşıhrmak üzere, bütçe uygulamalar ı ve ik t iyaç lar ı göz önümle t u tu l a r ak geçen yılın aynı 
(2k f)G!U) lira te ld i t edilmiştir. 

16.720 Ağ ı r l ama giderler i : 
(Memleketimizi ziyaret edecek yabanc ı devlet ve hükümet başkanlar ı , dışişleri bakan la r ı ile temsilci misafir ve elçilerin iver 
t ü r l ü ağı r lama ve ziyafet g ider ler i ile Devlet büyüklerimiz adına verile'cek veya. g'önUerilecek kediye bedellerini karşıla-
.nıak üzere, geçen yıla n a z a r a n (.1 CliO 000) lira noksaniyle [o öOo 000) lira ödenek teklif o lunmuştur . 

http://uniasm.Ua


— 596 — 
Bölüim Madde 

16.790 Tören giderleri : 
Mildi gürden m izde yapılmakta okut törenlere ait giderleri karşılamak üzere, geren yd ödeneğimin ayın olarak (o2 000) 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.740 Yabancı KonuıMar Köşkü genel giderleri : 
Yaıbanm devlet ve hükümet adamlarımın misafir edilmekte olduğu «Yabameı :K omu ki ar Köşkü:» nün döşemi e ve demirbaş eşya,. 
aydınlatma, i'sıtma, ulaştırma, su, bava.gazı ve her türlü kakım giderlerinin karşri anması ir'iıı. geren yıl konulan ödemek 
kifayet etmediğinden (200 000) lira! aktarına yapmaik ıneeburiyeti hasıl olnııu'ştur. Yapılan sun zamlar dıa nazara a'lmı-
m'a'k suıe'fiyle geeem yıla nazaran (İS 000) lira fa.'zıl a'siyl e (dUO ()'()>()) lira. öd-e urk teklif edilmiştir. 

16.745 Griyim - Kuşam alımları ve giderleri-: 
Yabancı Komıklıar Köşlkümkieki m>üstahdemlere yaptırılarak elbise, palto ve alınacak ayak'kahı bedellerim karşılamak üzerû-
i 9 0OO1) li:'-a ödenek konulmuşluıv 

16.747 Yiyecek alım ve giderleri : 
\Mwddoniit! muhafazası için1 (!) lira kmnnkıviiiışfcur. 

16.810 Merkez ve dış kuruluş fokla onarımı : 
Merkez ve yurt dışında bulunan hevîet imalı binalar ile kira, söz leşin el e.'i TU e güre. tarafımızca yapılması gerekeni d:Ş tem
silcilik binalarında lüzumlu görülen, bakım ve onarımlarım, mahallî usullere göre yaptırılması karşılığı olarak, binaların* eski
ni eden dıolayı artmakta (dan onarımı ihtiy-açiları ve fiyatlarda meydana, gelen yükselişler de uıazarı dikkate alınarak, ge
çen yıla nazaran (4o'6 000) lira fa'zl'a'siyle (1 000 OOO) liıra teklif olunmaktadır. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
Ba'kambğımn'zda mevrut makin a ve teçhizatın kullanılmadan ileri gelen arızalarının onarım ve ba'kımr giderleri iyin fiyat 
arlış'Iarı dikkate alınarak geren yıla nazaran (:> 200) lira fa'zilaısıyle (22 000) lira ödenek, teklif edilmiştir. 

32.000 32.100 Bina ve arsa satınalımlan : 
1972 yılında. Moskova Via: satvnahımn binanın, ikim-i taksit, ödemesi, (5 500ı 0O0") lira, Brüksel Büyükelçiliği lüımsı (o O0Û 0'0'Oî) 
liıra Bükreş Büyükelçiliği Kançilarya binasıı arsası (l 000 000) lira, Cidde B üyü'kefçiliği binası arsası (2 fliOÜ'0'00') lira, Bmr-
gaz ikişkımsolo'sluğn bina arsası (;">•()K> O'OO) lira, L>iz'aiy,e Bas/konsol oslu'k irin a arsası (700 000) lira ve1 Rodos Başkomsolos'-
Uığvı binası satmaiaınnrası irin (750 O001) lira olnva'k üzere eem'an ("îo öOO1 0 00) lira1 ödemek teklif edilmiş ise de Plâıdamıa 
Teşkilâtında ge^en yıl ödeneğinan aynı olarak (9 000: OOO) lira kabul edildiğinden (9 000 000') lira üze-rindem teklif yapıl
mıştır, 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak 'binalar ve büyük onarımlar : 
19'72 yılında. Atina. Büymlkelçiliği kançılarya birua'sı, Bresilia, Brüksel. Bağdat, Oaikarta, Moskova, Tokyo, büyü'kebülikfleri ve 
Filibe Başkonsolosluğu binalarına başlanat-ak ve Moskova, Paris, Viyana, Bükreş, Ottawa, Amman, BeJlgrad, Tıdııva ve 

file:///Mwddoniit
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•Sofya. büyülc elçilikleri ile O. E. C. i). Daimî Temsilciliği bi'naferıiKİa yap ı l ae ak büyük onar ımlar için gecen yi! ödene
ğine nazaran (0 250 OOO) l i ra fazlasıyle (17 ODU 000) İ k a teklif edilmiş i s e de, DeVlet Plân'la-mıa Teşki!alınca, bu ö'derne-
ğin (10 000 OOO) lirası Bayın dir l ik Bakanl ığı bütçesine ak t a r ı l a r ak Bakanl ığımıza (1 000 1)00) lira ödenek ayrılını* ve bu 
öderndk aynı teklif edilmiştir. (I ecen yıla nazaran (050 OOO) lira nıolvsandır. 

32.910 Makina ve teçhizat alımları v e onarımları : 
Bakanl ığ ımız merkez k u r u l u ş u ile dış temsilliklerimiz a ras ındaki , haber leşme servislerinin daha hızlı ve emin bir «ekilide 
e al i fnas ın ı sağlauufk üzere. merkez ve dış temsilciliklerimizin iht iyacı olan muhtel i f kr ipto. yüksele hız (Morareeorder ) , 
PEb - OL I>erfo,ı-i»,tör. K W - 7. te lem ve kâğıt ki'yıua cihazdan, özel k r i p t o ka's'a hıu-ı alım, n.akli'yelsl ve sigortası, duyulanı: ihti
yaç üzerine mıuhtelif tem'sil'cilikleriııı'ize yapt ı r ı l acak a larm te r t iba t la r ı bedel ler i toplanın olara'k (282 000) dolar karşı l ığı 
(4 000 OOO) lira ödenek teklif edilmist ir . Geçen yıl ödeneğinden; (1 500 000) 1 İra fazla'dıır. 

32.920 Taşıt satmalına ve değiştirilmesi : 
Dış temsilciliklerimiz makam taşılılan'inm 207 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine p i r e 5 yıllık ekonomik ömrünü duLduruıuş ve 
IcullanıLaiıaz durumda olan iki adedimin, yerine yenilerinin sat inalı mm ası (Brüksel ve Kopcuhati'üd Büyükeieilıiikîeri için, yeni acı
kacak okun Perkin, Aİanila. İviushasa. B ego t a ve Abidjan temsilciliklerimiz irin. 5 adet yeni taşıl- salına! ınıması için (050 000) lira, 
24-0 sayılı Kanunun 0 ncü maddesine göre 'bütçeden riyal l'aıtkı veri lmek suretiyle hazine yarar ına olmak üzene, Adis - Abalba, Bu
enos - Aires. Helsinki, Kalıire, Kamberra . Nairobi. P rag . Soyt'a, Tahran , Varşova. \ aşiugton büyükelçi l ikleri ol.nıak üzere 12 adet 
.değiştirilecek taşıl için (000 000) lira. Dış temsilcilik İLİfliiüet'le/riııde kullanılacak 5 adet (»sikici ile 5 adel motosiklet sat un alına. 
'bedelleri karşı l ığı (00 0001 lira ve diğer giderler için (20 000) lira olmak üzere ceiiuan (1 000 000) lira ödenek tekili' edilmiştir. 
B u ödenek geçen yıla nazaran (250 000) lira fazladır. 

34.000 34.510 Yardım ve lödünç verme : 
Yur t dışında, yard ıma mulıtacolan vatandaş w işçilerimizin yurda dönüşlerini sağlamak amıaciyie Bütçe Kanununa ekli (II) cetve
lindeki izahat gereğince geçen yıla nazaran (200 ÖO0) lira noksauiyi<- (.'HM) 000) lira tekiii' edilmiştir. 

34.720 !KuruTn ve derneklere ka t ı lma payı : 
Hükümetimizin üyesi bulunduğu l'lusla-rarası kuruluşlara t a n h h ü d e d i m i ş olan katılıma paylar ı için 107.1 yılı Bütçesine 
(01 507 908) lira ödenek konulmuş ve bu taahhüt ler in büyük kısmı döviz olaralk ödenmiştir. 1972 yılı için. l ' luslararası kurum 
ve derneklere Hükümetimiz adına ödenmesi gereken kat ı lma paylar ı tu tar ı , döviz karşulğ ı t aahhüt le rde or taya çıkan devalüas
yon fark lar ı ve özellikle XAT<> Asker î ve Sivil Bütçeleri ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Bütçelerindeki ar t ış lar 
dolayısıyie (1)2 002 055) lira olarak hesaplanmışt ır . İlgili Uluslararası kuruluş lardan geçen yıl lar bütçelerine yapılan k a/t ı im a pay
la r ından B. "M. özel Omuna. B. M. Araş t ı rma ve Eği t im Enst i tüsüne . B. M. Kalkınma teçhizatı fonuna, NATO s t ra te j ik tetkik
ler fonuna, NATO binaları yapımı ve o Hanımların a pay ödemelinize ihtiyaç bulunmadığı, GENTO Genel Bütçesi ile Avrupa Kon
seyi bana yapımına ilaha az katı/Ona payı ödeneceği için geçen yıla nazaran (2 505 550) lira noksauiyie (92 002 055) lira ödenek 
teklif edilmiştir. 
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34.731 B. |M. Teknik Yardım İdaresi Türkiye Daimî temsilciliğinim mahalli ıgiderleri ' : 
'Bu madde kaidırTİanıştır. 

34.732 CENTO ıçok taraflı teknik işbirliği fonuna katılma payı : 
(M<iNTO Pakıma, üye ülkeler arasında, teknik a lan la rda işbirliğinin celisi irilmesi a-maeiyle. kurulimuş ulan ('CiiNTO çok tarafl ı 
işbirliği fonu) ııa (45 01)0) dokir karşıl ığı (540 250) lira ve (ORNTO çok taraflı bilimsel, .fonu) ıra (4 -100) Sterilin karşılığı. 
(120 000) ' l i ra olmak üzere Hükümetimizin top lam ka t ı lma pay ı tu t a r ı nllarak ıırçen yılda olduğu gibi ı 050 23u) tira ödenek komil
in llişt Ur. 

34.733 CENTO çok taraflı teknik Komisyonuna katılma payı : 
LMaddenin ııuılıa favası için i l ) lira ödenek konulıivıııştur. 

34.734 Avrupa 'Ekonomik Toplu luğu Ortaklık Anlaşması 'Sekreteryası igiderleriııe ka t ı lma payı : 
Avrupa Ekonomik Topluluğu O r t a k h k anbışıması sekreieryas i uble.rnn-îue ödenmesi p r; Kebibvek kalıbını p a y l a n için açılmış olan 
ibu maddeye ^eçen yr! olduğu iı;il>i (1) lira ödenek komi l-muşl ur. 

34.735 i t t i f ak anlaşmalar ının gerek t i rd iğ i 'her tür lü giderleri : 
Maddenin mniın fazası k in { 1) lira ödenek konulmuştur . 

34.736 Ka lk ınma için bölgesel işbirliği ( R ö B ) Bütçesine ka t ı lma p a y ı : 
Türkiye - İran ve Pakistan arasında kurulmuş olan (Kalkınma iyin bö'.'jivsn! işbirliği) (11(41)) Sfkrelerya i l üt .e esin e Uüküıneti-
mıi/iu katılma payı tu tar ı i 94 UitO) d olur karşılığı (1. 424 100) Wra, (R(M)i kül tür ensli'l Sileri Bütçesine katılma payı (24 200) 
dolar karşılığı f-'UiT 994) lira obnaik üzere <>-eçen yıla nazaran (110444) lira fnzlasiyle (I 702 094) lira. ödenek teklif edilmiştir, 

35.000 35.636 168 sayılı (Kanunun gerektirdiği giderler : 
!()S sayılı Kanun gereğince Türk soyundan yabanın uyruklu ve Türkiye 'de bulunan emekli öğretmen i er be du! ve yetimi inine 
yapı lmakta - olan aylık sosyaî yardım tutarları , karşılığı olarak, dış ülkeler İrin devalüasyon farkı b a v edilmek ve Türkiye'deki. 
yardım sayısı 150 den 197Î yılında 107 ye çıkarıbna'k suretiyle (2 541 700) liraya, Türkiye 'de yardım alanlara- 1452 saydı Kamı
mın ışığı altında (f( (ib - S2) (uranında bir ar t ış yapıinı.as! öngörüldüğümün! (1 25i) 000) lira olarak İmsin bölünmüştür. l îu 
durumda ıınçen yula. nazaran (OOli (124) lira fazlasıyle (4 500 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.710 Memur ve (Müstandemler Yardımlaşma Sandığına yardım : 
'Bakanlık memur ve müstakdemleriuin öğle yemeği «liderlerine yardım olarak <>vçeu ve önceki yıllar bütçelerine konulmuş olan 
ödenekler. harcanın ihtiyacını karşılayamaımaktadır . Tabldot tan fayda kınan 400 e yakın memur ve hizmetli için yardımı. mik ta r ı 
minimum ölçüde kalmıştır . Hizmetlilerin öğle tabldot bedellerine bütçeden yapılacak yardımı aylık (10 +10) lira üzerinden 
^erıçekleştirilebiknesi için (!25 000) lira ödeneğe ihtiyaeoıldıığundan «reeen, yıla. ıiröre (124 900) lira i'aztasiyle bu mik ta r Ödenek: 
konulnıusitur. 
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36.000 36.310 Kamu ftktisadi 'Teşekküllerine geçen yıllar «borçları : 
Kamu Tîktisıaidi kuruluşlarına yılı içinde ödenmemiş olan borçları karşılamak üzere, geçen yıla nazaran (270 000) lira noksaniyle 
(100 000) lira ödeneik teklif edilmiştir. 

36.320 Geçen yıllar borçları : 
özellikle malî yit sonunda gerekli masraf belgelerinin istihkak sahiplerince zamanında tevdi edilmemesi nedeniyle tahakkuk 
belgeleri ve sarf evrakı zamanında tamamlanamamış ve mahsuba bağlanmamış olduğundan malî yılı içinde ödenmemiş borçlanıl 
karşılanabilmesi için, geçen yıl ödeneği harcama ihtiyaçlarına yeterli olmadığından, Kamu İktisadi Kuruluşlarına olan borçlara 
ilişkin ödemeler dışımla bu maddeden yapılması gereken tahakkuk ve mahsup tutarlarını kısmen karşılamak üzere, geçen yıla 
nazaran (276 000) lira noksaniyle (100 000) Ura ödenek teklif edilmiştir. 

36.330 NATO Askerî Bütçesine katılma paylarından doğan karşılıklı ve karşılıksız geçen yıllar borçları : 
NATO Askerî Bütçesine J900 yılından beri birikmiş olan (22 919 028) liralık borcumuzun (7 000 000) lirası 1971 yılında öden-
ırnişti. Kalan (15 .919 02S) liralık borcumuzun defaten ödenmesi için NATO Sckreteryası temsilcilerimiz nezdinde muhtelif teşebbüs
lerde bulunmuş olup ödciinenin daha gecikmemesi halinde millî prestijimizi zedeliyecek bir dunun ortaya 'çıkması- ihtimali mev
cuttur. Bu bakımdan kalan borç tutarı (15 919 028) liranın Maliye Bakanlığı Bütçesinden karşılanacağının bildirilmesi üze
rine maddenin muhafazası için O) Ura teklif edilmiştir. Geçen yıla nazaran ((> 999 999) lira noksandır. 



t 



Millî Bütçe tahmin Raporu 

1972 yılı programının temel ilkesi, ekonomimin istikrar içinde ve plânda öngörülen oramda gelişmesi, 1971 yılında ekonomide yatırım faaliyetle-
ninde görülen yavaşlamanın 1972 yılında hızlandırılmasıdır. Bu ilkeye göre yatırımların gayrisâfi millî hâsıla içindeki payının artırılması ve eko
nomide kaynaklar ilıe harcamalar arasında denge sağlanması gerekmektedir. 

Kaynaklar — Harcamalar 

(1971 fiyaıtları milyar Tl.) 
1971 tahmini 1972 programı % artış (*) 

Gayrisâfi millî hâsıla 
Dış kaynaklar 
Toplam kaynaklar 
Yatırımlar1 

—• Saıblit sermaye yatırımı 
— Özel 
— Kamu 

—• Stoklar 
Tüketim 

— Özel 
—• Kamnı 

173.499 
1.125 

174.624 
34.196 
32.417 
16.000 
16.417 
1.779 

140.432 
114.152 

26.280 

185.645 
3.630 

189.275 
40.989 
39.789 
18.400 
21.389 
1.200 — 

148.286 
118.623 
29.663 

7,0 
222.7 

8,4 
19,9 
22,7 
15,0 
30,3 
32,5 

5,6 
3,9 

12,9 

1972 yılında gayrıisâfi millî hâsıla artış hedefi yüzde 7 dir. Dış tasarrufların 1971 yılımda 1,1 milyar liradan 1972 yılında 3.-6 milyar liraya 
çıkması beklenmektedir. 

1972 yılında yatırımların yüzde 17.6 oranında artması pıiogramjlanmıştır. Sabit sermaye yatırımları yüzde 20.4 artarak 39 milyar liraya ula
şacaktır. Bunun 18.8 milyarı özel, 20.2 milyarı kamu kesimince ıgerçekleşıtirilecektir. Böylece 1971 yılında kanın yatırımlarında görülen durakla
ma gtiderıileeek, özel sektör yatırımlarında 1971 yılında beliren yavaşlama önleruerek tekrar hızlanacaktır. 1972 yılında yatırımların programla
nan düzeyde gerçekleşmemesi halinde 1973 yılında bağlıyacak Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 'beklenen ökjüde bir gelişme sağlanması güçleşe
cektir. 

1972 yıllında kamu tüketin} harcamaları Devlet Memurları Kanununun, malî yükünün devam etmesi nedeni ile yüzde 10.5 artacak, özel tüke
tilin harcamalarında 1971 yılında izlenen artış plân hedefi olan yüzde 5.1 e inmiş olacaktır. 

(*) Artt§ hızlan yuvarlanmamış rakamlara göre hesaplanmıştır. 





Gelir Bütçesi Gerekçesi 
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GELÎR 

A) 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

3.280.0 
3.690.0 
4.600.0 
5.100.0 
6.750.0 
8.-650.0 

ı, ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

3.221.7 
3.946.8 
4.435.0 
5.214.5 
6.7100:1 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

3.160.3 
3.844.9 
4.301.2 
5.008.3 
6.1391.7 

tahsilat : 
(Milyon TL. 

Tahsilatın tahakkuka 
(Haliye) 

98,1 
97,4 
96,9 
06,0 
94,15 

) 

% nisbeti 

Bölüm : 54.000 

Haliye sabıka tahsilatı 

3J31İ5.0 
3.978.7 
4.444.2 
5.168.4 
6.57,3/1 

- Madde : 54.100 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki 

Miktarı 

+ 
+ 
: + 
+ 
+ 

•033.7 
663.7 
465.5 
724.2 

1.404.7 

yıldan farkı 
% nisbeti 

-K 23,1 
+ 20,0 
+ 11,6 
+' 16,2 
ı+ 27,1 

B) Bütçe yılı tahsilatının. bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

:197)1 yıllı gaye taıhsilâitı 

6 Ay sonu 6.2147.7 
7. » > 15.7)8)1.4 
8. > :» 6J336./2 

C) Bütçe tahminine esas olan 

1971 yılı tahsilatı 

6 Ay sonu 6.247.7 
7. » » 6.781.4 
8. » :» <6.3ı36.0 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıl 
devresi tahsilatı Miktarı 

3.452.8 + 1.794$ 
3.750.2 ı+ 2.0311.12 
4.084.5 4- 2J271.7 

rakamlar : 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 3.120.8 
5. » » *2j8t22.0 
4. » » (2.508,6 

a göre farkı 
% nisbeti 

+ 51,9 
+ 54,1 
+ 56,8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

8.208.0 
8.604,3 
8.844.8 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 1.619.4 
-f- 1.527.1 
+ 1.424.8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

9.987.4 
10.131.4 
10.269.6 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (11 450 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 
1971 malî yılın tahsilat sonuçlan alınmış 'bulunan dönemindeki gelişme seyri ve malî yılın geri kalan devresinde tahsilatı etkiliyecek faktörler 

göz önünde tutulmak suretiyle, ımalî yıl samında Gelir Vergisi tahsilatının 9 ımilyar 600 milyon liraya ulaşacağı tahmin olunımuştur. 
2, 1972 senesi için yapılan tahmin : 

Gelir Vergisinin 1971 senesinin sonuçları alman dönemindeki geçmiş sene tahsilâtına nazaran artış hızı % !50 nisbeti üstünde 'bulunmaktadır. 
Devlet Memurları Kanununun aylıklara ait hükümlerinin 1970 senesinin Aralık aynıdan itibaren taUbikinc başlanmış olması sdbelbiyle bu gelişme 
hızı malî yi İm son ayımda Ibir miktar düşme gösterecektir. 1971 senesindeki muhtemel tahsilat miktarına göre bahis konusu .gelişme oranının % 45 
civarında olacağı anlaşılmaktadır. 

Devlet Memurları Kanununun meydana 'getirdiği aylık artışları ile Toplu Sözleşmelerin sağladığı ücret artışları dolayısıyle 1971 senesinin sonuç
ları alınan döneminde stopaj yoluyle alınan ücretlerin Gelir Vergisi hasılatında % 80 nislbetine yakın bir artış sağlanmıştır. Diğer kazanç ve iratlar
da aynı dönemde kaydedilen gelişme hızı % 17 ni-slbeti civarında olmuştur. 1972 sienesi normal Bütçe tahmini 1971 /muhtemel talhsilâtma nazaran 
•% 18 oranında Ibir fazlalıkla 11 ımilyar 300 milyon (lira olarak teabit edilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısından (da 150 imilyoın liralık bir ek gelir beklendiğinden 1972 Bütçe tahmini 
11 milyar 450 ımilyon liradır. 
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KURUMLAR 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) Bölüm : 54.000 - Madde : 54.200 

Sene 

11966 
1967 
H9 08 
1969 
1070 
197(1 

Bütçe 
tahmini 

'600.0 
740.0 
050.0 

1:500.0 
1.600.0 
1.050.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

651.9 
'351.8 
076.0 

1.351,0 
(1.594.3 

Tahsilat 
(Haliye) 

640.'2 
817.5 
000.6 

1.183.8 
1.5İ24.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

96.2 
95,9 
93,1 
87,5 
95,6 

Haliye sabıka tahsilatı 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

'651.0 
830:6 
940.5 

1.1245.3 
1.50(8.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
4-

120.1 
179.6 
100,9 
304.9 
353.4 

+ 
+ 
-f 
+ 
+ 

'24,7 
27,5 
13,2 
32,4 
38,3 

,B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1071 yılı gaye (taihsilâtı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » :» 
8. » :» 

C) Bütçe 

877.5 
904.2 

1.175.6 

tahminine esas olan 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

877.5 
904.2 

1.175.3 

85,7.0 '+ I20J5 
89İİ.1 + 13.1 

1:121.3 :+• 54.3 

rakamlar : 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 741.7 
5. :» '» 707.6 
4. » » 477.4 

+ 2.3 
+ 1.4 
+ 4,8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1.619.<2 
1J611.I8 
1.653.0 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 17.0 
+' 0.0 
+' '22J9 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

1.>63 6.2 
1:621.7 
1J675.0 
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VERGlSt 1972 yılı için Hükümetin teklifi (2 750 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 ımalî yılımın neticesi alman dönemindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtemel faktörler göz önünde tutu
larak 1971 yılımda (bu (gelir kaynağından 1 milyar 650 (milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Geçjmiş seneler tahsilat seyri ile, 19711 yılında meydana 'gelecek muhtemel gelişme slonuçları ve hâsılata tesir edecek 'diğer faktörler .göz önünde 

tutularak 1972 yılı nonmal 'hasılatının 1971 yılının ımulhtemel tahsilâtına ıgöre '% 21 oranında îbir artışla 2 milyar lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Ancak Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair tadil tasarısı ile 1 (milyar 30 milyon liralık lek gelir sağlanacağı ve T. C. Mer
kez Bankasının kârları arasında yer alan 280' milyon liralık karribiyo eşlendirme Sonu hâsılatının hu defa çeşitli 'gelirlere inait kaydedilmesinin 
Kurumlar Vergisi hâsılasına olumsuz etkisi göz önlünde tutularak 1972 'bütçe taJhmini 2 milyar 750 ımilyon lira olarak tesfoit edilmiştir. 
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GAYRİMENKUL DEĞER 

(Milyon TL.) Bölüm : 54.000 - Madde : 54.300 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farka 

Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1966 — — — — 
1967 _ _ _ _ _ __ 
1968 _ _ _ _ _ __ 
1969 _ _ _ __ 
1970 _ _ _ _ _ _ _ 
1971 100.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
197Î1 yılı gaye 'tahsilata devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 3.3 — + 3.3 — 
7. » :» 3.8 __ + 3.8 — 
8. :» » 3.6 — ;+ 3.6 — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 3.3 6. Ay sonu — 3.3 — 3.3 
7. » » 3.8 5. » » — 3.8 — 3,8 
8. » » 3.6 4. » ;» — '3.6 — ÖJ6 
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ARTIŞ VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (150 O00 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

İBu verginin malî yıl sonuna kadar hasılatmm 10 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1972 ısenesindöld bu vfergiye tabi işlemlerde meydana gelecek gelişmeler göz önünıde tutularak 1972 normal Ibütçe tahmini 50 (milyon lira olarak 

te^bit •edikniştir. 
'T. B. M. Meclisine sunulan ve bu ıkanun hükümlerinde değişiklik yapılmasına dair olan tadil tasansmdan 100 milyon liralık 'bir hasılat beklen

diğinden 1972 hütçe tahmini 150 milyon liraya çıkarılmıştır. 
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MALÎ I>EMGE 

(Milyon TL.) 
Bölüm : 54.000 - Madde : 54.400 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
Haliye - Salbıka talısilatının 

Bütçe Talhakkulk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 'bir evvelki yıldan farkı 
«'Sene (tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Greqeıı yılın aynı Bir evvelki yûa göre farkı 
İ'971 yılı gaye tahsilata dervesi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu — —• — — 
7. » » — — — — 
8. » » — — — —-

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yi] sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Gecen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zanı^eya: tenzili ıgerekeaı İtalhsillât tahmini 

6. Ay sonu •— 6. Ay sonu' 
7. » :» — 5. » » 
8. » » — 4. » » 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (3 000 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 

T. B. M. Meclisine ısunıulan Malî denge vergisi kanun tasarısı ile 1972 malî yılı içinde 3 milyar lira tutarında gelir sağlanacağı talimin edil
miştir. 
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BELEDİYE GELİRLERİNDEN" 

(Milyon TL.) 
Bölüm : 54.000 - Madde : 54.500 

A) Gteçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
Haliye - ı&aibılka tahvilâtının 

Bütçe TaJhaklkufe Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir ©vvelfci yılldıan farkı 
Sene ftahımini (Haliye) (HaMiye) (Haliye) Haliye saibıika tahsilatı Miktarı % nöbeti 

B) Bütçe yıh tafsilâtının /bir evvelki yıl tahsilatı ile mııikayese'si : 

Geçen yılın aynı Bir evvefllki yıla göre farkı 
'1/971 yılı gaye tahsilatı dervesi tahsilatı Milktarı % nöbeti 

6. Ay sonu ' — — —• — 
7. » » — — —' — 
8. » » — — — — 

0)' Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa ir<öa Artmşa - eksilişe ıgöre Yıl somumıa kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edülenı tahsilat ızaaıı-yeya tenızili ıgerelkeaı tahsilat taıhıminıi 

6. Ay sonu — 6. Ay sonu — — —. 
7. » ;» — 5. » » — — —, _ 
8. » » — 4. » » —• — — 
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TRANSFERLER 1972 yılı için Hükümetin teMifi (600 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 
2, 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Halen B. M. Meclisinde bulunan Belediye gelirleri 'kanun tasarısının ıkanuınlaşarak uygulanmaya başlamasından sonra 1'972 ımalî yılında yapı-

acak tahsilatın '600 oıilycm .liralık bir kısmının Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi öngörüldüğünden, bu miktarların 1972 ise/nesi ıGelir Bütçesinde 
açılacak 'bu .maddeye hasılat (kaydedilmesi uygun hulunmuştur. 
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VERGİSİ 1972 yılı için HüMiımdtin teklifi (740 000 0O0) 

1. 1971 senesi tahısilât durumu : 

Bu maddeye, 1971 malî yılında uygulanması ertelenen bu vergi yerine bahis konusu senede tahsiline devam edilen binalardan alınan Savun
ma Vergici gelir kaydedilmektedir. 1971 malî yılında binalardan alınan Savunma Vergisi tahsilatının 305 milyon lira olacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1972 senesinde uygulanmasına başlatnılacak olan Emlâk Vergisi hasılatından 1% 80 nisbetindeki kısmı belediye ve özel idarelere verilecek ve 

bakiye % 20 de genel bütçeye irat kaydedilecektir. 
Yapılan tahminlere göre bu verginin 1972 senesindeki toplam hasılatı 1 milyar 700 milyon lira olacaktır. Buna göre genel bütçeye irat kayde

dilecek % 20 nisbetindeki pay 340 milyon lira olarak hesaplanmıştır. 
Emlâk Vergisi Kanununa göre, 1972 malî yılında yapılacak tahsilattan il özel idarelerine ayrılacak paydan 400 milyona liralık bir kısmının genel 

bütçeye gelir kaydedilmesi öngörüldüğünden, bu maddenin 1972 malî yılı tahmini 740 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

MOTORLU KABA 

Bölüm : 55.000 - Madde : 55.200 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

80.0 
80.0 

180.0 
95.0 

150.0 
115.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

72.1 
84.3 
96.7 

106.3 
173.8 

Tahsilat 
(Haliye) 

52.4 
58.3 
65.1 
67.4 

130.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

72,7 
69,1 
67,3 
63,4 
74,8 

Haliye sabıka tahsilatı 

71.3 
72.1 
82.1 
89.6 

154.1 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki 

Miktarı 

+ 13.9 
+ 0.8 
+ 10.0 
+ 7.5 
+ 64.5 

yıldan farkı 
% nisbeti 

+ 24.2 
+ 1,1 
+ 13,8 
+ 9,1 
+ 71,9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

107)1 'yılı gaye talhsilâttu 

6. Ay sonu 59.7 
7. » » 64.7 
8. > > 70.0 

C) Bütçe tahminine esas 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 59.7 
7. » » 64.7 
8. > » 70.0 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

59.9 
71.1 
84.7 

olan rakamlar : 

Bir evvelki yıl 
Miktarı 

- 0,2 
— 6.4 
— 14.7 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

94.2 
83.0 
69.4 

a göre farkı 
% nisbeti 

— 0,3 
— 9,0 
— 17,3 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

153.9 
147.7 
139.4 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

— 0.2 
— 7.4 
— 12.0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

153.7 
140.3 
1(27.4 
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TAŞITLARI VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (185 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan dönemindeki tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtemel faktörler göz önünde tu
tularak, j il sonuna kadar bu gelir kaynağından 120 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1972 senesinde gerek ithalât suretiyle ve gerekse memleket dâhilinde imal olunarak trafiğe çıkacak olan motorlu kara taşıtları miktarı göz önün

de tutularak, 1972 malî yılı Bütçe tahmini 185 milyon li:-a olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

VERASET VE ÎNTÎKAL 

Bölüm : 55.000 - Madde : 55.300 
A) Geçen yıllara ait tahmin3 tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

25.0 
35.0 
50.0 
40.0 

120.0 
100.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

26.7 
29.3 
48.6 
45.8 
84.0 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.8 
16.8 
20.5 
24.6 
32.7 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

55,0 
57,3 
42,1 
53,7 
38,9 

Haliye sabıka tahsilatı 

26.9 
29.6 
39.7 
53.0 
58.3 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

+ 
1 
1 

+ 
+ 
+ 

7.2 
2.7 

10.1 
13.3 
5.3 

+ 
+ 
! + 
+ 
+ 

36,5 
10,0 
34,1 
33,5 
10,0 

B ) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gaye ijalhsiLâitir 

6. Ay sonu 
7. » » 

41.9 
48.6 
55.2 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

29.1 
32.8 
37.6 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

+ 
+ 

12.8 
15.8 
17.6 

+ 
: + 

43.9 
48,1 
46,8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

41.9 
48.6 
55.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

29.2 
25.5 
20.7 

71.1 
74.1 
75.9 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

•+ 
+ 

12.8 
'12.2 
9:6 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

83.9 
86.3 
85.5 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hüikiimetin teklifi (115 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 m,alî yılının neticesi alman dönemde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtemel faktörler göz önünde tutula
rak yıl sonunda bu gelir kaynağından 81 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 197ii senesi için yapılan tahmin : 
1972 yılı içinde, bu kalemden sağlanacak gelir 115 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
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EMLÂK ALIM 

(Milyon Tl.) Bölüm : 55.000 - Madde : 55.400 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

190i) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

190.0 
216.0 
260.0 
350.0 
575.0 
550.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

186.0 
232.2 
286.5 
373.7 
441.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

185.7 
231.7 
286.0 
372.4 
436.2 

Tahsilatın tahakkuka °/ 
(Haliye) 

99,8 
99,7 
99,8 
99,6 
98,7 

ro nisbeti 
Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

1 Taliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

İ88.3 
234.6 
289.9 
377.4 
442.8 

29.2 
46.3 
55.3 
87.5 
65.4 

-\-
+ 
-1-
+ 
+ 

18.3 
24,5 
23,5 
30,1 
17.3 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

•li97H yıilı gaye taihsilâıtı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 285.3 
7. » » 3)41.7 
8. » » 387.7 

C) Bütçe tahminine esas olan 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 285.3 
7. » » 341.7 
8. » » 387.7 

249.4 
262.4 
290.2 

rakamlar : 

Geçen yılın geri 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

+ 41.4 
-f 79.3 
+ 97.5 

kalan aylar taJısilâtı 

198.9 
180.4 
152.5 

4 16,9 
•4- 30,2 
! 33,5 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

484J2 
522.1 
540.3 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gerek°n 

+ 33.6 
+ 54.4 
+ 51.1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat talimini 

+ 
+ 
+ 

517.8 
576.5 
591.4 
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VERGİSİ 1972 yık için Hükümetin teklifi (685 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alman dönemde tahsilat seyri ile malî yıl sonuna kadar tahsilata müspet tesir etmesi muhtemel faktörler göz önünde 
tutularak. 1971 yılında bu gelir kaynağından 525 milyon lira tahsilat yapılacağı talimin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1971 senesindeki muhtemel tahsilat miktarına göre bu vergi hasılatında •% 21 nisbetinde bir gelişme olacağı kabal edilerek 1972 normal bütçe 

tahmini 635 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
Türldye IBüyük Millet Meclisine sunulmuş olan Emlâk Alım Vergisi Kanunu tadil tasarısıyle 50 milyon lira tutarında bir ek gelir sağlana

cağı hesaplanarak 1972 bütçe tahmini 685 milyon liraya, çıkarılmıştır. 
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(Milyon Tl.) 
A) G-eçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

— 
— 
— 
— 

100.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 

Tahsilatın tahakkuka % ııisbeti 
(Haliye) 

— 1 

—. 
—» 
— 
—. 

TAŞIT ALIM 

Bölüm : 55.000 - Madde : 55.500 

Haliye - Sajnka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

B> Bütçe yılı tafsilâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

197İ1 yıllı gaye talhsilâtn 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

111.3 
132.2 
151.8 

+ 111.3 
:+ 132.2 
+• 151.2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7 » » 
8. > » 

111.3 
132.2 
151.8 

G. Ay sonu 
5. :» » 
4. •» » 

Hil'1.3 
1!32.2 
'1)51.8 

1IİJ3 
180.2 
151.8 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (275 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 
Finansman kanunu ile yürürlüğe konulan Taşıt Alım Vergisinden 1971 malî yılında 210 milyon lira tutarında bir hasılat sağlanacağı tahmin 

edilmektedir. 

2. İÖ72 senesi için yapılan tahmin : 
1972 senesinde trafik sicil bürolarına kaydedilecek tahminî motorlu kara taşıt miktarı göz önünde tutularak ve geçen sene tahsilat seyrine göre 

*% ol ni&betâmde bir artış kabul edilmek suretiyle 1972 bütçe tahmini 275 milyon lira olarak tesbit.edilmiştir. 
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(Milyon Tl.) 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

DÂHİLDE ALINAN 

Bölüm : 56.000 - Madde : 56.100 

Haliye - Sabıka tahsilatının 

Sene 

19G6 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütço 
tahmini 

1.275.0 
1.390.0 
1.500.0 
1.900.0 
2.890.0 
2.500.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.147.2 
1.359.9 
1.614.1 
1.853.2 
2.390.2 

Tahsilat 
(Haliye) 

874.9 
1.020.2 
1.263.7 
1.399.7 
1.782.7 

Tahsilatın tahakkuka % 
(Haliye) 

67,2 
75,0 
78,2 
75,5 
74,5 

nisbeti 
Haliye sabıka tahsilatı 

1.143.6 
1.301.7 
1.558.5 
1.688.1 
2.194.4 

bi 

+ 
+ 
-I--
-ı-
— 

ir evvelki 
Miktarı 

208.9 
158.1 
257.0 
J29.6 

1.171.5 

yıldan farkı 
% nisbeti 

4- 22;! 
+ 13,8 
-i- 19,7 
İ- 8,o 
— 34,8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ây sonu 
7. » » 
8. » » 

1.350,4 
1.567,8 
1.838,5 

1.089.8 
1.323.4 
1.501.6 

.+ 
+ 
+ 

260.0 
244.4 
336.9 

+ 
.+ 
+ 

23,9 
18.4 
22.4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

1.350,4 
1.567,8 
1.838,5 

6. Ay sonu 
5. :» » 
4. » » 

1.104.6 
871.0 
692.8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

2.455.0 
2.4318.8 
2.531.3 

Artışa - eksilişe göre 
Zrxm veya tenzili gereken 

+ 203J9 
160.2 
15İ5İİ 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

2.71ÖJ9 
2.6Ö-9.0 
2.686.4 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (3 750 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının sonuçları dikkate alınarak 1971 /ılı sonunda bu gelir kaynağından 2 milyar 800 milyon lira civarında bir gelir temin edile
ceği tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1972 senesinde ekonominin muhtelif imalât sektörlerindeki muhtemel gelişmesi göz önünde tutularak, geçmiş sene tahsilâtına nazaran % 33 

nisbetmde bir artış kabul edilerek 1972 bütçe tahmini 3 milyar 750 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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AKARYAKIT 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon Tl.) 

Sene 

1966 
19Ö7 
196S 
1969 
1970 
197 L 

Bütçe 
tahmini 

'990.0 
1.440.0 
1.550.0 
2.100.0 
2.590.0 
1.700.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.022.5 
1.328.4 
1.629.6 
1.612.7 

991.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

1.005.0 
11:297.5 
1.498.1 
1.434.2 

786.7 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

98,2 
97,6 
91,9 
88,9 
79,3 

Bölüm : 56.000 - Madde : 56.200 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1.008,2 
1.315.0 
1.5129.1 
1.'565,8 

'940.4 

+ 

+1 
+ 

142.7 
306.16 
1214.1 

36.7 
Gl'5.0. 

+ 
+ 
+ 
+ 

16,4 
30,4 
16,2 
2,4 

39,'2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1!9'71 yıllı gayle tahsilatı 
Geçen yılm aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

450.1 
544.5 
606.7 

427.0 
511.5 
599.1 

+' 
+ 
+' 

!23'.l 
38.0 
7J6 

+ 
+ 
rf-

5,4 
6,4 
1,2 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

450.1 
544.5 
606.7 

Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

513.4 
428.9 
341.3 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

963.5 
973.4 
948.0 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 
,+ 

127:7 
'27.4 

4.0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

9911,2 
'1.000.8 

952.0 
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İSTİHSAL VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetm teklifi (1 500 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat dunumu : 

1971 malî yılının uygulama durumu ve Akaryakıt İstihsal Vergisinde yapılan değişiklikler dikkate aıınarak bu vergiden 1971 yılında 1 mil
yar 10 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edil niştir, (ithal edilecek akaryakıtlardan alınacak İstihsal Vergisi, ithalât üzerinden alman vergiler 
grupunda gösterilmiş olup, bu madde sadece yurt içinde üretilen hampetrolden istihsal edilen akaryakıtlar üzerinden alınacak İstihsal Vergisi 
tahmini yer almaktadır.) 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman akaryakıt tüketim tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplara göre 1972 yılında yurt içi akar

yakıt üretiminden 1 milyar 500 milyon lira gelir elde edileceği hesaplanmıştır. 
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(Milyon Tl.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

729.7 
763.4 
821.0 

1.040.5 
1.700.0 
2.000.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

516.9 
731.2 
606. 3 

2.250.3 
1.993.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

516.9 
731.2 
(İ06.3 

1.678.0 
1.993.9 

Tahsilâl AR tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

TEKEL MADDELERİNDEN 

Bölüm : 56.000 - Madde : 56.300 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

516.9 
731.2 
606.3 

1:678.0 
2.276.0 

+ 
— 

+ 
+ 

4!.:3 
'214.: i 
424J9 

İİJOTİJT 

51)8,0 

-j 

...._._ 
r f 
1 

2,1 
41,4 
17,0 

476,7 
•35,f> 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1-974 yıllı gaye 4alhsilâtı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8 » » 

355.9 
605.2 
829.8 

'802.8 
'900.7 
'902.1 

— 
— 
— 

446J9 
395:5 

72J3 

55,6 
32,8 

8,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

6. 
7. 
8. 

1974 yıl 

Ay sonu 
» » 
» » 

i tahsilatı 

355.9 
605.2 
829.8 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

0. Ay sonu 1.473.3 
5. » » 1.375,3 
4. » » 1.373.9 

Y ılhğa irca 
edilen tahsilat 

1J82İU 
i 380.5 
2.203.7 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

— 819.0 
451.0 
109.9 

Yıl soruma kadar 
tahsilat tahmini 

1.010.1 
1.529.5 
2.09^5:8 



ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (3 236 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alman döneminde tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 2 milyar 578 milyon 
lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Tekel Genel iMüdürlüğündcn alman tekel maddeleri satış taJıminine göre 1972 yılında bu vergi tahsilatının 3 milyar 236 milyon lira olacağı 

tahmin edilmiştir. Bu tahminin tesbitinde Tekel İdaresinin 1972 yılında yapacağı destekleme alımları için ihtiyacı olan miktarın genel bütçeden 
tam, olarak Tekel İdaresine sağlanacağı göz önünde tutulmuştur. 
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BÎNA İNŞAATI 

(Milyon Tl.) Bölüm : 56.000 - Madde : 56.400 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

197.1 125.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
1'9"7Î1 yılı gaye «talhısiiâtı. devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 28.8 — + 38.8 — 
7. » » 33.7 — + 33.7 — 
8. » » 36.7 — + 96.7 — 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

6. Ay sonu 28.8 6. Ay sonu — .28.8 — 28.8 
7. » » 33.7 5. » » — 33.7 — 33.7 
8 » » 36.7 4. » » — 36.7 — 36.7 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hüfcüm©tm tefküfi (80 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat duntmu : 
Bu vergiden 1971 senesinde 60 milyon liralık bir tahsilâı yapılacağı tahmin edilmektedir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Türkiye'de yıllık toplam inşaat sahası, bu inşaatın işyeri ve konut inşaatı olarak dağılımı ve verginin kapsamı ve tarifesi dikkate alınarak 

yapılan hesaplara göre, bu vergiden 1972 yılında 80 milyon lira varidat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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KALDIRILAN VEEGİLE& 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

15.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
5.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

-— 
• — 

— 

TîihsJlat 
(Haliye) 

— 
— 
— 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

—• 
—. 
— 
— 

Bölüm : 56.000 - Madde : 56.500 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

23.9 
14.9 
20.M 
4,0 
0.7 

+ 
— • 

+ 
— 
— 

10.4 
9.0 
5:2 

16J1 
3.3 

-f 
— 
+ 
—• 
— 

77,0 
37,6 
34,8 
80,0 
82,5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

li9'7il yıllı 'gaye taihsil'âtı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

0.7 
0.9 
0.7 

OJ6 
0.5 
0.6 

+ 1 
+ 
+ 

0.1 
0.4 
OJİ 

-r 
;+ 
+• 

16,6. 
80,0 
1*6,6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

0.7 
0.9 
0.7 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

0.1 
0.2 
0.1 

0.8 
1.1 
0.8 

+ 0.1 
0.8 
1.2 
0.8 
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ARTIKLARI 1972 yılı için Hükümetin teklifi (2 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 2 milyon lira tahsi
lat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Bu kaynaktaki mevcut bakayadan 1971 yılı içinde 2 milyon lira tahsilat yapılabileceği anlaşıldığından 1972 yılı bütçe tahmini 2 milyon lira 

olarak tesMt edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

— 
— 
— 
—. 

400.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 

— 
— 
— 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 
— 

İŞLETME 

Bölüm : 57.000 - Madde : 57.100 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

ITaliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahülâtı ile mukayesesi : 

V&ll yılı gaye talhsilâtü 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

129.8 
156.6 
188.0 

+ 129.3 
-H 15ı6J6 
-f 188.0 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam. veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

129.3 
156.6 
188.0 

6. 
;>, 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

129.3 
156.6 
188.0 

129.3 
15)6:6 
188.0 

129.3 
156.6 
188.0 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (870 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

M'naıısiman Kanunu ille yürürlüğe konulan işletme Vergisinden, 1971 yılı sonuna kadar 306 milyon liralık tahsilat olacağı tahmin olunmuştur. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Bu verginin kapsamına girecek işlemlerin hacım ve şümulü göz önünde tutulmak suretiyle 1971 tahmini tahsilat miktarına nazaran '% 14 

ııisibetinde bir gelişme hızı kabul edilerek 1972 normal bütçe tahmini 350 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu verginin kapsamının genişletilmesine dair olan kanun tadil tasarısının 520 milyon liralık bir ek gelir sağlıyacağı hesaplanarak 1972 bütçe 

tahmini 870 milyon liraya çıkarılmıştır. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

] 966 
! 907 
1968 
i 969 
1970 
!97l 

Bütço 
tahmini 

150.0 
172.0 
190.0 
200.0 
300,0 

1 

T a h a k k u k 
(Haliye) 

138.5 
1.46.4 
200.8 
271. S 
258.1 

Tahsi la t 
(Haliye) 

130.1 
146.2 
199.1 
266.9 
25;!.8 

Tahsilatın tahakkuka c/ 
(Haliye) 

98,2 
99,6 
99,2 
98,1 
98,;', 

h nisbeti 

DIŞ SEYAHAT HARCAMALARINDAN 

Bölüm : 57.000 - Madde : 57.200 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

143.6 
162.5 
2) 14.5 
'2712.16 
(258.3 

2I3J;') 
18.9 
512.0 
f>8.4 
14.3 

|-
- i -

1 
4-

— i 

49,5 
18,:i. 
32,0 
27,0 

5,2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yü tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

126.0 
153.0 
180.1 

•122.4 
'L41J6 
•l.'64.T> 

+ 
+• 

+ 

3JÖ 

11.4 
15.6 

1 
1 
-I 

2,9 
8,0 
i),4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

126.0 
153.0 
180.1 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

13,5.9 
116.7 
93.8 

Yi İlığa ire;! 
edilen tahsilat 

•261.0 
269.7 
273.!) 

Zil 

Artışa -
m veya 

+ 
1-
-1-

eksi 
teuzi 

işe göre 
i gere' 

3.9 
9.3 
'H.^ 

zen 
Yıl 
tuh 

sonuna kadaı 
si) ât talini in i 

265.8 
279.0 
282.7 
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ALINACAK VERGİ 1972 yılı için Hükümetin tefclifi (1) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan dönemindeki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 275 milyon lira tah
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin. : 
Bu verginin kaldırılmasına dair kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş olduğundan 1972 senesi için sadece 1 liralık bir tahmin ya

pılmış bulunmaktadır. 
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SPOR - TOTO 

(Milyon TL.) Bölüm : 57.000 - Madde : 57.300 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Bütço Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti v bir evvelki yıldan farkı 

Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

1966 — — — — 
1967 _ _ _ _ 
1968 — — — — 
1969 — — — — 
1970 — — — — 
1971 50.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla gör© farkı 
1)971 yılı gaye talhsilâtı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 18.4 —. + 18.4 — 
7̂  » » 20.0 — + 20.0 
8. ;» > 22.5 — +' 22.6 — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı «dilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat talimini 

6, Ay sonu 18.4 6. Ay sonu — 18.4 — 18.4 
7, » » 20.0 5. » » — 20.0 — 20.0 
8, » » 22.5 4. » » — 2)2.5 — 22.6 
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (50 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat dununu : 

Finansman Kanunu ile konulan Spro - Toto Vergisinden 1971 mali yılı içinde 30 milyon lira tutannda tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Bu vergiden 1972 malî yılında 50 milyon lira tutarında tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

ŞEKER İSTİHLAK 

Bölüm : 57.000 - Madde : 57.400 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
i 968 
1969 
1970 

Büt ye 
tahmini 

480.0 
470.0 
510.0 
700.0 
550.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

448.6 
440.6 
484.8 
518.2 
547.8 

Tahsilat 
(Haliye) 

390.5 
359.1 
323.1 
'' 1 O 1 

436.3 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

87,1 
81,5 
66,(5 
99,0 
79,6 

Haliye sabıka tahsilatı 

«507.12 
418.8 
'362.7 
7,29.8 
444.7 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

•L7İ7.0 
88.4 
'5)6.1 

•m$ 
285.1 

•+ 

— 
1 
1 

— 

54,(1 
17,4 
T3y3 

10*1,12 
39,0 

1971 570.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yıllı gaye -taJksilâtı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. >> » 

379.2 
429.5 
465.3 

•2ÖİJ8 
307.6 
336.3 

+ 1117,4 + 44,8 
+ 1121.ö + 30,6 
+• 129.0 ;+ 38.3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre 

Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat y,am veya tenzili gerek en 
Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

379.2 
429.5 
465.3 

(i. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

182.9 
137.1 
108.4 

162.1 
566.6 
573.7 

+ 
+ 
-h 

81.9 
64.2 
41.5 

'644.0 
©20.8, 
616.2 

http://440.fi
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VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (660 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat dunumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan dönemindeki tahsilat zayii ile malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtemel faktörleı* göz önünde tu
tularak 1971 yılında bu gelir kaynağından 630 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Bu verginin tahmini senelik şeker tüketim miktarları esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. Şeker Fabrikaları Anonim, Şirketinden alınan bilgi

lere göre, 1971 yılında memleketimizde 496 bin ton kristal ve 194 bin ton küb şeker olmak üzere cem'an .690 bin ton şeker ftüketdleeeği tahmin 
edilmektedir. 

Gerek Türldye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin bu tüketim tahmini ve geçmiş yıllar vergi borçlarından yapılacak tahsilat göz önünde tu
tulmak suretiyle 1972 bütçe yıh İstihlâk Vergisi tahsilatı 660 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) if-f 

99.8 
99,9 
99,0 
97,1 
99,8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla, göre farkı 
IJ'971 yıllı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

Sene 

1960 
i 967 
1968 
1969 
1970 
1971 

JUitce 
talimini 

430.0 
582.0 
790.0 
920.0 

1.060.0 
1.280.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

491.0 
592.3 
685.4 
843.9 

1.111.0 

Tahı silat 
(Haliye) 

490.7 
591.9 
685.4 
819.9 

1.108.!) 

(>. Ay soı!iı 
7. r» » 
8. » » 

664.6 
721.9 
907.8 

447.0 
486,3 
«3(5.7 

+ 
+ 
+ 

217.9 
235:6 
274.1 

-\-
+ 
4-

48,6 
48,4 
42,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı 

(i. Ay sonu 
7. •» » 

8. » » 

ı tahsilatı 

664 6 
721.9 
907.8 

Greçen yılın geri (kalan aylar tahsilatı i 

6, Ay sonu 6910 
5. » » 651.7 
4. » » 501.3 

Vîi! ı;">•;•;. irca 
>4ilen. tabsilâ 

1.355.6 
1.373.6 
1.409.1 

BANKA VE SİGORTA 

Bölüm : 58.000 - Madde : 58.100 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

iye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

532J2 
'638,9 
739.f> 
839.9 

1.138.0 

+ 
4 
4-
+ 
4-

401.4 
406.7 
100.7 
100.3 
•298.4 

4-
+ 
4-
,4-
4-

213,4 
20,0 
45,7 
13,5 
35,4 

Artışa - eksilişe o;!'.-iv \rı! sonuna kaduı 
iiıı veva teırzüi gereken tahsil fj t tahmini 

1 33!5:8 lift) 1.4 
4- 3)45.4 4.689.0 
4- 243.0 1:622.4 
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MUAMELELERİ VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (1 800 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 .malî yılının neticesi alınan döneminde tahsilat seyri ve malî yıl sonuna kadar tahsilata tesir etmesi muhtemel faktörler göz önünde tu
tularak, 1971 yıhnda bu gelir kaynağından 1 milyar 400 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 19/2 senesi için yapılan tahmin : 
Vergiye tabi banka işlemlerinde 1972 yılında meydana gelecek gelişme seyri göz önünde tutularak ve % 28 nisbetinde bir artış, hızı kabul edil

mek suretiyle 1972 bütçe tahmini 1 milyar 800 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

PTT HİZMETLERİ 

Bölüm : 58.000 - Madde : 58.200 
Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
J 967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Biite e 
tahmini 

60.0 
70.0 
65.0 
75.0 

175.0 
90.0 

T a h a k k u k 
(Haliye) 

4.1.5 
47.1 
50.6 
75.9 
8 1.4 

Talisi m 
(Haliye) 

41.5 
47.1 
50. (i 
75.9 
74.5 

Tahsilatın tahakkuka °/ 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
91,5 

h nisbeti 
İnliye sabıka tahsilatı 

'52.3 
j58..2 
62.1 
'75.9 
74.5 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1197)1 yıllı gaye talhsilâtı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. 
rr 

8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

52.5 
53.2 
61.2 

33.6 
41.9 
48.2 

+ 
- j -

+ 

48.9 
111.3 
113.0 

+ 
+-
+ 

56.2 
26.9 
26,9 

C) Bütçs tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. '» » 
8. » » 61.2 

6. A y 
5. » 

-1. •> 

sonu 
» 

40.9 
32.6 
26.3 

93.4 
85.8 
87:5 

j5.5 
5.9 
3J9 
13J8 
1.4 

f 
4-
4-

11,7 
11,2 

6,7 
'2'2 2 

.1.8 

ı'ılhğa irca Artışa - ekşiliye göre Yıl 
Gecen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tali? 

22.9 
8.7 
7.0 

sonu n; ı 
-âlâ t ta 

116. 
94. 
94. 

katlar 
lınrin i 

t » 

5 
f> 
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VERGİSİ 1972 yıh için Hükümetin teklifi (185 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan döneminde tahsilat seyri göz önünde tutularak yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 105 milyon lira tah
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1971 senesi tahsilat seyrine ve PTT Genel Müdürlüğünden alman bilgiye göre, 1972 senesi bütçe tahmini 185 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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NAKLİYAT 

Sene 

(Milyon TL.) Bölüm : 58.000 - Madde : 58.300 
A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk vs tahsilat : 

Haliye - Şahika tahsilatının 
Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatım tahakkuka % nisheti ibiı* evvelki yıldan farkı 

tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbetti 

%•:; 
)67 
x;s 
)(;«) 
)70 
)7! 

II 0.0 
120.0 
100.0 
120.0 
200.0 
225.0 

82.1 
83.4 
82.1 

100.7 
148.3 

74.8 
73.1 
77.6 
78.4 

104.3 

91,1 
87,6 
94,5 
77,8 
70,3 

9.5.1 
'1.00.0 

03,'2 
00.0 

M6.1 

4- 7.8 
-!- 4.0 

l.;8 
8J2 

-1- 26.1 

f 
+ 
— 
— 
+ 

8:9 
5,1 
0,1 
8,3 

29,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

H97U yıllı -gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

fi. 
7. 
8. 

Av sonu 
» » 
» » 

158.4 
173.7 
183.7 

55.8 
M:8 
74.9 

+ 
-f 
4 

,102:G 
108,9 
J 08.8 

4-
+ 
4 

183,8 
168,0 
145,2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6, Ay 
7. » 
o 

sonu 
» 

158.4 
173.7 
183.7 

6. 
o. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

60.3 
51.3 
41.2 

218.7 
235.0 
2'24.l9 

-h 
4-
+ 

110.0 
86.1 
50 .'8 

320.5 
311.1 
284.7 
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VERGİSİ 1072 yılı için Hükümetin teklifi (295 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu ; 
lî)7! 'ivi'alî yıl ının neticesi 'alınan döneminde t-aiısilât sevı i ili-, yıl .sonuna kadar Salisilata teisir etnut'sl muı'ıt'em'ei! faiktö,rler göz önünde tutula

rak bu gelir kaynağündan yıl «onuna kadar )!(>(> milyon I i fa iiaihsiifıt yapılacağı tahmin edilmiştir . 

2. 1972 senesi için yapılan tokmlhı : 
197il bütçe .talimlini, çeşitli nakli ya! i:, kurum buamtan a h a a u bilgiler tu- göz ('mu.in.le tııtu!:ma:k suret iyle l!)71 tahsilat tartın linine nazara»! 

% L'î ınfebetindte bir lantış kaibul tidilereık !2f?T> ı,ıi!yu;n lira olarak icubit edilmiştir. 

http://'mu.in.le


DAMGA 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

IÎKÎÎ; 

1967 
) 908 
•\m 
1970 
1971 

Bütee 
tahmini 

480.0 
560.0 
675.0 
800.0 
865.0 

1.100.0 

T a h a k k u k 
(Haliye) 

507.8 
5784) 
659.8 
727.9 
n o ı ; ; 

Tahsilat 
(Haliye) 

506.9 
577.9 
058,5 
725.5 
898.0 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99,6 
99,8 
99,8 
99,(i 
99,7 

Bölüm : 58.000 - Madde : 58.400 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

'509.4 
582:5 
062.7 
728.5 
•i) 1:2.2 

1 
B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1!97H yıllı gaye 'tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

575.4 
687.9 
793.6 

'399.8 
487.9 
'567.-8 

+ 
-|-
4-

475.6 
20O.O 
225.8 

+ 
+ 
4-

43,9 
40,9 
49,7 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Y'ıliığ:ı, irca, 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat, 

70.16 
73.4 
•80.2 
445J8 

183.7 

1-
-r 
+ 
4 
-U 

16,0 
14,3 
13,7 
9.9 

25,2 

Artışa - eksilişe göre 
7Aim veya tenzili gereken 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat talimini 

6. Ay sonu 
7. » '» 
S. » » 

575.4 
687.9 
7934i 

6. Ay 
5. » 
-j. » 

sonu 
» 

» 

512.4 
424.3, 
344.4 

1.087.18 
1.412,2 
1.138.0 

+ 
+ 
4-

2(24,9 
17'3.5 
1186.7 

1J342.7 
1.285.7 
1.274.7 
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VERGİSİ - 1972 yılı üçdn Hdükiknötüsn Mdüfî (1 442 000 000) 

1. 1971 -senesi tahsilat duTomıu : 

1971 (malî yılımın oııeticıesi lalınan döneminde tahsilat seyri göz öıifüinjde tuituılanaîk bu gelir fcaynjağundaa yıl somunıa ikadiaır 1 smilyar 190 mil» 
yon lira ıtohısüâlt yapılacağı tahimjijn edilimiışitir. 

2. 1972 senesii) içim yapılan taimıöm : 
Daımlgal Veftigisâhe talbi işüenulterde 1972 senesinde mterydaffia gedtecelk genişletme bacmı göz önümde .tutulmak suirertıiyle 1971 ttahsilât t&h.-

ımâninie raaizaınam. % 19 rnddbetinde bir gelişimle kabul eldilerek 1972 yılı Biibçe) talınıjijni 1 milyar 41)7 mliJlyKm lira olasnak te&bit edilmişitiiir. 
Bu verginin tadiline dair olan ve hıalen T. B. M. Meclisine sunulmuş bulunan kamın tasarım ile 25 milyon liralılk bir <sk gelir beklenmektö 

olduğundan 1972 bütçe tahmini 1 milyar 442 mil yon lîraya cıkamlmıştır. 



— 50 — 

TAPU 

(Milyon TL.) Bölüm : 58.000 - Madde : 58.710 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

30.0 
36.0 
30.0 
35.0 
40.0 
65.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

31.4 
29.4 
30.1 
37.8 
52.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

26.4 
24.3 
23.0 
29.4 
42.6 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

82,2 
82,6 
76,4. 
77,7 
81,7 

Haliye sabıka tahsilatı 

29.6 
27.9 
27.1 
>>t>.<> 

47.5 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

+ 
1J7 
0J8 
•ü.!2 
14.2 

: + 44,2 
5,7 
2/8 

32,8 
42,6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

\&?± yilı gayıe tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. b» » 
8, » » 

31.8 
37.9 
44.8 

121.0 
25 J6 
29.9 

• + 

•+ 
!+ -

110.8 
12.3 
14.<9 

•+l 

+ . 
"V 

51,4 
48,0 
49,8 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

31.8 
37.9 
44.8 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

26.5 
21.9 
17.0 

Yıllığa irca 
edilen talısilat 

'5İ8.3 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 13:0 
ao.'ö 

8:7 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

71.9 
70$ 
71.1 
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HARÇLARI 1972 yaOl fflgliın HüMımetiitrı telküiitfi (95 000 000) f 

1. 1071 senesi! tahsilat durumu : 

1971 /malî yılının anetiteesi alınan dönemlimde tahsilat seyrâ göz önüınjde t/utularak bıı gelir ka yılığından yA mmmto. kadar 70 ımilyonı lira) tah
silat yapılacağı tialkmim ejdilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
'Tialhsill'ât seyrinle göre 1972 yılı bütçe tahmini 1971 yılı tahsilat tahminine na-Karam 10 ımilyan lina fazlasıyle 85 tmilyom lira okvraik tesfeiıt edil

miştir. 
B. M. Meclisine sunulan Harçlar Kanunu tadili tasan siyi e Tapu harçların dun 10 milyon liralık bir ek gelir bekfcnımiekte olıduğıiindJan 1972 Bütçe 

tahmini 95 müllyon liraya çıkanlntıstır. 
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(Milyon TL.) 

MAHKEME 

Bölüm : 56.00 - Madde : 68.720 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

95.0 
90.0 
75.0 
85.0 

115.0 
140.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

81.1 
77.2 
91.4 

102.3 
127.0 

Tahsilat 
(Haliye) 

77.6 
72.2 
84.5 
93.9 

117.1 

Tahsilatın tahakkuka % mdsbeti 
(Haliye) 

94,2 
93,5 
92,4 
81,7 
92,2 

Haliye sabıka tahsilatı 

, 80.9 
74.8 
87.2 
•96.7 

(.100.8 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

'&• 

_ 
:+ 
; + 
'+ 

110,0 
6.1 

ıa.4 
9J5 

124.11 

!+• 
—, 

i+ 
.4-
:+. 

14,1 
7,5 

!l'6,5 
10,8 
m,Q 

B) Bütçe yılı tahsüâtımn bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Ü9T1 y i ı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. >. > 
8. > > 

74.8 
87.4 
99.5 

Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

58.2 
>02.S 
74.0 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

!+ S2J6 ;+ 43,2 
;+' Ö4J6 |+; 39,1 
:•+ 2̂5.5 !+: 34,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

74.8 
87.4 
99.5 

6. Ay sonu 
5. » :» 
4. > > 

68.6 
58.0 
46.8 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

143,4 
145.4 
146.3 

Artışa - eksilişe göre 
zaan veya tenzüd gereken 

+ 

129 J6 
22J6 
16.0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

173.0 
UÖ8.0 
fl!,62J3 
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HARÇLARI 1972 yılı i#n Küikiimletiiaı teklifi (215 000 000) 

1. 1971 ısteoaesli tahsilat durunnu : 

1971 mi'aılî yılinun ımettaesi alman dönemimde tahisdllât seyri göz «nünde tuitulaırtalk, yıl sonuna1 (kaklar bu gelir 'kaynağından 160 imilyooı lira 
tahsilat yapifcioaJğı tahmin edülmiştür. 

2. 1972 seaiesüı için yapılan taJhımln/ : 
1972 sıenesinide ibdkülenen gelişime ve geiçımiş »emelerdelki artış nislbeltüeri göz önüfnJde ıtutula raJk 1972 senesi bütçe tahıminî 195 milyon lina 

olarak ikalfouıl ıedülmıi§ıt4r. 
B. M. Meclisime sunm'imuş bulunan Harciar Kanunu tad'il tasarasıyle MıaJhJkeime hamlarından 20 ımilyom ıliralıik bir efk ıgelir sıağlanacalğı 

beklendiğimden 1972 bütçe tahminli 215 ınilyo n liraya çıikaJrılmaiştır. 
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NOTER 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) Bölüm : 58.000 - Madde : 58.730 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

45.0 
48.0 
50.0 
50.0 
75.0 
75.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

46.8 
51.0 
56.6 
66.4 
90.8 

Tahsilat 
(Haliye) 

46.8 
51.0 
56.6 
66.3 
90.8 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 

99,9 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

46.8 
•51X1 
S5.6 
166 J3 
'90.8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahfeilâtı ile mukayesesi 

1071 yılı gayie tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. > D» 

40.6 
47.1 
55.0 

31.11 
!37J6 
43.7 

:+ 
+ 

(9J5 

11.3 

30,5 
125,2 
25,« 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

;+• 

+ 
;+: 
i+ 
+ 

7İ7 
4.2 
5.'6 
9,7" 

24.'5 

:+ 
+ 
+ 
;+ 
>+' 

19,6 
8,9 

,10,# 
117,1 
36,9 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen «tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. .» » 
8. > > 

40.6 
47.1 
55.0 

fi. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

59.7 
53.2 
47.1 

'100.13 
'1O0.İ3 
İÖ2.1 

f 
'+i 
+ 

1'8J2 
Ll'3.4 
112.1 

(118.5i 
1113.7 
114.2 
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HARÇLARI 1972 yılı için Hükümetlin telklifiı (100 OOO 000) 

1. 1971 senesi taihsilât durumu : 

1971 'mallı yılınım tnıetikaesi lalınan dönemimle- tahsilâit seyri g-öz önünde tutularak, yıl Bornova kaidar bu gelir kaymağımla n 80 milyon lira talh-
siilât yaıpıılıaoağı tialhıminı edilmiştir. 

2. 1972 senesü için yapılan taihımün : 
1972 yıh Bütçe;, taltomini 1971 yılı tahsilat tahminine nazaran 20 milyon lira fazlasiyle 10 0 milyon lira olarak te»bit edilmiştir. 
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PASAPORT VE 

(Milyon TL.) Bölüm : 58.000 - Madde : 58.740 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

20.0 
17.0 
10.0 
13.0 
35.0 
65.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

12.1 
11.3 
13.1 
30.6 
78.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

12.1 
11.3 
13.1 
30.6 
78.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

(1(2.1' 
11,3 
13.1 
130.6 
78.5 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

_ 
„ 

;+• 
;-H 
'+ 

0.12 
0.8 
0JJ8 

17.5 
€7.19 

— 
— . 
+ 
1+ 
,4-

1,16 
6,6 

l!5,!9 
183,5 
1516̂ 5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1)971 yılı gaye tahsilata 
Geçen yılın aynı B i r evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktar ı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > > 

0 ) Bütçe tahminine 

71.2 >22J8 
57.6 29.4 
97.3 39J3 

esas olan rakamlar : 

:+ 
.-+• 
i~H 

'48.4 
.. WM 

S8.0 

;+ 
:+ 
'' + 

£12,2 
95,9 

147,5 

1971 yılı tahsi lat ı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > > 

71.2 
57.6 
97.3 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. * > 
4. » » 

55.7 
49.1 
39.2 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

12)6.9 
106.7 
196.5 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

,-H I11I8/L 
;+; 47.0 
İ+! 57J8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahinini 

245.0 
163.7 
194B 
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KANÇILARYA HARCLAHI 1972 yılı içün Hüfcümıetiıı ttMfi (335 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat duruamı : 

1971 mıa/lî yılurun neticesi lakoa/n döneminde tahsilat seyri göz önünd'e tııtularalc, yıl sonuna feadar bu gelir ikaynıaJğmdaın 140 milyoaı lira 
tiaShsilâl; yaıprlaeağı ttıabjmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi içim. yapılan taüunüın : 
Tjahsrilât seyri nazara almarıaik 1972 Bütçe tahmini 185 ımilyon lira olarak tesbit edilmiştir. B. M. Meclisinle sunulan Harçlar Kalımnu; 

tfaidil doiayiisıyle' Pasaport.1 ve Kançılarya Haşve larından 150 amlyoıı liralık bir efe gelir be(k lennı*ekte ölduğtiind'atn 1972 Büt^e taihmini 335 
milyon liraya çıikıanlmıştır. 

http://1taib.sifl.at
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TRAFÎK 

(Milyon TL.) Bölüm : 58.000 - Madde : 58.750 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilat ının 
Tahsilat ın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

(Haliye) Hal iye sabıka tahsilatı Miktar ı % nisbeti Sene 

19Ö6 
1967 
1968 
1961) 
1970 

ıra 

lîütço 
talimini 

3.0 
10.0 
25.0 
15.0 
15.0 
20.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

17.0 
9.4 

11.8 
12.4 
17.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

17.0 
9.4 

11.8 
12.4 
i 7.1 

1.00,0 
.100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

'17:0 
9.4 

11.8 
H2.4 
17.1 

f 42.0 
7.'6 
2.4 
0:6 
4.7 

• + 

— 
+ 
-I-
4-

240,0 
44,7 
25,5 

5,0 
37,9 

B) Bütçe yılı tahvilâtının bir evvelîri yıl tahsilatı ile mukayesesi 

4971 yıllı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre f a.rkı 
Miktarı % nisbeti 

6. 
7. 
8, 

Ay sonu 
» » 
» •» 

13.6 
15.6 
17.4 

'7.5 
9.4 

10.8 

: + 
+ 
4-

6.1 
6.2 
•6.6 

4-
1 

.•4-

81,3 
65,9' 
61,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 vılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Grcçen yılı a geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahinini 

6. 
7. 
8. 

Ay 
» 
» 

sonu 
» 
» 

13.6 
15.6 
17.4 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

9.(5 
7.7 
6.3 

2!3J2 
2̂3:3 

!23.7 

+ 
+ 
+ 

7.8 
5.0 
'.'3.'8 

31.0 
'28 f! 

27.;) 
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HARÇLARI 1972 yılı için Hüfcümietin teMifi (35 000 000); 

1. 1971 eenesöı tahsilat durumu : 

1971 (maili yılının ınıetiloesi (alınan döneminde tahsilat seyri göz önünde tutularak, yılı sonuna kada'r bu gelir (kaynağından 30 milyon lira tah
vilât yapılacağı tahmin ledilmiştir'. 

2. 1972 senesü için yapılan talhımlin : 
Tahsilat "seyrine göre 1972 bütçe tahmini 35 m ilyon lira olarak t-esibit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

DÎĞER 

Bölüm : 88.000 - Madde : 58.760 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

37.0 
34.0 
30.0 
30.0 
35.0 
60.0 

Tahakkuk 
(Haliye)1 

19.8 
23.7 
30.5 
31.9 
52.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

19.5 
23.4 
30.3 
31.2 
51.9 

Tahsilatın tahakkuka <% nisbeti 
(Haliye) 

97.9 
98,7 
99,3 
97,8 
98,4 

Haliye sabıka tahsilatı 

19.7 
'23.8 
30.7 
3İİ.5 
'52.4 

Haliye - Salbılka tahsilatınım 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

+ 
i+-
•+ 

;+: 

1J7 
4.1 
'6.9 
0.8 

20.9 

i+ 
;+ 
;+ . 
+̂ 

7,9 
20,8 
'28,9: 

2,6 
166,3 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yılı gayie tahşilâtu 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » l» 
8. > » 

37.9 
43.5 
47.9 

25.8 
30.4 
33.7 

+ 
+• 

+ 

12.1 
113.1 
14J2 

1+ 
;+ 
.+ 

46,8 
4-3,0 
42,11 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » ı> 
8 > > 

37.9 
43.5 
47.9 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. > » 

26.6 
22.0 
18.7 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

64.5 
65.5 
06.'6 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 
+ 
+ 

12,4 
9.4 
7J8 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat talimini 

7<3.9 
* 74.ı9 

74.4 



— 61 — 

HARÇLARI 1972 yıfll tiıçin HMdiınetiıı teMdfi (120 000 000) 

1. 1971 maeû tahsilat dumanu : 

1971 malî yılımın netîcesi lalımıan döneminkle tahlsilât seyri göz önümde tutularak, yıl somuna kadar bu gelir kalyrııaiğımidan 70 milyon lina talh-
Mlât yapılacıalğı tiahımlih ddilrniştir. 

2. 1972 işemesi] içini yapılan tahmilin : 
1972 Bütçe tahmdSnii 1971 taibsilât tahminine göre, 'M) milyon flira fazlasiyüe 100 milyon l i ra olaraik tesbit edilmiştir. 
T. B. M. Meclisime sunulmuş bulumain. Harç 1ar K'anıınu ıtaklil ıtaısıansiyle diğer bançlardian 20 milyon ıl'üralık bilr ek gelir «laığlıaınıacağı bek

lendiğinden 1972 Bütçe tabmıini 120 milyon üira ya çıkan'lmıştılr. 
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(Milyon TL.) 

GÜMRÜK 

Bölüm : 59.000 - Madde : 59.110 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

1.152.0 
1.345.0 
1.550.0 
1.800.0 
1.100.0 
2.000.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.202.1 
1.218.7 
1.169.8 

994.8 
1.271.1 

Tahsilat 
(Haliye) 

1.202.1 
1.218.7 
1.169.8 

994.8 
1.271.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

1.202Jİ 
1.2118:7 
1.169.8 

1994.8 
: 1.271,1 

Halliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

+ 
i-
—. 
— • 

-i-

47.İ6 
İİ6J6 
418.(9 

175,0 
'276A} 

•+ 
1 + 
— 
— • 

+ 

4,1 
1,3 
4,0 

14,ı9 
27:7 

SB) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1İ971 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yûa, göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

949.4 
1.101.1 
1.241.5 

513.4 
611.5 
'708.0 

;+ 
'.-i-
+ 

4$6.0 
4S9J6 
'53S8.5 

;+ 
i+l 
.4-

84,9 
80,0 
76,f> 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » <» 
8. > » 

949.4 
1.101.1 
1.241.5 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

757.7 
659.6 
568.1 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1.707.1 
1.760.7 
1.809 .'6 

Artışa - eksilişe göre 
zam. veya tenzili gereken 

+ 643.12 
527.8 
435. i 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

2.350.3 
!9 19. S.Ü 

2.1244.7 
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VERı&İ'Sİ 1972 yılı ligin Hütoümeiftlm teMifi (3 000 000 000) 

1. 1971 senesıi taiîısilât duru'imı : , 

1971 malî yılınım neticesi alınan dömeminkleki tahsilat seyri göz önünde tutulmak suretiyle yıl «unuma kadar 1 milyar 90O milyon lira
lık tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi içim. yapılan taibm^n : 
1972 yılı içinde gerçekleşecek it/halât ıniktan 1 ımülyar 3ÜÜ «milyon! dolar olanak programlanılmış bulunımaıkıtaidır. Aueaık bu «miktarın. 

2'2,0 imiİyon ıdol'âırlık kı«ımTnın vergiden muaf it halat teşkil1 .etmektedir. Vergiden muaf ithalât miktarı ve Avrupa Ekonomik Topluluğuna dâhil 
mie'mleketle'rıdeu yapılacak ithalâta tanıman gümriilk inici iri milmin etkileri -dikkate alınarak 197 2 malî yılında tahsil edilecek (Imnırülk Vergisi 3 
milyar lira ol'araik hesaplıaııımıstır. 
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AKARYAKIT GÜMBÜK 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yulara ait talimin, tahakkuk ve tahsilat : 

Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
Sene tahmini (Haliye) -(Haliye) (Haliye) 

1966 218.0 210.4 210.4 100,0 
1967 276.0 168.3 168.3 100,0 
1968 171.0 162.3 162.3 100,0 
1969 175.0 135.9 135.9 100,0 
1970 175.0 167.8 167.8 100,0 
1971 175.0 

CBy Bütçe yılı tafsilâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

Geçm yılın aynı Bir evvelki yıla gör© farkı 
1971 yılı gayte tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 88.6 (80.7 H- 7J9 + 9,7 
7. !» > 91.5 1912.4 — OB —• 0,9 
8. > > 114.7 1116.4 — (1.7 — .1,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan iaylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 88.6 6. Ay sonu 87.1 175.7 + «.4 1184:1 
7. 1» » 91.5 5. » > 75.4 'UÖ6J9 — OJ6 1616.3 
8. > > 114.7 4. » > 51.4 166:1 — 0.7 ÜÖ5.4 

Bölüm : 59.000 - Madde : 59.120 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı 1% nisbeti 

1210.4 — 84.11 — a'3,'9 
108:3 — 42.1" ~ 20,0 
162.3 — $.0 —. 8,0 
135.9 — 26.4 — 16,a 
167:8 +! 311.19 ;+ J23,4 
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VERGİSİ 1972 yılı mm. IMfoümJötüı teklifi (220 000 000) 

1. 1971 ©enesi taihsilâlt dunumu : 

1971 mıailî yılının, netitaesi lalıınaın dönemimde tahsilat seyri ile imalı yı-1 sonuna kadair tahsilatta tesir eıtmıeisü mnıhtettmel faktörler göz öıılünde 
tuıtalaııvaık, yıl soroııınida bu gelir kaynağınldan 165 milyon! lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yan lan falhraıfiaı : 
Enerji y,e Tabiî JC{ayn;akl:ft;r ^Bakanlığından ^Unan biligitert? göre, bu kaynaktan 1972 yılında 220 milyon lira sağlama cağı te'sbit Gidilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

.1966 
15)67 
1968 
1969 
1970 
197! 

Bütçe 
tahm'ini 

.1.030.0 
1.230.0 
1.350.0 
1.500.0 
1.150.0 
2.050.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

] .060.7 
1.167.2 
1.198.8 
1.050.2 
1.295.2 

Tahsilat 
(Haliye) 

1.060.7 
1.167.2 
1.198.8 
1.050.2 
1.295.2 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

1)00,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

ÎTHALDE ALINAN 

Bölüm : 59.000 - Madde : 59.210 

Haliye - Sabıka tahaâlâtının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

.'1.060.7 
'L167J2 
.1.19808 
'1.050.2 
1J295.2 

+ 
+ 
+ 

H65J8 
.106,5 

Sİ. 6 
148.16 
245.0 

: + 
• + 
+ 
+ 

18,5 
10,0 
2,7 

rl/2,3 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yıllı g'ayo tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi (tahvilâtı 

iBir evvelki yıla götfe farkı 
Milktarı '% raitslbetti 

6. Ay sunu 
7. » » 
8. » » 

972.5 
1.104.8 
1.238.6 

saı.7 
i638.il 
1746.0 

+ 
;+ 
:+ 

440J8 
4Ö6.7 
492.(6 

: + 
;+ 
+ 

82,9 
73,1 
66,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 vılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili geröken tahsilat tahmini 

C. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

972.5 
1.104.8 
1.238.6 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

763.5 
657.1 
549.2 

1.736.0 
1.761.9 
1.787.8 

+ 
+ 
+ 

632J9 
4B0.İ3 
302.4 

I2.368.9 
2.242.2 
2150.2 

http://i638.il
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İSTİHSAL VERGİSİ 1972 yılı için Hükümetin teklifli (3 200 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat dunumu : 

1971 malî yılının, neticesi -alınan dönemindeki tahsilat durumu idikikıate alınarak 1971 yılında bıı vergiden 1 milyar 950 ımıilyoın lira ıtahsi-
l'ât yapılaeıağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan talhmlin : 
1972 malî yılı içinde yapılaca'k toplamı ithalât miktarı 1 mtiûyar 3ı00 milyon ıdolâr olarak p rogramılanmıiş hnlummıalktaldır. Bu miktarım 220 

milyon dolarlık ıkısnıı vergisiz ithalât için kullandacaıktır. Bu duruim dikkate alınarak, 1972 yılı Bütçe tahmitni 3 milyar 200 milyoın. Hira 
araıralk tesbiit ödilımiştlr. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

. 
—• 
—. 
—. 
— 

1.750.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

. . 
— • 

— 
—. 

1.240.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 

.1.240.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

., 
— 
— 
—. 

100,0 

İTHALDE ALINAN AKARYAKIT 

Bölüm : 99.000 - Madde : 59.220 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evrelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % niaibeti 

J24Ü.5 + 1.040.5 + 100,< 

B) Bütçe yılı tahsüâtmıa bir evrelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1071 y&ı gaye tahsilata) 
G-eçem yılın, aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvalM yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeıti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. > » 

859.6 
929.9 

1.183.6 

455.3 
906:3 
682.5 

+ 
+ 
+ 

404J3 
363.6 
öOljl 

+ 
+ 
+ 

88,7 
64,3 
73,4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam. veya tenziM gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » > 
8. » » 

859.6 
929.9 

1.183.6 

6. Ay sonu 
5. » > 
4. » » 

785.2 
674.2 
558.0 

1.644.8 
1:604.1 
t.7i4i:6 

+ 
+ 
+ 

«916.4 
432.8 
409,5 

2ML.2 
12.036.» 
9.150.İİ1 
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İSTİHSAL VEOİSİ 1972 yılı işin Hükümetin teklifi (2 080 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

(I ecen ayların tahsilat durun ı mı a göre, 1971 yılı içinde itlıa-l edilecek ajkaryıaJotlardan a lınaeak Miksal Vergisi 1 milyar Hf>0 -milyıoin 
iitra olarak taihmiu ê cliılım/e.lvtenlir. 

2. 1972 senesi için yapılan taihmım : 
Enerji ve Tabiî Kaynaktan Bakanl ılgından a'lnuıuı biılgfere göre 1972 yılı içimde ithal edilecek ataıyalotlarclan ailıııacak Isıtiıhs&d. Vei'gim 2 

milyar 8'0 milyon I ima olanak tahmin edihukti r. 
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İTHALÂT DAMGA 

(Milyon TL.) Bölüm : 59.000 - Madde : 59.310 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

290.0 
644.0 
675.0 

1.200.0 
1.450.0 
1.200.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

314.9 
611.6 
953.2 

1.340.7 
1.143.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

314.9 
611.6 
953.2 

1.340.7 
1.143.7 

Tahsilatın talıakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

Haliye - Sabıka tahsilatımın 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

314.9 
61)1.6 
953.'2 

il.'340.7 
1.143.7 

+ 
+ 
+ 
+ 
— 

618.0 
296.7 
341.6 
#87.5 
197.0 

+ 
1+' 
+. 
•+ 
— 

27,5 
94,2 
55,i8 
40,6 
14,6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yıfh gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % mM>eti 

6. Ay sonu 
7. » !» 

574.4 
650.0 
743.6 

ı685.ı6 
761'J8 
824.3 

— l l l j l 
— 111.8 
— 80.7 

— 16,2 
— 14,6 
— 9,7 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalian aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereiken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » !» 
8. » » 

574.4 
650.0 
743.6 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

458.1 
381.9 
319.4 

1.Ö32J6 
1.(01.9 
1.063.0 

— 
— 

74.2 
55J7 
30J9 

95S.4 
976J2 

1.0132.1 
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RESMİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (1 800 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat dunumu : 

MaJî yılın neticesi alımia.n döneminde tahsilat seyrine göre bu gelir kaynağından 1 milyar 100 milyon lira tahsilat yapılacıağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan taîhımin : 
1972 yılı ithalâtı 1 milyar 300 milyon dolar olarak prdgrainılaomıştıır. Bu miktar içinde Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerinden, 

yapılacak indirimii ithalât kısmı 440! milyon dola r olarak ve gıeaıei ithalât toplamı içindeki vergiden muaf ithalât ımiktairı da 220 milyon Idolâır 
olaralk fcahul edilmek suretiyle, bu gelir kaynağ ıniın 1972 yıOı bütçe tahmini 1 milyar 800 mily oni Bra olarak tes'bit edilmişti. 
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RIHTIM 

(Milyon TL.) Bölüm : 59.000 - Madde : 59.320 

A.) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
Hal iye - Sabıka tahsilatının 

Tahsilat ın tahakkuka % riisbeti b i r evvelki y ı ldan farkı 
(Haliye) Hal iye sabıka tahsi lat ı Miktar ı % nisbeti Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

. 
—. 

35.0 
40.0 
35.0 
40.0 

Tahakkuk; ı 

(Haliye) 

. 
—. 

30.0 
24.1 
27.2 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
30.0 
24.1 
27.2 

.100,0 
100,0 
100,0 

30.0 
24.1 
27.2 

•5.9 
SJ1 

— 19,6 
+• 12,8 

B ) Bütçe yıl ı tahsilatının bir evvelki y ı l tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gayie tafhsilâiaj 
Gfeçen yı l ın aynı 
devresi tahsi lat ı 

B i r evvelki yıla göre farkı 
Milktan K% nM>eti 

6. A y sonu 
7. ı» » 

23.1 
24.8 
32.0 

Î1I1J7 
1I3J9 
I16J8 

+ illi .4 
10.9 
;16J2 

: + 
+ 
+ 

97,4 
78,4: 

102,5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. <» » 
8. > » 

23.1 
24.8 
32.0 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

15.5 
13.3 
11.0 

138J6 
$8.1 
'43.0 

+ 
+ 
+; 

H5.0 
10.4i 

uma 

53J6 
418.5 
'94.2 
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M S M i 1972 yılı için Hükümetin teldifi (40 000 000) 

1. 1971 senesi taJhısilât durumu : 

Malî yılın neticesi lalbnirmş olan devresindeki tahsilat durumuma göre yıl sormam kadar bu kaymaktan 35 milyon 'lira hasılat ısağl'anıa-
oaiğı tahmin edilmektedir. 

2. 1972 ısenesii için yapılan talimin : 
1,972 yıh'nldia bu gdlir k'aymağ'inıdan 40 milyon Mra sağlanacağı hesaplanmıştır. 
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RESMÎ BASIMEVLERÎ 

A) 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahmini 

2.0 
3.3 
3.0 
3.0 
2.0 
3.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

2.9 
2.7 
2.1 
1.9 
3.5 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

2.9 
2.7 
2.1 
1.9 
3.5 

tahsilat : 
(Milyon T l • • ) 

Tahsilatın tahakkuka % 
(Haliye) 

100,0 • 
'100,0 
100,0 
100,0 
100.0 

nlİBbeti 

Bölüm : &. 

Haliye sabıka tahsilatı 

3.0 
!2.'7 
2.1 
1.9 
ı3.5 

L.000 - Madde : GİJİ10 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı 

;+ 0.4 
— 0J3 
— 0*6 
— 0J2 
+ I:Ö 

% nisbeti 

+ iö,;3 
— 10,0 
—< '22,2 
— 9,5 
+ 84;2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yüı gaye talhsilâıfaı 

6. Ay sonu 
7. » i» 
8. » » 

2.9 
3.1 
3.2 

Oeçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

12.5 
2.2 

- 2J3 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

!+ 
+' 

0.4 
03 
0.9 

+ 

+ 

16,0 
40,9 
39,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

2.9 
3.1 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. ;» » 

1.0 
1.3 
1.2 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

3.'9 
4.4 
4.4 

Artışa - »eksilişe göre 
zam veya tenzili1 gereken 

+ 
+ 

0,(1 
O.T> 
0.4 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

4.0 
4J9 
4J8 
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OKULLAR VE DİĞER KURUMLAR 1972 yılı için Hükümetin teklifi (4 000 000) 

1. 1971 senesi taihısilât duranın : 

1971 malî yılmıaı neticesi «alman devresindeki -tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl somuna k'aldar bu gelir kaynağından 3 nıiTyotı lira 
tialhsilât yapılaıcalğı failimin edilmiştir. 

2. 1972 senesi dlçin yapüan tahmin : 
İlgili mıireissiese1! erden alınan ıb'ilgijye göre b ıı kaynaktan. 1972 yılında 4 milyon lira sağlana bileceği tesbit .edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Seme 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahminli 

40.0 
40.0 
40.0 
44.5 
52.0 
55.0 

Tahakkuk 
(Şaliye) 

38.8 
36.5 
43.2 
50.3 
54.1 

Tahsilat 
(Şaliye) 

38,8 
36.5 
43.2 
50.3 
54.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Şaliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

MÎLLÎ PÎYANGO 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.120 

Şaliye - Sabıka tafsilâtınım 
bir evvelM yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

•38.8 
'36.5 
43.2 
50.3 
54.1 

-i-
— 
+ 
-f 
+ 

0.4 
2.3 
;6.7 
7.1 
3:8 

.+ 
—-
.+ 
+ 
- t -

I 

1,0 
5,9 

18,3 
HI6,4 

7,5 

B) Bütçe yılı tahsiflâtının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gayie talhsilâtı 
Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evveüM yıla göre farkı 
MMarı % niabeti 

6. Ay sonu 
7. î» ;» 
8. » » 

46.9 92,1 
54.1 
54.1 

— 5.'2 
— 54.1 
— 154.1 

9,9 
100,0 
100,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » > 
8. » » 

46.9 6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2.0 48:9 0.1 48.8 
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İDARESİ GELİRİ 1972 yılı ioin Hükiianetiıı teklifi (63 000 000) 

1. 1071 senesi tıateilât durumu : 

147o saryıUı Kamuınl gereğince H a m Kuvvet. le'nini (Hi'elendinne VaikTma talusis edilen bu k aynaik hasıLaitı 1971 isen asi» ide baıhis konusıt ge* 
eicdi ım'aldldeısi hülkımuune g'öre doğrudan doğruya Hava. Kuvvelerini (Hislendirme Y-aikl'unıa devredi Imıeikitedalı-. 

2. 1972 senesi dıçlüı yapüan ıtaihmin. : 
Millî Piyaınıgıo İdaresindei). alınan bil'gi nazara! alısnla.ra.k 1972 yılıiMİa. bu 'k'aymaıktran ti'-) nıilyom lira .hâsıla sağlanacağı ıtaıhimiın edil-

miiiştir. 
Yine .ayını/ loaıiTuın. gereğince, Gellir Bifceısine inat kaydejdijleın bu miktar .19*72: malî yılı ^avıunma Biakamliğn Bütçesinin transifeTİer 

bölülnıüne ödenek ikayıdeldilınnelk saıretiyie; Hava Kuvveterini (TÜciiendiîrıne Vakfına de'vreidilmistir. 
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TEKEL İDARESİ 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
taJımmi 

712.2 
906.5 
879.0 

.1.150.6 
J 

172.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

547.8 
889.4 
658.6 
470.0 

— 

Tahsilat 
(Haliye) 

547.8 
889.4 
658.6 
470.0 

— 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

Bölüm : €1.000 - Madde : 01.130 

Haliye - Sabıka tahsalâtııun 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

551.4 
«89.4 
658.6 
470.0 
76.3 

+ 
+ 
— 
— 
— 

66.2 
•338.0 
330.8 
188.6 
398.7 

+ 
+ 

— • 

— 
— 

13,6 
61,2 
25,;9 
28,6 
83,7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı üe mukayesesi : 

1071 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. 
. 7. 

8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

, 
5.5 
5.5 

+ 
-f 

5.5 
'5.5 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. 
t . 

8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

, 
5.5 
5.5 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

'5.5 
«5J5 

Ar t ı ş a - eksilişe göre 
zam veya tenzil i gereken 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat talimini 

5.5 
5.5 
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SAFİ HASILATI 1972 yılı için Hükümetin teklifi (70 000 000) 

1. 1971 senesi ta'hsilât dııruımu : 

Gedmiş seneler bilâneoknrına göre takaikkuk eden sâl'i hasılat miktarından 157 milyon lira t aksilât yaîpıkıeağı talınıim edilmektedir. 

2. 1972 senesidiçünyapılan tataıdn. : 
Telkel Gene] MiklüHiığimden alınaır bilgiye göre, 1972 yıkında Ira kaynaktan 70 milyon linaı gelir sağlainıabdıleceği aıralaşıinıışttır. 
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A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

8.0 
3.0 
3.0 
2.5 
2.1 
2.4 

Tahakkuk 
(Haliye) 

2.2 
2.2 
2.2 
2.5 
2.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

2.2 
2.2 
2.2 
2.5 
2.9 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
.1.00,0 
100,0 
100,0 
100,0 

MÜKERRER SİGORTA 

Bollun : 61.000 - Madde : 61.210 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı. % nisbeti 

2,2 
2.,2 
2.2 
2.5 
2.9 

+ 
+ 

0.3 

0J3 
0.4 

+ 
+ 

16,7 

13,6 
16,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yaüa gaye tahsilata 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

4.3 
4.3 
4.3 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

2.ı6 
2.6 
2.6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Bir evvelki yıla göre f arkı 
Miktarı % nisbeti 

+ 
•+ 
+ 

1.7 
1.7 
1.7 

+ 
+ 

65,3 
65,3 
65,3, 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
,8. » » 

4.3 
4.3 
4.3 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » > 
4. » » 

0.3 
0.3 
0.3 

Yıllığa irca 
edilen talısilât 

4.6 
4.6 
4.6 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 0.1 
+ 0.1 
+ 0,1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

4.7 
4.7 
4.7 
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ŞtRKIETlJERDEN ALINAN 1972 yılı için Hükümetin teMitfi (2 800 000) 

1. 1071 senesi tahsilat dtaTuımu : 

1971 ımıalî yılıına/n neticesi lalıınam devresin/deki tahsilat seyri güz önünde tutularak, yıl sonunıa kadar bu gelirr kaynağından 2 milyon li>rıa 
tahısillât yapulia'eaJğı üahmin edıilıni'eikt|eldir. 

2., 1072 senesi1 ölgün yapılan ıtaifomin : 
Bu kaynaktan 1972 yılında 2 milyon 800 bin Mim sağlanacağı tahmin esdillmişltir. 
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PETROLDEN DEVLET 

(Milyon TL.) Bölüm : 01.000 - MaJdde : 61.200 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Hal iye - Sabıka tahsilatının 
Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

Seno tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka lahsilâ'11 Miktarı e/o nisbeti 

1.0 1.2 1.2 100,0 1.3 ! 0J1 -1- «y.'î 
1.0 — — 100,0 
2.0 — — 
8.0 1.6 1.6 100,0 'l-.'fi "i l.'f> — 
2.0 l.f) l.f) 100,0 -l.f) 0.1 • - i(),2 

1.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Gecen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
11971 yılı gaye tahsilata, devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 0.10 0.09 -f 0.01 -\- M,l 
7. '» » 0.10 0.10 
8. » » 0.10 0.10 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
1971 yılı tahsilatı Geçen yı'lm geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahinini 

6. Ay sonu 0.10 fi. Ay sonu 1.41 l.ö'l' + 0.1 1.61 
7. » » 0.10 5. » » 1.40 1:50 — 1.50 
S. » » 0.10 4. » » 1.40 1.50 -- 1.50 

1906 
1697 
1968 
1969 
1970 
1971 
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HAKKI 1972 yılı için Hüîknknetin tefkiM (1 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılıaııaı aıe'fcieesi (alımıam devresinjdıe ki taiksilât seyri göz oiLÜıi-de tutularak, yıl sanıma kiadai" bu g-elir kayna ğın-d an 1 milyon lira 
tahisilât yapılacağı tahmin edilnıekıtedir. 

2. 1972 senesi üçün yapılan t a t a i n : 
Pötıroi] Dairesi Reisliğimden a t aan bil giye g öre 1972 yılınlda bu kaymaktan 1 milyon lina g^ lir saığUaniaoağı tantalin edilmiştir. 
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PETROLDEN DEVLET 

A) 

5ene 

966 
967 
968 
969 
970 
971 

Geçen yıllara 

Bütçe 
talimini 

14.0 
15.0 
40.0 
42.0 
45.0 
50.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

15.4 
80.7 
87.5 
45.4 
78.8 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

15.4 
30.7 
87.5 
45.4 
51.7 

tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
56,6 

Bölüm : ' 

Haliye sabıka tahsilatı 

1-6.S 
31.7 
39.1 
45.4 
51.7 

61.000 - Madde : 61.230 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki 

Miktarı 

H-
-h 
f 
f 
-

3J6 
14.9 
:7.4 
6.3 
6;3 

yıldan farkı 
% nisbeti 

+ 27,2 
+ 88,6 
+ 28,8 
+ 16,1 
-f- 13,8 

B) Bütçe yılı tahsilatmm bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1İ971 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın ayını Bir evvelki }ala göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % niabeti 

6. Ay sonu 
7. '» » 
8. » » 

23.9 
28.1 
32.8 

24.5 
30.4 
34.8 

, 
—. 
—. 

0.6 
2.3 -
2.5 

2,4 
7,5 
7,1 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. :» » 
8. » » 

23.9 
28.1 
82.8 

G-eçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5 » » 
4. » » 

27.2 
21.3 
16.9 

Yıllığa ii'ca 
edilen tahsilat 

91.1 
49.4 
49.2 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

OJ6 
1.5 
1,1 

Yıl sonuna kadar 
talısil ât tahmini 

50.5 
47.9 
50.3 



— 85 — 

HİSSESİ 1972 yılı için Hüfeünıetdıı teklifi (55 000 OOO) 

1. 1971 seneisü tafsilât dütnumu : 

1971 malî yılıımn ıneitioesi labnam devresinideki tahsilat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından! 50 milyon lira 
tahsilat yapılacağı tahlmin edilmiştir. 

2. 1972 seaiıeısi âJçün yapılan tahmin : 
Petrol Dıaiireisi Reisliğimden alınan bil!giye is t inadm 1972 yılı bütçe tahinini 55 milyon lira o larak tesbit •ediknâşltir. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

15.0 
18.0 
18.0 
19.0 
20.0 
25.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

14.9 
14.0 
17.5 
21.2 
19.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.8 
14.0 
17.5 
27.2 
19.8 

Tahsilatın tahakkuka °j 
(Haliye) 

.100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

99,4 

fo nisbeti 

MADENLERDEN DEVLET 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.240 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

14.9 
14 j l 
17.5 
21.3 
19.9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

19T.1 yılı gayle tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8. » » 

15.8 
18.2 
20.4 

10.1 
112.8 
44.4 

+ 
+ 
+ 

'5J7 
5.4 
6,0 

+ 
+ 
+ 

«5-6,4 
42,1 
41,6 

C) Bütçe taJhminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre 
1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken 

•2.0 
0.8 
13.4 
'3.8 
1.4 

+ 
— 
•+ 
+ 

. 

24,1 

24,1 
S.1,7 

6.5 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8 . » •» 

15.8 
18.2 
20.4 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

9.8 
7.1 
5.5 

25.6 
'25.3 
'25.9 

+ 
+ 
+ 

5,5 
2.9 
'2.2 

31J1 
28.2 
28.1 
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HAKKI 1972 yılı için Hüjfeüjme'fcin tefkldfd (32 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat duıruraıu : 

1971 finali yılımın ıneiieesi labnan devresiıideki tafeilât seyıi göz ünümde tutularak, yıl sonuma kadar bu gelir ıka'yııiağındam 25 milyom lira 
tahsilat yıaipüaeağı tahinim edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin. : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Babaniığımdlan alınan bil^i İde madara ailunarak bu kaynağın 197 2 liiitee tahinini ;>2 'milyon lira oiaraik teısbit mil-
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(Müyon TL.) 

OYUN KAĞIDI 

Bödürn : 61.000 - Madde : 61.250 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

19GB 
J967 
1908 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
talimini 

1.0 
1.3 
1.4 
1.4 
3.0 
5.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

0.5 
'2.3 
0.5 
1.1 
8.0 

Tahsil, fit 
(Haliye) 

0.3 
0.0 
0.4 
0.0 
1.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

50,0 
20,0 
91,5 . 
54,5 
18,7 

Ha]ive sabıka tahsilatı 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gaye tahsilatı 
Greçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre f arikı 
Miktarı % nisfoeti 

0. Ay sonu 
7. !» » 
8. » » 

1.0 
1.3 
1.5 

0.7 
1.0 
1.2 

+ 
+ 
+ 

0.3 
o:3 
0.13 

+ 
+ 
-r 

42,8 
30,0 
30.0 

0.3 
0,6 
0.5 
0:6 
1.5 

.__ 

+ 
— 
+ 
1 

0J8 
OJ3 
OJ 
0.1 
0.'9 

-t-
— 
+ 
+ 

72,7 
100,0 
16;6 
20,0 

150,0 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » . 

1.0 
1.3 
1.5 

Geçen yılın geri .kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

0.8 
0.5 
0.5 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

1.8 
1.8 
1.8 

Artıya - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

0.3 
0.1 
0.-1 

Yıl sonuna .kadar 
tahsilat tahmini 

2.1 
1J9 
1J0 



— 89 — 

GELİRLERİ 1972 yılı için Hükümetin teMitfi' (2 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumıu : 

1971 malî yılımın neticesi lahman devrasinlde^ki taifosiılât seyri göz önünde tutularak, yıl sonuma, kadar bu g-eilir kaynağınîdam 2 milyon lira 
iaıhsiilâıt yaıpılaeıağı tamimdin eidilımiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan talimlin : 
Kızıîl'ay Gıenel Balşlkaırulığmıdlam alınan bilgiye g'öre bu kayın aiktam 1972 yuha-ıdıa 2 -milyon.' lir a .sıağlaınıaeağı tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

KAMBİYO MURAKABESİ 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.310 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % ııisbeti 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

0.1 
0.1. 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahakkuk 
(Haliye) 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahsil fi t 
(Haliye) 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yıllı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % niabeti 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1, 

— 
— — 
— — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

bir evvelki yıldan farkı 
Haliye - Sabıka tahsilatının 

0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

Vıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
tul ilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
» » 
» » 

0.1 
0.1 
0.1 

6. 
5. 
4. 

Ay sonu 
:> » 
» » 

0.1 
0.1 
0.1 

0.1 
0.1 
0.1 
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MUKABİLİNDE CUMHURİYET MERKEZ B ANKASINDAN ALINAN 1972 yılı için Hüfcümetkı teklifi (100 000) 

1. 1071 ISenesiiı tahsilat dunumu : 

1971 malî yılının neticesi lalınan devresindeki tahsilat seyri »'öz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağiüdaffi 100 bin lira 
tailısil'â/t yaıpılacağı talimini edilnüiıştir. 

2. 1972 semeısi için yapılanı talhmin : 
Hu Ikaynalkıtatn 1972 yılında 100 bin lira sağdaıuıcağı tesbit edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

TEFTtŞ MUKABİLİ 

Bölüm : 61.000 - Madde : 61.320 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

19üfi 
1967 
19(>8 
1969 
1970 
197) 

Bütee 
tahmini 

0.150 
0.150 
0.100 
0.100 
0.100 
0.100 

Tahakkuk 
(Haliye) 

0.011 
0.011 
0.012 
0.008 
0.015 

Taht dlât 
(Haliye) 

0.011 
0.01 i 
0.0 i 2 
0.008 
0.0.15 

Tahsilatın tahakkuka °/ 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

'fo nisbeti 
Haliye sabıka tahsilatı 

0.011 
0.011 
0.O16 
0.008 
9.019 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

— 

+ 
— 
+ 

0.2135 

0.005 
0.008 
0.011 

— 

+ 
— 
+ 

95,5 

45,4 
50,0 

187,5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

'WT1 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

fi. Ay sonu 
7. » '» 
8. » » 

0.016 
0.016 
0.016 

0.017 
0.017 
0.019 

— 
— 
—. 

0.00] 
OJOOI 

0.003 

—. 
— 
— 

5,8 
5,8 

15,7 

C) Bütçe tahminine esas olan r a k a m l a r 

1971 yılı tahs i la t ı 

6. Ay sonu 
7. » '» 
8 » » 

0.016 
0.016 
0.016 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

0.002 
0.002 

t). 

5. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» » 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

0.018 
0.018 
0.O1'6-

Art ışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

0.018 
0.O1I8 
0.016 
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ŞİRKETLERDEN ALINAN 1972 yılı için Hükümetin teklifi (100 000) 

1. 1971 seaıesi taJhsilât durumu : 

1971 malî yılının neticesi (alınan devms indeki ıtaıhısilıat seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu g-elir kaynağıaudan 100 bin lira tah
silat yapılacağı tatumıin edilimjiiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tatamin : 
1972 yılında bu kaynaktan 100 Tbin lira sağlanacağı talimin 'edilmiştir. 
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(Milyon TL,) 
A) Geçen yıllara aitt tahmin, tahaJkktik ve tahsilat : 

'Bütçe TaıhakkuJk Tahsilat 
ıSen e itahımjini (Haliyc) (Halliye) 

Tahsilatiiı tahakkuka ''/<• tıisbeli 
(Hal i ye) 

PANSİYONLU 

Bölüm : 01.000 - Madde : ©1.330 

Tlaliye - Salhılkataıhsü'lâtınırı 
Ibir evvelki ydıdian farkı 

I Taliiyo ,sal)iika tahsili âtı Miktarı % niısfboti 

1966 
ÜMÎ7 

I i)6') 
i 9 7 0 
l i)7İ 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi : 

1J971 yılı ^ayo tahsilatı, 
Ueçen yılın >ayıu 
'd e r vesi talisi! ât i 

Bir evvelki yıla göıv: tankı 
•Mîiikltarı % nöbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 

(i. Av sonu 

(leeen vılın «•eri kalau as'laı* lalı 
Yıllıca iven Artışa- eksilişe -güve Yıl sıcMuıiıiiia kadaı 

ilah edileni tahsilat zam veya tenzili gereken. ıfcaihısii'llât talhmina 

6. Av sonvıi 
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OKUL ÜCRETLERİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (10 000 000) 

1. 1971 semıesi tahsilat durumu : 

1971 yılı Bütçe Kanununun 70 nei maddesine ^'ore, paırmiyonlu olaü geliri erimden alınacak % 25 in yıl »onuna kadar 10 'milyon lira olacağı 
tahımin edilmektedir. 

2. 1972 semesi için yapılan tahmin : 
Bıı kaynaktan 1972 yılınida da 10 (milyon lira tahsilat sağlanacağı tahmin olunmaktadır. 
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TAŞINMAZ MALLAR 

A) 

Sene 

196G 
! 967 
1968 
1969 
i 970 
1971 

Geçen yıllar 

Bütçe 
tahmini 

90. 
9.0 
7.0 

12.0 
12.0 
15.0 

a ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

8.4 
7.3 

14.8 
15.6 
9.1 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

8.4 
7.3 

14.8 
15.6 
9.0 

tahsilat : 
(Milyon TL.) 

Tahsilatın tahakkuka °/t 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
99,2 

100,0 
98,9 

3 nisbetı 

Bölün* : 62.000 - Madde 

Haliye sabıka tahsilatı 

8.5 
7.4 

14.9 
15.7 

9.2 

: 62.110 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki 

Miktarı 

+ 0.5 
1.4 

+ 7.5 
+ 0.ı8 

'6.Ö 

yıldan farkı 
% nisbeti 

-1- 6,2 
12,9 

+ 401,3 
+ 5,Ü 

41,4 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miiktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. ,» '» 
8. » » 

4.4 
4.6 
4.9 

5.1 
5.7 
6.0 

0.7 
1.1 
1.1 

— 
— 
.— 

13,7 
19,2 
18,3 

0) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8, » » 

tahsilatı 

4.4 
4.6 
4.9 

Geçen yılın geri 

(!. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

kalan aylar tahsilatı 

4.1 
3.5 
3.2 

Yıllij 
edilen 

ğa irca 
tahsilat 

8.5 
'8.1 
'8.1 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

— 0.5 
— 0.'6 
— 0.5 

Yıl sonuna kadaı 
taihsilat tahmini 

8.0 
7.5 
7.6 
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SATİŞ BEDELİ 

1. 1971 îsaaesi tahsilat durumu : 

1971 n^alî yılının ıiiöfcieesıi alınan devresindeki tahsilat sevi i »'üz oı 
silât yapılacağı tahmin 'üdilmiştîir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahinin : 
Bu kaymaktan 1972 yılında 15 'milyon lira hasılat sağUınaıcağı tahini 

1972 yılı için Hükümetin teklifi (15 000 000) 

de tutularak, yıl sonuna kadar hu gelir kaynağından 15 milyon lira tah-

cdihniştir. 
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TAŞINMAZ MALLAR 

A) 

Sene 

1966 
1967 
19(58 
19(5!) 
1970 

Geçen y ı l la ra 

Bütçe 
tahmini 

16.0 
15.0 
21.0 
15.0 
17.5 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Haliye) 

17.0 
16.8 
1.7.1 
17.6 
35.2 

tahakkuk ve 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.7 
14.9 
15.6 
16.0 
33.8 

tahsilat : 
(Milyon TL. 

Tahsilatın tahakkuka 
(Haliye) 

86,2 
88,6 
91,2 
90,9 
96,0 

) 

% nisbeti 
Haliye 

Bölüm : 

şahika tahsilat 

16.7 
17.2 
17.8 
18.2 
37.0 

62.000 - Madde : 62.110 

Haliye - Sabıka tahsilat ının 
bir evvelki 

ı Miktar ı 

f o.'(; 
0.5 

•1- 0.16 
-1- 0.4 
+ .1-8J8 

yıldan farkı 
% nisbeti 

+ :i,7 
+ 2,9 
4 3,4 
+ • 2,2 
+ ao:î,2 

1971 25.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yı l tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yı!h gay© tahsi la t ı 
Geçen yıl ın aynı 
devresi tahsilatı 

Bi r evvelki yıla göre farkı 
Miktar ı % nisbeti 

6. Ay somı 
7. !» » 
8. » » 

18.0 
26.;; 
29.6 

14.1 
T3.8 
21M 

-f-
4-
-f 

'3.S 
7.5 
8.4 

i+ 
-!-

,_i. 

a7,6 
:;Ji9)t8 
39,6 

C) (Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsi la t ı 
Yıll ığa i rca Ar t ı şa - eksilişe göre Yıl sonuna k a d a r 

Göçen yıl ın geri kalan aylar tahsilatı edilen t ahs i l a t zam veya tenzili gereken tahsi la t tahinini 

6. Ay sonu 
7. !» » 
8. » » 

18.0 
26.3 
29.6 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

22.9 
18.2 
15.8 

40.9 
44.5 
45.4 

4- '6.3 
7.!2 
6.2 

m .2 
51.7 
51<G 

http://15.fi
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İDARE GELİRLERİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (25 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri göz önünde tutul arak, yıl sonuna kadar bu g-elar kaynağından 25 .milyon lira tah
silat yapılacağı taOumin edünıiştıir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Bu kaynaktan. 1972 yılında 25 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

TAŞINIR MALLAR 

Bölüm : 62.000 - Madde : 62.200 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

20.0 
20.0 
1.8.0 
15.0 
18.1 
19.2 

Tahakkuk 
(Haliye) 

14.9 
11.7 
1.2.7 
18.3 
14.0 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.9 
11.7 
12.7 
18.3 
14.0 

Talısilâtm tahakkuka % nîsbeti 
(Haliye) 

;ıoo,o 
100,0 
1100,0 
100,0 
100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

14:9 
11.7 
1.2.7 
18.3 
14.0 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

4:6 
3.2 
1.0 
5.6 
4.3 

23,5 
21,4 
8,5 

44,0 
23,4 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gaye tahsilatı 
G<eçcn yılın aynı 'Bir evvelki yıla güre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı '% nisbeti 

6. Ay sonu 
7. !» » 
8. .» » 

8.2 
8.7 
9.6 

8.8 
9.3 

ıo.« 

— 0:6 -
— 0:6 
— 0.7 

6,8 
6,4 
'6,7 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

6. 
7. 
8. 

1971 yılı tahsilatı 

Ay sonu 
» :» 
» » 

8.2 
8.7 
9.6 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 5.2 
5, » » 4.7 
4. :» » 3.7 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

13.4 
13.4 
1'3:3 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

— 0:3 
— 0.3 
— 0.2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat taıhmini 

13.1 
13.1 
.'13.1 
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SATIŞ GELİRLERİ 1972 yılı için Hükümetin tdkMi (20 000 000) 

1. 1971 sıeımefii tahsilat durumu : 

1971 malî yılının 'neticesi alman devriösiındefai tailısilik. sieyrü gıöz önünde tutularak, yıi sonuna kadar bu gelıir kaynağından 20 milyon ılira tah
silat yapılacağı ıtaihmin 'edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan taitomin : 
1972 yılımda bu kaynaktan 20 ımlilyon lira sağlanacağı taihmin edilmiştir. 
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İKTİSADÎ DEVLET 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1968 
1967 
.1968 
.1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahımind 

—. 
105.0 
160.0 
156.7 
105.0 
57.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

—. 
50.9 

168.3 
146.8 
676.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
50.9 

168.3 
146.8 
67(5.9 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
!100,ü 
0,00,0 
•100,0 

Bölüm : 62.000 - Madde : 62.510 

Haliye - Sabıka tahsi lat ının 
b i r evvelki yı ldan farkı 

H:ıüye sabıka tahsi lat ı Miktarı. % nisbeti 

50.9 
168.3 
146:8 
676.9 

+ 
+ 
— 
+ 

, 

50.9 
1 17.4 

'21 .r> 
530.1 

+ 
;+ 
—. 
"F 

100,0 
230,6 

12 7 
36.1,1 

B ) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yılı gaye tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

3.7 
3.7 
3.7 

G-eçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

15.2 
15.2 
15.2 

, 
— 
—. 

11.5 
U1.5 
111.5 

75,6 
75,6 
75.6 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

3.7 
3.7 
3.7 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » :» 
4. » » 

661.7 
«61.7 
661.9 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

'665.4 
'665.4 
'665.4 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

500.2 
— 50OJ2 

500.2 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

165.2 
165.2 
165.2 



— 103 — 

TEŞEKKÜLLERİNDEN GELİRLER 1872 yılı için Hükümetin teklifi (138 000 000) 

1. 1971 ssri'esi tahsilat durumu : 

19Tl malî ydınııı neticesi alman •devresindeki tahsilat seyri f>'öz önümde tıiıtulara.k. yi! sonuna kadar hu ^elıir ka.ynağınîdan 70 nplyoıı lira tah
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Alman ibıilgılletıo i>'öre, İktisadi Devlet Te^ckk.iilleritdn 1971. ydı faaliyetleri neticesi 1972 yılımla hu kaynaktan. 138 milyon lira ı^elir sağla

nacağı talimlin loliMiımıışıtıır. 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütço 
tahmini 

104.7 
247.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

,— 
— 
— 
— 

95.6 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 
— 

95.6 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

—. 
— 
— • 

—. 
—. 

İŞTİRAKLER 

Bölüm : 62.000 - Madde : 62.520 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı' Miktarı % nisbeti 

95.6 :95.;6 4- 100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

10711 yılı gayie tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6, Ay sonu 
7. !» ;» 
8 » » 

305.4 
308.2 
308.2 

84.6 
88.0 
93.3 

'+ 
+ 
+ 

220. 
220.: 
214ı 

+ 260,9 
1+ 250,2 
.+ '230,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam vey<ı tenzili gereken tahsilat tahmini 1971 yıh tahsilatı 

6 Ay sonu 
7 f» » 
8. '» » 

305.4 
308.2 

• 308.2 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

11.0 
7.6 
2.2 

'316.4 
'315:8 
'310.5 

+ 
+ 
-1-

28.6 
19.0 

5.0 

345.0 
834.8 
3115.5 
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GELİRLERİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (350 000 000) 

1. 1971 s-amesi tahsilat durumu : 

1971 imalı yirmin sonuna kadar bu gelir kaynağından 318 milyon lira tahsilat yapılacağı talinin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Devlettin iştiraki bulunan kurumlardan Hazineye düşecek hisse dikkate alınarak 1972 yılında bu kalemden 350 milyon lira tahsilat sağlana

cağı tahmin edilmiştir. 
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DÖNER SERMAYELERDEN 

(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
İ 97! 

Bütçe 
tahmini 

25.0 
10.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

—. 
— 
— 
— 
5.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 
•— 
— 

5.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 

.1.00,0 

Bölüm : 62.000 - Madde : 62.530 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Halive sabıka tahsilatı Miktarı % mabet i 

>.4 100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1I9'71 yıllı gaye 'tahsilatı; 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

3.7 
4.3 
4,3 

3.4 
3.4 
3.4 

:+ 
+ 
+ 

0.ı3 
0.9 
0.Ö 

+ 
+ 
+ 

8,8 
26,4 
26,4 

C) Bütçe tahminine esas odan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken talısilât tahmini 

6. Ay sonu 
7. > » 

3.7 
4.3 

6. Ay sonu 
5. » » 

2.0 
2.0 6.3 

0.1 
0.5 

5.8 
'6.8 
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GELİRLER 1972 yılı için Hükümetin teklifi (10 000 000) 

1. 1971 »sinesi tahsilat durumu : 

1971 maili yılı yonuna kadar bu (kaynaktan 10 milyon lira hasıla.t ısağlanacağı talimin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Döner sermayeli müesseselerin 1972 yılında 10 milyon lira gelir sağlıyacağı /tahmin e'dilmıckteclir. 
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DİĞER CÜZDAN 

(Milyon TL.) Bölüm : 62.000 - Ma/dde : 62.450 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatıma 
Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

(Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti Sene 

1-9(66 
1067 
'1968 
1069 
1970 
1971 

Bütee 
tahmini 

— 
— 
—-
1.0 
1.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 
2.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

— 
— 
— 
— 
2.9 100,0 2.9 2.9 100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1071 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki 37ila göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. ;» » 
8. » » 

0.054 
0.054 
0.054 

0:021 
0.021 
0.111 

+ 
+ 
—. 

0.033 
0.0&3 
0.057 

•+ 
> + 
— 

'157,1 
1.1.57,1 

51,3 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe güre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7.- :» .» 
8. » » 

0.054 
0.054 
0.054 

6, Ay sonu 
5. » » 
4. » .» 

2.879 
2.879 
2.789 

'2.933 
'2.933 
2.843 

-h 
4.5 
4.5 
1.4 

:7.43!3 
7.4313 
1.443 
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GELİŞLERİ „ 1972 yılı için Hükümetim teklifi (2 000 000) 

1. 1971 selesi tahsilat durumu : 

1971 liia'lî yılı soııııııa kadar bu 'kaynaklan 2 milyon lira. tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Alman bilgilere göre 1972 yılı bütçe talimini 2 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 
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FAİZ 

(Milyon TL.) Bölüm : 63.000 - Madde : 63.400 
A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ye tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

(Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti Sene 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

28.0 
30.0 
65.0 
70.0 

150.0 
172.1 

Tahakkuk 
(Haliye) 

30.1 
53.6 

107.1 
132.5 
116.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

30.1 
53.6 

107.1 
132.4 
116.5 

100,0 
100,0 
100,0 
99,9 
99,8 

35.5 
64.3 

115.9 
153.16 
132.1 

'+ 
+ 
+ 
+1-
—. 

8.7 
'28:8 
51.6 
37.7 
21.5 

+ 
+ 
;+ 
+ 
— 

32,4 
81,1 
80,2 
32,5 
13,9 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1071 yılı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

85.2 
92.0 

104.7 

62.4 
74.2 
83.0 

+ 
+ 
+ 

!22.ı8 
17.8 
ı21.7 

+ 
':+ 
+ 

mp 
23,9 
26,1 

C) Bütçe tahminine esas otlan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu 
7. » ı» 
8. » >• 

85.2 
92.0 

104.7 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » > 

69.7 
57.9 
49.1 

154.9 
149.9 
1Ö3.8 

+ 
•+ 

+ 

25.4 
13.8 
.11.7 

180.3 
İİ6I3.7 
165.6 
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LEE 1972 yılı için Hükümetin teklifi (235 000 000) 

1. 1971 sonesi tahsilat durumu : 

1971 malî yıb.nıın neticesi alınan devresindeki -t ".ah sil ât seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir 'kaynağından 200 milyon lira tah
silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Geçmiş s'cneler tahsilat seyri de göz önüne alınmak suretiyle 11)72 yılı bütçe tahmini 2,35 milyon lira .olarak tebbit cıdilnıfetir. 
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DEĞERLİ 

(Milyon TL.) Bölüm : 63.000 - Madde : 63.500 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Safbıka tahsilatımın 
Tahsilatım tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

(Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti Sene 

1968 
1967 
1968 
1969 
1970 
1.971 

Bütç 
talimi 

e 
rıi 

10.0 
12.0 
15.0 
17.0 
17.0 
30.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1.0.0 
10.4 
12.7 
14.6 
17.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

10.0 
10.4 
12.7 
14.6 
17.4 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

10.0 
10.4 
12.7 
L4J6 
17.4 

.+ 
+ 
+ 
-t-
+ 

3.3 
0.4 
2.3 
1.9 
2,8 

.+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

49,2 
4,0 

22,1 
14,9 
19,1 

B) Bütçe yıh tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

11971 yıllı gaye taJhsilâto 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » ' » 

11.9 
14.6 
16.5 

8.1 
10.7 
12.4 

i + 

+ 
,+ 

3.8 
3.9 
4.1 

+ 
.+ 
- ı -

46,9 
86,4 
33,0 

C) Bütçe tahminine esas odan rakamlar 

1971 yıh tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » :» 

11.9 
14.6 
16.5 

Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6 Ay sonu 
5. :» » 
4. » ,» 

9.3 
6.7 
5.0 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

21.2 
21.3 
21.5 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 
+ 
+ 

4.3 
2.4 
1.6 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

25.5 
23.7 
23.1 
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KÂĞITLAR GELİRLERİ 1972 yılı için Hükümetin teklifi (35 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının ınıetleesi alınam devresindeki tahsilat s:'iyji göz önüıule tutularak, yıl sonuna .kadar bu gelir kaynağından 30 milyon lira tah-
BOtlât yapılacağı talhmdn eıdilmıiştir. 

% 1©T2 senesi içia yapılauı tataıin : 
*î$!t\$M)İ: seyrine 'göre 1972 jüf bütçe tahmini *$& .milyonlira olarak te>;))it 'edilmistir. 
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TAVİZLERDEN VE ÎKRAZ 

(Milyon TL.) Bölüm : 63.000 - Madde : 63.600 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 'bir evvelki yıldan farkı 

(Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nM>eıfci Sene 

1966 
1967 
il'9:68 
1&Ö9 
•19170 
1971 

Bütçe 
tahmini 

45.0 
40.0 
105.0 
'70.0 

il 50.0 
115.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

25.9 
82.7 
82.9 

124.6 
164.7 

Tahsilat 
(Haliye) 

22.0 
74.4 
'77.3 

118.4 
158.9 

87,2 
89,9 
93,2 
95,0 
96,4 

53:0 
106.3 
101.6 
143.6 
!'87.5 

r-

r-
f-

190.0 
613.8 

4.8; 
42.1 
43.9 

, 
-h 

— • 

.+ 
•+ 

65,1' 
100,5' 

4,5 
4!l/> 
30,5 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

İTO yılı gayie <talhsilâita 

6. Ay sonu 
7. i» » 
8. » » 

141.0 
175.4 
190.7 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

34.7 
40.9 
44.1 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

+ 
+ 

106.8 
1134.5 
146.16 

+ 
:+ 

306,3 
328,8 
332,4 

C) Bütçe taiminine esas odan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. ı» » 
8. » » 

141.0 
175.4 
190.7 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

1.52,8 
1.46.4 
1.43.4 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

29S.8 
322.0 
334.1 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 468.0 
+ 482.0 
+ 476.0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmitni 

761.8 
804.0 
810.7 
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LARDAN GERİ ALINANLAR 1972 yılı için Hükümetin teklifi (190 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 'malî yılmıo neticesi dievresindeki talısilât sejy/i göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar İm -gelir kaynağından 170 milyon lira tahsilâtt ya-
puLacıağı tahmin eidlilımiştîr, 

2. 1972 senesi için ya/pılaa taJhmin : 
^eıçnıiş sıeıneleır g'elişn^e hızL&rı ye tahsilata tesiri, muibtfMfî faktörler göz önünde tutulmak sime tiyle 1972 yılı 'bütçe tahmini 190 milyon Hâna 

' plarajk jteîb&t edilmiişltlk. 
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PARA 

(Milyon TL.) Bölüm : 63.000 - Madde : 63.710 
A) G-eçen yıllara ait taihmiıı, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Salbıka tahsilatının 
Tahsilatım tahakkuka % nisibeti ibir ervtvelki yıldan farkı 

(Haliye) Haliye ısalbıfca tahsilatı Miktarı % nisbötü Sene 

19166 
m&r 
mm 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
taihmini 

19.0 
1)5.0 
20.0 
'25,0 
(35.0 
40.0 

TaJhakkuk 
(iHJaütye) 

32.2 
28.8 
74.3 
44.2 
49.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.8 
22.9 
29.8 

• 32.6 
37.3 

45,5 
79,5 
40,1 
73,7 
75,5 

16.6 
23.5 
31.0 
34.2 
39:6 

+ 
+ 
-f. 
+ 

1/2 
7.0 
'7.5 
I3J2 
6.4 

+ 
•+ 

+ 
.+ 

7,1 
50,6 
31,9 
10,3 
15/7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1İ97U yılı gaye «talisilârta 

6. Ay sonu 
7. ;» b» 
8. •» » 

22.6 
26.4 
30.1 

^vegen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

19.1 
22.6 
25.4 

Bir evvelki yıla göre f arkf 
Miktaıı % nisbeti 

+ 
+ 

13 Jb 

3J8 
4.7 • + 

18,S 
16,8 
1'8,5 

C) Bütçe tahminine esas odan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. .» b» 
8. » » 

22.6 
26.4 
30.1 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

Gfeçeu yılın geri kalan aylar tahsilatı 

20.5 
17.0 
1.4.2 

Yıllığa irea 
edilen taihsilât 

'43.1 
43.4 
44.3 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili 'gereken 

+ 

3.7 
2.18 
•2.6 

Yıl somuna kadar 
tahsilat tahmini 

46.18 
46.2 
46.9 
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CEZALARI 1972 yılı içinde Hükümetin teklifi (65 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1!)71 malî yiılımu neticesi alınan -devresindeki tahsilat seyri &'üz önünde .tutularak, yıl sonuna kadar 'bu gelir kaymağınidan 55 milyon .lana tah
silat yapılacağı tahinin .edikmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan talimin : 
•ilîıı kayn-alvitaıı 1972 yılmida 05 niiilyon lira sağlan aibileceği tahinin edülinıiştir. 
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OEZALAEI 1972 yılı için Hükümetin teklifi (135 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri göz ömiııcTe tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından 115 milyon lira !tah-
.'sdlât yapılacağı taihnıdın edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan talimin : 
Bu kaynak/tan 1971 yılında 135 müyon lira hasılat sağlanabileceği talimin edi'landgtir. 
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CEZALARI 1972 yılı için Hükümetim teklifi (40 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının' neticesi alman devresindeki tahsilat seyri güz ününde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir -kaynağmidan 30 milyon llkıa tah
silat yapıladığı tahmin ediiDmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan talimin : 
1972 yılında bu kaynaiktan 40 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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(Milyon TL.) 

ÇEŞlTLt 

Bölüm : 63.000 - Madde : 63.800 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1-966 
H967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

356.8 
824.4 
862.2 
551.8 

1.083.2 
« . 2 

Tahakkuk 
(Haliye) 

(226.1 
15712.1 
904.8 
757.8 

2.488.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

226.0 
572.11 
904.7 
757.5 

2.487.9 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99.9 
100,0 

99,9 
99,9 
99,9 

Haliye sabıka tahsilatı 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

226.1 
572,6 
905.0 
758.9 

2.488.1 

+ 
+ 
•+ 
— 
+ 

87.8 
346.5 
&32.4 
14)6.1 

1.720.2 

+ 
+ 
•+ 
— 
+ 

63,4 
153,2 
58,0 
16,1 

227,8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1!97H yıftı gayie t ahs i la t ı 

6. Ay sonu 
7. :» » 
8. » » 

674.8 
712.7 
764.8 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

388.5 
522.8 
744.4 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % niribeti 

+ I291J3 + 75,9' 
+ İ89J9 + 36,3 
+ 20J4 + 2,7 

O) Sütçe tahminine esas odan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 

674.8 
712.7 
764.8 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2.104.6 
1.965.3 
1.743.7 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

2.779.4 
2.678.0 
2.508.5' 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

+ 1.597J3 
+ 713.4 
+ 47.0 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahmini 

4.376.7 
3.3)91.4 
2.555.5 
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GELİRLER 1972 yılı için Hükümetin teikMi (3 050 416 884) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 •senıeKİnm neticesi alınan d ev resindeki tahsilat durumuna göre bu kaynaktan 1 milyar 942 m;ilyun lira tahsilat yapılacağı tahmin edilmek-
(tedâr. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Geçitli gelir kaıynaklarmııı toplandığı bu madde hâsılasının geçmiş senelerdeki tahsilat seyri nazara alınarak 1972 malî yılımda 3 milyar 50 mil

yon 41() bin 884 lira tahsil cdile<eeğii tahmin' edilmiştir. 
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TASARRUF BONOSU 

(Milyon TL.) Bölüm : 71.000 - Madde : 71.100 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
mm 
1968 
19169 
1570 
19*71 

Bütee 
tahinini 

720.0 
770.0 
750.0 
'785.0 
1850.0 

1.1250.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

707.0 
1907.4 
1631.2 
736.0 
886.9 

Tahsilat 
(Haliye) 

763.1 
9011.6 
609.0 
706.3 
859.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

99,1 
99,3 
96,4 
97,2 
96,8 

Haliye sabıka tahsilatı 

770.3 
910.0 
625.6 
731.0 
881.9 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nislbeti 

+ 
+ . 

— • 

+ 
+ 

Î33J5 
'139.7 
284.4 
005.4 
150.9 

+ 
+ 

— • 

+ 
+ 

20,9 
ıl8,l 
31,2 
116,8 
20,6 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

T97!l yılı ıgayie ıtalhsilâfcn 
Geçen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

fi. Ay sonu 
7. » i» 
8. » » 

789.2 
852.7 
917.5 

624.2 
646.1 
691.2 

+ 
+ 
+* 

165.0 
1206.6 
226.3 

+ 
+ 
+ 

26,4 
)31,9 
32,7 

C) Bütçe tahminine esas ollan rakamlar 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

789.2 
852.7 
917.5 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsil astı 

6. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

257.7 
235.8 
190.7 

Yıllığa irca 
edilen tahisilât 

1.046.9 
1.088.5 
1.108.2 

Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 
zam veya tenzili ıgereken tahsilat tahmini 

+ 
+ 

108.0 
75.2 
62.13 

1.114.9 
[1.163.7 
1.170.5 
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HASILATI 1972 yılı için Hükümetin teklifi (100 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 malî yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyrine- 'göre .yıl sonuna kadar bu gelir kaynacından 1 milyar 150 milyon ılira tahsilat 
yapılacağını ıgöstermeıkttedıİT. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin. : 
T. B. M. MeclMnıe sumıulan Malî Denge Vergisi 'kanunu tasarısı ile tasarruf bonosu miükeli eti yeti İcaldırrlmakta olduğumdan, ,bu maddeye geç

miş yıllara ait babaya ile /tasarruf bonosu mükelleifiyetlerd. ficin 100 milyon liralık bir ta'hmaaı konulmuşta*. 
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(Milyon TL.) 

KARŞILIK PARALAR VE 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.200 
A) Geçen yıllara ait taüunin, tahakkuk ve tahsilat : 

Sene 

1966 
1967 
1968 
11969 
1970 
1971 

Bütçe 
talimini 

1.590.0 
1.445.0 
1.597.İ3 
1.170.0 
1.280.0 
2J100.ıO 

Tahakkuk 
(HaMye)t 

1.173.1 
1.(101.(3 
1.099.0 

9512.9 
2.04)6.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

1.173.1 
1.101.3 
1.299.0 

952.9 
2.-846.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,ıO 
100,0 
100,0 
100,0 
,100,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

1J173.1 
1.101.3 
1.299.0 

952.9 
2.846.4 

—. 
+ 
— 
+ 

33.9 
71.8 

197.7 
'3461 

1.898.6 

— 
+ 
— 
+ 

2,8 
6,1 

17,9 
26,6 

198,7 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

6. 
7. 
8. 

er 

11971 yalı 

Ay 
i» 
> 

•' B 

sonu 
» 
» 

ütee i 

gaye tahsilat* 

668.2 
995.6 

1.201.8 

tafvminiTie ema oiIa,n rfi 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

763.1 
1.461.6 
1.461.6 

tkamlar : 

Bir evvelki yıla 
Miktarı 

+ 94.9 
— 466.0 
— 239.3 

, göre farkı 
% 

+ 
—. 

nisbeti 

12,4 
31,8 
17,7 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. t» > 
8. » » 

668.2 
995.6 

1.201.8 

Geçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » :» 
4. > » 

2.083.3 
1.384.8 
1.384.8' 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

2.751.5 
•2:380.4i 
2.,5$6:6 

Artışa - eiksilişe göre 
zam veya tenzili gereken 

— 1258.13 
— 440J3 
— 1245.1 

Yıl sonuna kadar 
tahsilat tahonini 

2.408.İ2 
U940Jİ 
2)34)1.5 
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PROJE KREDİLERİ HASILATI 1972 yılı için Hükümetin teklifi (1) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

1971 yılının ııygaılıa.ma sonuçlarına ve sağlanan dış 'kredi miktarlarına göre, 1971 yılında bu kalemden 1 milyar '500 milyon lira elde .edileceği 
tahmin 'edilmiştin*. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
1972 malî yılında karşılık paralar hasılatının özel yatırım fonuna 'hasılat .kaydedilmesi karaıdaştırıldığudaın, T>u kaynak için 1 liralık Lir tahmini 

yapı'lmışıtır. 
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AKABYAJKIT ÎSTÎKRAR 

A) 

Sene 

,1906 
'1967 
.1908 
1969 
1970 
1971 

B) 

6. 
7. 
8. 

C) 

Geçen yıllara 

Bütçe 
tahinini 

180.0 
96.0 
«5.0 
İ80.0 
65.0 
'60.0 

ait tahmin, 

Tahakkuk 
(Halliye) 

71.9 
71.4 
G2.3 
50.3 
25.0 

tahakkuk ve tahsilat 
(Milyon TL.) 

: 

Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % 
(Haliye) 

71.9 
71.4 
'02,3 
50,3 
25.0 

(Haliye) 

İİO0J0 
100,0 
ıl00,0 
I100J0 
100,0 

Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yıüı gaye tahsilatı' 

Ay sonu 
» » 
> > 

(Bütçe tahmini 

2.5 
2.8 
2.8 

ine esas odan 

Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

11.9 
11.9 
H2.0 

rakamlar : 

nisbeti 
Haliye 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı 

— 9.4 
— 9.1 
— 10.0 

% 

— 
— 

niabeti 

78,9 
76,4 
83,3 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.310 

Haliye - Sabıka tahsilatınım 
bir evvelki yıldan farkı 

sabıka tahsilatı Miktarı 

71.9 — 122.4 
71.4 — 0:5 
62.3 — 9.11 
50,3 — 12.0 
25.0 — '25.3 

% nisbeti 

— 23,7 
— 0,!6 
— 12,7 
— 19,2 
— 50,2 

1971 yılı tahsilatı 

6. Ay sonu 
7. ı» > 
8. » > 

2.5 
2.8 
2.8 

Göçen yılın geri kalan aylar tahsilatı 

6. Ay sonu 
5. » ;» 
4. » » 

13.1 
13.1. 
15.0 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

'l'5.ı6 
16.9 
17J8 

Artışa - eksilişe göre 
zam veya ıtenızili ıgereken 

— 10.3 
- - 10.0 
— 12.4 

Yıl sonuma kadar 
tahsilat tahmini 

5J3 
5.9 
5.4 
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FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1972 yılı içinde Hükümetin teklifi (54 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 
1971 malî yılının .neticesi alman devresindeki ta.hsilût seyri göz önünde tutularak, yıl sonuna kadar hu gelir kaynağından 20 milyon lira tah

silat yapılacağı tahmin edilmiştir. 
2. 1072 senesi için yapılan tahmin : 
1(> . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankasında açılan akaryakıt fiyat istikrar fonundan toplanan paralar Bütçe kanun

larınca verilen yetkiye istinaden, genel bütçeye irat. kaydedilmektedir. 
1972 sonesinde bu fonda toplanan meblûğtlardan 54 milyon liranın Hazineye ödeneceği umulduğundan, 1972 yılı bütçe tahmini 54 milyon lira ola

rak teshil edilmiştir. 
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ÎSTÎKRAR FONU HESABINDAN 

(Milyon TL.) Bölüm : 71.000 - Madde : 71.320 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tauJ 'a t ı .Miktarı % ııisbeti Sene 

U906 
19(67 
0J96B 
19Ö9 
4970 
1971 

Bütçe 
tahmini 

15.0 
15.0 
13.0 
•13.0 

5.0 
5,0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

1'2.9 
I8.'2 
'6.19 
0.7 
— 

Tahsilat 
(Haliye) 

12.9 
8.2 
0.9 
0.7 
— 

Tahsilatın tahakkuka % ııisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
(100,0 
100,0 

12.9 — 4.4 — 25,4 
8.2 — 4.7 — 36,4 
0.9 - - 1,3 — 45,8 
0.7 — 0.2 — 89,8 
— — 0.7 — 100,0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Geçen yılm aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
11971 yıilı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

G. Ay sonu — —• —• — 
r* » » — — — — 
8. » » — — — 

C) IBütçe tahminine esas odan rakamlar : 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göve Yıl sonuna kadar 

1971 yılı tahsilatı öeçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat tahmini 

6. Ay sonu •—• 0. Ay sonu 
7. » » — 5. » » 
8. » » — 4. » >> 
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HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR İ972 yılı içdn Hükümetin teklifi (1 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 
Alman bilgilere göre, yıl sonuna kadar bu kaynaktan bir tahsilat oLrnıyacağı aulaşıhnıştır. 
2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Otoımioibiıl ithalâtından a i in inakta olan bu fondan, İ972 senesinde yapılacak fona taJbi otomobil ithalâtı göz önünde tutulmak suretiyle 1 mil

yon lira tahsilat sağla,nacağı ta.hmin olun muştur. 
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Â) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 
(Milyon TL.) 

KAMBİYO KARŞILIK FONU 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.330 

Sene 

49616 
1967 
4968 
mm 
1970 
4971 

Bütço 
tahmini 

•50.0 
50.0 
40.0 
50.0 
30,0 

5.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

,25.i6 
58.8 
513.8 
616.2 
3.4 

Tahsilat 
(Haliye) 

25.'6 
58.8 
53.8 
66.2 
3.4 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,10 
400,0 
100,0 
400,0 
400,0 

Haliye sabıka tahsilatı 

25.6 
58.8 
53.8 
66.2 
3.4 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Miktarı % nisbeti 

-
4-
— 
- ı -
— 

35.4 
33.2 

5.0 
12.4 
-62,8 

—. 

'+ 
— 
+ 
— 

58,0 
1129,6' 

8,5 
23,0 
94,8 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

4971 yıilı gaye tahsilatı 
Geçen yılın aynı 
devresi tahsilatı 

Bir evvelki yıla göre farkı 
Miktarı % nisbeti 

2.4 
2.4 
2.4 

— 
— 
— 

2.4 
2.4 
2.4 

- 100,0 
- 100,0 
- H00,0 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

O) Bütçe tahminine esas oilan rakamlar : 
Yıllığa irea Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

1971 yılı tahsilatı Geçen yılm geri kalan aylar tahsilatı edilen taJhsilât zam veya tenzili [gereken tahsilat tahmini 

(>. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

(i. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

1.0 
1.0 
.1.0 

1.0 
1.0 
1.0 

— 
— 
— 

1.0 
1.0 
1.0 
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PROVİZYON HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 1972 yılı için Hükümetin teklifi (3 000 000) 

1. 1971 seaıesi tahsilat durumu : 

'1971 malî yılının neticesi alınan devresindeki tahsilat seyri ıvöz ününde tutularak, yıl sonuna iktidar bu gelir kaynağından 2 milyon lira tah
silat yapılacağı tahmin edilmiş tir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahanin : 
19f)8 yılımda yapılan para operasyonu dolayısıyla İktisadi Devlet Tevekküllerinin konsolide ©dillen kur farkı hesapları bu te.şekküllerce her 

sene belli taksitlerle Hazineye ödenmektedir. Bu kaynaktan yuka.rd<aki »esaslara g'öre 1971 yılında 3 ımilyon lira gelir sağlanacağı tahmin edilmiş
tir. 



\ 
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(Milyon TL.) 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

Sene 

19166 
4967 
a 068 
1069 
11970 
497(1 

Bütçe 
tahmini 

'30.0 
45.0 
10.0 
5.0 
6.0 
5.0 

Tahakkuk 
(Halij re) 

.—. 
ıl.4J6 

6.3 
4.8 
4.5 

Tahsilat 
(Haliye) 

14.fi 
6,3 
4.-8 
4.5 

Tahsilatın tahakkuka % nisbeti 
(Haliye) 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

MERKEZ BANKASINDAKİ 34 

Bölüm : 71.000 - Madde : 71.340 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
bir evvelki yıldan farkı 

Haliye sabıka tahsilatı Miktarı •% nisbeti 

.14:6 
(\.:) 
4.8 
4.5 

14.6 
'8:3 
1J5 
0.3 

— 
— 
— 

— 

56,8 
23,8 

6.2 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

1971 yi'lı gaye tahsilatı 
değen yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. 
7. 
8. 

Ay sonu 
'» » 
» » 

28.9 
31.8 
31.8 

2.2 
2.2 
4.5 

,+ 
'+• 
'+• 

26.7 
29.İ> 
27.13 

•-I- 1J21Ö.6 
H- 1 .'345.4 
4- 606,6 

€)' Bütçe tahminine esas odan rakamlar : 

1971 yılı talisi I ât L 
Yıllığa irca Artışa - eksilişe göre Yıl sonuna kadar 

(îeçen yıbn geri kalan aylar talısilâtı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat t ah/mini 

6. Ay sonu 
7. » » 
8. » » 

28.9 
31.8 
31.8 

(J. Ay sonu 
5. » » 
4. » » 

2,3 
2,3 

312 
'34.1 
31.8 

4-
:-H 

'27.9 
'30i) 

w. n 
65.0 
31.8 

http://14.fi
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NO. lıı NATO HESABINDAN HAZİNEYE DEVROLUNACAK MİKTAR 1972 yılı için Hükümetin teklifi (6 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

11)71. m M I î yılının neticesi alman devresindeki tahsilat seyri <>-öz ününde tutularak, yıl sonuna kadar bu gelir kaynağından oo milyon lira tah
vilât yapılacağı talimim edilmiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
]»u .kaynaktan 1972 yılı iam '6 milyon lira ha sı ki t sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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ÎKTÎSABÎ DEVLET 

(Milyon TL.) Bölüm : 71.000 - Madde : 71.350 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat : 

Haliye - Sabıka tahsilatının 
Bütçe Tahakkuk Tahsilat Tahsilatın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yıldan farkı 

Sene tahmini (Haliye) (Haliye) (Haliye) Haliye sabıka tahsilatı Miktarı % nisbeti 

110166* 76.1 — 
LİI9Ö7 '74.0 18J6 
19.68 10.0 23.6 
1969 18.0 .22J5 
1970 125.0 7.0 
1971 125.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir ervelki yıl tahsilatı ile mukayesesi 

Gecem yılın aynı Bir evvelki yıla göre farkı 
'1971 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

6. A y sonu 9.4 — + 9.4 — 
7. » » 9.4 7.0 •+ 2.4 :+ 34,2 
8. » » 10.2 7.0 :+ 3.2 + 45,7 

Cy Bütçe tahminine esas otlan rakamlar : 

Yıl l ığa i rca Ar t ı şa - eksilişe göre Yıl sonuna k a d a r 
1971 yılı tahs i la t ı Geçen yılın geri kalan aylar tahsi lat ı edilen tahs i la t zam veya tenzil i ıgereken tahsi la t t ahmin i 

6. A y sonu 9.4 6. A y sonu 7.0 16.4 — 16.4 
7. » » 9.4 5. ;» » — '9.4 — 9.'4 
8. » > 10.2 4. » » — 10.2 — 10J2 

18.6 
23.6 
22.5 

7.0 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

18.6 
23.'6 
22.5 
7.0 

:+ 
+ 
—. 
— 

18.6 
5.0 
1.(1 

15.5 

+ 
—• 

— t 

—-
'26,8 

4,6 
63,8 



— 137 — 

TEŞEKKÜLLERİNİN BORÇ ÖDEMELERİ 1972 yılı için Hükümetin! teklifi (36 000 000)' 

1. 1971 senesi taıhsilât durumu : 

1971 malî yılının neticesi alınan devresindeki talısilât seyrine gör'e yıl ısomıııa kadar bu gelir kaynağından 15 milyon lira talısilât yapılacağı 
talimin eJdikıijiştir. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Ü25 sayılı Kanunla bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 'muayyen senelere ait vergi borçları terkin edilmiş ve bu borçlar Hazinenin âdi ala

cağı haline ^etıirilmiş bulunmaktadır. Hazine ile ilgı'ili teşekküller arasında yapılan protokoılıLara müsteniden her İldtijsaıdi Devlet Tefekkürü borç
larını (semdik muayyen taksitlerle Hazineye ödemektedir. 

1972 'Senesinde bu durumda olan borçların 36 mui'lyon liralık 'kısmının Hazineye ödeneceği tahmin edıilnıişıtir. 
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KESENEK VE 

(Milyon TL.) Bölüm : 71.0Q0 - Madde : 71.360 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilat 

rilâtuı 
(Haliye) Haliye şahika tahsilatı Miktarı. % nisbeti Sene 

1-966 
1967 
İİ90S 
19.69 
1970 
1971 

Bütçe 
talimini 

i 

— 
— 
— 
— 

:ı ..200.0 

Tahakkuk 
(Haliye) 

— 
— 
— 

5G8JÖ 

Tahsi lat 
(Haliye) 

___ 
— 
— 
— 

567.4 

Hal iye - Sabıka tahsi lat ının 
Tahsilat ın tahakkuka % nisbeti bir evvelki yı ldan farkı 

567.4 567.4 100.0 

B) Bütçe yılı tahsilatının bir evvelki yı l tahsilatı ile mukayesesi 

Cecen yılın aynı Bi r evvelki yıla göre farkı 
1971 yılı gaye tahsilatı devresi tahsilatı Miktarı % nisbeti 

G. Ay soım 
7. » » 
8. » » 

69.3 
73.7 
82.2 

-r-
4-
+ 

W:S 
73.7 
82.2 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Yıllığa irca Artığa - eksilişe göre Yıl sonuna, kadar 
1971 yılı tahsilatı Greçen yılın geri kalan aylar tahsilatı edilen tahsilat zam veya tenzili gereken tahsilat talimini 

6. 
7 
s. 

Ay 
» 
» 

sonu 
» 
:» 

69.3 
73.7 
82.2 

(>. 
r>. 
4. 

Ay sonu 
» » 
» ;» 

69.3 
73.7 
82.2 

m. 
73. 
82. 

.7 
» 
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KARŞILIKLARI FONU 1972 yılı için Hükümetin teklifi (500 000 000) 

1. 1971 senesi tahsilat durumu : 

Tahsilat 'seyrine göne, 1971 malî yılı sonuna kadar 'bu kaynaklan 1 milyar 1.58 milyon lira tahsilat yapılacağı tahmin olunmuştur. 

2. 1972 senesi için yapılan tahmin : 
Emekti Sanidığı (lonol Müdürlüğünden alınan bilgilere g'üro, bu kaynaktan 1972 yılında 500 mplyon lira hasılat sağlanacağı tesbit edilmiştir. 





237 Sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi 

£ere£ince taşıt cetveli 
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CUMHURİYET SENATOSU 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Taşıtın cinsi 

Binek otomobili 
Hizmet otomobili 

» » 
» » 

Triportör 
Hizmet otomobili 

» » 

Modeli 

1962 
1959 
1960 
1967 
1966 
1969 
1970 

Markası 

Pontiac 
Ghevrolet 
Pleymout 
Wolsvagen 
Arcelik 
Ghevrolet 
Fargo 

Alınış tarihi 

9 . 7 . 1 9 6 2 
12 . 5 .1962 
28 . 7 .1966 
14 . 3 .1968 
4.12.1967 

30 . 5 . 1969 
1971 

Lira K. 

55 985 
42 500 
74 000 
46 000 
13 560 
82 000 
60 000 

Kayıt yeri 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Plâka No. 

0001 
06 AR 739 
06 EC 694 
06 ES 803 
06 ER 257 
06 PE 057 
06 FU 390 

C. 

Kullanıldığı yer 

Senatosu Başkanlığı 
Hizmette 

» 
» 
» 
» 
» 

http://Pl.eym.out
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MİLLET MECLİSİ 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Sıra 
No. 

1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Taşıtın cinsi 

Binek otomobili 
Hizmet arabası 

» » 
» » 
» » 
» » 

Kaptı kaet1 
» 

Kamyonet . 
Kamyon 
Kapt ıkaç t ı 

» 
» 

Arazi Pie - Tip 
Cadde Pie - II]) 
Motosiklet (Sepetli) 

» » 
» » 

Hizmet arabası 
Amibulans 

Modeli 

1962 
1959 
1958 
1959 
1966 
1966 
1963 
1963 
1960 
1965 
1968 
1968 
Î968 
î 968 
1967 
1957 
1960 
1959 
1970 
19618 

Markası 

Poııtiae 
Chevrolet 
Opel 
Taun us 
Cheveile 
Chevolie 
T ham es 
T ham es 
Volks Wa£t*n 
Dod.^e 
Volks Waıg,e;rı 
Volks Waı™en 
Volks Waıg,en 
-1 cep 
Dod^e 
Züııdap 
B. Al. \ ' . 
•Tava 
Ph'ymoııt'h 
VolkiTvvao-on 

Alu 

2 5 . 
o 
0 

o 
8 . 
8 . 

1 5 . 
1 5 . 

o 
21 . 
26 . 
26 . 
2 6 . 
2 6 . 
2 6 . 

6 . 
5 . 
15 

21 . 
14 . 

ıış 

8 
5 
5 
r 
O 

6 
6 
8 
8 
5 
11 

. S 

. 8 
8 
8 
8 
9 
8 
6 

9 . 
12 . 

tarihi 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1962 

. 1967 

. 1967 

. 1963 

. 1963 

. 1962 

. 1965 

.1968 

.1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1957 

. 1960 

. 1962 
1970 
1068 

Lira 

55 985 
42 500 
50 000 
33 707 
63 000 
63 000 
36 500 
36 500 
21 949 
98 000 
45 000 
45 000 
45 000 
48 000 
45 000 

6 994 
12 751 
12 540 
88 O00 
50 000 

K. 

71 
00 
00 
48 
00 
00 
00 
00 
40 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
60 
02 
00 
00 
00 

Kayıt ye 

Ankara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tİ P! 

06 
06 
06 
06 
(Kî 
(W 
(Ki 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
ot; 
06 
06 
06 
06 

âka No. 

0002 
Al) 200 
AD 20L 
Al) 203 
E L 043 
E L 046 
AL 060 
A l i 061 
Al) 204 
1)Z 736 
E Y 200 
E Y 201 
E Y 202 
EY 203 
E Y 204 
Al) 469 
Al ) 468 
A!) 409 
E S 544 
EZ 704 

Kullanıldığı .yer 

M. M. Başkanl ığı 
Hizmette 

» 
Millî Sa ray la rda 
Hizmette 

» 
» 
» 
» 

Bahee işlerinde 
Da i re Müdür lüğü 

» » 
» » 

Bahçe hizmetinde 
Basımevinde 
Evra'k tevzi işleri 

» » » 
» » » 

Hizmet te 
Sııhlıi h izmet te 
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CUMHURBAŞKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi uyarınca, 1971 yılında CumhurT>aş,kanlı|ı Dairesinde mevcut taşıtların sayısını, satınalma tarihlerini 
ve bedellerini gösterir cetveldir. 

Sıra 
No. 

1 
o 

o o 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 

n 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

Taşıt ın çeşidi 

İ l inek otomobili 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 

Miııübür-s 
» 
s> 

Kapt ıkaç t ı 

Ambulans 
Kamyone t 
Piek - Up 
Külçülk lotdMis 

» » 
Unimotg 

Modeli 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

1968 

1968 
1968 
1968 
1966 

1969 
1969 
1966 
1970 
1971 
'1971 

Ma ı-k a: 

Mersedcs 
» 
» 
» 
>•> 
» 
» 
» 
» 
» 

CİK'vı-olet. 

s> 
s> 
» 
» 

Mercedes 
» L 

Chevrolet 
Mercedes 

i» 

» 

sı 

600 
280 SE 
280 S 
280 S 
280 S 
280 S 
280 S 
280 S 
280 S 
280 S 

230 
408 

0309 
0309 
403 133 

Alış tnrihi 

3 / 7/1909 
1 6 / 4/1969 
16 / 4/1969 

3 / 7/1969 
3 / 7/1969 
3 / 7/1969 
3 / 7/1969 

2 2 / 5/1970 
2 2 / 5/1970 
2 2 / 5/1970 

2 8 / 2/1968 

2 8 / 2/1968 
2 8 / 2/1968 
2 8 / 2/1968 
18 / 5/1966 

31/12/1969 
1 6 / 4/1969 
1 8 / 5/1966 
16/12/1970 

Gümrüksüz 
bedeli 

Lira 

138 306 
62 475 
38 472 
37 248 
37 248 
37 248 
37 248 
40 707 
40 707 
40 707 

31 246 

25 181 
25 181 
25 181 
25 513 
23 092 

K; 
y 

ÎVlt 
eri 11 Tıka Xo. 

Anka ra 

(be 
delsiz) 

34 050 
21 686 
97 790 

» 
> 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 

0035 
0037 
•0047 
0048 
0049 
0050 
0051 
0052 

06 F U 296 

06 A K 137 
06 E K 193 
06 A K 292 
06 A K 293 

06 A K 136 
08 AK 2S4 
06 AK 295 
06 A K 296 

Tahsis ec 

1 sayılı c< 3tVGİ 

İi ldiği 3 l izmet 

gereğince 
CıımIlurbaşkamiim rükûplar ın a 

» 
Sefir kabulü, 

3> 

,» 
» 
» 
» 
» 
» 

Madde 5 

> 
misafir, 

,» 
i> 

;> 
1» 

> 
> 
» 

gereğince 
Daimî hizmetler için 
M a d d e 7 
Daimî ve 

> 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 

gereğince 

;> 
Resmî Hz. 

> 
» 
,» 
> 
y> 

3> 

» 

devamlı hikmetler için 
> 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 

tş 

• » 

S> 

» 
• » 

•» 
• » 

» 
» 
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Bir evvelki yıla nazaran değişiklikler : 
1. 1971 yılı ya/tırum1 proıgratmımıza dâhi! olan 20 ve 2*1 sıra Nk). da kayıtlı Ibir adelt ikîüçüık otiolbiis ile Ibir adet Uınimog'a ait satıtnaılaam işlemi ta-

marnlanmış 'olup te^Ilütalierâni takiben hizmette konacaklardır. 
12. fl'972 yılı Biüfcçemiiızden i (yaş ive ekonomik ömnüLuü doldurduğundan halen luıUamSımıyain ve BMO teslim edilecek 15 ısıra Nıo. da Ikayıtlı 1966 

model Clhevrolet 'kapitaıkaıçitMian yör&ne) DP Teşkilâtlıma yatanım ödeneği vize >eSt!tirüen, ibir adet 4 X 2 Statâon Wagon ile; yıl içerisinde iitihal edileaı 
Mereedtes IJnıiimio^ aracından gereğince yararlıanmatk için, »göridürnileıcek ıçeışdltli hizmetler Ibakıımmdan lüzumlu! görülen (kar 'küreme, yol süpürme, yol 
yııkamia ve sulamaya mahsus) orijinal ekipmanları satınalınaieakitır. 

SAYIŞTAY 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıt cetveli 

Aded Cinsi 

1 Binek otomobili 

Markası 

Süper Buick 1954 modeli 

Satmalına 
tarihi 

8/12/1954 

Satınalîiıa 
bedeli 

10 921,(i(i lira 

Aded Cinsi 

1 Binek otomobili 
1 Kaptıkaçtı 
1 Stattan Wagon 

ANAYASA MAHKEMESİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar cetveli 

Model ve markası 

1968 Pleymut 
1963 Thames 
1968 Ramıbler - Ambasador 

Î âflca No. su 

0026 
06 AS 367 
06 AV 186 

Satmaılnıa 
tarihi 

26 . 4 
3 . 7 . 

18 . 10 

1968 
1963 
1968 

Bedeli 
Lira 

60 000 
36 500 
76 000 

Tahsis edildiği hizmet 

Başkanlık makam otomobili 
Daimî ve devamlı hiametler için 
Hizmet otomobili 



_ 7 • — 

) Cetveli 

4 
5 
5 
5 
5 

37 
10 
82 

Atom Fnerjisi 
1 
4 

10 
10 
10 

BAŞBAKANLIK 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince kullanılmakta olan taşıtlara ait cetveldir. 

Adet (T) Cetvelindeki cinsi Modeli, Markası KuiHanı'Mığı yer ve hizmet ııev'i 

Binek Tenezzüiı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Station Wasnıı 
» 

Aı*azi 
» 
» 
» 

» 
Binek 

» 
» 
» 

Kamyonet 
Pick -
Sepeti 

ITp 
i Motosiklet 

Binek Tenezzüiı şasi 
Station Wa-g"on tenezzüiı şasi 
Pick - l lp şehir içi 
Pick - Up şehir içi 
Pick - Up şehir içi 

1960 
1966 
196:'> 
1964 
1967 
196;: 
1957 
19,"),") 
1957 
1960 
1960 
1955 
1956 
1964 
1962 
196:5 
1965 
1967 
1960 
1960 
1964 

Cadillac 
Chevrolet 

» 
» 
» 

üadillac 
Chevrolet 
Ford 

» 
» 

Consul 
Buick 
Ford St. 
Chevrolet 
L. Iîower 
Austin 
Station 
.Teep (4 X 4) 
W arz a w a 
Ford 
11. Davidson 

Başbakan Maka>nn 
Başbakan Makamı hizmetinde 
Devlet Bakanları Makamı 
(İ-enejl'ik ve Spor Bakanı Müsteşarlığı Mafcaımı 
Devlet Bakanları, Köy İşlen Bakanı re Başbakan 
Müsteşarlık .makamlan 
Yabancı m<isafiıier hizunetiıMe 

» » » 
» » » 

Millî Cü'venliik Kufulıı Cn. Sek. Makamı 
Devlet Personel Dairesi (İn. Sök. Maıkaını 
Başbakan Koruma Md. emrinde 
Arızalı (Kul 1 anulmıyor) 

Daimi 'hizmette 
» » 

Daimi i ve devmnlı hizmet için 
» » » » 
» » » » 
# » » » 

İstanbul Arşiv (lenel Müdürlüğü 
Başbakanlık Basıerovi Döner Sermaye İşletmesinde 
Arıza 11 (Kullaıııl'mıyor) 

1957 - Chevrolet Makama tahsis 'edilmiştir. 
1956 - Ford Station Wagon Şelhir içi hizmetler 
1959 - Volkswagen Şelhir içi hizmetler 
1968 » Posta ve sierVİs işlerinde 
1962 ANAM yurt içi araştırma ve incelemeler ile ilgili 

personel taşımaları 



(T) Cetveli Adet (T) Cetvelindeki cinsi 

Atom Enerjisi . 
37 

17 
İG 
İG 
İG 
4 . 

20 
37 
11 
11 
11 
23 
10 
3G 

5 

İG 
16 

Millî Güvenlik : 
1 

" 7 
7 

Basın - Yayın : 
1 
4 

14 
5 ,. 

'32 

X 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Kamyonet 

Otobüs (40) ki'şilük) 
Otobüs (36) kişilik) 
Otobüs (36) kişilik) 
Otobüs ('M]) kişilik) 
Statiön Wagon tenezzüh şasi 
Kamyon tam yüklü 7 500 Kg-. 
Kamyon 
Pie'k - Up şehir dışı 
Piok - Up şehir dışı 
Piek - Up şehir dışı 
Ambulans şehir içi 
Piek - Up şehit* içi 
Piek - Up özel hizmet için 
Jeep 
Lifttruek 
Traktör 
Otobüs 
Otobüs 

Binek 
Minibüs 
Minibüs 

Binefe. Tcnezzüh 
Ştation •Wag,0'iı tenezzüh şase 
Panel (Şehir içi hizmetleri için) 
Arazi Bine'k 
Sepetli Motosiklet (600 CC li'k) 
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Modeli, Markası Kullanıldığı yer >ve hizımet nev'i 

Blue Bird 
Ford D-750 
Ford F - 700 
Chevrolet 0400 

1968 - Dodg'c ANAM 'nıalzome taşımaları sağlik fizikî 'bölümünün 
şehirde yurt içi radyasyon ve konrol hizmetlerinde 
ÇNAEM personeli naildi 

» » » 
» » » 
» » » 

Ford Station Wagon ÇNAEM binek arabası 
Ford T'hames DampreYü'k nakli 
Ford Thames Trader Sulama, yangın, aseptik çekme 
Volks-wagen 1200 İzotop, ıli'afil' kırılacak yük nakli 

İzotop naidi 
İzotop ııukYı 
1 Tasta ve iizötop 'nakli 
Yük ve posta nakli 
Yük nakli 
Meıikcz ara'zismde devriye ve inşaat ılvoıi'tı.-'ol hız. 
Yükleme, iindirıııe 
Toprak işleme 
Arızalı 

» 

1967 
1966 
1963 
1958 
J960 
1963 
1963 
1960 
1960 
1967 
1960 
1967 
1960 
1956 
1960 
1970 
1951 
1951 

Volkswagen 1500 
V;olkswagen 1500 
VbL'kswageıı 120 
Dodge D 100 
Landrover 
Tuzla tenteli 
Yale 
BMC 
Chevrolet 
Ford 

1957 - Ford 
1962 - Volksvvagen 
1967 » 

Şehir içi personel taşıma hizmetleri 
Şehir içi evrak dağıtımı ve personel taşınması 
Şehir içi evrak dağıtımı ve personel .taşınması 

19(55 - Chevrolet 
1965 » 

1960 - Landroveı 
BMV 

Basın - Yayın (lenel Müdürlüğü b i le t le r inde 
Film Servisinde 
Haber ve yayın ıhizme'tlerinde 
Foto - Film. Servisinde 
(j'enel Müdürlük 'evrak işlerinde 
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DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

237 sayılı Kanunim 11 nci maddesine fföre taşıt cetveli 

yısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o O 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Cinsi 

Binek 
» 

Station Wagon 
Kamyonet 

> 
» 
» 
» 

Station Wa.gon 
Kamyonet 

> 
Station Wagon 
Binek 
Station AVagon 

» 
» 

. » 
Kamyonet 

Markası 

Chevrolet 
» 

Ford 
Jeep 

» 
» 

Austin 
înterstation 
Ford 
Tayato 

» 
Rambler 
Chevrolet 
Foırd 
Chevrolet 

» 
Jeep 
Intemıair '̂oıval 

29 
17 
8 

14 
o o 

11 
22 
22 
13 
4 

20 
11 
22 
17 
16 
17 
4 

28 

Satmalıma 
Tarihi 

2 
. 4 
. 3 
. 9 
. 8 
. 5 
. 6 
. 6 
. 8 
. 10 
. 8 
. 9 
. 5 
. 1 
. 1 . 
.10 . 

2 
2 

. 1968 

. 1962 

. 1963 

. .1961 

. 1962 

. 1964 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1964 
. 1968 
. 1968 
. 1969 
. 1969 
. 1970 
. 1970 
. 1971 
. 1971 

Bedeli 

75 000 
; 49 000 

25 000 
35 588 
49 500 
60 000 
66 800 
15 000 
25 000 
30 000 
30 000 

228 000 

105 000 
32 389 
65 000 

110 000 

Bir evvelki yıla nazaran vıikubulanj 
değişiklikler ve sebepleri 

1964 yılında (AID) tarafından hibe edilmiştir. 

1964 yılında (AID) tarafından hibe edilmiştir. 

1964 yılında (F. A. O.) tarafından hibe edilmiştir. 
1964 yılında (F. A. O.) taraf ınıdan hibe edilmiştir. 

1969 yılında (AID) tarafından hibe edilmiştir. 
1969 yılında (AID) tarafından hibe edilmiştir. 

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun. 11 noi maddesine göre mevcut araçlar cetveli 

Ilizmöü nuafcamı Sayısı Cinsi Markası 

Başkanlık makam arabası 
B'aşfea.n'unaiz'CLbü arabası 
Hizmet arabası 

1 
1 
1 

Binek 
» 
> 

1963 
1963 
1962 

Chevrolet 
Plymouth 
Ford 

Satmalma tarihi ve bedeli 
(Teslim alım) 

18 . 9 . 1969 X 
4 . 2 . 1969 X 

15 . 9 . 1969 X 
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(T) Cetveli 
Sıra numarası 

1 
4 
4 

37 
37 

Adet 

1 
1 
1 

1 
1 

10 

DEVLET İSTATİSTİK ENÖTKTtJSÜ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel 

(T) Cetvelindeki cinsi 

Binek tenezzüh şasi 
Station Wagon tenezzüh şasi 
Station Wagon ten#zzüh şasi 

Kamyonet 
Kamyonet 
Jeep 

Modeli, Markası 

1969 Model Chevrolet 
1959 Modeli Chevrolet 
1956 Model Ford 

1960 Model Ford 
1960 Model Wol'kwagen 
M 38 Model (1944) 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Daimi hizmette 
Daimi hizmette 
Daimi hizmette (Başbakanlıktan Enstitümüze dev
redilen) 
Yüik taşımada 
Yük taşımada 
Sayım, ve anket hizmetlerimle (Amerikan Teknik 
Yardımın dan hibe) 

Mahalli Aded 

Merkez 

Cinsi 

1 Biaıdk otomofbili 

1 Hizmet ötamidbili 

1 » » 

1 » » 

1 OMras 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Karaununun 11 nci maddesine göre düzenlenen cetvel 

Evsafı 

1969 model öhevrıoılet Bisıcana 4 kapılı ka
lorifer (6) siılirudirli âiyaJh renlkte. 
1956 model Ford marka (8) silindirli Gas-

timline tipi Şasi No. U6SC - 130 546, renıgi 
aiyalh, motor No. 15486872 
1960 model Ford marka, (-6) silikıdıirli Ce-
dan tipi Şasi No. OF32 V 29676. 
1964 model Ford marka (8) silindirli Ce-
dan tipi 
l^GS model Enter marka ('6) silindirli 
1800Ö5 şasi V BG 265 - 991 - 8fö6- LE mo
tor No. İn îbej - mavi renkte 

Satmalıma 
tarihi Bedeli 

30 . 9 . 1909 82 000 

Iiiamet sekli 

Binek ötomdbdli 

5 . 5 . 1958 24 177 65 Daire- hizmeti 

38 . 2 . 1967 4 211 12 Daire hizmeti 

1 3 . 9 . 1 9 6 8 Bedelsiz Hizmet arabası 

29 . 7 . 19(70 180 000 Servis otolbüsü 

Plâka No. 

06 AA 1S8 

06 EH 419 

06 Fİ I 409 

06 EZ 960 

06 FS 861 
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Mahalli Aded Cinsi 

Ankara 

Bursa 
İzmir 
Kayseri 

Doğanhisar 
Sivas 
Muğla 
Muş 
Adana 
Kocaeli 
Niğde 
Sakarya 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
> 
•» 

» 
» 
» 
•» 
» 
» 
> 
» 

Elmadağı 

C ey ha ıı 1 
Akhisar 1 

Kütahya 

Sivrihisar 

Ilgın 
Bünyan 

1 

1' 
1 

» 

» 
» 

» 

» 
» 

Evsafı 

Hizmet arabası 
İLLER 

1961 model Rambleır marka (6) Gyl 
Şasi Xo: EF 89125, rengi siyah, oto No : 
EF 31024 
1956 model Jeep 
VülksvvagTen MiniiıMis 
1953 Willyys Jeep C. J. 38 motor No : 
174819, Şasi No: 453 OB2 - 32968. 
Ford Minibüs a*;ıik mavi 
1956 model Jeep (Willys) 
1962 model (4) Cyl. Station Wagon 
1954 Willys 
Opel - 19(54 - 1050 Kg. ağırlığında Cyl. 
AVillys Overlând Jeep otosu 1954 model 
Anadol 
Skoda 1967 model Şasi No. H. 003495 
Motor No. H. 734129 mavi renlk 
1963 model Austin marka 4 silindirli 4X4 
tipinde. Jeep »"ri renkli. Motor N'o: 22 NA-
KA - 594, Şasi No: 32-6183-12008. 
1957 model, Opel marka kapitali tipi. 
1962 model, Willys Jeep marka 37548/ 
147500 Şasi ve seri 4 J. Motor seri No : 
322765. 
J. Willys marka 4X4 tip, Motor No : 
336868. 
11. Jeep Willys marka 1956 model yeşil renk 
Şasi .Vo: 22056 .Motor No: 47341 benzinli. 
AVillys marka. 
Wi'llys marka, 1956 model. 

Satmaima 
tarihi Bedeli Hiamet şekli 

!970 

28 . 8 971 
969 
— 

Bedelsiz 
Bedelsiz 
Bedelsiz 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Plâka No. 

25 
19 

7 

12 

23 

. 10 . 

. 5 . 

. 7 . 

.12 . 

. 6 . 

1966 
1967 

1967 
1966 

, 1967 
— 

. 1965 
1968 

— • 

1969 

. 1970 
— 

1971 

Bedelsiz 
2 300 

Bedelsiz 

Bedelsiz 
Bedelsiz 

3 500 
Bedelsiz 

250 
Bedelsiz 

2 000 

26 000 

1 500 
Bedelsiz 

Bedelsiz 

Hizmet 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

arabası 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 

06 EE 584 
16 AC 214 
35 G 390 

38 AC 237 
26 AU 095 
58 AE 845 
48 AH 040 
49 AC 370 
01 DR 91.1 

— • 

54 AP 947 

01 DY 946 

2 AC 542 

26 DE 782 

http://Wi.ll
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TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına tescilli ve halen kullanılmakta bulunan taşıtlar 
(237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel) 

et (T) Cetvelindeki Cinsi 

1 Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
1 Station - Wag*on tenezzüh şasi 
1 Pick - Up (Şehir dışı) 
.1 Binek tenezzüh şasi 
1 Pick - Up (Şehir dışı) 
1 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri 

için) 
1 Arazi binek (4 kişilik) 
1 Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetleri 

için) 
29 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
2 Arazi binek (6 kişilik) 
6 Arazi binek (6 kişilik) 

10 Arazi binek (6 'kişilik) 
65 Arazi binek (4 kişilik) 
12 Arazi binek (6 kişilik) 
16 Arazi binek (4 kişilik) 
20 Arazi Piek - Up (3 kişilik) • 
39 Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
11 Arazi Pick - Up (3 kişilik) 

Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri 
1 için) 
1 Arazi Pick - Up (3 kişilik) 

19 • Arazi P i c k - U p (3 kişilik) 
9 Pick - Up (Şehir dışı) 

Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

1953 Willys - O ver! an d 
1956 Chevrolet 
1960 '\Volkswagen 
1967 Playnrouth 
1970 Fargo 
1971 Desato 

1963 Willys 
1971 Desato 

1953 Willys 
1960 Land -
1960 Land -
1962 Land -
1963 Willys 
1964 Land -

- O veri an d 
Rover 
Rover 
Rover 

Rover 
1965 Üniversal 
1966 Dödge 
1967 Jeep 
1968 Jeep 

1968 Volksw 
1969 Jeep 
1969 Jeep 
1970 Fargo 

ageıı 

Genel 
» 
» 
» 
» 
» 

M 

İstanbul G 
» 

Tapulama 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

üdürîük 
» 
» 
» 
» 
» 

hizmetinde 

rap Müdürlüğü 
» 

Müdürli 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

,ğü hiz 

» 
» 
» 
» 
» 

hizmet inde 
» 

metinde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

file://'/Volkswagen


Cetveli 
-, No: Adet (T)... Cetvelindeki Ci 

11 
12 
12 

5 
6 
5 

12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 

3 
7 
6 

15 
3 

11 
11 
10 
2 
4 
3 
5 
2 

Pick - Up (Şehir dışı) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
Arazi Pİck - Up (3 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (6 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
Arazi Pick - Up (3 'kişilik) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
Pick - Up (Şehir dışı) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 

— 13 — 

Modeli ve Markası 

1970 
1971 
1971 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Fargo 
İntcrnati'onal 
İnternatkıma)! II e rveste t 
Willys 
Land - Rover 
Üniversal 
Dodge 
Jeep 
Jeep 
Jeep 

1970 Fargo 
1971 
1971 

Fargo 
Internatioma! ilerveste r 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

» » » 
» » » 
» » » 

Kadastro Müdürlüğü hizmetindo 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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ADALET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanunum 11 nci maddesine göre düzenlenen taşıtlar, cetveli 

Satmalma Bedeli 
Adöd Cinsi Model ve markası Plâka No. su tarihi Lira K. Tahsis edildiği hizmet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Otomobil 
Sta t ion Wagon 
Otomobil 

» 
Sta t ion \Vagon 
Ambulans 

» 
Motosiklet 
Otomobil 
Kamyon 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1959 
1963 
1957 

Chevrolet 
Ghryler 
Ohevrolet 

1958 Buick 
1960 Ohevrolet 
.1960 Volksvvagen 
1960 Volkswagen 
1959 J a v a 
1957 Fand 

46 
11)4(5 
1946 
1948 
1949 

Ford 
ThCüll'S FordSülL 
Themes Fordson 
Fordson 
Fordson 

Fordson 
1946 
1950 
1942 
1955 
1953 
1954 
1953 
1953 

1955 
1953 

Fordson Themes 
Fordson Themes 
Fordson 
(ohevrolet 
(ohevrolet, 
Ohevroilet 
Ohevrolet 
Ohevrolet 
Fo rd 
Ohevrolet 
Ohevrolet 

06 
06 
06 
06 

06 

53, 
07 
44 
07 
10 
57 
36 
09 
08 
40 
59 
24 
41 
23 
34 
56 
67 

0008 
AA 
AA 
AA 
AA 

AL 

AO 
AC 
AC 

209 
156 
159 
681 

679 

094 
606 
273 

5047 
AN 
AC 
AC 
AK 
AC 
AC 
AC 
AO 
AC 
AC 
1)10 
Al) 
AC 

692 
014 
010 
026 
343 
073 
016 
189 
559 
587 
902 
068 
667 

24 , 

o 

5 . 
12 . 

4 . 
4 . 
4 
2 

16 
2 

23 

1 
23 
24 
15 
22 

5 
13 

22 

. 6 . 

. 5 . 

. 10 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 8 . 

. 4 . 

. 5 

. «> . 

. 7 , 

. 7 

. 7 , 

. 8 

. 9 

. 2 

. 5 

. 4 

9 

1969 
1968 
1961 
1958 
1962 
1961 
1968 
1961 
1963 

. 1946 

. 1952 

. 1970 
1948 
1950 

. 1950 

. 1950 

. 1952 

. 1952 

. 1955 

. 1954 

. 1955 

. 1955 

1955 
. 1954 

82 000 
Hibe 
49 
70 
49 
31 
55 
12 

897 
961 
168 
653 
000 
540 

Hibe 
0 

14 
52 

14 
16 
14 
.14 
14 
11 
15 

11 
15 

11 
15 

000 
125 
000 

900 
000 
900 
125 
125 
476 
100 

476 
100 

476 
100 

50 
17 
80 
21 

70 

70 

Makam otomobili 
Müsteşar l ık Makam otomobili 
Ya rg ı t ay 1 nci Başkanl ık Makam otomobili 
Ya rg ı t ay 0. Başsavcılığı Makam otomobili 
Hizmet arabas ı 
Adlî Tıp K u r u l u için 
Adlî Tıp K u r u l u için 
E v r a k Müdür lüğü 
Adana 0. Savcılığı (Ame. H a v a Kuvvet le r inden) 
Rize Cezaevi için 
Anta lya Cezaevi için 
A k s a r a y Cezaevi için 
Bitlis Ceza evi için 
Balıkesir Cezaevi için 
Sinop Cezaevi için 
K a r s Cezaevi için 
Aydın Cezaevi için 
Ar tv in Cezaevi için 
Kırşehir Cezaevi için 
Salihli Cezaevi için 
Erz incan Cezaevi için 
Düzce Cezaevi için 
Elâzığ Cezaevi için 
Elâzığ Cezaevi için 
Siir t Cezaevi için 
Nazilli Cezaevi için 

file:///Vagon
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Model ve markası 

1960 Ford 
1960 Foi'd 
1960 Fordson 
1960 Chevrolet 
Panel tipi Chevrolet 
1960 Chevrolet Apae 
1962 Ford 
1962 Ford 
1966 Bedford 
1966 Bedford 
1966 Bedford 
1968 B.M.O. Austin 
1967 Bedford 
1968 B.M.O. Mom 
1968 B.M.O. Austin 
B.M.O. Moris 
1967 Bedford KGLO 
196K B.M.O. Austin 
1968 B.M.O. 100 
1968 International ( 
1968 B.M.O. Austin 
1969 B.M.O. Moris 
1969 B.M.O. Austin 
1969 B.M.O. Austin 
1969 B.M.O. Morils 
1968 B.M.O. Moris 
1969 Moris 
1969 B.M.O. 100 Aust 
1698 International 
1960 Ford 

Plâka No. su 

34 AK 847 
01 AD 862 
16 AO 361 

06 AD 427 
54 AO 216 

he 26 AO 007 
38 AF 251 
16 DE 709 
19 AF 285 
05 AK 327 
63 AF 152 
41 AK 313 
51 AC 042 
44 AF 492 
06 PO 829 

59 AK 839 
48 AK 417 
28 Al) 863 
67 AO 989 

leçiei plâkalı 
01 1)8 789 
55 Ali 928 
34 KZ 236 
6(5 Al) 726 
61 AK 580 
00 FO 881 
60 AK 860 

in 27 A E 245 
15 (J 129 
35 AK 389 

S, 

20 

23 
4 
4 

19 

10 
2 
2 
9 

12 , 
11 . 

8 . 
30 . 
21 . 
27 . 
5 . 

25 . 
î) . 

23 . 

12 . 

i) . 
1 . 

20 . 

atım alma 
tarihi 

. a 

. 5 

. 5 

. 5 

.10 . 

. 5 . 

. 12. 

. 9 . 

. 9 . 

. 5 . 

. •> . 

. 5 . 

. 1 1 . 
5 . 
11 . 
5 . 
6 . 
10. 
8 . 

1 . 

10. 
9 . 
•) 

. 1961 
1960 
1960 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 196:5 
1962 

. 1967 
1967 
1967 
1968 
1958 
1969 
1968 
1969 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 

1 968 
1969 
1969 
1970 
1961 

Bedeli 
Lira 

55 250 
52 200 
52 200 
54 187 
54 187 
54 187 
52 000 

9 732 
92 000 
92 000 
92 000 

100 000 
98 000 

100 000 
100 000 
99 750 

100 956 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
99 750 
99 750 
99 750 
99 750 

100 000 
99 750 
99 750 
99 000 
72 750 

K. 

18 
18 
18 

14 

25 

Tahsis edildiği hizmet 

Üsküdar Cezaevi için 
Van Cezaevi için 
Hatay Cezaevi için 
Ankara Kapalı Cezaevi için 
Sakarya Cezaıevi için 
Eskişehir Cezaevi için 
Kayseri Cezaevi için 
Bursa Cezaevi için 
Çamım Cezaevi için 
Amasya Cezaevi için 
Urfa Cezaevi için 
Kocaeli Cezaevi için 
Niğde cezaevi için 
Malatya Cezaevi için 
hklirne Kapalı Cezaevi için. 
TeMrdağ Cezaevi için 
Dalaman Açık Cezaevi için 
Giresun Cezaevi için 
Zonguldak Cezaevi için 
Krzurum Cezaevi (için 
Adana Cezaevi için 
Samsun Cezaevi için 
Toptaşı Cezaevi için 
Yozgat Cezaevi için 
Trabzon Cezaevi için 
Denizli Cezaevi için 
Tokat Cezaevi için 
Gaziantep Cezaevi için 
Durdur Cezaevi için 
İzmir Cezaevi ieiıı 
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MİLLÎ S A V A M A BAKANLIĞI 

1972 malî y ı lmd^ 237 :ry.;:i Kuıırı:?. göre alınacak taşıtlar 

(.'insi Kıiihiınıa^auı 

L 
1 
1 
i 

r>i!ii 
» 
» 
;;> 

' iv 

I •-_ •: ı i u . İ 1 ]._,'. i \ . 

/ ! : . İv";i.". Tüm. Tu,;:. ()k. J\. 

;M-:'İ. hk If;:. k;İtı V;ik;ii;l JlerkcZ K. 
\ - A . '[•:.-< [r\ı M k k v e K . 

:\!ıı. Ok. ve l ^ k 'M:-!;. K. Yvn, 
I > ;Ji;ÎTj:iın. K. Kurmay .Mşk. 
; :ı;-i! Orku Lo.j. Mşk. 
; ' ihmy İmik;- Jkkm. K. Kili'. Mask. 
.: '.;•.• I '».:1u î,(.j. ik ;k. 

:; iii',; Oî-uii. Loj. HM\. 
i-". A. v<ü,ii«'!,M' Kı-Î. ürlc. (ir. Iksk. 
i Mel i k A ' i V-uH im:;.' K l!î'!.!İ İkA. 
K. iC. iî nctîemo Kurul. Usk. 
A. k . i ûmA mum İAmu; Ak Orm> Bşk. 
İh' . 1 k. A ı k. (kî. >. d. Kayseri 
v •]) \m AAv Ok. oA'Anmu Kuru] Bşk. 
* ' "':-tk- O k u k : ( A . >km<m Kurul i Ak. 

X':-;. K 

•,<)!:. K. 

Adana 

Uslc. 

.i'.sKj-u'îiır 

:i n :k !>•:•. Kul-. B.Â. 
1)/. ' k ı rk AAuAmAl iv. 
.A!İT fye.si 
(Aimkammav UDI]) Tamm 



Adet Cinsi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
6 
8 
f, 
4 
4 
1 
5 

» 
» 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 

Pikap 3/4 ton 4X2 Şöf. Mattıafl. 2 «m 
Pikap 3/4 ton 2X2 veya 2X4 
Jwp 1/4 ton 4X4 
Station Wa#on 5 - 7 kişilik 
Özel botu kamyonu 
4 tonluk kamyon vinçli 
Arazi Pick-up (3 kişilik 4/X4) 

7'6 Adet 

18 — 

K üil'aın ı iaca ğı ye r 

Güılhane Askerî Tıp Akademisi 
M. S. B. As. Ad. Ti'. I). Bşk. 
Hava İkmal Mrk. Gri. Md. Etimesgut 
4 neü Ana Jet Üs K. 
5 nci Ana Jet Üs K. 
(> nci Ana Jet Üs iv. 
7 .nci Ana Jet Üs K. 
Yiv. Er Eğt. Tuş. K. 
Ulş. Ok. ve Eğt. Mrk. K. 
Piyade Okulu K. 

:1ı NATO POL Tesislerini İşleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesislerini İşleten ANT Reisliği için 
NATO POL Telislerini İşleten ANT Reisliği için 

NATO POL Tesislerini İşleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesislerini İşleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesalslerini İşleten ANT Reisliği için 
Harita Gene] Müdürlüğü hİKnıetleri için 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince 1972 malî yılı Bütçe gerekçesine eklenecek cetvel 

Evvelki yıla 
Sıra 
No. 

1 

2 

• • > 

-+• 

5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

Adedi 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

7 
17 
46 
66 
5 
5 

34 

11 
55 

1 

Cinsi 

Kamyonet 
binek) 
Kamyonet 
kaçtı 
Binek 

» 
» 

Kaptrl 
büs) 
Binek, 

Jeep 
» 
» 
» 
» 
» 
» ( 

- arazi 
•oto 

» 
» 

«içti 

oto 

Araza 
(4X4) 

» 
» 
» 

» 

(Arazi 

(Kaptı-
) 

(Alini-

binek) 

Markası 

Land - Rover 

Chevrolet 
Chevrolet - Sedan 

Mercedes 
Chevrolet 

Volks wagen 
Chevrolet 

Üniversal 
Landrover 

» 
» 

Wiilys 
Landrover 

Austin 
» 

Landrover 
Trückutuliti 

Almış tarihi 

1962 

1963 
1964 

1959 
1962 

1962 
1969 

1957 
1959 
1960 
1961 
1962 
1962 

1962 
1963 
1963 
1964 

Beherinin bedeli 
Lira 

31 871 

65 000 
1 257 

11.2 500 
65 000 

28 945 
35 000 

15 750 
29 500 
31 200 
27 500 
26 000 
31 775 

33 400 
33 400 
25 950 

2 614 

K. 
nazaran 

değişiklik 

Yok 

» 
» 

Var 
Yok 

» 
» 

Var 
» 
» 
» 
» 

Yok 

Var 
Yok 

» 
» 

Sebepleri 

(AlD) Teşkilâtı tarafından Sivil Savunma ida
resi Başkanlığına hibe edilen taşıttır.) 
Satılmak üzere Hazineye devredilmiştir. 

Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme programların
dan verilmiştir. 
.3 adedi Hazineye devredilerek satılmıştır. 
4 adedi satılmak üzere Hazineye devredilmiştir. 

10 » » » » » 
4 » » » » » 
1 » » » » » 

12 » » » » » 

A.İ.l). Teşkilâtınca verilen J ceptir. 
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Cinsi 

Evvelki yıla 
Bollerinin bedeli nazaran 

Markas ı Alının ta r ih i Lira K. ueüi-dkiik. 

» ( A l v i / l Dİ İH ' IC) 

Oj- t.ipi ( 4X4) ÜnivcM-Si 
» (Arazi binek) 

V\-r} t ipi ( 1 X 4 ) » 

>lerı 

19G5 

1907 
» » » » * 11Hİ8 
» » » » » lî)(J9 

Pikap t. Arari pikap} 
J 20ü 4 2Iİ40 .\EodeL (4; (4) Vullys lî)70 
\ ' a l i hine!-; ohisu 

44 -."vOO 

34 500 
$4- fyOO 
m TKK) 

48 0OÜ 
khoi idare m ah \re bu idarelerce ım.ıbaya.a edilmiş 
4up Makanhkea a y a l i belli değildin*. 

file:///EodeL
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 ııei maddesi gereğince 1972 malî yılı Bütçe gerekçesine eklenecek cetvel 

Cinsi 

Binek otu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Markası Alınış üuri' 

Evvelki yıla 
Bollerinin bedeli nazaran 

Lira K. değişiklik Sebeplen! 

F o r d 
Bııick 
Ohcvı-olet 
Dodo-e 
Chevrolet 

Osm oh i I 
Chevrolet 

' » 
» 

• » 

» 
Bııick 
F o r d 
Ford Seda ti 

» » 
Chevrolet 
F o r d 

Oh ev rol ot 
F o r d Sedan 
F o r d 

» 
Dodge 

Dodge 
\\>!-;L-;\V«'U':vll 

20 

oh4-

13 
12 
19 

9 
V' j -

20 

7 
13 
29 
29 
29 
29 

1 
1 
fi 

17 
1 
1 
8 
9 
1 
| 

20 
• •o 

Lî.') 

7 . 
•y 

2 
5 . 

6 . 

. 1 
0 . 
2 
2 
">. 
•> 

s 
8 
0 . 
i . 

11.. 
1 1 . 
9 . 
o o . 

1 1 . 

7 . . 

;> . 

1954 
1.955 

•> - t i -r _ u 

1.9,).) 
1955 
i • ' ) ' ; - : • ; 

.1 1)'5:8 
•i ; !| \ -,, 

1958 
195'9 
1.960 
1960 
.19(10 
1960 
1963 
1963 
19-63 
1961 
1905 
1965 
1 9GS 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197ü 

N 1-4 '±.\ 
9 102 40 

10 767 35 
26 951 08 
1 (.' l/'..'<./ 

40 (KU) 
40 000 
55 000 
00 000 
60 -000 
60 O00 

Amerikan, ya rd ı 
Amer ikan yardı 

05 000 
(n OO,T 

Amer ikan ya rdh 
Amer ikan yardı , 

07 000 
A aıerikan vardı 

07 000 
Alman yard ımı 

73 000 
19 090 

111 

111 

m 
111 

111 

Amer ikan yard ımı 

» 
» 

Var 
Yok 

» 
Y a r 
Vole 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
;> 
» 
» 
:> 
» 
» 

» 

1 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 



Sıra 
No. Aded Cinsi Markası Almış tarihi 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

5 
1 
1 

14 
4 

14 
1 
2 
9 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
4 

12 
2 
8 
3 

18 
12 

1 
76 
18 
2 
1 
1 

17 

Binefc /oto 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Station Vagon 
» 
» 
» 
» 

Jcep 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

oto • 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ford 
Pleymut 
Ford Sedaaı 
International 
Ford Eıcemdin 
Pleymut 
Ford 
Station Willya 
Willys 

» 
Ford 
Ghevrolet 
Willys 
Land Rover 

» » 
Willys 

» 
» 
» 

l.and Kover 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

25 
25 
25 
7 
7 , 
7 . 
9 

14 
30 
23 

5 
25 
5 . 

27 
3 

25 
24 
3 

16 , 
16 
26 
28 
28 

2 
29 
14 
25 

5 
1 

. 3 . 

. 3 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 . 

. 6 . 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 8 . 
, 5 . 
. 8 . 
. 1 1 . 
. 2 . 
. 12 . 
. 1 . 
. 4 . 
. 4 . 
. 7 . 
. 8 . 
. 8 . 
. 8 . 
. 8 . 
. 1 . 
. 5 . 
. 2 . 
. 16 . 

. 1970 

. 1970 
, 1970 
, 1970 

1970 
1970 

. 1970 

. 1955 

. 1958 
1952 

. 1963 
, 1970 

1950 
1952 
1952 
1953 

. 1950 
1954 
1955 
1955 
1958 
1958 
1958 
1960 

, 1961 
1961 

, 1965 
1963 
1963 
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Evvelki yıla 
Beherinin bedeli nazaran 

Lira K. değişiklik 

Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
AID » 
Ali) yardımı 
» » 

Amerikan yardımı 
'9 510 54 

20 000 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 

9 400 
7 605 
7 505 
6 183 
6 495 
7 000 
6 899 
6 665 

15 000 
17 767 
15 500 
26 000 
30 000 
26 000 

Hibe 
41 000 
33 400 

70 

75 
06 

05 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Var 
Yok 

» 

Var 
Yok 
Var 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Yok 
Var 
Yok 
Yok 

Var 

Sebepleri 

1 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 

3 adedi satılmak üzere Maılıiyeye d evrcdi imikti ı 

1 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 

!2 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 

2 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 



Sıra 
No. Aded Cinsi Markası Almış 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

23 
8 

74 
40 
50 
5 
4 
5 
2 
9 

10 
8 

45 
1 

10 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
4 
2 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kamyon 
P. tipi 'kamyon 
P. tipi otobüs 

» » 
Kamyon 
Otobüs 

» 
» 

Binek! oto 
» » 
» » 

Ambulans 
» 

Kurtarıcı 
Kurtarıcı aracı 
Kamyonet 
Jeneratö nlü -kamyon 
Minibüs 

» 
Jeep oto 
Binek oto 

Austin 
WHlys 
Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 

Ghevrolet 
Ford 
Bedford 
G. M. C. 
Ford 
Bedford 

» 
Mercedes 
Pejo 
W'Oİiksvag,en 

» 
i)o'dg-o 
Diaımont 
Reo 
Dodge 

» 
Woil'ksvagen 
Ford 
Üniversal 
WY>Iksvagen 

5 
7 

11 
3 

24 
25 
19 
7 
5 

10 
24 
15 
15 , 
9 

29 
21 . 
10 . 
15 
9 . 

26 
1 
1 . 
1 . 
5 . 
3 . 
9 . 

2(7 . 
27 . 
27 . 

.11 

. 3 

. 1 

.11 

. 1 

. 3 

. 8 

. 8 

. 4 

. 9 

. 1 

. 1 

. 1 

. 9 

.12 

. 7 

. 9 

. 5 

. 9 

. 7 

. G 

. 6 
, 6 
.11 
. 8 
. 1 
, 3 
. 3 

o 
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tarihi 

. 1963 

. 1963 

. 1966 

. 1967 

. 1968 

. 1970 

. 1969 

. 1970 

. 1950 

. 1959 

. 1967 

. 1968 
. 1968 
. 1970 
. 1969 
. 1969 

. 1970 

. 1970 

. 1970 
. 1960 
. 1969 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1963 
. 1969 
. 1970 
. 1970 
. 1970 

Evvelki yıla 
Beherinin bedeli nazaran 

Lira K. değişiklik Sebepleri 

Amerikan yardımı 
25 950 
34 500 
34 500 
34 500 

Amerikan yardımı 
49 500 
12 000 
15 498 96 
55 500 

167 000 
197 000 

Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 

197 000 
197 000 
36 '500 
60 000 

Hibe 
33 000 

Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 
Amerikan yardımı 

48 000 
49 500 Hibe 
55 500 Hibe 
66 500 

Yok 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yok 
» 

Var 
Yok 

» 

» 
» 
» 

Var 
Yok 

» 

» 
» 

» » » 

Hibe 
Amerikan yardımı 

3 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir 

Hitro 
IfiilKJ 

1 adedi satılmak üzere Maliyeye devredilmiştir. 

Hibe 
HiİKi 
Hibe 
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Sı ra 
No. 

8(> 
87 
HH 
89 

Aded 

- ! • 

•> 
1 

Cir 

Kamyonet. 
Otobüs 
Binek oto 
Anı bul;) ÜS 

91. 

: / t > 

97 
!)S 
99 

109 
J (î 1 
102' 
10:5 
104 
100 
100 
107 
l 08 [00 

88 

A1 î ıı Iî> l\s 
Kur ta r ;^ ' 
Tamir otosi 
A .mbııiaüs 
Pikap 

» 

! ü i i ' i ' p i l ; i l [i 

Kurla in/î 
Motosiklet 

» 
» 

Markas ı 

Po rd 
İni erna.üonal 

Do d »'e 
I'oiu-iac 
Jeep arazi 
CîlOVl'OİOt 

» 

u. s. 
Dodgo 

» 
» 

Chovi-oM; 
İn ter 
T m e k 
Norton 
B.M.W. 

•'>", 

20 

9 
() 

öp 
n 

n 

i) 
!> 
9 
9 

2f> 
" «I 

1 

i 

1.0 

B.M.W. 
» 

AlotO:.'!lZ/İ 
;> Sepet ii 

B M . W. 

Evvelki yıla 
Bellerinin bedeli nazaran 

Alınıp ta*rihi l i i ra K. değişiklik 

3902 A'm(M'ika,n ya fdmn 
L970 180 0Û0 
i 970 Alınan yard ımı 
1970 27 0 J 2 -2 

;) 
10 
9 

2<1 

9 
1! 
1G 

7 
12 

1970 
1970 
1970 
; O l ,Tv 

ı ! ) | l ) 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
ın-io 
; 9.72 
19;»; 

!9îii 

19ı 0 
19G7 
191İ7 
19G9 
1909 

: ' • ' 

7 f î f 

Amerika 
; ( 1 ' • i l » , 

İO : 

: : • : . ! * 

10 ; 

Amerika 
.\••..:.-. •: O k ; : 

70 i 
2 '. 
o 7 

-t ' 

i 2 .' 

20 î 

2 . : • : ; • • ! . > 

20 ( 

00 i 

07 
00 

n ya 

'78 
'{!('? 

• ! i 

k o 
n ya 
'! ya 
00 

-•si 
İM) 

00 
00 
00 

(00 
-arch 
n!0 
•00 

=00 

t i ) 

î'ılımı 

70 

>?0 

rılı mı 
l ' ^ T i P İ 

l'i! 

Seberpieri 

1 adedi sat ı lmak üzere Maliyeye devredilmiştir . 
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Cinsi 

Deniz motoru 
» » 
» » 

Otobüs 
b inek oto 

» » 
-î00p oto 
Minibüs 
Arazüz 
İline!-:, oto 
A min ibüs 
3, fini] »üs 
Stat ion Tayon 
Binek oto 
Pikap 
Minibüs 
I Sinek oto 

» » 
i"'i kap 
.)('(']) oto 
Otobüs 
Motosiklet 

Markası 

IV1 
II! Yi-

I)od<re 
İULAV 

Evvel yıla 
İkillerinin lıcdeli nazaran 

Alınış tar iki l i r a K. değişi ldik Sebepleri 

Saııva r-oze 
ö h r i d t Cr;ıft 

Woiksvai:;('n 
A;;nde! 
Uıi verse! 
IAr<« 
Mereedes 
î)o(U>0 

Portia*; 
İ),wl»v 

Jcep 
Saden 
î)e:-:..>t-> 
vAOksva^eu 
Ford 
VA>!ksva-eu 
d'eoi) a 

1.1 

15 
.1 052 
PK54 
i : .; ı i 

2!K) 
2 İ oOO 

Yok 

» 
Ameri'kau yardımı ?• 

iHİ DOi» >; 
27 ÜT 51 x 

55 .000 
-1-0 500 

T10 000 
25 000 

AiıH'.rikau yardımı » 
51 iS(5î) 25 » 
(İ0 ;")!() 05 » 
'.)•) !)İ0 0(5 » 
-İT OüO » 

Alman vardınıı » 

i ' ! < i 

' '."• 7 1 
M ; ~ • 

1:71 
Anı 
Alı; 

12 000 OT 
12 000 OT 
•rikan yardımı 
an vardınıı 

» 
» 
» 
» 

ilihe 
Hibe 
l'libo 
Hibe 

Hibe 

A. İ. 1). yardımı 
» » 
» » 

Amerikan yardımı 
» » 
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Sıra 1971 Kaydı' Tebeddülat salın- 1972 
No. mevcudu alman yapı lan alınan mevcudu Cinsi 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

• 72 

73 
74 
75 
76 

30 
500 
—• 
— 
— • 

—• 
99 

1 340 
2 
1 

12 
10 

10 
3 
1 
1 
2 

— 
— 
— 

42 
6 
7 
1 

24 15 

— 
66 

134 
79 

215 
— 

494 
— 

— 
— 
— 

— 
-— 
— 
— 

8 
9 

22 

39 
— 
— 
— 

30 
500 

66 
134 

7!) 
215 

99 

1 834 
.) 

1 
12 
10 

10 
•i 

o 
1 
J 
2 
8 
9 

22 

81 
6 
7 
1 
9 

» 
» 
» 
» 
» 

» 

Ambulans 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 

28 — 

Maı 

> 
I ; \ İMOV-
İnter 

» 
Dodge 

•kası 

• S 

VIJÎ 

1969 
1909 
1970 
1971 
197 L 

Bedri i. 

50 000 
50 000 
53 950 
66 950 
66 950 

Belli 

Düşünceler. 

değil 

Fo rd 

BMC. 

971 00 950 

Chevrol 
» 

J eep 
> 

V'olksw; 
» 

Tlıames 
Dodge 

» 
J eep 

et 

sı gen 

» CPS. 
Dod^e 

1962 
1963 
1966 
1969 

1963 
1904 
1960 
1969 
1971 

1971 
1981 

• Y.\ 

79 
34 
' İ * 
' > T 

60 
79 

75 
76 

52 

000 
500 
500 
500 

000 
000 

000 
000 

ooo 

Amerika ti ya rdımıııdan 
J eep .Uııhavvel 

Belli değil (Tebeddüla t ) 

Belli değil 
Tebeddülat 

1961 
1962 
T9Ö3 
1946 

52 000 
56 000 
47 850 

7 500 A I D yard ımından 



V 

Sıra 197.1. Kaydı Tebeddülat satın- 1972 
No. nıevciıdu alman yapılan alınan mevcudu Cinsi 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 
92 

93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 
100 

101 

1 
49 
25 
50 
10 
8 
40 
— 
— 
— • 

— 

221 
5 
17 
V) 

1 
1 

26 
4 
5 
1 
15 

25 
11 
15 
85 
15 

126 
1 

— 
— 
—• 
__ 
— 
— 
6 
4 
15 
15 
50 

1 
49 
25 
50 
10 
8 
46 
4 
15 
15 
50 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 — 90 296 
—• — — 5 Minibüs 
— — — 17 » 

26 
4 
5 
1 
15 

25 
11 
15 
85 
15 

126 
1 

Otobüs 
» 
» 
» 

Motosiklet 
S. Motosiklet 
Motosiklet 
S. Motosiklet 

Tra/ktör 

29 — 

Markası Yılı Bedeli Düşünceler 

lîeo 
Bedford 

» 
BMC. TM-
Chevrolet 
Mercuri 
Bedford 
BMC. TM-
BMC. TM-
BMC. TM-
BMC. TM-

Thames 

• 100 

-100 
-140 
-140 
• 140 

Wolksvagen 
* 
» 

Dadgc 

Ford 
Bedford 
İnter 
B - 600 

1967 
1967 
1968 
1969 
1962 
1960 
1969 
1970 
1969 
1970 
1971 

1964 
1968 
1962 
1966 
1966 

1967 
1967 
1970 
1970 

12 894 
98 000 
98 000 
73 720 
52 000 
51 000 
88 000 
72 000 
97 620 
97 620 
124 500 

59 000 
48 975 
48 000 
48 500 
41 000 

111 000 
153 000 
180 000 

Kamyondan yapılan 
Kamyondan yapılan 

Jawa 1967 1 000 
> 1967 2 000 

B. M. V. 1967 20 000 
> 1967 27 000 

Fordson 1958 37 647 
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Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Taşıtın cinsi 

(Binek 

> 
» 

Station Wagen Ford 
Minibüs 

> 
Station Wagen 

» » 
Binek 

> 

> 
Pick - up 

> 
Minibüs 
Pick - wp 
Minibüs 
Pick - ııp 
Kamyonet 
Station - W<agon 
Panıel 
Kamyonet 
Station - Wagon 
Binek 
Minibüs 

MALÎYE BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince Maliye Bakanlığına ait taşıtlar cetveli 

Markası Modeli Bedeli Plâka No. Kullanıldığı yer 

Ohrysıler 
Olds'mobil 
Plymoııth 

» 
» 
» 

Chevrolet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fo r d 
Dodge 

» 
Ford 
Chevrolet 
Jeep 
Wolksva,»en 
İı it er 

» 
(mevrolet 
Ford 

» 
Plynıouth 
Wolksvagen 

» 

1 904 
1967 
1966 
1963 
1963 
1965 
1966 
1966 
1966 
1964 
1964 
1964 
1961 
J 962 
1965 
1966 
1963 
1969 

1960 

1962 
1960 
1960 
1963 
1963 
19'63 
1957 

40 000 
35 000 
60 000 
35 000 

35 000 
35 000 
35 000 
35 000 
35 000 
30 000 
35 000 
35 000 
35 000 

IVZ 048 

35 000 
50 000 
46 000 

3 800 

06 
Of i 
06 
06 
O'O 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
06 
Of) 
06 
06 
06 
06 

06 

3,4 

3 4 -

3 4 -

3,4 • 

3,4 • 

34 • 

ooı :• 
-AA 
- F F -

- m 
- F F 
- F F 
- F F 
- FF 
- VK 
- FA 
- F E 
- FA 
- EY 
- FR 
- FT -
- FO -
- EY 
- F F -
- EZ -
-1)0-

- FN 
- A V) • 
- A H -

- FF -
-KE-
-KE-
• A F -

-211 
793 
217 

• 280 
•284 
• 615 
• 583, 
746 
929 
176 
931 

•522 
076 
617 
880 
343 
649 
682 
155 

•542 
665 
666 
384 
583 
761 
565 

Bakan İrk makamı 
Müsteşarlık makamı 
Bakanlık hizmetimde 

ist. 
İst, 
» 
» 
» 
» 
» 

Bas. Kâ. Anb. S/ef i l i / . 
Defterdarlığı hizmetinde 

» » 

Diyecekler 

Amerikan ihtiyaç fazlasından 
» » » 

Deylet Mal. Ofisinden mubayaa 
Amerikan ihtiyaç fazlasından 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
y 

» 
> 
> 
» 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 

> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Devlet Mal. Ofisinden mubayaa 
Amerikan ihtiyaç fazlasından 

Devlet Mal. Ofisinden mubayaa 
» » > 

Amerikan ihtiyaç fazlasından 



Aded Taşıtın cinsi Markası Modeli Bedeli 

1 
1 
I 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
! 
1 
1 
1 
1 

Kamyonet 
Pick - up 

» 
» 

Kamyonet 
Statiraı - Wagon 
Piök - ııp 

» 
Binek 
Jee-p 
Station - Wag>on 
Pick - up 
Binek 

» 
» 

Piok - up 
» 

Binek 

Kamyonet 
J eep 

» 
» 

Pkvk - up 
» 
» 

Kamyonet 
» 

Fo rd 
J eep 
İnterııationa! 

Mercii 
Ford 

» 
» 
» 

J eep -
Jeep 
Ford 
Dodge 
Ford 

» 
» 

Ford 
Dodge 
Willis 

» 
F o r d 
•T cep 

» 
» 

Ohevrc 
G. M. 

» 

ıy 

Willis 

>let 
( \ 

1962 
1965 

— 
— 

1962 
1959 
1 963 

—. 
1960 

—. 
1900 

— 
1960 
1951 
1961 

— 
—. 

1960 
— 

1954 
1951 

— • 

1964 
— 
— -

1942 
1946 

5i) 500 
— 
— 

35 090 
.",5 000 

- -
—. 
— 
_-. 

40 000 
— 

45 000 
— 

25 000 

—. 
— 
— 

6 000 
10 000 
10 763 

— 
— 

9 155 
9 877 

— 31 — 

Plâka No. 

34 - F F - 976 
3 4 - K Z - 173 

— 
— 

06 - AN - 458 
06 - AK - 490 
00 - F K - 483 

» 
» 
» 
» 

Anka r i 
» 
» 

Kullanıldığı yer 

» » 
» » 
» » 
» » 

a, Defterdar l ığı hizmetindi1 

» » 
» » 

Diyecekler 

01 - 1)11-230 

00 - UY 
1 0 - A Y 
10 - AT 

- 952 
- 953 
- 775 

35- mr-(HK) 

42 - D.\ - 559 

51 - M" -

6 5 - A F -
23 - AF -

• 110 

• 380 
• 764 

Devlet Mal. Ofisinden nranayaa 
Amerikan ihtiyaç fazlasından 

Adana Defterdarlığı hizmetinde 
Ağrı » » 

Balıkesi I)efterdarhğı hizmetinde 
» » » 

Bursa, Defterdarlığı hizmetimi;1 

» » » 
İzmir Defterdarlığı hizmetinde 

» » » 
» » » 

Konya Defterdarlığı hizmetinde 
» » » 

Aksaray Vergi* Dairesi 
Van Defterdarlığı hizmetinde 
Elâzığ Defterdarlığa hizmetinde 
Hakkâri Defterdarlığı hizmetinde 
Erciş Malmüdürlüğü hizmetinde 
Sorgun Malmüdürlüğü hizmetinde 
Darp. ve Dam. Matbaası Hiz. 



32 — 

AAr=PA B AK A H İ 
kA it Ckkve'i 

Sıra Xo. 

14 

20 

9 e; 

Adet Oinsi 

' i kap 
Koncu! d binek 
A e p 
Pikap 
A'Cp 

' Hail Ta, aracı 
Statüsü Yauon 

Kanı yonct 
Otobüs 

Kamyonet 
Otobüs 
Pikap 
Kaaiiyonot 
Otobüs 

» 
^ I inib i ıs 
Steyşın 
Pikap-

Otobüs 
Tenezzülı 
Otobüs 

» 

a . M , i i . t ' U i ' M 

. ; > - ; ; ) :i'U 

voıhs AI;A 

YVillys AAo 

Aaiko İHlb 

Vu ks\vaa;eu ÜHİO 
İ'Aid İAİk 
YAkiys İ.ÎÎ-4Iİ 
r k - r A e t i A H 
oi ıcn-obM v:,:>ı 
l)o,bro lOkA 
\ r o ! i ' S V V ; ] ' ; ( ' ! i İ İ 0 8 

"\Yiliys 1Î)4C) 
P ikap 1958 
Olh-\'i-ulot P)AA 
ÎM.-<1 !<)."> L 
PA:A. ilHil) 
i-'nı'd lî)(i() 
itArd. İİKU 

k ü i k ' . U î H I ,:;•";net nev 

AA'yoa Akik Piktim A,l udurkuÜnî rukıai Aoiıirol bıı/niri terinde. 
\ . \ " i < ! l A l i k K ' A U m Al İÜİÜ r l a j A ' i b e ı - k r l U . i e r ^ İ t î i ü k r i k e t l e r i n d e . 

Av'A1 Pa yuukr l ık APinlürikAAi oku! urannı Ai/irct iorunk', 
. : ; : ' ; Aiiliİ P,a,iıka. A! iıkİÜ îiiPAi k<iy nlal l . ıU p'.-.aat hikmetlerinde. 
A Arı Miii'; Pübika AltukirkijAA ilkokul uısaa l.!arı itızıuei ieriude. 

A >;- » ;> >> » 

Ajiî/! K i k P İAF 'ke i a ren i k k k k k A k ' k A ' . 

..\;i!a-iy;; M i i i i PkkPnı Atik !iı; i iirii ılkAprAun in/ım1] k rinde. 
kk<esya. Prya/a t ı! Halk Kutuplunu -a kitap servisinde. 
.'•'•.MKY,! S:i;.;;t rkkAitAsA _\! i'n; ;ı AA ;Aü • k a - ;s aracı nArak. 
A-d;ara ! M--L Prk-A. Aa;s;ti PusinA;-a: A;-n<-r ScruıayPsi işlenirde. 
. i ü . a i ' . ' a i-- k k k İ li \ i '„. . ' . ı-'ı ; : U ' : : O i ' U k i . P ! A n r l u - k o . . a l p ı r S e i . c i SCİ 'VİSİ 

hizuıel ini İr 
Ankara Prkek Pk AAretiııeu Okudu ki udArkkAü okul hizmetlerinde. 
Aukair: Kürler Okukı binek. 
AÜA.:: i'a Kürler ()kulu binek. 
Ankara Kürler Okulu binek ve yak . 
Ankara Körler Okukı j.>ı-i*.--.-.;ısol. ;•::>:'s isi jeiii. 
Ankara Kürk i 'Okulu personel .servili icm. 
Ankara Sa^ariar Okulu Ö^reuciirPin ve okulun iht iyaçlar ında kul . 

Ankara ** dduamb-yakit Sanat Pust i tüsü makam için bini'k. 
Ankara Otelciül: Okulu satmalına kikiaoiieı inde. 
Ankara Otelcilik Oka 'n sovvv^ lıizıuei kainde. 
Ankara k'eıı Lisesi kizmetlerinde. 
A.ıkara Len i.jisesl ser\'is kiznıelleriiiıle. 
Ankara üord i inAl Aksanı Saiad Olculu M.es. i-]ğ. Alot-koz M'ûd. k u r s 
kizni'dİLKİe. 

file:///Yiliys
file:///Yiuys


Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

27 
28 
29 
3ü 
31 
32 
O ' 1 

34 
35 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
40 
47 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 

1 
1 
1 
1. 
1 
1 

Minibüs 
Pikap 
Steyşın 
Kanı yon 
Otobüs 
Pikap 
Kamyonet 
Otobüs 
Kaptıkaçtı 
Kamyon 
Kaptıkaçtı 
Binek 

» 
Kamyonet 
Kamyon 
Pick -ıi|) 
Kamyon 
Sfatioıiıvagon 
Pick - ııp 
Ford Lift 
Statüm Ya-gon 

Vol'kswagen V.)(\() 
Ohevrolet L950 
J'eep 1958 
Ohevrolet 1942 
T'hamesf .11)5t» 
Jeep 1952 
VvilJys 1951 
Bedford 1955 
Ford "1906 
Austin 1970 
Desoto 1970 
Fedford 1955 
Volkswagen 19(17 
Ohevrolet 1955 
Bedford li)(i(; 
Ford 1959 
Ford 1958 
Willys 1954 
Willys 1957 

» 
Fiat 1957 

48 

49 
50 

1 

1 
1 

Kamyonet 

Station Vagon 
Kamyonet 

Ford 194:: 

Dodgo 1950 
Fiat 1955 

Otobüs CİMC OMO 1959 

Kullanıldığı yer vo hizmet nev'ıi 

Ankara Dördüncü Akşam Sanat Okulu M es. Eğ. satmalma hiz. 
Ankara Dördüncü Akşam Sanat Okulu M es. Eğ. 'kurslara gereç Ta. 
Ankara Dördüncü Aksanı Sanat Okulu Mes. Eğ. küre aracı irtibat. 
Ankara Yapı Sanat Olculu Müd. Okulun temrin malzemelerini Taşı. 
Ankara Yapı Sanat Okulu öğretmen, memur ve öğrenci servisi. 
Ankara Yapı Sanat Okulu Döner Sermaye malzemelerini taşımada. 
Ankara İkindi ErkeJk Sanat Müd. satmalına hizmetlerinde. 
Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi personel ve kursiyerin biz. 
Ankara Ders Aletleri Yapım Merkezi personel servisi hizmetlerinde., 
Ankara Ders Aletleri Yapım Mericezi nakliye hizmetlerinde. 
Ankara. Ders Aletleri Yapım Merkezi resmî hizmette. 
Ankara Ağaç ve Metal İşleri Sanat Enstitü Müd. personel naklinde. 
Ankara Ağaç ve Metal İşleri Sanat Ens. Müd. Döner Sermaye Hiz. 
Ankara Ağaç ve Metal İşleri Sanat Ens. malzeme ve mobilya, nak. 
» » » » » » 

Ankara Akşam Erkek Sanat Olculu muhtelif hizmetlerde. 
Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu nakliye hizmeti erimde. , 
Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu kurs ve muhtelif hizmetlerde. 
Ankara Akşam Erkek Sanat Okulu muhtelif hizmetlerde. 
Ankara Akşam Erkek San. Ok. genel deposu istif dşlerin'de. 
Ankara Erkek Tek. Yılk. Öğr. Ok. ve bu okulla birlikte faaliyette 
bulunan. 
Ankara İkinci Sanat ve Motor Sanat Enstitüleri hiz liretlerinde, hur
da vaziyette atelye. 
Ankara İkinci Sanat ve Motor Sanat enstitüleri arızalı araç çekine -
1 e rinde. 
Ankara İkinci Sanat ve Motor Sanat enstitüleri satmalma işlerinde. 
Ankara İkinci Sanat ve Motor Sanat enstitüleri hurda vaziyetti1 

at e İyede. 
Ankara Sanat ve Motor Sanat enstitüleri öğretmen ve memur ser
visinde. 



("•insi M.ai'ka.sı, modeli 

Otobüs 
». 

M inil) üs 

(IMU .1950 
CMC 1959 
Y'olksvvauen 195,' 

S ta t ion Vagon 
Kamyon 

Chevrolet 1957 
Ford. WW 

Stat ion 
Otobüs 
Steyşın 

Wil!yM 1958 
Thames 1958 
Ouel .1901 

» 
» 

Otomobil 
Kamyonet 
Karavan 
Karvaıı 
Otobüs 
Ambulans 
Kapt ıkaçt ı 

Opel 1901 
Opel 1959 
Opel 1959 
4 cep 1952 
Opel 1901 
Opel 19(51 
F o r d 1952 
IX>'dK'e 1954 
I4)i-d 1970 

Otobüs 
Minibüs 
Kamyon. 
J e e p 
Binek 
Jüffp 
Minibüs 
Binek 

Danster 1969 
internat ional 1954 
Ford 194G 
Lamlrover 1964 
F o r d J9C0 
4 cep 1968 
F o r d 196:1 
Ford 195-1 

Kamyonet Ford, .1959 

Kullanıldığı yer ve hizimo't ııov'i 

» » » » » » 
» » » » » » 

Ankara İkinci Sana t ve Motor Sanat ensti tüleri hu rda vaziyette 
ati 'İyede. 
Ankara İkinci Sanat ve Motor- Sana t enst i tüleri okul hizmetlerinde. 
Aııliara. ikinci San'ai, ve Motor Sana t enst i tü ler i Motor Böl. eğit im 
ve. öğr. işlerinde. 
Ankara Yenimahalle Sana t Fnst i tüsü öğretim, ve eğitim işlerinde. 
» » » » » » 

Ankara, Filim - iîadyo ve Televizyon Fğitim Merkezi film çekme is
lerinde. 
» » » » » » 

-> » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Ankara. Filim. - Radyo ve Televizyon Fği t im Merkezinde hurda. 
» » » » » » 

Ankara, Kilim. - Radyo ve Televizyon Fğitim Merkezi filim çekme 
işlerinde. 
Ankara Atatürk, İ lköğretmen Okulu uygu lama ve okul hiz. 1 erinde. 
Anka) a. A t a t ü r k İ lköğretmen Okulu Döner Sermaye hizmetlerinde:. 

;•> » ' » » » » 

Ankara Atatürk. J iköğre tmen Okulu makam arabası . 
Ankara Şereflikoçhisar Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve personel hiz. 
A.inkara Şereflikoçhisar Yatı l ı Bölge Okulu malzemesini taş ıma hiz. 
Ankara Bahçe! ievl er Kız Fns t i tüsü okul ve 'kursları hizmetlerinde. 
Ankara Rehberl ik ve Araş t ı rma Merkezi Müd. özel eğitim çalışma
lar ında . 
Ankara. Ak ta ş Sana t Kus. b inek ve yük taşıma hizmetlerinde. 

http://rnatio.mil
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Sıra No. Adet Cinsi 31 arkası, modeli 

78 

70 

80 

81 
82 
83 
84 
85 
8c; 
87 
88 
8i) 
90 
91. 
92 
9:: 
94 
95 
90 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Jcep 

Otobüs 

Steyşın 

Binek 
Pick - u p 
Üniversal 
Binek 

» 
Jeep 

» 
Kamyonet 
J e e p 
T r a k t ö r 
T rak tö r 
Otobüs 
Motorsiklct 
Kamyon 
Kaim yönet 
J eep 

» 
» 
» 

Otobüs 
» 

J eep 
» 

Binek 

Willys 1953 

CMC 1950 

Chevrolet 1949 

İÜ; nan I d 
Dodge 1960 
Willys L954 
Landrover 19Cİ0 
Landrore r 1960 
\ViMys 1960 
AVilIya 1940 
Yulkswagvn 1960 
Landrover 1963 
F o r d 19i:8 
Mnssov Har is 1950 
Opel. 1946 
ifam mi ha 1900 
Aust in 1962 
Jcep 1964 
Landrover 19(i4 
AVillys 1960 
AVilIys 1959 
Wil.lys 1953 
Ford 1943 
Chevrolet 1942 
Landrover 1963 
Kamyonet 1970 
Re naul d 1963 

Kullanıldığı yer ve ıhizimdt nevi 

Ankara Eğitim Araclan Merkezi Başkanlıği özel eğitim çalışmala
rında. 
Ankara M. E üstü Özel Kimya Sanat Ok. Müd. personel nakli hiz
metlerinde. 
Ankara M. Küstü Özel Kimya. Sanat Ok. Müd. Satmalına hizmet
lerinde. 
Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme âsilerinde. 

» » » » » 
Antalya Bayındırlık Müdürlüğü ilköğretim kurumları yapı hiz. de. 
» » » »' » » 
» » » » » » 

Antalya KoıkuteJİ Halk Eğitim Merkezi Başkanlığı halk eğitimi1 hiz. 
Aııtaılya Aksu İlköğretmen Okulu, okul işleri için. 

» »' » » » 
» » » » » 

Antalya Aksu İlköğretmen Okulu uygulama arazisi için. 
Antalya Aksu İlköğretnıen Okulu Döner Sermaye için. 
Antalya Aksu İlköğretnıen Okulu okul işleri için. 

» »' » » » 
Aydın Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
» » » » » » 

Aydın Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat işi etinde. 
» »' » » 
» » » » 
Aydın Halk Eğitimi Başkanlığı eğitim islerinde. 
Aydın Erkek Sanat Enstitüsü hizmetlerinde. 
Aydın Erkek Sanat Enstitüsü atelyede numune. 
Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu taşıt işleri için. 
Aydın Nazilli Öğretmen Okulu taşıt işleri için. 
Balıkesir Millî Eğitim. Müdürlüğü •beslenme okul kontrolü işlerinde. 

file:///ViMys
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S i m No. Adet Cinsi .M.aı'kası, modeli 

10-") Pikap P i e k - u p 19(52 

10(5 
107 
108 
10!) 
110 
111 
112 
.113 
114 

115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

125 
126 
127 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Jeep 
Kamyon e t 
Pikap 
Ambulans 
Kamyonet 
Jeep 

» 
Kamyonet 
Pikap 

Kamyonet 
» 
» 
— 
— • 

—. 
— 
— 
— 

Jeep 

Picsk - up 
Kamyonet 

» 

Jeep 1969 
Entcr 1951 
J eep 1968 
Dodge 1954 
•Jeep 1969 
YVillys 1956 
Wil.lys 1953 
Internat iona !% 
( I ladyatör 1963 

Jeep Piek - up 
J e e p 1968 
Ford 1968 
./cep 1956 
Jeep 1960 
P ikap 1961 
Jeep 1968 
Pikap 1958 
P ikap 1955 
Willys 1956 

Dodgc 1956 
Jeop 1959 
"VVolksvatron 1960 

128 J eep Willys Cj - 5 

Kullanıldığı yer ve 'hizmet nev'i 

Balıkesir Millî Eğitim. Müdürlüğü okul ve inşaat kontrolü hizmet
lerinde. 
» » » » » » 

Bahkesir Yağcı lar Bölge Okulu yiyecek ve okul nakli işlerinde. 
Balıkesir Halk. Eğitim başkanlığı 'kontrol işlerinde. 
Bahkesir Eğitim A mel a n Başkanlığı film gösteri işlerinde. 
Balıkesir Necati İ lköğretmen Okulu iht iyacında. 
llalrkesir Ürkek Sanat Enst i tüsünde (iğretim aracı olarak. 
Balıkesir Bandırma Erkek Sanat Ens t i tüsünde öğretim aracı olarak. 
Balıkesir Merkez Yetiştirme Müdür lüğü erzak ve servis işlerinde. 
.Bilecik Millî Eğitim Müdürlüğü teftiş, tahkik ve beslenme eğ., a raç . 
inşaat işlerinde. 
Bingöl Kiğı Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Bingöl Solhan Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Bingöl Sana t Enst i tüsü ku r s l a r için. 
llitlis Bayındırlık Müdürlüğü inşaa t işlerinde. 
» » •» » 

» » » » 
Bitlis Millî Eğitim Müdür lüğü hizmetlerinde. 
.Bitlis Halk Eği t imi Başkanlığı hizmetlerinde. 
.Bitlis Eğitim Araçlar ı Başkanlığı hizmetlerinde. 
Bolu Millî Eğitim Müdürlüğü millî eğitim ve eğitim araçları hiz
metler inde. 

» »' » » » » 
Bolu E r k e k Hköğretmen Okulu hizmetlerinde. 
Bolu Kız İ lköğre tmen Okulu, köy staj okullari'nın daimi hizmetle
rin de. 
Burdur Millî Eğitim Müdür lüğü, teftiş, tatvkik, beslenme ve eği t im 
araçları inşaatı işlerinde. 

file:///Villys
http://Balrk.es.ir


Cinsi Markacı, modeli 

Jeep 
Arazi binek 
Ambulans 

Binek 
Jeep 
Pick - ıı p 
-Jcop 

» 
» 
» 

Kamyonet 
Otomobil 
Kamyon 
Pikap 
Jeep 
W 88 

.1-2600-4 X 4 
Pie'k - up 
Pikap 
Kamyonet 
Jeep 

Minibüs 
Kamyon 
Tribotür 
<: J - s 

Mötorsiklet 

WiHy* 
Eandrover 1960 
Dodge 1942 

Renault 1964 
Jeep 1964 
(Jldüıîör 1967 
K-aizer (•,] - 5 

Willys 
» 

•Jeep 
» 

Kcuault 
Austin 
Dodge 1966 
Üniversal 1967 
Landrover 1962 

Pick - up 1968 
AViîlys 1969 
Willys 1956 
Landrover 1967 
Landrover 196:1 

Taunus 1965 
Austin 1971 
Motoguzzi 1967 
İhıiversal 1967 

Scoober 1900 

Kulianıldığı yer ve ıhıiznıöt nev'ıi 

Burdur Bayındırlık Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında. 
Bursa, Millî 10 git i m. Müdürlüğü, okul hizmetleri için. 
Bursa Eğitim Ara(;ları Merkezi Başkanlığı eğitim araçlan hizme
tinde. 
Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme 'eğitimi hizmetlerinde. 
Çanakkale Millî Eğitim Müdürlüğü köy ilkokul inşaat işlerinde. 
Çanakkale Kira zıh Yatılı Bölge Okulu, y atili okulun iaşe işleri için. 
Çanakkale İmroz Atatürk .İlköğretmen Okulu, okulun genel hiz
metlerinde. 
Çankırı Halk Eğitimi Başkanlığı, halk eğitimi hizmetinde. 
Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü, ilkokul inşaat işlerinde. 
» » » » » » 

Çan kın Millî Eğitim Müdürlüğü, beslenme eğitimi hizmetlerinde 
» » » » » >> 

Çaılkıı-ı Bayındırlık Müdürlüğü ilkokul immathuında. 
Atftvin Halk Eğitimi Başkanlığı, halk eğitimi hizmetlerinde. 
Artvin Erkek İlköğretmen Okulu, staj işinin denetiminde. 
Çorum Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul inşaatlannın denetim işle
rinde. 
» » » » » » 

Çorum Öğretmen Okulu, okul hizmetlerinde. 
Denizli Millî Eğitim Müdürlüğü, okul inş. teftiş ve tahkik işlerinde. 
» » » » » » 

Denizli Kız İlköğretmen Okulu, okul ide şehir bağlantısı ve staj 
okullarını foontrol. 
Denizli İmam - hatip Okulu, resmî işler. 
Denizli, Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü nakliye işlerinde. 

» »' » » » 
[Odirne Millî Eğitim Müdürlüğü 222 S. K. G-ö. sosyal hizmetlerin yü
rütülmesi. 
Edirne Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi hizmeti e rinde. 
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Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

155 Pikap Jeep 1970 

156 
157 
158 
159 
160 
161 

162 
163 
164 
165 
16G 
167 

168 
169 
170 
171 

172 
173 
174 
175 
17G 

1 
1 
1 
1 
1 
1 , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

Pick - up 
Binek 
Jeep 
Kamyonet 

» 
Jeep 

Kamyonet 
» 
» 

Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 

Taksi 
Kamyon 
Askerî Ambulans 
Binek 

Kamyon 
Binek 
Kamyonet 
Pikap 
Kamyonet 

Gladiatör 1968 
Landrover .1963 
YViilys 
Pikap 1963 
Willys .1952 
Jeep 1967 

Jeep 1968 
Podge 1966 
Dodge 1966 
P ick-up 1968 
Landrover 1964 
P i e k - u p 1968 

Renault 1963 
Austin 1968 
Dodge 1949 
Landrover 1963 

Austin 1946 
Jeep 1967 
Dodgo Em 37 
Willys 1953 
Jeep 1968 

177 Jeep 1969 

178 
179 
180 

1 
1 
1 

Kaptıkaçtı 
Jeep 
Kamyon 

Chevrolet .1948 
Wiliys 1952 
Henebel 1953 

Kullau ildiği yer ve hİMiıi'dt ııov'i 

Edirne Halk Eğirimi Merkezi Başkanlığı köy staj okullarına eşya 
taşıma. 
Edirne Erkek llköğretuıen Okulu, köy staj okullarına eşya taşıma. 
Edirne Kız İlköğretmen Okulu, staj, köy kontrol işi. 
Edirne Sanat Enstitüsü okul ihtiyaçlarının temini. 
Elâzığ Sanat Enstitüsü okulun lüzumlu işlerinde. 
Elâzığ Sanat Enstitüsü okulun çeşitli işlerinde. 
Elâzığ Kız İlköğretmen Okulu Müdürlüğü iköy staj olculuna götü
rüp yetinme. 
Elâzığ Karakocan Yatılı Bölge Okulu, olcul ihtiyaçları için. 
Elâzığ Palu Yatılı Bölge Okulu, okul hizmeti erinde. 
Erzincan Halk Eğitim Başlcanlığı, sosyal ve kültürel çalışmalarda. 
Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğü, okul inşaatlarında. 

» » » » » 
i'h'zurıını Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı, halk eğitimi hizmetle
rinde. 
Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğü, beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
Erzurum İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, gezici kütüphane servisi. 
Erzurum Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı sinama otobüsü olarak. 
Erzurum Nenehatun Kız İlköğretmen Okulu köy stajlarında kulla
nılmak üzere. 
Erzurum Yavuz Selim İlköğretmen Okulu, okul işlerinde 
Erzurum Yavuz Selim İlköğretmen Okulu, okul döner sermayesi. 

» » » » » 
» »' » » » 

Erzurum Karayağız Yatılı Bölge. Okulu Müdürlüğü, okul. hizmet
lerinde. 
Eskişehir Eğitim Ens. S. Çakır Kız İlköğretmen Okullu staj çalış
maları'. 
Eskişehir Sanat Enstitüsü servis otosu. 
Eskişehir Sanat Enstitüsü, serviste. 
Eskişehir Sanat Enstitüsü nakliye işlerinde. 



Adet Cinsi Markası, modeli 

1 
1 
1 
1 
1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
i 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kamyonet 
Steyşın. 
Binek 

» 
Kamyon 

Otobüs 
Traktör 
Pikap 
Binek 
Kamyonet 
Ko ver vagon 
Steyşın 
Kamyonet 
Jeep 

Binek 
» 
» 

Kamyonet 
» 

Ambulans 

» 
Pick - np 
Binek 
Kamyonet 
Pick - up 
Motosiklet' 

Stüdebaker 195:5 
Ohevroiet 1958 
International 1961 
Willys 1947 
Austin 1948 

Ford 195:] 
Fontsun 1958 
Jeep .1.908 
Pikap 1951 
Jeep 1969 
Dodge 1.96C 
Sıtroyel. "1900 
Jeep .1908 
Wİllys 195(5 

Jeep j - 1 2 7 
Jeep 1909 
Jeep 1908 
Dodge 1900 
Gladyatör 1963 

Ghevrolet 1950 

Dodge .1954 
Jeep 1969 
Landrovcr 1903 
Jeep 1909 
Gladyatör 1908 
353 Jeva 1959 

Kullanıldığı yer ve hizanöt nev'i 

Eskişehir Motor Sanat Enstitüsü eğitim Ve öğretim hizmetlerinde. 
» » » » » » 

Eskişehir Sivrihisar Sanat Ens. okul hizmetlerinde. 
Eskişehir Yunus Emre öğretmen Okullu, -okul hizmetlerinde. 
.Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Okulu Döner Sermaye hizmetle
rinde. 
Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Okulu hizmetlerinde. 

» » » » » 
» » » » » 

Giresun Millî Eğitim Müdürlüğü, beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
Giresun Millî Eğitim Müdürlüğü, eğitim araçları hizmetlerinde. 
Giimüşane Millî Eğitim Müdürlüğü, beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
» » » » » » 

Gümüşane Erkek llköğretmen Okulu, her türlü okul işlerinde. 
Gümüşane Sanat Enstitüsü Müdürlüğü, eğitim, öğretim, köy kursu 
denetlemesinde. 
Hakkâri Millî Eğitim Müdürlüğü, inşaat ve daire hizmetlerinde'. 
Hakkâri Merkez Yatılı Bölge Okulu, okul hizmetlerinde. 
Hakkâri Yüksekova Yatılı Bölge Okulu, bölge olculu hizmetlerinde. 
Hakkâri Halk Eğitim Merkezi Başkanlığı, eğitim hizmetlerinde. 
Hakkâri Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı, eğitim araçları hiz
metinde. 
Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, tarihî yerlerin tetkiki, müzeye 
eser nak. 
Hatay Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı, gezici sinema. 
Hatay Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı, halk eğitimi hizmetlerinde. 
Hatay Kız llköğretmen Okulu, staj, köy kontrolunda. 
Hatay Kırıkhan Yatılı Bölge Okulu servis ve taşıma işleri. 
Hatay Reyhanlı Yatılı Bölge Okulu, idari hizmetlerinde. 
Hatay Reyhanlı Yatılı Bölge Okulu, servis hizmetlerinde. 
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Sıra No. 

207 
208 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
245. 
210 
217 
2L8 
219 
220 
221 
22'* 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
230 

Ade t 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Binek 
deep 

Binek 

Tı-alctöj-
Kamyon 
Otobüs 
Pduok 
! Vı nek 
.kvp 
ilinek 
.lv.amyo.net 
Kurtar ıc ı 
Kamyonet 
Binek 
doep 

» 
» 

Volkswa#en 
Eandrover 

» 
-kop 
Ohcvrolet 

» 
l>Icymout 
Motosiklet 

» 
» 
» 
» 

Alaska,sı, modeli 

AVillys Station 
\Villys 1951 

Willys 1940 ' 
Eandro-Ver 1903 
h\>rd 1964 
Vwi»a 1940 
İsuzu 1948 
Trak tö r 1948 
Renault 1967 
Eandrover 1907 
Olıevrolet 1957 
F ıa t 1955 
Pord 1943 
3 cep 1954 
Pıat 1900 
403232 
4005407 
Tl VV. OL 220- 891.100 
(1)00-1442 
25171535 
253044445 
1J487702 
50.Z. 
P. 59 E 109 389 
PT. 225 T 1010 EO 
3,3879 
0-110-307 
0-110-140 
0-115-717 
(i-110-330 

Kullani'ldığı ver ve nizunelt nev'i: 

İspar ta Tokni'k Okulu, ve Sana t Ensti tüsü Döner Sermaye işleri. 
İsparta Teknik Okulu ve Sanat Enst i tüsü elektr ik 'dersinin ta tbiki 
iein. 
İsparta Gönen İ lk Öğretmem Okulu .Döner Sermaye işlerinde'.' 
İsparta Gönen İlle Öğretmen Okulu okul hizmetlerinde. 
» » » » » 
İspar ta ({('men İlk Öğretmen Okulu nakliye işlerinde. 
:> » » » » 
» » » » » 
İsparta, Millî Eğitim Müdür lüğü beslenme eğitimi hizmetlerinde.-
Tsparta Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul •hizmetlerinde. 
istanbul Motor Sanat Ensti tüsü okul hizmetlerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
.istanbul Tekstil Sanat Ens t i tüsü Döner Sermaye işlerinde. 
İstanbul Tekstil Sanat Enst i tüsü oku! hizmetlerinde. 
İstanbul Millî Eğitim. Müdür lüğü 
» » » 
» » » 
is tanbul Millî Eğitim Müdür lüğü okullar arası nakil . 
istanbul Millî Eğitim Müdür lüğü bina bölümü onanın hizmetlerinde; 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » 
» » » 
» » » 
İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü keslcnnıe eğitimi hizmetlerinde. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

http://lv.amyo.net
file:///Villys
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Adet Cinsi Markası, modeli 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 

T—
i 

1 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 

» 
Oto 

» 
Ford 
•leep 
Gladyatör 
C. KM. (1 1951 
Atarabası 
Skoda 
Minibüs 
Otobüs 
Kamyonet 

» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
» 

MinibÜH 
Kamyonet 
Otobüs 
Kamyonet 
Bin^k 
Kamyonet 
Kurtar ıc ı 
Kamyonet 
Minibüs 
Kamyonet 
Kur ta r ıc ı 
Kamvon 

0-1 HJ-382 
2-734-907 
25-17-1300 
73-31-32 
8070895 
T\V 1409-109-K ( 
(!. K. 0 . 

» 
Skoda, 
Thanus 
L\>rd 
Landrover 
N. 
Piek - up 
Skoda 
Bedt'ord 
Internat ional 
İı ı ternational 
Skoda 1954 
V'olkswagen 196 
Skoda 1959 
GO 12- 1970 
Pleymouth 1953 
Chevrolet 1957 
F ia t 1956 
Fı-at 1943 
Landrover 1960 
Thames 19o3 
Ford 196.1 
F o r d 1943 
F o r d 1945 

Kullanıldığı yer 've hikmet nevii 

İstanbul Milî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
» » » > » » 
İstanbul i Laik Eğitimi Başkanlığı hizmetlerinde. 
» » » » 
İstanbul Eğitim Arapları Merkezi Başkanlığı hizmetlerinde. 
» » » » » 
İstanbul Atatürk Kız Listesi hizmetlerinde. 
İstanbul Erenköy Kız Lisesi h izm etlerinde. 
İ stau;buA Haydarpaşa Lisesi hizmetlerinide. 
İstanbul İlk Öğretmen Okulu emrinde. 
» » » 
» » » 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü hizmetlerinde. 
İstanbul Yüksek öğretmen Okulu hizmetlerinde. 
İstanbul Maçka Sanaıt Enstitüsü hi/mıetlerinde. 
Lîtahbui İl Halk Kütüphanesi emrinde. 
» » » » 
İstanbul İl H alık Kütüphanesi «m rinde. 
İslDanbul Haydarpaşa Sanat Enstitüsü satmaltma hikmetlerinde. 
İstanbul Eğitim Enstitüsü okulun bütün işlerinde. 
İstanbul Yapı Sanaıt Enstitüsü 'okul hizmetlerinde. 
İstanbul Güitepe Sanat Enstitüsü -okul hizmetleri için. 
İstanbul Maltbaa !Sanat Enstitüsü İriametlerinde. 
İstanbul Motor Sanat Enstitüsü okul hizmertüerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
İstmir Koleji Müdürlüğü pansiyon ve okul işlerinde. 
İ23inir MMi'atpaşa Satmalıma Enstitüsü «arşı ve satmalıma işlerinde. 
» » » » » » 
İzmir Motor Sanait Enstitüsü ıkurttannıa işlerinde. 
İzmir Motor Sanat Enstitüsü malzeme taşıma işlerinde. 
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Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 

Kamyonet 
.ilinek 

» 
Otobüs 
Kamyonet 

» 
İlinek 

» 
» 
» 

Pick - ııp 
Binek 

» 
M'otorsiklet 
Kamyon 
Tenezzüh 
ilinek 

» 
» 
» 
» 

Kamyon 
ilinek 

» 
Motorsiklet 
Tenezzülı 
Binek 
Jeep 

» 
» 

Kamyonet 

Erat 1955 
Dodge 1952 
(Chevrolet 1952 
Austin TM KM) 
Skoda 1968 
Volksvvag-en 1964 
Pick - up 1964 
Wi;llys 1967 
Willys 1962 
Will.ys 1962 
w-iiiys :I%:Î 
Willys 1966 
WilJys 1966 
ilespa - Oare 
1 )odgve 
Station wagon 195-6 
Willys 1967 
WiIJys 1967 
Willys 196,3 
Willys 1963 
Landraver 1964 
Austin 1964 
Lan'drover 1964 
Lan'drover 1964 
Cuhusman 1963 
Ford 1957 
Landrovcr 1964 
Willys 1963 
Universal 1966 
Universal 1968 
Ütıivereal 1962 

Kullanıldığı yer ve (hizmet ne 

zınit Motor Sanat llırstıilbüsü Düner Sermaye işlerinde. 
•z»ıı.ir Motor Sanat Mnsültiirıii direskiyon Öğretiminde. 
zmiir Motor Sanat Eıısltfıiküsü atedye öğretimi inşaat işlerinde1. 
zıııiı* Atatürk İl Halik Kültüplıanasi ^semtlere kitap dağıtma. 
zırıir Efes Müzesi Müdürlüğü müze ve öğrenci hizmeti erinde. 
zin.ii' Çınarlı Teknisyen Okuilu ve Sauat Enstitüsü yük taşımada. 

İ'zJmür Millî Eğitim Müdürlüğü İmik eğitimi 'hizmetlerinde. 
» » » » » 
İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü, ilköğretim Mzm'eitlerinde. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kan> Millî Eğitim Müdürlüğü okul inşaatlarında 
» » » » » 
Kars llayındıılık Müdürlüğü o'kul inşaatlarında. 
Kars Millî Eğitim Müdürlüğü okul inşa atlarında. 

http://zin.ii'


Adet Cinsi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
İ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kam yönet 
Jeep 

» 
Kamyonet 
Jeep 

» 
» 
» 
» 
.—. 
— 

Kamyonet 
Jeep 
Jeep 

— 

Jeep 
Kamyon 
Otobüs 
Üniversal 
Jeep 
Statüm Va 
Jeep 

1 » 

1 Kamyonet 
.1 » 
1 '.Binek 
1 Kamyonet 
1 Pikap 
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Markası, modoli 

B.îanyatör 1964 
Üniversal 1966 
Kamyonet 1969 
Jeep 1970 
Üniversal 1966 
Gladyatör 1966 
Gladyatör 1963 
Ünivcraal 1963 
Üniversal 1963 
Willys 1948 
Renault 1967 
Jeep 1950 
AVİllys 1957 
Jeep 1952 
Ford 1948 
AVillys 1969 
Willys 1953 
Chevrolet 1946 
Chevrolet 1960 
Jeep 1960 
Landrover 19(57 
Pick - up 1958 
Pick - up 1968 

Pick - up 1969 

Pick - up j 2600 
WiLlys 1960 
AVillys 1952 
Ford 1961 
Wolksva"'en 1960 

Kullanıldığı yer ve hıizmıöt nev'i 

Kars Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi işlerinde. 
Kars Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı halk eğitim hizmetlerinde. 
Kars Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim araçları hizmetlerinde. 
Kars İlköğretmen Okulu, okul hizmetlerinde. 
Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğü, okul hizmetlerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü halk eğitimi hizmetlerinde. 
Kastamonu Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi işlerinde. 
Kayseri Talaş Kız Y. Yurdu yurt ihtiyaçlarında. 
Kayseri Ciineidere Yetiştirme Yurdu yiyecek nakli hizmetlerinde. 
Kayseri Sanat Enstitüsü temrin işlerinde. 
Kayseri Sanat Enstitüsü servis işlerinde. 
Kayseri Sanat Enstitüsü Döner Sermaye işlerinde. 
Kırklareli Kepirtepe İlköğretmen Okulu okul işlerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü okul inşaatlarında. 
» » » » » 
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü çeşitli hizmetlerinde. 
•Kocaeli! Millî Eğitim Müdürlüğü köy okulları inşaatı kontrol 
işleminde. 
Kocaeli Millî Eğitim Müdürlüğü halk eğitimi ve beslenme eğitimi 
işlerinde. 
Kocaeli Akmeşe Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Kocaeli İzmit Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü servis işlerinde. 
Kocaeli Sanat Enstitüsü temrin çalışmalarında. 
» » » » 
Konya Kız İlköğretmen Okulu taşıma işlerinde. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

» 
Kaptıkaçtı 
Pi<?lc - ıi]) 
()tobüs 
Traktör 
Pick - u]> 
A'inbulans 
Pick - up 
()ta>büs 
Pikap 

» 
Kamyonet 
3 cep 

» 
» 
» 

Kamyonet 
» 

Ambulans 
3 cep 
Kamyon 
Pick - ııp 
Willys 
.1 cep 

» 
» 
» 

Landrover 
» 

Willys 

Markası , modeli 

j 2(KK) 
Ohevrolet 15>«:î 
Wolksvagen 1960 
1 >otl'ge 1904 
M asseyh a ris 1952 
Dodge 1050 
i )üdge 
Dodge 1 i)(i<) 
Austin BM(Î 
Willys 1950 
(Hadyatör 1908 

— 1906 
Wil lys 1950 
Willys 
Üniveraal 

» 
Willys 

» 
1 )odg'c 
Landrover 1900 
Thames 1900 
Ohevrolet 1904 
Pikap 1908 
Willys 195:5 
3 cep 1907 
l"Tn.iversal 1957 
Dizel 1963 
Landrover 1904 
Landrover 1964 
Jeep 1968 

Kullanıldığı yer ye hizmet nev'i 

Konya. Akşehir Beyazıt İlköğretıı ıen Okulu hizmeti erinde. 
Konya. İvris İlköğretmen. Okuhı beslenme hizmetlerinde. 
Konya, .İvris İ lköğretmen Okulu yük tasıma, hizmetlerinde. 
Konya İvris- İ lköğretmen Okulu servis işlerinde. 
Konya, İvris İlköğretıııen Okulu tarım ve nakliye işlerinde. 
Konya Sana t Enstitü'sü mubayaa işlerinde. 
Konya. Eğitini Araçları Meı-kezi Başkanlığı' filim göster i araeı olarak 
Konya. Halk Kütüphanes i geziei ki taplık hizıııetlerinde. 
Konya İl Halk Kütüphanes i gezici kita.plı!k hizmetlerinde. 
Konya Yenizengen Yatılı Bölge Okulu, oku! hizmetlerinde. 
» » » » » 
Konya ITalk Lğitim Başkanlığı eğitini lı izm etlerinde. 
Konya M. Y. Yurdu 'kuranı işlerinde. 
Malatya, Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul inşaat lar ında. 
» » » » » 
» » » » » 
Malatya Pütürge Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Malatya Millî Eğitini Müdür lüğü inşaat işlerinde. 
Malatya Millî Uğifcim Müdür lüğü araçları merkezinde. 
Manisa, Millî Eğitim Müdür lüğü okul inşaat lar ında. 
» » » » » 
Manisa. Millî Eğitim Müdür lüğü beslenme eğitiminde. 
Maraş Millî Eğitim Müdür lüğü beslenme eğitiminde. 
M araş Yetiştirme Yurdu, y u r t hizmetlerinde. 
Maraş Kız İlk Öğretmen Okulu, okul hikmetlerinde. 
Mardin Bayındırlık Müdürlüğü, inşaat işlerinde. 
» » » » 
» » » » 
Mardin Millî Lğitim Müdürlüğü, inşaat işlerimle. 
Mardin Oürcüş Yatılı Bölge Okulu, Öğrenci iht iyaçlar ı için. 

* 

http://iand.ro
http://k
http://kita.pl
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Sıra \<>. Ade t ('insi Markası, modeli 

558 
35J> 

560 
161 
362 
56:5 

m 
365 
566 
367 
368 

\m 
570 
571 
572 
57)5 
574 
375 
37(5 
377 
378 
179 
380 
581 
382 
38:5 
>84 
385 
38(5 

387 
388 
581) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ilinek 
.J eep 
.Pikap 
Piek - up 

— 
— 

Kamyonet 
-leep 

» 
» 
» 

Kamyon 
.leep 

» 
Citroen 
Rus tipi 
Minibüs 
.1 eep 
YVÜİlys 
-leep 

» 
ilinek 
.leep 
Kamyonet 
Kamyon 
Tuzlu 

» 
Kamyonet 

» 
Jeep 
i l inek 
P i k a p 

Citroen 1959 
— 195:! 

.Jeep 1969 
Dodge 1966 
Chevrolet 15)T>T 
Landrovr r 196:3 
Reneuld 19IJ2 
Tuzla 1969 
Tuzla. 1969 
Tuzla. 1969 
Tuzla 1969 
Thames .1964 
Tuzla 1969 
liladyaför 1964 
Citroen 1959 
Rus tipi 1954 
Mercedes 
Landrover 1960 
• leep 1952 
VVillys 1954 
Willys 1952 
•lee]) 1967 
Austin 1962 
\Villys 1.957 
Eord .1958 
J eep 19(5(3 
•leep 1968 
Willys 1969 
Chevrolet 3964 
Wil.lys 1959 
Opel 196J 
Oh ev rol et H>64 

Kullanıldığı yor ve Jıizmet, nev'i 

-Mardin. Millî Kğitim .Müdürlüğü, beslenme eğitimi işlerinde. 
» » » » » » 
Mardin Halk Kğitimi Başkanlığı, eğitim işlerinde. 
-Mardin Çiftlik Yatılı .Bölge Okulu hizmetlerinde. 
-Mardin Kız İlk öğre tmen Okulu, okul hizmetlerinde. 
» » » » » 
Muğla Millî Kğitim Müdür lüğü, beslenme işlerinde. 
Muş Halk l'jği'timi Başkanlığı , eğitim hizmetlerinde. 
Muş Merkez Yatılı Bölge Okulu hizmeti erinde. 
M".us K o r k u t Yatılı Bölg-e Okulu hizmetlerinde. 
Muş Varto Yatılı Bölge Okulu, bölge okul hizmetlerinde. 
Muş Millî flğitim .Müdürlüğü hizmetlerinde. 
Muş Malazgirt yatıl ı bölge Okulu hizmetlerinde. 
Muş Millî Eğitim 'Müdürlüğü beslenme eğitimi işlerinde. 
» » » » » 
Muş Korkuteli Yatılı Bölg-e Okulu bölge hizmetlerinde. 
Muş Malazgirt Yatılı lîölg'e Okulu, bölge okulu hizmetlerinde. 
Nevşehir Millî Eğitim Müdürlüğü i lkokul inşaat lar ında. 
» » » » » 
Nevşehir Kız İlköğretmen Okulu hizmetlerinde. 
Nevşehir Hacıbektaş O. K. hizmetlerinde. 
Niğde Millî Kğitim Müdür lüğü okul hizmetlerinde. 
Ordu Millî Kğitim -Müdürlüğü i lkokul inşaat lar ında . 
» » » » » 
Ordu Bayındırl ık -Müdürlüğü ilkokul inşaat lar ında. 
» » » » » 
» » » » » 
Ordu Kğitim Araçları Merkezi. Başkanlığı eğitim hizmetlerinde. 
Rize Millî Eğitim Müdür lüğü inşaat işlerinde. 
Samsun Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı eğitim hizmetlerinde. 
Samsun Millî Eği t im Müdür lüğü i lköğretim hizmetlerinde. 
Samsun Eği t im Araç lar ı Merkezi Başkanl ığı öğretici filimler servisi. 

file:///Villy.s
file:///Villys
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Cinsi 

Station 
Binek 

» 
» 

deep 
Pikap 
Mi'krohus 
MülTİS 
Kamyon 
Traktör 

» 
.] eep 

» 
» 
» 

Ambulans 
Kamyonet 
d" cep 
Kaptıkaçtı 
Jeep 
Binek 

» 
Pi!ka.p 
Kamyon 

» 
Pikap 
Binek 
Oto 
Tiinek 
Kamyonet 

Markası, modeli 

— 1956 
Laııdrover 1963 
Ford 1961 -
Eord 1959 
Willys 1958 
Fou-d 1959 
Chevrolet .1962 
BMC 1970 
Bedford 19611 
Massey 19G4 
Cramer 1952 
Willys 1969 

Lan di-o ver 1963 
WiUys 1962 
Wiilys 1963 
Dodge 1951 
Jeep 1970 
Wililys 1948 
Chevrolet 1962 
Laııdrover 1963 
Citroen 1958 
Jeep 1959 
Suduthaker 1948 
Star 1955 
Beinford 1937 
Vviilys 1951 
Willys Cj 5 
Kenaukl 4 L 
Landrove-r 1963 
Wolksvageu 1900 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Sanıyım Millî İş i t im Müdürlüğü beslenme eğitimi hikmetlerinde. 
Samsun Eğitim Enstitüsü ve İlköğretim Okulu hizmetlerinde. 
Samsun Eğitim Enstitüsü ve İlköğretim Okulu ihtiyacı için. 
Samsun Sanat Lustitüsü Müdürlüğü oku! hizmetlerinde. 
» » » » » 
Samsun Ladik Akpınar ilköğretmen Okulu hizmetlerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
Siirt, Lğitiiu Araçları Merkezi Başkanlığı eğitini ve öğretim meto
dunu uygulaın ak. 
Sinop Kız İlköğretmen Okulu ihtiyacı için. 
Sinop Bayındırlık 'Müdürlüğü inşaat işlerinde. 
Sinop Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim ve öğretim işlorinde. 
Sivas Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı filim gösteri hizmeti, de. 
Sivas Merkez İlköğretmen Okulu hizmetlerinde. 
Sivas Pamukpmar öğretmen Okulu resmî hizmetinde. 
» » » » » 
» » » » » 
Sivas Millî Lğitinı Müdürlüğü beslenme eğitiminde. 
Sivas Sanat Enstitüsü Döner Sermaye işlerinde1. 
» » » » 
Sivas Sanat Enstitüsü Döner Sermaye işlerinde. 
Tekirdağ Sanat K us t it üs ü a tel ye öğretim ve eğitiminde. 
» » » » » 
Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında. 
Tokat Millî Eğitim Müdürlüğü uygulama bahçeleri eğitimi için. 
Tokat İlköğretmen Okulu, okul ihtiyaçları için. 
Tokat Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü servis arabası olarak. 



Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

420 
421. 
422 
423 
424 
425 
42G 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
435 
437 
4.38 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Jeep 
» 

Kamyonet 
» 

Stat ion 
P i k a p 
Jeep 

» 
Kamyonet 
P i k a p 
Binek 
Kamyon 
J e e p 

» 
i Un ek 
Kamyonet 
Jeep 

» 
Pikap 
Ambulans 
Pie'k - ııp 
Jeep 

— 
İki kapd ı 

» 
» 

Kamyonet 
Oto 
Ivanıyoııet 

» 
Blliek 

Willys 1951 
Austin 1963 
Jeep 
Chevrolet i957 
Chevrolet 1963 
Dodge 1966 
Wil!ys i 967 
Jeep 1968 
Jeej.) 19(58 
Jeep 1968 
Ford 1956 
Chevrolet J960 
Landrover 1952 
AVillys 1953 
I'\)i'd .1952 
Piek - up 1964 
Universal 1967 
Jeep 1967 
J eep 1968 
Dodge 1954 
Jeep 
YVİllys 1968 
Jeep 1946 
Chevrolet 1958 
Chevrolet 1962 
Jeep 1968 
Dodge 1953 
Landrover 1963 
\Villys 1959 
Jeep 1964 
Landrover 1966 

Kullani'ldığı yer ve hizimet nevi 

Tc/kat Zile Sanat Enstitüsü öğretim aracı olarak. 
Trabzon Sanat Enstitüsü Motor Atölyesi öğretim ve eğitim işi. do. 
Trabzon İlköğretmen Okulu uygulama, kontrolü işlerinde. 
Trabzon Bcşikdüzü Kız liköğretmen Okulu şehir dışı. 
Trabzon Bcşikdüzü Kız liköğretmen Olculu hizmetliler. 
Tunceli Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı hizmetlerinde. 
Tunceli Erkek liköğretmen Okulu staj okulları kontrol hizmeti, de. 
Tunceli Ovacık Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Tunceli Nazmiye; Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Urfa Akçakale Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde, 
Ur fa Sanat Enstitüsü ve Motor- Snnnt Enstitüsü temrin işlerinde, 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
Uşak Millî Eğitim. Müdürlüğü beslenme eğitiminde. 
Uşak Bayındırlık Müdürlüğü inşaat hizmetlerinde. 
Yan Kız İlköğretnnm Okulu ihtiyacını gidermekte. 
Yan Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitiminde. 
Yan Millî Eğitim Müdürlüğü eğitim araçları hizmetlerinde. 
Yan İskele Yatılı Bölge Okulu işlerinde. 
Yan Erciş Yatılı Bölge Okulu hizmetinde. 
Yan Alpaslan liköğretmen Okulu hizmetlerinde. 
» » » » 
» » » •» 
» » » » 
Van Erkek Sanat Enstitüsü ders aracı olarak. 
Yozgat Kız İl'köğretmen Okulu, köy, staj, okul ihtiyacında. 
Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü ilköğretim, hizmetlerinde. 
Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi hizmeti, de. 
Zonguldak Millî Eğitim Müdürlüğü hal'k eğitimi hizmetlerinde. 

file:///Yillys
file:///Villys
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Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

451. 
452 
453 
454 
455 
45(5 
457 
458 
459 
460 

4(il 
4(52 
403 
464 
465 
466 
467 
468 
461) 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
471) 
480 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

İki kapılı 
» 
» 
» 

Kamyonet 
.Jeep 

» 
Kamyonet 
Jeep 
Kamyonet 

» 
» 

Steyşın 
P ikap 
Taksi 
J eep 
Taksi 
Willys 
Jeeı> 

» 
Kamyon 
J e e p 
Ta/ksi 
Kamyon 
Ofcokçes 
İlinek 
Kapt ıkaçt ı 
P ikap 
Kamyon 
P ikap 

Laiul.ro ver 1960 
J eep 1963 
4eep 19.65 
J eep 1965 
VVilIys 1960 
\Vililys H)58 
Yvillys 1963 
Piek - up 1964 
VAillys 19(54 
Kamyonet 1.967 

Piek - up i 968 
Piek - up !96S 

Jeep i^«ö 
Fo.rd 1959 
Reneuld .1962 
\Vi!:lys 1967 
Ohevrolet 1957 
•Jeep 1959 
Willys 19HÖ 
Willys 1968 
Bedford 1949 
Willys 1952 
F o r d 1959 
Dodge 1954 
GNC 1952 
Wiüys 1959 
Yolikswagen 1960 

F o r d 1956 
Ford 1946 
Ford 196i 

Kullanıldığı yer ve lıizuüet nev'i 

Zonguldak Bayındırlık Müdürlüğü inşaat işlerinde. 
» » » » » 
» » » » » 
Zonguldak Bayındırlık Müdürlüğü, halk eğitimi hizmetlerimde. 
Adıyaman Bayındırlık Müdürlüğü okul inşaatlarında. 
» » » » » 
» » » » » 
Adıyaman Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme hizmetlerinde. 
Adıyaman Millî Eğitim Müdürlüğü ilköğretim hizmetlerinde. 
Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Başkanlığı halk eğitimi hizmet
lerinde. 
Adıyaman Kâhta Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Adıyaman Merkez Yatılı Bölge Okulu hizmetlerinde. 
Adıyaman Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığı hizmetlerinde. 
Adana. Millî Eğitim Müdürlüğü inşaat kontrolü hizmetimde. 
Adana Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme kontrolü hizmetinde. 
Adana Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat kontrolü. 
» » » » 
Adana Bayındırlık Müdürlüğü inşaat kontrolunda, 
» » » » 
» » » •* 

Adana Yapı Sanal Enstitüsü öğrencilerin temrin işlerinde. 
Adana Yapı Sanat Enstitüsü yatılı öğrencileri hizmetlerinde. 
.Vdana Motor Sanat Enstitüsü eğitim ve öğretim hizmetlerinde. 
Adana Motor Sanat Enstitüsü yük aracı olarak. 
Adana Motor Sanat Enstitüsü eğitim hizmetlerinde. 
» » » » 
Adana Kız İlkoğretmen Okulu muibayaa ve sağlık işleri. 
Adana Sanat Enstitüsü Döner Sermaye işlerinde. 
Adana Sanat Enstitüsü nakliye hizmetlerinde. 
Adana. Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü resmî hizmetlerinde. 

http://Laiul.ro
file:///Vililys
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Sıra No. Adet Cinsi Markası, modeli 

481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Jeep 
» 

Pikap 
Kamyon 
Jeep 
Kaptıkaçtı 
Pikap 
Jeep 
Jeep 

» 
Pikap 
Ambulans 
Jeep 
Kamyon 

» 
Otobüs 
Piek - up 
Kaptıkaçtı 
Jeep 

» 
» 

Pikap 
Arazi binek 

» » 
» » 

Pikap 
» 

Arazi binek 
Kamyon 
Arazi binek 
Minibüs 

AViIlys 
Willys 1954 
Willys 
Thames 
Willys 
NVolksvagen 1960 
Piek - up 1965 
Jeep 
Jeep 
Pikap 
Pord Merciirü 
Podge 
Jeep 
Dodge 1962 
Dodge 
Chevrolet 1955 
Vo|ıkswagen 1960 
Witlys .1960 
YViilys 1954 
Wililys 1960 
Wil]ys 1962 
Dodge 1966 
Willys 1959 
\Vil.lys 1956 
Pandrover 
M.crkürü 1963 
Roverdot 1951 
Chevrolet. 1963 
Kargo 1942 
Dodge 

» 

Kullanıldığı yer vo ;hizım!öt nav'i 

Diyarbakır Millî Eğitim Müdürlüğü ilkokul inşaatı hizmetlerinde. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 
Diyarbakır Eğitini Enstitümü yatılı öğretim ihtiyaçları. 
Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme eğitimi hizmetlerinde. 
Gaziantep Millî Eğitini Müdürlüğü o'kul inşaatlarında. 
Gaziantep Millî Eğitim. Müdürlüğü ilkokul inşaatlarında. 
>•> » » » » 

» » » » » 
Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü öğretici filimler işlerinde. 
Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü okul inşaatlarında. 
» » » » » 
» » » » » 
Gaziantep Körler Okulu servis arabası olarak. 
Gaziantep Kilis Kız Okulu hizmetlerinde. 
Gaziantep Kilis Kız yetiştirme Yurdu Müdürlüğü hizmetlerinde. 
İçel Millî Eğitim. Müdürlüğü inşaat işlerimle. 
» » » » 
» » » » 
İçel Millî Eğitim Müdürlüğü beslenme hizmetlerinde. 
Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğü okul inşaatlarında. 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
Sakarya Arif i ye İlk Öğretmen Okulu hizmetlerimle. 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
Sakarya Erkek Sanat Enstitüsü mubayaa ve köy kursları denet
lemesi. 

file:///Vili
file:///Villys
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8ıra No. Adet (-insi Markası, modeli 

512 
51:5 
514 
515 
51(1 
517 
518 
511) 
520 
521 
522 
52)5 
524 
525 
520 
527 
528 
62!) 
5:10 
5:n 
5:52 
5;Î:Î 
5:54 
5:55 
58(> 
5:57 
5I58 
5159 
540 
541 

l 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
I 
1 
1 
1 

Pikap 
4 kapılı' 

» 
» 

Minibüs 
4 kapılı' 

» 
» 

Panel 
4 kapılı 

» 
» 
» 
» 

Hirvş])] 
» 
» 

Panel 
Steyşın 
Otobüs 
Kan iyon 
4 'kapılı 
Steyşın 

» 
4 kapıl ı 
Panel 
Steyşın 

» 
4 kapılı 
Otobüs 

binek 
» 
» 

binek 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

binek 

'binek 

binek 

Willys 19(54 
Pleymeuth 19(5(5 
Ohevrolet 19(54 
F<»rd 19(51 
\rolks"Yvaç>en 1 9(50 

Ta-anus 19(54 
Uenault 19(5:5 
Kenan it 19(5:5 
Wililys 19(50 
İAvrd 1957 
Ford 1957 
Moreedes 1955 
Ford 1957 
Chevrolet 1954 
Ch-evrolet 1900 
Pleymeııth 1970 
Pleymeuth 1970 
Wiliys 19(52 
Ohevrolet 19(52 
F o r d 1952 
Ohevrolet 195(5 
Ohevrolet 1957 
Ohevrolet 19(58 
Ohevrolet 1957 
Ford 1955 
Fırter 1952 
F o r d 1965 
Chevrolet 19(52 
F o r d 1961 
Hedford 1951 

KJulIanıldığı yev ve ilıizttniet neivft 

Kırşehir Millî Kğitim. Müdür lüğü beslenme. işlerinde. 
Hakan makam işlerinde. 
Hakanlık Müsteşarl ık makamı hizmetlerinde. 
.Meslekî ve Teknik öğ re t im Miis'teşarlığı makamı hizmetlerinde. 
Fen Lisesi proje hizmeti erinde. 
» » » 
İ lköğret im Proje hizmetlerinde. 
» » » 
» » » 
Hakanlık Merkez Teşkilâtı genel hizmetlerinde. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Markası, modeli Kullanıldığı yer ve hizsıneıt nev'i 

Chevrolet 1954 Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü hizmet
lerinde. 

Dodge 1954 » » » » » » 
Ohevrolet 1963 Kültür Bakanlığı Bakan Makamı hizmetlerinde. 
Ford 1962 Kültür Bakanlığı Müsteşar Makamı hizmetlerinde. 
Ohevrolet 1956 Kültür Bakanlığı hizmet arabası. 
Ford 1962 » » » 
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TİCARET BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel 

(T) Cetveli 
Sıra No: Adet (T) Cetvelindeki Cinsi Modeli ve M '.arkası Kullanıldığı yer ve hizmet nevi 

1 1. Binek tonezzüh şasi 4X2 1963 Chevroleit İm pakı Bakanlık makam, otomobili 
1 1 Binek tonezzü'h şasi 4X2 1963 Chevrolet İmpala Müsteşarlık 'makam otomobili 
4 1 Statioıı - Waıg'onteneKzüh şasi 4X2 1.961 Chevrolet Hizmet otomobili 
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SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

237 sayilı Kanuna g'öre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

24 • 
11 
4 

11 

4 
n 

(T) Cetvelindeki 
Adet Cinsi Modeli ve Markası 

Ambulans 
Piek - up 
St. Wagon 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 
» » 

Piek - up 
Arazi binek 

» » 
St. Wagon 
Piek - up 
Arazi bir ek 

1960 Volkswagen 
1967 Willys : 

195-9 .' ». 
İ Ö 6 ö • . .» 

1967 » 
.1967 » 
1956 » 
1966 » 
1952 » 
1954 » 
1967 » 
1960 » 
1949 Ford 
1952 Landrover 
1966 Willys 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1953 » 
1951 » 
1951 » 
1959 Landrover 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Adana 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ad'yaman 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Sağlık Müdürlüğü 
Bölge Deposu 
Sağlık Koleji 
Kozan Hükümet Tabipliği 
Osmaniye Hükümet Tabipliği 
Verem Savaş 
Feke Hükümet Tabipliği 
Devlet Hastanesi 
Karaisalı Sağlık Merkezi 
Ceyhan Sağlık Merkezi 
Nümuno Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Kozan Trahom Savaş 
Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi 

» » » » 
Oelikhan Merkezi 
Besni Sağlık Merkezi 
Gerger Merkez Sağlık Ocağı 
Samsat Merkez Sağlık Ocağı 
Gölbaşı Merkez Sağlık Ocağı 
Sambiyar Merkez Sağlık Ocağı 
Damlacık Merkez Sağlık Ocağı 
Su varlı Merkez Sağlık Ocağı 
Merkez Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Kâhta Sağlık Ocağı 

Tedavi Kurumları Genel Mûd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Mesleki Öğretim Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

% » » » 
Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Trahom Savaş Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Bask. 
Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Daire Başkanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Trahom Savaş Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Daire Başkanlığı 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
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(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
•5 

5 
11 

5 
5 
5 

11 
24 
11 

5 
5 
5 
5 
5 
i.) 

5 
5 
r-

5 
5 
5 
5 

5 
;> 
5 
5 
5 
5 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) < 

» 
» 
» 

Kek • 

3etvelitodeki 
Cinsi 

» 
» 
» 

-up 
Arazi binek 

» 
» 

Piek • 

» 
» 

-up 
Ambulans 
Pick • 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-up 
. binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Modeli ve Markam 

1963 Austin 
1951 
1951 
1957 
1967 
1966 
1965 
1952 
1960 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1966 Dodge 
1954 
1967 
1967 
.1 Î>Ü:.J 
1960 
1964 
1964 
.1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1966 
1966 
1966 
1966 
.1966 

Willys 
» 
» 

Austin 
Landrover 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

VVillys 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Afyon 
» 
» 

Afyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ağrı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kullan Idığı ycıv ve hizmet nev'i 

Nfümume Hastanesi 
Trahom Savaşı 

Sıtma Eradikaısyon Bölge Bask. 
Çay Sağlık Merkezi 
Sincan Hükümet Talbipliği 
İhsaniye Hükümet Tabipliği 
Bolvadin Devlet Hastanesi 

» » » 
Devlet Hastanesi 
tölmadağ Hastanesi 
Dazkırı Hükümet Tabipliği 
Dinar Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Tutak Sağbk Merkezi 
1 No. lu Sağlık Merkezi 
Eleşkirt Sağlık Merkezi 
Suluca Sağlık Merkezi 
Doğuibayazıt Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Sağlık Ocağı 
Tutak Sağbk Ocağı 
Diyadin Sağbk Ocağı 
Taşbçay Sağlık Ocağı 
1 No. lu Sağlık Ocağı 
Sağbk Müdürlüğü 
2 No. lu Sağlık Ocağı 
Nüfus plân lam ası 
T ahir Sağbk Ocağı 
Mamur Merkezi Sağlık Ocağı. 

» » » » 
Trahom Savaş Müdürlüğü 

» » » 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» •» » » 
Tedavi Kurumları Grenci Müd. 

s> » » » 
Tedavi Kurumları Grenci Müd. 

» » » » 
Sağbk İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genci Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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(T) Cetveli 
Sıra N"o. 

5 
i't 

5 
24 
19 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 

19 
11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

11 
5 

11 
11 

5 
5 
5 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
:ı 
1 
1 
.1 

(T) Cetvelindeki 
Cinsi 

» » ' 
» » 
» » 

Ambulans 
.Ka myon 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

St. Wagon 
Arazi binek 
Kamyon 
Fick - up 
Arazi binek 

» » 
» » 

Arazi binek 
» » 
» » 
» v> 
» » 

Fick - up 
Arazi binek 
Fick - up 

» 
Arazi binek 

» » 
» » 

Modeli ve Markası 

1966 
1966 
1966 

» 
» 
» 

1960 Volkswagen 
1955 
1962 
1960 
1960 
1966 

Thanıes 
Landröver 

» 
» 

Willys 
1964 Landröver 
1959 
1961 
1965 
1948 
1960 
1952 
11)65 
J 962 
1967 
1966 
1966 
1967 
F967 
1964 
1954 
1957 
1952 
1967 
J967 
1967 

Wil:lys 
» 
» 

Ford 
Volkswagen 
Landröver 
Willys 
Landröver 
Willys 

» 
» 
» 
» 

Chevrolet 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 

Ki 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

A masya 
» 

Antalya 
» 
>> 

Antalya 
Antalya 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Artvin 
» 
» 

yer ve hizmet nev'i 

Sağlık Müdürlüğü 
T&hir Sağlık Ocağı 
Telçeker Sağlık Ocağı 
Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Hamur Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Patnos Sağlık Merkezi 
Tahir Sağlık Merkezi 
Doğubayazıt Sağlık Merkezi 
Verem Savaş Başkanlığı 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 
Gümüşhaeı'köy Sağiık Merkezi 
Ruhi Tingis Devlet Hastanesi 
Merzifon Devlet Hastanesi 
Taşova Sağlık Merkezi 
Kaş Sağlık Merkezi 
Manavgat Sağlık Merkezi. 
Akseki Sağlık Merkezi 
Gündoğmuş Hükümet Tabipliği 
Alanya Hükümet Tabipliği 
Gazipaşa Hükümet Tabipliği 
Aşir Aksu Göğüs Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Korkuteli Ana Çocuk Sağlığı 
Hopa Merkez Sağlığı 
Ardanuç Sağlık Ocağı 
Hopa Kemalpaşa Sağlık Ocağı 

» » » 

» » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Verem Savaş Gesnel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 

Verem Savaş Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Ana Çocuk Sağlığı Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
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Modeli ve Markası Ivıılkmıklığ'i yor ve hizmet ııev'i 

1967 
1.900 
1952 
1 959 
1952 
1963 
1963 
1962 
1962 
LÎN'l 
1963 
1963 
1963 
1.963 
1963 
1963 
1963 
L963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

» 
» 
» 
» 
» 

Landrovt'i.-
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.'> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Konya 
Zonguldak 
Diyarbakır 

» 
Ankara 
Aydım 

» 
Xevsehir 

» 
Kırşehir 

» 
Muğla 

» 
Afyon 

» 
Nazilli 

» 
Salihli 

» 
İsparta 

» 
(J aziantep 

» 
Denizli 

» 
Bolu 

» 
Burdur 

» 
Adana 

24 
35 
Veı 

» 
» 

•em 

» » 
» » 

Savaş Dispanseri 
Çalak Sağ İrk Ocağı 
Hıfzıssıhha Okulu 

1 
1 
2 
2 
o o 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

11 
11 
12 
12 
13 
13 
14 

No. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lu Ekip 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

VSD 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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(T) Cetveli (T)' Cetvelindeki ;. * 
Sıra No. Adet Cinsi Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet ııev'i 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
24 
11 
11 
11 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 

Piek -
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 

ııp 

Ambulans 
Piek -

» 
» 
» 

up 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1964 
1969 
1964 
1969 
1962 
L970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1966 
1952 
1953 
1959 
1968 
1953 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Laııdrover 
» 
» 
» 

Dodge Fargo 
» » 
» » 
» » 
» » 

Desoto 
Dodge 

» 
Willys 

» 
» 
» 

» 
Bandırma 

» 
Hatay 

» 
Kütahya 

» 
Çorum 

» 
Antalya 

» 
Zonguldak 

» 
İsparta 
Çarşamba 
Bandırma 
Denizli 
Emirdağ 
Samsun 
İzmir 

» 
i kırsa 
Sakaıya 
Uşak 
İstanbul 

» 
Ankara 
Adana 
Ankara 

» 

29 
30 
30 
31 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
34 
35 
35 

8 
25 
30 
11 
22 

4 
5 

B.C.( 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

j r . 

Bölge 
Göği 
10 N 

İS 
O. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başkanlığı 
» 

Kampanyası 
Başkanlığı 
Hastanesi 
ıhı Ekip 

Bölge Başkanlığı 
B.Ü.İ 
2 nei 
1 
2 
B.C.( 

1. 

G 
» 
» 

1 
T. 

Kampanyası 

Başkanlığı 

Başkanlığı 
Irup Başkanlığı 

» 
» 

Kampanyası Başkanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Verem 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

• » 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Savaş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Genel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Müd 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. VSD 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

vsı> 
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(T) Cetveli (T) Cetvelindeki 
Sıra No. Adet Cinsi Modeli ve Markası . •• ' ; K'ııll 

11 
11 
Ki 
: 8 

n 
8 

19 
19 
19 

1 
11 
14 
19 
37 
:ı 9 
11 

1 
1 

1(5 
23 
19 
37 
37 

5 
11 
5 

10 
11 
11 

8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
İ! 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

» 
» 

Otobüs 
Kapt ıkaç t ı 

» 
» 

Kamyon 
» 
>> 

Binek 
Piek - up 
Panel 
Kimyon. 
Kamyonet 
Kain yon. 
Piek - up 
Binek 

Otobüs 
Ambulans 
Kamyon 
Kamyonet 

» 
Arazi binek 
Piek - u p 
Arazi b r ı ck 
OtO'İHIS 

Piek - up 
» 

Kapt ıkaçt ı 

1 °b 1. » 
İ 971) » 
197! İn tmnat ional 
.i 90ü Thamos 
1909 Ford 
.1907 W'()lkswa« 
1959 F o r d 
1900 Chevrolet 
i 908 BLYIC Mor 

19f>7 Chevrolet 
İ9b9 F o r d 
19f>7 Chevrolet 
1907 » 

;en 

ris 

1959 İn te rna t iona l 
19ö3 Keo 
1900 Doılfçc 
1900 Ford 
1959 » 
1957 Ohevt-olet 
1901 Boratlar 
1959 F o r d 
1900 » 
1.902 » 
1900 VvilJys 
l')A t » 
1957 » 
1955 Cornmer 
1900 Vol'ksvva^ 
1900 » 
1909 F ia t 

'İl 

. Ankara 
Çorum • 

• A n k a r a 
» 
» 

••' İs tanbul 
» 
» 
» 

A n k a r a 
"İ/•mir 

» 
» 
» 
» 

! leyindim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Beykoz 
P.dıkesir 
Diyarbak 
îk ;kişe]i ;r 
(lii-esun 
İs tanbul 

» 

anıldığı yer Ve hizmet nev'i 

Atılca ra 
33 No. lu 10'kJı> 
2 nel Grup Başkanlığı 
B.O.(!. Kainpanyası Başkanlığı 

» » » 
Ör. Tovikk Sağ-. 
B.C.G. Kampanyası Başkanlığı 

» » » 
» » » 

Ankara 
Verem Sava.ş Dispanseri 
Atatütk Sanatoryumu 

» » 
» » 
» » 

Hey bel iada Sa natoryonıu 
At a tü fk S an ato ry omu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sanatoı 
» 
» 
» 
» 

Yediku 

[•yoını 

le Oö. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 

ğius Hastanesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
e rem 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sava: 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

-ı Genel 
» 
y> 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mu (i 
» 
» 
» 
» 
» 

VSD 
» 
» 

VSD 

VSD 

lünlügü 

VSD 

Verem Sa. G. Md. VSD. Hs. Y.D. 
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(T) Cetveli (T) Cetvelindeki 
Sıra No. Adet Cinsi Modeli ve Markası Kulk 

19 
11 
24 

5 
1G 
5 
5 

11 

1 
1 

M 
11 
4 

4 
4 

1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
L 
.1 
1 
1 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Arazi binek 
Kamyon 
Pick - up 
Ambulans 
Arazi binek 
Otobüs 
Arazi binek 

» » 
İM ek - up 
St. W a g e n 

» 
Binek 

» 
Pick - up 

» 
St. Wagen 
Arazi binek 
St. Wa«'en 

» 
» 
» 

Binek 
Arazi binek 
St. Wagen 
Binek 
St. Wagon 
Binek 

» 

H)52 
i 955 
1960 

\Villys 
F o r d 
Chevrolet 

1960 Vol'kswagen 
19 G« 
1963 
1966 
1965 
1960 
1960 
196;] 
1953 
1037 
1952 
1952 
1956 
1967 
1966 
1960 
1961 
1957 
1957 
i 965 
1952 
1966 
1960 

AVillys 
Fo rd 
Wil lys 

» 
Vol!kswag"en 
Landrover 

» 
Chevrolet 

» 
WillyK 

» 
» 
» 

P leymuth 
Chevrolet 

» 
» 

Ford Sedan 
Wil lys 

» 
Pleymuth 
Chevrolet 

1960 F o r d 
1956 Chevrolet 

» 
İzmir 

» 
Sivas 
Adana, 
Yenişehir 

» 
Ankara 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ildiği yer ve hizmet nev'i 

Koşuyolu Göğüs Hastanesi 
Verem Savaş Derneği 

» » » 
» » » 

Merkez Sağlık Ocağı 
Yenişehir Sağlık Koleji 
G evhor Nesibe Yüksek Eğt. Enst. 
6 No. lıı Merk. Ana Çocuk Sağlığı 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
» » 
» » 
» » 

Beypazarı Hükümet Tabipliği 
Elmadağ Hükümet Tabipliği 
Çankaya Hükümet Tabipliği 
Kırıkkale Hükümet Tabipliği 
Bakanlık Makamı 
Müsteşarlık Makamı 
Müsteşarlık Muavini 
Zatisi eri hizmet arabası 
Hizmet arabası 

» » 
» » 

Bakanlık hizmet aracı 
Teftiş Kurulu hizmet aracı 
Hizmet aracı 

Ver 
» 
» 
» 

Sosy 
Mes 
Mes 
Ana 
Sağ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dai 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

file:///Villys


(T)' Cetvelindeki 
Cinsi 

Arazi binek 
Piek - up 
Arazi binek 
St. Wag*en 
Panel 
Pick - up 
Kamyon 

» 
Kamyon (Vincii) 
Çekme aracı 

» ' » 
Kamyon 

» 
» 

Arazi binek 
Binek 
Kam yon (A t • k as ı 
kap.) 
Otobüs 

Arazi binek 
St, Wagen 

» 

Arazi binek 
» » 
» » 
» » 

St. Wagen 
Arazi binek 

» » 

Modeli ve Markası 

1964 Landrover 
1952 
1964 
1958 
1957 
1952 
1955 
1955 
1952 
1954 
1954 
1952 
1966 
1959 
1965 
1957 

Dodge 
Land'rover 
Willys 
Chevrolet 
Willys 
Thanıes 

» 
Reo 

» 
Dorg-e 
Reo 
Bedford 
Reo 
Willys 
Chevtrolet 

1952 Reo 
1968 Internationa 1 
1969 » 
1952 Landrover 
1965 Willys 
1965 » 
1965 » 
19-65 » 
1965 » 
19G5 » 
1965 » 
1965 Opel 
1963 Willys 
19G5 » 

— 66 — 

Kullanıldığı yor ve hizan'et nev'i 

Hıfzıssıhha Okulu 

Ana Depo Müdürlüğü 
» » » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

111 t'zıssıhha Enstitüsü 
» » 
» •» 

Oonatım Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hakanlık hizmet aracı 1 )aire Müdürlüğü. 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Merkez Nüfus Plânlaması 

» » » 
Ordu Sağlık Müdürlüğü 
Merkez Nüfus Plânlaması 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

Donatım Genel Müdürlüğü 
» » » 
» » » 
» » » 

Nüfus Plânlama G. Müd. (Hibe) 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Nüfus Plânlama G. Müd. (Hibe) 
» » » » 
» » » » 

http://Tham.es


(T) Cetvelindeki 
Adet Cinsi Modeli ve Markası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Kamyon 
Pick - up 
Arazi binek 
Kamyon 
Panel 
St. Wagen 
Pick - up 
St. Wagon 
Otobüs 
St. Wagon 
Pick - up 
Kamyon 

» 
Ambulans 
Arazi binek 
Kaptıkaçtı 
Arazi binek 
St. Wagen 
Pick - up 
Ambulans 
Pick - up 
Arazi binek 

» » 
Pick - up 

1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1963 
1960 
1965 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
Ford 
Willys 

1960 Ford 
1957 
1959 
1967 
1060 
1968 
1957 

Chevrolet 
Ford 
Volksv/agen 
Willys 
tnternatiort.-i] 
Willys 

1960 Vol'kswagen 
1955 
1955 

Reo 
Thamcs 

1954 Dodge 
1965 Willys 
1959 V'olks^vvagen 
1952 
1957 

Willys 
» 

1960 Voikswagen 
1960 
1960 
1952 
196Ö 

» 
» 

Wülys 
» 

1960 Chevrolet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arık;: 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kullanıldığı yer ve "hizmet nev'i 

» » » 
Ankara Sağlık Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık Prop. ve Tıb. İst. 
Yenimalhalle Kreş 
Sosyal Hizmetler Akademisi 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enst. 

» » » » 
> » » » 
» » » » 
» » » » 

Seram Çiftliği 
Kan Firaksiyon 
Merkez Atelye Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Numune Hastanesi 

Hastanesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık Prop. ve Tıb. İst. G. Müd. 
Sosyal Hizmetler Genel Müd. 
Sosyal Hizmetler Genel Müd. 
Refik Saydam Merkez Hıf. Enst. 

» » » » » 
Refik Saydam Merkez Hıf. Enst. 

» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 
» 
onatı: 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
m Genel 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» 
» 
» 
» » 
» » 



(T) Cetveli 
Sıra No. Adet 

24 
11 
19 
4 

19 
5 

11 
11 
8 
5 
5 

11 
t/ 

5 
24 
4 
7 
7 

24 
4 

1 1 
I.J. 

. 1 1 
5 

19 
1 
5 

11 
5 

1 
1. 
1 
1 
1 
] 

1. 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 
Cinsi 

Ambulans 
Pick - up 
Kamyon 
St. Wagen 
Kamyon 
Arazi binek 
Pick - up 

» 
'Kaptıkaçtı 
Arazi binek 

» » 
» » 

Pick - up 
» 

Arazi binek 
Ambulans 
St. Wagen 
Kaptıkaçtı 

» 
Ambulans 
St. Wagetı 
Pick - up 

» 
Arazi binek 
Kamyon 
Binek 
Arazi ilinek 
Pick - up 
Arazi binek 

Modeli ve Markası 

1960 
1960 

Volkswagen 
» 

1946 Ford 
1960 Ford 
1055 
1960 

Tham.es 
Landrover 

1960 Volıkswagen 
1952 
1965 
1960 
1953 
.195-1-
i 952 
1965 
1965 
1953 
1958 
1951 
1967 

Willys 
Volksvvagen 
hand.ro ver 

» 
Willys 

» 
y> 

» 
• > 
» 
.» 

Volksvv'ascn 
1960 Ford 
1061 
1957 
1957 
1952 
1959 
1966 
1953 
1960 
19'52 

Chevrolet 
Willys 

» 
» 

Ford 
Chevrolet 
Willys 
Volkswagen 
Landrover 

— 68 — 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

» » 
» Yüksek İhtisas Hastanesi 
» Doğum ve Çocuk Bakı m evi 
» • » » » 

» Telsizler Doğumevi 
» Yüksek İhtisas Hastaneyi 
» Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 
» Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 
» Doğumevi Baştabipliği 
» Polatlı Devlet Hastanesi 
» Kalecik Sağlık Merkezi 
» Ş. Koçhisar Sağlık Merkezi 
» Keskin Devlet Hastanesi 
» Haymana. Sağlık Merkezi 
» Güdül Sağlık Merkezi 
» Güdül Sağlık Merkezi 
» Btimesgut Kanser Hastanesi 
» » » » 
» » » » 
» Yüksek İhtisas Hastanesi 
» » » » 
» Htimesg-ut Kanser Hastanesi 
» Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi 

I »alıkesir Ayvalık Sağlık Merkezi 
» Hizmet aracı (Bakanlık) 

Ankara Hakanlık Makam, aracı 
Balıkesir Balya Sağlık Merkezi 
Bandırma. Bandırma Devlet Hastanesi 
Balıkesir Gönen Sağlık Merfeezi 

» (Hihe) 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tedavi Kur. G. Müd. Özel İd. Ma. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 

Daire Müdürlüğü 
Daire Müdürlüğü (Hibe) 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

http://Tham.es
http://hand.ro


(T) Cetveli 
Sıra No. 

11 
5 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
r 

5 
5 
5 
5 

11 
r> 
5 
5 
5 
r> 
5 
5 
5 
5 
5 

Adet 

.1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J. 
İ 

1 
1 
.1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 

Pick -
Arazi 

» 
» 
» 

Cinsi 

ııp 
bine]-: 

» 
» 
» 

Ambulans 
Arazi 

» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pick -
Arazi 

» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ııp 
binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Modeli ve Markası 

1955 
19G0 
1956 
11)51 
1957 
LOGO 
195-1 
1967 
19513 
1967 
19GG 
1 »58 
1960 
LOGO 
1962 
1966 
196G 
İ9GG 
19GG 
19GG 
1957 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

Fiat 
Landrover 
Willyij 

» 
» 

Wolkswag-en 
Willys 

» 
» 
» 
» 

Wiliys 
Landrover 

» 
Austin 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

lîileeik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lîino'öl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

rutiis 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

a.mldığı yer ve hizmet nev'i 

Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 
Dııraunbey Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Bozüyük Sağlık Merkezi 
Gölpazarı Sağlık Merkezi 
Söğüt Sağlık Merkezi 
Osmaneli Sağlık Merkezi 
Pazaıyeri Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Genç. Sağlık Merkezi 
Karlıova Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Solhan Sağlık Ocağı 
Genç Merkez Sağlık Ocağı 
Karlıova Merkez Sağlık Ocağı 
Merkez Sağlık Ocağı 
Kiğı Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
1 No. lıı Sağlık Ocağı 
2 No. lu Sağlık Ocağı 
Ahlat Sağlık Ocağı 
Mutki Sağlık Ocağı 
Hizan Sağlık Ocağı 
Adilcevaz Sağlık Ocağı 
Tatvan Sağlık Ocağı 
Reşadiye Sağlık Ocağı 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Tedavi Kııııımları Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» , » » 
» » , » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 



— 70 — 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

11 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
5 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 

» 
» 
» 

Cinsi 

» 
» 
» 

Ambulans 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
»' 
»' 

Pick -
Binek 
Arazi 

»' 
»' 
» 

Arazi 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
>y 

'bİTlftk 
» 
» 
» 
» 
» 
>-

up 

binek 
>" 
» 
» 

binek 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 

Ambulans 
Arazi 

» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

Modeli ve Markası 

1964 
1964 
1956 

» 
» 

Willys 
1960 Wolkwagen 
1966 
1953 
1960 
1967 
1953 
1960 
1967 
1957 
1951 
1952 
1967 
1951 
1965 
1962 
1966 
1966 
1967 
1951 
1966 
1967 
1965 
1965 
1967 
1951 
1967 
1967 
1951 

WiMys 
» 

Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
» 

Chevrolet 
Willys 

» 
» 
» 

Landrover 
WiLly« 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

I i urdu ı* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bursa 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çankırı 
» 
» 
» 
» 

Çorum 
» 
» 
» 
» 

Kulk Idığı yor ve 'hizmet, nev'i 

Çukur Sağlık Ocağı 
İteşadiye Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Ağlasun Sağlık Merkezi 
Bucak Sağlık Merkezi 
Gölhisar Sağlık Merkezi 
Tefenni Sağlık Merkezi 
Yeşilova Sağlık Merkezi 
Yeşilova Sağlık Merkezi 

İnegöl Hükümet Tabipliği 
Sıtma Savaş 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık 'Müdürlüğü 
Kemalpaşa Sağlık Merkezi 
Yenişehir Sağlık Merkezi 
Keleş Sağlık Merkezi 
Orhaneli Sağlık Merkezi 
Orhaneli Sağlık Merkezi 
Mudanya Sağlık Merkezi 
Karacabey Sağlık Merkezi 
İlgaz Sağlık Merkezi 
Kurşunlu Sağlık Merkezi 
Çerkeş Sağlık Merkezi 
Ovacık Hükümet Tabipliği 
Orta Sağlık Merkezi 
Merkez Hükümet Tabipliği 
İskilip Hükümet Tabipliği 
İskilip Hükümet Tabipliği 
Sungurlu Hükümet Tabipliği 
Sağlık Merkezi 

» » » 
» » » 

Sağlık İşleri Genel Müd. (Hibe) 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sa.ğhk İşleri Genel Müdürlüğü 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Grenci Müdürlüğü 

» » »' » 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 

Tedavi Kurumlar] Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Gonel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 



— 71 — 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'T) Cetvelindeki 
Cinsi 

» 
» 
» 
» 
» 
» » 
» » 
» » 

Ambulans 
Arazi binek 
Piek - up 
Arazi binek 

» » 

Modeli ve Markası 

1965 » 
1966 » 
1953 » 
1965 » 
1966 » 
1957 » 
1957 » 
1954 » 
1967 Wolkswagen 
1959 Laııdrover 
1960 W'Oİkswagen 
1966 Willys 
1967 » 
1954 » 
1951 » 
1967 » 
1965 » 
1958 » 
1954 » 
1954 » 
1953 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 >•> 
1966 » 
1966 » 
1966 » 
1966 » 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Denizli 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Diyarbakır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık Merkezi 
Bayat Hükümet Tabipliği 
Ortaköy Hükümet Tabipliği 
Osmancık Sağlık Merkezi 
Kargı Sağlık Merkezi 
Sungurlu Devlet Hastanesi 
Mecitözü Sağlık Merkezi 
Alaca Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Buldan Göğüs Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Çanıeli Hükümet Tabipliği 
Merkez Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Çal Sağlık Merkezi 
Babadağ Sağlık Merkezi 
Güney Sağlık Merkezi 
Acıpayam Sağlık Merkezi 
Çal Sağlık Merkezi 
Tavas Sağlık Merkezi 
Çivril Sağlık Merkezi 
Bismil Sağlık Merkezi 
Bereket Sağlık Ocağı 
Doğumevi 
Ergani Sağlık Merkezi 
Çınar Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Silvan Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Bismil Sağlık Ocağı 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
»; 

» 
» 
»' 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Nüfus Plânlaması Genel Müd. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



(T) Cetvelindeki 
Cinsi Modeli ve Markası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pick -
» 
Arazi 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ııp 

binek 
» 
» 

Ambulans 
Kamy on 
Ambulans 
Kamyon 
Piek -
» 
» 
A razi 

up 

binek 

1966 
1966 
lf)G(» 
196(5 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1951 
1953 
1953 
1953 
1962 
1962 
1962 
1955 
1956 

» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
» 
» 

Dodg-e 
Chevrolet 

1960 Vol ks^vag'e11 
» 

1960 
19-18 

Chevrolet 
Ford 

1964 Dodge 
196 (i WiÜys 

mldığı yer ve hizmet nev'i 

Ağaçlı Sağlık Ocağı 
Basanik Sağlık Ocağı 
Silvan Sağlık Ocağı 
Kocaköy Sağlık Ocağı 
Kulp Sağlık Ocağı 
Hizan Sağlık Ocağı 
Sal at Sağlık Ocağı 
B. Sağlık Ocağı 
Şölen Sağlık Ocağı 
Ergani Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Tepe Sağlık Ocağı 
Çatakköprü Sağlık Ocağı 
Sağbk Ocağı 
Çermik Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Dicle Sağlık Ocağı 
Kulp Sağlık Ocağı 
Çermik Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Dicle Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
» » 

Silvan Devlet Hastanesi 
Numuno Hastanesi 
Refik Saydam Merk. Hıl'zıs. 
Göğüs Hastanesi 

» » 
» » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 
Tedavi Kurumları Dairesi Bask. 
Sağlı'k İşleri Dairesi Başkanlığı 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşlen Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kuııımları Genel Müd. 

» » » » 
tinst, Refik Saydam Merk. Hıfzıs. Enst. 

Verem Savaş Ganel Müdürlüğü 
» » » » 

Trahom Savaş Müdürlüğü 



(T) Cetveli 
Sıra No. 

11 . 
24 
11 
11 

5 
5 
F> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
• \ 

5 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

24 
24 
11 
24 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
J 

1 
1 

1 
1 

1 
! 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 

. P i c k -

Cinsi 

up 
Ambulans 
Piek -
» 
Arazi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 

up 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ambulans 
Aı a/ i 

» 
» 
:» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 

Ambulans 
» 

Kamyonet (Piek - up 
Ambulans 

Modc 

1 95:j 
1952 
1969 
i 957 
1966 
1966 
1966 
1966 
i 966 
1966 
1966 
1966 
1951 
i 969 
i 969 
1969 
1965 
1959 
1960 
1957 
1966 
1966 
1962 
1962 
1960 
1960 
1.960 

) 1960 
1952 

di ve Markas ı 

» 
Dodge 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Volks\vager. 
'VVillys 

» 
» 

Landrover 
» 
» 

Volkswagen 
» 

Chevrolet 
Dodge 

73 — 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

mkır Sağlık Koleji 
Nümuno Hastanesi 
Çocuk Bakımevi 
Sıtma Savaş 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
•» » 

» » 
Siilüoğlu Sağlık Ocağı 
Meriç Sağlık Ocağı 
Kurtbey Sağlık Ocağı 
Erez Sağlık Ocağı 
Uzunköprü Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Keşan Devlet Hastanesi 
MoJlakendi Sağlık Merkezi 
Harput Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Keban Sağlık Merkezi 
Palu Devlet Hastanesi 
Cüzam Hastanesi 
Cüzam Hastanesi 
Doğum Bölge Ruh Sağlığı 

li Kandıra Devlet Hastanesi 

Meslekî Öğretim Genel Müd. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 
Nüfus Plânlaması Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 

Tedavi Kurumları Dairesi Bask. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 



(T), Cetveli 
Sıra No. Adet 

(T) Cetvelindeki 
Cinsi Modeli vo Markası 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
r:, 

24 

Jl 
^ 

24 
5 
5 
5 

11 
r; 

5 
5 
5 
5 
5 
;;ı 

5 
i) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 
1 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

Ambulans 
Arazi 
inek -
Arazi 

binek 
u p 
binek 

Ambulans 
Ara / i 

» 
» 

Piek -
A razi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 

ııp 
binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

19-66 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1906 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1960 
1951 
1957 
1960 
1960 
1955 
1952 
1961 
i 954 
1 %:î 
İ 965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
» 

Volkswa!>-eıı 
Willys 

» 
Aust in 
Vo]kswa£eu 
Wil.lys 
Landrovcr 
VVillys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'ani'ldığı yer ve hiamet nev'i 

Ağın Sağlık Merkezi 
Sivrice Sağlık Merkezi 
Baskil Sağlık Merkezi 
Maden Güleman Sağlık Merkezi 
Gezin Hazar Sağlık Merkezi 
Kovancılar Sağlık Merkezi 
Başyurt Sağlık Merkezi 
Çan Sağlık Merkezi 
Sanayi Malı. Sağlık Merkezi 
Poyraz Sağlık Merkezi 
teme Sağlık Merkezi 
Karakocan Sağlık Merkezi 
Hankendi Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müd. tamir bakım aracı 
Sağ!ık Müd ürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Refahiye Devlet Hastanesi 
iliç Devlet Hastanesi 
Yaylabaşı Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdür!üğü 
Üzümlü Sağlık Ocağı 
Üzümlü Sağlık Ocağı 
Çayırlı Sağlık Ocağı 
Çatalçam Sağlık Ocağı 
Çatala rmut Sağlık Ocağı 
Kemaliye Sağlık Ocağı 
Tercan Sağlık Ocağı 
Refahiye Sağlık Ocağı 
Mercan Sağlık Ocağı 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» i » 

» » » 
» » » 
» » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
» » » » 

Tedavi Kuramları Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Sosyalleştirme Dairesi Başkan!ığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 



1 

Adet 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
L 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
i 

(T) C 

» 
» 
» 
» 
» 

Kamy 
Arazi 

» 
Pick -
A razi 

» 
» 
» 

Amini 
Arazi 
Kanıy 
Aı az i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

'etvetmdek 
Cinsi 

» 
» 
» 
» 
» 

011 

binek 
» 

up 
binek 

» 
» 
» 

laııs 
binek 

011 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçt ı 
Ambulans 
Afazi 

» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

:ı 
Modeli ve Markas 

1965 
1965 
1965 
1965 
i 965 
î 955 
1967 
1967 
1957 
196!) 
i 969 
1969 
1969 
1955 
1960 
! 955 
1965 

- i 965 
1965 
1965 
İ965 
1965 
1965 
1962 
1962 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 

» 
» 
» 
» 
» 

Thames 
AVillys 

» 
» 
» 

Willys 
» 
» 

1 >0'd .ge 
Dandrover 
Thames 
VVillys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

YVolksvva^eıı 
» 

Wilisy 
» 
» 
» 
» 

anıldığı yer ve hizmet nev'i 

Kuruçay Sağlık Ocağı 
Kemah Sağlık Ocağı 
Nüfus Plânlaması Başkanlığı 
1 Nolu Nüfus Plân. 
2 Nolu Sağlık Ocağı 
Sağbk Müdürlüğü 
Akarsu Sağlık Ocağı 
Kerer Sağlık Ocağı 
Sağhık Müdürlüğü 

» » 
Karayazı Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Olur Sağlık Ocağı 
Oltu Devlet Hastanesi 
Şenkaya Sağlık Ocağı 
Niimuıiö Hastanesi 
Aşkale Sağlık Ocağı 
İv. Köy Sağlık Ocağı 
Oeylanoğlu Sağlık Ocağı 
Narman Sağlık Ocağı 
Gazi Sağlık Ocağı 
Ovacık Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Okulu 
Nümunö Hastanesi 
Tortum Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
İlıca Sağlık Ocağı 
FiSendurak Sağlık Ocağı 

» » » 
» » » 

Nüfus Plânlaması Genel Müd.' 
» » > » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

>y » » 

» » » 
» » » 

Sosyalleştirme Dairesi Baş'kanlığı 
» » » 
» » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Meslekî Öğretim Genel Müd. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
Ana Çocuk Sağlığı 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 



— 76 — 

(T) Cc-tvelindoiki 
Cinsi Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 

îvamy 
» 
Arazi 

» 
St. W 
Pick -
A r a / i 
P iek-
A r a / i 
Pick -

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s> 

binek 
» 
» 
» 
» 

011 

binek 
» 

agen 
up 
binek 
up 
binek 
up 

Kamyon 
Ambu lans 

1966 
19GB 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
196G 
1966 
1966 
1966 
.1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1949 
1955 
1966 
i 966 
1959 
! 959 
1962 
1957 
1952 
1957 
1954 
19(j.'] 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
» 

Austin 
F o r d - Thame 
Wiilys 

» 
Ford 
Chevrolet 
Landrover 
WiUys 
Landrover 
VVillys 
Keo 
WİÜys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

•zu rıı m 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yiğitbaşı Sağlık Ocağı 
Pazaryolu Sağlık Ocağı 
Kandilli Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Şekerli Sağlık Ocağı 
Mescitli Sağlık Ocağı 
Tekman Sağlık Ocağı 
Karaköprü Sağlık Ocağı 
Uzundere Sağlık Ocağı 
Bahçe Sağlık Ocağı 
Numune Hastanesi 
Avşar Sağlık Ocağı 
Büyükdere Sağlık Ocağı 
Çamlıbel Sağlık Ocağı 
Verem Savaş Dispanseri 
Dıımlu Sağlık Ocağı 
K. Çoban Sağlık Ocağı 
Doğumevi Baştabipliği 
Çat Sağlık Ocağı 
S ağ lık M ü dü r 1 ü ğ ü 

» » 
Nüfus l^ânlaması 
Nüfus Plânlaması Başkanlığı 
Sağlık Müdürlüğü 
Numune Hastanesi 
Sağlık M üdürlüğü 
Sıtma Savaş 
S a ğ 1 ık M üd ü r 1 ü ğ ii 

» » 
» » 
» » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
•» » » 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 

Tedavi Kuıaımları (lenel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Nüfus Plânlaması Genel Müd. 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 



— 77 — 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

(T) Cetvelindeki 
Cinsi 

Pic'k - up 
Arazi binek 

» » 
Ambulans 
Arazi binek 
Pick - up 
Kamyonet 
Ambulans 
Arazi binek 

» » 
» » 

Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

1969 
1967 
1957 
1900 
1962 
1957 
li/ÖIJ 
1959 
1960 
1967 
1956 
i 967 
.19(57 
1967 
1967 
1967 
1956 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
L968 
1968 
1967 
1959 
1967 
î 959 
1967 
1965 

Dodge 
Willys 

» 
Wolkswagen 
Laııdrovcr 
Willys 
Austin 
Wol;kswagen 
Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
Willys 
Landrover 
Willys 

» 
Gaziantep 

» 
» 
» 
» 

(! ümiişane 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Eskişehir 
» 
» 
» 

Kilis Hükümet Tabipliği 
Kilis Devlet Hastanesi 
Nizip Devlet Hastanesi 
Nizip Hükümet Tabipliği 
Göğüs Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Şiran Sağlık Merkezi 
Bayburt Hükümet Tabipliği 
Torul Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 

Sağlık Müdürlüğü 
» » 
» » 
» » 

Nüfus Plânlaması Başkanlığı 
Kelkit Merkez Sağlık Ocağı 
Merkez Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
Mahmudiye Sağlık Ocağı 
Milıaıllıeeılk Sağlık Merkezi 
Sivrihisar Sağlık Ocağı 
Seyitgazi Sağlık Ocağı 
Çifteler Hükümet Tabipliği 
Sancak ay a Sağlık Merkezi 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» » » 
» » » 
» » » 

Nüfus Plânlaması Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 

Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 



(T) Cetveli 
Sıra No. Adet 

(T) Cetvelindeki 
Cinsi Modeli ve Markası 

4 
5 

24 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
r> 
5 
5 
5 
5 

24 
11 
19 
8 
5 

24 
5 

11 
5 
r> 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 
1 
1 
1 
i 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

St. W 
Arazi 
Anabil 
Binek 
Arazi 

» 
'» 
» 
» • 

» 
A m İm 
Arazi 

»' 
»' 
» 
»' 
» 

A imi 
» 
» 

A m bu 
Fi ek -

ag-on 
binek 
aııs 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 

iins 
>l>ine,k: 

» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 

ans 
ııp 

Kamyon 
Kaptıkaçtı 
Arazi binek 
Ambulans 
Arazi 
Pie'k -
Arazi 

»' 
» 

binek 
ııp 
binek 

» 
» 

— 
1964 
1 954 
1965 
19-66 
i 966 
IÎKH; 
! 966 
1966 
1966 
i 955 
1954 

» 
Landrover 
Willys 
Ford Thame 
Landrover 

» 
» 
>> 
» 
» 

Chevrolet 
Willys 

1963Austin 
1965 
1907 
1965 
1967 
L907 
1956 
! 966 
1900 
! 957 
1955 
1907 
1953 
i 960 
i 957 
1951 
1.954 
1966 

Willys 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 

Volkswag*en 
Willys 
Thamcs 
Volksvvag-cu 
Willys 
Volkswas'eu 

» 
» 
» 
» 

1 anıldığı yer ve hizmet nev'i 

Çocuk Bakım Yurdu 
S a ğlıık M üd ü ri üğ ii 

» » 
Sivrihisar Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Yüksekova Sağlık Oeağı 
Şendinii! Sağlık Ocağı 
Çukurca Sağlık Ocağı 
Merkez Sağlık Ocağı 
ölüde re Sağlık Ocağı 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Sağl ık Müdürl üğü 

>x » 
Çocuk Bakım Yurdu 
İ şikende m n Hüküm et Tabip ligi 
Dörtyol. Hükümet Tabipliği 
KınMıan Sağlık Merkezi 
x* 'ayi ada ğ 1 Ri kü tnet Tal) ipi iği 
Sağlık. M üdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Doğumevi 
Devlet Hasta nesi 
Eğridir Kemik Hastanesi 
!']gridir Kemik Hastanesi 
Eğridir Kemik Hastanesi 
Eğridir Hükümet Tabipliği 
Senirkent Devlet Hastanesi 
Senirkent Devlet Hastanesi 
Senirkent Hükümet Tabipliği 
Yalvaç Devlet Hastanesi 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

»ı » » 
» » » 
»ı » » 
» » » 
»ı » » 

Tedavi Kurum lan Genel Müd, 
» » » » 

Sağlık İşleri Greııel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 
» ;•> » » 
» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Ted.avi Kurumlan Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
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(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
;> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

r> 
5 
5 

Ade t 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
i 
1 
L 
1 
l 
1 
1 

1 
i 
1 
1 

! 
1 
1 

(T) Cetvel indeki 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

A ı azi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ar a / i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

l)ine:k 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>•> 

» 
binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Modeli 

1964 
1964 
1964 
1964 
HH;4 
İ 964 
JLHİ-1-
i i ) ( ; 4 
1964 
1964 
! 961-
i !)(İ4 
i 964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
UM),") 
1965 
1965 
1965 
1965 
196;) 
1965 
1965 
i 965 
1965 

ve Markas ı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

VVillys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Kars 

» 
Kars 

» 

80 — 

Kullanddığı yer ve hizan et, nev'i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ölçülü Sağlık Ocağı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Akkaya Sağlık Ocağı 
Kağızman Sağlık Ocağı 
Susuz Sağlık Ocağı 
Susuz Sağlık Ocağı 
S a ğ 1 ık A i ü d ü r 1 ü ğ ü 
İvağı/man Kötek Sağlık Ocağı 
Ardahan Devlet Hastanesi Tedavi Kurumları Genel Mikl. 
Ardahan Çanı lidere Sağlık Ocağı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Çıldır Sağlık Ocağı » » » 
İğdır Devlet Hastanesi Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Lğdır Devle-t Hastanesi » » •» » 
Tamburun Sağlık Ocağı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlık Müdürlüğü 
Kanalcnrt Sağlık Ocağı 
(îe'di'k Sağlık Ocağı 
Çatak Sağlık Ocağı 
Çakmak Sağlık Ocağı 
Pazarcık Sağlık Ocağı 
Sağlık M üdürlüğü 
Akkaya Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Pas.o'edik Sağlık Ocağı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Ağıl yol ıı Sağlık Ocağı Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Doğumevi Hastanesi » » » 
Valnızeam Sağlık Merkezi » » » 
İğdır Devlet n'astanesi ;;> » » 
Alikamer Sağlık Ocağı » » » 
Ardan Sağlık Ocağı » » » 
Sağlık Müdürlüğü Nüfus Plânlaması Genel Müd. 

)> » » » » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 
5 

24 
11 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
r> 
5 
r> 
5 
5 
r> 
r> 
r> 
5 
;> 

11 
11 

5 
;> 
5 
-> 
'•') 

,.> 
24 
J I 

Adet 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 

.1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 

» 
» 
» 

Cinsi 

» 
» 
» 

Ambulans 
Pidk -
Arazi 

»' 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Piek-
» 
» 
» 
Arazi 
Arazi 

» 
» 

up 
'binek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

up 

binek 
binek 

» 
» 

Ambulans 
Piek, up 

Modeli ve Markası 

1965 » 
1964 Landrover 
1966 
1960 
1967 
1954 

Willys 
Volkswagen 

» 
Willys 

1962 Landrover 
1964 
1954 
1066 
1966 
1967 
1967 
1961 
1953 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1964 
1964 
1964 

» 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
Chevrolet 

1956 Willys 
1965 
1959 
1956 
1950 
1962 
1957 
1957 

» 
Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
•>> 

Kull' 

» 
» 

Ivastam onu 

K< 

K; 

Ki 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' • 

lyseri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.1 vs eri 
»• 
» 
» 

Ü stattı onu 
> 

•i yer ve hizmet nev'i 

2 Nolu Sağlık Ocağı 
Patnos Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastanesi 
Araç Sağlık Merkezi 
Azdavay Sağlık Merkezi 
Cide Sağlık Merkezi 
İnebolu Hükümet Tabipliği 
Bozkurt Sağlık Merkezi 
Çatalzeytin Hükümet Tabipliği 
Küre Hükümet Tabipliği 
Devrikâni Sağlık Merkezi 
Taşköprü Hükümet Tabipliği 
Devlet; Hastanesi 
Tosya Hükümet Tabipliği 
Bünyan Hükümet Tabipliği 
Sarıoğlan Hükümet Tabipliği 
Yahyalı Hükümet Tabipliği 
Yeşilhisar Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Felahiye Hükümet Tabipliği 
Develi Devlet Hastanesi 
İüeesu Hükümet Tabipliği 
Pınarbaşı Hükümet Tabipliği 
Sai'iz Hükümet Tabipliği 
Bünyan Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Göğüs Hastanesi 

Sosy 

Sağlı 
Teda 

» 
» 
» 
» 

Sağlı 
Teda 
Sağlı 

xt 

Teda 
Sağlı 
Teda 
Sağlı 

»ı 
» 

Sağlı 
» 
» 

Teda 
Sağlı 
Teda 
Sağlı 
Sağlı 

» 
»ı 
»• 

Teda 
Vere 



Ol 0< Ol Ol Ol Ol Ol O l r-1 Ol Ol O l Ol j - ı Ol C l t -1 w"! Ol Ol 4^. Ol Ol Ol Ol rP- ^ Ol Ol O» 

Ul 

M r-1 r-1 — 

P 

r > 
'"İ 

W 

<\ 
JS 
3 

P 
& 

B. P? 
> > 

o- £ 
g . « 
o w 

V V 
çr gs 

ü 3 SQ 

a, PT1 

> 
er fo 

tsa • - • 

P " 

B' 
o 

O 
O o 
B' < 
xa a 

•-şer t O ^ ^O W > £ * 0 ^O ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ w s 5 ^O ^ p CP w ^ 2 ^O ^D «! o) o) s a ffl ö! a ui w o) o~ı o a î O " » 0 5 C 5 C î O " i ! 3 î o c 5 0 i o c : c î C i c r ; 4* Ol c; Ol Ot Cr: en O'ı Ci «1 Vi ^ O -1 X O; tC O CI -4 -q -q W W İC Ol Ol Ol 

3 O 2 ^ 5" 

x ^ J >•, r~ •% 
| 

•k 
X 

^ 
•Çi» 
1—*. 

£ 
1. 

JÇ 

3 

I -̂  

1 " 

S 
K - -

<< 
•1 
—' 

İS 
— 

5' 
— 

İc< 
W 
§ 
O r^r 

* 
,-*. S. 

| 

erçe 

3 ı 

S. 

S r 
rjç< 

ı-j 

S. 

£ 
—-

1 
ss 

• P 

5 
• P 

- t 

1 
% 

E * (TCc 

1 
!-Tİ 

g 
— 

2. 

J 
CfQ« 

2 . 

S. 

w > !_. 

^ *î -=r * 

S X 
S - 5 ÖB (T5c J ^ 

l Î l? ri I-
C»5t 

2- »̂ a 
N l̂f 

w «s. S S 

7? 

T 
*̂--r ' ' 

g 
t--

P 

2. 
1 
5 
• ^ 

T l " 

-̂  
2: 
^ — • 

C ĉ-
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(T) Cetveli (T) Cetvelindeki 
Sıra No. Adet Cinsi Modeli ve Markası Kulla 

,> 
5 
5 

24 
J l 

5 
5 

H 
5 

I I 
11 
8 

24 
5 
5 

.11. 
24 
I I 

20 

• " ) 

, » 

1 

1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
J 
.1 
1 
j . 
1 
1 
:ı 
1 
1 
1 
1 
1 

»' » 
»' » 
»' » 

Ambulans 
Pic'k - up 
Arazi binek 

»' » 
Piek - up 
Arazi binek 
Pic'k - up 
» 
Kaptıkaçtı 
Ambulans 
Arazi binek 

»' » 
Pie'k - up 
Ambulans 
Pick - up 
Arazi binek 

»' » 
» » 
» » 

Kamyon 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 
*' 7> 

» » 
» 7> 

1966 
1966 
1953 
1957 

» 
» 
» 
» 

1960 Volkswagen 
1963 
1966 
19>66 
1963 
1964 
1959 

Willys 
» 

Skoda 
Austin 
Chevrolet 
Ford 

1967 Austin 
1949 
1953 
1966 
1965 
1960 
1960 
1960 
1967 
1961 
1968 
1955 
1966 
1966 
1966 
1966 
.1966 
1965 
1966 

Pleymuth 
Willys 

» 
Ford 
Volk.swagen 

» 
Willys 

» 
» 
» 

Thames 
Willys 

» 
> • > 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kütahya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Malnlyn 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.Malatya 

kliği yer ve hizmet nev'i 

Karaman Hükümet Tabipliği 
Ereğli Hükümet Tabipliği 
'Verem Savaş Dispanseri 
Devlet Hastanesi 

» » 
Sağlık Müdürlüğü 

» • » 

» » 
Hadim Sağlık Merkezi 
Göğüs Hastalıkları Hastanesi 
Dr. İsmail Işık Huzur ve Din. Yur 
Hastane Yaptırma Derneği 
Beyşehir Tuzeuoğlu Sağlılk Mer. 
Emet Sağlık Merkezi 
Tavşanlı Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 

» » 
Simav Devlet Hastanesi 
Altıntaş Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Gediz Kızılay Şubesi 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
Xüfus Plânlaması Başkanlığı 

» » » 
Hekimhan Sağlık Merkezi 
Aı-o-uvan Sağlık Merkezi 
Adaıi Sağlık Merkezi 
Müeejli Sağlık Merkezi 
Fırat Sağlık Merkezi 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
» » » » (Hibe) 
$ » » » 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 

» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
» 
» 
» 
» 
» 
~ 1 1 -i 

» 
» 
» 
» 
» 

-..ı ,...• n ...„ 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Nüfus Plânlaması Genel Müd.. 

» » » » 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
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Adet et 

1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki 

» 
» 
» 
»! 

» 
» 
» 
» 
» 

Cinsi 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

Ambulans 
Arazi binek 
St. Wagom 
Arazi 

» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

St. Wagon 
Arazi 

>y 
» 

binek 
» 
» 

Ambulans 
Arazi 

»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binesk 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M od e 

1966 
J%6 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1950 

II. ve Markası 

WiJlys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
]9t>4 Volksvvagen 
IDftf 
1965 
İ9>67 
JİH57 
J967 
1.967 
1967 
1967 
1969 
1969 
1969 

Austin 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.1960 Volksvvagen 
1 TC 
1959 
1966 
1966 
Î966 
İ 966 
1966 
1966 
1966 

Wiilys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

M.ara*} 
» 
» 
» 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mardin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kullanıldığı ver ve hizmet ııev'i 

Doğanşehir Sağlık Merkezi 
A rapkir Sağ 11 k M erkezi 
Darende- Sağlık Ocağı 
Pütürge, Sağlık Ocağı 
Usenbey Sağh'k Ocağı 
1 )oğun ı evi 1 >a şt a bip ligi 
(Javuşoğhı Sağlrk Ocağı 
l^ki Malatya Sağlık Ocağı 
Pütürge Sağlıık Ocağı 
Devlet Hastanesi 
Sağh'k Müdürlüğü 
Pazarcık Sağlık Ocağı 
Narlı Sağlık Ocağı 
Türkoğhı M. S. Ocağı 
Türkoğhı Sağlık Ocağı 
fökinözü Sağlık Ocağı 
Andıınn. Sağlık Ocağı 
Sağ! î'k M üdiıvi ü ğü 
Iiüyükya.palak Sağhk Ocağı 
Kümbet Sağlık Ocağı 
Toknıalı Sağh'k Ocağı 
Devilet Hastanesi 
A fşüt ı I )e v! et I Faşta nesi 
Göksün Sağlık Merkezi 
Merkez Sağhlk Ocağı 
Nu şeyhin Sağlık Ocağı 
P> oy aklı Sağlık Ocağı 
Seııköy Sağlık Ocağı 
Kayapınar Sağlık Ocağı 
Akarsu Sağhlk Ocağı 
1 Xo.lu Sağlık Ocağı 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tedavi Kurumlan Genel Mücl. 
Sağhk İşleri Genci Müdürlüğü 

» 
»î 

», 
% 
>n 
» 
» 
» 
»ı 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tedavi Kurumları G-enel Müd. 
» » » » 
» » » » 

Sosya 11 eştirme Dairesi Başkanlığı 
» » » 
» » » 
»> » » 
» » » 
»' » >> 
» » » 
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et 
(T) Cetvelindeki 

Cinsi Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet ııev'i 

.t. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
»• 
» 
» 
» 

Pick -
Kapt ı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 

ııp 
taçtı 

Ambulans 
Arazi 

» 
» 
» 
» 

Binek 
Kamy 

binek 
» 
» 
» • 
» 

011 

Ambulans 

IOGC; 
1 966 
19GG 
19GG 
1966 
i mc> 
19G0 
1.90(i 
19GCÎ 
1965 
1966 
1900 
1967 
1907 
1905 
H)6f> 
1903 
1951 
1962 
1947 
1908 
19G0 
1962 
1953 
1905 
1957 
1907 
190:> 
1948 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 

Austin 
\Villys 

» 
» 

Volks\vas'en 
» 

Laııdrovcr 
Willys 

» 
» 
» 

Aust in 
Ohevrolet 

1954 Dodö-e 

.M 

M 

» 
» 

ardin 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>y 

» 
» 

a relin. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muğla 

M 

» 
» 
» 
» 

us 
» 

Y. Konak Sağlık Ocağı 
Derik Sağlık Ocağı 
Yeşilli Sağlık Ocağı 
İdil Sağlık Ocağı 
Sürg-ücü Sağluk Ocağı 
Dargeçit Sağlık Ocağı 
Darg-eçit Sağlık Ocağı 
Kızıltepe Sağlık Ocağı 
Gercüş Sağlık Ocağı 
Ömerli Sağlık Ocağı 
Şenyurt Sağlık Ocağı 
Dikmen Sağlık Ocağı 
Midyat Sağlık Ocağı 
Mazıdağı Sağlık Ocağı 
Savur Sağlık Ocağı 
Silopî Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
İdil Sağlık Merkezi 
Cizre Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Okulu 
Devlet Hastanesi 
Midyat Devlet Hastanesi 
Milas Devlet Hastanesi 
Bodrum Sağlık Merkezi 
Marmaris Sağlık Merkezi 
Fethiye Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
# 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sosyalleştirme i>airesi Başkanlığı 

Sağlık İşl-eri Genel Müdürlüğü 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Meslekî Öğretimi Genel Müd. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» 
» 

» 
» 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » • » » 

» » » » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

file:///Villys
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(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 
5 
5 

24 
!> 

24 
5 
5 
i> 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 

11 . 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Adet 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) C 

Arazi 
» 
» 
» 

Ambu 
Arazi 
A m •bu 
Aı*azi 

»; 

>y 

» 
» 

Ambu] 
A'razi 

» i 

» 
» 

Pick -
A J ' Ü Z İ 

» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

o t velin deki 
Cinsi 

bine'k 
» 
» 
» 

laus 
bine'k 
lans 
bine'k 
» 
» 
» 
» 

la us 
binek 

» 
» 
» 

ıı p 
biuek 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Modeli ve Markası 

.1.903 
1960 
1960 
1958 
1960 
1960 
1953 
1960 
19f)0 
1960 
1960 
1960 
1960 
1965 
1965 
1966 
1954 
1960 
1960 
1962 
1960 
1960 
1960 
1966 
1966 
19(56 
1966 
1953 
1967 
1960 

Wil lys 
Tjatıdrover 
WilJys 

» 
Volkswa ,g ,eıı 
Landrover 
Willys 

» 
I jandrover 

» 
» 
» 

Chevrolet 
AV.İllys 

» 
» 
» 

Volksvvagen 
Landrover 

» 
» 

Wil lys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Nevşehir 
» 
» 
» 
» 

Nevşehir 
» 
» 
» 
» 
» 

Niğde 
» 
» 
» 
» 
» 

Ordu 
» 
» 
» 
» 

On lu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Sağlık Müdürlüğü 
» » 
» » 

Devlet Hastanesi 
» » 

Hacıbektaş Sağlık Merkezi 
Ürgüp Devlet Hastanesi 
Derinkuyu Devlet Hastanesi 
Gülşehlr Sağlık Ocağı 
Anasos Sağlık Ocağı 
Kozaklı Sağlık Ocağı 
Çam ardı Sağblk Merkezi 
Aksaray Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Ulukışla Hükümet Tabipliği 
Aksaray Hükümet Tabipliği 
Hor Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Ünye Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürliiğü 
Akkuş Hükümet Tabipliği 
Gölköy Sağlık Merkezi 
Fatsa Devlet Hastanesi 
Mesudiye1 Sağlık Merkezi 
Merkez Hükümet Tabipliği 
Korgan Hükümet Tabipliği 
Ünye Hükümet Tabipliği 
Kumru Hükümet Tabipliği 
Ayba-stı Hükümet Tabipliği 
Fren «i Savaş 

Sıtma Genel Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Nüfus Plânlaması Genel Müd. 
Tedavi Kurundan Genel Müd. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 

w 1 1 i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. . ı„ . . . : n . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
»" 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» (Hibe) 
» 
» 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» » » » 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
» » » » 
» s » » 
» » » » 
» » » » 



(T) Cetvelindeki 
Cinsi Modeli ve Markası 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Arazi binek 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Piek - np 
x\razi binek 

» » 
» » 

Ambulans 
» 
Otobüs 
Ambulans 
» 
Piek - up 
Arazi binek 

» y> 

» » 
Piek - up 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1954 
1965 
1.960 
1967 
1968 
1951 
1968 
1957 
1968 
1969 
1965 
1965 
1968 
1965 
1956 
1960 
1960 
1956 
1954 
1966 
1952 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

WiLlys 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gladiatör 
Dodge 
Thames 
Dodge 
Volkswag*en 

» 
Willys 

» 
» 
» 
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Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Rize 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rize 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sakarya, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Samsun 

Ortapaza.r Sağbk Ocağı 
Güneyce Sağlık Ocağı 
Güneysu Sağlık Ocağı 
Madenıköy Sağlık Ocağı 
Kalkandere Sağlık Ocağı 
Çayeli Merkez Sağlık Ocağı 
Oamlıbemşin Sağlık Ocağı 
Isı.klı Sağ hık Ocağı 
Derepazarı. Sağlık Ocağı 
Pazar Merkez Sağlık Ocağı 
Ortaköy Hemsin Sağlık Ocağı 
Fındıklı Sağlık Ocağı 
İkizlere Sağlık Ocağı 
Ardeşen Sağlık Ocağı 
Büyükköy Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
tyidere Sağlık M-erkezi 
Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
» » 

Bölge Kan Merkezi 
Devlet Hastanesi 

» » 
» » 

Akyazı Sağlı'k Merkezi 
Geyve Sağlık Merkezi 
Geyve Pamukova Hükümet Tab. 
Bafra Sağlık Merkezi 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

Sosyalleştirme' Dairesi Başkanlığı 
» • » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Teda.vi Kurumlan. Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel MÜKI. (Hibe) 

» » » » 

» » » » 
» » » » (Hibe) 

Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 
» » »• » (Hibe) 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Gjeneil Müd. 



(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 

37 
19 
11 
5 
5 
5 
5 

11 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
,r, 
5 

.' 5 
r> 
5 
5 
5 
5 
r> 
5 
5 
5 
5 
5 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

(T) f 

Arazi 
# 

Karay 

-etveliındeki 
Cinsi 

binek 
» 

o ne t 
Kamyon 
Pick -
Arazi 

» 
» 
» 

Pick -
Arazi 

» 
» 
>;. 
;.> 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
»> 
» 
» 
» 
» 
>:• 

» 
» 
» 

ııp 
binek 

» 
» 
» 

np 
binek 
» 
» 
» 
» 
» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Modeli ve Markası 

1953 
1967 
1960 
1952 
1968 
mm 
1959 
î 953 
1965 
1957 
1960 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
.1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
i 966 
1966 
1966 
ı <m 
1960 
1965 
1967 

Willys 
» 
» 

Thames 
Volkswagen 
Landrover 

» 
Willys 

» 
» 

Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Landrover 
» 

Willys 
» 
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Kullanıldığı yor ve hizmet nev'i 

m. "Vezirköprü Sağlık Merkezi 
» » » 

Devlet Hastanesi 
» » 
» » 

Devlet Göğüs Hastanesi 
Çarşamba Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
» » 

Sağlık Ocağı 
Baykan Sağlık Ocağı 
Kurtalan Sağlık Ocağı 
f »esiri Sağlık Ocağı 
Şirvan Sağlık Ocağı 
Batman Sağlık Ocağı 
Şirnak Sağlık Ocağı 
Pervari Sağlık Ocağı 
Sason Sağlık Ocağı 
Aydınlı'kevler Sağlık Oeağı 
Kozluk Sağlık Ocağı 
Batman Sağlık Ocağı 
Ana Çocuk Sağlığı 
Baykan Sağlık Ocağı 
Tile Sağlık Ocağı 
Devlet Hastanesi 
Halk Hğitlm. Şubesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 
Ayancık Sağlık Merkezi 

Tedavi Kurumları Genel Müd. 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Sıtma Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
% » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
•» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
»' » > 
» » » 
» » » 

Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
Sağlık İşleri fî-enel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığ» 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd, 



(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 

24 
5 
5 
5 
5 
5 

24 
W. 
24 

;) ' 
•7 

İL 
5, 
$ 
5 
5 

24 ' 
5 
5 
5 
5 
5 

İL 

Adet 

1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

(T) Cetvelinde'! 
Cinsi 

» » 
» » 
» » 

Arazi binek 
Ambulans 
Arazi binek 

» » 
» » 

Ambulans 
Arazi binek 

» » 
» » 
»' » 
» » 

Ambulans 
Pick - up 
Ambulans 
Arazi binek 

» » 
Pick - up 
Arazi binek 

» » • 

•» » 

» » 
Ambulans 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 
> » 

Pick - up 

d 
Modeli ve Markası 

1967 » 
1951 » 
1967 » 
J954 » 
1960 Volkswagen 
1958 » 
1965 » 
1957 » 
1952 Dodgo 
195:j Willys 
1967 » 
195:5 » 
1955 » 
.1962 Landrover 
1960 Vro lksw age 11 
1964 Chevrolet 
1960 Volkswagen 
1952 Landrover 
1953 » 
1952 Willys 
1954 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1959 » 
1967 » 
1967 » 
1967 y> 
195:5 » 
1960 İjandrover 
1960 "Chevrolet 

» 
» 
» 
» 

Bolu 
» 
» 
» 
» 

Bolu 
» 
» 
» 

Bolu 
» 
» 

Sivas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mani; 
» 

dığı yer ve hizmet nev'i 

Boyalbat Hükümet Tabipliği 
Boyabat Devlet Hastanesi 
Erfelek Hükümet Tabipliği 
Gerze Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 

Düzce Hükümet Tabipliği 
Düzce Komıralp Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Devlet Hastanesi 
Akçakoca Sağlık Merkezi 
Mudurnu Sağlık Merkezi 
Mengen Sağlık Merkezi 
Soben Sağlık Merkezi 
Gerede Devlet Hastanesi 
Sağluk Müdürlüğü 
Göğüs Hastanesi 
Zara Sağluk Merkezi 
Sağluk Müdürlüğü 
Numune Hastanesi 
İmranlı Sağlık Merkezi 
Divriği Sağlık Merkezi 
Suşehri Hükümet Tabipliği 
Kangal Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Koyulhisar Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 
Hafik Hükümet Tabipliği 
Firengi Savaşı 
Turgutlu Devlet Hastanesi 
Ituh Sağlığı Hastanesi 

Sağlık İşleri' Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kuramları Genel Müd. 
Sağlık İşleri! Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

»' » » » 
» » » » 

Sağluk İşlera Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

•» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

> » » » 
» » »' » 

. » » » » 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » j> 

> - » • » • » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
» w » » 
•» >y » » 

» > » •» 
» » » » 
» » » » 
». » » » 

Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
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(T)! Cetveli (T) Cetvelindeki 
Sıra No. Adet Cinsi Modeli ve Markası 

;> 

24 1 Ambulans 19(52 Willys 

;> ı » » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
1 Arazi binek 1951 » » 

i 967 » » ;> ı » »! 

5 1 »! » 1966 » » 
5 1 » » 195i> » » 
5 1 » » 1955 » » 
5 1 »' » 1967 » » 

1965 » » 
5 i » » 1966 » » 
T. I » » 1966 » » 
5 I » » 1958 » » 
5 l » »' 1965 » » 
5 1 » » 1966 » Tekirdağ 
5 1 » » 1954 » » 
5 1 »' » 1966 » » 

1)7 1 Kamyonet 1956 Dodge » 
8 1 Kaptıkaçtı 1967 Yolkswagen » 
5 1 Arazi binek 1964 Landrovcr » 
5 1 ' »• » 1966 WiJlys - Tokat 
5 . L * »' 1956 » » 

11. "L Pitfk-ııp 1954 » » 
5 1 Arazi binek 1955 » » 
5 1 » » 1966 » » 
5 1 » » 1955 » » 

1965 » » 
1962 Landıovei' Trabzon 
1965 » » 
1967 Willys » 

1 » » 1967 » » 
1 » » 19<>7 » » 

1967 » » 

'anıldığı yei' ve hizmet nev'i 

1 )evlet Hastanesi 
Alaşehir Devlet Hastanesi 
Akhisar Hükümet Tabipliği 
Gürden Sağlık Merkezi 
Salihli Devlet Hastanesi 
Kula. Devlet Hastanesi 
Kırkağaç: Sağlık Merkezi 
Demirci Hükümet Tabipliği 
Selendi Hüküm-et Tabipliği 
Yayla Sağbk Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Sağlı.'k Müdürlüğü 
Malkara Sağdvk Merkezi 
M ürefte Sağlık Merkezi 
Saray Hüküm et Tabipliği 
(«öğüs Hastahklan Hastanesi 
Göğüs Hastanesi 
Hayrabolu Sağlık 'Merkezi 
Sağlık Merkezi 
Sağhîk Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Reşadiye Devlet Hastanesi 
Zile Hükümet Tabipliği 
Artova Sağlık Merkezi 
Niksar Sağlık Merkezi 
Sağlık M üdürlüğü 
Sağlık M üdürlüğü 
1 Nolu Sağlık Ocağı 
2 Nolu Sağ]iık Ocağı 
Çağlayan Sağlık Ocağı 
Akçaabat Sağlık Ocağı 

» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 

» » »v » 
» » » • » 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » »' » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Yereni Savaşı Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
.Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » »• » 
» » y> » 

» » » » 
» » » • » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
Sosyallestirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 



Adet 

J. 
1. 
L 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
i 
1 
.1 
1 
J. 
1 
L 
.1 
1 
1 
1 
1 

1 
i. 
1 

1 
1 
i 

(T) Cetvelindeki 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi 

» 
» 
» 
» 

Pick -
» 

Cinsi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 

» 
» 
» 
» 

up 

Kamyon 
Piek -
» 
Anıhu 
» 
Arazi 

up 

lans 

binek 

Modeli ve Markası 

1060 
1954 
1967 
1961 
1966 
1967 
1967 
1967 
19*51 
1 950 
1954 
! 967 
1967 
1967 
1907 
1907 
1956 
1067 
1967 
1907 
1967 
1068 
1968 
1967 
I966 
1048 
1954-
1960 
1960 
1055 
1966 

» 
» 
» 

Landrover 
Willys 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 
» 
> 
» 

Vülkswagcn 
l>(Kİg-e 
Ford 
Willys 
Volkswa»vn 

» 
Poı-cl 
VViUys 

:ğı yer ve hizmet nev'i 

Düzlköy Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Maçka Sağli'k Ocağı 
Hamsiköy Sağlık Ocağı 
Yomra Sağlık Ocağı 
Arşiın Sağlık Ocağı 
A rai îık Sağlık Ocağı 
Sürmene Sağlık Ocağı 
Ivsiiroğlu Sağlık merkezi 
Küçükdere Sağlık Ocağı 
Hayrat Sağ hık Ocağı 
Çaykara Sağlık Ocağı 
Dernek Sağlık Ocağı 
Ataköy Sağlık Ocağı 
Besiközü Sağlık Ocağı 
ÇarHilbağı Sağlık Ocağı 
Salpazarı Sağlık Ocağı 
Tonya Sağlık Ocağı 
Sinıik Sağlık Ocağı 
Of: Sağlık Ocağı 
Vakfıkebir Sağlık Ocağı 
Ana Çocuk Sağlığı 
Nüfus Plânlama Başkanlığı 
Numune Hastanesi 
Göğüs Hastanesi 
Göğüs Hastanesi 

Kem ilk Hast anesi 
Numune Hastanesi 

» » 
Pasinler Sağlık Ocağı 

Tedavi Kurumdan Genel Mü d. 
Siftma Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
Sağlıik İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
> » » 
» » » 

Sağlık işleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » »* » 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
»' » » 
»' » » 

Tedavi Kurumkırı Genel Müd. 
Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
> » » 

Nüfus Plânlaması Genel Müd. 
» » » » 

Tedavi Kurumlan Genel Müd. 
Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 
Verem Savaşı Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi K umudan Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 

file:///Villys
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Adet 
T) CVtvolindaki 

Cinsi Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

1 

1 

» 
» 

Ambıı 
Arazi 

'p 

» 
» 
» 
»' 
» 
>y 

»> 
»' 
s" 
»' 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»: 

» 
» 
» 

» 
»' 

an s 
binek 

»; 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
»• 
»; 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

.19615 Austin 
1954 Willys 
19(50 Volkswa.j»-en 
1966 Willys 
195:) » 
196(5 » 
1966 » 
1 966 » 
196(5 » 
19(5(5 » 
196(5 » 
19(5(5 » 
1966 » 
19(5(5 » 
19(52 Landrover 
1965 Wil,lys 
19(55 » 
19(55 » 
19(55 » 
19(55 \ViLlys 
1965 » 
1965 » 
19(55 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 
1965 » 

Tunceli 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Uı-fa 
» 
» 
» 
» 

Tı-l'a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağltk Ocağı 
1 )e v le-t 1 lastanesi 

» » 
Akpazar Sağlık Ocağı 
Kırmızı Kop. Sağlık Ocağı 
Torımo'ba Sağlık Ocağı 
Merkez Sağlık Ocağı 
M alazgitrt Sağlıik Ocağı 
Hozat Sağlık Ocağı 
Pertek Sağlık Ocağı 
(Jemitsg'ezek Sağlık Ocağı 
N'azünıiye Sağink Ocağı 
Ovacı Sağlık Ocağı 
Pülümür Sağlık Ocağı 
Sağlıik Müdürlüğü 
Tıilfmder Sağlıfk Ocağı 
Bozova. Sağlık Ocağı 
Ketvankapı Sağlıik Ocağı 
Suruç Sağlık: Ocağı 
FEilvan Sağlıik Ocağı 
Frengi Kprlep Savaşı 
Siverek Sağlık Oca-ğı 
Mürşitpınar Sağlıik Ocağı 
Birecik Sağlıik Ocağı 
Ovacık Sağlık Ocağı 
Ifal fetti Sağlıik Ocağı 
Siverek Sağlıik Ocağı 
Akçakale Sağlıik Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Babakat Sağlık Ocağı 
Ceylân pınar Sağlık Ocağı 

Sağlık İşleri Genci Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel M.üd. 

» » » » 
Sosyali estirme I)a iresi Başkanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Sosvalleştirnıe I)ai*resi Başkanlığı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
,* 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
* 
» 
• * 

* 
» 

http://Vol.kswa.g-en
file:///ViLlys


(T) Cetveli 
Sıra No. 

5 
."• 
5 
5 
5 
5 
5 

20 
24 

5 
5 

24 
5 
5 
5 

r> 
5 

24 
5 

24 
, t 

5 
5 
, 1 

5 
.> 
r> 
r> 
5 
5 
5 

Atlet 

1 
1 
i 
i 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
] 

(T) C< 

» 
» 

A razi 
» 
» 
» 
» 

>t ve İmdeki 
Cinsi 

» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 

Kamyon 
A m b u 
Arazi 

» 
Am:bu 
Arazi 

» 
» 
» 
» 

Anı.bıı 
A razi 
Ambu 
Arazi 
Arazi 

»' 
»' 
» 
» 
» 
» 
>İ 

» 
» 

aııs 
binek 

» 
aııs 
binek 

» 
» 
» 
» 

aıvs 
binek 
ans 
binek 
bin ele 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

McKİeli 

1965 
1965 
1965 
1965 
1 965 
1 !K)5 
1965 
i 954 
1 !>6Î)" 
1960 
1 962 
1960 
1952 
1956 
1964 
1966 
1966 
19(52 
1956 
1958 
'062 

ve Markası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Keo 
V 
\ \ 
L 
V 

olkswas'( 
Mllys 
m d r o v e r 
ollcswa#t 

Willys 

F 
V 
F 

» 
» 
» 
» 

11 

11 

ord Transi t 
7illys 
ord 

Landrover 
1964 L 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

androver 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Urla 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

î ~şa k 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yan 
Van 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ınıldığı yer ve hizmet, nevi 

Kğitüm Şubesi 
Sırmalar Sağlık Ocağı 
Çevre Sağlığı 
Sağlık Ocağı 
Viranşehir Sağlık -Ocağı 
Yenişehir Sağlılk Ocağı 
Mercihan Sağlık Ocağı 
Sağlık Müdürlüğü 
Bilrecik Devlet Hastanesi 
Frengi - Lep 
Yiranşehir Devlet Hastanesi 
i )evlet Hastanesi 

» » 
S a ğl ık M üd ü r lüğü 
Devi et Hastanesi 
Ulubey Hükümet Tabipliği 
Banaz Hükümet Tabipliği 
Ulubey Sağlık Merkezi 
Hşıne Sağlık Merkezi 
Ivarahallı Sağlık Merkezi 
Sağlık Müdürlüğü 
Sağ.lık Müdürlüğü 

» » 
Başkale Sağlık Ocağı 
Gevaş Sağlık Ocağı 
Gürpınar Sağlılk Ocağı 
Muradiye Sağlık Ocağı 
Özalp Sağlık Ocağı 
Çaldıran Sağlık Ocağı 
Tımar Sağlık Ocağı 
Güizelsu Sağlık Ocağı 

> » » 
» » » 

Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı 
» » » 
» » » 
» » » 
»' » » 

Sağlıık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumlan Genel Müd. 

» » » » 
» » » » 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kuramları G. Müd. (Hibe) 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

» » » » 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sağlık İşleri Genel Müd. (Hibe) 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 
Tedavi Kurumları Genel Müd. 

» » » » 
Sosyal teşt irme Dairesi Başkanlığı 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
> » » 
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(T) Cetvelindeki 
Adet Cinsi Modeli ve Markası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 

.1. 
1 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ambulans 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ambulans 
Arazi binek 
Piek - u p 
Arazi1 b inek 

»S » 

» » 
Piek - u p 
Arazi b inek 

» * 
Kapt ıkaçt ı 
Arazi b inek 
Ambulans 

» 
Arazi b inek 
Piek - u p 
Ambulans 
Otobüs 

19(54 
1964 
1964 
1964 
1955 
1962 
19>65 
1965 
1952 

1965 
1964 
1955 
1965 
1958 
1965 
1950 
1965 
1965 
1967 

» 
» 
» 
» 

Thames 
Volkswag-en 
Willys 

» 
Laııdrover 
I >odgc 
Willys 
Laııdrover 
Willys 

» 
Ohevrolet 
Willys 

» 
» 
» 
» 

1960 Olıevrolet 
1963 Austin. 
1967 Willys 
1965 F o r d 
1960 
1953 
1949 
1965 

'195(5 
1955 
1942 

Laı ıdrover 
Willys 
Dodge 
Wil iys 
Chevrolet 
Dodge. 
Chovrolet 

» 
• # 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yozgat 
»ı 

Yozgat 
» 
» 
» 
>y 

» 
» 
» 
» 

Zonguldak 
» 
> 
» 

Zonguldak 
( T İ T O S U İ İ . 

» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul 

kı yer ve hizmet rlev'i 

Saray Sağlık Ocağı 
Kocapunar Sağlılk Ocağı 
Erciş Sağlık Ocağı 
Halk Eğitini Şef. Sağlık Ocağı 
Sağlı'k Müdürlüğü 
Devlet Hastanesi 
Gülzolkonak Sağlık Ocağı 
Albayrak Sağlılk: Ocağı 
Aıkdağmadenil Sağlık Merkezi 
Çoeuik Bakım. Yurdu 
Sarıkaya Hükümet Tabipliği 
Devlet Hastanesi 
Çekerek Sağlılk Merkezi 
Cay"iıralan Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Şefaatli Hükümet Ta'bipliğ.i 
Sağlıık Müdürlüğü 

Yerköy Sağlık Müdürlüğü 
Bartıın Hükümet Tabipliği 
Bartın Göğüs Hastanesi 
Sağlık Müdürlüğü 
Devlet Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Görele Sağlı'k Merkezi 
Devlet Hastanesi 
Şebinkarahisar Sağlık Merkezi 
Alucra Sağlık Merkezi 
Devlet Hastanesi 

» » 
Bakırköy Akul Hastanesi 
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(T) C 
Sıra 

(İV( Îİ 
No. 

r, 
r> 
5 
;> 
;} 

5 
•5 
.-> 
r> 
r, 
5 
r> 
5 
;"̂  
,5 
r> 
5 
r> 
r> 
5 
1. 
i) 
1 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 

Adet 

1 
.1. 
1 
I 

1 
! . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(T) Cetvelindeki' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
.-•> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
»ı 
» 

Binek 
Arazi 
Binek 
Arazi 

x» 
• » 

# 

Cinsi 

» 
» 
»i 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
* 
* 
» 

binek 

bünfek 
y 

y 

» 
St. Wagoaı 

>y 

Modeli ve Markası 

1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1965 
1965 
1965 
1965 
1.964 
1965 
1966 
1966 
1954 
1960 

» 
» 
» 
•» 
•» 
» 
% 
?S 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 

Landroveor 
1957 Ohevrolet 
1965 
1950 
1967 
1967 
1962 
1966 
1.992 
1960 

., 1957 

Willys 
Buick 
Wiilys 

> 
» . • . . 
*•-

Wülys 
Landro.ver 
Chevrolet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İstanbul 
İzmir 

» 
» 

Kul lamldığı yer ve hizmet nev'i 

Merkez Sağlılk Ocağı 
Görele Oavuşoğhı Sağlık Ocağı 

.Şebinkarahisar Sağlık Ocağı 
Tirelbolu Merkez Sağlıik Ocağı 
Kspi'yc Merkez Sağlık Ocağı 
Yağlıdere Sağlılk Ocağı 
Görele McıJkez Sağlıik Ocağı 
Alucra Merkez Sağlılk Ocağı 
Lepra Savaş 
Mertkez Yukarnobali! Sağlık Ocağı 
Torbalı Sağlılk Ocağı 

» »" » 
» » » 
» » » 

Sağlık Müdürlüğü 
» » 

Dereli Hükümet Tabipliği 
Bulancak Hükümet Tabiplimi 
Sağlıik Müdürlüğü 

Eyüp Hükümet Tabipliği 
Sağlıik Müdürlüğü 
Gaziosmanpaşa Hükümet Tab. 
Sağlıik Müd. Eğitim Ün. 
Sağlıik Müdürlüğü 
Sağlık Müdürlüğü 

» •» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
y 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık İşleri 
» 
» 
» 
•» 
% 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

»' 
» 
» 
» 
> 
» 
»• 
»' 
• » 

» 
» 

Sağlık İşleri 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»1 

» • 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Genel Müdürlüğü 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gene] 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1. Müdürlüğü 
» 
» 
» • 
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(T) Cetvelindeki 
Cinsi 

Arazi1 binek 
» » 
» » 
»' » 
» » 
» »' 
» » 

Otobüs 
* 

Binek 
Otobüs 
Arazi 'binek 

» » 
Kaptıkaçtı 
Pie'k - np 

» 
Arazi bin ele 
Kamyon 

»' 
Arazi binek 

Modeli ve Markası 

1953 Willys 
1967 » 
1965 » 
19(55 » 
1965 » 
1965 » 
1952 Laudrover 
1963 Ford 
1957 Obevroiet 
! 955 » 
1956 » 
1953 Willys 
1960 Landıover 
1962 Arolkswagen 
1953 Willys 
1960 Chevrolet 
1956 WiJ]ys 
1959 Ford 
1954? Thames 
19'57 Willvs 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

» 
»' 

İstanbul 
» 

İzmir 
» 
» 

.İstanbul. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İzmir 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

Bayındır Hükümet Tabipliği 
Menemen Hükümet Tabipliği 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
Sağlık Müdürlüğü 

» » 
HıfziıS'Kithha finstit-ü sü 
Haydarpaşa Sağlık Koleji 
F. N. Y. II. Okulu 
F. N. Y. Tl. Okulu 
Zeynep Kâmil Koleji 
Hudut ve Sahiller 

»' » 
» » 

Urla. Hudut ve Sahiller 
iîölg'o Deposu 

» » 
» » 
» » 
» » 

» » » » 
»' » » » 

Nüfus Plânlaması Genel Müd. 
» » » » 
» » • » » 

» • » ! » » 

Refik Saydam Mer. İM. fins. M d. 
Meslekî Öğretim Genel Müd. 

» »i » » 

» » »' » (Hibe) 
» » » » 

Hudut ve Sahiller Genel Müd. 
» » » » » 
» » » » » 
» » » » » 

Donatım Genel Müdürlüğü 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 



GÜMRÜK VS TEKEL BAKANLIĞI 

(Kara taşıtları) 

Aded Plâka N< Markası 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
ı 
ı 
1 
1 
1 
1 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
"1 
1 
1 
i 
1 
1 

06 
00 
06 
06 
06 
04 
04 
17 
22 
22 
22 
27 
27 
30 
31 
31 
31 
31 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

AA 
AT 
DT 
AK 
AT 
AC 
AO 
A F 
AC 
A E 
AC 
AE 
A K 
AC 
ATI 
A H 
AC 
AC 
AC 
AF 
AC 
AF 
AC 
A E 
A E 

17 
204 
306 
494 
706 
291 
412 
042 
581 
675 
682 
724 
813 
640 
076 
395 
160 
578 
769 
241 
424 
240 
423 
238 
422 
728 

Chevrolet 
Chevrolet St. AV. 
Chevrolet Tzh. 
1 jaııdrover 
YollvKvva^cn 
Otobüs Chevrolet 
St, W. Chevrolet 
Eandrover 
Jeep 
4ee]> W ili vs 
Volk.-T/ajYr:-! 
La!i'd.::-O\'0!-
A usu ti 
4e.M) \Viily;: 
Landrover 
F o r d St. AV. 
kandı över 
Kamyonet 
L-nvIrover 
Y;l!wnva<>m 
Jeep P ikap 
Lauılmver 
k a n d ı - v e r 
P ikap kamyonet 
Landiover 
i Kan.drover 

-\e ise ku'll 

Makam 
Alakam 
Kaea^iiı ısı en ve 

» » 
» >"•• 

» » 
» v 

» y 

» 
» 
» :•;• 

"> » 

» » 

y> y 

» >:> 
» ;> 
» •, 

S- :> 

'•/ » 

» V:. 

> / >'•-

» 'A 

» :>• 

y> ':> 

mıhlımı 

(akii)i 
» 
>y 

» 
» 
z> 

» 
» 
» 
» 
yy 

» 
» 
» 
; • > 

y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Alladığı ke 
Eira 

70 000 
48 555 
21 3-18 
25 950 
35 500 
10 000 
53 050 
29 500 
34 500 

9 027 
35 500 
29 500 
33 100 

A. I, !). 
25 950 
13 189 
25 950 

9 000 
2!) 500 
17 000 
35 000 
29 500 
30 000 

i) 023 
8 500 

36 083 

del 
K. 

30 

G7 

03 

Alındığa 

3 ! 
25 
O"" 

30 
9 

29 
5 
o 

1 
1 •> 
1 t ) 

5 
.) 

29 

30 
3 i 
30 

2 
o 
t> 

5 
19 

o 

>> 
29 
11 

o 
t ) 

5 
10 
T i 

3 
;> 

8 
5 
-y 

1 
r} 

7 
7 

;-> 

8 
• 1 

4 
7 
12 
7 
7 
5 

12 
11 
5 

tarih 

1966 
1900 
1963 
1964 
1960 
1960 
1963 
1965 
1968 
1951 
1960 
196!) 
1960 

1961 
1963 
1964 
1958 
1960 
1.957 
1960 
1060 
1955 
1953 
1957 
1955 

file:///Viily


Aded Plâka No. Markası 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

34 A E 730 
34 A E 991 
35 A N 859 
35 A D 916 
48 AC 264 

45560 
06 E R 908 
34 F P 973 
35 DY 628 
3:] AC 446 

Oh OY rol ot otobüs 
St. Wa£on 
St. W. öhevrole t 
han di'o ver 
J ccp 
-Too]) p ikap 
l o e p 
J e e p 
J e e p 
J e e p 
Otoibils servisi 
Kamyon 
\'o!lc.swai;:o'tı 
St. vVag-ou 
St. W ağrın 
St. \Vagoii 
St. Wa,gon 

90 — 

Ne işe kullanıldığı 

» 
» 
» 
» 
» 

»» 
» 
* 
* 
2» 

» 
» 
» 
•» 
» 

Hbmot aracı 
Kaçağın men vo takibi 

» >* » 
» » » 

.Iliaınete 
Kaçağın ıvıen vo taklibi 

» » » 
» » » 

İstanbul Gümrükleri Başmü. 
» »ı » 

Alındığı bedel 
Lira K. Alındığı tarih 

40 000 
53 050 
53 050 

17 '000 
.15 550 
34 500 
34 500 
34 500 
34 500 

L. 1. D. 

.•05 000 
05 000 

29 
'5 
5 

5 
23 

1 
1 
1 
1 

10 
17 
1,3 
13 
13 

o 

. 8 . 

. 8 . 

. 1 2 . 

. 1 0 . 
2 

. 2 
2 
2 

. 1 . 
2 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

1960 
1963 
1963 
1957 
1957 
1957 
4968 
»1:9-68 
1968 
1968 
1907 
1968 
1%7 
1967 
1967 
1969 
1969 

file:///Vagoii
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Sıra Motor inşa Tonajı 
No. No. Vazife yeri tarihi ton 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
99 

101 
102 
103 
— 

İskenderun 
istanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 

1963 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 

1962 
1965 
1966 

7.50 
7.50 
7.50 
7.50 
7.50 
7.50 
1.0 

40.0 
40.0 
40.05 
75.00 

Teknenin 
Boyu Eni Taka 
metre metre Hp. 

12.10 
12.10 
12.10 
12.10 
12.10 
12.10 
6.70 

19.00 
18.90 
19.00 
25.00 

2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
2.80 
1.70 
3.62 
3.66 
3.62 
4.5 

110 
90 
90 
90 

120 
120 

5 
2X250 
2X250 

260 
2X250 

Makinanın 
Cinsi ye markası 

General Dizel 
Penta 

» 
Cararo 

Fira 
General Diesel 

Cararo 
Şubat 1972 do denize ini'p hiz
mete girecek. 
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Sayısı Cinsi 

1 
1 
3 
1 
.8 
1 
4 
3 
3 
i) 
6 
1 

10 
40 

o O 

5 
67 

6 
9 

49 
20 
15 
25 

1 
1 
7 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Panel 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kaptı 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TARIM BAKANLIĞI 

10 . 1971 tarihi itibariyle taşıt mevcudu 

Ziraat işleri Genel Müdürlüğü 

Markası 

Jeep Willys 

Chevrolet 
» 

AVillys 
Volk.swa#-en 
İîitor'jVational 
Opel 
Dodge 
İnter Metro 
Jeep Willys 

» 
» 
» 

Laudrovor 
» 

Austin 
Jeep Willys 

» 
ijandrover 
Vol'lcsvvag'eıı 
Rambler 
Binek Morris mini 

Satınalma 
tarihi 

1950 
1952 
11)53 
1954 
ı 955 
'962 
1953 
1965 
• | î ) ' ! 8 

1971 
1962 
1965 
1968 
1952 
1953 
1954 
1955 
1961 
1962 
1903 
1963 
i 970 
1964 
1965 
1965 
1961 

Bedeli 
Lira K. 

46 
50 
50 
20 

7 000 
9 925 

30 899 
10 283 
!)() 091. 
65 000 

260 000 
AID den hibe 

.14! 00') 

FAO dan hibe 
AID den hibe 
AID den hibe 

221 709 
19 196 
34 296 5 

689 316 2 
FAI) dan hibe 

306 000 
1 630 (İ00 

648 750 
FAO dan hibe 
AID den hibe 
AID den hibe 

20 
91 

Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
değişiklik ve sebepleri 

AID kredisi (haşhaş projesi) 

Amerikan ihtiyaç; 
Amerikan ihtiyaç; 

fazlasından hibe 
.fazlasından hibe 



Sayısı Cinsi Markas ı 

20 Arazi inmek Gaz AM 69 
24 » » Gaz AM 69 
20 » » Wil lys J e e p 

k,' 

'7 
İÜ 
42 
80 

118 
48 

4 
12 
30 
28 
14 

1 
5 

49 
47 

4 
50 

• > 
5 

120 
'7 

'56 

m 
7 

113 

» 
» 
» 
» 

Arazi 
"» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
s 
» 
»1 

» 
» 
» 
» 

Pick -
» 
» 
» 
» 
» 
». 

» 
» 
'» 
» 

Pick. - ııp 
» 
» 
» 
» 
'» 

• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
î» 
» 
» 
» 

ııp 

» 
Ohovrotet 
Aust in 
Mereury 
Do ti o' e 
Gaz '09 :M 

» 
Dodge 
A\Til]ys jeep 

» 
» 

IA>i'd 4V 250 
W; Uy.; 
İrderııational 

» 
Vo]'kswa»'en 
Dodge 

İn ternat iona] 
Fo rd 
İsocarro 
F o r d 

Bedeli 15Ir evvelki yıla naza ran vukufbulan 
L i ra K. değişikl ik ve sebepleri 

998 000 
012 0u) 
(İ90 000 
207 000 
241 500 
015 000 
1.14 000 
(i i 4 252 80 

! 121 427 .16 
809 160 00 

94 887 10 
170 000 
586 200 

1 110 000 
i 064 000 

058 000 
•48 000 

240 000 
2 052 000 

810 000 
192 000 

0 250 000 ALİ) İv,velisi (haşhaş projesi) 
144: 000 1970 mubayaa (1 . .10 . İÎJ7Ü ten sonra) 
025 {,'00 1971 mubayaa 
830 S 81 

FAO dan iri A-
335 007 30 

1 020 530 95 
22 33(i 11 

Al i ) don bil)e 
457 935 



Cinsi Markası 

3 
(i 
5 

70 
11 

1 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
€> 
1 

iliS 
8 
1 

95 
3 

ı 
10 

7 
5 
8 
B 
,2 
1 

P iek - u p 
> 
» 
» 

P i c k - u ı p 
OSâamycHi 

59» 

» 
» 
» 
5>» 

» 
» 
» 
> 
3* 

» 
» 
<» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Otdbıis 
» 
» 

Mercury 
Dodge 

> 
F o r d i n t e r 
F a r g o 
F o r d 

» 
öhevro le t 
Dodıge 
F o r d 

» 
» 
» 
» 

Bedford 
> 
> 
> 

F o r d Chevrolet 
» 
» 

Dodıge 
F o r d 
öhevrolet 
ZİL 130 
Ford 
İmter 
vSutudubaker 
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Sat ın al m a 
ta r ih i 

1962 
1967 
1969 
1967 
1970 
1945 
1940 
1946 
1948 
1950 
1952 
1955 
1961 
1962 
1966 
1968 
1969 
1970 
1967 
1967 
1967 
196:5 
1995 
19105 
1965 
1952 
195;', 
1954 

Bedeli 
L i r a K. 

102 
270 
235 

517 
8 

56 
16 
<\ 
9 

38 
10 

288 
355 

62 
1 274 

784 
88 

186 
75 

780 
A I D < 
A I D < 

225 
32 
3,8 
İS 

000 
000 
000 
— 

000 
620 
610 
794 
000 
500 
000 
300 
750 
500 
000 
000 
000 
000 

1 

000 
000 
000 

len Mbe 
:len ihiıbe 
000 
600 
500 
000 

Bir evvelki yıla nazaran vukulb-ulam 
değişiklik ve sebepleri 

Amerikan ihtiyat; fazlasından hibe 

Amerikan îhltiyaç. fazlasından hibe. 
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Satın alnı a 
Sayısı Cinsi Markası tarihi 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
17 
1 
1. 
i 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
7 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ara/i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pidk -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

up 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
^ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Wiıllys fJec'p 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

öhevrolet 
» 

Wiıllys 
» 
» 
» 
» 

Üniversal 
» 

International 
» 
» 

1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1950 
1960 
1962 
1962 
1963 
1945 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1959 
1955 
1962 
1962 
1958 
1959 

BedeJi 
Lira 

4 490 
14 349 
15 260 
16 900 
43 088 
11 500 
.16 522 
17 156 
17 024 
16 991 
6 600 
12 500 
1 500 
17 156 
17 156 
30 000 
32 500 
33 450 
7 184 
54 550 
9 420 
10 305 
9 449 

59 189 
37 469 
27 000 
44 000 
6 918 

:"A] 661 
36 661 

K. 

69 
07 
45 

52 
62 
57 

42 
42 

67 

06 

25 
14 
53. 

82 
82 

Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
değişiklik ve sebepleri 
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Satmalma 
Sayısı Cinsi Marlkası tarihi 

1 
19 
36 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
20 

•> 
•> 21 
1 
9 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
10 
30 
5 
2 
7 
1 
1 

» 
Arazi 
» 
» 
» 

binek 
» 
» 
» 

Arazi binek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
T> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Willys Jc 
» 
» 
» 

;ep 
» 
» 
» 

AVillys Jeep 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Lan'dt'ovcr 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Üniversel 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Overland 

1959 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 
1968 
1969 
1956 
1967 
1958 
1962 
1962 
1964 
1966 
1967 
.1949 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1966 
1969 
1949 

İBedeli Bir evvelki yıla nazaran vukubulan 
Lira K. değişiklik ve sebepleri 

50 750 
39 250 
14 544 
34 500 

40 000 
33 500 
33 500 
34 500 
8 600 
54 437 
54 437 
31 775 
21 950 
24 950 

0 449 08 
6 389 47 
(5 398 47 
6 398 97 
16 901 97 
17 079 87 
36 592 86 
39 250 
39 250 
35 000 
14 544 .14 
43 500 
33 500 
16 420 

Hibe 
KCD projesinden 
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Sayısı Cinsî Markası 

Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü 

5 Arazi binek Willys Overland CJ 3 A 
29 » » » » CJ 3 B 
55 » » » » M 38 
3 » » Dandrover 88 î İ A 

21 » » Gaz 69 AM 4 X 4 
35 » » Jeep ÜJ5 
12 Pick - up Willys 0.4-73-4 WD 
28 » » 4-75-4 WD 
11 » Dodge B2 B 108 
4 » International L. 100 

15 » » A. 110 
1 » Chevrolet 4 X 4 
2 » Austin Gibys 
1 » Chevrolet 4 X 4 3100 
7 » Mercuıy 4 X 4 M 100 
5 » » 4 X 4 M 114 

13 » Dodge 4 X 4 P. Wagon 
10 » » 4 X 2 100 
10 » OTıeırrokt 4 X 4 
125 » Caz 69 M 4 X 4 

2 » Dodge M 10O 
5 » » D 100 

20 » » 4 X 2 
11 » Ford F. 100 

1 » Ghevi'olet 4X4 
25 » Jeep Gladiatör 4 X 4 
19 » Deseto D. 100 
26 » International 

6 » Dadge D 100 

— 110 — 

Satmalma Bedeli Bir evvelki yıla ııazaran nrkııbulan 
tarihi Lira K. değişiklik ve selbepleri 

1950 5 542 73 .1. adali Döner Himayeye devredildi. 
1955 6 928 44 2 adedi Döner sermayeye devredildi. 
1951 Hibe i adedi Döne:.- Sermayeye devredildi. 
1962' 
1966 

1967-69 
1950 
1955 9 299 2İ 8 adedi Döner Sermayeye devredildi. 
1950 8 668 20 1 adetli I): ner Sermayeye devredildi. 
1952 
1969 
1960 
1960 30 629 06 1 adedi Döner Sermayeye devredildi. 
1955 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1966 
1966 
1966 

1967 - 69 
1961 

1968 
1968 

1970-71 
li/71 65 000 Devlet Malzeme Ofisinden mubayaa 
1971 (İO 000 Devlet Malzeme Ofisinden mubayaa 

5 542 
6 928 
Hibe 

31 775 
38 000 
34 500 
7 628 
9 299 
8 668 
8 668 
36 231 
48 286 
30 629 
11 263 
35 090 
44 510 
49 100 
39 500 
45 000 
38 000 
47 000 
88 000 
45 000 
Hibe 
Hibe 

48 000 
47 000 
65 000 
00 000 

73 
44 

21 
2İ 
20 
20 
93 
67 
06 
25 
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Cinsi 

» 
Kaptıkaçtı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
» 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

'Seyyar tamirhane 
Arazi binek 

» » 

Markası 

Landrov(v 
W i % a O W 4 X 4 75 S W 
Dodge B2 M 108 
Zephyr 
Volkswagen m ini-büs 
WillyH ()W 0-226 4X2 
International A 110 
Chevrolet 4 X 4 
Chevrolet 4 X 4 
Plymouth. 4 X 2 
Rain Ford V 8 
Ford F 600 
Dodge 500 
Bedford 
Ford F. 500 

» F 700 
Rain Ford V 8 
Dodge Canada 

» » 
Reo 
Ford F 100 
Dodge 500 

» D.4Ü6 
Bedford 

» 
Dodge Dawey T. 137 
Landrover 
Volkswagen 

Satmalına 
tarihi 

1960 
1055 
1950 
1960 
1.960 
1950 
1959 
1962 
1963 
1962 
1952 
1962 
1963 
1969 
1955 
1957 
1952 
1945 
1957 

' 1957 
1962 
1963 
1965 

1966 - 69 
1970 
1952 
1960 
1960 

Bedeli Bir evvelki yıla nazaran vukubulaıı 
Lira K. değişiklik ve sebepleri 

Hibe Shell SH-"+;«U1(MI 
2: i 000 
8 668 20 
Hibe Shell Şirketim u-n 
Hibe Shell Şirketinden 

39 198 34 
86 291 91 
53 050 
65 000 
26 000 
16 090 
51 400 
65 000 
9:8 000 

9 200 
32 418 26 
1/1 950 

Hibe 
Hibe 

51 400 
65 000 
98 000 
98 000 

50 000 
Hibe Shell Şirketinden 
Hibe Shell Şirketinden 



Sayısı Cinsi Markası 

,) » » 
5 Kamyon 

543 

Pamuk İşleri Müdürlüğü 

Zephy v 
B.M.C TT.M. !4ü 

1 
(2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Kamyon 
» 
» 

Piok - up 
» 
» 
» 
» 

Kaptıkaçtı 
Kamyon 

» 
Pick - up 

» 

Bedford 
Austin 
Morris 
Dodge 
International 
Willys 
International 
Dodge 
Volıkswagvtı 
Bedford 

» 
Dodge 

» 

15 

Levazım Müdürlüğü 

1 Piok - up 
tL » 
1 Rancih - Wagon 
1 Ford Sedan 

International 
Chevrolet 
Ford 

2 649 Genel Toplam 

— 112 — 

Satmalına Bedeli Bir evv 
tarihi Lira K d 

196Ü Hibe Shell Şiıket 
1971 106 000 Devlet Malz 

.1968 
1968 
1968 
1968 
1959 
1951 
1951 
1963 
1908 
1969 
1969 
4909 
4909 

98 000 
149 000 

75 000 
45 000 
74 385 
7 673 

'1'5 000 
89 500 
45 000 
-88 000 
'88 000 
44 000 
44 000 

1952 
1960 
1961 
1963 

6 918 
48 286 
49 433 
(27 748 

20 
67 
46 
98 

Bir evvelki y 
Jliebir 'değiş 
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Adet 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1 . 10'. 1971 tarihi itibariyle taşıt mevcudu 

Cinsi Markası 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
6 
1 
9 

2 
1 
1 
1 
5 
5 
1 

1 
1 
5 
1 
4 
4 
2 

Station Wagon 
» 

Otobüs 
» 
» 
» 
» 
» 

Minibüs 
» i 

» 
» 
» 

» 

Fork - Lift 
Traktör 
Domuzburnıı 
Panel 

» 
» 

Jcep 
» 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 

Pikap 
» 
» 
» 

Willvs 
Chevrolet 
Ford 
İnter 
Chevrolet 
Ford 
Ford 
Ford 
Vol'kswagen 
Voikswagen 
Ford 
Volkswagen 
Volkswaüreıı 

— • 

— • 

—. 
Ford 
Ford 
Ford 
Willys 
Willys 
Willys 
Wil, lys••: • 
Willys 
Ford 
Ford 
Ford 

Satmalma 
Tarihi 

18 
15 
28 
27 

1 
16 
27 
28 
28 

31 . 8 

1967 
1963 
1966 
1967 
1967 

28 . 2 . 1967 
9.8. 1962 
7 .10. 1968 

26 . 2 
1 .11 
28 . 1 
28 . 1 
28 . 2 
15 .10 . 1958 

1969 
1968 
1966 
1966 
1970 

1960 
1970 
1965 
1966 
1966 

30 . 7 . 1968 

28 . 1 . 1966 
28 . 1 . 1966 
27 . 2 . 1965 

Bedeli 
Lira K. 

9 024 
30 000 
120 000 
30 000 
30 000 
30 000 
40 000 
40 000 
28 505 
28 505 
15 000 
45 000 
45 000 
5 234 
1 500 
4 500 
38 508 
46 000 
6 697 
11 000 

500 
6 000 
34 500 
9 024 
4 500 
7 500 
12 500 

91 

79 

71 

20 

91 

Bir evvelki' yıla nazaran vuku-
bulan değişiklik ve sebepleri 

Surplex 
» 
»I 

» 
» 

Sıırplex 
Surplcx 
Surplex 

Surplex 

>Surplex 

Surplex 
Surplex 
Sıırplex 

Fsenıboğa 
» 
» 
» 
» 

Surplex - Esenboğa 

İstanbul 
Adana 
Adana 

İstanbul 

Adana 

İstanbul 
Adana 
Samsun 



Cinsi Markası 

» 
» 
w 

Kamyon 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» (D 
> 
» 
» 
» 
» (D 
» 

Askeriye 
» 
» 
» 
»< 
» 
» 

» 
» 
» 

Pikap 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

»kel) 

•îasel) 

tipi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Chervrolet 
Dodge 
Ford 
Dodge 
Dodge 
Volfkswage.il 
Volkswagen 
Volkmvagen 
Dodge 
lııter 
Dodge 
Ford 
Dodge 
Ford 
Dodge 
Ford 
li&o 
Chevrolet 
Ford 
Dodge 
Ford 
Dodge 
Död!ge 
Dodge 
Bedfîord 
Morris BMC 
Morris BMC 
0. M. C. 
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Satmalına 

6 
28 
.18 

1 
25 
30 
30 
4 
4 

16 
10 

1 
1 

27 
15 
28 
28 
28 
28 
18 
18 
28 

21 
11 
11 
10 

Tarihi 

. 8 . 
2 

. 9 . 

. 12. 

. 11 , 

. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 1 . 

. 7 . 

. 9 . 

. 10. 

. 8 . 
2 

. 1 1 . 

. 1 . 
. 1 . 
. 1 . 
. 2 . 
. 9 . 
. 9 . 
. 1 . 

. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 7 . 

, 1965 
. 1966 
, 1967 

1966 
. 1967 

1967 
.1967 
1968 
1968 
1970 
1970 

, 1959 
1963 
1965 
1965 

. 1966 
1966 
1966 

. 1966 
, 1967 

1967 
1966 
— 
.— 
1968 
1968 
1969 
1970 

Bedeli 
Lira K. 

47 000 
47 000 

— • 

47 000 
38 000 
41 500 
40 500 
40 500 
38 000 

9 128 47 
47 000 
48 914 
65 000 
15 000 
98 000 
15 000 
15 000 
15 000 
15 000 
98 000 
15 000 
5 000 
5 000 

98 000 
88 000 
78 000 
İt 791 18 

Bir evvelki yıla 
Inulan değişikli 

Surplex 

Surplex 
Surplex 

Surplex 

Surplcx 
Surplex 
Surplex 
&urptl-ex 

Sıırplex 

Surplex • 

- Diyaı-b 

- İstanbu 
- İstanbu 

- Samsun 

- Karamü 
- Esenibo 
- Diyarba 
- Karamü 

- Diyarb 

- Adana 
Askeriyeye aittir. 

(suı*plex - İstanbul 

Ci!) Geçen yıl 4 adet iken 1 ad 

http://Volfkswage.il
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ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel 

Taşıtın cinsi 

Pîck - up (4X2) 
Pick - up (4X2) 
Arazi ibiineık 
Binek Tenezzrüh şasi 
Statüm Wagon Tenezzülı 
Binek Tenezzülı şasi 

MOKM ve Marfcaisı 

Jeep Üniversal 
Baındrüver 
Pleyunouth Belvedere 
Austin 
Bleymıotlı 
Chevrolet 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Bölge Çalışma Müdürlüğü 
Bölge Çalışma Müdürlüğü 
Bölge Çalışına Müdürlüğü 
Makam otosu 
Müsteşarlık Makam otosu 
Bakanlık hizmet otosu 
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince kullanılmakta olan taşıtlara ait liste 

(T) Cetveli 
Sıra No. 

1 
2 
4 

4 

4 
7 

12 
4 
4 

Taşıtın cinsi 

Binek tcaıezzüh şase 
Binek tenezzüh şeşe (4X2) 
Station - Wagon tenezzüh şase 

(4X2) 
Station - Wagon tenezzüh şase 

(4X2) 
Station - Wag<tti 
Kaptıikaçjtı (4X2) 
Arazi Piök - up (4X4) 
Station - Wagon tenezzüh şase 
Station - Wagon tenezzüh şase 

1967 
1969 

1900 

1968 
1967 

1969 

Model ve markası 

Chevrolet İnıpala 
Chevrolet Biseayne 

Land - Rover 

Ford 
Chevrolet Biseayne 
Volkswagen 
Chevrolet 
Opel 
— 

•KııllannMığı yer ve hizmet nev*i 

Bakanlık makam arabası 
Müsteşardık makam arabası 

Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sanayi' Dairesi Reisliği 
Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 
İstanbul Valiliği Sanayi Bölge Müdürlüğü 
Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği 
Sanayi siteleri hizmetlerinde 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıtı Kanununun 11 nci maddesi gereğince kullanılmakta olan taşıtlara ait cetveldir 

(T) Cetveli 
Sıra No: Adet Model ve markası Tasıtm ci'ıısi Harmi hizmetlerde kullanıldığı 

J965 Ohevrotet Biseayne Binek: tenezziılı şase Bakanlık makam arabası 
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TURİZM VS TANITMA BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesi gereğince düzenlenmiştir. 

Sayısı 

1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 

j 

1 
1 
1 
1 
1. 
1 

Cinsi 

Binek otosu 
» ». 

Station AVagon 
» » 

Jeep arazi 
» » 

Kamyonet 

Jeep AVillys 
Station AVagon 

» » 
Station AVagon 
Jeep M. 38 

» » 
Binek otosu 

Markast 

Dodge 1960 model 
Chevrolet 1960 model 
Chevrolet 1903 model 
Chevrolet 1904 model 
Jeep Landrover 1967 ıııc )del 
Jeep Landrover 19(İ7 model 
Dodge 1951 model 

1967 model Wiıllys 
Chevrolet 
Chevrolet 
International Trawel 
Jeep M. 38 

>> » 
Chevrolet 1905 model 

Satmalına 
tarihi 

:1901 
1964 
1970 
1967 
1967 
1967 
1967 

.1967 
1960 
1967 
1964 
1965 
1965 
1971 

Bedeli 

47 705,62 
Amerikan Yar. 
30 500 
Amerikan Yar. 
54 500 
54 500 
Amerikan Yar. 

35 500 
48 555,30 
Amerikan Yar. 

» » 
» » 
» » 

Gümrük Bakan Y 

Hizmetin çeşidi 

Makam otosu 
Müsteşarlık Makam otosu 
Bakanlık hizmetlerinde çalıştırılmakta olup Cum
hurbaşkanlığı kadro fazlası 
Bakanlık hizmetlerinde 
Turizm Genel Müdürlüğü Denetleme işlerinde 
Turizm Genel Müdürlüğü Denetleme işlerinde 
Bakanlık işlerinde 
Bakanlık hizmetlerinde 
İstanbul Bölge Müdürlüğü hizmetinde 
İzmir Bölge Müdürlüğü hizmetinde 
Edirne Bölgo Müdürlüğü hizmetinde 
Edirne Bölge Müdürlüğü hizmetinde 
Antalya Bölge Müdürlüğü 
Gümrük Bak. hibe edilen. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

237 sayılı Kanuna göre kullanılmakta olan taşıtlara ait cetvel 

(T) Cetvelindeki cinsi 

Binek tenezzüh şasi 
Statîon Wagon tenezzüh şeşi 
Statîoıı Wagon tenezzüh şeşi 
Kaptıkaçtı (Şehir içi hiz. için) 
Arazi binek (6 'kişilik) 
Arazi binek (6 ^kişilik) 
Arazi binek (6 'kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi Pick - up (3 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi biınek (4 kişilik) 
Arazi l>inek (4 kişilik) 
Arazi Piek - ııp (3 kişilik) 
Binek tenezzüh şasi 
Arazi Kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
Otobüs en az (36 kişilik) 
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hiz. için) 
Station Wag'on tenezzüh şasi 

Modeli ve Markası 

1963 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1960 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963» 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 

— 
— 

1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1964 
1968 
1967 
1971 
1966 

Chevrolet 
Chevrolet 
Chevrolet 
Volkswagen 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Austin 
Austin 
Austin 
Chevrolet 
Chevrolet 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Landrover 
Willys 
Willys 
Willys 
ÜniVersal 
Ünîversal 
Üniversal 
fîui<vers;al 
Üniversal 
Bodge 
Ford Sedan 
İnternatiional 
International 
İnternational 
Chevrolet 

Kııl lan ildiği yer ve hizmet nev'i 

MaJkam. arabası 
Müsteşar Makam arabası 
Makam hizmet arabası 
Bakanlık hizm'et arabası 

» 
» 
»' 
» 
»' 

» 
» 
» 
»' 
» 

» 
» 
». 
» 
». 

Plânlama ve İmar Genel Müd. hizmet arabası 
Plânlama ve imar Genel Müd. hizmet arabası 
Plânlama ve İmar Genel Müd. hizmet arabası 
Mesken Genel Müdürlüğü hizmet arabası 

» » »-' »i », 

»/ » »; » » 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü hizmet arabası 

»'• » » » » » 
Levazım. ve Evrak İşleri hizuneit 'arabası 
Prefabrike Konut Aıtelyesi servis arabası 
Nazını Plân Bürosu hiznıeıt arabası 
Nazım Plân Büromu bizmut arabası 
Afyon İl İmar Müdürlüğü hdızmiöt arabası 
tzüuir 1:1 İmar Müdürlüğü hazmet arabası 
İstanbul İl İmar Müdürlüğü lıj'ztnıdt arabası 
Klâ'zığ İl İmi ar Müdürlüğü hianiöt arabası 
Bitlis İl İmar Müdürlüğü hizmet -arabası 
Muş l! İmar Müdürlüğü lıramelt arabanı 
Buma 11 İmar Müdürlüğü hizımıot arabası 
Bingöl İl İmar Müdürlüğü hizftneit arabası 
Bingöl İnşaat Amirliği hizmet arabası 
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Sıra No. 

o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

!(> 
.17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

imar ve iskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne ait araç listesi 

Tahsis mahalli Plâka No. 

06 EV 649 
06 EE 803 
06 AA 205 
06 ED '580 
06 EE 805 
06 EU 982 
06 AA 804 
06 El) 139 
06 F F 795 
06 EO 506 
30 AN 641 
06 EP 586 
06 ET 610 
06 FD 685 
06 AS 287 
06 DH 986 
06 Dil 987 
06 F i l 071 
06 FH 208 
06 EU 194 
06 EU 723 
06 EU 672 
06 EU 189 
06 EU 724 
06 AH 830 
06 EP 699 

Modeli 

1968 
1965 
1968 
1963 
1964 
1965 
1957 
1968 
1964 
1965 
1964 
1967 
1964 
1966 
1963 
1964 
1964 
1969 
1969 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1960 
1967 

Mar 

Pontolae 
Buick 
Chevrolet 

» 
» 
>> Oton: 

Ford 
» 
» 
» 

Kampler 

kası 

(İnp.) 

Latik 

Yolksvvagen 
Ford 
Chevrolet 

» 
» 
» 

International 
» 

Landrovcr 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kanunî tarifi 

BiıneK 
» 
» 
a 
»< 
» 
»» 
» 
» 
» 
» 

Minibüs binek 
15in ek 

>x 
Stati'on arazi binek 
Pick - ııp 

>* 
Kaptıkaçtı arazi binek 

» » » 
Arazi binek 

»ı » 
>» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sicil No. 

Makam hizmetlerimde 2 
Arsa Ofiki Genel Müşavirliği 3 
Başvekâletten 4 
Belediye teknik hizmetlerâıde 5 
Müsteşar Muavini 6 
Plânlam'a İmar Genel Müdürlüğü 9 
Müsteşar Muavini 10 
Âfet İşleri Grene! Müdürü 11 
Menken Genel Müdürlüğü 12 
Ankara 11 İmar Müdürlüğünde (İAD) 13 
Servis 14 

» 16 
Müsteşar Muavini. 17 
Özel Kalem 18 
Merkez 53 
Muş 54 
Prefabrik Konut İnşaat Amirliği 55 
Seyahat 57 

» 58 
Burdur İnşaat Amirliği 59 

» » » 00 
Prefabrik Konut İnşaat 61 
Merkezde • 62 
Bingöl , 6o 
Arızalı 64 
Ankara İmar Müdürlüğü 05 
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Sıra.No. Plâka No. Modeli Markası Kanuni tarifi Tahsis mahalli Sicil No. 

185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
19 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 

06 AC 320 
06 AE 926 
06 AF 233 
06 AH 825-
06 AF 081 
06 AK 084 
06 AV 753 
06 FC 460 
06 ES 284 
06 EK 132 
06 FK 730 
06 ES 379 
06 EL 212 
06 AF 865 
06 ER 097 
06 RF 698 
06 FR 781 
06 FR 782 
06 FR 783 
06 FS 029 
06 FS 030 
06 FS 031 
06 FS 032 
06 FS 033 
06 FS 034 
06 FS 187 
06 FS 188 
06 FS 189 
06 FS 190 
06 FS 191 
06 FS 197 
06 FR 984 

1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1958 
1952 
1953 
1969 
.1969 
İ 952 
1951 
1961 
1970 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 

Ford 
» 
» 
» 
» 

.» 
» 

Reo 
GNO 
irıternatio'nal 

» 
GMC 
Reo 
Ford 
Bodford 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İnternational 

Damperli 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
Kamyon 
Otobüs 

» 
Kamyon 

» 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 

İnternational (Dam.) Kam. 
Kamyon 

» 
» 

Damperli '. Kamyon 

Muş (tamirde) 
Anikara İmar Müdürlüğü 
Ankara 11 İmar Müdürlüğü 
Prefabrik 
Tamirde 
Ankara İmar Müdürlüğü 
Tamirde 
Prefabrik 

» 
Yapı malzemesi 
Prefabrik 

» . 
Beton Şantiyesi 
Köy İşleri Bakanlığı 
Rkift Seferi 

•Ritog Seferi 
Burdur 
I-Jeton Şantiyesi : 

» » 
Tamirde 
Gediz 
Burdur 
Kayseri 
Gediz 
Burdur 
Ring Seferi 

» » 
Ankara İl İmar Müdürlüğü 
Gediz 
Ring Seferi 

» » 
Gediz 

502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
520 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 

. 522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
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KÖY ÎŞLEEİ BAKANLIĞI 

TAŞIT CETVELİ 

T Cetvelindeki cinsi Markası ve Modeli Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

!8 

!8 
1 

5 
9 
4 
4 
.8 
.1 

lO 
.O 
9 
5 
2 
9 
!2 
1 
'i 

8 
8 
0 
4 
0 
o 

5 
1') 
»O 

19 

Arazi binek 

» » 
» » 
»• Kaptıkaçtı 
» Kaptıkaçtı 

(6 kişilik) 

(4 
(6 
7 
7 

Piek - up (Şehir içi) 3 
» » 

Pikap 
Arazi Pikap 

» » 
» » 
» .Pic - up 
» » 

Arazi Pikap 
» » 

Ot ol) üs 
» 

o o 
o 

• > 
o 

1.) 

3 
'•> 
• > 
.> 

41 
41. 

•Sab. Kar. Kamyon 
» » » 
» » » 
» » » 

Arazöz (Su tank 
^ » 

Binek arazi 
Piek - up 
Kamyon 

ı) 

4 
o 
<) 

kişilik) 
kişilik) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

İ 962 Landrover 

1964 Willys 
1966 
1967 
1969 
1968 
1969 
1970 
1964 
1960 
1966 
1968 
1969 
1969 
1970 
1969 
.1969 
i 9 64 
1961] 
1967 
1968 
1970 
1970 
1952 
1960 
1969 

» 
» 

Chevrolet. 
Dodgo 

» 
Desoto 
Olıcvrokt 
Willys 
Dodge 
Wi'llys 

» 
» 
» 

İn ter 
İnter 
Austin 
Bussin^ 
Bodford 

» 
» 

MAN 
Willys 
Foordfiol 
Fiat 

1 - 13 ile 15 ve 16. 

1-16. 
1 - 15. 
1,2,4,5,6,8 ve 14. 
1,2,3,5,9,12,14,15, 
2 ve 5. 
1,2,5 ve 9. 
1,2,10,12 ve 14. 
2,5,6,8,9,11,14. 
.1 - 9 ile 11,12,13 
10,12,13 ve 14. 
1.5,13 ve 14. 
2 ve 3. 
1,15 ve 16. 
2 - 16. 
5. 
1 ve 5. 
1.2,4,5,7 - 15. 
1,2,3,5,6 ve 7. 
1.5.8,11 ve 12. 
1,2,3,5,9,12,13 ve 
12. 
5 ve 12, 
7. 
1 - 14. 
1 - 16. 

16. 

ve 

14 

Bölge Müdürlüklerinde iemesuyu 
İşlerinde 

> 
> 
» 
T» 

2 

» 
» 
> 

1(>. » 
» 
•» 
» 
• » 

•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
% 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köy 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yolları 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yapmı 
» 
» 

etüd ve 

işi 

» 
» 
» 
»! 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

erinde 
» 
» 

inşaat 

» 
> 
» 
> 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kulla. 
» 
» 
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Adet T Cetvelindeki cinsi Markası, ve Modeli Kullanıldığı yer ve hizmet tıev'i 

Binek tenezzüh şase Ford 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 19(il 

G 
2 

29 

143 
8 
1 
1 

17 
17 

8 
2 

.67 
67 

141 
29 

o O 

11 
98 

7 
7 
(i 
4 
7 

» 
» 

» 
• » 

Arazi 'binek 

» 
Arazi 

» 
binek 

Kaptıkaçtı 
» 

Arazi 
» 
» 
» 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 

(4 kişilik) 

(4 kişilik) 
(4 kişilik) 
(Şehir içi) 
(Şehir içi) 

kaptıkaçtı (Şehir dıtşı) 
» 
» 
» 

Pİtek -
> 
3> 

> 
» 
» 
» 

Otobüs 
» 
» 
» 
» 

ııp 

» 
» 
» 

(3 kişilik) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(36 kişilik) 
» 
» 
» 
» 

Topraksal 'Ktüd, Plân, Proje ve kontrol hiz
metlerinde. 

(Chevrolet 1957 
Pleymouth, 1.962 
Landrover 1964- 1968 
Willys 1951 - 1952 - 1954 - 1958 - 1960 -
1964-1968- 1969 
Austin 1960 
Pleymouth 1970 
Ford 1959 
Will:ys 1954 - 1956 - 1961 - 1962 
International L952 -1965 - 1970 
Chevmlet 1952 -1962 - 1969 
Desoto 1971 
AVillys 1951 - 1954 - 1959 - 1961 - 1962 -
1967 -1968 -1969 -1970 -1971 
Ford 1951 - 1959 - 1960 -1961 
Dodge 1952 - 1954 - 1959 - 1961 - 1963 -
1966 - 1969 
Chevrolet 1950 -1952 - 1964 
Desoto 1968 
Mercury 1962 
International 1958 - 1959 - 1961 - 1965 -
1969 - 1970 - 1971 
Chevrolet 1954 - 1955 - 1960 - 1964 
International 1959 - 1969 

1954 - 1955 - 1960 - 1964 
G. M. O. 1950 - 1959 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
3> 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

• » 

S> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
•» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» » » » ?, 

» » » » 3 

Topraksu Personel taşıma hizmetlerinde. 
» » » » 
» » » » 
» » » x. 



T Cetvelin
deki 

Su a No. 

10 
10 

22 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

Adet 

1 
l . 

12 
1 
1. 
I 

.15 

13 
4 

10 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
o 

T. 

» 
» 

Metro 
Minibii 

» 

CetVı 

S 

elindeki cinsi 

» 
» 

(16 'kişilik) 
( 9 'kişilik) 

» 
» 

Kamyon tam yüklü en az 
12 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kg. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Şase kabin) 
» » 
» s> 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
y> » 

» » 

— 133 — 

Modeli ve Markası Kullanıldığı yet- ve hizmet nev'i 

Dodge 1970 
Bedford 1967 
Fiat 1960 
International 1959 
Vol'ksvvagen 1960 
Dadge 1950 
Morris 1962 

Ford 1966 -1967 
Dodge 1952 - 1968 
Reo 1954 
Bedford 1968 
Chevrolet 1963 - 1964 -1968 
Bussing" 1960 
Mereury 1959 
International 1961 - 1962 - 1965 
Morris 1969 
Fiat 1960 
G. M. C. 1961 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Topraksıı Etüd, Plân, Proje ve kontrol 
met terinde. 

hiz-

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



T Cetvelin
deki 

Sıra No. 

4 
10 
5 
9 

21 
i.) 

r> 
5 
5 

10 
.10 

!> 
5 
T> 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
5 
r> 
5 
5 

5 
5 

10 

Adet 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
.1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 

(T) Cetvelindeki cinsi 

Statîon Wagon 
Pick - up 
Arazi binek 
Arazi kaptıkaçtı 
Saib. Kar. Kam. 
Arazi binek 

» » 
» » 
» » 

Pick - up 
» » 

Arazi binek 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Pitek - up 
Arazi binek 

» » 
» » 
>? » 

» » 
» » 
» » 

Pick - up 

(6 kişilik) 
(3 kişilik) 
(4 kişilik) 
(6 kişilik) 

(4 kişilik) 
» 
» 
» 

(3 kişilik) 
» 

(4 kişilik) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(3 kişilik) 
(4 kişilik) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(3 kişilik) 
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Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

1959 
1970 
1967 
1964 
1953 
1967 
1968 
1967 
1967 
1968 
1970 
1967 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1956 
1957 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1970 

Dodge 
Jeep 
•Jeep 
Chevrolet 
Keo 
Jeep 
Jeep 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Genel Müdür hizmetinde 
Genel Müdürlük hizmetindi' 

» » » 
» » » 
» » » 

Adana 1 ne i Bölge Müdürlüğü emrinde 
Adana 1 ne i Bölge Müdürlüğü emrinde 
Trabzon 2 nei Bölge Müdürlüğü emrinde 
izmir 3 neü Bölge Müdürlüğü emrinde 
İzmir 3 neü Bölge Müdürlüğü emrinde 
Muş 4 neü Bölge Müdürlüğü emrinde 
Muş 4 neü Bölge Müdürlüğü emrinde 
l'ri'a 5 nei Bölge Müdünlüğü emrinde 
Erzurum İl Müdürlüğü emrinde 
Kütahya İl Müdürlüğü emrinde 
Bursa İl Müdürlüğü emrinde 
Bilecik İl Müdürlüğü emrinde 
Antalya İl Müdürlüğü emrinde 
Kayseri 11. Müdürlüğü emrinde 
Samsun İl Müdünlüğü emrinde 
.Kastamonu İl Müdürlüğü emrinde 
Kastamonu İl Müdürlüğü emrinde 
Giresun 11 Müdürlüğü emrinde 
Artvin 11 Müdürlüğü emrinde1 

Denizlili Müdürlüğü emrimde 
Sivas İl Müdürlüğü emrinde 
Sivas El Sanatları Eğitim Merkez Müdürlüğü. 
Tokat İl Müdünlüğü emrinde 
İsparta El Sanatları: Eğitim. Merkezi Müd. 
Ağın El Sanatları! Eğitim Merkez Müdürlüğü. 



— 135 — 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü Taşıt Cetveli 

Cinsi 

Binek tenezzüh 
S-tation W-agon toırazüh şase 

» » » » 
» » » » 

Arazi Piek - up (3 kişilik) 
» » » 

Arazi Kaptlikaçtı şehir dışı 
Arazi Piek - up (3 kişilik) 
Kamyon 

» 
Arazi Piek - up (6 kişilik) 
Arazi binek (4 kişilik) 
Arazi Piek - ııp (6 'kişilik) 
Arazi Piek - up (3 kişilik) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Arazi Kaptıkaçtı şehir dışı 
» » » » 

Kamyon 
» 
» 
» 

M arkası 

Ford Sodan 
Kambl er 
Dodg'e Siüburjııan 
I k>dge 
Dodsg© W - 100 
Ohörrolefc Ap. 10 
J « p 475 CW 
Lanılrover 11 - 109 
J^Kd F-600 
Ford F - 600 
I)o%c\V - 100 
Jeep CJ - 5 
İn'tcraaitional C - 1200 
Intenıa'tiOnal C - 1300 
Landrover 11 - 109 
Ford F - 1 
Chevrolet Ap. 31 
\)oĞge W - 100 
Jeep 475 SW 
Jeep J - 2000 
Ford F - 500 
İnter R - 200 
Ford F - 600 
Ford F -600 

.Modeli 

1961 
1968 
1959 
1950 
1963 
1964 
1959 
1960 
1959 
1964 
1966 
1959 
1964 
1964 
1960 
1951 
1958 
1963 
1950 
1967 
1955 
1959 
1959 
1964 

Diferansiyel 

4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X2 
4X2 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X4 
4X2 
4X2 
4X4 
4X4 
4X4 
4X2 
4X2 
4X2 
4X2 
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Oinsıi 

Arazi Piok - up (3 'kişilik) 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Arab'ı Pick - up (3 kişilik) 
Arazi Pic'k - up (6 kişilik) 
Kamyon (Özel hizmet için) 

» » » » 
Kamyon 

» 
» 

Toplanı. 

Markası 

Landrover II -109 
öhevrofet Ap. 10 
Chevrolet Ap. 31 
Ohevrotet Ap. 3100 
Jeep J-2000 
Ford F İ - B 
İnter C - 1200 
Thamas Trader 70 
İnter RD 190 
Ford F - 600 
Ford F - 600 
Ford F -600 

Modeli Difera 

1960 
1964 
1958 
1951 
1967 
1951 
1964 
1964 
1964 
1959 
1964 
1964 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesi gereğince hazırlanan Dışişleri Bakanlığı Taşıt Cetveli 

(T) Cetvelindeki 
e insi 

Binek tenezzüh şasi 
» » » 

Kaptıikactı 
Arazi binek (Jeep) 
J>ine/k tenezzüh şasi 

» » » 
Motosiklet (Trinütör; 
Bijıe'k tenezzüh şasi 

BAKANLİK MKHKIOZ TKŞKİBÂTI TAŞITLARI 

Modeli ve Markası Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

1960 Cadillac. 
1970 Chevrolet Impala 
1968 Volkswagen 
19(10 Landrovcr 
196)5 Mercedes 
1905 Pl ey m oıı t h 
1969 Arçelik 
1955 Buick 

Ankara, Bakan binek otosu 
Ankara (in. Sek. binek otusu 
Ankara Bakaııhık hizmetlerinde 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Hizmete giriş 
yılı 

ım\ 
1970 
1969 
1961. 
196() 
1965 
J969 
1955 

Değeri 
Ti. 

65 000 
92 000 
45 000 
İM 000 

— • 

60 (KM) 
15 000 
;55 000 

DIS TUSKÎLAT TAŞITLARI 

Bin el 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

BineK 
» 

: tenezzül) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

: tenezzüh 
» 

şasi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

şasi 
» 

.Mercedes 

» 
» 
» 

( I t r o en d s 
Mercedes 

» 
» 
» 

Duick L<J 

21 

Sab re. 
Buic'k Elektro 
Mercedes 

»' 
» 

250 

280 
280 

S 

S 
S 

1969 

280 S 1970 

280 
280 
280 
280 

280 
280 
280' 

s 
s 
s 
s 

s 
s 
s 

1970 
1971 
1970 
1969 
1968 
1969 
1967 
1970 
1971 
1971 

Adis Ababa Büyükel 
otosu 
Akra, Büyiilk elçilik 
A m.ın a ıı » 
Atina » 
Avrupa. Konseyi I). T 
1 >ağdat 1 > üyükel çiı! i k 
Bangkok » 
Belgrad » 
Bern. » 
Beyrut » 
B. M. D. Delegeliği 
B. M. Cenevre D. D. 
.'Bonn Büy iike İçil iık 
Brezilya » 

eilik 

bin ele 
» 
» 
» 

ûnek 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

binek 

otosu 
» 
» 
» 

otosu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1969 
1971 
1971 
1969 
1970 
1971 
1970 
1969 
1968 
1969 
1967 
1970 
1971 
1971 

:18 896 
9:5 414 
98 228 
50 19;; 
27 776 
96 600 
46 5815 
:55 285 
;14 288 
,'58 862 
29 292 
4:] 022 
29 :525 
75 750 
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(T) Cetveli 
{Sıra No. 

i 
1 
1 
1 
1 
l 
L 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
L 
L 
1 l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
î 
1 
1 
1 
1 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
i. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
! 

(T) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 

Binek 
» 
» 
» 

Cetvclind 
cinsi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tenezzüh 
» 
» 
» 

eki 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

şasi 
» 
» 
» 

Modeli ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Markası* 

220 
280 
280 
280 
280 
280 

Buick Le Habre 
Mercedes 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(Chevrolet İmp< 
Citroeııds 21 
Mercedes 

» 
» 
» 
» 
» 

Bııîck Elektra 
Mercedes 

» 
» 

Oitroend>s 21 
ıYIereedes 

» 
Buick Elecktrı 

230 
280 
280 
280 
280 
280 
280 
230 

ila 

280 
280 
280 
280 
280 
280 

280 
280 
250 

280 
280 

1, 

S 
S 
S 
S 
S 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
<-.; 

s 

s 
<J, 

8 
S 
8 
S 

S 

s 
s 

s 
s 

1964 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1969 
1970 

1969 
1968 
1968 
1968 
1970 

1966 
1970 
J970 
1968 

1969 

1970 
1968 
1968 
1968 
1970 
1970 
J970 
1070 

Kullanıldığı yer ve hizmet nev'i 

Brüksel » 
Buenos - Aires » 
Budapeşte 
Bükreş 
CaJkarta 
Cezayir 
Cidde 
Dakar 
Hartum 
Helsinki 
Kâ'bi'l 
Kahire 
Kaorbemı 
Karakas 
Kopenhag 
Kuveyt 
Lagos 
Lahey 
Lefkoşe 
Libya 
Lizbon 
Londra 
Madrid 
Meksiko 
Moskova 
NATO D. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

D. Si 
Nairobi B üy tike İçil iği 
OECD D. 
Orta'kpazaı 
Oslo V 
()ttawa 

Temsd'lcifliği 
* D. D. 
üyükolc/iliği 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hizmete giriş Değeri 
yılı 

1964 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1969 
1970 
1969 
1968 
1969 
1968 
1970 
1971 
1967 
1969 
1970 
1968 
1971 
1970 
1971 
1969 
1971 
1969 
1968 
1968 
1968 
1970 
1970 
1970 
1970 

Tl. 

28 722 
47 967 
35 622 
38 975 
55 000 
46 354 
48 570 
38 960 
50 883 
32 069 
27 918 
42 185 
58 283 

102 617 
30 61.1 
40 780 
31 962 
38 087 
85 010 
48 750 
83 090 

— 
83 081 
35 889 
38 586 
35 322 
45 702 
27 776 
62 842 
43 337 
36 412 

K. 

31 
18 
11 
63 

18 

65 
75 

55 

o o 

75 

24 
14 
10 
20 
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1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısının metnine alt gerekçe 
ıG-enel Ihükümler : 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 nci maddesi cari, yatırım ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için verilen ödeneklere, 
2 nci maddesi de bu öd enciklerin hangi çeşit geliri erle karşılandığını gösteren (B) cetveline ait bulunımaktadır. 
Tasarının .'> ncü maddesi, 1 nci maddesi i!e sa.rli.ua yetki verilen ödeneklerin o er ayhlk devreler itibariyle dağıtımını göstermekte ve ge

rekli görüldüğü hallerde ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutanak hususunda Hakanlar Kurulunu yetkili kılmaktadır. 
Böylece maddenin 1 nci fıkrasında, tahsilat seyri ile harcama, seyrini dengede tutmayı; 2 nci fıkrası ile de muhtemel bir bütçe açığı tehlike

sini önlemeyi temin edecdk hükümler getirilmektedir. 
4 ncü madde ile getirilen hükümle, kanunla tesbit edilım'iş kadrolarla ilgili tazminat, (kienek' ve emekli keseneği tertiplerinden maddeler 

arası aktarmanın ancak kendi. aralarında yapılması, bu tertiplerden başka tertiplere aktarma, yapı İm aması temin edilmektedir. 
5 nci madde, Muıhasebei Umumiye Kanunu gereğince Bütçe Kanununa bağlanması gereken cetvelleri gösitenmeJkte, 
(i nci madde ile de Devlet gelirlerinin, özel hükümleri dairesinde 1972 malî yılında tarh ve tahsilinin devamı sağlanmaktadır. 
7 nci madde ile .1972 yılında ödenecek Personel Kanunu uygulamasından doğan farklar d ol ay isiyle. Kmekli Sandığına ödenm'iyecek .miktarlar 

hakkında ne şekilde işlem yapılacağı tesMt edilin e/ktedir. 

8 nci madde, 2005 sayılı Ka'nıına göne yönetilen okul pansiyonlarında görevli 'kimselerin, (M7 sayılı Kamuna 1827 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici 32. madde uyarınca Devlet memuru olarak: intibakları yapılmış okluğundan. pansiyon gelirleri % 25 .imin 1972 yılı bütçesine gelir kay
dedilmesini sağlamak için gefiî-i İlinektedir. 

9 ncu maddesinde; Millî Kğitim Bakanlığı ta raf nidan yönetilen pansiyonlarda kakacak pan 'yoner öğrencilerle, Sağlik ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık okulları öğrencilerinden 1972 bütçe yılı içinde alınacak ücretleri kapsıyan (L\I) işaretli cetvel gösterilmiş bulunmaktadır. 

10 ncu madde, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümleri çerçevesiınfde satın alınacak hayvanlar için asgari beden ölçüleri ve ortalama 
fiyatlarını gösteren (O) cetveli, motorlu araçlar için ortalama alım değerini gösterir (P) cetveli ile resmî daireler için satmalınacak nakil vasıta
larının ortalaıma satmalıma bedellerini gösterir (T) cetvelini ihtiva etmektedir. . 

11 nci madde, gider tertiplerinden hangi çeşit tıizımetler için, harcama, yapılabileceğini belirllyen. (R) işaretli cetvele aittir. 
12 nci madde, (J245 sayılı Harcırah Kanununun âmir hü küm 1 erin:' <j:öro, her yıl Bütçe Kanunları ile tesbiti zorunlu bulunan misil, nis/bet ve 

miktarların 197:2 malî yılında ne şekilde uygulanacağını göstermekte ve (H) işaretli cetveli muhtevi bulunımaiktadır. 

13 ncü madde, Atatürk Öniveıısiıtesi ile Ka.ra-d.eniz Teknik (Tnivensitesine ait Kuruluş kanunundaki öğt*etim üyelerine ve yardımcılarına ait kad
rolardan 1972 bütçe yılında kullanılmayacak olanlara ilişkin (L) işaretli cetveli ihtiva etmektedir. ; 

Kamu Personeli ve Kadralaa^a İlilşMn İHükümler : 
14 ncü madde ile, Devlet memurlarına ait gösterge rakamlarına 1972 bütçe yılında tatbik edilecek katsayının (7) olması ön görül'm ektedir. 

http://sa.rli.ua
http://Ka.ra-d.eniz
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15 nei madde, 1972 yılı Bütçe Kanununa 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü ni'adriesi gereğin:e(? ckfeıumesi gereken kadro cetvel* 
lenine ekleımek mütmkün olmadığından konutItmalktad]r. 

/ İ r a ; 
a) Kurumlar görev ve çalışma yönetmeliklerini hazuiıyamamışlar ve dolayrsiyle kadro cetvelleri' (fal- sayılı Kanuna uygun olacak bütün 

kuruluşlar için düzenlenmiştir. 
1>) Kadroların dağüımı yapılamamıştır. 
c) İntibaklar dolayısiyle ihtilaflı durumlar devam etmektedir. 
d) 1971 yılı Bütçe Kanununa ekli T. K. cetveli yukardaki sebepler dıolayısdyle 657 sayılı Kanunun öngördüğü, kadro düzeni dâhilimde kul

lanılamamıştır. 
e) T. K. cetvelinin Devlet bütçesine eklediği 'munzam yükün rasyonel ve asgari seviyeye indirilmesi ic ab etmektedir. 
Tasarının 16,17 ve 18 ncimaddelerinde 657 Kayıft Kanunun değişik 156 ncı maddesine istinaden ıkurumların yurt dışı kuruluşlarında görev 

alan memurların ayliklan ile kurumlann yurt drşı ve yurt ici kuruluşlarında çalıştırılan Türk uyruklu ve yabancı uyruklu memurların, 1972 
bütçe yılı için geçerli olmak üzere aylık durumları düzenlenmektedir. 

Tasarının 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 ncü maddeleri ile, 1972 bütçe yılında uygulanacak olan 657 ve 926 sayılı yasalarla, bütçe kanunları ile be
lirtilmesi gereken aile yardımı ödeneği, doğuan yardımı ödeneği, ek ders görevi ücreti, Cazla, çalışma ücreti, iş riski, iş güçlüğü ve eleman tedari
kindeki güçlük zammının esasları belirtilmektedir. 

25 nci madde ile, sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin olarak 1971 malî yılımla çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarının 1972 bütçe yılın
da. da yürürlükte kalması sağlanmaktadır. 

Hazine işleanlerine ilişkin (hükümler : 
26 ncı maddede yer alan kısa vadeli avans ve Hazîne bomvsu yeni aletler değildir. Bunumla beraber, maddede önemli ve yararlı iki yeniliğe 

yer verilmektedir. 
1. Bir kere, avans ve bonolann kanuni dayanağı zikredilmiştir. 
Gerçekten, bu iki Hazine aletinin «Hikmeti vücudu», Memelerin gösterdiği daralanına ile tahsilatın gösterdiği dalgalanmanın birbirinden 

farklı olmasıdır. Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci maddesi. Maliye Bakanına, her ödeım-eyi ilgili ita âmini göstereceği yer- ve zamanda 
yapma görevini yüklediği için, kısa süreli Hazine 1 borçlanması kanuni bir zorun hık halini almamak tadır. 

2. Avans ve ibonolarm »miktarı : 
a) T. C. Merkez Banlkası Kanunu, avansa bir s nur koymuştur. 
b) Eski yıllar Bütçe kanunlarımda da bomolar için sınırlar konmuştur. 
Halbuki, sürekli yakınma konusu olan, ödemelerdekî gecikmenin en önotmli nedeni bu sınırlamalar olmaktadır. 
Bu durum göz önüne alınarak ve gerçekçi Mr düşünceyle avans ve bono tutarlarının tesbit yetkisi, memleketimizin «Para otoritesi» ni meyda--

na getiren Maliye Bakanlığı ve T. C. Ziraat Bankasına tanınmaktadır. 
Böylelikle, Hazine imkânlarının tıkanması' ve ödemelerm gecikmeni ortadan kaldırılmış olacaktır. 
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27 nci nmdde, eski maddenin aynı olmakla beraber. 1971 yılı bütçesinin >V.\, '-W, 4(), (>1 nei madde leri bir maddede toplanuuıştır. 
a)' Taşandaki .'10 ucu madde, Devlet ve uluslararası kınamı kırdan belli projeler ve yüklenni'elejre îahsJslj olarak sağlanmış veya sağlanaıcak 

olan eeşıi'ıli imkânların! bütçe hesaplarına intikal şeklini göstermektedir. 
b) Yabancı devlet ya da ırkisiararaisi kuru mlardau sağlanan praj>e kredilerinden; daha fazla kulla;) ılıması; imkânı hâsıl olduğu takdirde, 

bıun'laırı bütçeye gelir ve gider bütçesinin ilgili maddesine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanını yetkili kılmaktadır. 
e) 28 . 5 . 1970' tarih ve 126f) saydı Kanun ile on aylana; ı Milletlerarası Para Fonu Amısözleşm esinin bâzı maddelerini değiştiren anlaşma 

hükümlerine göre temlitn edilen özel çekme hakkından doğacak Türk lirası karşılıklarının tahass ül ettiği yıl bütçesine gelir ve yapılacak geri 
ödemelerin gerektirdiği 'meblâğların Maliye Bakanlığı Bütçesinin borç ödemeleri bölümlerine öden e'k ve gider yazılması için Maliye Bakanına yet
ki vernıekteJir. 

»d)' (feçmiiş yıllarda sağlananı bağış ve 'kredi ier ile Türk Li raisi karşılığında yapılan hububat a lınıikırında ve bunlara benzer işlemlerden doğan 
paraların iki taraifea kararlaştırılan projelei'in finansmainmda veya sair hususlarda kullanırken b ütçenin kessinlvesaplannda görülmesini sağla-. 
inak amaeiyle getirilmektedir. 

28 ıi'oi madde ile, yabama devletler ve ıılmslar anası kımi'mla-ra Ilükibnetimiz arasında yapılan bâzı kredi anlaşmalarında sağlanacak imkânların 
belli bir proje finansmanında kul lan il ması öngörülmektedir. 

Bâzı hallerde de, Dünya1 Banka sı ve Avrupa Yatırımlar Bankanı gibi uluslararası kurumlar statüleri gereğimoe doğrudan doğruya kamu ve 
özel' sektör jk m ılımların a kredi acımakta, ancak, bunların öd on incisinin garanti edilmesini şart koş maktndırlar. 

Anlaşmalar şartlarının yenine getiril o bilmesi için bu madde konulmuştur. 
29 neıı madde ile, dış finansman miktarını artırmak maksadiyle Türkiye Cumluırive'ti adına y apıkıeak kredi anlaşmalarını (vnay.lama.ya Ba

kanlar Kurulunu yetkili kılan 244 sayılı Kanm-n un şümulünü genişlenmek amaç edinilmiştir. 
;S0 ucu madde ile, Türk .Parası değerinin ko runüiıası haıkkundaki 18 sayılı Karara göre T. C. Merkez Bankacında açılımış bulunan özel hesap 

bakiyesinin 1972 yılı gelir- bütçesine aktartl'imvsı temin ediflmektedii;-. 
'Ta:-urı.nm -M nci. maddesi, T. C. Merkez Bankasının 1.971 yılı kân olarak bütçeye gelir yazılacak miktardan «-Kambiyo Eşitlendirme Fonu

na» tekabül eden kısmının 1972 yılı bütçesinde yenliden akılacak bir tertibe ödenek kaydı suretiyle tekrar sözü geçen fona intikal ettirmek h/u-
sur/unda! Maliye Bakanını yetkili kılmak üzere, düzenlenmiş bulunmaktadır. 

.. :-52 nci madde, eski yılllar bütçelie rinde de bir f ikna hailinde yer al.'ma.kta olup, ge-çmiş yıllarda- kanştbk paralardam bütçe dışı bir işlem Olarak 
borç ö:leıımeslinde kullaımılmış imiktarların Hazine > hesaplarınım kapammiası için konulmuştur. 

Tasarının :>> ncü maddesi, çeşitli kanunkıra d ayandaırak a.çi.'r'uış bulunan özel fonlardan topla nan ve biilteeye gdlir kaydedilmesi gereken para
lara ilişkin olup, bu hıusıusıı sağlayıcı hükümleri t aşrınaktiadır. 

.'14 ncü madde, döner sermayeli kuruluşların kamu iktisadi kuru!uslarımın ve benzeri kuruluşiarım fon akımlarını yer ve zaman itibariyle izli-
yelbilini'eik, yeni bir teknik olan mıalî pllânlaıma kon usu.nida çalışmalara girişebilmek için getirilmiş bir maddedir. Genel ve katma bütçeli idareler 
4 ncü maddede yer aldığından bu ni'addedenı ,;ık arılan ıslardır. 

http://vnay.lama.ya


35 ine i maldde, genel ve katma bütçeli bâzı d airederiıı bir kusrm kamu iktisadi kuruluşlar ftida il geniş öllçiide kredili mail ve âi'zuMt alımı yap-
mıa'larıniıiı doğurduğu salkııncalan bertaraf etmek üzere getirilmektedir. Böylece GteraeT Muhasebe Kanunumun ilkelerine aykırı olWsukv yaratıdan 
fiilî duımıimlar da önlenmektfedir. 

3(î nci maddede geçen yılki maddeye ek olarak 'bâzı yenilikler mevcuttur. 
Geneıl bütçeye giren do/kelenle katıma 'bütçeli idarelerin de çeşitli idare ve teşebbüslere olan birikmiş borçlarını tasfiye, özel bükünııl"e•fim bu-

lu'iumaması hal/imde, büyük aorlufclaır taşımakta dir. 
Bu -madde ile eski yıilardain intikal eden pü riizlerin tasfiyesi aüiraiellanım'aktaldır, 
-Maddenin diğer hükümleri eski bükümderin; ayiıı-dır. 
37 nei madde il*e belediyelerini ve belediyelere 'bağlı müessese ve işletmelerini 31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle İller Bankasına olan . borçkrunm 

talikimi sonucu kalan baikıyelerin terkini için bir fıkra odarak nıuıhatfaza edilmiştir. , 
38 nei madde* ile kamu iktisaidi kuruıduşlairmını 19'Tl yılı net kârları ile eski yıllar kârlarımdan öfdenmİK sermayelerine mahsubedilmeyen mak

ta rlat'inun ne şekilde bütçeye gelir yazılacağı husyüsu düzcınlenımektedir. , 
39 ,nou> madde teşebüislerin nominal serarayede\*i bir kez ödenince meydanla gelen kârların nakden Hazineye öldenımesi, teşebbüsler için genel

likle çok zor .olmaktadır.' 
• t • 

M-adde ile bir zlor>uınlluğu ortaJdan kadidin Imasu ajniaçlaUm'aktaklır. 
40 neı madde hükmü geçen yıl Bütçe Ktarırun da anlam itibariyle aynen yer alnı ıştır. Bu kez, hükme açıklık getirilmekte ve iki yeniliğe 

>er verilmektedir. 
1. Yetki Mâliye Bakanı yerinfe, Baka)rd,ar Ku rujluna tartın maktadır. Böylelikle <la;ba yüksek bir otoritenin kolaylık sağhyacağı mnhakkak-

tır. 
2, Teşebbüsler arası devir işlemlerine teşebbüsler açısındanzıorımluk getirilmektedir, fiöyleİlkle, bâzı olumsuz direnmelerin, işlemleri aksat

masının önleneceği muhakkaktın • • ' • • ' 
41 nci maldde ile, sermayeleri tecrit edilen limiite ulaştıktan' stotnra ekle edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağına'dair kanuııla-

ıraıda büküm bulunmayan genel ve katma bütçeli dairelere bağlı dönıer sermayeli işletmelerin s enmıaye fazlası gelirlerinin Hazineye irat kaydı 
hususumda Maliye Bakanına! yetki verilmektedir. 

42 nci madde ile, 1972 yılıaıida' İktisadi Devlet Teşekkülleri ile ilgili yatırım projelerinim finansman için gerekli bütçe transferlerinin, doğru-
an doğruya Maliye Bakanlığınca kurauııdara ödenmesi yerine, Devlet Yatırım Bankasının kuruluş maksadıam uygun olarak, bu banka kamalı ile 
yapılması öngörülmüştür. 

Bütçeden bu amaca ayrıla'bîleeek fonlar ve t emin olunabilecek kaynaklar Devlet Yatırınr Ban kasında toplanacaktır. Böylece; her hantgi bir pro
jeye tahsis edilmiş fonlar başka işler için harcan amıyacağı gibi, yil içinde kullainıhnıyan fi namsın an kaynaklanını iptal edilmesi ve bunun bir sonucu 
olarak ortaya çıkan malî imkânmzbMar mefctenl ile projelerin işletmeye açılmakta gecikmesi önlenmiş olacaktır. 

43 IDCÜ ımakide, 440 sayılı Şapuna taibi Kamu iktisadi IraraduşlarıiMm pfrogramıilanıan yatırıanlannın kendi imkânları dıışıaıklaki finanSmau ihtiyaçları 
için Devlet Yatırım Bankası vasitasiyle karşıdanım ajsı hıısusııında hüküm ihtivıa etmektedir. 

44 ncü madde, Kamu iktisadi kuruluşlarının birbiri ile ve Hazine ile olau çeşitli borç ve ala,ca!k hesapla:Tiım tastfiyeşimi sağlamak, borç öde
melerinde gecikmeyi önlemek v*e finanssnran programlım ada tmamak için getirilmektedir. 
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Bütçe işlemlerime ilişkin hükümler : 

45 nci maddede yer alan hükümlerle, geçen ve eski yıllarda tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan borçların öd,enebilmesini sağlamak için 
[Maliye Bakanlığına belirli esaslar dairesinde borç tertiplerine aktarma yetkisi verilmektedir. 

Katma bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarını düzenlenen 46 ncı madde hükmüne göre, Hazinenin nakit durumunun elverişli olmadığı 
devrelerde verile emri muhtevası emanet hesaplarına alınacak ve nakit durumu elverişli oldukça tedricen yapılacaktır. 

Ancak, bâzı katma bütçeli idarelerin yıl içimdeki fiilî gelir ve gider durumlarıma göre bu yardımın bir kısmına ihtiyaçları kalmadığı da tesbit 
edilmektedir. 

Bu gibi hallerde Hazine yardımına ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktarların iptali ve lüzumlu kısmının bütçe emanetleri hesabından gele
cek yıla devri hususunda madde hükmü yetki vermektedir. 

47 nci madde, ile yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışındaki her hangi bir projeye yatırım yapılması önlenmek
tedir. 

48 nci madde Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere, Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.120 nci maddesinden. 
aktarma yapılmasını öngörmektedir. 

Devlet Memurları Kanununun öngördüğü fazla çalışma ücreti, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı, ödül, görevsel temsil giderle
ri ve mahrumiyet yeri ödeneklerine ilişkin yönetraelikler hazırlanıp uygulamaya geçildikçe Maliye Bakanlığı bütçesinin (Yönetmeliklerin gerek
tirdiği giderler) maddesindeki toplu ödenekten, genel ve katma bütçeli idarelere aktarma yapılabilmesini temin etmek üzere 49 ncu madde düzen
lenmiştir. 

50 nci madde ile 299 sayılı Kanunla tasdik olunan (Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dâhil Sözleşmenin) 7 nci maddesi şümulü 
içinde vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzere gerekli ödeneğin Başbakanlık bütçesinde açılacak bir tertibe kaydı ile tediye şart ve esas
larını tesbit etmek için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

51 nci madde, Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin «Etüt ve proje giderleri» tertibindeki ödeneğin belli maksatlarla genel ve katma bütçeli 
dairelerin ilgili tertiplerine ne suretle aktarılacağını belirtmekte, aynı maddenin ,son fıkrası, diğer kamu kuruluşlarına bu tertipten ödeme imkânı
nı sağlamaktadır. 

52 nci madde, bir kısım kamu kurumları ile derneklerin ve mahallî idarelerin Bayındırlık Bakanlığı aracılığı ile yaptırmıyaeakları yatırım be
dellerinin bir taraftan bütçeye gelir, diğer taraftan da ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak, yıl içinde harcanmıyan kısımların ertesi yıla 
aktarümasma imkân vermek amaciyle hazırlanmıştır. 

53 ncü madde, çeşitli idare ve kurumların yatılı okulla.!la yabancı memleketlerde okutturacakları öğrenciler için bütçelerine konulan ödenek
lerin genel bütçeye intikal şeklini tesbit etmektedir. 

54 ncü madde, Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının birbirlerine yıl içinde yapacakları çeşitli hizmetler dolayısiyle 
gerekli ödenek aktarmasının mümkün olabilmesini sağlamak üzere, 54 ncü madde hükmünün getirilmesine zaruret görülmüştür. 

55 nci madde, bir kısım dairelerin yıl içinde sağlanan bağış ve kredilerden yaptıkları ithalât dolayısiyle navlun bedelleri ve gümrük vergileri 
için ödenek bulunmasından çıkacak güçlükleri gidermek için konulmuş bir maddedir. 
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f>6 ııeı madde, 1972 bütçe yılında Millî Savunma ihtiyaçlan İçin ya.ba.ncj devletlerden askerî yardım yolu veya sair suretlerle temin edilecek 
malzeme ve eşya bedellerinin bütçeye intikal şeklini düzenlemektedir. 

186 »ayılı Kanunla jandarma subay, askerî inecim* ve astsubayları için lojman inşası kabul edildiği halde, bunların bakım, onarım ve idameleri 
190 sayılı Kanunda yor almamıştır. Millî Savunma Bakanlığına mu hassas lojmanların balara, onanın, idame ve muhafazalarına dair 190 sayılı Ka
nunla Jandarma Genel Komutanlığına ait lojmanları da kapsıyaeak şekilde değişiklik yapılıncaya kadar mezkûr kanunun şümulü 57 nci madde ile 
bu şekilde genişletilmektedir. 

Millî Eğitim Başkanlığının ilköğretim yatırımları için konulmuş ödeneklerin Bayındırlık Bakanlığınca duruma göre doğrudan doğruya ya da 
özel idareler aracılığı ile yapılmasını sağlamak için tasarının 58 nci maddesiyle düzenlenmiş bulunmaktadır. 

59 ncu madde, yatırımlarda gecikmeye mey lan vermemek üzere, yatıran unsurlarından olan yapı, tesis ve büyük onarım ödeneklerinden ka
mulaştırma ve ısatınalmalar bölümüne aktarma yapabilmesi için Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. Ayrıca Bayındırlık Bakanlığı (A/2) 
cetvelinde yer alan (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünden kendi bütçelerindeki (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktar
ma yapılması imkânı da sağlanmaktadır. 

1972 yılı programı icra plânında yer alan (Genel bütçeye dâhil dairelerin gayrimenkul satmalma ve kamulaştırma işleri Maliye Bakanlığınca 
yürütülecektir.) tedbirinin yerine getirilmesi için G0 ncı madde hükmü vazedilmiştir. - '• 

Gl nci madde ile, dış memleketlerden ithal edi'en ve edilecek malzemelerin mahsubunu temin edecek külcüm getirilmektedir. 
62 ne.i madde ile. haleti Büvük Millet Moelisînde bulunan belediye, gelirleri kanun, t aşarisinin 1972 yılmda yürürlüğe girmesi halinde, bu ka

nun hasılatından bir miktarının genel bütçeye aktarılması uygun görülmüş bulunmaktadır. 
fi3 ncü madde de, 1972 senesinde uygulanmaya başlanacak olan Emlâk Vergisi hasılatından il özel, idarelerine isabet eden paydan bir miktarının 

genel bütçeye irat kaydedilmesi öngörülmektedir. 

64 ncü madde, 6831 sayılı Orman Kanununun 13, 35 ve 64 ncü maddeleri, Ziraat Bankası Kanununda değişildik yapılması hakkındaki 6617 
sayılı Kanunim 1 nci maddesinin (c) fıkrası, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun 37 nci maddesi nu (a) fıkrası, 6954 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun 3 ncü maddesi, 6802 sayılı Gidor Yergileri Kanununun GG ncı nıad 'esi, 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Yergisi Ka
nununun 1.7 nci maddesi, 

Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki G972 sayılı Kanunun 9 nen maddesi, 222 sayılı İlküğ/atim ve Eğitim •Kanununun 76 ncı maddesinin 
(a) bendi hükümleri gereğince bütçeye konulması icabeden ödeneğin bütçeye bağlı cetvellerde yazılı miktarlarla takyidedilmesi, muhafazasına 
lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 sayılı Kanun, meeeani telcf'on'-ıra ait 876 sayılı Kanunun 7 nci, bu maddeye ek 
1.366, 2609, 1569, 2143 ve 2304 sayılı kanunlar; 3054 sayılı Kanunun 7 nci, 3488 sayılı Kanunun 6 ııeı 1379 sayılı Kanunun 5 nci, G623 sayılı Ka
nunun. G ncı maddesinin 2 nci fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 212 ve 926 sayılı Kanunun 158 nci maddeleri 1164 sayılı 
Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi hükmü ve 633 sayılı Diyanet İşleri Kanununun 29 ncu nıad leşinin (D) cetveli ile hükümlerinin 1972 bütçe 
yılında ııygulanmıyacağını belirtmektedir. Ayrıea, bu madde ile, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurlarına ayda 75 lira yiyecek 
bedeli ödenmesi ve ordu hastabakıcıları, hemşire ve ebelenin kazandan iaşe edilmeleri hususları düzenlenmektedir. 

http://ya.ba.ncj
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65 nci madde, kamu iktisadi teşebbüslerinin yatırımlarının finansmanında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı gibi Sosyal Sigorta
lar müesseselerinin yarattığı fonlardan geniş ölçüde yararlandığı malûmdur. Her yıl bütçe gerekçeleri ile yapılan tesbitlcre göre bu müesseselere 
ait kendi ihtiyaçları dışındaki paralar 1964 yılından önce mülga Amortisman Sandığı ve 1964 yılında bu sandığın yerini alan Devlet Yatırım Ban
kasının tahvillerine yatırılmak suretiyle bu maksatla kullanılmıştır. Ancak uygulamada 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 344 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesinin tahvil alımları için kevduğu % 40 lık limit sebebiyle ahenksizlikler görülmüş ve ezcümle tahvile bağlanmıyan 
paraların 20 ay vâde ve % 6,5 faizle m,evduat şeklinde kullanılması zaruretinde kalınmıştır. 

Bu uygulama her şeyden önce 20 ay vâde ile alman paraların 10 sene, 15 sene şeklinde uzun vadeli yatırını kredilerini de kullanılması gibi 
aktüaryel yönden .son derece sakıncalı bir sonuç yaratmıştır. 

1972 yılı programında öngörülen yatırımların finansman kaynakları arasında yer alan Sosyal Sigortalar Kanununa ait bu fazla imkânların 
belirtilen tarzda Devlet Yatırım, Bankası tahvillerine bağlanabilmesi ihtiyacı 52 nci madde hükmünü 1972 yılı bütçe Kanununa konulmasını gerek
tirmiştir. 

66 nci madde, Silâhlı Kuvvetlerin yurt dışından ithal edecekleri petrol ile savaş silâh, araç, gereç ve nıakina ve teçhizatı ile malzemelerinin 
vergi muafiyetini tesbit etmektedir. 

67 ve 68 nci maddeler, 1972 yılı bütçesinin yürürlük tarihi ile yürütme işlemlerini göstermektedir. 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1.972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

I - GENEL HÜKÜMLER : 

1. Gider, gelir ve denge. 

A) Gider bütçesi : 

MADDE 1. — Gemisi 'bütçeye giren daireler cari harcamaları için 
(A/l) işarıatM cetıviellde gösterildiği üzere (24 162 198 757) Tirfeı, 
yatıran harcamaları için (A/2) işareti cetvelde gösterildiği üzere 
(4 103 531 552) lira sermaye teşkili ve transfer harcamalara için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (22 044 686 577) lira ki, 
toplam olarak (50 310 416 886) lira ödenek verilmiştir. 

B) Gelir bütçesi : 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelMeri, "bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (49 610 416 885) lirası normal kaynaklardan, 
(700 OOO 001) lirası >da özel kaynaklardan olmak üzere (50 310 416 886) 
Ura tahmin edilmiştir. 

2. Bütçe uygulama esasları. 

A) ödenek dağıtımı : 

MADDE 3. — a) Birinci madde ile verilen ödenekler üçer aylık 
dönemler itibariyle dağıtılır. Birinci ve ikinci üçer aylık dağıtım bir
likte yapıHabiilir. Bu dağıtımlar ilgili bakanlığın teklifi üzerine tahsilat, 
dış ödemeler dengesi ve genel ekonomik şartlar göz önünde tutularak 
Maliye Bakanlığınca tesbdıt edilir. 

h) Bakanılar Kurulu gıetnel ekonomik şartların elverişsiz seyretmesi 
hallinde ödeneklerden bir kısımmı mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanıır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

I - GENEL HÜKÜMLER : 

1. GflJder, gelir v/e dengıel : 

A) Gider bütçesi : 

MADDE 1. — Gejnieil ıblütçıeye gireto daireler cari harcamaları Açin 
(A/l) işareti cetvelde ığö t̂erofldiği üzere (24 170 843 789) üm, yatarım 
harcamaları Mm (A/2) î iatneMi. cteltiveHıde gösterildiği üzene (4 368 926 087) 
lira, sermaye teşkil ve transfer harcam'tları için de (A/3) işaretli cet
velde göıs'terilDdiğü lüaeaıe (21772 309 167) lala ki, toplam olanak 
(50 312 079 043) Mra ödenek verilııniştiır. 

B) Gelir bütçesi : 

MADDE 2. — Geme! bütçemjin gelirleri, bağlı (B) âşatretli cetvelde 
gösterildiği üaene (49 612 079 042) liralsı normal kafynöJklairdaını, 

(700 000 001) Tiinaisı da özel kıyaklardan olmak üzere (50 312 079 043) 
lira tajımıiB d̂üLmiştlûr. 

2. Bübçe uygulama esasları : 

A) Ödenek dağıtımı : 

MADDE 3. — Tadarının 3 micü maddesi ayniem kabul ediikndştdr. 



Hükümetin teklifi 

B) Aktarma : 

MADDE 4. — Kanunla teslbit edilen kadroya müstenit aylık tertip
leri ile bunlarla ilgili tazminat, ödenek ve emekli keseneği tertiplerin
den maddelerarası aktarma ancak kendi aralarında yapılabilir. Bu 
tertiplerden başka maddelere ödeneik laktarılmaa. Bu madde hükmü 
katma bütçeler haklanda da uygulanır. 

3. Bağlı cetveller : 

A) C, Ç, G ve F cetvelleri : 

MADDE 5. — 26.5.1927 tarihli ve 1050 sayılı Mulhasebei Umumiye 
Kanunumın 29 ncu maddesi gereğince : 

a) G-elir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren 
(C) cetvel, 

,b) Kanunda bağlainmış vatani hizmet, maaşlarını gösteren (Ç) 
de'tveli, 

c) (Mecek yıllara geçici yülklemımelere girişmeye yetlki veren ka
nunları gösteren (G) cetveli, 

d) Maliye Bakanlığı bütçeisiniin 14.480 nci (ihtiyat ödemeği) 
maddesinden aktarma yapılabilecek maddeleri göfsftleren (F) cetveli, 

Bu kanuna bağlıdır. 

B) Cetveli : 

MADDE 6. — Devlelt gelirlerinin öasl hükümlerine göre tarh ve 
fbahisiline 1972 Bütçe yılında da devam olunur. 

Musul peltrolerlünıden teraküm eden (100) milyon liralık hisseden 
1972 malî yılı içinde tahsil edilecek kılsmı, (B) işaretli cetvelin (Çeşit! 
(gelirler) maddeısİMıe gelir kaydolunur. 

Bütçe Karına Koınıisyonuıuuı değiştirici 

B) Aktarma : 

MADDE 4. — Talsıairiiüinn 4 nöü maddesi aynen kabul edilmiıştiir, 

3. Bağlı cetveller : 

A) C, Ç, G ve F cetvelleri : 

MADDE 5. — Tasarımın 5 nci maîddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) U cet celi : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen kafruî edilmiştir. 
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MADDE 7. — Personel kanunları gereğince 1.3.1970 - 30 .11.1970 
tarihleri arası için tahakkuk Gidecek aylık farkların ödenmesi 1972 
malî yılında yapıldığı takdirde bu miktarlara ait (Sandığa tabi işti
rakçilerden alınacak) keseneklerle (Giriş aidatı, artış farkları dâhil) 
karşılık ve % 1 uislbetindeki ek karşılıklardan 1323 sayılı Emen im ek 
geçici 11 nci ve 1327 sayılı 'Kanunim .ek geçici 34 ııcü maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sanldıgına ödennıiyecek kısımları 1972 gelir bİUeesine 
irat kaydolunur. 

MADDE 8. —• 2005 sayılı Karnına göre yönetilen okul pansiyonla-
rında görevli kimselerin, 857 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 
sayılı Kanunla eklemen ek geçici 32 nci madde uyarınca Devlet mennur-
luğuna intibakı yapılmış olduğundan, okul pansiyonları hakkındaki 
20Ö5 sayılı Kamunda değişiklik yapılıncaya kadar, okul panjiyomlan 
gelirlerinin % 25 i bütçeye «B/2 vergi dışı normal gelirleri» bölümünün 
«bl.ut.oV/- iiCoi ii'iaüiuC'ijjjiie «JL dü'ij.ıyGr-.iUL <c^a.i ucıetleri yo isü» a-cı ÜÖ gelir 
kaydolunur. 

C) M Cetveli : 

MADDE 9. — 6 . 7 . 1931 ve 1838 sayılı Kanımun bası maddelerini 
değiştiren 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek okul pansi
yonları ile Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığına bağk sağkık okulları 
öğrencilerimden 1972 yılı içerâsiaııde akmcak nereliler, bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

D) O, P ve T cetvelleri : 

MADDE 10. — 7 . 6 .1939 tarihli ve 8334 sayılı Millî Müdafaa 
Mükellefiyeti Kanuorunun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1972 bütçe yılı alım değerleri 
ıbağlı (0) işaretli cetvelde, aynı kanunun 33 nci maddesi gereğince 
alınacak motorlu taşıtların alım değerleri bağk (P) işaretli cetvelde 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştiıişi 

MADDE 7. — Taşanımı 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tadarının 8 nci ma'ddeüi aynen kaibul edilmiştir. 

C) M cetveli :. 

- Tasarının 9 ncu maddesi aynen feaibul edilmiştir. it:^-.uum 

D) O, P ve T cetvelleri : 

MADDE lö. — Tasarının 10 n'cu maıddeısıi aynlen kabul edilmıiştitr. 

http://�bl.ut.oV/-
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ve 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 ısayüı Kamumun 9 ucu maddesi gereğince 
kurumlanıl satınalacaklan taşıtların, âzami satuıalma bedelleri de bağlı 
(T) işaretli ceitvelıde gösterilmiştir. 

E) B Cetveli : 

MADDE 11. — Gilder tertîpleıiiaıldein yapılacak harcamalara ailt 
flormıül, (R) işıaretli cetevelde gösterilmiştir. 

F) II Cetveli : 

MADDE 12. — 6245 sayılı HarcıraJh Kanununa göre yapılacak 
ödemelerde 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci maddesi hükmü, 
personelin yeni kadrolarının dereceleri esas alınmak suretiyle 1972 
imalı yılında da uygulanır. Harcırah Kanununun 33 ncü maddesinin (a) 
ve (b) bentlerinde yazık niısbeft ve yevmiye miktarlarına ilişkin kayıt-
layıcı hükümler uygulanmamak üzere bu madde ile aynı kanunun 34, 
45 ve 50 nci maddeleri gereğince !her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti ge
reken, misil, nistoet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

1327 sayılı Kanunun intibak hükümlerine göre bulundukları dere-
oeîden daha aşağı derecelere intibak ettirilenlerin yolluklarının intibak
lardan evvelki dereceleri üzerinden ödenmesine devam olunur. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife gören Defterdarlık kon
trol memurları için en az yevmiye miktarı, 25 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanllaırı ile birlikte memuriyet 
merkezleri dışında tert&bedilecek çalışmalara katılmaları Ihalimde gün
deliklerinin bu miktar üzerinden ödenmesine (devam olunur. Aynca 
Harcırah Kanununun 37 nci maddesindıeki asgari 4 lira yevmiye de 15 
liraya çıkanlmıştıır. 

Harcırah Kanununun 29 ncu ve 45 nci maddeleri ile sözü geçen ka
nuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetveldeki (475) liralık tutar yerine 6 nci 
derece kadrosu, (2) sayılı cetveldeki (1 000) liralık tutar yerine de 
1 nci derece kadrosu esas tutulmuştur. 

Bütçe Karnın Korrmısyonıınun değişti çişi 

E) R cetveli : 
MADDE 11. — Tasarınan 11 nci mıad'dlefei aynen kabul edilmiştir. 

F) II cetveli : 

MADDE 12. — Tasarımın 12 nci ımaddesi aynen kabul edilmişto'. 



Hükümetin teklifi 

Yurt dışıma vıe yurt dışında uçakla yapacakları vazife seyahatlerin
de Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan, Ba
kanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurmay Başkanı, 
Kuvvet Komutanları ile resmî davete dcalbet suretiyle seyahat eden eş
lerine kadro dereceleri bir olan subay ve Devlet memurları, müsteşar 
ve elçilere Bakanlar Kurulu Kararına müsteniden yaptıkları daimî ve
ya geçici vazife seyahatlerinde 1 nci, bunların dışındakilere turist 
sınıf üzerinden yol masrafı ödenir. 

Ancak, yabancı memleketlerde görevli elçilerden diğer memleket
lerde de temsil vazifesi verilmiş (bulunanların yurt dışında yaptıkları 
vazife seyahatleri ile elçilerden yurt dışunda bir yere veya merkeze 
istişare maksadiyle çağırılanlara, kararname alınmaksızın 1 nci mevki 
üzerinden yol masrafı verilir. 

Harcırah Kanununun 34 ncü maddelsi şümulüne girenlerin yurt dışı 
yevmiyelerinde tatbik olunacak emsaller 10 . 8 . 1970 tarihinden evvel 
ödenen döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbiit 
olunur. 

Harcırah teslbitinde (H) işaretli cetvelde gösterilen kadro ve yev
miye miktarları nazara alınır. 

Bilimsel çalışmalar yapmak üzere yurt dlçi yevmiyelerinin 2 veya 3 
misli ödenmek üzere yabancı memleketlere gönderilen doçent ve profe
sörlerin 10 Ağustos 1970 tarihinden önce ellerine geçen döviz miktarına 
eşit dövizin yeni kur farkları kurumlarınca ilgililerin yevmiyelerinin 
verildiği tertiplerden ilâveten ödenmek suretiyle karşılanır. 

Atatürk üniversitesi öğretim üyesi ve yardımcılarından 4489 ve 
4936 sayılı kanunlar hükümlerine göre dış ülkelere gönderilenler hak
kında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

Bütee Karma Komisyonunun değiştirişi 

S 
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Hükümetin teklifi 

G) L Cetveli : 

MADDE 13. — ödemekleri Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer 
alan Atatürk Üniversiteısli ile Karadeniz Teknik üniversitesine ait Ku
ruluş, Kanunumdaiki öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan 
1972 bütçe yılında kullanılmıyacalk olanlar, (bağlı (L) işaretli cetvelde 
(gösterilmiştir. 

II - Kamın personeli ve kadrolara ilişlkim, hüktümler : 
ılj Katsayı esası : 

MADDE 14. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ncü 
maddesi uyarınca sınıflara ait gösterge tablosunda yer alan gösterge 
rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesinde 1972 yılında (7) kat sayı 
uygulanır. 

2. Kadrolara ve aylıklara i'linlkin hükümler : 

A) İntibak kadroları : 

MADDE 15. — Görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanmasını 
ve Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
unvan stıandardiaaayonımun yapılmıasmı sağ'iamıaık üzere 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesinin Bütçe kanunlarına 
kadro cetvelleri eklenmesine iîıişfein hükmü 1.3.1973 tarihine kadar 
ertelenmiştir. 

1322 sayılı Gecnl kadro Kanunu ite kurumlara tehsis edilip de inti
bak işlemlerinde kııî'ıanılmıs bulunan 'kadrolar ile 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununun 9 ncıı maddesi hükümleri uyarınca 'kurumlara tahsis 
edilmiş bıiluman kadrolar!, (her hangi bir suretle 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna ekli TK cetveline iade edilmiş olanlar hariç) 1972 bütçe yılı için 
de geçerlidir. 

1323 sayılı Cknel kadro Kanununun 3 ncü maddesi uyarınca 'alınan 
13.11.1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar hükümleri 1972 
bütçe yılında da uygulanur. 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

G) L cetveli : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

II - Kamu Personeli ve Kadrolara ilişkin Hükümler : 
1. Katsayı» esası : 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2. Kadrolara ve aylıklara ilişkin hükümler : 

A) İntibak kadroları : 

MADB3 15. — Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin hasırlanmasını 
ve Devlet Personel Dairesince unvan tstandardiızasyonunun yapılmasını 
sağlamak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maile
sinin 'Bütçe kanunlarıma kadro cetvelleri eklenmesine ilişküru hüküm 
3.3.1973 tarihine kadar ertelenmiştir. 

1322 sayılı Genıel Kadro IKanunu ile kurumlara tahsis edilip de infct-
bak işlemlerinde kullanılmış bulunan kadrolar ile 1376 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanununun 9 ncıı maddesi hükümleri uyarınca kurumlara tahsis 
edilmiş olan kodralar, (her hangi bir suretle 1971 yılı Bütçe Kanununa 
ekli T. E. Cetveline iade edilmiş olanlar hariç) 1972 bütçe yılı içilru de 
geçerlidir. 

1322 sayılı Genel 'Kadro Kanununun 3 ncü maddesi hükümleri uya
rınca alınan 13 .11.1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar hü
kümleri 1972 bütçe yılında da uygulanır. 



Hükümetin teklifi 

Kurumlara 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi 
gereğince T.K. (torba kadro) cetvelinden verilmiş 'bulunan kadrolardan 
1.3.1972 tarihine kadar kullanılmamış olanlarla, bu tarihten sonra her 
hangi bir surette boşalanlar bloke tutulur. 

Kurumlar 1972 bütçe yılı içinde kadrolarının yurt içi ve yurt dışı 
olarak ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışını yaparak Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesine ibildirirlteP. Bu hüküm 1972 bütçe 
yılında kuruma tahsis odiilen kadrolar hakkında da uygulanır. Bu tesbit 
yapılıncaya kadar 1970 yılındaki üniteler arasındaki kadro dağıtımı 
esas laJhnır. unvan standaırdıizasyonu yapılıncaya kadar Genel kadro 
Kanunu ila verilen kadrolara intibakları yapılan Devlet memurları bu 
kadroların tahsis edildiği görevin eski unvanlarını taşırlar. İntibaklar 
yapıldığı sırada teşkilât kanunlarının ilgili madde veya 5439 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi hükümlerine dayanılarak başka görevlerde çalış-
tarıîanlaa1 fiilen ifa ettikleri görevin unvanını, unvan stand-ardizasyonu 
ve ünitaler arasında kadro dağılımını, yeniden yapılıncaya kadar mu
hafaza ederler. 

Kuramların 1972 bütçe yılı içinde kullanıac akları yurt dışı kadro
ların srnıfiıaır ve derieceler itibariyle sayısının teşbihinde 1322 sayılı Ge
nel kadro Kanununun; yürürlüğe girdiği tarihte işgal edilen kadro sayısı 
esas alınır. 

657 sayılı Devlet memurları Kanununun kademe ilerlemesine ilişkin 
hükümifcri 1.3.1973 tarihime kadar ertelenmiştir. Bu fıkra hükmü, 657 
sayılı kanun kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını adı gecmı ka
nuna göre alan kuruluşların personeli hakkında da uygulanır. 

Bu madde hükümleri katma bütçeli kuruluşlar içıin de geçerlidir. 
Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa 

Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay başkanlıkları, hakimlik ve savcılık 
mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde olanlar 
hakkında bu maddenin 1 ve 2 nci fıkraları hükmü uygulanmaz. 1322 
sayılı Kanunla Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

Kurumlara yukardaki Ifıkralar gereğince ftahsis edilmiş buluttııan 
kadrolardan 1 . 3 . 1972 tarihinde boş olanlarla 1972 bütçe yılında (her 
hangi bir surette boşalanlar bloke tutulmak üzere kurumlarınca Maliye 
Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesine bildirilir. Bunlardan îtein mahi
yeti icaibı kullanılması lüzumlu olan kadrolar Maliye Bakanlığının gö
rüşü alınarak Devlet Persoinel Dairesi tarafından tesbit olunur. 
Bloke kadrolara atama yapılması Maliye IBakanlığı ve Devlet Personel 
Dairesinin olumlu görüşün© bağlıdır. 

Kurumlar 1972 bütçe yılı İçinde kadrolarının yurt içi ve yurt dışı 
olarak ve kurum içinde üniteler itibariyle dağılışını yaparak Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Personel Dairesine bildirirler. Bu büküm 1972 bütçe 
yılında kuruma tahsis edilen kadrolar hakkında da uygulanır. 'Bu tesbit 
yapılıncaya kadar 1970 yılındaki fünitelerarası kadro dağılımlı esas alı
nır. Unvan standardizasyoinu yapılıncaya kadar Cenel Kadro Kanunu 
ile verilen kadrolara intıbaldarı yapılan Devlet Memurları bu kadroların 
tahsis edildiği görevin leski unvanlarını taşırlar. İntibaklar yapıldığı sı
rada Teşkilât kanunlarımın ilgili madde veya 5439 sayılı İKa'mınun 2 sılcı 
maddesi hükümlerine ıdayanılarak başka görevlerde çalıştırılanlar fiilen 
ifa ettikleri görevin» unvanını, unfvan 'standardizasyohu ve üniteler ara
sında kadro dağılımı yeniden yapılıncaya kadar muhafaza ederler. 

Kurumların 1972 bütçe yılı içinde yeniden talebedecekleri yurt dışı 
kadro sayısı, 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihteki kanuni kadro sayısını a'şmıyacak şekilde Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Personel Dairesiniını yapacağı müşterek teklif üzerine Bakanlar 
Kurulunca tesbit Olunur. 

Hizmetin mevcut kadrolarla yürütülmemesi halinde kurumlar kullana
madıkları kadroları Devlet Personel Dairesine iade etmek ve Maliye (Ba
kanlığına bilgi vermek suretiyle aynı adette diğer derecelerden başka 
unvanlarla kadro talebedeıbilirler. Tahsis edilecek bu kadrolar hakkında 
Devlet Personel Dairesi ile Maliye Bakanlığınca olumlu görüş bildiril
mesi şarttır. 



Hükümetin teklifi 

Anıayaaa Mahkemesi, Damşıtay ve Sayıştay başkanlıklarına, hâkimlik 
ve savcılık mesleklerinde ibulnmanlarla bu meslekten sayılan görevlerde 
olanlara verilen kadrolar kaldırılmış yerine ekli kadrolar [konulmuştur. 

156 — 

! Bütçe Kanma, Komfeyoııııııun değiştirişi 
| 1972 bütçe yılımda atamaları yapilaoaik olan «mecburi biaıneiiMLer, 
i intıibaJkı yapılacak sözleşmeli personel, askeri'ik gıör'evüiruden dönece'Mer 
! iîe yenli ahmacajk din görevlileri içim ve 657 sayılı Devlet Memurları 
i Kainuaıunun âmir Ihülkıümleı'i .gerekince kadro tahsisinim zorunlu 'oldu-
| ğu haillerde yakardaki fılkra hükümlerine göre ikaidro teinini mıümlkün 
! •olmajdığı takdirde ilgüla kurumun telkllifi ve IMadÜye iBalkanhğı ile Bev-
| let Personel 'Dairesinin 'görüşü üşenilme İkaidro ihıiasma İBıalkanlar Eımı-
•; luzLöa (karar verilir. 

657 sayılı Devlet Memıurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ekle-
i nen, tik geçici maddelere göre yapılan liriıUbaiklarda oafiıaya, çıkacak 
! baltalar veya itdraalı işlemlerle kasai mercilerce verilen kararlar sonu-
i cunda yapılması geıteiketn düzelmeler dolayısiyîe Maliye Bakanlığı ile 
I Devleli Personel Badretsikıin ınüştereik tekliü üzerine kadro iptali, ve 
| ilhdaisıma Balkanlar Kurulu yetkilidir. 

13 . 11 . Î971 tarihli 7/3434 sayılı Kararname gereğince KIL'AITLI-
| lara talhsisi ge-e'bli kadrolar, intıbaika esas kadroların ialdeM şartiyil-B 
\ Bevieıt Personel Baiıtesdınıin uygun mütalâası üzerime Bakanlar Kura-
I Inuca verilir. Değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir. 
; ;Bu madde hükümleri kalkma bütçeli Ikuruiluşlaır içüjn de geçerlidir. 
: Cumhuriyet ıSenıaitoisıı, ıMillet Meclisi, C'unihmfbaşlkamlığı, Anayasa 
' Malfrkemesi, Danıştay ve Sayıştay başkanlıkları, hâteirnllik ve saıvoılıik 
; mesleklerinde bulunanlarla İbu meslekten sayılan gıörevderde olanlar 
i halk'terda :\u «raddenin 1 ve 2 nci fıkraları 'hükmü uygulanımaiz. 1322 
| sayıh •Kanunla Cumhuriyet Senatosu, 'Millet Meclisi, Gunıhurbaşkaıı--
! ,1'jğı, Anayasa 'Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay başkanlıklarına, hâ-
| 'kiımlMk ve savcıLik mtelekleıjiinjde bulunanlarla İbu melsleikten sayılan 
i görevlerde olanlara, verilen kadrolar kalldırılmış, yerine öklü [kadrolar 
I kcnulmaiist.ur. 

Hâkimlik ve ısavcılık mesleklerinde veya bu meslekten sayılan gö-
; devlerde bulutoanliardan üst derece aylık alanlara her hangi bir suret-

http://kcnulmaiist.ur
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B) Yurt dışı kadrolarda çalıştırılan Devlet memurları aylıkları : 
MADDE 16. — 657 iSayık. Devlet Memurları Kanuinu!nun değişik 

158 nci maddesi uyarımca sürekli görevle Kurumların yurt dışı kadro
larında çalıştırılan Devlet memurlarının aylıkları; aynı kanunun 150 
nci maddesi ile tasfoiıt edilecek kat sayıları, gelecek yıl Butça Kanunla
rında veya Bütçe kanunlaffliaiia ek kattuınlarda gösterilinceye kadar halen 
fmlumdukları veya tenlfiaın ataiL-UIüiarı derecelerin tekabül etilıiMeri e£̂ :i 
lerecelere göre 10 Ağustos 1970 tarihinden önce bulunulan memleketler
le ele geçmesi gereken (döviz miktarını geçmayecek sekilide ödenir. 

Memurun eline geçmesi gereken döviz miktarımın muhafazası yö
nünden, Türk parasının yabancı paralara karşı gösterdiği değer dü-
üklükleri nazara alınır, Doğacak fark maaş bordrolarında «Dış memle-
set tazminatı» adı altımda açılacak ayrı bir sütunda gösterilir. Bu fark 
/ergiye tâbi tutulmaz. 

Bu kanuna tabii kuruluşların yurt dışı kadrolarında sürekli görevle 
^alıştırılan, idari memurlarla telsizcilerin aylıkları da yukardaki esaslar 
âkilinde işleme tabi tutulur. 

MADDE 17. — Kurumlanın yurt ıdışı kuruluşlarında Bütçe kanun
larının (D) cetvelinle göre veya Teşkilât kanunlarına müsteniden üc-
letl veya sözleşmeli lOİarak çalışltırlmıak üzere 30 . 10 . 1970 tarihine 
cadar abuan ve halen çalışmakta bulunan personelden Türk uyruklu 
lup da 1327 sıayilı Kanun hükümlerine göre intibak işlemleri yapıılıan-

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

le verilmiş olan aylık derecelerine eşit kadrolar şahısa bağlıdır. Bun
lar her bangi ıbüır sebeple boşaldıkları takdirde kaldırılmış sayılırlar. 
Bu görevler için yeniden kadro tahsisi Bütçe Kainununa elk kanunlarla 
yapılır. 

12 . 3 . 1984 tarih ve 440 sayılı Kamunun geçici 8 nci maddesindeki 
üç yıllık süre, halen bu bükme göre Bakanlık kuruluşlarında çalıştırı
lan personel baklanda 23 . 2 . 1973 tarihine kadar uzatılmıştır. 

B) Yurt dışı kadrolarda çalıştırılan Devlet memurları aylıkları : 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişlik 
156 ı;u3i maddesi uyanînca ısürekli görevle kurumların yurt dışı kadro
larımda çalıştırılan Deylet memurlarının aylıkları, aynı Kanunun 150 nci 
maddesi ile fcesbit edilecek katsayıları, gelecek yıl bütçe kanunlarında 
veya bütçe kanunlarına ek kanunlarda gösterilinceye kadar halen bu-
lundulkları veya terfian altandıkıları derecelerin tekabül etolden es
ki derecelere göre 10 Ağustos 1970 taribin'den önce bulunulan memle
ketlerde ele geçmesi gereken döviz miktarını geçmâyecefk şekilde öde
nir. 

Memurun elime geçmesi gereken döviz miktarının mulhaıfaisaısı yö
nünden, Tank parası ile yaibancı paralar arasında vukubulacaik değer 
değişiklikleri nazara alınır. Türk, Lirası, tutarında artış sureciyle mey
dana gelecek fark maaş bordrolarında açılacak ayrı bir sütunda gösteri
lir ve bu fark vergiye tabi tutulmaz. 

Bu Kanuna tabi •kuruluşlarıaı yurt dışı (kadrolarında sürekli gö
revde çalıştırılan idari memurlarla telsizcilerOn aylüklaal da yıkarda
ki esaslar dâhilinde işleme tabi tutulur. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen Ikabul edilmiştir. 
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lar 657 sayılı Devlelt Memurları Kanunu ile 15 nci madde hükmüne 
tâbidir, intibakı yapıılinıyan personel ille yabancı uyruklu personel 
ShaJkkııiîida 18 noi madde hülkümleTİ uygulanır. 

İBunların ücret statülerinin yeniden tesbiitine kadar 1327 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden iönceiki esas ve emsallere göre ellerine 
geçen döviz miktarları üzerinden aylık ve ücretlerin ödenmesine devamı 
olunur. 

Bunlardan kurumlarınoa terfi ettirileceklerini yeni terfi ettikleri 
derece, kademle vieya ücret seviyesindeki aylık veya ücretleri 1327 sa
yılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki esas ve emsallere göre 
(hesaplanacak ıdöviız miktarları üzerinden ödenir, yeniden işe alınacak 
personelin dövizle ödenecek aylık veya ücretti yukarıdaki fııkraida be
lirtilen esas ve emsallere göre teslbilt ve tediye olunur. 

C) Sözleşmeli olarak eahştırûmüar aylıkları : 

MADDE 18. — 1971 Bütçe yılı içinde sözleşmeli olarak çalıştırıla
bilecekleri öngörülen 657 sayılı Kanunla Uygulanmasına son veriletti 
4/10195 sayılı Kararnameye bağlı Yönetmelik bükümlerine göre veya 
(E) cetvelinden alınan kadrolarda istihdam edilmekte iken yabancı 
uyruklu oldukları için intibakı yapıliamıyan kimseler eski sözleşme üc
retleri esas alınmak suretiyle: 1972 Bütçe yılında da sözleşmeli olarak 
çalıştınlabiilirler. 

3. Sosyal yandım ve yan ödemelere ilişkin .hükümler : 

A) Aile yardımı : 

MADDE 19. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 202 - 205 
nci ve 926 sayılı Türk SıiülâJhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153 - 156 
ncı maddeleri gereğince ödenecek olan a&le yaıidımı, 1972 malî yılında 
yalmız çocuklar içlin verilir. 

Bu ödemeler beher çıocuk için 10 liradır. 

I.iütro Karına, Konıjisyoıııuum. değiştirişi 

(') Sözleşmeli olarak cjıhştırûanlanu aylıkları : 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci 'maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3. 'Sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin hükümler : 

A ) Aile yardımı : 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen (kabul 'edilmiştir. 
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B) Doğum yardımı : 

MADDE 20. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanuınunun 207 nci 
ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun. 176 ncı mad
deleri gereğince ödenecek olan doğutaı yardımı, 1972 malî yılı için ke-
Bintfisıız 200 lira olarak ödenir. 

C) Ek ders ücreti : 

MADDE 21. — A) 657 s'alyılo. Devlet Memurları Kaanmur. un 
değişik 176 ncı maddesi gereğince eğitim ve öğrenim kurumları ile 
okul, kurs ve 1472, 1469 sayılı kanunlarla Üniversite ve Akademilere 
bağlamam yüksek okullarda ek ders okutan öğretmenlerle öğretim üye
lerine veya diğer Devlet memurlarına ödenecek saat başına ek ders 
(ücreti 1972 malî yılanda aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

Gündüz Gece 

a) Yüksek okullarda 
Öğretim görevlisi öğretmen 
Doçent 
Profesör 

(b) Mühendis yetiştiren okullarla yüksek dere
celi tekniiık olmllarda görev alan 
öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 

e) Orta dereceli okul ve kurslarda 
d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile 

ilgili meslekî okul ve kurslarda asili görevi 
öğretmemlik olmıyanlardan 

25 
35 
55 

40 
eo 
75 
10 

35 
45 
75 

50 
75 
100 
15 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

B) Doğam yardımı : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C) Ek ders ücreti : 

MADDE 21. — A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de
ğişik 178 ncı maddesi gereğince eğitim ve öğretim kurumlan ile okul, 
kurs ve 1472, 1469 sayılı kanunlarla üniversite ve akademilere bağlanan 
yüksek 'okullarda ek ders okutan öğretmenlerle öğretim üyelerine veya 
diğer Devlet memumrlarına ödenecek saat başına ek ders ücreti 1972 
malî yılında aşağıdaki miktarlar üzerinden ödenir. 

ıa) Yüksek okullarda öğretim görevlisi öğret
men 
Doçent 
Profesör 

'b) Diş hekimi, eczacı ve mühendis yetiştiren 
okullarla yüksek dereceli teknik okullarda 
görev alan öğretim görevlisi, öğretmen 
Doçent 
Profesör 

c) lOrta dereceli okul ve kurslarda 
d) Kurumların elemanlarının yetiştirilmesi ile 

ilgili meslekî okul ve kurslarda aslî görevi 
öğrstmenlik olmıyanlardan 

Gündüz 

20 
30 
40 

30 
40 
50 
10 

(Gece 

30 
40 
50 

40 
50 
60 
15 
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Gündüz iGtece 

1. Kurum personeline 20 25 
2. Kurumun dışından temin olunan perso

nelle uhdesinde resmî görev bulunmıyan 
kişilere 30 35 

3. (a) fıkrasındaki personele hizalarındaki 
miktarlar ödenir. 

4. Asli görevi öğreitimenlik alanlara 15 20 

B) öğretim kurumlarınca vekaleten tâyin edilecek memur bu
lunmaması dolayısiyie 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı 
maddesinin son fıkrası uyananca orta ve yüksek dereceli okulların öğ
retmenlik ve öğretim üyeliğine açıktan vekil tâyini halinde bu vekil
lerim okutacağı haftalık ders saati adedi öğretmenlerin özel kanunla
rına göre aylıik karşılığı okutmakla yükümlü bulundukları ders saatli 
adedinden az ise, vekâlet ücreti yerime yukarda teslb.it edilen miktarlar
da ek ders görev ücreti ödenir. 

C) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 
Stayılı Kanunla değişik 150 nci maddesi uyarmca ödenecek ek ders görevi 
ücretleri için yukarda yazılı esaslar ve miktarlar uygulaınır. 

D) 439 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar asli görevi 
öğretmenlik veya öğretim üyeliği (profesör, doçent, öğretim görevlisi 
dâhil) olanlara aşağıda tesMt olunan haftalık ders saatlerinden fazla 
ders okutmaları halmde ek ders görevi ücreti ödenir. 

Bütye Kanma Komisyoııumm değiştirici 

Gündüz (Jece 

1. Kurum personeline 20 25 
2. Kurumun dışından temin olunan perso

nelle uhdesinde resmî görev bulunmı
yan kişilere 30 35 

3. (a) fıkrasındaki personele hizalarında
ki miktarlar ödenir 

4. Aslî görevi öğretmenlik olanlara 15 2C 

B) öğretim 'kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek mısîmur fbulun-
maması 'dolayısiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı mad-
idesinin so'i fıkrası uyarmca orta ve yüksefk dereceli okullarım Öğretmen
lik va öğr;.'l;lw. üyeliğine acı'kLun ve'kil 'tâyini halinde Ura vekillerim oku-
tacafu 'haftalık 'ders üaati adedi öğretmenlerin özel Ikanunlarına gör»: 
aylık karşılığı okutmaMa yükümlü bulundukları ders saati adedinden 
TMÎ .-.r>'pı, vekâlet ücreti' yerilip yukarda 'tel-ibit edilen miktarlarda ek der. 
görev ücreti ödenir. 

O) 928 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 132i 
•.'.'.ayılı İt^aıumla değişik 150 nci maddesi uyarınca ödenecek *elk ders gö-
v?n iicrj'iinri işm yukarda yazılı ©saMar ve ımiktarlar uygulanır. 

D) 430 sayılı Kanonda değişiiklik yapılıncaya kadar ajslî görev 
öjrebnnenlük veya öğret'kn üyeliği (profesör, doçent, öğretim görevlisi 
dâhil) olanlara aşağıda teısbit olunan haftalık ders saatlerinden fazk 
ders 'diz ut malan halinde ek ders görevi ücreti ödenir. 

http://teslb.it
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Maaş karşılığı haftada 
oloıtulacak ders ücreti 

a) Yüksek: okullarda (profesör, doçent ve öğ
retim görevlileri dâhil) 
öğreıbmem, 12 
Atelye öğretmeni 18 
Müdür, müdür başyardimcılığı, müdür yar
dımcılığı yapan öğretmenler 6 

b) Lise ve dengi okullarda 
öğretmen 18 
Aıtelye öğrdtimeni 24 
Müdür, müdür başyardımcılığı, eğitim şef
liği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler 10 

c) Orta ve dengi okullarda 
Öğreltmen 21 
Atelye öğretmeni 26 
•Müciür, raii&ii'r başyardımcılığı, eğitim şefli
ği, müdür yardımcılığı yapan öğretmenler 10 

id) (Köy ve ilçe, bölge kurslarında görevli atel
ye öğretmenleri 34 

II - 926 sayılı Türlk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen ek 4 mcü madde 
gereğince, harfo okulları, sınıf okulları ve harb akademilerinde ders 
görevi verilen, 

ıa) iSivil üniversite öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, profesör 
ve doçentlere, 

b) Profesör, doçent unvanını kazanmış olan veya öğrettim üyeliği 
niteliği üaıiversilte senatoısuıiüa ıkabul edilen asker kişilerden asli öğretim 
üyetsi olmıyanlarta, 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 
Maaş karşılığı haftada 
ökütulacaik ders ücreti 

12 saat 
18 » 

a) Yüksek okullarda (profesör, doçent ve 
öğretim görevlileri dâhil) 
Öğretmen 
Atelye öğretmeni 
Müdür, müdür başyardımcılığı, müdür 
yardımcılığı yapan öğretmenler 

b) Lise ve dsngi okullarda 
Öğretmen 
Atelye öğretmeni 
Müdür, müdür başyardımcılığı, eğitim 
şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğ
retmenler 

c) Orta ve dengi okullarda 
Öğretmen 
Atelye öğretmeni 
İMüdür, müdür (başyardımcılığı, eğitim 
şefliği, müdür yardımcılığı yapan öğ
retmenler 

d) Köy ve ilçe (bölge kurslarında görevli 
atelye öğretmenleri 

II - ©26 sayılı Tin'k Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31.7.1970 
tarih vs 1323 sayılı Kanunla ilâve edilen cik 4 ncü madde gereğince 
harb okulları, sınıf okulları ve har(b akademilerinde ders görevi verilen, 

a) Sivil üniversite öğreitim üyeleri, öğretim görevlileri, profesör 
ve doçentlere, 

ib) Profesör, doçent unvanını kazanmış olan veya öğretim üyeliği 
niteliği üniversite senatosunca (kabul ödileaı asker (kişilerden aslî öğre
tim üyesi oîmıyanlara, 

18 » 
24 » 

6 saate kadar 

Sİ saat 
26 » 

6 saate kadar. 

34 saat 
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Saat basma ödenecek ders ücreti 1972 yıilınida aşağıdaki miktarlar 
iİzerindem; ödenir. ödenecek bu, ücrettiler, ünliversıüte tazminatına haM 
g6târm®z. ücretler hakkımda 7244 sayılı Kanılımın 3 ncü maddesi hük
mü uygulanmaz. 

öğneit(im görevlisi 40 TL. 
Doçemlt 60 TL. 
Profesör 75 TL. 

D) Farda çalışma ücreti : 

MADDE 22. — 1972 bütçe yılında 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı 
Kamınla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kaınununıun 178 nci 
maddesine göre ödemeciek fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar aşa
ğıda ibelıMilmişıtir. 

I -< Devlet memurları fazla çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan fazla çalışma program-
lanna dayanılarak ,sıa.a!t başıma yapılacak ödeme miktarlarının âzami ve 
asgari hailleri aşağıda, gösterilmiştir : 

a) ıSağlıik ve yartdımicı sağlık hizmetleri sınıfında 2 - 20 TL. 
b) Teknik 'hizmetler sınıfımda 2 - 20 TL, 
c) Diğer sınıflarda 2 -15 TL. 
II - GörevleıikiMi mahiyetti icabı fazla çalışma programı uygulan

masınla imkân ölmıyan ernsniiyet hizmetleri sınıfında görevli Devlelt 
memurlarıma ayida 200 TL. fazla çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet hizmetleri .sınıfıma ıdâlhil olmakla beraber yıllık izinde bu
lunanlar ile okul, kurs ve selmıiner gibi hizmet içi eğitim ve Öğretime 
ikatiilianlara yıllık iızüm, eğitim ve öğretim süresince her hangi bir ödeme 
yapılmaz. 

III - 657 sayılı Devlet Memurlara Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
ilâve edilen ek ıgeçici 6 ve 9 ncu maddelerde yazılı kurumlar persone
lime ödenecek fazla çalışma ücreti, kurumlarca hazırlanacak ve Maliye 
Başkanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüsü alındıktan sonra Ba
kanlar Kurulundan geçiılilecek yönetmelilklerle düzenlenir. Bu kurum-

Üiitçe Karma Komisyon urum dcğışt irişi 

Saat basına ödenecek 'ders ücreti 1972 yılında aşağıdaki miktarlar 
üzerinden ödenir. Ödenecek bu ücretler, üniversite 'tazminatına halel 
getirmez. Ücretler hakkında 7244 sayılı 'Kanunun 3 ncü maddesi Ihükmü 
uygulanmaz. 

Öğretim görevlisi 30 TL 
Doçent 40 Tl. 
Profesör 50 Tl. 

D) Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 22. — 1972 bütçe yılında 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sa
yılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 
nci maddesine göre ödenecek fazla çalışma ücretlerine ilişkin esaslar 
aşağıda belirtilmiştir. 

I - Devlet Memurları Fazla Çalışma Yönetmeliği hükümlerine göre, 
Bakanlar Kurulu karariyle yürürlüğe 'konulan fazla çalışma program
larına dayanılarak saat basma yapılacak ödeme miktarları âzami ve 
asgari hadleri aşağıda gösterilmiştir : 

a) 'Sağlık ve yardımcı sapık hizmetleri sınıfında S - 20 Tl. 
b) Teknik hizmetler sınıfında 2 - 20 Tl. 
c) Diğer sınıflarda 2 - 15 Tl. 
ÎI - Görevlerinin mahiyeti icabı fazla çalışma programı uygulan

masına imkân clmıyan emniyet hizmetleri sınıfında görevli Devlet me
murlar ı ile Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarından operasyon, kıy
metlendirme ve destek hizmetlerini yürüten personele ayda 2ö0 Tl. fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında bulunanların, aylıksız izin, yıllık izin 
ve yurt dışına gönderilme halleri dışında fazla çalışma ücretleri kepil
mez. 

IÎI - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla 
ilâve edilen ek geçici 6 ve 9 ncu maddelerde yazılı kurumlar personeli
ne ödenecek fazla çalışma ücreti, kurumlarca hazırlanacak ve Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra Ba-
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lar personelime ödenecek oları fazla çalışma ücreti, Devlet memurlarına 
öidenecek iasla çalışma ücretinin kapsam ve miktarını aşamaz. 

E) İş riski, iş güçlüğü ve eleman teminindeki güdük zararın : 

MADDE 23. — 1972 bütçe yılımda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tandı ve 1327 sayılı Kanunum 71 nci maddesi ile 
ilâve ©dilem, ek madde gereğince: 

I - Hayat ve sağlık baikımından tehlikeli olan görevlerde bilfiil 
çahişjamlara aşağıda göstıerdlem miktarlarlda (iş rüsM zamanı) ödeneMir. 

A) Sağlıik ve yardımcı sağbk hiznuettleri sınıfında : 
Aydia 100 - 400 TL. 
B) Teknik [hizmetler sınıfında : 
Aiyda1 100 - 400 TL. 
C) Diğer hizmetler srmıflarMida : 
Ayda 100 - 300 TL. 

Btitre Karma Komisyonunun değiştirişi 

kanlar Kurulundan geçirilecek yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönet
meliklerden mahallî idarelerle (İl özel idareleri ve belediyeler) igili 
olanlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü alındık
tan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanır. 

Bu kurumlar personeline ödenecek olan fazla çalışma ücreti, Devlet 
memurlarına ödenecek fazla çalışma ücretinin kapsam ve miktarını aşa
maz. Ancak, çeşitli kanunlarla tahmil olunan işlerin kanunlarla öngö
rülen zamanlarda tamamlanmasının sağlanabilmesi için 1972 malî yı
lında T, C. Emekli Sandığı personeline haftada 20 saate kadar ücretli 
fazla çalınma yaptırılabilir.» 

IV - Yasama. Bîeclislerinin çalışma özelliği bakımından; Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi personeline, Devletin diğer personeli için 
tanınan sürenin iki katını geçmemek ve saat ücreti ise Devletin diğer 
personeli için tanınan miktarlara bağlı kalınmak kaydı ile fazla çalışma 
yaptırılabilir. Fazla çalışma esasları Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanlık divanîarmca hazırlanacak yönetmeliklerle tesbit 
olunur. 

E) İs riski, iş gürlüğü re. eleman 1<minindeki gürlük zammı : 

MADDE 23. — 1972 bütçe yılında 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile 
ilâve edilen ek madde gereğince : 

I - Hayat ve sağlık bakımından tehlikeli olan görevlerde bilfiil 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebilir. 

A) bağlık ve yardımcı sağbk hizmetleri sınıfında : 
Ayda 100 - 400 Tl. 

B) Teknik hizmetler sınıfında :" 
Ayda 100-400 Tl. 

C) Diğer hizmetler sınıfında : 
Avda 100 - 300 Tl. 
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l î - Çalışıma özellikleri bakımından güçlük gösteren, olağanüstü 
gayret istiyen görevlerde çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda. 
(İş güçlüğü zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında : 
Ayda 100 - 800 TL. 
E) Teknik Ihiızmetleır sınıfımda : 
Ayda 100 - 800 TI
ĞI) Diğer hizmetler sınıflarında : 
Ayda 100 - 000 TL. 
III - Eleman temininde güçlük çekilen görevlerde çalışanlara aşa

ğıda gösterilen miktarlarda (Eleman tedarikinde güçlük zammı) ve
rilebilir. 

Ayda 500 - 1 400 TL. 

ilgili kurumlar yukarda yazılı sanılan hangi görevler içim ve ne 
miiktarda ödeneceği hususundaki tekliflerini Devlet Personel Dairesine 
gönderirler. Söz konusu zamların hangi görevler için ve ne miktarda 
Ödeneceği fo^rmymij^ Davky Perse-nnl jJairn;nnv.r görünü alındit'i-rnı rai-
tf?, IMIsliye Bakanlığının teklifi üzeri&e Bakarlar Knrnmnea karar verilir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen 
ek geçici 6, 9, 12, 13 ve 14 mcü maddelerde yazılı İmrumlarDi persone
line, bu maddede yazılı zamlar 657 sayılı Kanunun kapsamına giren 
daireler personeline ödenecek zamların kapsam ve miktarımı aşmamak 
kaydiyle ödenebilir. Bu ödemelerin esasları ve miktarları iliğini kurum
lanın isteği üzerime Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınmak suretiyle düzenlenecek ve Bakanlar Kurulunca da ka
bul edilecek yönetmeliklerle tesbit olunur. 

IV - Aşağıda yazılı görevler için Bakanlar Kurulu kararı alın
maksızın ödeme yapılır. 

a) Emniyet hizmetleri sınıfımda görevli Devlet memurlarına ayda 
400 lira iş riski aammı ve toplum polisinde çalışanlara anarşik olayla
rın devamı süresince aynıca ayda 250 lira iş güçlüğü zammı, 

IUik;e Karına Konık>youunım değiştirişi 

ÎJ[ - Çalışma özelliklen- feakırnmdan güelük gösteren, -olağanüstü 
gayret istiyen görevler-ne çalımnlara a-agıda gösterilen miktarlarda 
(îş giionlnn. zammı) ödenebilir, 

A) ;rağbk V:Î yardımcı sağlrk IıVrıetleri sınıfında : 
.''•y.'.a 100 - 0C0 TL 

J:>) ' ' eki" ' - - : n r : r - -g ;1 -c r n n n Ul';!:.: : 

/>: H -ico - ÜOO Ti, 
f:l Jjyhiv Iv.ırr-K^ycr rnınılarınga -

l-YA'i 100 - G00 Tl. 
171 - l l lnran ten-ılninde gilelük çekilen görevlerde çalınanlara aşa

n d a gösterilen miktvrnırda (Jllemrıı tedarikinde güçlük zammı) verile
bilir, 

AvAı 500 - .1 'lüe) TL 

ilgili ^ ınnnlar gri.;.rrda yazılı Kamları hangi görevler için ve ne 
miktarda iideneeeğl hıı osundaki tekliflerini Devlet Personel Dairesine 
gönderirler, 51% 'koramı zamların hangi görevler için ve ne miktarda 
ödeneceği hımn;<mda Feır,en.ül Dairelinin görüsü alındıkta:! nonra Ma
liye Bakanlığının teklifi ürerine Bakanlar Kurulunca karan verilir. 

• 657 sayılı Devlet L'îannrları Kanununa 1327 sayılı Kanunla ekle
nen ek geçici 6, 9, 12, İS ve İd nen maddelerde vasılı knruînîanm per
soneline, bu maddede yapılı zamlar G57 sayılı Kanunun kapsamına giren 
daireler nersonelino ödenecek Kamların kapsam ve miktarını -akmamak 
kaydiyle ödenebilir. Bu ödemelerin esasları ve miktarları ilgili İmrum-

ı larm isteği üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin gö-
j liiv.'ı alınmak mıretiyle düzenlenecek ve Bakanlar Kurulunca da kabul 

edilecek yönetmeaklerle tesbit olunnr. Bu yönetmeliklerden mahallî ida
relerle (İl özel idareleri ve belediyeler) ilgili olanlar, Maliye Bakanlığı 
ile Devlet Personel Dairesinin görüşü alındıktan sonra İçişleri Bakan
lığı tarafından hasırlanır, 

ÎV - Aşağıda yazılı görevler için Bakanlar Kurulu kararı alınmak
sızın ödeme yapılır. 



Hükümetin teklifi 

;b) Sayıştaya hesap vermekle yükümlü nakit saymanları ile vergi 
dairesi müdürlerine ayda 400 lira iş riski zammı, 

c) Gümrük muhafasa memurlarına ayda 200 lira iş güçlüğü 
zamımı, 

MADDE 24. — 1972 bütçe yılında, 928 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kaımınuna, 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi ile ilâve edilen ek 3 ncü madde gereğince; 

I - Hayat ve sağlık 'bakımından tehlikeli olan görevlerde bilfiil 
çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda (İş riski zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde : 
Ayda 100 - 400 TL. 
B) Teknik (hizmetlerde : 
Ayda 100 - 400 TL. 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 300 TL. 

II - Çalışıma özellikleri bakrmıınıdan güçlük gösteren, olağanüstü 
gayret islîâyen görevlerde çalışanlara aşağıda gösterilen miktarlarda 
(İş güçlüğü zammı) ödenebilir. 

A) Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde: 
Ayda 100 - 800 TL. 
B) Teknik hizmetlerde : 
Ayda 100 - 800 TL. 
C) Diğer hizmetlerde : 
Ayda 100 - 600 TL. 
Yukarda ylazılı miktarların hangi görevlerdeki subay, astsubay, 

uzman çavuş ve uzman jandarmalara ne miktarda ödeneceği husuıslan, 
Gemel Kurmay Başkanlığının isteği üzerine, Maliye Bakanlığı görüşü 

allınımak suretiyle, Bakanlar Kurulunca teslbit olunur. 

Bütço Karma Konıisyoımıraıı değiştirici 
a) Emniyet hizmetleri sınıfımla görevli Devlet memurlarıma ayda 

400 lira iş riski samını ve toplum polisinde çalışanlara ayrıca ayda 250 
îira i] güdümü :';a,ı:i-2ij, 

b) Sayış taya hesap vermekle yükümlü nakit saymanları ile vergi 
dairesi müdürlerine ayda 400 lira iş riski zammı, 

c) Gümrük muhafaza ve orman muhafaza memurlarına ayda 200 
lira iş güçlüğü zammı, 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 25. — Bütçe Kanununun 22, 23 ve 24 ncü maddelerinde 
(belirtilen fazla çalışma ücreti ile is güçlüğü, is riski ve teminindeki 
güçlük zamları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararları, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunumun 123 ncü nadidesine güre ödül Tüzüğü ve 211 
mci maddesine göre Giyecek Yardımı Yönetmeliği çıkıncaya kadar 
26 . 2 . 1971 gün ve 7/2024 sayılı, 28 . 4 . 1971 gün ve 7/2338 sayılı ve 
27 . 7 . 1971 gün ve 7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu kararları 1972 yılın
da da uygulanmaya devam olunur. 

III - HAZİNE İŞLEMLERİ : 

1. Hazine bonoları ve avans işlemleri. 

MADDE 26. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 80 nci 
maddesinde yazılı ödemeleri zamanında yapabilmek: ve tahsilatın gös
tereceği mevsimlik: dalgalanmaların, bu ödemeleri olumsuz yönde etki
lenmesini önlemek amaçlariyle, 1972 malî yılında T. G. Merkez Banka
sında yeteri kaidar kısa vadeli avans almaya, gerçek ve tüzel kişilerin 
Hazineye yatırmak istiyecekleri paralar karşılığında esi çok bir yıl 
vadeli Hazine bonoları çıkarmaya, Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kullanılacak avanlsım ve çıkarılacak Hazine bonolarının miktar
ları Maliye Bakanlığı ile T. C. Merkez Bankasınca müştereken tesbit 
olunur. 

14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı T. C. Merkez Bankası Kanununun 
50 nci maddesinjde yazılı sınır, 1972 malî yılında % 20 yi aşmıyacak 
şeMlde uygulanır. 

2) Program ve proje kredisi ile dış istikraza ilişkin hükümler : 

MADDE 27. — a) Yabancı devletler ve uluslararası kurarntorla 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince program ve proje kredisi 
olarak 1972 malî yılında elde edilecek imkânların Türk Lirası karşı
lıkları ile malzeme ve hizmset bedellerini bir taraftan bütçeye gelir; di
ğer taraftan ilgili daireler bütçelerinin özel tertiplerine ödenek kay-

16 — 

Bütçe İvaınna, Kunıisyomıtnm değişti tisi 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 
defaneye veya Devlet Yatınım Bankası nezdinde kurulan fona aktar
amaya JYEaliye Bakanı yetkilidir. 

Ib) Yabancı devletler veyıa uluslararası kurumlardan anlaşmaları 
gereğince sağlanarak genel bültçeye dâhil daireler ve katma bütçeli 
idareler bütçelerinde yer alan proje kredisi karşıfluklarınidan daha fazla 
(kredi kullanma imkânı hâsıl olduğu takdirde fazla kredi imkânlarımı 
ilgili idare bütçelerinin (B) cetveline gelir ve gider bütçesinin ilgili 
maddesine ödenek kaydetmeye ve madde altındaki açiklanıanın bu 
miktarlara gx>re değiştiriilimesine Maliye Balkanı yetkilidir. 

c) 28 . 5 . 1970 gün ve 1265 sayılı Kanun ile onaylanan ve Mille/t-
leraraisı Bara Fonu Anasözleşmesinin bâzı maddelerini değiştiren ve 
yeni bâzı maddeler eküyen Anlaşma hükümlerine göre sağlanan özel 
çekme haklarının hâsıl ettiği Türk Liriaisı karşılıklarını bütçeye gelir 
ve bu konuda yapılacak geri ödemelerin gerektirdiği meblâğları Maliye 
Bakanlığı bütçesinin borç ödemeleri bölümlerine ödenek ve gider kay
detmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

d) Yabancı devletler ve milletlerarası kurumlarla yapılmış veya 
yapılacak anlaşmalar hükümlerime göre; II üiMimetimizle bu devlet veya 
kurumlar "•t>Bfrr^:ni'l?.n <sa:rî; mahail veya r-vyej'iî ra müştereken tev. t: 
mukarrer meblâğı ye söz konusu anlaşmalar ahkâmının tatbiki dola-
yis'iyle sarfı gerekecek parayı, 

aa) Yabancı devlet, kuruluş ve milletlerarası kurumlardan sağ
lanmış veya sağlanacak hibe yardımlariyle proje veya program kredi
lerinin hâsıl ettiği veya. edeceği Türk Lirası karşılıklarından, 

!bb) Bu şekilde tahassül eden Türk Lirası karşılıklarından evvelki 
yıllarda yapılan ikrazların tahsil olunacak faiz ve resülnrallarından, 

cc) Hükümetimizce yabancı devlet, Inıruluş veya milletlerarası 
kurumlardan düşük faizle sağlanan kredilerin daha yüksek faizle kul
landırılması ınelticesinde tahassül eden veya edecek olan faiz farkların
dan, ayırarak nrûayysn hesaplara yatırmak veya tesbit edilen amaçlar 
(uçan kuHanmaik üzere bütçeye gelir ve gider kaydetmeye ve bunları 
sarfa Maliye Bakanı yetkilidir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 28. — Yaibancı devletler, uluslararası kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları 
ekonomıindaı çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amaeiyle anlaşma
lar bükümleri gereğince kamu ve özel sektör kurumlarına ikraz veya 
devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

U'lıuölısuraırası kurumılaırca ve yabatmcı üllkeleırdın kredi teşekküllerince 
kamu ve özel sektör kurumlarına verilecek kredileri anlaşmalarındaki 
şartlariyle garanti ettaıeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1971 ve daha önceki yıllara adît krediler için de bu madde hükmü 
çerçevesinde işlem yapılabilir. 

MADDE 29. — Yıllık programla tesbift edilen dış finanlsman ihti
yacınım karşılanması mıaksadiıyle, 244 sayılı Kanunun kapsamı dışında 
kalan kuruluşlarla kredi anlaşmaları yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu kabîl anlaştmtalar Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. 
1971 ve daha önceki bütçe yıllarında aktedilnıüş benzeri anlaşmalar 

Hakkımda da bu hüküm uygulanır. 

3. özel hesap, fon ve karşılılk paralara ilişkin hükümler : 

a) Özel hesap : 

MADDE 30. — Türk Parasının Değerinin Korunması hakkındaki 
18 sayılı Kararım 4 mcü maddesi ile tesis edilen «özel Hesap» in tasfi
yesi beklenmeksizin malî yıl sonunda bu hesap bakiyesinden Maliye 
Bakanlığı ve T. C. Merkez Bankası arasımda mutabık kalınacak miktar 
bütçeye gelir kaydedilir. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 

MADDE 31. — 18 Sayılı Türk Faraşımın Değerini Koruma Hak
kındaki Kararın 3 ncü maddesinde yazılı kambiyo eşitlendirme fonunda 
1 . 1 . 1971 den 28 . 2 . 1973 tarihine kadar teşekkül eden ve edecek 
meblâğ bütçeye irat kaydettdırilir. Bu meblâğ T. C. Merkez Bankası 
kârları arasında gösterilmez. 

'Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 28. •— Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya ya
bancı banka ve kurumlardan istikraz suretiyle sağlanan imkânları 'eko
nominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak amaeiyle anlaşmalar 
hükümleri gereğince kamu ve özel sektör İmrumlarına iikraz veya dev
retmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Uluslararası kurumlarca ve yabancı ülkelerin kredi teşekküllerince, 
kamu ve özel sektör kurumlarına verilecek kredileri arilasmalanndaki 
şartlariyle garanti etmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1971 ve daha önceki yıllara ait krediler için de bu madde hükmü 
çerçevesinde laleni yapılabilir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

S. özel hesap, fon ve karşılık paralara ilişkin hükümler : 

a) özel hesap : 

>D'E 30. — Tasarının 30 ucu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

b) Kambiyo eşitlendirme fonu : 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

c) Karşılık paralar : 

MADDE 32. — Türk Parası karşılıklarından serbest bırakılmış 
olup da Hazine muamelesi olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış 
meblâğları bütçeye gelir, ödenek ve gıiıder kaydetmeye MaMye Bakanı 
yetkilidir. 

d) İstikrar fonu : 

MADDE 33. — Özel fonlardan : 

a) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci ve 
16 . 9 . 1969 gün ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 gün ve 5/1280 sayılı Kararı gereğince 
tesis edilen «istikrar fonu» na yatırılacak paraların net bakiyesi, 

b) T. C. Merkez Bankasında NATO hesabında toplanan paralar
dan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

c) 16 . 9 . 1960 gün ve 79 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası gereğince açılan, «Akaryakıt fiyat istikrar fonu» nun 10 mil
yon lirayı aşan kısmı bütçeye gelir kaydolunur. 

IV - HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARI İLİŞKİLERİNE AİT 
HÜKÜMLER : 

1. Harcama plânları : 

MADDE 34. — 1972 malî yılında Maliye Bakanı, döner sermayeli 
kuruluşların, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin ve benzeri kurumların 
iş programları gereğince yer ve zaman esasına göre harcama plânları 
ve gelir tahminleri hazırlamalannı istiyebilir. 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

c) Karşılık paralar : 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

d) istikrar fonu : 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV - HAZİNE VE KAMU KURULUŞLARI İLİŞKİLERİNE AİT 
HÜKÜMLER : 

1. Harcama plânları : 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

2. Kredili alını - satıîm işlemleri : 

MADDE 35. — Genel bütçeye güren dairelerle katana bütçeli 
idareler : 

a) Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktarları aşacak şefeMe 
(kredili mal ve hizmet alım ve satımı yapamazlar. 

ib) iSözüeşttneleri gereğince bütçe ödeneMerînden ne milrtarlarınm 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinden sağlayacakları mal ve hizmetler kar
şılığı olduğunu Maliye Bakanlığına bildirmeye mecburdurlar. 

3. Özel otomatik ödenek : 

MADDE 36. — Genel bütçeye giren daireler ve katma bütçeli ida
relerin: 

a) Hazineye, belediyelere, belediyelere bağlı kuruluşlara, özel 
idarelere ve Kamu iktisadi Teşebbüslerine her türlü vergi, resim, hare, 
gecikme zammı, kur farkı mal ve hizmet bedelleri şeklinde geçen yıl
lardan doğmuş borçlarımın tasfiyesi için ilgili tertiplerine gereğine göre 
irat ve ödenek veya doğrudan doğruya ödenek kaydetmeye, 

b) Belediyeler ve Kamu iktisadi Teşefabüsleri ile olan cari hesap
larının ve karşılıklı borç ve alacaklarının mahsufben tasfiyesine; 

Maliye Bakam yetkilidir. 
işbu maddenin (İb) fıkrası kapsamına giren daire, kurum ve mü

esseseler aralarındaki sözleşme hükümleri saklı kalmak şartiyle her ay 
isionu itibariyle diğer daire, kurum ve müesseselerden olan borç ve ala
caklarımı izliyen ayın 15 nci gününe kadar Maliye Bakanlığına bildir
mekle yükümlüdürler. 

Maliye Bakamı mahsup işlemlerinin kolaylıkla yerine getirilmesini 
sağlamak amaciyle, Kamu iktiisaidi Teşebbüslerinin genel bütçeye dâhil 
daireler ve kaltima bütçeli idarelerden bütçe yılı içinde doğacak olan 
alacaklarını bu daire ve idareler bütçelerindeki ödeneklerinden mevkuf 
tutturmak suretiyle tahakkuka bağlatmaya yetkilidir. 

70 

Bütçe Karma Komisyommıuı değiştir işi 

2. Kredili alım - satım işlemleri : 

MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3. özel otomatik ödenek : 

MADDE 36. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabuî edilmiştir. 



Ilüküuıotiu teklifi 

4. Belediyeler borç taMriın ve terkin işlemleri: 

MADDE 37. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve iş-
leteneleran 691 sayılı Kamunun ve 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 
59 ncu maddesinin (a) fıkrası gereğince yapılan tahkimler sonunda 
doğan Hazineye olan borçlarının, 1312 sayılı Kanuna göre yapılacak 
(mahsup işlemleri sonunda kalan kısımları, terkin olunur. 

5. Sermaye artışı ve kâra ilişkin hükümler : 

MADDE 33. — ,a) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yönetim veya 
müdürler kurullarınca onaylanan 1971 net kârları ile eski yıllar kâr
larından ödenmemiş sermayelerine mahsuibedilmiyen miktarları bütçeye 
gelir ve yıllık yatırım ve finansman programları gereğince sermaye
lerine mahsup veya kendilerine ikraz edilmek üzere bütçeye ödenek 
ve gider .kaydetmeye, 

•b) Ortaklık halindeki Kamu iktisadi Teşebbüslerindeki Hazine 
temettü hissellerini Hazinenin sermaye borcuna mahsubetmeik üzere 
Mitçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye, 

•c) Etilbankta mevcut Hazine mevduatını, kurumun ödenmemiş 
sermayesine mahsubetnıeye, 

Malîye Bakanı yetkilidir. 
Bıı işlemler Damga Vergisine tâbi değildir. 

HADDE 39, — Nominal sermayesinin tamamı ödenmiş Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinim, yatırım veya finansman programları gerek
tirdiği takdirde, bütçeden sermayelerine mahsuben ödeme yapabilmek 
veya meydana gelecek kârlarının sermayelerine mahsubunu sağlamak 
amaçlariyle, kuruluş kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar ser
mayelerini bir müJslini geçmemde üzere yeteri kadar artırmaya Bakan
lar Kurulu yetkilidir. 

rı — 

Bütçe Karma Komisyon unun ueğiştnişi 

4. Belediyeler borç tahkim ve terkin işlemleri : 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

5. Sermaye artışı ve kura ilişkin hükümler : 

MADDIü 33, — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

i HADDE 30, — Tasarının-39 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

MADDE 40. — Kamu ortaklarının ve iştiraklerinin yeniden dü
zenleme tedbirlerini gerçekleştirmek, sermaye artırımlarına katılmak, 
yatırım ve finanasıman programlarının, gereklerini yerine getirmek 
amıaçlariyle : 

a) Hazinece sermaye arltınmlarıma katılınmasına, diğer Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin sermaye paylarının satınalınmasuna; 

b) Hazinenin ve Kamu iktisadi Teşelbbüısler'inin sermaye paylarını, 
diğer Kamu iktisadi Teşebbüslerine deıvre'ttirmeye ve onlar tarafından 
da devraldırmaya; 

ıBakanlar Kurulu yeıtlkilidir. 
c) Bu işlemlerin gerçekleşmesi amactiyle, gerekli meblâğı niteliğinle 

göre bütıçeyıe gelir veya ödenek ve gider kaydettirmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 41. — Sermayeleri tesibriit ellilen limdfte ulaştıktan sıonra elde 
edilen kârlar hakkında ne şekilde işlem yapılacağıma dair kanunla
rında bir hüküm bulunmıyan geme! ve katmıa bütçeli dairelere bağlı 
döner sermayeli işletmelerin sermaye fazlası gelirlerini genel bütçeye 
irat kaydettirmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

6. İDT ile Hazine, DYB ve MB ilişkileri : 

MADDE 42. — a) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 1972 yılı yatırım 
ve finanasman programı gereğince tesûbit edilen finansman ihtiyacımı 
karşılamak üzere Devlet Yatınım Bankası nezdimde bir fon teslis 
leıdilmiştir. 

b) Foradan Kamu iktisadi Teşebbüslerine sermayelerİMie mahsuben 
veya ikraz olarak ödemeler yapılır., ödemelerin ne şekilde yapılacağı 
Maliye Bakanlığınca teslbilt edilir. Fonda kalan bakiye ertesi yıl kuH-
üıanılaibilir. 

c) Fonun kaynaMiarı. 
Program kredilerinden sağlanan imkânların Türk Lirası karşılık

larından Hazinece fona devreldileıoek miktarlar, 

Hütee Karma Komisyonunun değijtinsi 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi avııen ka";;;ıl edil̂ ıiyfcir. 

6, İDT ile Hazine, DYB ve MB ilişkileri : 

İlâDDE 42. — a) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1972 yılı yatı
rım ve finansif-an programı gereğince tesfoit edilen finansman ihtiyacı
nı karşılamak üzere Devlet Yatırım Bankası n&sdmdo bir fon i&ski adil-
mistir. 

fc) Fondan Eaımı iktisadi Teşebbüslerine sermayelerine nıaıısuıben 
veya ikraz olarak ödemeler sapılır, ödemalenii ne çokiMe yapılacağı 
Maliye Bakanlığınca tesibit edilir. Fonda kalan balnye erî^si yıl kulla
nılabilir. 

c) Fonun kaynakları ; 
— Program kredilerinden sağlanan imkânların Türk lirası karşı

lıklarından Hazinece fona devredilecek miktarlar, 



Hükümetin, teklifi 

Devlet Yatırım Bankasına! Sasıya! Sigortalar ve Emekli Sandığı ile 
İktisadi Devlet Teşekküllerime verilimek üzere çıkaracağı tahviller dı
şında yapacağı 3,5 milyar TL. iç ve dış istükraz gelMeriimdem, 

Fon kaynalklarından açılacak kredilerim anapara ve faiz c&eîmjele-
rinlden, 

Teşekkül eder. 
d) Bütçenin özel tertiplerimden Kamu iktisadi Teşebbüslerinim 

sermayesiine mahsuben, yardım ve görev zararı olarak yapılacak öde
meler fon aracılığı ile yapılır. 

e) Bu madde gereğince 1972 malî yılında fondan Kamu iktisadi 
Teşebbüslerime yapılacak ödemelerden Maliye Bakanlığımca teşebbüsle-
rıiın sermayelerine mahsubu uygun görülen tutarları, malî yıl sonunda, 
Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 
gelir VÖ ödemek ve gider kaydetmeye Maliye Bakamı yetkilidir. 

f) İBu malûldenim (b) fıkrası gereğince Kamu İktisadi Teşebbüsle
rimin sermayelerime mahsuben verilem tutarlara ait anapara ve faiz 
ffcaksitleri her yıl büıt-çeniim özel tertibine konulacak ödemeklerle kar
şılanır. 

Büteo Karma Komisyonunun değistirigi 

— Devlet Yatarım Bankacımın Sosyal Sigortalar ve T. G. Emekli 
tahviller dışında, çıkaracağı tahvil gelirleriyle, Kazmaca çjfcarılaJblile-
tahviller dışımda, çıkaracağı tahvil gelirleriyle, Hazinece çıkaanlabils-
c-Jı o milyar liralık iç ve dış üstikraz tahvillerimden, 

— Fon kaynaklarından açılacak kredilerin anapara ve faiz ödeme
lerinden, 

Teşekkül eder. 
d) Bütçenin ö-el t ar tiplerimden Kamu İktisadi Teşebbüslerinim 

cermaycsîııe ma.hsu.ban, yardım ve görev sararı olarak yapılacak öde
meler fo:ı aracılığı ile yapılır. 

o) Bu madde gereğince 1972 malî yılımda fondan Kamu İktisadi 
Teşebbüslerime yapılacak ödemelerden Maliye Bakanlığınca teşebbüsle
rin sermayelerine mahcubu uygun görülen tutarları, malî yıl sonumda, 
Kallye Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine 
gele: ve ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

f) Bu maddenin (b) fıkrası gereğince Kamu iktisadi Teşebbüsle
rimin -sermayelerine 'mahsuben verilen tutarlara ait anapara ve faiz tak
sitleri her yıl "bütecmin ezel tertibine konulacak ödeneklerle karşılanır. 

g) Pon kaynaklarımın gerçekleşme::İni sağlamak, bu alanda yapı
lacak gülerler ile konjonktür arasımda gerekil ve 'zorunlu ilişkileri kur
mak, kurumlarım verimlilik ve tasarruf ülkelerine uygun olarak faali
yette bulunımalanm ve en iyi sekiO.de yemetilmelerimi temim edebilecek 
tedbirleri tesbit ederek bu hususlarda Bakamlar Kuruluma tavsiyelerde 
bulunmak üzere Ma]İye Bakanlığımca bir kurul teşkil edilir. Bu kuru
lun teşekkül tarzı ve görevleri Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 
yünecüieilkle tesbit olunur. 

h) Maliye Eaklainı, bu miladidendin (c) fükiraısına göre 3 mliTyar LütfaJya 
kadar Türk Liriası veya döviz karşılığı tahvil çıkarmayla yeitlkiMir. 
Çıkarıliacalk tahvillerlim faiz misbeti, ihraç fiyata, itfa süresi ve di
ğer şartları Bakamlar Kurulu tarafımdan tesbit edilir. Tahvillarîn 
faiz ve hedeöflemi iile bumllarla İlgili ödemeler ve istiikr'aza ilişkilim bü
tün işlemliör, her türlü vergi ve resimden muaftır, Bu tahviller k)a-

http://ma.hsu.ban
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MADDE 43. — Devlet Yatırım Bankası Kanununun 2 nci maddesi 
dişmda kalan Kaimi iktisadi Teşebbüslerini, yılhlk yatırım ve finans
man programında öngörülen yatırımlarının finansmanı için Devlet 
Yatırım Bakasımn yatırım ve işletme kredilerinden yararlandırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir, 

'MADDE 44. — a) iktisadi Devlet Teşekküllerinin ve diğer Kasraı 
İktisadi Teşebbüslerinin geçmiş yıllarda ve 1972 malî yılında birbirle
rine, genel bütçeye dâhil daireler ve kalfana bütçeli idarelere, Hazineye, 
Devlet Yatınlm Bankasına ve T, C, Merkez Bankasına olan her çeşit 
borç ve alacakları ile dış borçlarını nakten veya hesaiben tahsil veya 
tediye etmeye veya ettirmeye, hu işlemler sonuçlarını gereğine göre 
bütçeye gelir ve mevcut veya yeniden açılacak tertiplere yeteri kadar 
ödenek ve gider kaydetmeye, 

b) 6 . 12 . 1960 gün ve 154 .sayılı, 12 . 6 . 1963 gün ve 250 sayılı ve 
26 . 7 . 1965 gün ve 691 sayılı Tahkim kanunları ile 5 , 9 . 1963 gün ve 
825 sayılı Kanun ve 441 sayıh Devlet Yatırım. Bankası Kamınunum 27 
nci maddesi gereğince doğan Hazine borç ve alacaklarını yakardık: 
mahsup işleklerinin yapılaföilmıe'si için yahut yıllık yatırını ve finans
man programının gereği olarak ya da küçük meblâğların hesaplardan 
tasfiyesi amaoijyfle, kılsmen veya tamamen erken tahsil ve ödemeye, 

Maliye Bakanı yetkilidir, 
c) 250 sayıl: Kac/mı hariç olmak üzere, (fa) fJkıa.-nda mz'û. cl'Azv.. 

talKkim kanunları uyarınca yapılan erken ödeme ve mahsup işlemleri 
(faizsiz olarak yürütülür. Bu işlemler için, geçmiş yıllar vâdelerine 

74 — 
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mu kurumlarının yapacakları artırma ve eksiltme ve sözleşrnelerdie 
teminat olarak ve Hazinece «atıftan milli emlâk bedellerinin öden
mesinde, itibari değerleri üzerinden kabul olunur, 

istikraz hasılatı yılı bütçesine gelr ve Kamu iktisadi Teşebbüs
lerine sermayelerine 'mahsuben veya ikraz olarak verilen miktarlar, 
yılla içinde Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden aoılaöak 
tertiplere ödenek ve gider kaydedilir. 

MADDE 43. — Tasarınım 43 noü maddesi aynen kalbul edilmiştir, 

MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi avncn kaibııl ©dilm'istir. 
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aüt faiz ödemesi yapılmak ve bu kanunların uygulanmasından ötürü 
Hazineye borçüu olan kurumlardlan da faiz aramımaz. 

d) (B) fıkrasında sözü geçen tahkim kanunları dolayısiyle Hazi
nenin, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, Devlet Yattırım Bankası, Vakuflar Bankası ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne olan borçları Devlet iç istikraz tahvilleri verilmek 
Burdtiyle tasfiye olunur. Bunlar için de geçmiş yıllar vâdelerine ait 
faiz ödemesi yapılmaz ve bu fıkra gereğince yapılacak mahsup işlemleri 
sonuçlarının gelir, ödenek ve gider kandının yapılmasında yukardaki 
(a) fıkrası hükümleri uygulanır. 

V - BÜTÇE İŞLEMLERİ : 

1. Geçen yıl borçları : 

MADDE 45. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin 
y&tmıeme'si halinde1: 

a) 1971 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

ıb) 1928 - 1970 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 93 fncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde huluman broçlar, 1972 yılı bütçesinin ilgili 
'hizmet tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. Bu hüküm kat 
ma bütçeler için de uygulanır. 

2. Katma bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

MADDE 46. — Katma bütçeli idarelerim bütçelerini denkleştirmek 
maksadiyle, Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
kaydolunan miktarlardan bu maksada göre fazla olduğu tesfcit edilen 

iîiitce Karımı Komisyonun im detnstirişi 

V - BÜTÇE İŞLEMLERİ : 

1. Geçen yıl borçlan : 

'MADDE 45. — Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2. Katınla .bütçeli idarelere Hazine yardımı : 

MADDE 46. — Tasarınım 46 ncı maddesi aynen kalbul ediilmistitr. 
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(tamlar malî yıl sonumda Maliye BaJkanlığınca ilgili idarelere öden-
ınliyerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir sebeple yılı içinde nakden 
üdenoniıyen kısımlar ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alımabilir. 

3. Yatırım haroamalarnıaın tahdidine ilişkin hükümler : 

MADDE 47. — Yıllık programlara ek yatırım cetvellerinde yer 
alan projeler dışında her hangi bir projeye yatınm harcaması yapıla
maz. Proje ismi zikredilmiyerek ödeneklerin bir proje numarası altında 
toplu olarak verildiği hallerde bu toplu ödeneklerin hangi projelerde 
kullanılacağına dair ilgili Bakan tarafından onaylanmış programlarda 
gösterilen, işler esas alınır. 

1972 yılı programına ekli yatırım projeleri için programla tahsis 
edilem ödemeklerden hiçbir şekilde başka projeler ve amaçlar için ak
tarma yapılamaz. 

Yılluk programda ve programa ek yatıran listelerinde yıl içinde 
yapılması zorunlu değişiklikler için program kabulündeki usullere 
uyulur. 

Bu hüküm katma bütçeler ve kamu teşebbüsleri için de uygulanır. 

4. Yan ödemelere ilişkin ödenek işlemleri : 

MADDE 48. — Devlet Memurları Kanununum gerektirdiği harca
malar için Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.120 nci maddesindeki öde-
nelkten genel ve katma bütçeli idarelerin aylıkları, sözleşmeli personel 
Hicretleri, % 1 ek karşılıkları maddeleri ile sosyal yardımlar, ödemekler, 
tazminatlar kesimlerine dâhil maddelerime aktarma yapmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Ancak esas itibariyle masraflarımı kendi gelirleriyle karşılıyan ve 
sadece belli maksatlar için genel bütçeden Hazine yardımı alan katıma 
bütçeli idareler için bu madde hükmü uygulanmaz. 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 

3. Yatırım harcamalarımın tahdidine ilişkim hükümler : 

MADDE 47- — Tasarınım 47 nci miajddesi aynan (kabul edilmiştir. 

4. Yan ödemelere ilişkin ödemek tiflemletfi : 

MADDE 48. — Tasarınım 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 49. — Devlelt Memurları Kanununun öngördüğü yönet
melikler hazırlanıp uygulamaya geçildikçe Maliye Bakanlığı bütçesinin 
12.130 ncu (yönetmeliklerdin gerektirdiği giderler karşılığı) maddesinde
ki toplu ödenekten genel ve katma büıtıçeli idarelerin aşağıda gösterilen 
tertiplerine yeteri kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

12.4İ0 ncu (fazla çalışma ücreti) (üniversitelerin gece öğretimi 
ile ilgili fazla çalışma ücreti hariç) 12.571 cici (iş güçlüğü, iş riski ve 
teminindeki güçlük zammı) 12.600 ncü (ödül), 16.712 nci (görevsel 
temsil giderleri) 

Ancak, eısas ibiToariıyle masraflarmı kendi gelirleri ile karşılıyan 
katma bütçeler için bu madde uygulanmaz. 

5, Aktarıma ve özel ödenek kayıt işlemlerime ilişkin hükümler : 

A) Nükleer enerji sahası : 

MADBE 50. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayüı Kamanla tasdik 
olunan (Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme) 
ni.ii 7 KCİ maddesi şümulü dâhilmdo vukua, ^elseek ha-mr bedellnıi/ni kar
şılamak üzere gerekli ödeneği Başibaikanlıık bütçesinde açılacak bir ter
tibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını teslbit etmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

B) DPT etüt ve proje giderleri : 

MADDE 51. — Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin (A/2) işaret
li yatırım harcamaları cetvelinin etüt ve proje giderleri bölümünün 
21.111 nci «etüt ve proje giderleri» maddesindeki ödenekten bir kusma
nın Devlelt Plânfflama Tteşikilâtunjca lüzum görülen hallerde harcama 
amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılması mafesadiyle genel ve katma 
bütçeli dairelerin ilgili tertibine aktarılmasınla ve bununla ilgili diğer 
(işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Devlet Plânlama Teşklâtı aynı amaçlarla il özel idarelerine, İMi-
sadü Devlet Teşelbbiüsleritıe ve diğer kamu teşekküllerine yaptırdığı 
Jıizmeitlerin bedellerini peşin ödiyefibdlir. 

•Bütçe Karma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 49., — Tasannın 49 ncu .maddesi aynen kabul 'Gidilmiştir. 

5. Aktarmla vs ö^el ödenek kayıl t üşienıkırins î2kk? 

A) Nükleer enerji sahası: 

2ıADD^ DO. — Tasarının 50 mü wxlrl&: aynin k.^. 

ü) DPT Etüt re Proje (jiderleri : 

MADDE 51. — Tasarının 51 nöi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

http://ni.ii
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C) Bayındırlık Bakanlığı bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 52. — Devlet kuruta ve müesseseleri ile kamu tüzel kişile
ri, dennıeikler ve diğer kunuımlar tarafımdan: veya dış yardımlardan yap-
"tallaoaik bilûmium yapı, detairjyolu, liimıaoı, hava meydanı ve akaryakıt 
tbesfilsleri gSfbi tesisler ille bunların tesisat, proje ve bemjzeri işlerinin yap-
toılmıası mıaksadiiyle BayiEJdırlıfk Bakanlığı adıma yatırılacak paralar 
(B) işaret i cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer taratfifcan 
Bayıııdırlıik Bakanlığı bütçesinlin (A/2) işaretli (yatırım harcamaları) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığunca ödenek kaydb-
lunaır. Bıı ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmı 'ertesi yıla birinci 
fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Yukarda belirtilen Devlet kurum ve müessels eleri ile, kamu tüzel 
kişileri, dermeklerin ve diğer kurumlarını bu madde hükmüne göre yap
tıracakları bütün işlerde ilgili kuruluşların ihale mevzuatını tatbike 
Bayınıdırlıık Bakam yetkilidir. 

Bütçe Karma ivomisyoiLumtn değiştirici 

0) Bayındiirlıık Bakanlığı Bütçelimle yapılacak aktarmalar : 

MADDE 52. — Devlet kürüm ve 'müeaseaele'ri ija feamu tüael 
kişileri, demekler ve diğer kurumlar taraifından veya dış yardımlardan 

a) YapturılaıGak Mlûmuını yapı, demiryolu, Bnıaaı, bava mey
danı ve akaryakıt teslisleri gibi tasiısfer ile bumların tesisat, proje 
ve 'benzeri işlerinin yaptıiraliması maksadılyle ÖBayiindıirlık !Ba'ka;ni!ığı adma 
Ha.zmcye yatarıüıacak pa;rıafe;r, 

b) Yaptırılacı1- l u l m ı ve V r r v , y u l î r ı ı t 1 i'~:r'[, vol "ör-ii , 
+r ı y.ın1 ı l ı n i, „ ' ' IP 111 m n v Vı oj~ K 'n ~ili s n a 

d J\{ \ J.C u i' K ı Uu ı x ' I ' i k f ir «1 r. 
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Yukarıdaki (b) "fıkrasında yazılı hizmetlerle ilgili olarak, Genel ve 
Katma Bütçeli kuruluşların 1971 ve daha önceki yıllar bütçelerindeki 
özel tertiplerinde mevcııdolan ödeneklerden, Genel Bütçedekileri doğru
dan aktarma suretiyle, Katma Bütçelerdekiieri ise, bütçeye masraf kaydı 
yapılarak Hazineye ödenmek ve ödenen miktann Genel Bütçeye gelir ve 
Koy işleri Bakanlığı Bütçesinin sonunda açılacak, özel maddelere ödenek 
kaydı işlemleri Maliye Bakanlığınca yapılır. 
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D) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 53. — Katlma bütçeli idarelerle genel bütçe dışındaki daire 
ve müesseselerin genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her dere
cedeki yaMı okullarla yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrencileri için bütçelerine, konulmuş olan ödeneklerden gerekli mik-
taıüıarını, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğlencilerin her türlü 
giderleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
mevcut veya yenliden açılacak tertiplerime ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

E) Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
bütçeleri arasındaki aktarma işlemleri : 

MADDE 54. — MiM Savunma Bakanlığı tarafından Jandarma Ge
nel Komutanlığına veya Jandarma Genel Komutanlığınca da Millî Sa
vunma, Bakanlığı için cani malî yıl içimde ifa edilen hizmetlerin bedel
lerini karşılamak maSksaldliiyle ilgili iki bütçenin bölüm ve maddeler ara
sında, varılacak miultalbakıat üzerine, karşılıklı olarak aktarma yapmaya 
Maliye Balkanı yetküüdir. 

F) Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 55. — Genel ve katma bütçeüi daireler dış kaynaklardan 
ve aynıca uluslararası anlaşmalar çerçevesinde bağış ve kredi yolu ile 
gelecek her çeşit mıallzemenon navlun ve ithalle ilgili her türlü Gümrük 
Vergisi ve resimlerinin ödenmesi maksadiyle ilgili bütçelerinde yenliden 
açılacak tertiplere Ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

G) Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 56. — 1972 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları 
için yabancı devletlerden askerî yardım yolu ile veya sair suretlerle 
tfüflen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bağlı (B) işaretli cetvel
de bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilimi Millî Savunma büt-

Bütce Karma Komisyonunun değişt irişi 

D) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine yapılacak aktarmalar : 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

E) MSB ile Jandarma G. K. bütçeleri arasındaki aktarma işlenı-

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

F) Bağış ve yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 55. — Tasarının 55 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

G) Askerî yardım yolu ile gelen malzemeler : 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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çesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gider kaydetmeye Bakanlar 
KIITMIIU yeltkilidir. 

II) Jandarma Genel Komutanlığı lojmanlarına ait hükümler : 

HADDE 57. — Millî Savunma Baikanlığına mutesas lojmanların 
Ibakum, onlarım, idame ve mulhafazalarınıa dair olan 29 . 12 . 1960 tarihli 
ve 190 sayılı Kanun, Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtı iğin de 
uygulanır. 

6. ilkjöğretim ödeneklerinin dağıtım esası : 

MAıDDE 58. — 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 77 ncd 
maddesi gereğince bütçeye komulan ödenekleri, teslbit olunacak progra
ma göre gerekli gördüğü takdirde ya doğraidaın doğruya kullanmaya 
veya il özel idarelerine göndermeye Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

7. ıKaimulaştırma ve saİMilatoalar : 

MADDE 59. — Yapılacak inşaat için kamulaştırılacalk veya satnı-
almacak arsa için (ıkamnlaştana ve satımalmalar) bölümüne konulan 
ödenek yetmediği takdirde Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve-
lin (yapı, tessü ve büytük onarım giderleri) bölümlüne dâhil tertiplerde 
(A/3) işaretli cetvelin (kamıuıla t̂ıııima ve satınalamalar) bölümüne ve 
Bayınldırlıtk Baikanlığı yatınım ve transfer ödeneği bulunan bakanlık 
ve dairelere aiiıt (yapı, tesdls ve büyük onarım güderleri) tertibinden 
üaemldi bütçelerindeki (ikaraullaştırîmıa ve sıafamlmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Balkanı yetMUdir. 

MADDE 00. — Genel bütçeye dâhil dadrelerân 32.000 nci bölümün
de yer alam (Kanmliaşttaırma ve salanıalana bedeli) ödeneklerinden lüzum 
gtörülenler Maüye Bakanlığı bütç©sininı ilgili tertibine Maliye Bafean-
lığınca lafetarılalblill&r. 

]>ül(;o Karımı Komisyonunu!) değiştirisi 

H) Jandarma G-enel Komutanlığı lojmanlarına ait hükümler : 

MADDE 57, — Tasarının 57 nci maddesi aynen kabul edilmiş tir. 

ü, îlk Öğretim ödene]derinin dağıtım esası : 

MâilDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kabul e Siliniştir. 

7. Kamulaştırma ve satınalmalar : 

TlÂDDE 5D. — Tasarının 59 nen maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 60. —- Tasarının 60 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 



Hüküm etin Teklifi 

8. Yurt dışından sağlanacak malzemelere adjt kredilerin mahsup 
srüresa : 

MADDE 61. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı 
olarak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi ge
reğince açılmış bulunan kredilerin akreditife talhsüs olunan miktarla
rından, malî yılın son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer 
edilmek suretiyle çözülmüş bulunan losmıa tekabül eden mal tutarları 
mahsup devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsuibedilir. 

Bu hüküm kaitma bütçeler için de uygulanır. 

9. Emllâk Verglisi ve beıleıdiiye gelirlerine ilişkim ödenek işlemlerdi : 
MADDE 62. — Belediye Gelirleri kanun tasarısının kanunlaşarak 

yiürürlüğe girmesi halinde, bu kanun hükümlerine göre 1972 malî yılında 
yapılacak tahsilatın 600 milyon liralık kısmı genel bütçeye irat 
kaydedilir. 

Beüedijye Gelirleri Kanununa göre yapılacak tahsilattan genel büt
çeye devredilecek bu meblâğ karşılık gösterilerek, 1972 malî yılı Büt
çesinde yer alan belediyelere yapılacak yardım ve transferlere mütaallik 
tertiplere gider ve 1972 malî yılı Bütçesinin 54.500 numaralı (belediye 
gelirlerinden transferler) maddelerine gelir kaydedilmek suretiyle ge
rekli mahsup işlemlerini yapmaya Maliyle Bakanı yetkilidir, 

MADDE 63. — 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu hükümlerine 
göre 1972 malî yılı içinde tahslil edilen Emlâk Vergisi hasılatından il 
özel idarelerine ayraflıaJcak paydan 400 milyon liralık kısmı il özel idare
lerin© verilımfiyerek genıel bütçeye irat kaydolunur. Bu miktar üzerin
den köy idareleri sermaye payı da ayraknaiz. 

Bütçe Karma Komisyonumun değiştirişi 
8. Yurt dışından sağlanacak malzemelerle Devlet Malzeme Ofisin

den alınacak taşıtlara ait kredilerin mahsup süresi : 

MADDE 61. — Dış memleketlerden getirilecek malzeme karşılığı 
olaıak 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi ge
reğince açılmış bulunan kredilerin akreditife tahsis olunan miktarların
dan, malî yi İm son günü itibariyle bedeli muhabir bankaya transfer edil
meli suretiyle çözülmüş bulunan kısma tekabül eden inal tutarları mahsup 
devresi sonuna kadar yılı bütçesinden mahsıibedilir. 

Bu hüküm katma bütçeler için de uygulanır. 
Genel ve Katına Bütçe dâhil dairelerce gerek geçmiş malî yıllarda, 

2'srek 1972 mali yılı içinde Devlet Malzeme Ofisine yatırılmış bulunan 
taşıt bedelleri, taşıtların Devlet Malzeme Ofisince malî senenin hitamın
dan itibaren S ay zarfında teslim edilmesi ve tahakkuk evrakının tevdi 
olunması kaydı ile ilgili sene bütçesinden mahsubolunur. 

9. Emlâk Vergisi ve belediye gelirlerine ilişkin ödenek islemlsri: 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 



Hükümetin teklifi 

Emlâk Vergisi Kanununa göre yapılacak tahsilattan il özel idare
lerine aynüaoaJk payıdan genel bıütçseye devreidlilecelk bu meblâğ karşıhlk 
ö̂sİjerâHeneık, 1972 mal yılı toüttçesliaıde yıer alan il özel idarelerime ya

pılacak yardum ve transferlere mtüıtoalUk tertiplere gider ve 1972 mıalî 
yıh gelir bütçesinin 55.100 numaralı (Emlâk Vergisi) maddesine gıelir 
'kaydedilmek suretiyle gerekli mahsup işlemlerini yapmaya Maliye Ba
lkanı yetkilidir. 

VI - MÜTEFERRİK HÜKÜMLER : 

1. Malî yıü. içinde uygulanamayacak kanun hükümleri : 

MADDE 64. — a) 31 . 8 . 1956 tarilbilli ve 6931 sayılı Orman Ka
nununun 13 nicrü ve 64 ncü maidldellerinin her yıl Tarım Bakanlığı büt
çesine ve aynı kanunun 35 nci mıalddesinin her yıl Orman Genel Müdür
lüğü bütçesine konıulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

ıb) Ziraat Bankası Kanununda değüşikllik yapılması hakkındaki 
25 . 5 . 1955 tarihıli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) Merası 
hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) ftjkrası hütemıü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihi 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanunu-
mm geçici 3 men nuaddesi hiükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarölhl ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
66 nıcı mıadıdesliı hıüfcinra ile bu maJdldeye yeni ıbir Mera ekîiyen 1137 sayılı 
Kanıumıun 17 nci maddesi hiükmü; 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara TaşKtları Ver
gisi Kanununun 17 nci maddesi hülkmiü; 

lüitee Karma Komisyonunun değiştirici 

MADDE 64. — Teşvik ve uygulama hizmetleri için Ticaret Bakan
lığı 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yer alan ödenekleri Ticaret ve 
Sanayi ve Tekniloji bakanlıldannın teklifi üzerine ilgili tertiplerinden 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

VI - MÜTEFERRİK HÜKÜMLER : 

i. Mail yıi içinde uygulanmryacak kanun hükümleri : 

MADDE 65. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6931 sayılı Orman Kanu
nunun 13 ncü ve 64 ncü maddelerinin her yıl Tarım Bakanlığı bütçesine 
ve aynı Kanunun 35 nci maddesinin her yıl Orman Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25 . ö . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası 
hükmü; 

e) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
37 nci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli 6964 sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanunu
nun geçici 3 ncü maddesi hükmü; 

d) 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
66 nci maddesi hükmü ile bu maddeye yeni bir fıkra ekîiyen 1137 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi hükmü; 



Hüfoükııeıtin teklifi 

if) Koruıiıniiaya Muhtaç Çocuklar HaSkkundJaM 6972 sayılı Kamu
nun 9 n©u maddesi hükmü; 

g ) 5 . 1 . 1961 tarihlli ve 222 sayılı iüköğretıkn ve Eğitim Kanunu
nun 76 ncı maddesdulki; (a) bendi hükmü; 

ğ) 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci maddesi hükmü; 
1971 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 

oeıtfveMerin ilgili tertaıplerölne konulnıuş miktarlar dâhilinde uygulanır. 
ıh)' Muıhaifaizasma lüzum kalmayan evrak ve vesaikin imha edilmesi 

hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Kanun hükümleri; 
i) Şethir içi konıulşmıalar dışında Ankara, İstanbul, izmir ve diğer 

şehirlerde tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kamunun 7 nci 
bu maddeye ek 5 . 12 . 1928, 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 tarih 2609 sayılı; 
10 . 3 . 1930 tarih, 1569 sayılı; 16 . 4 . 1933 tarih, 2143 sayılı ve 11.6.1933 
tarih, 2304 sayılı kanunlar; 3054 sayı/lı Kanunun 7 nci 3488 sayılı Ka
nunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı kanumla tadil edilen 1379 
sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

j ) 21 . 5 . 1955 tarih ve 6623 sayılı Türk Hava Yolları Kanununun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

k) 633 sayılı Diyanet işleri Kanununun 29 ncu maddesinin (D) 
cetıvel ile ilgili hükmü; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195 ve 199 ncu mad
deleri ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 
nci maddesi hükmü, 1972 bütçe yılında uygulanmaz. 

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları ile 
ordu hasitalbaikıcı, hemşire ve ebelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak 
ayda 75 lira ödenir. Bunlardan ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerinin 
Askerî TıJblbaye öğrencileri gübd kazana dâhil edilmek suretiyle yediril-
meüleriiine devam olunur, ve her ne suretle olursa olsun yedirilmiyen gün
ler için kendilerine her hangi bir ödeme yapılmaz. 

MADDE 65. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
344 sayılı Kamumla değişik 20 nci malddesinikı (B) fıkrasında ifade edi
len tahvillere yatırılacak yedek akçeler için maddede öngörülen % 40 
lık limit 1972 bütçe yılında uygulanimıaz. 

Bütçe Kaıuııa Komisyonunun değiştirişi 

e) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesi hükmü; 

f) Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi hükmü; 

g) 5 . 1 . 1961 tarihli ve 222 sayılı İlk öğretim ve Eğitim Kanunu
nun 76 ncı maddesinin (a) bendi hükmü; 

ğ) 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 5 nci m addesi hükmü; 
3 972 bütçe yılında bu kanuna bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 

cetvellerin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde uygulanır. 
h) Muhafazasına limım kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi 

hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarihli ve 8696 sayılı Kanun hükümleri; 
i) Şerir içi konuşmalar dışında Ankara, istanbul, İzmir ve diğer 

şehirlerde tesis edilen meccani telefonlara ait 876 sayılı Kanunun 7 nci 
bu maddeye ek 5 . 12 . 1928, 1366 sayılı; 13 . 12 . 1934 tarih 2609 sa
yılı ; 1 0 . 3 . 1930 tarih, 1569 sayılı; 16 . 4 . 1033 tarih, 2143 sayılı ve 
11 . 6 1933 tarih, 2304 sayılı kanunlar; 3054 sayılı Kanunun T nci, 3483 
sayılı Kanunun 6 ncı ve 1 . 5 . 1930 tarih ve 1601 sayılı Kanunla tadil 
edilen 1379 sayılı Kanunun 5 nci maddesi; 

j) 21 . 5 . 1955 tarih ve Ö623 sayılı Türk Havayolları Kanununun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası; 

k) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199 ncu madde
leri ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 158 nci 
maddesi hükmü, 1972 bütçe yılında uygulanmaz. 

Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde (Jandarma dâhil) görevli Dev
let memurları ile Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerine yiyecek yardı
mı karşılığı olarak ayda 75 lira ödenir. 

Bunlardan Ordu hastabakıcı, hemşire ve ebelerin askerî tıbbiye öğ
rencileri gibi iaşelerine devam olunur. Ve her ne suretle olursa olsun 
yedirilmiyen günler için kendilerine her hangi bir ödeme yapılamaz. 

MADDE 66. — Tasarının Gb nci maddesi 66 ncı madde »olarak aynen 
kaibul ödidmiş/tür. 



Iffiikıümetin teklifi 

2. Silahlı Kuvvetler ile ilgüli vergi muafıijyeıti hükümleri : 

MADDE 66 — 1972 malî yılı içinde Gümrük Giriş Tarife Cetvetain 
27.09 pozisyonuma giren hamıpietriolüm Millî Savunma veya Jandarma 
Genel Komutanlığı ihtiyaçları için yabancı memleketlerden i t h a l ve 
yabancı memlekeltler'den ithal edilen veya yerli hampetrolden istihsal 
lolunan ve Gümrlük Giriş Tarife Setvelinin 27.10 pozisyonuma giren 
akaryakıt ve maldenî yağlarım Millî Savunma ve Jandarma Genel Ko
mutanlığı ihtiyaçları için, ciheti askeriyeye teslimi Gümrük Vergisi, 
Belediye Hissesi, Damga Vergisi, Hihtım Resmi, ithalde ve dahilde 
alınan istihsal vergileri ve Hazineye, katıma bütçeli idarelere ve özeil 
idarelere ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan 
ve ardiye ücretlerimden müstesnadır. 

Ancak, Millî .Savunma veya Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyaç
ları için muaf en ithal olunan hamp ©trolden. eiîlde edilen ürünlerin ciheti 
askeriyeye tahsis olunmayan kısmı yukarüaki istisnadan faydalananla*;. 

Silahlı Kuvvetlerin (Janıdarnua dâhil) savunma hikmetlerimin yü
rütülmesi için yurt dışından ithali sorunlu bulunan savaş silâh, araç, 
gereç ve mlakina ve teçhizatı ile malzemelerimin yapıümış ve yapılacak 
dış alımları Gümrük Vergisine tâbi değildir. 

Bütçe Karma 'Eoarıteyonuıııuı .değiştirişi 

2. iS'UâMı Kuvvetler ile ilgili vergi muafiyeti hükümlıeri : 

MADDE 67. — 1972 miallî yıllı içinide Gümrük Giriş Tarife Cetveli^ 
mim 27.09 pıozisıyomuinla giren .haımpelfcir'oiün Millî Siavumma Bakanlığı vejya 
Jaıiıdiaırima Ganıe! Boamil'ainlığı ille Millî İstiihıbarat Teşkilâtı ihtiyaçları. 
::;:n yalbianıeı memllekeliteirdeım: ithali ve yabancı ımemlekötlerdeaı ithal 
ıe<d!iHen vaya yaırli hampidfcıoiMan istühsaJl oluniam ve Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27.10 pozisyonuna giren akaryakıt ve madenî yağların Millî 

! Sayama BaılUa^Cığı Ve JaıMiaırmıa 'Gıetnjel E-ormıtamlığı ile Miîllî isMhlbanat 
i Teşk!ilBjfe. ialliyarûaırı için diheti askeriyeye ^e Millî İstihbarat Teşkilâtıma 
j ites'li-pi •G'ümrük Ver&ıM, İMediyc Hii3:3ö3İ, Danaga Vergisi, Rıhtım Reis-
' nıii, '.ÜLİhidîie ve daiMUde akmamı istihsal verrfteri ve Hasmıeye, klaitoısa but-
i çiiıl 'MûnMeui ve öaefl idaırie vs Ibieieiölyefkırrt âiit her t iMü vergi, vasini, 
! !har"j vo slaımilalr^an, aırddye üc mtleırinidıom ırjlkteısmadır. 
1 ikitödk; H'EtJlî Enfv'uınmıa Bakamhğı veya Jandarma Gıenisl Eomutam-
•• !.:"., \LLİ 'Mi'iüİ '.CUM >*vao T'K';irfâcı jiifc'/vöcJ&ri ia'uı m;\M^ıı i t iM üikşaıain 
j ihaapa^oldtm ciu-'ıo ©iiljem ürünlerin ollıeüi apkî ıriiyieye- ve Milli isILâh'̂ araJj; 
! l b M j â t a , a l'jiihıh olımımıyan kusanı yukarıdaki isiiFinıafcian. faydlalaaııaiıaaz, 
S S'JâM'. ¥:cıvvilji^rjn. (Japılâairmia dâhil) süvumma Mameltöeranıin yürü-
\ •tiî l".!.i;Ĉ i içM ynirt dışııuldan îftlhailijj zorımin "buıimııaım sar/aş silâh, araç, ma-
İ 'kina ve teçhizatı il D malzemelerinim yapılmış ve yapılacak dış alımları 
I Gümrük Vere/isime tabi değildir. \ 

(MÂJBDE 6S. — Kaitunia bütçeli idarelerin dış borçlarını, gıeaılel bük 
I g&û&n yapılattı Haizime yartdımlainnaîdan telliye vâdelerinde iMİk'dıen veya 
I hefeabea tahsil ve tediye -etmeye veya .ettirmeye Mahiye Saikamı yelfckli-
| lidir. 

I MADDE 69. — 1972 yılı Süitçe Kanununa bağlı ğx\nel bütçeli idla-
relerin ıbütiçeleri'Melki (A/ l ) , (Â/2) ve (A/3) işaretli cetvelllerimde yetr 
(alan •ödıanlelklıelr top'iamıındraöı (Deıvltelt borçlan hariç) her kuruluş içim 
yüzde 10 köslnıişitlir. 
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Hükümetin ıteikilifi 

MADDE 67. — Bu kanını 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 68. — Bu kanunun, 
a) Kendi Meclisleri İle ilgili hükümlerM Cuırıfouııiyet ^inak^u 

ve Millet Meolsi Başkanları, 
b) Sayıştay ile ilgili hükümlerinli Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkanlları, 
c) Diğıetf hüMimterini Maliye Bakanı, 
Yürütür. 

(Başbakan 
N. Erim 

İçişleri Bakanı 
// . Ömeroğlu 

Ş&ğ. ve Sos. Yar. Bakanı 
T. Akyol 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Koça§ 
Dışişleri Bakanı V. 

8. Koçaş 
Güm. ve Te. Bakanı V. 

Ö. Derbil 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 
Maliye Balkanı 
8. N. Ergin 

Taran Baltanı 
M. O. Dikmen 

İmar ve İskân Bakamı 
S. Babüroğlu 

Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişi 
Eer bölüm ve mıaıddeidesn, ne nıliktaır kesinti yapıîimaısı gerektiği hu

susumda yukarki fıkra esaslaırı sıaklı kalmak üzere Bakanfaır Kuruluna 
yetki verilmaşlt&r. 

Gelir kaynaklan tabaıkkukunıun daha yüksek harcamalara füllen 
imkân vermesi halinde savunma enfranstrüktür ve savaş gereçleri ile 
ilgili ödeneklere ömceTûk verilmek kaydı ile yukairıM fıkra esasları dâ
hilinde bu kdsinltdller topHajmını yüzde 8 e kadar indirmeye Bakanlar 
Kurulu yelîMlildir. 

Bu madde hüklınü katanla bütçeli idarelerin 1972 yılı bütçe ödenek
leri içlin, de uygıılanır. 

1211 sayih. Kanunun 50 inci miaddeisinan uygııiananaısında 1972 yılı 
Bütçe Kanununun 1 nci maddesinde yazılı ödenekler nazara afknır. 

MADDE 70. — Tasıairıiîlıın 67 nci maddesi 70 nci madde olarak ıay-
înen kaibuâ edilmiştir. 

MADDE 71 — Taısarınm 68 nci miaddesi 71 nci m'adde olarak ay
nen kabul edüimişfeir. 

Devlet Bakanı 
ili. Özgüne* 

Milî Eğit. Bakanı 
§. Orel 

ULaştuma Bakanı 
C. KaraJm§ 

Köy İşleri Balkanı 
C. Ayhan 

Adalet Bakanı 
î. Arar 

Bayındırlık Bakanı 
M. öztekirı 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Miilî S. Bakanı 
F. Melen 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbü 

Sanayi ve Ti. Bakanı 
A. Çilingiroğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 
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1972 malî yılı gtftfteng-e dışı Ottanıetlbr tablosu 

CUMHURİYİEİT BHMATOfSU 

Gösıterıge üstıü 
raikaım 

200 
1150 
100 
50 

Adet 

1 
— 
7 

— 

Gösiterfge 
tapüaımı 

1200 
— 

700 
— 

Toplam 
X 

10 
X 

#00 
12 

800 
7 

75 '600 

Sınıfı D. U n v a n ı 

Gn. İ. 
» 
» 
» 
» 

H>z. o o 
5 
>6 
o 

8 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Özel Kalem Müdürü 
Özel [Kalem Mâ. Şefi 
Kayıt - Kantelks ve foltıatıisıtik Memuru 
Tercümaın^İng1. Fr. Al. Rusça) 
Sckı-ctor Daktilo 

CUMHURİYET SENATOSU 

Adedi ! Sınıfı ]). U u v a n ı Adedi 

G-enel Sekreterlük Özel Kalem ve İrtibat Bürosu 

Un. î. Hz. 1 Genel Sekreter 
» 3 Mütercim iSefcreter ('în!g\ Fr. Al. (faal.) 
» 5 G-ömel Sekreterlik: Şefi 
» 7 Sekreter Daktilo 
» 8 Sekreter Daktilo 
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MÎLLET MECLÎSİ 

1972 malî yılı gösterge dışı ödemeler tablosu 

Gösterge 
toplamı 

Gösterge üstü 
rakam Aded 

200 
150 
100 
50 

1 
5 
10 
<) 

X 

200 
750 

1 000 
450 

2 400 
12 

28 800 
X 7 

D. U n v a n ı 

1 Genel Sekreter 
2 Genel Sekreter Yardımcısı 
1 Başkanlık Müşaviri 
2 Hukuk Müşaviri 
4 Genel Sekreterlik Raportörü 
9 Daktilo 

10 » 
Dış Münasebetler Bürosu Şefliği 

5 Şef 
4 Tercüman 
8 Memur 
8 Daktilo 

201 600 

M İ L L E T M E C L İ S İ 
Adedi 

Sınıfı 

Gıı. 1. Tiz. 
» 
» 

Gn. I. Uz. 
» 

Gn. İ. I!z. 
» 

D. Ü n v a n ı 

Basm Müşavirliği 
5 Basın Müşaviri 
(i Memur 
(! Tercüman 

11 Daktilo 

Özel Kalem Müdürlüğü 
;> Müdür 
8 Sekreter 

Kanunlar Müdürlüğü 
.'! Müdür 
4 Müdür Muavini 
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Sınıfı D. V n v a n ı 

8 BaşkanrvekîUJeınii iSefcreıtıerı 
Başkanvekiİleri Sekreteri 

» 3> ' 

İdare Âmirleri Sekreteri 
» » » ' • • " " - " 

» » » 
Divan Kâtipleri Sekreteri1 

» » » 

Gn. İ. 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hz. 8 
10 
12 
8 
9 

10 
9 

12 

Muihasefbe Müdürlüğü 

Gn. İ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 
» 

Gn. I. 
» 
» 
» 
» 

Hz. 

Hz. 

o o 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
9 

10 

o O 

4 
4 
5 
6 

Müdür 
Müdür Muavini 
Şef 
Mutemet 
Tetkik Memuru 
Arşiv Memuru 
Dosya Memuru 
Memur 

» 
» 

Daktilo 
Memur 

Bütçe Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Muavini 
Raportör 
Şef 
Memur 

192 — 

Sınıfı D. U ıı v a n i Adedi 

(İn. t. Hz. 7 Memur 1 
» 9 » 1 
» 8 Daktilo Kâtip 1 
» 9 » •» l 

» 1.4 Tcksirci ! 

( i i ı 

Levazım Müdüıiüini 
o 
f ) 

r> 
r> 
7 
7 
7 
7 
8 
7 
8 

10 
8 

10 
8 
9 

10 
11 

Müdür 
Şef 
A yn iyat Snytn a nı 
Mubayaa M«nunı 
T ah ak k u k M em u ru 
Ambar Memuru 
İthalât İşleri Memuru 
Ambar Memuru 
Daktilo 

» 
» 

Memur 
Ambar Tasnif çişi 
Teksirci 
Terzi 
Terzi 
Terzi 

» 
» 

l 
1 
1 
2 
2 

» 8 Teksirci 1 
» 9 Terzi 1 
» 10 Terzi 1 
» 11 Terzi 1 

Kitaplık Müdürlüğü 

Gn. İ, Tiz. :Î Müdür 1 
1 
1 
1 
4 

İ TTz. 
» 
» 
» 
;> 

4 
5 
fi 
7 

Müdür 
Müdür Muavin; 
Şef 
Ayniyat Mutemedi 
Memur 



Sınıfı D. U n v a n ı 

Gn. I. 
» 
» 
» 
» 

Hz. 

Tek. Uz. 
» 

On. 1 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
;» 
» 
,» 
» 
» 
'» 
;» 
» 
» 
» 
» 
$ 
» 
!»' 

: $ 

Hız. 

7 
8 
9 

12 
10 

6 
10 

3 
<4 
5 
.7 
9 

13 
4 
4 
!5 
'4 
7 
!8 

10 
İH 
'3 
'0 
7 
8 
9 

10 
11 

9 

Daktilo 
» 

Memur 
Memur 
DaMLo 
Mikrofilm Tektıisvesni 

» » 

Basımevi Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür Muavini 
Şef 
Amhar Memuru 
Daktilo Kâtip 
A m/bar Memuru 
Tashih Kısmı Şefi 
Başmusahhiıh 
BaşmusalMıilh 'Muavini 
MusalMıilh 
Muısa'Mıih 
Mns&hihilh. Muavini 

» » 
» » 

Başitertipei r e Kısım Kontrolörii 
Başterıtilpçi 
Terltipei 
Terftipçâ 

» 
» 
» 

Tertipci Yardımcısı 

193 — 

Sınıfı D. U n v a n ı Adedi 

Gn. î. Hz. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tek. Hz. 
» 
» 
» 
» 
»: 

» 
,» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 

10 
11 
12 
10 
4 
8 
6 
6 
7 
8 
'9 

10 
9 

10 
'.11 

5 
5 
•A 

7 
9 

10 
8 
i9 

10 
«G 
•ff 
5 
•G 

;") 
5 
7 

Tertipci Yardımcısı 
Tertipci Yardımcısı 
Tertipci Yardımcısı 
Metal OBritUcM 
BaşcÜıbea 
BaşıeOtçi Yardımcısı 
Oil*çd 

» 
» 
» 
» 
» 

CiJıtici Yardımcısı 
» » 
» » 

Başmakinist 
Başmakinist Yardımcısı 
Makinist 

» 
» 
» 

Makinist Yartdıımıcısı 
» » 
» '» 

Makina Bakım Uızımanı 
Eileıktrikçi (Ehliyetli) 
Dizme ve Tertip Dairesi Şefi 
Dizme ve 'Tertlip Dairesi Şe>fi Yard. 
Operatör 

î» 

» 

1 
3 
1 
1. 
1 
1 
1 
3 
3 
8 
G 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
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Sınıfı D. U ıı v a n i Adedi 

Tek. Hz. 
,» 
» 

Yrd. Hz, 
» 

s 
9 
8 

10 
11 

Operatör 
» 

Cetvele! 
Geee OBefceisi 

» » 

Millî Saraylar Müdürlüğ-ü 

Gıı, î. Hz. & Müdür 
» 4 Kontrol 've Ayniyat Muhasibi 
» • 6 Başkâtip ve Multemelt 
» 6 Sicil ve Masraf Tahakkuk Memuru 
» 5 Ayniyat Memuru 
» 7 Ayniyat Katibi 
» 8 ;» » 
i» 7 Evrak Memuru 
ı» 9 .Levazım M a m u r u 
i» 6 Koruma Meınurıı ve Ayniyat Mnte, 
!» 7 » »> » » 
'» 6 » » » s> 
i» 7 Levazımı A.ra)bar M a m u r u 

10 Y a p ı Gereç ler i Aıtılbar M e m u r u 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

Telefon 'Santral Başmemunı 
Telefoncu 

» 8 » 
!» 9 H i z m e t AraJİ ıası iSoförü 
» 7 Kamyon Şofönü 
ı» 7 Yanığım Sıöı ıdümıe :E ilbayı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
rr 
i 

8 
9 

11 
6 
7 

Sınıfı D. U n v a n ı 

On. İ. üz. 7 Yanınü, Söndürme iv 

'0 " V- S, 

Tek. İL 

10 

Doktor 

Mimar (Yıükselk Mimar veya Mimar) 
'Mimar (Yüksele Mimar veya Mimar) 
İnşaat Sünveyaın 
Elektrikçi ! Ehliyetli) 
Elektrikçi (Ehl iye ti i) 
Elektrikçi fEldiyetli) 
Saaiçi! 
Marangoz Atel resi Sofi 

p> 

» 
>': 
>• 
'9 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 

s 
10 
11 
10 
0 

1—
ı 

<> 
i 

i» 
9 

10 

İH 
(i 

12 

M-araıif.»Y»z 
Döşeme Marain.»'0:zu 
Marangoz 
Döşemi e Marangozu 
Düliîer 

Di%er 
Caınce 
Döşemeci 

» 
Kumuııcıı Dökümcü 
Silici 

•» 

» 
Motorcu. 
Fotoğrafçı 
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Sm 

Gn. 1. 
»' 
»! 

ıfı 

Tiz. 

Tek. llz. 
Yrd. Hz. 

» 
:» 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
:» 
» 
» 
:» 
:» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
s» 
'» 
» 
» 
» 
1» 

D. 

11 
12 

, .14 

8 
8 
9 

10 
11 

8 
10 
11: 

11 
:7 
8 
9 

10 
11 

m 
14 

'8 
9 

10 
11 
8 
9 

10 
11 

•7İ 

9» 
10 

u 
Yangın Söndürme 

» » 
» » 

n v a n ı 

Eri 
» 
» 

Motopomp Makinisti 
Berber 

» 
» 
» 

Yüksek İrtifa Temizlikçisi 
» ;»! 

> :» 
fc» 
t» 

E a§ kardık Konut (Rcikçisi 
Mademe 

,» 
> 
,» 
!» 
» 
i» 

'Büfe Crarsottu 
» » 
» ;» 
» » 

Büfe Hiizlmetlsıi 
» ' 1» 

» » 
> » 

Oaonıaişırcı 
!» 
» 

Adedi 

2 
1 
5 

1 
2 
ö 
!. 

ı 
o 

"L 
L 

ı 
14 
.11. 
48 
18 
13 

o 

(> 

O 

5 
4 
L 
!. 
(> 
o O 
1 
j , 

1 
1 
1 

Sınıfı D. U n v a n ı Adedi 

Yrd. Tiz. 9 Bulaşıkçı 1 
» >8 Ayak-kalbı lîoyacıSL 1 
» 9 ı» > i 

(Sivil Savunma Uzmanlığı 

iGriı. İ. llz. 4 Sivil (Savunana Uzimaııı 1 
»' 9 Memur 1 
.» 10 Daiktıilo Kâtip 1 

Meclis Doktorluğu 

Sağ. llz. !2 Doktor (İç Hasitalıkları 'Mütehassısı) 1 
» -> Doktior (Te BasIfcailikllaJrı [Mütehassısı) 1 
» 4 "Laborant 1 
,» 7 <» 2 
» S » 1 

Teknik işler Müdürlüğü 

Ifz. 2 Müdür (Yük. OMüıbemıdis veya Müh.) 1 
i;l iMüidür Muavini (Y. IMülı. velya Müh.) 1 
;î Isıtma vo 'Tesisat İMülı. (Makiııa Y. 

IMüh. veya Müh.) 1 
» ,"> Elekitriık Müh emlisi (Elektrik Y. MÜh. 

veya Mülı.) 1 
» ';> luşanit Mülhendisi (İnşaat Y. Müh. 

veya Müh. veya Mimar) 1 
,» fi Kuvvet Santralli Şefi 1 
» ~> Klima Santralleri Şefi 1 
» (! Sıhhi Tesisat Şefi 1 
>> '5 Kuivveitli Akım Elektrik Tesisleri Şefi 

'ek 
» 
,» 

'(S.l.lfflı.) 



D. U n v a n ı 

Tek. Hz. 
» 
» 
» 
t» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

5 
7 
8 
9 
7 
8 
9 
9 
8 

11 
9 

10 
<9 

8 
9 

10 
6 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 
8 
9 
D 

9 
8 
9 

Zayıf Akım Elektrik Tesisleri Şefi 
'EiMktrilk Altelyesa Şefi 
inşaat Teknisyeni 
İnşaat Teknisyeni 
Kaaan 'Tefendısyelnâ 
Kazan Makinisti 

» » 
Soğuitımıa Malkiniaları 'Teknisyeni 
8u Tasfiye Cöıaızı MaJkinisti 

* » » » 
Bompacı 

» 
Kuvvet Santralı ElcÜtrik 'Tek. (S. 2. 
Ehliyetli) 
Tamirat Makinisti 

» » 
», » 

Klima Teknisyeni 
» ,» 
» » 

Klima Operatörü 
» » 
» » 
» » 
» » 

Klima Tesisatçısı 
» » 

Klima Santrali Elk. Tek. (2. S. Ehli
yetli) 
Sıhhi Tesisat Teknisyeni 
Sıhhi Tesisatçı 

» » 

197 — 

Sınıfı D. U n v a n ı Adedi 

Tek. Hz. 8 Yazı ve Hesap Makinaları Tamircisi 1 
» 7 Elektrik Teknisyeni (2. S. Ehliyetli) 1 
» 9 Elektrik Teknisyeni (2. S. Ehliyetli) 4 
» 10 Elektrikçi (3. S. Ehliyetli) 1 
» 9 Elektrikçi Yardımcısı 2 
» 10 » » 1 
» 7 Zayıf Akım Teknisyeni 1 
» 9 » » » 4 
» 5 Ses Kayıt Memuru 1 
» 9 » :» » L 
» 10 » » » 1 
» 6 Telefon Tesisatçısı 1 
»' 10 » » 1 
» 8 Asansör Teknisyeni 1 
» 6 Tamirat Ustası 2 

Gn. I. Hz. 5 Büro Şefi 1 
» 7 Dosya ve Kayıt Memuru 1 
» 9 Daktilo 1 
» 10 » 1 
» 8 Ambar Memuru 1 
» 9 Kart Memuru 1 
» 10 » » 1 
» 8 Telefon Operatörü 3 
» 9 » » 1 
» 10 » » 2 
» 7 Santralci 1 
» 9 » 1 

Yrd. Hz. 9 Taşıma ve Temizlik İşleri Görevlisi 3 
» 10 » » » » 5 
» 11 » » » » 1 
» 12 » » » » 1 
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Sınıfı D. ü n v a n ı 

îç Mimarlık İşleri Müdürlüğü * 

Tek. Hz. :i Müdür (Yüksek Mimar veya Mimar) 
Gn. 1. Uz. 10 Memur 

» 7 Daktilo Kâtip 

Adedi 

Pek. Hz. 
» 
» 

:> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

frd. Hz. 
» 

'-ı 
i 

9 
10 

!) 
10 

9 
7 

10 
10 

fi 
fi 
7 
8 
9 

10 
11 

1 )eshıat(ir 
Döşemeci 

» 
Ciîâei 

» 
Boya ve Badanacı 
Camcı 
Mermerci 
KJV;'H*I ve Duvarcı 
Alışap İsleri Şefi 
Marangoz 

» 
» 
» 

Beya ve Badana l î 
» » 

Tek. Hz. 
Cin. 1. Hz. 

» 
Yrd. Hz. 

» 
» 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

3 Mifcliir 
8 Büro MıeınnriT 
9 Daktilo 
!5 'Müteha'ssıis Başibahçıvan 
7 Başbaiheivan 
« » 

Sınıfı 

rrd. ITz. 
» 
»i 
» 
» 
» 
;» 
^ 
» 
»» 
» 
» 

D. 

7 
8 
9 

10 
12 

8 
9 

1.0 
11 
12 
10 

9 

U n v a n ı 

Bahçıvan 
» 
» 
» 
» 

Bahçe Hizmetlisi! 
» » 
» » 
>̂  » 
» » 

Su Dağıltım iöörevlisi 
Depo Görevlisi 

Tabldot Amirliği 

an. i. 
» 
» 
i » 

» 
» 
»i 

'» 
.» 
» 

Hz. 

Yı-d. Hz. 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 

5 
8 
9 
8 

10 
11 
9 
9 

10 
10 

9 
8 
9 

10 
11 

'9 
7 

Taibldiolt Amiri 
Taıbldlot Amiri Yardımcısı 

» >» » 
KM'er iMemııru 

» » 
Karne Mamura! 
Taibldo'ıt 'Memura 
Büro Memuru 
Lokanta Memuru 
Mubayaa Memura 
Şef Garsoa 
Garson 

>» 
» 
» 

Barmen Pasta ve Dondun 
Aşçibaşı 
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Sınıfı D. U n v a n. Adedi 

Yrd. Hz. 
:>> 
» 
» 

> 
> 
» 
» 

s 
9 

10 
11 

8 
9 

10 
11 

Aşçı 
» 
» 
» 

LBula(§ıkçı 
» 
» 
» 

S m ili 

iliiı. Kz. 
» 
» 

U i. 

Emniyet Amirliği 

Adedi 

4 
'5 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

Emniyet Müdürii 
Emniyet Âmiri 
[Başkomlser 
Komiser 
Komiser Mııaıvmi 
Polis Memuru 

» » 
» v> 
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GUMHUTIÖBAŞKlANiLlĞI 
10712 malî 71lı gösterge dışı ödemeler tablosu 

Gösterge üstü rakam Adet Gösterge toplamı 

200 
150 
lOO 
'50 

Toplatoı 

4 
7 
7 

21 

50 400 
'50 400 
'518 800 
m 400 

189 000 

Sınıfı D. U n v a n ı Adedi 

!Gn. 1 Hz. 
» 
» 

Av. Hk S. 

On. I. Hz. 
» 
» 

Gn. î. Hz. 

» 
» 

Gn» I. Hz. 
» 
> 

1 
4 
1 
•2 

e 

2 
5 

10 

8 
5 

3 
8 
9 

Genel Sekreter 
Genel Sekreterlik özel Kal em Müdürü 
'Müşavir 
Müşavir 
Hukuk Müşaviri' 

Özel Kalem. Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Daktilo 

Personel ve Özlük İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Şeıf 
'Tahakkuk Mıamımı 
Mutemet 
(Basın ve ProMsol İşleri Müdürlüğü 
Müdür 
Basın ve Halkla Münasebetler Uzmanı 
Protokol Memuru 

1 
1 
1 
2 
1. 

1 
1 
1 

1 
1 

~l 
1 

1 
1 
1 

Sınıl'! 1). U n v a n ı Adedi 

G-enel Evrak ve Yazı İş. Md. lüğü 

Gn. t. Hiz. 
» 
» 
» 
» 

Gn. İ. Hz. 
» 
» 

3 
f> 
f> 
*8 
D 

1 
4 
'7 

Müdür 
Şef 
Memur 
Meırruur 
Evrak ve Arşiv Memura 

Daire Müdürl 

Müdür 
Müdür Muaıvinü 
Büro Memuru 

Aynî ve Malî İşler Kısanı 

Gn. İ. Hz. f) Ayniyat Saymanı 
» '(> Bütçe ve 'Talhakkuk Me'nuını 
»' \lö Eımakim Memuru 

Trd. Hz. 0.3 Eni akim Bakııeısı 
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Sınıfı D. II n v a H ı Adedi 

Yar. Hz, 
y> 

» 
J> 

» 

Yar. Hz. 
» 
» 
» 
>/ 

Gın. İ. Hz. 

Yar. J'Iz. 
» 
» 
;> 
'P 

» 
3 

;> 
» 

Gn. İ. 
» 

H)z. 

ş 
;ıı 
ıs 

!4 
8 

5 
•rj 
i 

10 
8 

10 
.11: 

4 
5' 

;<:i 

7 
7 

9' 
f) 

.10 
11 

5 
'fi 

Garson 
Garson 
Garson 
B-erlber 
Berber 

Melbuısat v© Eşya Bakımı Kısmı 
Ütü ve Gaımaşırlhane Şef i 
Ütüoü 
Ütıücü 
Çamaşırcı 
Gaması re ı 
Terzi 

Mutfak İşleri Kısmı 
1 ne 1 Aşçıibaşî 
1 nei Aşçıbaşı 
'2 nci Aş'ç.ılbası 
0 îiıeii Aşeılbaşı 
Mn 
Aşçı 
A;şçı Yardımcısı 
AıŞf'i Yardııniicıtsı 
Aş(-ı Yardımcısı 

Ulaştırma Hizmetleri Kısmı 
Uîaştınmia Hizmetleri Memuru 
Garaj Âmiirii 
ıŞoför 
Şoför 
Şoför 
'Şoför 
Şoför 
Şoför 

202 — 

Suufı I). U n v a n ı Adedi 

Gn. İ. Uz. 10 Şoför 2 
:* .11 Şoför 5 
» 12 Şoför 2 

Tek. Hz, fî Ot'omo'bil Tamir Ustası 1 
;> >S Otomobil 'Taımir Ustası Yardımcısı 1 
» jf'l Otomoibil Yağlama Servisi Usltası 1 

Gn. î. Uz. S Afeüryaıkıt-ve Yed. 'Barca Amlbar Me. 1 

Başhekimlik 

Sağ. İfa,. :1 DaşbtMm 1 
3! 4 Diş Hekimi 1 
» 11 Diş Teknisyeni! 1 
'» S Lâlborant' 1 

Arşiv ve Kitaplık İşleri Müdürlüğü 

Gıı. î. Hz. 
» 
;> 
!» 

1 Müdür 
4 Arşiv Uzmanı 
4 Kil aplik Memuru! 
i) Daktilo 

Sivil Savunma İşleri 

G n. T. Hz. 4 Sivil Sa.vuranua Uzmanı X 

Mütercimlik ve Tercümanlık İşleri 

Gn. İ. Hz. 3 Mültercim I 
:> 3 Tercüman 1 
» 4 l isan Bilir Daktilo 1 



203 — 

U n v a ıı ı 

Sayıştay 1972 malî yılı kadroları 

Adedi Sınıfı D. 

Başkan 
Daire Başkanı 
Üye 
Savcı 
Savcı Basy ardııuc ısı 
Genel Kurul Basraportörü 
Temyiz Kurulu Basraportörü 
Daireler* Kurulu Basraportörü 
Uzman Denetçi (x) 
Uzman Denetçi (x) 
Basdenetçi (x) 
Uzman Denetçi 
Uzman Denetçi(x) 
Uzman Denetçi 
Savcı Yardımcısı 
Genel Kurul Raportörü 
Teniyiz Kurulu Raportörü 
i )a i re le ı • Kur ul 11 R a po rt ö r ü 
Daire Raportörü 
Basdenetçi 
Basdenetçi (x) 
Basdenetçi (x) 
1. Sınıf Denetçi 
2. Sınıf Denetçi 
3. Sınıf Denetçi 
4. Sınıf Denetçi 
5. Sınıf Denetçi 
1. Sınıf Denetçi Yardımcısı (xx) 
2. Sınıf Denetçi Yardımcısı 

40 
48 
24 

U n v a n ı 

1 
8 

4 ) 1 ) 

O - ) 

1 
o 
1 
1 
1 

21 
18 

V 

32 
15 
Q . , 

Cin. İ. 
» 
» 
» 
» 
,» 
> : • 

» 
» 

• y> 

>> 
'» 
» 
s, 

Hz. 4 
4 
r> 
c 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
S 

Müdür 
Sivil. Savunma Uzmanı 
Müdür 
Müd ü r Ya rd ı n ıc ıs ı 
Levazım ve Ayniyat Saymanı 
Şef 
Şef 
Tetkik Memuru 
Zabıt, Tasnif ve Dosya Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Daktilo s 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Da 

31c 

ktılo 
y 

» 
> • > 

>• 
>-
; • ' ; • 

kunoğ 
» 
y. 

>> 
» 
> • 

» 
» 

•af 



Sınıfı D. U n v a n ı 

Gn. t Hz. 
» 
» 
» 
> 
» 
!»» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
* 
»I 

• » 

» 
Tek. Hz. 

» 
# 
> 
» 

» • 

* 
» 

Sağ. Hz. 
> 
> 

7 
10 
6 

10 
9 

13 
'9 

10 
11 
12 
13 
15 
5 
8 
9 

11 
14 
5 
7 
8 

11 
12 
12 
İS 

9 
3 
7 

10 

Daire Müdürü 
Daire Müdür Yardımcısı 
Kütüphaneci 
Kütüphaneci Yardımcısı 
Santralci 
Santralci 
Tasnifçi 
Tasnifçi 
Tasnifçi 
Tasnifçi 
Tasnifçi 
Tasnifçi 
Şoför 
Ciltçi 
Ciltçi Yardımcısı 
Teksirci 
Teksirci Yardımcısı 
Hesap Makinaları Uzmanı 
Hesap Makinaları Teknisyeni 
Hesap Malküna'ları Teknisyeni 
Teilafom ye Elektrikçi 
Telefon ve MekMfcçi 
Usta 
Usta 
Manamgıoz 
Doklfcor 
Dolktor 
Hadtalb akıcı 

Sınıfı 

. Hz. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
$ 
» 
:»i 

:» 
» 
1» 
» 
;» 
» 
» 
» 
» 

D. 

14 
112 
13 
14 
10 
12 
11 
10 
m 
13 
10 
11 
10 
H6 
11 
12 
13 
14 
10 
11 
12 
13 
14 
16 

l8 
13 
13 

U n v a n ı 

^ Ş Ç i 

Aşçı Yardıımıcısiî 
Bulaşıkçı 
Bulaşıkçı 
Bahçiıvatu 
Bahçıvan Yairdi'mlcısı 
Bahçilvan Yardımcıısı 
Dağıtıcı 
Dağıtılcıi 
Dağııtııcı 
'Gece Bekçisi 
Gece Bekçisi 
Gece 'Belkçfflsî 
Geoe Bekçisi! 
Arşiv Taşıyıcısı 
Arşiv Taşıyıcısı 
Arşüv Taşıyıcısı 
Arşiv Taşıyıcısı 
Odacı 
Odiacı 
Odacı 
•Odacı 
Odacı 
Odacı 
Boyacı: ve Badanacı 
Boyacı ve Badanacı Yardımcısı 
Cilâcı 

Adee! 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
o 
o 4 
1 
o 

o 
o 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
5 

16 
42 
22 

8 
1 
2 
t 
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Sınıfı D. U n v a n ı Adedi 

Yar. Hz. 10 Kaloriferci Yardımcısı 1 
» 11 Kaloriferci Yardımcısı 1 
» 112 Kaloriferci Yardımcısı 1 
» 1İ3 Kaiorüf erci Yardımcusı 1 
» 14 Kalorif erci Yardiimcusı 1 

(&) Bu kadrolar kişisel olup her hangi bir suretle boşalması halinde iptal olunur. 
fxx) Bu kadrolara, boşaldıkları takdirde, halen Sayıştayta görevli ikinci sınıf denetçi yardımcıları atanabilir. 



Sil Mİ fi 

[liıki'ra w mesle'k meMNUphın 
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ANAYASA MAHKEMESİ 

1971 malî yılı kadroları 

Derecesi 

Atı;ıyas;ı. Mahkemesi nsıi üyeleri 
Anayasa Mnhkeînesi yedek üyeleri 
RapiH't tirler 

>:• 
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ADALET BAKANLIĞI 

1972 malî yılı kadroları 

(Hakimlik vo Savcılık mesleklerindi1 bulunanlarla, bu 'meslekten sayılan görevlenle bulunanlar içiîf 

Smıi'ı Derece Adet 

Hâıkiın, Savcı ve İni meslekten sayılan görevlerde bu I imanlar 
» 
» 
;> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

)> 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
-> 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 561 
460 
326 
299 
431 
549 
459 
296 
190 
333 
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DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 

1972 malî yılı kadroları 

Sınıfı Derecesi (rörev unvanı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
»! 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
>y 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Meslek mensubu 1 Birinci Başkan, Daire Başkanları, 
Üyeler ve Başjkanunsözcüsü 

1 Ka nunsözeüvsii 
2 # 
:] » 

4 » 
!f> » 
'(i » 
1 Başyardımcı 

2 » 
«"> » 
o .1 ne i Sınıl* Yardımcı 
4 » » » 
5 »ı » » 
f) 2 nci Sınıl' VaıJdınıcı 
(î » » » 

(î o ncü Sınıl* Yahdimeı 
7 » » » 
7 4 ncü Sınıf Yardımcı 
8 » » » 
8 5 nci Sınıf Yardımcı 
9 

10 » 
» » » 

» 
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Sınıfı Derecesi Görev unvanı Adet 

Meslek mensubu 9 (î ncı Sınıf Yardımcı 21 
» » 10 »' » » 50 
»• » 1 Anayasa Mahkemesi Geçici Raportör 1 
» » 2 » » » » 2 

Üst dereceden aylık alanlara bu aylık derecelerine eşit olarak veıilen kadrolar, şahsa bağlıdır. 
Boşaldığında kaldırılmış sayılır. 
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( A / 2 ) Yatırım harcamaları 

D A İ R E L E R 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet. Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik "Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hükümet 
teklifi 
Iiina 

300 002 
4 682 503 

200 000 
140 000 

—. 
75 OT5 000 

101 1359 003 
—> 

4 676 000 
1 

36 500 000 
2 996 000 

82 317 009 
11 716 000 
31 380 000 
34 495 000 

—. 
15 822 000 

581 458 000 
1 409 722 034 

Komisyonca 
kabul edilen 

Di/rıa 

4 
2 851 504 

200 000 
140 000 

— 
72 575 000 

161 124 001 
— 

5 176 000 
— 

36 500 000 
2 996 000 

71 994 009 
10 125 000 
24 300 000 
18 800 000 

—. 
1 750 000 

268 725 000 
1 867 308 588 

D A İ R E L E R 

Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri G. Md. lüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri G. Md. lüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

Toplam 

Hükümet 
teklifi 
itina 

2 500 000 
107 023 000 

83 160 000 
9 850 000 
3 000 000 
2 235 000 
4 710 000 

11 077 001 
202 361 000 

24 774 000 
273 200 000 
893 400 000 

3 940 000 
29 063 000 

4 103 531 552 

Komisyonca 
kabul odileıa 

Iiina 

8 100 000 
m 753 000 

71 466 000 
8 965 000 
2 485 000 
2 235 000 
4 130 000 

11 077 001 
202 361 000 

34 774 000 
259 595 000 

1 İÖİ 460 000 

1 960 000 
—• 

4 368 926 087 





i) A i \l E L E K 

Cumhuriyet Senatosu 
Millet Mecli:;i 
Cuınlıurbagkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Derisi; İ^a tü t ı l : Enstitümü 
Diyanet idleri Başkanlığı 
Tann vy İlada" s-ry Genel Muaa/iVL^u 
Adalet Bakanlığı 
Mirî Sayınıma Bakanlığı 
İçimleri Bakanlığı 
Emniyet Öond Ilkdür 'üğü 
Jandarma Gensl İL 
Dmşlari Bakanlığı 
Mabyö Bakanlığı 
Millî Eğitim Hakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 

A / 3 ) Sermaye ieş-kili 

Hükümet Komisyonca 
teklifi kabul edilen 
Liıiia l/ına 

27 
410 

2 
1 
94 
203 
21 
16 
113 

20 195 
79 

131 
508 
60 
195 
25 
371 
072 
199 
ısı 
123 
63ü 
705 
015 
433 
472 
150 
569 
140 
432 

36 453 

— -229 
223 
002 
001 
009 
102 
001 
537 
101 
"00 
500 
000 
oco 
000 
009 
000 
703 
017 
650 
451 

_... _ 

30 
410 

„ • 

1 
94 
218 
21 
16 
133 

19 597 
97 
46 

-131 
508 
60 
195 
25 
371 
07; 
1CJ 
TP. 

JX: 
* 
045 
104 
472 
150 
357 
921 
511 
453 

220 
226 
002 
001 
000 
102 
\Z> 
J-U 
r. * 
rn-o 
>. J 

2 
000 
431 
000 
009 
958 
188 
604 
451 

ve 'amfifer harcamaları 

D A İ R E L E K 

Tieavoî. Bakanlığı 
Sağlık vo Sosyal Yardın Bakanlığı 
Gümrük vo Ikkel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
D-jvîet Meteoroloji 3/deri Ot. Md, lüğü 
Ula"'arma Bakanlığı 
Çalınana Bakankğı 
Sanayi va Teknoloji Bakanlığı 
T u m m ve Tanıtma Bakanlığı 
îaıar vo Likan Bakanlığı 
Toprak ve Jbkân İşleri &. Md, lüğü 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

ine ; •Rfl: 

Orman Bakanlığı 
Gençlik VG Spor Bakan! ığj 
Kültür Bakanlıea 

Hükümet 
teklifi 
Lira 

2 418 300 
39 219 002 
1 514 921 

GQ 978 788 
1 001 954 

468 519 000 
35 840 293 
18 775 229 
42 284 306 
41 299 701 
12 394 005 

62 742 
96 140 657 

6 004 
4 523 502 
5 675 353 

Komisyonca 
ka'bul edilen 

Lina 

2 SİS 570 
41 139 003 
1 514 921 
73 637 723 
3 004 953 

468 519 000 
35 689 592 
168 374 858 
42 231 393 
41 299 701 
12 394 005 
90 om 712 

115 640 657 
6 004 

4 528 502 
— 

Toplam 22 044 686 577 21 772 309 167 



( A / l ) , (A/2) ve (Â/3) Cetvelleri toplamı 
Hükümet Komisyonca 

(teklifi kaibul edilen 
1) A İ E E L E E likm lam 

Cumihuriıyet Senatosu 
Millet Meclisi 
Guımlhui'ibaşkaTilığı 
Sayıştay 
Alnıaıyasa Malhkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet istatistik Enstitüsü 
Düyanet işleri Başkanlığı 
Tapıl ve Kadastro On. Md. 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakatmlığı 
Malîye Bakanlığı 
Millî Eğitini! Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 

36 284 056 
131 781 571 

9 693 091 
40 538 059 
4 876 561 

262 300 265 
606 689 942 
28 211 572 
39 102 611 ' 

472 687 115 
226 184 848 
784 850 233 

8 110 000 024 
502 316 866 

1 028 864 690 
833 243 673 
710 509 847 

21 373 358 809 
7 266 943 204 
1 577 010 290 

35 624 058 
126 437 274 

9 641 091 
40 438 059 
4 876 561 

263 890 265 
605 524 940 

28 211 572 
39 602 611 

473 644 615 
226 184 848 
747 200 233 

8 124 415 102 
510 786 297 

1 021 784 690 
870 548 673 
731 648 102 

20 751 732 426 
7 068 685 510 
2 044 596 824 

Hükümet Komisyonca 
teklifi kabul edilen 

i) A i il V) \J v) II Lira, Lira 

Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yar. Bak. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devld Meteoroloji İş. Gn. Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
imar ve İskâın Bakanlığı 
Toprak1 ve İskân işleri Gn. Md. 
Enıerji ve Taibiî Kaynaklar Bak. 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orlman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 

55 079 657 
2 202 350 830 

103 276 022 
883 479 118 

75 422 046 
499 033 127 
75 014 005 
70 454 931 

121 355 839 
316 683 641 
103 864 675 
283 809 900 

1 247 047 205 
3 420 586 

54 279 415 
170 398 562 

83 551 912 
2 158 030 830 

104 371 682 
881 335 048 

78 907 712 
498 518 127 
83 238 303 

194 552 677 
121 355 839 
317 161 383 
114 214 675 
360 404 900 

1 534 982 204 
3 445 585 

52 534 415 
— 

Toplam 50 315 416 386 50 312 079 043 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

(.kındıariyet Senatosu .1972 yılı Bütçesi âzami tasarrufa riayet olunarak \re realist bir 'görüşle ha zMammış bulunduğu ödeneklerin Muhasebeii Umu
miye Kanununa uygun olduğu ve Anayasa/nızııı Yüce Senatoya tahmil etmiş bulunduğu hizmetleri ifaya yeterli okluğunu tesbit etmiş bulunuyo
rum. 

1972 yılı Yüce Senato bütçesi (30 284 056) l i ra olarak arz ve teklif edilaniştir. 
(A/ l ) Cari harcamalar bölümünde görülen (35'852 825) lira ödenekler 1971 y di 1 Mile esin e nazaran (5 083 565) lira, bir artış kaydetmiştir. 

Bu aırtış : 
657 ve oranı tadil eden 1327 sayılı Devlet Memnuları Kaııu'ni'inıun yürürlüğe girmesi nedeniyle 1971 yılı Bütçesinde 12.000 nci «Personel giidıerlorti» 

böllikııüırlün Devlet Mcmuriıarı Aylıkları maddelerimıe mevzu 1 lira ödeneklere karşılık aynı yıil büi çesinlimı bütçe işlemleri ile ilgili kısanınım 28. ııci 
maddesine istinaden) (4 450 538) lira yılı içerisinde Maliye Bakanlığından ödenek aktarı lmi'iş, 1972 yılı Bütçesinde mevcut kadrolar nazara altınarak 
haldik! teklif yapıjlöuştır. 

Üyeileır tedavi .gidenleri maddesine ımevzu ödeneğin do 1971 yılında (üyelerin bakmakla, yükümlü oldukları kimselerin, tedavi gideılerinıinı de 
karşılanması 'için Başkanlık Divanınca hazırlananı » bulanan yöıiKetmej'ğin) yürürlüğe g'imıestiyle (400 000) lira artış kaydetmiştir. 

Har iki Meclisin bir bina iiç.orisinlde fa.ailiye1te bııluniması bir kısım1 hizmetlerin müştereken yürüt ülımıcsinli gerektirmektedir. Bu itibarla (A/2) 
işaretli cetvelin yatırım harcamaları hısımında gÖTÜlcn (300 000) liralık üdeııdk ise MeeBs Binasuurn bulunduğu saha içellisinde Cumhuriyet Sama-
tosu Başkanınla konut inşası için yapılacak Etüt ve proje gideri eni ile, h'lzımclloriıı görültıuosl için yeniden, aituıacak minübüs bedelinden ibarettir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

(A/3) İşaretli cetvelde görülen (131229) ••lira, öden'elk Cumhuriyet Senatosu persıotüeılinlu öğı'le yennekileriudc kullıannlmak üzere ve geç
miş yılll.aır Kainim İktisaıdi Teşebbüslerine oü/an borçların karşıkmjmasî, Cumhuriyet Senatosu Başkanı için 1971 yıllında mubayaası yapılan arabanın 
gümrük ve sair masraflarını karsılarnıaik için konul muştur. 

Teklif ve temenniler 

1. Galerilcridıokii oturma yerlerinin mahdut olması ve çok zatımın buralardaki ziyaretçitıkanıklığının devamlı şikâyet mvezuu bir husus olduğu 
malûmunluzdujr, bu hususta idareciler tarafından gerekli tedbiriler almıyorsa da yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konuda hepimizin ısrarla, yar
dımcı olması kanısındayım. 

2. Anayasaanız gereğinice hazırlanması lâzı-ın gelen Millet Meclisi İç Tüzüğünün biran evvel çıkardıması bir zarurettir. 
3. 21 sayıjlı Kanun) gereğüntce Başkam ve Başkanlık Divana üyelerine ödenen ödenekler ile 22 sayılı kanun gereğince Denetçiye ödenmekte Otlan 

öden eklerin bugünkü şartlar muvacehesinde tanın men sembolik mahiyette olup mezkûr kanunların bugünkü duruma göre tadili icabetmıektedjir. 

http://zauti.au
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4. Komdsy o.nil ara ve ıııeclasleıre devam hususunda gösterilecek titizlik hepimizin temenni ettiği hususi a rdanıdır. 
5. Millet Meclisi ve Culmîıurâyet Senatosu teşkili at Ikaııuaıüarımıı bıiraıı önce çıkaml/nıası ve görev yetki tedahüllerinin; öıılenmcsd şarttır. 
6. Türkiye Büyük Millet Meclisi içinjde seçim en ve parlömaııter ilişldleriııin salim bâr şekilde temini ve bir seforeterya ille takibinli sağlayacak 

teübirller'in a>bn(ması uygum mütalâa edilmiştir. 
7. Büyülk masraf lanla meyidana getirilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi binamızın müsait biır yerinde gerek Senato ve gerekse Millet Meclisi 

Başkanlık komutlarınım yapılması için giıiişilen, teşebbüs uygun karşılanmıştır. 
Saygılarımda sunarım. 

Raportör 
Ahmet Durakoğlıı 
Si va s Milletvekilli 

http://Komdsyo.nila.ra
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Bolüm Madde Ödeneğin e es idi 

__ 4 _ 

(A/1) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamlı 
Lira Liraı 

1972 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira 'Lira Lira l i r a 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

B AŞKANL1K DİVANI <') 1)EN UKI, U Rİ 
Kesim toplamı 

.1.1.200 Baykan ödcııeğüı 
11.240 Başkanihk divanı temsil ödeneği 

ÜYELER ÖZLÜK HAKLARI 
Kesim toplamı 

25 739 700 24 407 200 24 407 200 

11.310 
11.320 
11.330 
11.340 
11.350 
11.360 

11.370 

Üyeler ödeneği 
Denetçi ücreti 
Üyeler yollukları 
Üyeler ölüım tazminatı 
Üyeler geoidi görev yolluğu 
5408 sayılı Kanun gercğ&ncc Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu üyelerine verilecek yolluklar 
Üyeler tedavi giderleri 
PERSONEL GİDERLERİ 

79 200 79 200 79 200 

12.100 Devlet mamurları aylıkları 

18 000 
61 200 

25 660 500 

• 16 5(27 000 
6 000 

8 12(68 500 
1252 000 
10 000 

2 O00 
•600 000 

1 

18 ÜOÛ 
'61 200 

24 328 000 

15 372 000 
»6 000 

7 686 000 
052 ÖOÖ 
10 000 

Ö 000 
1 000 000 

3 358 1502 10 09S 

'5 777 100 

18 000 
61 200 

24 328 000 

15 372 000 
6 000 

7 686 000 
252 000 
10 000 

2 000 
1 00ü 000 

766 

5 777 100 

9 883 766 
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Bölüm .Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kuramları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardıımı 
12.392 Yiyecek yardımı (Başkanlık Divanınca 

hazırlanan mevcut yönetmelik esaslarına 
göre ödenir) 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışma ücretleri 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, liş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.81.1 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yoüluğu 

— 5 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 791 445 

30 000 
7 000 
30 OOO 
1'50 000 

2 166 684 

50 000 

1 

357 760 

1 

2 851 660 

60 OOO 
10 OOO 
30 000 
150 000 

2 014 425 

50 000 

95 000 

4'52 335 

250 000 

2 851 660 

50 000 
10 000 
30 000 
150 000 

2 014 425 

50 000 

95 000 

452 235 

250 000 

57 052 

3 800 
4 750 

70 002 

5 000 
5 000 

70 002 

5 000 
5 000 
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Bölüm "Madde ödeneğin, çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt. içi yollukları toplamı : 20 000) 
/ / - Yıaı dı§ı yollukları 

YÖNETİM YOLL UKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları topilamı : 50 002) 
ÖZEL HİZMETLER YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARİ 
12.911 Avrupa Konseyi Assanıblo ve Daimî Ko

misyonlarına iştirak edeceklerini yolluk
ları 

"12.912 Balkan İstişari; Meclisine iştirak, edecek
lerin yollukları 

12.918 NATO memleketleri Parlöiinanterleri Bir
iliği Assamble ve Daimî komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

12.921 Parlâmentokırarası Bilirliği Türk (trupu
nun Birlik, Konferans ve Daimî komis
yonlarına iştirak edeceklerin yollukları 

12.922 Parlânıentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun Birlik, Konferans ve Daimî 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

— 6 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde 'Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplam t 
Lira Lira Lira Lirai Lira Lira 

20 000 1.0 000 10 000 

2S 500 , 50 000 HO 000 

1 1 1 
1 1 1 

1 010 001 1 150 002 935 002 

350 000 350 000 250 000 

1 1 l 

100 000 150 000 150 000 

80 000 150 000 80 000 
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Bölüm ".Madde Ödeneğin eeşidi 

12.923 Avrupa Parlömaııter Assamblesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince müştereken 
kurulan ortaklık Parlâmentosu komis
yonlarına katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yollukları toplamı : 

560 002) 

KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Cumhuriyet Senatosunun davet edildiği 
Milletlerarası kongre, konferans ve bun
ların komisyonlarına iştirak edeceklerin 
yollukları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARİ 

12.941 Cumhuriyet Senatosunun diğer memle
ketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk 
temaslarına katılacakların yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye lalımdan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak aılımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 7 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 'Lira Lira Lira 

70 000 
150 

4 
17 

000 
750 
750 
100 

80 000 100 000 80 000 

50 000 50 000 25 000 

)0 000 350 000 350 000 

627 353 768 753 623 753 

70 000 
225 000 
10 000 
1 000 
20 000 

246 600 326 000 201 000 

70 000 
100 000 
10 
1 
20 

000 
000 
000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabıd edilen 

Madde Bölüm toplamı Madlde Bölüm toplamL Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira Lira l i r a 

71 251 

J 3.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Slı giderleri 
Temizlik gide rl eri 
Aydmlatma güderle fi 
Bahçe giderleri!1 

Diğer yönetim giderleri 
HİZMET IJ ERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

23 750 
28 500 

9 500 
t 

9 500 

45 002 

13.320 Giyim - kuşam alımlan ve giderleri: J( 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri J, 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 30 000 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri Î5 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ. 
Kesim toplamı 134 500 

13.410 Posta- telgraf giderleri 9 '500 
13.420 Telefon. gülerleri 425 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 130 000 

13.510 Bıaskanlık otomobilli işletme ve onarma gi
derleri 30 000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 100 000 

88 251 

03 
35 

750 
000 

20 00O 
1 

9 

45 

500 

002 

30 000 
15 000 

1159 500 

9 500 
(150 000 

150 O00 

30 000 

120 000 

88 251 

23 750 
35 000 
20 000 

1 
î) 500 

45 002 

30 000 
15 000 

159 500 

9 500 
150 000 

130 000 

30 000 

100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korununa ve sigorta giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiiyen giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KİTAPLIK GİDERLERİ, 
15.37G Malzeme allım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

_ 9 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Maıdde [Bölüm toplamı Maıdlde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Iüra Lira Lira Iüraı 

2 

1 

15 000 

5 OOO 
10 000 

15 000 

2 

1 
1 

15 000 

5 000 
10 000 

15 000 

21 052 60 503 60 503 

9 501 9 501 

9 500 9 500 9 50ü 

1 1 

9 500 , 50 000 50 000 

2 850 1 000 1 000 

2 

1 
1 

15 000 

5 000 
10 000 

15 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ YE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.110 Basımevi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖUEY Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711. Başkanlık temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Mennleketimize gelecek ecnebi misafirle

rin ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.740 Başkanlık konut giderleri 

«AKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.811 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık konutu 

onarını giderleri 
16.840 Bakını ve idame giderleri 

. - 10 — 

1972 yılı için 
1971 Ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bolüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

60 

285 
7 
60 

000 
1 

000 
600 
000 

84 251 

70 000 

14 
I 

250 

506 853 502 603 502 603 

10 00O 10 000 10 000 

60 

285 
7 
60 

000 
1 

000 
600 
000 

412 601 412 601 412 601 

00 

285 
7 
60 

000 
1 

000 
600 
000 

80 001 80 001 

70 000 70 000 

1 1 
10 000 10 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Mackle Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı , 25 739 70O 24 407 200 24 407 200 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 3 838 502 10 098 766 9 883 766 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 027 '353 768 753 623 753 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 2il 852 60 503 60 503 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 15 000 15 000 15 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 506 1853 502 603 502 603 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 30 769 260 35 852 825 35 492 825 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi. 

— 12 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde» Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ 
21.010 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım güderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.612 Taşıt alımları 
23.642 Oıımhurliyet Senatosu binası ve tesisler 

iein lüzumlu malzeme ve teçhizatın itha
line, tesis ve yeUil eştiril mesane d'air her 
türlü giderler 

200 000 

150 000 

200 000 

150 001 100 001 

150 001 100 001 

100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Rolümü toplamı 

YARI, TESİS VE BPYPK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARİM LARI holümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
'Lira' Lira Lira Lira Lina Lira 

150 001 

200 

100 

000 

1 

001 

150 002 300 002 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ÖdeneSin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset, ".Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplanı ı Maıdjde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lirai Lira Lfiıra 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARAS 1 TEŞEK KÜLLERİM 
ÖDEMELER K«sim toplamı 

34.711 Parlâmentolariarası Birliği, Türk (Irupıı-
nun Birliğe iştirak hiissesi 

34.712 NATO memleketleııi Parlömanterleri Bir
liğinin iştirak hiissesi 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iş
tirak hissesi 

34.714 Avrupa Pairlömanter Asöamblesi ve 
T. B. M. Meclislilncc müştereken kundan 
ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM , KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR, 

35.710 Cumhuriyet Senatosu personeli Sosyal ve 
Ekonomik Dayanışma Sandığına (Memur
ların öğle yemeklerinde kullanılmak üze
re) 

36 225 36 225 

36 225 36 225 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca islenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde BöLünı toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

•GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine g-eçen yıllar 
borçları 

36.320 Düğer gecen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

35 000 

15 000 
20 00ü 

35 000 

1 

35 000 

35 005 

95 000 

T5 000 
20 OOO 
C0 000 

95 000 

4 

3(i 225 

95 000 

131 229 

95 000 

15 000 
20 000 
60 000 

95 000 

36 225 

!)5 000 

131 229 





o 

& > 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Millet Meclisi 1972 yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme sonucunda âzami tasarrufa riayet olunarak ve gerçekçi bir görüşle hazırlanmış bulun
duğu ödeneklerin Anayasamızca Millet Meclisine tevdi olunan görevlerin ifası zumumda ve Oeuel .Muhasebe Kanununa uygun bir şekilde kurulmuş 
olduğu görülmüştür. 

Cari Harcamalar : 
1972 maili yılı Millet Meclisi bütçe teklifinin cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde (120 590 842) lira ödenek geçen yıla nazaran 

(42 467 330) İka bir artış kaydetmiştir. 
Bu arış 057 ve onu tadil eden 1327 saydı Devlet "Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle "1971 yılı Bütçesinde 12.000 ne i Personel gi

derleri bölümünün Devlet Memurları aylıkla n maddelerine mevzu (1) lira ödeneklere karşılık aynı yıl bütçesinin bütçe işlemleri dle ilgili kısmının 
28 ncî 'maddesine istinaden (34 474 598) lira yılı içerisinde Maliye Bakanlığından ödenek aktar dunu 1972 yılı bütçesinde mevcut kadrolar nazara alı
narak hakiki teklif yapılmıştır. 

Üyeler tedavi giderici1! maddesine 'mevzu ödeneğin.de 1971 yılında (üyelerin bakmakla yükümlü aile efradının ila tedavi giderlerini karşılamak 
iei'n) Başkanlık Divanınca kabul edilen Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi nedeniyle (2 000 000) lira artış kaydedilmiştir. 

Meclis Muhafız Taburu giderlerinin 14.325 nci (liyinı - kuşam alımları ve giderleri maddesine konulan (080 038) lıir'a ödenekten Taburun Millî 
Savunma Bakanlığından alacağı melbusat bedeli olarak (574 638) liranın Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 13.320 nci Gifyim - kuşam alımları ve 
giderleri maddesine yine Meclis Muhafız Taburu giderlerinin 14.327 nci Yiyecek alım ve giderleri maddesine 'konulan (1 867 227) lira ödenekten 
Muhafız Taburu eratının yiyecek tutarları olan (1 462 440) Kira Millî Savunma Baikanhğı bütçesinin 13.310 ucu yiyecek ve yakacak alımları madde
sine geçen yıllarda olduğu gibi aktarılması zarureti vardır. Ay rica mezkûr maddelerde görülen artış Anıt - Kabir Muhafız Takımının da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi M'uhafiz Tabur Komutanlığına bağlanmasından ileri gelmiştir. Ve diğer bölümlerin ma d deflerine mevzu ödeneklerle görülen kıs
mi artışlar da fiyat artışlarından ileri gelmektedir. 

Yatırım Harcamaları : 
Yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterilen (4 082 503) lira bahçe projesi 2 nci kısım detay plânlarının ve Başkanlık konutu proje 

bedellerinin, Basımevi için 1972 yılında dış memleketlerden ithal edilecek malzemeler ile mevcut miadı dolmuş telefon santralının değiştirilmesi ve 
iki adet hizmet arabası için lüzumlu olan ödeneklerden. tereOv'kübetmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Uluslararası teşelddillerin iştirak hisseleri de memurlara verilecek öğle yemeğini karşılamak üzere konulan ödenek geçmiş yıllar ve Kamu İktisadi 

Teşebbüslerine olan 'borçların karşılanması iç.in teklif edilen ödeneklerdir. 



10/1 — Millet Meclisi — 19 — 

Teklif ve temennim : 
Cumhuriyet Senatosu bütçesinde arz edildiği için Millet Meclisi bütçesinde teferarlanınairnıştır. 
1972 yılı bütçe tasarısında yer alan ödenekleri.:! tasvibini Yüksek Karma Komisyonunca aynen teklif ve temenni eder saygılar sunarım. 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Maddo iBıölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi .Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 58 146 200 

İBAîŞ/KlAlNlLliK DİVANI ÖDENEKLİMİ : 
Kesim toplamı 79 200 

11.2.10 Başkan ödeneği 18 000 
1.1.230 Başkanlık Divanı temısil ödeneği 61 200 

UYULUR ÖZLÜK HAKLARI 
Kesim toplamı 58 067 000 

11.310 (iyeler ödeneği 37 i800 000 
11.320 Denetçi ücreti 6 000 
11.330 Üyeler yollukları ılQ ;900 000 
i 1.340 Üyeler ölüm tazminatı 1386 000 
11.350 Üyeler g-ecjkd görev yolluğu İS 000 
11.360 5408 sayılı Kanım gereğılnee Hesapları İn

celeme Komisyonu üyelerine verilecek 
yolluklar 10 OOÖ 

11.370 Üyeler tedavi giderleri 1 000 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 15 072 459 

DEVLET MEMURLARİ AYLIKLARI 
Kesim toplamı 1 408 322 

12.110 Devlet memurları aylıkları 1 
12.111 Millî Saraylar memurları aylıkları 1 
12.112 T. B. M. M. Muhafız Taburu aylıkları 1 408 320 

1972 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

60 157 000 60 157 000 

90 000 90 000 

18 000 
72 000 

60 067 000 

37 800 000 
'6 000 

118 '90O 000 
'336 000 
15 000 

10 000 
•îî 000! 000 

48 630 304 

32 454 510 

26 542 960 
5 016 900 
1 -804 650 

18 
72 

60 067 

3,7 800 
6 

18 900 
336 
15 

10 
3 000 

32 412 

25 500 
5 01(5 
1 894 

000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 

48 026 304 

510 

960 
900 
650 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardıran 
12.320 Doğum yardıımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı (Başkanlık Divanınca 

hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre 
ödenir) 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

12.410 Fazla çalışına ücretleri 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tâyin bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmeteri tazminatı 
12.571 .İş güçlüğü, lis riski ve tömitıindcki güç

lük zammı 
ÖDÜLLER 

.12.600 Ödül 

— 21 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde [Bölüm toplamıı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 750 900 

280 OO'O 
32 400 
74 600 
750 OOO 

7 '800 OOO 

363 199 

2 450 700 

1 

130 981 

82 980 
48 000 

L74 OOO 174 000 

12 569 939 

300 000 
3t2 400 
74 '600 

1 000 000 
7 700 OOO 

3163 199 

550 000 

2 549 740 

1 000 000 

384 300 

91 '800 
52 800 

12 

1 
7 

2 

1 

569 939 

300 000 
. 32 
74 

400 
600 

000 000 
700 

363 

550 

549 

000 

199 

000 

740 

000 000 

384 600 

91 
52 

800 
800 

240 000 240 000 

1 1 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içıi yollukları toplamı : 70 250) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yollluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yuirt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 25 002) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASETBETLER YOLLUK
LARI 

12.911 Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî Ko
misyonlarına liştlirak edeceklerin yolluk
ları 

12.912 BaJlkan İstişari Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO memleketleri Parlömanterlerî Bir
liği Assamble ve Daimî komisyonlarına 
liıştirak edeceklerin yollukları 

— 22 ~ 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm tıoplaımı Madıdie Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

120 252 120 252 95 252 

17 100 17 100 17 100 
35 150 35 150 35 150 

18 000 18 000 18 000 

50 000 50 000 25 000 

'I 1 1 
'1 1 1 

1 062 001 1 927 002 1 390 002 

640 00O 700 000 , 500 000 

1 1 1 

95 000 300 000 200 000 
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Bölüm Madde Ödcncsin çeşidi 

12.921 Parlâmentolara rası. Birliği Türk Grupu-
nıııı Birlik, Konferans ve Daimî komis
yonlarına iştirak edeceklerini yollukları 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Dirliği Türle 
Grupunun Birilik, Konferans ve Daimî ko
misyonlarına iştirak edeceklerin yolluk
ları 

] 2.923 Avrupa Parlömaııter Assaunblesi ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisince müştereken 
kurulan ortaklık Parlâmentosu komis
yonlarına katılacakların yollukları 
(Ahdî münasebetler yolluklar] toplamı : 

1 020 002) 
KONGRE YU KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 Millet Meclisinin davet edildiği Millet
lerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yol
lukları 

TÖREN YE ZİYARET YOLLUKLARI 
12.941 Millet Meclisinin diğer memleketlere ya

pacağı ziyaret, tören ve dostluk temasla
rına katılacakların yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 23 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde (Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

380 000 380 000 200 000 

148 000 148 000 120 000 

64 000 64 000 35 000 

335 000 335 000 335 000 

4 386 250 5 897 650 5 522 650 
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10/1 — Millet Meclisi 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim ıtoplamı 

13.510 Başkanlık otomobili işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve stigorta giderleri 
14.111 Millî Saraylar yağından korunma ve si

gorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.250 Araştırma ve soruşturma giderleri 

— 25 -

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

256 500 

19 000 
237 500 

205 000 

1 

30 000 

175 000 

64 600 

21 850 

42 750 

863 602 
' =3 

• 

475 000 

25 000 
450 000 

280 000 

30 000 

250 000 

163 350 

21 850 

137 500 
4 000 

3 084 587 

475 000 

25 000 
450 000 

200 000 

25 000 

175 000 

163 350 

21 850 

137 500 
4 000 

979 589 

28 500 28 500 25 000 



10/1 -— Millet Meclisi 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.321 
14.322 
14.323 
14.325 
14,326 
14.327 
14.329 

14.470 

T. B. M. M. MUHAFIZ TABURU GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştı rina giderleri 
Taşıt işilctme ve onarma giderleri 
Giiyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve güderleri 
Yiyecek -alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 
Düşünülmiyetı giderler 

EĞİTİM: VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

K İT APLİK GİDERLERİ 
15.370 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve güderler 

(Kitaplık güderleri toplamı : 280 000) 

— 26 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Böiü'm toplamı MacMe Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

660 500 2 867 736 766 238 

100 000 104 420 100 000 
12 500 1 1. 

100 000 115 000 115 000 
78 000 680 038 105 400 
25 000 25 000 25 000 

330 000 1 867 227 404 787 
15 000 16 050 16 050 

10 000 10 000 10 000 

2 

1 
1 

798 500 

30 000 
200 000 

798 500 

15 001 

15 000 
1 

1 188 500 

30 000 
250 000 

1 188 500 

— 

15 001 

15 000 
1 

975 000 

3,0 000 
250 000 

975 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.385 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

(Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
toplamı : 695 000) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.110 Basımevi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi
derleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Başkanlık temsil giderleri 
16.712 Görcvsel temsil giderleri 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafir

lerin ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 
16.740 Başkanlık konut giderleri 

— 27 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamlı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

462 001 

60 000 

332 500 
9 500 
60 000 

462 

60 

332 
9 
60 

001 

000 
1 

500 
500 
000 

475 000 640 000 500 000 
60 000 120 000 75 000 
20 000 31 000 20 000 
13 500 117 500 100 000 

4 856 501 7 632 801 7 417 001 

350 000 450 000 450 000 

9 500 9 500 5 000 

462 001 

60 000 

332 
9 

1 

500 
500 

60 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Maıddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lina Lira 

BAKİM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesini toplamı 

BİNA ONARIMI 
1.6.811 T. B. M. Meclisli bina onarımı 
16.812 Millî Saraylar onarımı 

(Bina onarımı toplamı : 6 400 000) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplaJmı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

4 035 000 

500 000 
3 421 000 

114 000 

58 146 :20ö 

15 072 459 

4 396 250 

893 602 

798 600 

4 8516 601 

6 711 300 

574 500 
6 000 000 

im soo 

6 500 000 

60 157 000 

48 630 304 

5 897 650 

3 084 587 

1 188 500 

7 632 801 

400 000 
6 000 000 

100 000 

60 157 00O 

48 026 304 

5 522 650 

979 589 

975 000 

7 417 001 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 84 129 512 126 590 842 123 077 544 
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Bölüm Madde Ödeneğin, cesidi 

— 29 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Kiyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Maıdde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ 
21.610 Etüt ve proje giderleri 

YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesin toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.621 Meclis bahçesinlln tanzimli ve t eski gider

leri 
22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elek

trik ve telefon tesisleri giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Bahçe işleri için makina (teçhizat alımları 
ve onarumjl'arı giderleri 

23.612 Taşıt alımları 
23.641 Bıasımevi için iithal edilecek veya satma-

lmacak makina ve teçhizata ait her türlü 
giderler 

376 000 

21 500 
205 000 

300 000 

376 000 226 000 

226 000 

1 319 001 

1 139 000 

1 

180 000 

1 319 001 

o 

1 

1 

1 

3 

200 002 

1 

200 000 

1 

21 500 
130 000 

630 000 

21 500 
1 

630 000 

200 002 

1 516 500 4 456 500 2 651 501 

1 516 500 4 456 500 2 651 501 



10/1 — Millet Meclisi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.642 T. B. M. Meclisi binası ve tesisler için 
lüzumlu malzeme ve teçhizatın ithaline, 
tesis ve yenileştirilmesine ait her türilü 
giderler 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS ve BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplam 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 30 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira Lira Lira Lira 

990 000 

376 000 

1 319 001 

1 516 500 

3 211 501 

3 675 000 

226 000 

3 

4 456 500 

4 682 503 

2 000 000 

1 

200 002 

2 651 501 

2 851 504 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜL LEHE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.7.1.1 Parlâmentolararası Birlliiği Türle Grupu-
ımn Birliğe iştirak hissesi 

34.7.12 NATO memleketleri Parlömanterleri Bir
liğinin iştirak hissesi 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iş
tirak hissesi 

34.714 Avrupa Parlömanter Assamblesi ve 
T. B. M. Meclisince ımüştereken kurulan 
ortaklık Parlâmentosunun iştirak hissesi 

35.000 SOSYAL YARDIMLAR 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memurlar Biriktirme ve Yardım Sandığı
na (memurların öğle yemeklerinde kul
lanılmak üzere) 

65 201 

16 700 

4.2 500 

'6 000 

1 

65 201 

137 001 

36 000 

m ooo 

e ooo 

174 '225 

137 001 

174 225 

137 001 

36 000 

95 000 

6 000 

174 225 

137 001 

174 225 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 182 000 197 000 197 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL YARDIMLAR Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 32 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde İBölüm toplamı) Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

182 000 

97 000 
85 000 

65 1201 

1 

182 000 

247 202 

197 000 

07 000 
100 000 

137 001 

171 225 

197 000 

508 226 

197 000 

97 000 
100 000 

137 001 

174 225 

197 000 

508 226 
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Rapor 
17 . 12 . 1971 

Bütçe - Karma Komisyonu Başkanlığına 

Cuımlhurbıaşkanlığı Daliresinin 1972 mjalî yılı Bütçe tasarım üzierinde, Yüce Komüisyonunuz adına yaptığını inedlıeımje sonucumu eriz ediyoruim, 
1972 malî yılı Bütejesli program bütçe olarak teşkilât ve vazife 'kanunları lile birlikte hizmet fcapsamı ıgöz lönüne alımarak ıhazırlaınmıştır. Har-

camıaılar zamanmda ve yedinde kullanılmış ve mubayaaların Ihıemien hepsi ıresmî devlet kumluklarından yapılmıştır. Oıeçıen yıllar, 'özıelllilkle miaılî yıl 
(sonlarımda ödenek ilsrafından (kaçınılmış ve sarf <odillmiiyen ödemek bakiyeleri (tenkis leddll'mflŞttiir. 

Cumhurbaşkanlığı Daimesitnlim 1972 malî yılı Bütçe teklifi, (9 693 091) lira olanak bağlanmıştır. Oıeınieî bütçemin yüz binde 19 unu (teşkil <ejtm|ek-
tedüır. 1971 malî yılına nazaran (görülen fazlalığın, 657 »ayılı 'Devlet Memurları Kanununun gerefetiiırdiği (hareaımalıardam ve yönetim gMerleırilndeki 
ödemek ilâvelerinin de, yeni tarife değişiklikleri ve ctari fiyat artışlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Netice : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesince uygulanması öngörülen program. ve tasarrufa büyük bftr taltizliJkjo riayet edilmiştir. Bültç'e samimî vıe mıüitefvazii 

olanak mayınlanmıştır. Görülen artış farklarının kanuni ve zaruri sebeplere istinadeıttiğine inandığmn bu (bütçenin, geçen yıllıarın ıkelsiimihesap so
nuçlarını da dilklkaibe alarak, IbiçMr indirime tıabi tutulmaksızın, (kalbulü yüksek Ifeomlilsyonuaı takdir feninc arz olümur. 

Raportör 
Ragıp Üner 

Kıonteonjan Senatörü 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 35 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde iBölüm toplaomı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Ldra Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.100 Cumhurbaşkanı ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Devlet memurları aylıkları 

•245 'OOO 

12.260 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.391 
12.392 

12.410 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Sözleşmeli personel ücretleri 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardamı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücretli 

220 000 

&0 000 
140 000 

214 402 

3 OOO 
1 000 
5 400 

25 000 
.180 000 

1 
1 

1 

245 000 

544 908 

'246 000 

'5 ,144 080 

185 001 

1 
185 000 

810 001 

60 OOO 
5 000 

30 000 
40 000 

450 000 

2135 OOO 
1 

1 

245 000 

6 290 089 

245 000 

5 144 1580 

185 001 

1 
185 000 

810 001 

50 000 
5 000 

30 000 
40 000 

450 000 

235 000 
1 

1 

245 000 

6 290 089 



11 — Cumhurbaşkanlığı 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
1.2.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLKR Kesim toplamı 

12.710 Temsil giderleri 
0 Yaver ve başdoktor ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.812 Cumhurbaşkanı yurt içi scyakat giklerleri 
12.813 Yönetim geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 150 501) 
II - Yurt dı§t yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
.12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 2) 

— 36 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lirta Lira 'Lira Lira Lira 

1 

1 

150 503 

1 
100 000 
50 000 

,1 
1 

110 502 

1 1 1 
70 000 100 000 100 000 
40 000 50 000 50 000 

490 500 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve güder

leri 
13.130 Döşeme ve demliırbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150- Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ DİĞER 
GİDERLER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımlan ve gi
derleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve gtiıderieri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

— 37 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madıde Bölüim. toplamı MadVle Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira ÎLira Lina Lira 

797 000 

40 000 

6 000 
375 '000 
32 O00 

340 000 
4 000 

490 000 

249 000 
17 000 
180 000 
40 OOÖ 
4 000 

405 340 

392 000 
8 340 

2 016 440 2 «32 000 2 5 8 0 0 0 0 

1 029 000 

4/7 000i 

9 000 
427 000 
412 000 

1500 000 
4 000 

685 000 

384 000 
25 000 
230 000 
40 000 
6 000 

486 000 

4^6 000 
12 000 

977 000 

47 000 

9 000 
375 000 
42 000 

500 000 
4 O00 

685 000 

384 '000 
,25 000 
230 000 
40 000 
6 000 

486 000 

466 000 
12 000 

5 000 8 000 8 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Maıdlde ©ölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
lifoa Lira. Lira Lira l ira Lira 

14.000 

15.000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma güderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme ve onarma gi

derleri 
TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.5.10 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onanma 
giderleri 

.13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onartma güder
leri 

HİZMET GİDERLERİ 

14.110 Yatığından korunma ve sigorta giderleri 

KURUM GÜDERLERİ 

ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.389 Diğer alımlar ve giderleri 

161 000 

2 000 
135 OOO 
U6 '000 

8 000 

163 100 

13 100 

150 '000 

1 000 

3 000 

1 000 

3 000 

232 000 

3 000 

232 000 

12 000 
'200 000 
20 «OOO 

10 OOO 

200 000 

20 000 

180 000 

1 OOO 

1 000 

3 000 

2 000 
200 000 
20 000 

10 000 

200 000 

20 000 

180 000 

1 OOO 

1 000 

3 000 

3 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 212 000 262 000 262 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lüra 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.720 Ağırlama giderleri 150 000 200 000 200 000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 62 000 62 000 62 000 

16.810 Bina onarımı 60 000 60 000 60 000 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 2 O00 2 000 2 000 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 245 000 245 000 245 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 544 $08 6 290 089 6 2Ö0 089 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 016 440 2 '682 000 2 5<30 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 000 1 000 1 000 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 3 000 3 000 £ 000 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 212 000 262 000 262 000 

OAEİ HARCAMALAR TOPLAMI 3 0 2 2 3 4 8 9 4 3 3 089 9 3 8 1 0 8 9 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madldo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira 'Lira Lirta Lira 

MAK1NA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 250 000 200 000 200 000 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 250 000 200 000 200 000 

23.611 Miakina, teçhiiızat alımları ve büyük ona
rımlarla ilgili giderler 42 000 06 000 36 000 

23.612 Taşıt alımları 208 000 1105 000 1165 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm, toplamı Maıdıdıe Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira l i r a Lfiira 

/ / - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.720 Çeşitli yardımlar 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

60 000 

eo ooo 60 000 

60 000 60 000 

60 000 

2 

1 
1 

2 

60 000 

2 

2 

1 
1 

2 

60 000 

2 

2 

1 
1 

2 

60 000 

2 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 60 002 60 002 60 002 
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Rapor 
16 . 12 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Sayış taym 1972 malî yılı bü tçe teklifi yer inde incelenmiştir . 

1. Bilindiği üzere ıSayıştay; 
a) Genel ve k a t m a bütçel i dairelerle , bu daireler taraıfınidan. serin ayetsin in yarısı veya y a n s ı n d a n fazlasına, katı lmak suretiyle sabit veya dö

ner sermayel i veya fon şekl inde k u r u l a n kurumlar ın .gelir ve ıgiderlıci'iyle imallarııu denetlemek, 
b) Sorumluların hesap sve işlemlerini, yar'gılama. yoluyla kesin h ü k m e 'bağlamak, 
e) Kosiıılheısaıp ikamın tasar ı la r ı hakkmeta uygun luk bildirimi düzenlemekle1 görevli bir Anayasa kuruluşudur . 
Yapt ığ ım inceleme sıonuçlarına göre, Sayış tay ' ın i'aaliyedleri hakkında edindiğim 'bilgileri kısaca arz edeceğim. 
J - Her yıl genci ve (katma bütçeye dâhi l saymanl ıklar la sabit ve -döner sermaye s-ayman Irklarının tamamının (Bunlar 2340 «ayımınİlktir) he

saplar ı inceleıımokte ve ya rg ı l ana rak hükme bağlanmaktad ı r . İşgücünün, -elverdiği oranda da, belediye ve öze! idare saymanlıktar ıyte ayniyari say
manlıklarımın incelenmesi yıllık inceleme programına dâhil, edilmektedir-. 

Belediye ve özel. idare1 lıosaplarıyle ayniyat hesaplarının tamamının incelemeye tabi tuiu!amanıa,sj, denetçi k a d r o s u n u n yetersizliği nedemiv-
ledir. 

Her yıl al ınan denetç i yardın rem arıyle, denetçi kadrosunun a r t ı n iması yönüne gidilmekte ise d e ; yapılan, s ınavlar sonucu, istenilen nitelikte 
yeter i k a d a r eleman alı nam aması ve almam bir yardımcının tam verimli hale ••gelmesi için aç. ıkın yet iş t i rme ve 'meşkle (kursları ile uygulamalı 
çalışmaların (-1) yıl -gibi uzunca k i r süreyi ikapKaması nedenleriyle, hısıa k i r dönomde ka; İronim yeterl i düzeye1 yükselt i lmesi mümkün -olama,!uak
ladı r. 

Denetçiler, İncelemelerinde işlemlerin mevzuata uygun luğunu a, rast ırmak la beraber, kan la r ın maddi bakımdan d a doğru luğunu teşk i l ötmek 
zorundadır lar , işlem ve hesabın madd i doğru luğunun tesbi t i işi, i şgücünün önemli b i r 'kısmını a lmaktadır . Oysa ki , bu hizmetin, son 3'dlarda, 
kul lanma alanı genişi iyen elektronik işlem merkezlerimde kompi tür ler vasıtasıyle 'kısa h:r sürede ve -güvenilir k i r şekilde görülmesi, mıündum-
dür. Böylece, söz .konusu işgücünden sağlanacak tasarrufun hukukî incelemeye aktar ı lması olanağı -doğacaktır. Ayrıca, halen olanaksızhlk ne
deniyle yapı l rmyan bir kıs ım maddi incelemelerin de ii'ası suretiyle, daha etken bir denetim sağlanmış .olacaktır. 

Bu i t ibarla , ıSayıştay d a kısa. sürede b i r e lektronik işlem, merkezinin kurulması tavsiyeye1 şayan görülmektedir . 

I I - 28 . 5 . 1970 tar ih inde yü rü r lüğe •giren 1260 sayılı İvanımkı harcamadan önce1 vize1 kaldırı lmış, 'ödenek ve 'kadro dağıtım iş İlimlerinin. 
önceden vize edilmesi yolundaki uygulama aynen bırakılmıştır . 

Buna karşıl ık, merkezde bağı t lanan sözleşme 1 e1 r için uygulanan tescil işlemi bü tün Türk iye 'ye teşmil cd ilim iştir. 
Anı lan ta r ih ten i t ibaren ISayıştay m denetimim; tab i da i re ve k u r u m l a r c a h a r c a m a y a İlişkin olarak bağı t lanan sözleşmeVJer, 'bağıl tar ihinden 

i t ibaren üç giııı içinde ıSayıştaya gönderitmek!e;dir. 
Bu sözmşmeuer bütçe rejimi, 'konusu ve\va tu t a r ı i t ibariyle tescile veya kayda, tabi tntulmakta 'dır . 
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Böyl-oce giderin henüz taahhüt safhasında iken. mevduata uygunluğu tevhit edilmekte YO muhtemel usulsüz ödemeler önceden önlenmiş olmak
tadır. Bu denetimin etkenliğiyle faydalılığı açıktı r. 

1971 yılı Ekim ayı «onuna kadar 2565 (merkezde ve 14 1)34 taşrada olmak üzere toplam olarak 16 599 sözleşme tescil veya kayda tabi tutul
muştur. 

Bahse konu miktarın yıl sonuna kadar yimıibini aşacağı tahmin olunmaktadır. 
II l - Denetçiler 'tarafımdan incelenen (sayman hesapları hesap mahkemesi olan Sayıştay < l ad relerinde yangılanarak hükme bağlaırmaiktıaldır. 
Dairelere nnünettep işlerde bir ıbirikmenin ve gecdkm'enin bulunmadığı müşahede edilrniştiır. 
Daireteıidıen çıkan ilâmların son hüküm merenıL oılaıı Sayıştay Temyiz Kurulunda Kasım, ayından Analık ayındı devreden dosya adedi 423 olup, 

normali bir düzeydedir. 
IV - [Bilindiği üzere, Kösinheısap kanun tasa ıla.Minn. Parlâmentoya şevkinden itibaren; bunlara ilişkin olarak Sayıştayca düzenlenen genel 

uygunluk bildiı^mlıerinin, on geç ('6) ay içinde Tiiİ!ikiye Büyük Millet Meclisine sunulması gerekmektedir. 
Yaptığım incelemede genel uygunluk bildirim1"/: İnhı bir kısmının süresinde veya süresinden (ince Türkiye Büyük Millet M'oelisine sunulduğu, 

ancak İbir kıısniyinm ısunulimıasiında gecikmıelter okluğu görülmüştür. Gecilknıenin denetim kadrosunun yetersizliği nedeniyle sayman hesacplaırı itnee-
lemielleıinin ızamanmda yapılaımamaısiından ileri gr-ı^liği anlasıı'maktadır. 

Şu varki, Türkiye Büyük Millet Meclisine süreninde sunulan genel uygunluk bildMlmieıi sayısının yıldan yıla arttığı ve gecikmelerin azaldı
ğı müşahede edilmiştir. 

2. Bütçe teklifi hakkındaki görüşlerim : 
1972 yılı bütçjo teklifiyle teklif edilen ödenek ;^IH•••[.toplamı (40 538 059) lira olup geçen yılın (13 614 567) lira tutarındaki ödenek toplamıma 

nazaran '-(2C) 923 492) 'lira fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın (26 369 999) lirası 12.100 Devlet iiMvuurl'arı aylıkları bölümündedir. 
1971 yılı ıbüıtçeısimıde bakanlık bütçelerinin 'esaslarınla, ve düzenlenmesinle paralel 'olarak hu tertibe (1) lıira ödenek konulmuş ve ihtiyaç, Maliye 

Bakanlığı bütçesinin 12.120 n:ci tertibine bu aımıaç için konulmuş olan ödenekten aktarma yapmıak suretiyle karşılanmıştır. Kasım ayı sonu itibariy
le laynıı tertipten, yaıpılan harcama miktarı (18 580 869) lira. oılup, bunun yıl sonuna kadar bu yıl teklif edilen ödenek miktarına yaklaşacağı tah
min edilimektedir. 

Bu itibarla, m/eızlkûr farkı fiilî bir artış olarak kabul 'etmemek gerekir. 
I>evl!ot memurları aylıkları tertibi dışında, \rvvon yıl ödeneklerine nazaran önemli artış kaydedilen tertiplerle, artış nedenıleri şöyledir : 
I - 12.391 ıgiyecek yardımı tertibi ödeneğinde (.119 999) lira artış m'evcudoflup bu artış söz konusu tertibe geçen yıl bütçesinde bir lira öde

nek konuümıaisındıan ileri gelmiştir. 
!î - 12.310 aile yardımı tertibinde (50 000) lira artış vardır. Bu tertibe 1971 yılı bütçesine konulan (80 000) lira ödenek yeltmjediği cihetle, bi-

lâhara aktarıma yapılmaısı zorumluğu doğmuştur. 
1972 yılı bütçesinde gerçek ihtiyacı karşılıya e ak miktarda ödenek teklif edilmııiştir. 
ITT - 12.720 özel kanunlar gereğittuee mesilek .m/uısuplannıa verilecek ödenekler tertibinde- (412 400) lira artış vardır. 
Bu faızlla ödenek, yeni alınacak denetilin, yardımcılarının öd en ekleriyle meslek mensuplarının terfi etmeleri nedeniyle ödeneklerinde meydana. 

gelecek artışları karşılamak i(;in teklif edilmiştir. 

file:///rvvon
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IV - 13.230 aydınlatma giderleri tertibinde (80 000) lira, 13.410 poslta, telgraf ıgdderleri terttolbinde (90 000) lira, 13,420 telefon giderleri ttea-bîbiiL-
de (30 000) lira, 13.430 taşıma güdenleri terftıibiimde (15 000) liına, 13.510 başkanlık taşıt iştetmıe ve o,narma giderleri tertibimde (1 000) lira, 16.711 
ınıaıkaım temsil 'giderlerinde (1 500) lira-, gteçen yıla nazaran fazla ödemek teıkliilf edilmiş 'olup, bu 'artışlar, baMls mevzuu tertiplere iıüşikîiaı Mzimleft 
ücretlerindeki yükselmelerim Igöz önüme alınmasından ileri )gtefljm%târ. 

V - '16,810 bina onarımı tertibime geçeni yıla nazaran (150 000) lira fazla ödemek konıulmuştur. 
Bu fazla ödemeğin eski binadaki bâzı birimle rin ek binaya taşımmfaları medeniyle 'boşaltılan y erlerim, taihsis eldileöelkleri yemi hikmetlere g*öre 

yapılıaıcalk değişiklikler için teklf edildiği anlaşılmıştır. 
VI - Yatınım ıgiderleri dile transfer harcaımıallarındaiki (70 000) liralık toplam artış ilse, 1972 yılındaki gerçek ihtiyacım ıgöz önüme alınarak öde

mek (teklif ledilmesindeın ileri gelmlişitr. 
Bu artışlara karşılık, 12.370 emekli kesenekle ni karşılıkları teıritilbitndeıı (168 563) lira, 12.872 yunt dışı kongre, ko,nifetfanıs yolluğu terftilbiımden 

(14 499) lira, 13.130 döşeme demirbaş alıımüarı ve giderileni tertibinden (75 000) lira, 13.410 yayın alıimilan ve giderleri tertilbindem (10 000) lira, 
13.610 kira giderleıli tertibinden (298 344) lira olmak üzere; igeçem yıla nazaran, toplam ttlaırafc (466 406) lira noksan ödemek teklif 'edilmiş
tir. 

Yukarıda belirtildiği üzere, 12.210 Devlet memurları .aylıkları tertibindeki zâhirli fark hariç, 1972 yılı bütçesinde geçen yıla nazaran toplam 
olarak (949 000) fca fazla ödemek teklifime karşılık, (466 >606) lira nloiksan -ödemek teklf edilmiş okmakl'a Sili artış (483 494) lira olop, aırtış ora
nı '% 3,6 civarındadır. 

Sloanıç olarak : 
1972 Sayıştay (bütçe teklifinin hazırlamırnıaısında ödemekler gerçek ihtiyaçlarım kaırşıJlığı olarak teklif edillmüş, tasarruf içim -gerekli itinıamın gös-

teriilimlilş olduğu müşahede 'edilmiştir,. 
Bütçe teklifinin aynen kabulünü arz ederimi. Raportör 

Üye 
Hilmi Okçu 

Manisa Milletvekili 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde 'Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde 

12.100 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.391 
12.392 

12.410 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

Devlet memurları aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

Giiyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücretli 

Lira 

1 

4 292 213 

80 000 
10 OOO 
10 O0Û 

300 000 
3 89(2 213 

2 

1 
1 

1 

Lira 

11 636 821 

Lira 

26 3'70 OTO 

4 273 650 

130 000 
10 OOO 
10 OOO 

300 000 
3 820 650 

120 001 

lj20 000 
1 

1 

Ldra 

38 406 156 

Lina 

26 370 000 

4 273 650 

130 000 
10 000 
10 000 

300 000 
3 823 650 

120 001 

120 000 
1 

1 

Lira 

38 406 156 

TAZMİNATLAR 
12.571 tş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç 

lük zammı 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 
12.720 Özel kanunlar gereğince meslek mensup

larına verilen ödenekler 4 947 1600 5 $60 000 5 360 000 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 2 297 003 2 282 503 2 282 503 

/ - Yurt içi yollukları, 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811. Sürekli görev yollukları >9 500 '9 500 9 500 
12.813 Geçlici görev yolluğu 10 000 19 000 19 000 

DENETİM YOLLUKLARİ 
.1.2.825 Yerinde inceleme yolluğu 2 250 000 2 250 000 2 250 000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedıavii yoilluğu 4 000 4 00O 4 000 

(Yurt içü yollukları toplamı : 2 282 500) 
77 - Yurt dt.p yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 1 1 1 

DENETİM YOLLUKLARİ' 
12.861 Yerinde inceleme yolluğu 1 1 

(İĞRETİM YOLLUKLARİ 
0 Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu 1 1 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 14 500 1 1 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 3) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 1 724 844 1 557 500 1 457 500 

1971 ödeneği 
Madde Böüülm, toplamı 
Um Lira 

1972 y 
Riyaset Divanınca istenen 

Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLİ] İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve güderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve güder

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak allım lan ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su güderleri 
.13.220 Temizlik güderleri 
13.230 Aydınlatma güderleri 
13.240 Bahçe güderleri 
13.290 Diğer yönetlim güderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.350 Sağlık araç, gereç, ve ilâç alımları ve gü
derleri 

J 3.380 Malzeme alımları ve güderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

— 49 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde (Bölüm toplam» Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira Ldra l i r a 

895 000 810 000 ^10 000 

100 000 

180 000 
3715 000 
40 000 
300 000 

312 500 

135 000 
•25 000 

11120 000 
•2 5O0 
30 000 

70 000 

•5 000 
65 000 

140 000 

'30 000 
70 000 

100 000 

1(80 000 
300 000 
30 000 

200 000 

392 500 

136 000 
25 000 
200 (m 
2 500 

30 000 

70 000 

'5 000 
65 000 

275 000 

120 000 
100 000 

100 000 

180 000 
200 000 
30 000 
200 000 

392 500 

135 000 
25 000 
200 000 
2 600 
30 000 

70 000 

o 000 
65.000 

275 000 

120 000 
100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

13.480 Taşıma giderleıtit 
13.440 Haberleşme aracıları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
0 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve güderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İ I J G İ L İ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmfiycn giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevseil temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

_ 50 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Eollüim toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

298 344 

81 001 232 502 

35 000 50 000 50 000 
5 000 5 000 5 000 

9 000 10 000 10 000 

6 000 

5 000 
1 000 

6 900 

6 000 

5 000 
1 000 

0 900 

6 000 

5 000 
1 000 

6 900 

900 900 

6 001 7 502 7 502 

6 000 7 500 7 500 
ı ı a. 

ı ıı 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
.16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bö'lütm toplamı Madide Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 'Lora Lirta Lira 

75 000 225 000 225 000 

50 000 
25 000 

ail ;536 Ö21 
il 724 :S44 

ı6 '900 
81 001 

13 349 563 

2O0 000 
05 000 

38 406 106 
1 657 600 

6 '900 
23;2 Ö02 

40 203 058 

200 
25 

000 
000 

38 406 166 
!1 457 500 

)6 '900 
'232 502 

40 103 058 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm topla mı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 'Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 130 000 140 000 140 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alınılan 130 ooo im ooo 140 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm. Kaplamı Madkfe Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira. Lira Lira Lina Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ, TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma 
Sandığına (Memurların öğle yemekle
rine yardımda bulunulmak üzere) 

ısa ooo 170 000 

130 000 Ü70 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 135 001 195 001 

170 000 

170 000 

36.000 

35.000 

36.000 

36.310 

36.320 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN Yİ 1 iLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine gecen yıllar 
borçları 
Diğer gecen yıllar borçları 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

5 001 

1 
5 000 

6 001 

130 000 

'5 001 

25 001 

1 
25 000 

25 001 

170 000 

25 001 

25 001 

1 
25 000 

25 001 

170 000 

25 001 

195 001 
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Rapor 
15 . 12 . 1971 

Karma Bütçe Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Anayasa Mahkemesinin. 1OT2 malî yılı Bütçe tasai'isı tarafımdan tetkik edildi. Tasanda yer alan giderler, müessesenin çalışma tarzı ve iş du
rumu hakkında ilgililerden de gere'kli bilgiler alınmak suretiyle yaptığım inceleme sonundaki görüşlerimi aşağıda arz ediyorum. Şöyle ki : 

Yüksek malûmunuz lolduğu üzere Anayasa Mahkemesi, Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosundan sonra hakkında Anayasamızda, en eok hü-
küm sevk edilmiş bir yüce kuruluştur. 

Anayasada belirtilen (görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere 2!2 . 4 . H962 günlü ve 44- sayılı Kanunla kıırul'm.uş ve bu kanunda öngö
rülen İçtüzüğünü ide yaptıktan sionra, 28 . 8 . 1962 gününde görevine başlamıştır. 

Heyetin çalışmalarında yardımcı olmak üzere, 'hâkimlerle savcılardan ve Danıştay raportörleri ile kanun sözcülerinden 10 geçici raportör gö
rev yapmaktadır. 

Özlük, yazı ve levazım işleriyle diğer idari görevler, Grenci] Sekreterin gözetimi altımda yürütülmektedir. 

Mahkemenin işe baştfadığı 28 . 8 . 1962 tarihinden 1 . 12 . 197.1 tarihine kadar Mahkemeye acılan iptal dâvaları ile bu dâvalardan karata bağ: 
lananlar aşağıda yıllar itibariyle gösterilmiştir. 

1962 yılından 1 . 12 . 1971 gününe .kadar Anayasa Mahkemesine gelen, çıkan ve halen /elde bulunan 
Idlâvalara ait liste 

ESvveEki 

Senesi 

1962 
19612 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
T969 
1970 
İ971 

Toplam 

seneden 
devir 

17 
76 
50 
'29 
'16 
'24 
37 
23 
36 

Gelen 

141 
360 
51i 
46 
34 
57 
80 
71 
63 
54 

957 

Toplam 

141 
377 
127 
96 
63 
73 

104 
108 
m 
90 

Çıkan 

124 
30t 
77 
67 
47 
49 
67 
85 
50 
77 

944 

Kalan veya 
Serbest 

17 
76 
50 
29 
16 
24 
37 
23 
^6 
13 

13 
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Listenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, kuruluşundan bu yana kanunların ve Yasama Mclisleri içtüzüklerinin Anayasaya aykırılığı id
diası ile 957 dâva açılmış bunun 944 ü karara bağlanmış, 1 . 12 . 1971 tarihine 13 dâva devredilmiştir. ,EÖ!de Yüce Divanla ilgili dâva yoktur. 

Anayasanın 57 nci ımaddesine dayanılarak çıkarılan 648 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, partilerin malî bakımdan denetimleri 
yapılmakta ve sicilleri tutulmaktadır. 

Ancak, 19'62 yılında kabul edilen 44 sayılı Kuruluş Kanunu ile alınmış bulunan yardımcı kadroların, işin mahiyeti ve haomi /bakımından bu 
yeni görevleri karşılıya'bilmesi için raportör ve memur kadrolarının takviyesine lüzum vardır. Bu sebeple ve 44 sayılı Kuruluş Kanununun 9 yıllık 
uygulama devresinde tesSbit edilmiş olan diğer eksikliklerin ve aksakiikların giderilmesini sağlamak üzere 44 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı hükümUer eklenmesine dair bir kanun tasarısının hazırlandığı ve yakın bir zamanda Başbakanlığa sunulacağı öğrenilmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin 1962 yılından; beri kira ile (oturmakta olduğu bina elverişli değildir. Kuruluş Kanununda yapılması düşünülen değişiklik 
tahakkuk edip yeni 'eleman alındığı takdirde bu binanın kifayet etmiyeceği muhakkaktır. 

•Binada dörtlüne yaklaşık -eserin bulunduğu kitaplık ve okuma salonu ile bir arşiv mevcut ise de İleride ihtiyacı karşılıyacak büyüklükte değil
lerdir. 

Senelik 329 550 lira kira ile 1962 yılından beri işgal edilen hu bina 9 seneden beri aynı şartlarla (kiralanmış o kıp kira müddeti 1971 malî yılı 
sonunda, bitecektir. Bina sahiplerince, kira mukavelesinin ilk yapıldığı yılda özel şartlarında kabul edilen masraflarda % 100 oranında bir artış ol
duğundan bahisle kiranın % 50 oranında, artırılması hakkındaki yazılı müracaatları, mahkememin Saltınalma Komisyonunca, kiranın özel şartların
da mal sahiplerinin yüklendiği masraflarda vuku bulan artışlar ve geçen zaman nazara alınarak % ,20 oranında bir artışla kira bedelinin 395 460 
liraya çıkarılması uygun .görülmüş, mal sahiplerinde de kabul edilen bu kira 'bedeli 1972 malî yılı bütçesiyle bu miktar üzerinden istenmiştir. Bina
nın ilk kiralandığı 1962 yılında tesbit olunan kira bedeline 9 yıl sonra c/c 20 oranında yapılan antış uygun görülmüştür. 

1972 malî yılı için bütçeye konulması teklif olunan 4 871 561 !'i!ra ödeneğin, 1974 yılı bütçesine göre, 4 109 "134 lira fazla olduğu görülmekte 
ise de yapılan incelemede, fazıla olduğu yukarda açıklanan 4 109 134 liranın içinde görülen, 3 946 726 liranın, memur aylıkları, emekli kesenekleri, 
Anayasa Mahkemesi üyeleriyle raportörlerinin gösterge üstü ödenekleri, giyecek yardımı ve memurların öğle yemeklerini karşılamak üzere yardım 
sandığına yapılan yardım içdin konulan ödenekler .ölüp "bir evvelki senelerde mie/vcııdolm al arına rağnneu 1971 yılı bütçesinin hazırlandığı sırada Per
sonel Kanununun uygulaması nedeniyle Anayasa Mahkemesi bütçıosine birer lira konulmuş ve sonradan bu maddelerdeki ihtiyaç Maliye Bakanlığı 
bütçesinden yapılan aktarma ile karşılanmıştır. Bu sebeple sözü geçen maddelere 1972 yılı bütçesinle konulan ödenek faala ibi'r ödenek değildir. 

Bu miktarın 4 109 134 liradan tenzili halinde fazla görülen 162 408 liradan üç maddede yapılan, 33 410 liralık noksan ödenek tekü*fininı çıka
rılması halinde hakiki fazla ödeneğin, 128 998 lira olduğu anlaşılmıştır. Bu fazlalığın dailigli maddelerin gerekçelerimde belMildiği üaere ve geçen 
yıılm sarfiyatı da göz önünde tutulmak suretiyle zaruri ihtiyaçtan doğduğu, gerekli ve zaruri olduğu kanaatime varılmıştır. 

Bütçe teklifine bağlı kadro cetvelinde, 1 nci dereceden 1, 7 nci deremden 1 ve 12 nci dereceden 1 İd toplam olarak istenen üç kadronun, 
terfi .süresini doldurmuş veya dolduracak Meslek Mensupları sınıfından 1 llapörtör, Genel İdare H3zmiat 1 eri sınıfından 1 memur ile yardımcı hiz
metler sınıfından 1 memurun terlilerini sağlamak ve 15 nci dereceden yeniden istenen 1 memur kadrosunun da yazı işlerinin daha iyi bir şekilde 
yürütülmesi için alınmak istenen 1 Daktilo ihtiyacını karşdama'k için olup zaruri ihtiyaçtan doğan bu isteklerin karşılanması uygun görülmüştür. 
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Temenniler : 
Geçen yıllarda Anayasa Mahkemesi bütçelerini inceleyen raportör .arkadaşlarımızın da raporlarında, belirttikleri ve yukarıda da açıkladığımız 

üzere, Mahkemenin 19(12 yılından beri kira ile işgal; ettiği bina kifayetsizidir. Yüksek mahkemenin gereği gibi çalışmasına elverişli ve hüviyeti 
ile ınıütenasiıp Devlet malı bir binaya kav ustura I m ası lâzımdır. 

Bilindiği üzere Anayasa, Mahkemesi üyelleri, Yargıtay, Danıştay, 'Sayıştay ve Askeri Yargıtay Başkan ve üyelerinden, (•umhuriyet Başsavcısı, 
Danıştay Başfkanun sözcüsü veya -üniversite!erd.'e Hukuk, İktisat ve Siyasal bilgiler dallarında en az 15 yıl öğretim üyeliği veya. 15 yıl avukatlık 
ya,pmış olanlar arasından seçim ektedirler. Bu gibi kimselerin Anayasa Mahkemesi üyeliğine istekli olmalarının sağlanabilmesi, bu görevin maddi ve 
mânevi bakımdan cazip bir hale getirilmesiyle mümıkün olabilir. 

'Mahkemenin kuruluşunda üyelerine, baremin 1 ııci derecesinde aylık ve ayrıca aylıklarının % 60 oranında ödenek verilmek suretiyle diğer 
yargı organlarındaki başkan ve üyelere göre bir üstünlük sağlanmış iken, sonradan çıkan lam kanunlarla ve en son çıkan 1M27 sayılı Peı-sonel 
Kanunu ile aradaki fark tamamen kaldırılmış ve eş?" duruma getirilmişler<lir. 

Anayasa Mahkemesinin üye kaynağı olan kuruluşlar mensuplan ille başlangıç!a kurulan dengenin sonradan bozulmuş olması üye seçiminde rağ
betti azaltmıştır. 

Öte yandan, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Askerî Yargıtay Başkan ve üyeliklerinden gelen ve ekserisine eski görevlerinde makam otomobili 
tahsis edilmiş bulunan bu zevata, daireye geliş ve gidişlerinde ve resmî ziyaretlerinde toplu olarak yararlanacakları 4 adet binek otomobilinin 
tahsisinin, Taşıt Kanununda, değişiklik yapmak suretiyle sağlanması temenniye şayan görülımüştür. 

'Bundan başka, 1971 yılı bücesiyle 4x2 şehir içi kaptıkaçtı bir hizmet arabasının aimması için 23.612 nei Taşıt alımları maddesine (80 000) liralık 
ödenek konmuş ise de, bu arabanın alınması için Devlet Malzeme Ofisi Gene] Müdürlüğü nezdinde yapılan teşebbüs bir netice vermemiş ve söz ko
nusu arabanın 1971 Malî Yılı içinde alınmasının mümkün olmadığı an lası İm ıştır. Bu itibarla mahkemenin âcil ihtiyaç duyduğu bu hizan et araba
sının 1972 yılında satınalınıabilimesi için kâfi miktarda, ödenek konması uygun görülmüştür. 

..Anayasa Mahkemesinin. 1972 Malî Yılı bütçe teklifini yukardaki düşünce ve temennilerimle Komisyonun tasviplerine arz ederim. 

Hilmi Okçu 
Manisa Mili eve ki I i 

http://nezdin.de
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 

12.110 Devlet memurları aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12-320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardunı 

ÖDENEKLER 
12.730 44 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenek 

YOLLUKLAR 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.81.3 Oeçici'görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 

98 003 

7 
1 

10 
80 

000 
000 
000 
000 
1 

42 000 

Kesim toplamı 

Mart 

23 026 

3 000 
2 250 

163 030 

1972 yılı için 
'Hükümetçe ilatıefnıen Komiısyon'ca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 919 407 

615 124 

12 
2 

20 
80 
489 
12 

000 
000 
000 
000 
123 
000 

550 2ÜO 

24 776 

3 000 
4 000 

109 507 

2 919 407 

615 124 

12 000 
2 000 
20 000 
80 000 
489 123 
12 000 

1 

4 109 507 

550 200 

24 776 

4 275 4 275 

3 000 
4 000 

4 275 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı içftı 
Hiikiimetçe üsteıen Kamfeyoıi'Ca kabul eddîlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı* 
Lira Lira Lira Lira 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı 15 275) 

II - Yurt dışı yollukları 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dugı yollukları toplamı :9 501) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLt ALIMLAR 
Keeim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defiter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yaikaea'k alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve ıgiderieri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik ıgiderieri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

4 (MM) 

9 500 

157 001 

16 000 
15 000 
50 000 
75 000 

I. 
1 000 

29 500 

1 500 
3 000 

23 000 
2 000 

588 801 

4 000 

43 000 

4 000 

0 500 
J 

132 091 

20 000 
15 000 
4(> 090 
50 000 

1 1 
1 000 

696 051 

U 500 
1 

132 091 

20 000 
.1.5 000 
46 090 
50 000 

1 
l 000 

43 000 

3 000 
3 000 

35 000 
2 000 

3 000 
3 000 

35 000 
2 000 

696 051 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf (giderleri 
13.420 Telefon «giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet 'taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KIRA GİDERLERİ 

13.610 Kira (bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin. yangından korunmıa giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGlLİ 
GİDERLER Kesim toplamı 

14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama giderleri 

— 61 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyx>nea kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

43 000 75 500 75 500 

2 000 
40 000 

1 000 

29 750 

12 750 

17 000 

:*2f) 550 

1 000 

40 000 

41 002 

5 000 
70 000 

500 

50 000 

20 000 

30 000 

395 460 

1 000 

40 000 

41 002 

5 000 
70 000 

500 

50 000 

20 000 

30 000 

395 460 

1 000 

40 000 

41 002 

30 000 30 000 30 000 
10 000 10 000 10 000 



27 — Anayasa Mahkemesi 62 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 o325 sayılı Eanımuaı 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7136 sayılı Kamıma dayarularaik çıkarı
lan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

1*6.820 Mafkana ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HlZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 001 

3 000 

5 000 

001 

1972 yılı için 
Hükümetçe 'istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

5 001 

4 001 

4 000 

1 000 

4 001 

4 000 
1 

1 000 

5 001 

163 030 
588 801 
41 002 
S 001 . 

800 834 

4 109 507 
696 051 
41 002 
5 001 

4 851 561 

4 109 507 
696 051 
41 002 
5 001 

4 851 561 
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(A/3) SERMAYE TEŞKlLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Uöliim Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğ'ü 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ıs'ternen Komisyonca kaibnl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Anayasa Mah'kemesi Mensupları -Biriktir
me ve Yardıım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeklerinde kulla
nılın aik üzere) 

!6.000 ~' BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN'YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşeibbüslerine geçen yıl
lar 'borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

5.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

'.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

18 000 

.18 000 18 000 

18 000 

2 

1 
1 

2 

1 
2 

7 000 

3 000 
4 000 

7 000 

18 000 
7 000 

7 000 

3 000 
4 000 

7 000 

18 000 
7 000 

25 000 25 000 
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Bütçe Karma Komisyonu 'Başkanlığına 

! ! i"" ! ' : t e" , !" , k ' l ! , T 2 1 , , a , î -V,h " ^ ' ^ , a ™ f • " ' - » - ' ™ ^ - "» — 1 * «.--, v, „ n ı t a « , 

BİRİMCİ KISIM 

J ^ ^ i T s r J S :;;ir,,drai,,;'Br"- ,,;,k,n":ı" K,,™,unu" ^^ °^ ^ » ^ —* 
Babayanilik : 

A> mm Lsayıih Kanmda tesibiıt «CLİI'C'IL- teykldai!, 
•H)' Özel taunla».!*, Hayibakaulık ku™]m>u'iein,de venakm, kuruluşla,'! 
<!)• oziel loanmdarkt •kıımlm^ olup öden,!k• lc,i l.laşbakan.lı-k Bütce«Mle• r ^ alan kuruluşları 
[,)> K a m d a r a ^ ö r e Jla.bakankk. ffmı>u kd„ de yer da,n müstakil bütçeli" kuruluşlar * " 
(>l(nı;n:c men? 'mütalâa e'dileibdlk. Bunlardan : * ' 

A) 6330 saylı Kanunla teabit edilen. 
1. Müsteşarlık 
2. i)'/;vA> Kalemi Müdürlümü 
o. Mü'teıhaısffiısıniiüışa/viı Ter 
4. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dain-esi J'.a şkanlı&ı 
5. Neşriyat w Müde'vven'at Cîeımol MiiıdüHüğü 
(>. Özlük ve> Yazı İsteri) (Icnel Müdürlüğü 
7. iIiaLsuı - Yaym: (îeıı.cl Müdürlüğü 
S. A rşiv (Temci .MifcliiıH üğm 
!). Ke'vateuu ve Daime Müdürlüğü 
10. Evrak Müdürlüğü 
11. Savununa, Sekreterliği v>e Sivil Snvnnma LT̂ ma-nlÎ -L 

12. BaMUl BÜriOKlI 

Dairclerindıe'n kuruludur. 

<B) Özel kanunlarla Başbakanlık kuruluğu iç inde yer alanlar, 
J. 0^21 SHuyıh Karnımla kurulan Atom Enerj H îvoıuisyonu Denel Sekreterliği, 
2. H>0 «ayılı Kauunla kuru?Ia.n Devlet Personel Daireli Başkanlığı, 
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3. 129 «aydı Kanunda 'kundan Millî Güvendik Kurul ıı Genel Sedcreterliği, 
4. 644 sayılı Kamınla kurulan MİT Müsteşarlığşı, 

C) özsl ikanunlarla kurulmıtş olup ödenek leri Başbakanlık Bütçesinde yer alanlar. 
1. 7J60 sayl:ii Kamunda kurulan Türkiye v e Orta"- DoğuÂmımeİdaresi Enstitüsü, 
2. 278 say ili Kamunla kurulan' Türkiye B idinıuel ve Teknik Araştı rai a Kurumu, 
3. 359 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Kadyo -TelevizyonKurumu, 

Ç) Kanunlara göre Başbakanlık grorpu için de yer alan müstakil bütçeli kuruluşlar. 
1. .Danıştay Başkanlığı 
'2. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 
3. Diyanet İşleri Başkanlığı 
4. Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
5. Tapu ve Kadastro Gened Müdürlüğü 
6. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
7. Yüksek Denetleme1 Kurulu Başkanlığı 
Yukarıda iarz olunan teeşkküllerden ödenekleri Başbakanlık Bütçesinde yor alanların »öre v ve yıllık faaliyetleri hakkında Komisyona 

kısıı bir bilgi venilme'Sİimde fayda mülâhaza olun muştur. 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ BAŞKANL LĞİ 
1. Uzun yıllar'devanı eden kadro ve irere) rejimimdedvi karışık ve adaletsiz durumun ıslahı rnaksadiyle, Batı memleketlerinde olduğu 

gibi, personele ınütaadlik bilcümle meselelerin uzaıanları-iKİum. kurulu tarafsız bir heyet ımarif etiyle düzeaılemmosi lüzumlu görübnüş ve bu 
maksatla, 13 Aralık 1960 günlü ve 160 saydı Kanunla1, Devlet Personel Dairesi kurulmuştur. 

DeKdet Personel Dairesi bir başkan ve beş üyeden müteşekkil bir Devlet Personel Heyeti İH' bir Gene! Sekreter ve buna bağlı lüzumu kadar 
teknik şaibe ve bürolardan ter.e'kkübeden\ 

Kamunun: 1, 4 ve 5 nci ima dldel eriyle Devlet Personel Dairesine «Kanunun şümulüne giren kurujmktrın, personel rejimini, n rem»! ek etin ik
tisadi, uralî ve so«yal şartlarına ve hukukî esaslara uygun bir şekilde düzeni enin ek, bu düzeni değişe!!! şartlara güre aya'Ha.'mak ve idame 
ettirmek; bu kurumlara personel alümuasıma v e personelin terfikle dair genel esasları tesbit etmek; çalışma ımiet'oidbırnum raısyomeL bir 
hal'e g-etirilimıesi irin uygulanması gereken usul ve esasları belirtmek, ;m'em leke it in iktisadi, sosyal ve malî durumunu t ak-il) eid erek maaş ve 
ücrötleılde ve diğer özlük haklarında) yapılma sı gereken tadilleri hazırlamak; muvakkat idili dam tarzlarını tesbit etmek 'gibi pens om elle 
ilgili anevzuatıaı hazırlanması ve tadili görev leri yerilmiş bulunmaktadır. 

2. Bil âhara kabul edilen 1 Tenıimıız ."1965 gündü, 657 sayılı «Devlet Memurdan Kanunu!» v e onu değiştiren o! Temmuz 1970 günlü, 1327 
sayılı Kanun Devlet' Personel Dairesinle person el rejimimin! 'ayrıntılarını düzenleyici yeni göre vlrar vermişitir. 

Bu dv'aJiıunla'rla verilen görevlerin icabı oda rak uygulamayı düzenleyerek tüzük' ve yönetmelikler üzerinde gerekli çalışmalar yapılmış 
ve tüzüklerin önemli bir kısmı Danıştayın inceleni esime sunulmuştur. 
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1 Aralık 1971 tarihi itibariyle bursiyer sayısını gösterir tablo 

İBurs kategorisi 

ıLiso burs] a n 
Tenıel fen bilimlerine 
Teşvik bursu, 
t İn i v e nsite b u rsları 
Yurt içi doktora bursları 
Yurt dışı üniversite 
Yurt dışı doktora 
Bilimsel araştırma 

Toplam 

30 Kasım, 1970 
teki burslu 

sayısı 

.105 

38 
417 

82 
o 
i ) 

110 
9 

30 Kasım 1971 
deki burslu 

sayısı 

113 

14 
410 

89 
4 

127 
10 

Fark 

+ 8 

— 24 (*) 
- 7 (*) 
+ 7 
.4- 1 
•+ 17 
+ 1 

764 767 + 3 

(*) Sayılarındaki azalma, bursluların eğilimlerini tamamlamaları nedeniyledir. 

2. Araştırma projeleri : 

Kurumun önemli bir başka faaliyeti olan müspet bilimler alanındaki araştırma projelerini destekleme konusunda son bir yıllık gelişme aşağıda
ki tabloda görülmektedir. 

Araştırma alanı 
Kasım 1970 teki Kasım 1971 deki Bir yıllık 

proje sayısı proje sayısı artış 

Temel bilimler 
Mühendislik 
Tıp 
Veteriner hayvaneılık 
Tarım ve ormancılık 

67 
155 
94 
96 
74 

86 
178 
109 
102 
97 

+ 19 
+ 23 
+ 15 
.+• 6 
.+ 23 

Toplam 486 572 86 
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Başlangıçtan beri kurumca desteklenen bu projelerden 305 i sonuçlanmış ve uygulamalı bilimlerle ilgili olanların önemli bir kısmı tatbikata 
intikal etmiştir. Bu maksatla kurumca teşkil edilen endüstri ile ilişkiler ekibi, araştırma sonuçlarını, endüstriye intikal ettirmekte başarılı çalış
malar yaptığı gibi, yeni araştırma problemlerinin (kuruma intikali yönünde de faydalı olmakta, böylece endüstri ile kurum arasında, sıkı bir işbir
liği kurulmuş bulunmaktadır. 

3. (Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hükümlerine göre millî endüstrimizin gelişmesi için gerekli araştırmaların yapılmasını sağlamak üzere Geb

ze'de kurulmakta bulunan Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsünün birinci kısım inşaatı tamamlanmak üzeredir. Bu enstitüde 
yer alacak araştırma üniteleri, daha önceden teşkil olunarak üniversite bünyelerimde m isaf ir ot en çalışmaya başladıklarından, 1972 baharında, Ens
titünün elektronik, malzeme, yöneylem, ve tatbikî matematik dallarında, kendi tesislerinde faaliyete başlıyacağı tahmin olunmaktadır. 

4. öteki çalışmalar : 
T. B. T. A. K. belirtilen bu çalışmalar yanında dört yıldır faaliyette bulunan Türkiye Dokümantasyon. Merkezi (Türdük) vasıtasiyle artan 

bir şekilde, endüstri ve araştırma hayatımızın ihtiyacı bulunan teknik bilgi ve literatürü, istek üzerine ve gerekirse başka ülkelerden yazışma 
suretiyle sağfıyarak, ilgililerin emrine vermeye devam etmektedir. Bu faaliyetin, kalkınma plânında da öngörüldüğü şekilde, Türkiye çapında bir 
büyük merkez olarak gelişmesi ve öteki teknik dokümantasyon merkezlerinin Türdok'uıı koordinasyonu altında çalışması programlanmış ve bu 
konuda gerekli dış teknik yardım sağlanmış bulunmaktadır. 

öte yandan kurum, Hükümetin bu konuda görevli organı olarak, üyesi bulunduğumuz NATO, OEO.D, OENTO, KOD gibi Uluslararası kuruluş
ların bilimsel ve teknik çalışmalarında memleketimize düşen görevleri yerine getirmekte ve bu kuruluşların bilimsel organlarında Türkiye'yi 
t e ı rısi 1 otm ekte di r. 

5. Yatırımlar i 
1971 yılı program ve bütçesinde kuruma verilen yatırım ödeneği toplamı olan 36" milyon liranın % Sİ ine tekabül eden (29 276 000) Tl. sı, 

Kasım sonu itibariyle fiilen harcanarak fizikî yatınım halinde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Yıl sonuna kadar, yatırım gerçekleştirme oranının, 
gerek harcama, gerek programlanan işleri sonuçlandırma bakımından, % 100 oranına ulaşılacağı kanaatine varılmıştır. 

TÜRKİYE VE ORTA - DOĞU ÂMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 

Türk kamu yönetiminin eğitim, araştırma ve yayın yolu ile geliştirilmıesino yardımcı olmak aman ile kurulmuş bulunan Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün faaliyetleri artan bir hızla gelişmeye devanı etmektedir. 

Enstitünün 1971 yılı faaliyetleri, özet olarak aşağıda açıklanmıştır. 

1. EğlIÜlnı faaili^altîe'Ti : 
a) iGenel tiğretiilm ve yetiş'tımne programı : 
Esas itibariyle orta, kademede çalışan ve yetenekleri yönünden yüksek yönetim mevkilerine aday sayılan elemanları yetiştirmek amacını 

güden 197.1 - 1972 genel öğretim ve yetiştirme programı 4 Ekim 1971. tarihinde başlamıştır. Programa 21 kuruluşun 322 adayı arasından seçilen 
60 kişi katılmıştır. 
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Bugüne kadar bu programdan mezun olanların sayısı 9-17 dir. 
ıb) Orıganiaagyon ve mdtlot kursları : 
İdari teşkilât ve metotları geliştirmek rasyon'alizasyon çalışmaları yapmakla görevli O ve M birimlerine eleman yetiştirmek amacım güden 

bu kurslar yılda 1 - 2 defa açılmaktadır. Bu kurslardan 14 ncüsü 1971 Mart ayında açılmış ve, 28 kişi kursu başarı ile bitirmiştir. 15 nci O 
ve M. kursu 1972 yılı Mart ayı ortasında açılacaktır. 

(Bugüne kadar açılan 14 kursa 362 kişi katılmistir. 
c) Kaıymakaımlıik (kurslan : 
[Kaymakam, adaylarını yetiştirmek amacıyle 1 9G6 yılından beri açılan bu kurslara bugüne ka dar 298 aday katılmıştır. 

id) Ylönıe'Üim isemineırılerl : 
'Kurumların isteği üzerine, idarenin çeşitli kademelerinde görev yapmakta bulunan yöneticiler için düzenlenen bu seminerlere aralıksız devam 

edilmektedir. Bugüne kadar seminerlere katılırı iş olanların sayısı 2 600 ü aşmış bulunmaktadır. 
e) H'üzm'elt üçd eğiıtıiım. önemini tanıtma, yayma vıg peorisoniEİl yöneJıiiımli semlineırîteri : 
Hikmet içi eğitimin sağlıyaeağı faydaları yöneticilere tanıtmak ve personel hizmetlerinin kura kışlar içindeki önemini belirtmek ve personel yö-

ineticiteıini, personel reformunda daha etkin lıale getirmek arnaciyle personel müdürleri için Ocak ayı içinde bir kurs düzenlen iniştir. Ayrıca 
Enstitü, dairelerin eğitim program 1 arının düzenlenmesi ve eğitimle ilgili problemlerin çözümlenmesi hususunda çok genik ve yaygın bir faaliyet 
gösterin ektedir. ; 

2. Ariaıştmmıa V3 yardımı faaliyetleri : 
Enstitü, bir yandan kendisi tarafından tesbit edilen "konularda, öle yandan çeşitli kurumların isteği üzerine yapmakta olduğu araştırmalara 

devanı etmektedir. 
29 . 5 . 1971 gün ve 7/2527 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile «Hükümet Programına göre Devlet kesiminin yeniden düzenlenmesinin genel 

yönünü ve stratejisini saptamak» la görevlendirilmiş bulunan İdari Kcform Danışma Kurulunca sürdürülen çalışmalar için gerekli araştırmalar 
esas itibariyle Enstitü mensupları tarafından yapılmıştır. 

3. DıarkarJs ive yayın faaliyetleri : 
Enstitünün öğretim arnaciyle veya araştırına kır sonucunda -yaptığı yayınlar devam etmektedir. Bugüne kadar idareye ilişkin konulardaki orji-

nal veya. çeviri yayınların sayısı 181 dir. 
Enstitü, bir yandan yönetim alanındaki yenilik ve gelişmeleri izlemek istiyenlere ışıl: tutmak, öte yandan Türk kamu yönetimi ve kendi me

zunları ile devamlı teması muhafaza etmek amacıyle üç ayda bir «Amme İdaresi Dergisi» adlı bir de dergi çıkarmaktadır. 

4. Merkezî Ofcgıandizasyon ve Metot Teşkülâltı faalilyetleri : 
6/7498 sayılı Kararname ile gelfetriilen Merkezî Organizasyon ve Metot Teşkilâtı kırtasiyecilikle savaş konusundaki çalışmalara devam et

mektedir. 
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i BASIN YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü, 4951 sayılı Kanuna müstenit 21 Şubat 1968 tarih ve 4/139 sayılı Cumhurbaşkanlığı onayı uya
nınca Devlet enformasyon hizmetlerinin ve turizm tanıtması dışında kalan sair tanıtıcı hizmetlerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı uhdesinden alı
narak Başbakanlığa bağlanması ile kurulmuştur. 
Modem kütle haberleşme araçlarının gösterdiği gelişme karşısında yurdu ve ulusu tanıtma hizmetleri bakımından bu dairenin görevleri önem 
arz etmektedir. 

Gerçekten memleketimizin coğrafî ve jeopolitik durumu dolayısiyle Türkiye'ye yönelmiş olumlu veya olumsuz propaganda yayınlarının hayli 
çok olduğu malûmdur. Bir misal olarak Türkiye'ye yöneltilmiş Türkçe radyo yayınlarının 24 saatte 26 saati bulduğu gösterebilinir. Bu radyo 
yayınları tesbit edilmekte ayrıca yabancı basından yapılan tercümeler ve dış teşkilâttan geden yazılarla birlikte «Dünya Basın ve Yayınında Tür
kiye», «Dünya Basın ve Yayınında Kıbrıs» ve «Bizim Radyo Yayınları» gibi1 adlar altında ilgili Devlet mercilerine 9 çeşit bülten halinde dağı
tılmaktadır. 

Yurdu ve ulusu tanıtmak için yabancı basın yayın organları mensuplarının memleketimiz hakkında gerçeğe uygun ve olumlu yayın yapmala
rına imkân vermek üzere başlıca memleketlerin ileri gelen gazeteci, radyo ve televizyoncuları memleketlimize davet edilmektedir. Bundan başka 
yurdu tanıtıcı mahiyette olarak yabancı dillerde broşür ve kitap yayınları yapılmaktadır. Bu arada Anayasamızın da İngilizce ve Fransızca 
olarak basılması ve dağıtılması sağlanmıştır. 

Ayrıca foto - film faaliyetleri arasımda basma, TRT ye, bakanlıklarla resmî kuruluş ve devletlere, dış temsilciliklere, Akdeniz Oyunları ve di
ğer önemli konularla ilgili olarak 27 730 adet muhtelif boy ve ebatta resim çekilip dağıtılmış ve aktüalite dalında 40, dokûmaııtcr dalında 10 
konulu çekilmiş filimler seslendirilerek sdnemala ra veri] mistir. 

ANADOLU AJANSI 

Anadolu Ajansı, son yıllarda sağladığı devamlı gelişmelerle bugün Türkiye'nin en önemli bir haberleşme kuruluşu haline gelmiştir. 
Başlıca fonksiyonu iki anaistikamettedir: 
1. Gölbaşımdaki verici telsiz istasyonu vasıta siyle Türkiye haberlerini dış alemdeki haber ajanslarıma ulaştırmak suretiyle. Devletin kendisine 

yüklediği bir hizmeti başarı ile ifa etmektedir. (Bu yayınlardan Avrupa'daki Türk işçileri de dolayısiyle yararlanıyorlar.) 
2. İç ve dış dünya olaylarını yurt içindeki basın ve TRT organları ile sair abonelerine devamlı, bol ve süratli haberler halinde ulaştırmak

tadır. 
Bunlara ilâveten iki yıldan beri yeni bir fotoğraf ve tele -foto servisi kurulduğu için Anadolu Ajansı bu önemli kolda da abonelerine fay

dalı olmaktadır. 
Her geçen gün daha yeni ve daha çeşitli teknik cimazlanmaya ihtiyaç gösteren haber ajansçılığı, esasında pahalı bir işletmeyi gerektirmek

tedir. Üstelik normal işletme masrafları durmadan yükseldiği, fakat abonman gelirleri muayyen bir nisbetin üstüne çıkarılamadığı için Hükü
metin malî desteğine artan bir ihtiyaç hissedilmektedir. 
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TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunca yürütülmekte olan radyo ve televizyon yayın hizmetleriyle bu hizmetleri nitelik ve alan yönümden. 
geliştirmeye ve genişletmeye matuf yaıtırımlann 1971 yılında da devam ettiği görülmektedir. 

İBu cümileden olarak : ;' 
(>Ö0 kilovat orta dalga Ankara Radyosunun montajına başlanmış 1972 yılı Nisan ayında hizmete girmesi plânlanmıştır. 1 2ÛÖ kilovat uzun dal

ga Anlkara, 1 200 kilovat orta dalga İstanbul Radyo istasyonları ile İzmir ve Erzurum'un ikinci 100 kilovatlık istasyonlarının kurulmasına 1971 
yılı içerisinde devam edilmiştir. Bütün bu istasyonlar 1972 yılında hizmete girecek böylece bütün Türkiye biri millî, diğeri de bölgesel olmak üze
re iki radyo programı ile kapsanmış olacaktır. 

Yınt dışı yayınlan 230 kilovattık verici ile takviye edilmiş olarak 1971 'de özellikle Avrupa ülkelerine ve orada yaşjyan yurtdaşlanmıza daha 
geniş /teknik ve program muhtevası ile yayın yapmak imkânına kavuşturulmuştur. 

19G8 yılı başından beri faaliyette bulunan Ankara Televizyonu 1971 Ocak ayı slonunda yayınlanın haftada dörde çıkarmış «Deneme yayını» 
safhasından çıkmıştır. Yine bu yıl içerisinde 31 Ağustos 1971 de İstanjbul, 4 Aralık 1971 de İzmir ve Eskişehir televizyon öncüleri hizmete sokul
muş ve 11 Aralık 1971 tarihinden itibaren de televizyon şebeke yayınma bu şehirlerimizi kapsiyacak şekilde başlanılmıştır. Halen İzmir, İstan
bul ve Eskişehir'de PTT radyolinklerinden yararlanarak televizyon yayınları yapılmaktadır. 

11)72 yılında İstanbul ve İzmir'de dâhil olmak üzere esas itibariyle sınır ve kıyı bölgelerinde 14 televizyon istasyonunun. kurulması ve böylece 
bu bölgelerle yaşı yan yurtdaşlaırımızın dış ülkelerden yurdumuza yönelmiş zararlı ve progapanda amacı güden yayınlara karşı korunması sağlan
mış olacaktır. 1972 yıilı içerisinde bu 14 istasyonla ilgili yer seçim, etüt ve benzeri işlemler tamamlanmış ve bu istasyonlardan İstanbul ve İzmir'e 
aid'dlanlarının kurulmasına 1971 yılı içerisinde başlanmış bulunmaktadır. 

Verici şebekesine paralel lOllarak Ankara, İsıtan bul ve İzımir'Ue televizyon prodüksiyon m>crkezlcri faaliyetine de 'girişilmiştir. Programlan muhte
va yönünden zenginleştirecek ve yayın gününü artırma imkânı sağlıyaeak merkezlerin gerekli tesisatla donatılabilmesi, sağlanacak krediler kar
şılığı ve iç finansmanın eksiksiz tahakkuku şartına bağlıdır. 

İDARENİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇALİŞMALARİ : 
TTükümet Programına göre D evli et kesiminin yeniden düzenli e inmesinin genel yönünü ve stratejisini saptamak üzere 29 . 5 . 1971 tarihli ve 

7/2'527 sayılı Kararname ile kurulan İdari Reform Danışma Kurulu, kamu yönetiminin çeşitli alanlannda yetkili zatlardan müteşekkil olarak 
27 . 10 . 1971 tarihine kadar çalışmalarını bitirmiş, idarenin yeniden düzenlenımesi (İlkeler ve Öneriler) hakkındaki raporunu hükümete vermiştir. 

Danışma Kurulu çalışmalarının hedefleri ve kapsamı : 
a) Hükümet poilitikasma esas olmak üzere idarenin yeniden düzenlenmesinde bütün kamu kunıluşları için uyulması zorunlu olan genel ilke

leri saptatmak, 
b> İdarede kurumlar arası ve kurumsal düzeyde yeniden düzenleme çalışmalarının, genel ilkelerle ve birbiriyle uyumlu ve etkin bir biçim

de yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi için özellikle örgütlenme ve izlenecek yol yönünden önerilerde bulunmak. 
c) Kamu İktisadi Teşebbüsllerini yeniden düzenleme çalışmalan ile Genel İdare alanında yapılan çalışmalar arasında genel ilkeler, örgütlen

me ve izlenecek yol yönün'den uyum sağlamak, 
Gibi esasları ihtiva etmektedir. 
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Şim'diye kadar merrtle'ketimizde kamu idaresinin çalışmalarını daiha rasyoneli hale getirtmek, ka/mu harcamalarında tasarrufu sağlıyarak hizme
tin verim ve değerini âzami seviyeye çıkarmak, Devlet faaliyetlerinin rnüessiriy etini artırmak gibi amaçlar etrafında Türkiye ve Orta, - Doğu Âmme 
idaresi Enstitüsünde çeşitli bakanlık ve kuruluşların ilgili ,uz»nanlarınVİan da faydalanarak geniş incelemeler yapan ve şimdiye kaıdar İdare Re
forma aJlanında girişilen muhtelif incelemeleri de yeniden değerlendiren İdari Reform Danışma Ivurulunun raporunun, Hükümetçe önemde ele 
alınmış okluğu anlaşıl!maktadır. * 

Raporun ihtiva ettiği teklif ve tavsiyelerin Hükümetçe dikkatli bir incelemeye talbi tutulacağını ü'midecleriz. 

ÎKİNCİ KISIM 

Bütçe ve ıhizmetin gelişmesi 

(Başbakanlık ve bağlı kuruluşu arının hizmetlerinin gelişimi ve ödenek seyri hakkında bir bilgi edinilmesi için evvelâ Başbakanlık Bütçesinin 
Gfenel Bütçe içindeki yeri seneleır itibariyle Tablo : 1 de gösterilmiştir : 

Yıllar G-cııel. Bütee 

1967 18 «ir! 48!) 260 
1968 01. ıGl.2 !211 285 
19:69 25 696 976 157 
1970 38 ,860 265 467 
1971 37 0-92 900 305 
1972*) 51'930 526 556 

T AB DO 

(•A/D 

69 306 805 
78 746 855 

113 011 804 
107 120 132 
'60 436 958 

159 354 163 

Ba 

22 
3İ 
41 
59 
66 
75 

: 1 

şbakaulıık Bütçesi 

CA/2) 

790 000 
750 000 
024 000 
786 000 
-500 000 
575 000 

-0A/:?) 

856 f>87 
2 cm ooo 

21 291. 755 
21. 728 256 
26 030 «006 
27 ,371 102 

-göre binde 

Toplam 

92 953 392 
113 157 579 
175 327 559 
188 '634 3S8 
152 966 964 
262 300 265 

Genel 
Bütçeye 

oranı 

49,407 
52,35 
68,22 
65v36 
41,23 
5.05 

(V Teklif 
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1972 malî yılı ÛBütçe teklifi 

Başbakanlık ve bağlı kuruluşların hizmetlerle ilgili olarak Bütçenin geçen yıla nazaran gelişimini görmek için 1972 yılı Bütçesinin gecen yıl büt
çesini1. göre mukayeseli cetveli TABLO : 11 de gösterilmiştir. 

Tablomun tetkikinde görüleceği gibi gecen yıl bütçesine nazaran cari harcamalarda görülen f(98 917 205) liralık artış geçen yıla nazaran 
artan fiyatlara göre hizmet maliyetlerinin yükselmesi ve geçen yıl karşılıkları Maliye Bakanlığı Bütçesinde yer alan maaş, sözleşmeli personel 
ücreti ve -emekli keseneği karşılıklarına ait Ödeneklerin bu yıl Başbakanlık Bütçesinde yeı^ almasından; 

Yatırını harcamalarındaki (9 075 000) liralık artış İkinci Beş Yıllık Kalkmana Plânının çerçevesi içinde 1972 yılı program yatırımlarının ger
çekleşmesi için Yüksek Plânlama Kurulunca öngörülen yatırımlardan; 

'i-ıerımayc tenkili ve transfer harcamalarındaki •(! .'141 09(5) liralık artış da Nükleer enerjinin uygulanması alanındaki projelere Atom Enerjisi 
Komisyonunun yapacağı yardımlar, nıcmutiarm öğle yemeklerine yapılacak yardımlar ve geçen yıllarda ödenemiyen istihkakların bu yıl öden
mesi lüzumlundan ileri gelmektedir. 

Dairelerin gelişine seyrine göre hizmetlerin yerine getirilmesinde büyük bir tasarruf anlayışı içinde hazırlanan 1972 malî yılı Bütçesinde yer 
almış bulunan ödeneklerin dairelerin hizmet yönütulen 1971 yılı Bütçe ödeneğiyle 1972 yılı Bütçe ödeneğinin mukayeseli surette dağılışı ve Büt
çenin tümüne ıgüt'e % oranları da TABLO : İİİ. t e gösterilmiştir. 
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TABLO 

CARİ HARCAMALAR 
ödenekler bölümü toplamı 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetim gideri eni bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 
Kurum giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderler bölümlü toplamı 

Cari harcamalar toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI 
E Mit ve proje giderleri bölümü toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölündü toplamı 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümü toplamı 

Yatırım harcamaları toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ, TRANSFER HARCAMALARI 
Kurumlara katılma payı ve seırmıaiye teşkilleri bölümü toplamı 
Kamulaştırma ve saıtınalmalar bölümü toplamı 
İktisadi transfer bölümü toplamı 
Malî traınsferler bölümü toplamı 
Sosyal transferler bölümü toplamı 
Borç ödemeleri bölümü toplamı 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 

GENEL TOPLAM 

II 

1971 bütçesi 

66 000 
3 517 000 
3 362 951 
11. 571 656 
11 341 918 
30 577 206 

60 436 958 

30 500 000 
15 925 000 
20 075 000 

m 5oo ooo 

500 000 
3 000 000 

1 
22 500 001 

A 

30 000 

26 030 006 

152 966 961 

1972 teklifi 

66 000 
93 409 749 
4 950 001 
13 513 347 
13 56ı6 OOö 
33 849 061 

159 354 KİS 

41 000 000 
8 800 000 
25 775 000 

75 '575 000 

500 000 
2 OOO 000 

23 450 001 
338 104 

1 383 000 

27 '371 102 

232 :3O0 2(55 

Fazlası 

90 085 762 
1 587 050 
2 359 690 
S 551 592 
3 307 855 

100 891 949 

10 500 000 

8 500 000 

19 000 OOO 

700 000 
338 097 

1 353 000 

2 391 097 

122 283 046 

Noksanı 

193 240 

417 999 
1 327 505 

m 000 

1 974 744 

7 125 000 
2 «00 000 

9 925 000 

1 000 000 
1 

50 000 

1 050 00L 

12 949 745 
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Daireler (A/ l ) 
1971 

(A/2) 

öz. ve Yazı tş. 
On. Md. 295 
Lev. Müdürlüğü 2 385 
Basın - Yayın 
Gn. Müdürlüğü 6 062 
Millî Güv. Kurulu 
Genel Sekreterliği 447 

25 726 
342 

MİT 
Dev. Per. 
Atom Enerji 
Komisyonu 
Türkiye Orta -
Doğu Âmme Ida 
Enstitüsü 
•Örtülü ödenek 
Türkiye Bil. 
Tek. Araş. 
Kurumu 
Anadolu Ajansı 10 000 
Basımevi 
TRT 

824 — 

952 — 

809 1 000 000 

751 ' — 
083 10 000 000 
336 — 

926 753 14 500 000 

bütçesi 
(A/3) 

1 
25 001 

5 002 

1 500 002 

300 000 

1 974 
4 275 

450 5 000 000 
000 — 

5 000 000 36 000 000 
000 — 

1 500 000 

500 000 
22 000 000 

Toplam 

— 77 — 

T A B L O : III 

(A/l) 

295 825 
2 410 953 

447 751 
37 226 085 

342 336 

18 926 753 

6 974 450 
4 275 000 

3972 bütçe teklifi 
(A/2) (A/3) 

11 386 429 
3 429 478 

1 
97 975 

7 067 811 15 628 129 1 075 000 

3 200 000 4 500 000 
4 275 000 — 

42 500 000 6 750 000 49 000 000 2 000 000 
10 000 000 10 625 000 — — 

500 000 — — 500 000 
22 000 000 — — 22 000 000 

Toplam 

11 386 430 
3 527 453 

53 125 16 756 254 

1 645 863 — — 1 645 863 
80 480 514 16 000 000 1 525 001 98 005 515 
4 098 715 — — 4 098 715 

17 835 035 5 000 000 1 195 000 24 030 035 

7 700 000 
4 275 000 

57 750 000 
10 625 000 

500 000 
22 000 000 

1971 yılı- 1972 yılı 
na göre bütçesinin! 
artış tümüne gö-
% si re % si 

3 749 
46 

137 

267 
163 

1 097 

26 

10 

4 
1,3 

6 

0,6 
58 
1,5 

9,3 

2,9 
1,6 

22,2 
4,4 
0,2 

Toplam 60 436 958 66 500 000 26 030 006 152 966 964 159 354 163 75 575 000 27 371102 262 300 265 100 



13 — Başbakanlık — 78 — 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

TeMif ve temıeînaıiOier 

1. Devlet Personel Dairesi faaliyet ve hizmetlerinin bugünkü mevzuat ve uygulama durumu karşısında Maliye Bakanlığı ile daha sıkı bir 
ahenk vo koordinasyon içinde yürütülmesi ve Devlet Memurları Kanununun refonıı niteliğindeki hükümlerinin biı-an önce uygulanması içini ge
rekli kanunî tedbirlerdin alınması temenniye şayan görülmektedir 

2. a) 6821 sayılı Kanunda öngörülen bir nükleer dokümantasyon merkezi kurularak ileri ülkeler ve özellikle Balkanlarda ve Orta - Doğu 
ülkelerinde son yıllarda kayıt ve tesbit edilen hızlı gelinmelerin yakından izlenerek değerlendi mlmıesi, milletlerarası işbirliğinden ve bu meyan-
da nükleer teknoloji alanında büyük bir hamle yapmış olan dost ülkelerden âzami derecede yararlanma yollarının araştırılması, 

b) AET katılışımızın gerçek amaç, ve neticesi olan hızlı sanayileşme zoranluğu karşısında gelecek yıllarda süratle artması beklenen hidrolik 
veya termik kaymaklardan karşılanması mümkün bulunmadığı anlaşılan açığın dünyaca kabul edilmiş ve uygulamasına gidilmiş bulunan Nükleer 
Enerji Santrallarundıan sağlanım'ası, 

c) Aynı zamanda nükleer teknolojinin memleketimize girmesi ve bölgemizdeki politik, ekonomik ve savunma ile ilgili dengenin muhafazası 
bakımından millî bekamızı ilgilendirecek bir ehemmiyet arz eden bu çalışmalara hız verilmesi, 

e) 6821 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan ve 1!)67 tarihinde yürürlüğe giren «Radyasyon Sağlığı Tüzüğü ve Yönetmeliği» ile Atom Ener
jisi Komisyonuna verilmiş bulunan radyasyon neşreden kaynaklardan çalışanlara ruhsat verme, sağlık ve çalışma şartlarını yakından takip 
ve kontrol edebilecek bir teşkilâtın acilen kurulması, 

d) Memleketimizin ihtiyacı olan ve bugün ancak bir kısmı imal edilebilen radyo izotop üreti'miniıı tıp, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyacı
nı karşılayacak bir düzeye ulaştırılmasını nükleer enerjinin anamaddesi olan ve yurdumuzun doğal zenginlikleri arasında olduğu bilinen uran
yum ve benzeri yakıt maddelerinin biran önce araştırılıp değeri endirilerek nükleer yakıt imali ve reaktör teknolojisinin gerektirdiği çalışmalara 
süratle gidilmesi, hususlarının Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde ele alınması. 

f>. 6/5875 sayılı Kararname ile Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bünyesinde kurulan İdari Danışma Merkezi çalışmaları 
beş yıldır devam ıctmektedir. An«ak, Enstitü faaliyetleri ile ilgisinin zayıflığı nedeniyle beklenen gelişmeyi gösterememiş olan bu kuruluşun 
dahaı etkin çalışabilme olanaklarımın sağlanması, * 

Enstitü Teşkilât Kanununda yapılması öngörülen değişikliklerle ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu değişiklikleri kapsayan geliştirilmiş 
bir tasarı kısa bir süre içinde Hükümete sunulacaktır. Bu tasarının biran önce kanunlaşması yönetici eğilimi bakımından büyük önem taşımakta 
olduğundan kısa bir zamanda neticelendirilmesini, 

4. Büyük önemi olan Basın - Yayın Genel - Müdürlüğü hizmetlerinin maksada uygun ve modern, devletin fonksiyon lanın gerçekleştirecek 
bir biçimde düzenlenebilmesi için bu Kuruma ait Teşkilât Kanununun biran, evvel çıkarılın asım, 

1973 yılımda Cumhuriyetimizin 50 nci yıl dönümünün kutlanıması münasebetiyle Cumhuriyetin önem. ve başarılarının içeride ve dışarıda lâyii-
kîylo duyurulması 'anlatılması gerekmekte olduğundan bu taıintma faaliyeti için 1972 den itibaren bir plân hazırlanması ve Bütçeye bu hizmetin 
ifası için münasip bir ödenek konulmasını, 
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5. Durmadan gelişeni ve bu yüzden de masrafları daima artan Anadolu Ajansına ayrılan (10 625 000) liralık ödemeğin yetmiyeceği aşikârdır. 
Bu sebeple hâlâ bankalardan borç para alarak maaş ödiyen bu millî müessesemize vGirilecek ödeneğin, (2 000 000) TL. ilâvesiyle, (12 625 000) li
raya çıkartılmasını, 

6. Televizyon yayınlarının geniş halk kütle sinin eğiltimi alanında tesirli bir yarar sağlayabilmesi için elektrik enerjisi bulunmıyan köy böl
gelerinde pilli televizyon cihazlarının temini imkânlarının araştırılması, 

7. İdari Reform Danışma Kurulunun Hükümete sunmuş olduğu raporda yer alan teklif ve tavsiyeler incelenirken idarenin bugünkü görev 
ve hizmetleri yanında Hükümet programlarına göre ele alınan reformlar dola.yısiyle daha da geniş liyecek hizmetlere uygun bir esneklik içinde ko
nunun değerlendirilmesini, 

Arz ve teklif ederiz. 
Ankara Milletvekili İzmir Milletvekili 

Turgut Tölkeor Kemal önder 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

111 
1.12 
ıı :$ 
114 
115 
lifi 
117 
118 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ÖDENEKLER 

BAŞBAKAN VB BAKAN ÖDENF/KLERÎ 
Kesim toplamı 

11.410 Başbakan ödeneği 
11.430 Devlet bakanları ödenekleri 

PERSONEL GİDERLERİ 

')KVLKT MEMURLA] AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

AYLİKLAR 
Genel idare aylıkları 
Millî Güvenlik Kurulu aylıkları 
Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları 
Devlet Personel Dairesi aylıkları 
MİT aylıkları 
MİT dış kuruluşlar aylıkları 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü aylıkları 
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış kuru
luşlar aylıkları 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

YABANCI UZMANLARLA Y ARI.) İMCİ -
LARI ÜCRKTİ 

12.251 Devlet Personel Dairesi yabancı uzman
larla yardımcıları ücreti 

66 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe feten/en Komisyonca kalbul edüÖten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lfra Lira 

68 000 6S 000 

66 000 66 000 

66 000 

18 000 
48 000 

8 

1 
1 

•1 
1 
1 
1 
1 

1 

504 402 

3 517 227 

18 
48 

oco 
000 

09 568 848 

9 675 
9190 

'3 469 
« 174 

37 '789 
6 W50 
5 077 

2 742 

000 
tm 
210 
H'Î'H 
l3',T> 
755 

048 

8 624 724 

93 409 749 

69 

î) 

.17 
(i 
5 

•> 

8 

18 
48 

568 

675 
990 
469 
174 
789 
'fi'öiO 
077 

742 

000 
000 

848 

000 
000 
662 
1210 
«38 
ıftT) 
755 

;Ö48 

624 724 

93 409 749 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.252 Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzman
larla yardımcıları ücreti 

12.253 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü yabancı 
uzmanlarla yardımcıları ücreti 
(Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
toplamı : 50 401) 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLUKİ. 

12.261 Atom Enerjisi Komisyonu sözleşmeli per
sonel ücretti 

12.262 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü sözleşmeli 
personel ücreti 
(Sözleşmeli personel ücreti toplamı : 

S 488 823) 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.282 MİT işçi ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplana 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
] 2.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

P 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsteman Komisyonca kafbul ©dallıen.' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

!)5 
531 

i 55 
12 
19 

283 
10 

000 
303 

000 
000 
800 
000 
000 

52 000 

85 500 
11 690 829 

394 
45 
54 
326 
9 

9 731 
988 

200 
000 
720 
700 
000 
856 
295 

18 000 10 800 10 800 

00 400 39 600 39 600 

1 8 196 323 8 196 323 

325 000 292 500 292 500 

85 500 
11 690 829 

394 
45 
54 
326 
9 

9 731 
988 

200 
000 
720 
700 
000 
856 
295 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
12.411 Başbakanlık fazla çalışma ücreli 
12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma 

ücreti 
12.413 MİT fazla çalışma ücreti 
12.414 MİT 6564 sayılı Kanını gereğince verilen 

fazla çalışma ücreti 
12.415 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü fazla ça

lışma ücreti 
12.417 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü il tem

silcilikleri fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 6) 

HUZUR ÜCRETİ 
12.421 Devlet Personel Dairesi imtihan komis

yonları huzur ücreti 
12.422 MİT imtihan komisyonları huzur ücreti 

(Huzur ücretleri toplamı : 4 501) 
KONFERANS ÜCRETİ 

12.431 Atom Enerjisi Komisyonu konferans ücreti 
12.432 MİT konferans ücreti 
12.433 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü konferans 

ücreti! 
(Konferans ücretleri toplamı : 49 501) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komdısyonlca kalbul edilem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1. 141 057 
1 1 

53 009 83 583 

t 1 
I 000 4 500 

>0 000 45 000 
1 000 4 500 

141 

83 

057 
1 

583 

4 

45 
4 

1 
500 

000 
500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERS GÖREVİ ÜCRETİ 
12.441 MİT ders görevi ücreti 
12.442 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü ders gö

revi ücreti 
(Ders görevi ücretleri toplamı : 29 575) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12:530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE YE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince 
verilen tazminatlar 

12.593 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gere
ğince verilen ölüm ve maluliyet tazminatı 

12.594 644 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası gereğince verilen tazminatlar 
(özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar toplamı : 74 160) 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komliısyonica kajbul ©dilem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira l ira Lira 

1 000 

J, 

80 002 

1 

1 

29 574 

1 

74 162 

1 

1 

29 574 

1 

74 162 

1 

1 

30 000 20 160 20 160 

30 000 27 000 27 000 

20 000 27 000 27 000 

a ı 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardı meılan geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİftER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 469 501) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
12.85G Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe ifetenlen Komıisyomca kalbul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top«am» 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

107 000 
'50 1023 

7 500 
37 frOO 

3ÖO OOÜ 
546 000 

25 000 
i 

02 500 
30 -000 

2 004 876 2 975 601 2 975 601 

105 
70 

7 
32 

IKM> 
000 

500 
000 

.05 
70 

7 
32 

ooo 
000 

500 
000 

120 000 • 140 0O0 140 000 

1 1 1 
7 1500 7 500 7 600 
7 :50O 7 Ö'OO 7 500 

75 000 m 000 90 000 

7 000 10 000 10 000 

300 00O 300 O00 

$33 500 533 '500 

24 KKK) 24 000 

62 000 62 000 
60 000 60 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiisyonıca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaım 
Lira Lira Lira Lira 

0 Yönelim yurt dışı sürekli görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

] 2.801 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 2 506 100) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici görev yol
luğu 

12.912 Devlet Personel Dairesi geçici görev yol
luğu 

12.91-3 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev 
yolluğu 

12.914 MİT geçici görev yolluğu 
12.915 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü geçici gö

rev yolluğu 

10 000 

<X1 500 

99 000 
•im 250 

15 O00 
70 000 

20 000 

343 125 

1! 

1 

11 
:>25 

250 

875 

250 
000 

(50 

m 5oo 

81 500 
481 520 
15 000 

826 480 

30 000 

392 000 

15 000 

5 000 

12 000 
260 000 

100 000 

91 500 

81 500 
481 020 
15 000 

826 480 

30 000 

392 000 

15 000 

5 000 

12 000 
260 000 

100 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 3 362 951 4 950 001 4 560 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
13.380 Malzeme alım ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

_ 86 — 

1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe ülsitıemien Koınisıyonica kaibul 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 494 000 2 065 500 

25 
37 
70 

1 350 
7 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

18 
19 
62 
1 

500 
000 
700 
000 
250 

1 112 501 

1 000 

50 

30 

30 

000 

000 

000 
1 

000 
500 

35 
50 
110 

000 
000 
000 

1 850 000 
13 
7 
000 
500 

22 
23 
110 
1 

500 
000 
000 
000 
500 

1 727 501 

1 615 

50 

30 

30 
2 

000 

000 

000 
1 

000 
500 

1 675 

35 
50 
70 

1 500 
13 
7 

500 

000 
000 
000 
000 
000 
500 

101 450 157 000 157 000 

22 
23 
J10 
1 

500 
000 
000 
000 
500 

1 727 501 

1 615 

50 

30 

30 
2 

000 

000 

000 
1 

000 
500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
] 3.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BAKANLIK TAŞIT İŞLETME VK 
ONARMA GİDERLERİ 

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onarma gider
leri 

13.512 Devlet bakanları taşıtları işletme ve onar
ma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve 
onarma giderleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
ile reaktör binasının nükleer kaza vo di
ğer kazalara karşı sigorta giderleri 
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1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

370 000 

70 000 
200 000 
100 000 

200 000 

1972 yılı için 
Hükümetle, e ikttenien Komisyonca kaibul «döllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüım topkusaı 
Lira Lira Lira Lira 

610 000 

]40 000 
300 000 
170 000 

305 000 

610 000 

140 000 
300 000 
170 000 

305 000 

25 ÛO0 

40 OOO 

105 000 

30 000 

85 000 

ı ı 571 em 

m ooo 
65 000 

150 000 

40 000 

(85 000 

13 513 347 

50 000 

65 000 

150 000 

40 000 

85 000 

13 513 347 

300 000 870 000 370 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çejfıcf 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GİDER
LERİ 

14.311 Büro giderleri 
14.312 Ulaştırma giderleri 
14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.314 Kira bedeli 
14.319 Diğer alımlar ve giderleri! 

(Millî Güvenlik Kurulu giderleri toplamı : 
460 000) 

MİT HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.331 Büro giderleri 
14.332 Ulaştırma giderleri 
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.334 Kira bedeli 
14.339 Diğer alım ve giderleri 

(Mit hizmetleri giderleri toplamı : 
10 107 841) 

OLAĞANÜSTÜ HALLER GİDERLERİ 
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 

gerektirdiği giderler 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 

Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
(Olağanüstü haller giderleri toplamı : 2) 

14.350 Mültecilerin her çeşit giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isıte'n'eaı Komisyonca kabul edıifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 835 003 

110 000 
30 000 
25 1500 
250 000 
7 000 

10 717 843 10 717 843 

1130 000 130 000 
35 000 35 000 
35 O0O 35 000 

250 000 250 ı000 
10 000 10 000 

2 800 000 II 2517 lS40 3 257 840 
1 '300 000 1 700 000 1 700 000 
1 !275 000 '2 000 000 2 000 -000 
3 387 500 3 150 00O 3 150 OOO 

1' 1 1 

ü 1 1 

150 000 150 000 150 000 



Başbakanlık 

Madde Ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

KURS GİDERLERİ 
14.511 Atom Enerjisi Komisyonu kurs giderleri 
14.512 MİT kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 95 000) 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Atom Enerjisi Komisyonu burs giderleri 
14.522 MİT burs giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 302 000) 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğreneiler gider

leri 

ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atom Enerjisi Komisyonu araştırma ve 
inceleme giderleri 

14.542 MİT araştırma ve inceleme giderleri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

155 000) 
STAJ VE ÖĞRENİM GİDERLERİ 

14.551 Atom Enerjisi Komisyonu staj ve öğrenim 
giderleri 

14.552 MİT staj ve öğrenim giderleri 
14.553 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü staj ve 

öğrenim giderleri 
(Staj ve öğrenim giderleri toplamı : 

25 002) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kafcul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 075 

40 
70 

423 
42 

503 

000 
000 

000 
000 

40 
55 

000 
000 

260 000 
42 000 

927 503 927 503 

40 
55 

260 
42 

000 
000 

000 
000 

00 000 İ25 000 125 000 
30 000 30 000 30 000 

20 000 25 000 25 000 
1 1 1 

1 1 1 
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13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O Taşıt işletme ve onarma giderleri' 
O Kira bedeli 
O Giyim - kuşam alım ve giderleri 
0 Malzeme alım ve giderleri 
0 Yiyecek alım ve giderleri 
0 Diğer alımlar ve giderleri 

15.298 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü cari giderleri (Bu para adı ge
çen enstitüye ödenir.) 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ Gİ
DERLERİ 

15.421 Büro giderleri 
15.422 Ulaştırma giderleri 
15.424 Kira bedeli 
15.429 Diğer alımlar ve giderleri 

(Devlet Personel Dairesi giderleri top
lamı : 378 000) 
ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GİDER
LERİ 

15.431 Büro giderleri 
15.432 Ulaştırma giderleri 
15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.434 Kira bedeli 
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1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe isıtemen Komisyonca kabul eddlien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla»» 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 974 450 

7 047 458 

63 4'58 
20 000 

215 000 
1 (500 

3 20O 000 

7 705 003 

120 OOO 
30 000 
025 000 
13 OÛO 

3 200 000 

7 685 003 

100 000 
30 000 
225 000 
3 000 

1 000 000 200 000 200 OOO 
75 000 00 OOO 60 000 

212 500 30 OOO 30 000 
2Ö5 OOO 267 OOO 267 000 



13 — Başbakanlık 92 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.435 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.437 Yiyecek alım ve giderleri 
15.438 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri 
15.439 Diğer alımlar ve giderleri 

(Atom Enerjisi Komisyonu giderleri top
lamı : 577 003) 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumuna (Bu para adı geçen kuruma öde
nir. ) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASIN - YAYIN GENEL MÜDÜRLÜMÜ 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 
15.872 Ulaştırma giderleri 
15.874 Kira bedeli 
15.877 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.879 Diğer alım ve giderleri 

(Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış ku
ruluşlar giderleri toplamı : 1 741 000) 

MÎT DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.88 L Büro giderleri 
15.882 Ulaştırma giderleri 
15.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.884 Kira bedeli 
15.885 Griyim - kuşam alım ve gizlerleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 O00 
200 000 
10 000 
15 OOO 

5 000 O'OO 

2 320 002 

75 ÜO0 
250 000 
270 000 
750 000 
25 000 

250 000 
130 000 
40 000 
240 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bolüm loplaım Madde Bölüm top.amh 
Lira Lira Lira Lira 

00 000 
450 000 
270 000 
900 000 
25 000 

1 1. 
I- 1 
1 i 

20 OOO 20 000 

(> 750 OOO 6 750 000 

2 601 002 2 661 002 

90 
450 
276 
900 
25 

000 
000 
000 
000 
000 

200 000 200 000 
i 30 000 130 000 
50 000 50 000 
290 OOO 290 000 

1 1 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.886 Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
15.889 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT dış kuruluşlar giderleri toplamı : 
920 002) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

MİT BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT Basımevi giderleri toplamı : 212 953) 
MİT ATELYE GİDERLERİ 

16.121 Büro giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alımlar ve giderleri 

(MİT atelye giderleri toplamı : 105 000) 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU LÂBO
RATUVAR GİDERLERİ 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaıbul edıillien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

150 
5 

14 
90 
1 

1 050 

000 
000 
950 

000 
000 
000 

000 

290 000 250 000 250 000 
I. 1 1 

30 577 206 33 849 061 35 849 061 

260 953 317 953 317 953 

200 
12 

14 
90 
1 

1 
1 
1 

000' 
000 
950 

000 
000 
000 

3 028 355 

200 
12 

14 
90 
1 

1 
1 
1 

000 
000 
950 

000 
000 
000 

3 028 355 

1 420 000 
190 000 

1 420 000 
190 000 



Başbakanlık 

Madde Ödeneğin çeşidi 

16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.214 Kira bedeli 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
16.217 Yiyecek alım ve giderleri 
16.218 Sağlık, araç ve gereçleri alım ve giderleri 
16.219 Diğer alını ve giderleri 

(Atom Enerjisi Komisyonu lâboratuvar 
giderleri toplamı : 2 778 355) 
MİT LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

16.226 Malzeme alım ve giderleri 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
16.311 2 ııci Beş Yılbk Kalkınma Plânının yurt 

içinde ve yurt dışında tanıtılması ile ilgili 
her çeşit giderler 

16.320 Propaganda giderleri 
HABER VE YAYIN HİZMETLERİ Gİ
DERLERİ 

16.331 Haber ve yayın hizmetleri giderleri 
16.332 Anadolu Ajansından haber satmalma kar

şılığı 
(Haber ve yayın hizmetleri giderleri top
lamı : 13 075 000) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hüküm etçe îstenen Komisyonca kaibul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1.00 000 

700 000 

200 000 
100 000 
14 495 

800 000 
13 860 
20 000 
20 000 

200 000 
100 000 
14 495 
800 000 
13 860 
20 000 
20 000 

12 

1 

250 000 

200 000 

300 

10 
350 

000 

000 
000 

250 000 

13 239 000 

1 750 

9 
350 

000 

000 
000 

450 000 450 000 

250 

15 239 

1 750 

9 
350 

450 

000 

000 

000 

000 
000 

000 

10 000 000 10 625 000 12 625 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İÇ FUAR VE SERGİLER GİDERLERİ 
16.371 Atom Enerjisi Komisyonu iç fuar ve ser

giler giderleri 
16.372 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü iç. fuar 

ve sergiler giderleri 
(İç fuar ve sergiler giderleri toplamı : 

45 000) 
16.380 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü dış fuar. 

ve sergiler giderleri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.490 Teknik işbirliği ve diğer anlaşmaların 

gerektirdiği giderler 
GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.610 Örtülü ödenek 
16.630 MİT istihbarat ve propaganda giderleri 
İ 6.640 644 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere

ğince yapılacak masraf karşılığı 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.712 Makam temsil giderleri 
16.713 Görevsel temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 193 251) 
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1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen.' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaınj 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 25 000 25 000 

20 000 20 000 20 000 

10 000 

2 

1 

1 

16 275 000 

4 275 000 4 275 000 4 275 000 

(i 000 000 6 000 000 6 000 000 

(I 000 000 (i 000 000 6 000 000 

460 751 568 251 568 251 

193 250 193 250 193 250 
ı ı a 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

20 000 10 000 

2 2 

1. 1 

I. 1 

16 275 000 16 275 000 
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Bölüm Madde Odeneğm çeşidi 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 
16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama gi

derleri 
16.723 Devlet Personel Dairesi ağırlama giderleri 
16.724 MİT ağırlama giderleri 
16.725 Millî Güvenlik Kurulu ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 375 000) 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Başbakanlık bina onarımı 
16.812 Atom Enerjisi Komisyonu bina onarımı 
16.813 Mit bina onarımı 
16.814 Basın - Yayın Genel Müdürlüğü bina ona

rımı 
(Bina onarımı gidei'leri toplamı : 405 000) 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 

16.821 Başbakanlık makina ve teçhizat onarımı 
16.822 Atom Enerjisi Komisyonu makina ve teç

hizat onarımı 
16.823 MİT Basımevi makina ve teçhizat onarımı 

(Makina ve teçhizat onarımı giderleri top
lamı : 15 500) 
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1972 yılı için 
1971 ö'deneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

47 500 50 000 50 000 

10 000 15 000 15 000 
4 000 4 000 4 000 

200 000 300 000 300 000 
6 000 (i 000 6 000 

330 500 420 500 420 500 

20 000 30 000 30 000 
35 000 100 00O 100 000 

2(50 000 '250 000 250 000 

10 000 25 000 25 000 

3 000 3 000- 3 000 

7 500 7 50O 7 '500 
5 000 5 000 5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira ' Lira 

1972 yılı için 
Hüküm ete o istenen Komisyonca kaıbul eddll'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
J5.000 
16.000 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GIDERLERÎ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HÎZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GÎDERLERÎ B-ölümü toplamı 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER Bölümü toplamı 

06 000 

3 517 mi 

3 3162 İ951 

11 571 656 

ıı mı «ıs 
30 577 '206 

(İG 000 

9!3 409 749 

4 1950 001 

13 513 '347 

13 !566 O0C> 

38 &4& mv 

m ooo 

93 409 '749 

4 960 001 

13 513 347 

113 546 005 

'35 84)9 001 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 60 436 958 159 354 163 160 944 183 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yıla için 
lUükümeteıe ilsıten^n Komisyonea kabul ç-döllen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 30 500 000 41 000 000 46 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 

Kurumu etüt ve proje giderleri (Bu para 
adı gecen kuruma ödenir.) 30 500 000 41 000 000 46 000 000 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 15 925 000 8 800 000 8 800 000 

ATOM ENERJİSİ 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 10 925 000 4 300 000 4 300 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 

Enstitüsü yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri (Bu para adı geçen enstitüye öde
nir.) 5 000 000 4 500 000 4 500 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 20 075 000 25 775 000 22 775 000 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
23.411 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona

rımları 3 500 000 700 000 700 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Menien Komoısıyoraca ka/bul ©düden! 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 11 075 000 

21.000 

22.000 

23.000 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (Bu para Türkiye Bilimsel ve Tek
nik Araştırma Kurumuna ödenir.) 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

10 000 000 
1 075 000 

5 500 000 

30 500 000 

15 925 000 

20 075 000 

17 075 000 

13 075 000 
4 000 000 

S 000 000 

41 000 000 

8 800 000 

25 775 000 

14 075 000 

10 075 000 
4 000 000 

8 000 000 

46 000 000 

8 800 000 

22 775 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 66 50Ö 000 75 575 000 77 575 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Jlükümotro i&ten'eu Komisıyontca İcaıbul ^diten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Tara 

7 - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLAEI 

VE SEHMAYE TEMSİLLERİ 500 000 500 000 500 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
o i.410 Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İsletmesi 500 00ü 500 (KiO 500 000 

32.000 .KAMULAŞTIRMA VE SATIHALMALAB 3 000 000 2 000 000 5 000 000 

32.J00 Kamulaştırma vo satmalına bedolL :J 000 000 t> O0O 000 5 000 OfH) 

II - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 1 

0 TRT Kurumuna isletme açığı i<;iıı yapı
lacak yardımlar !' 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 22 500 001 23 150 001 23 150 001 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE YAR
DİMLAR 

84.130 6821 saydı Kanunun yerdiği yetkiye da
yanılarak (Atom Enerjisi Komisyonu Yar
dım Yönetmeliği) uyanıma yapılacak yar
dımlar 200 000 000 000 000 000 
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Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetç.ü isterten KoıuLsıyoııica kahul. edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

35.000 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.240 TRT Kurumuna (Eğitim r e yurt dışı ya
yınlarının tesis re isletme giderleri karşı-
lığı) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

KURUM VE DERNEKLERE KATILMA 
PAYI 

34.721 Atom Enerjisi Komisyonu kurum ve der
neklere katılma payı 

34.722 MİT kurum ve derneklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE YAR
DIMLAR 

35.621. 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gere
ğince verilecek İnönü armağanı 

22 000 OüO 

300 001 

300 000 
1 

22 000 000 

250 001 

250 000 
1 

338 101 

22 0O0 000 

250 001 

250 000 
1 

338 101 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

YEMEK YARDIMI 
35.711 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri Bi

riktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım 
olmak üzere) 

35.712 MİT Yardımlaşma Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemeğine yardım ol
mak üzere) 

35.713 Basm - Yayın Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemlerin Biriktirme ve Yardım 
Sandığına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeğine yardım olmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsteden Komisyonıca kaibul ediütan 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

338 100 333 100 

87 975 87 975 

207 000 207 000 

43 125 43 125 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

1 383 000 

10 000 
1 373 000 

1 383 000 

1 383 000 

10 000 
1 373 000 

1 383 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
YE SERMAYE TENKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplana 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

500 000 

3 000 000 

1 

22 500 001 

4 

30 000 

1972 ; 
Hükümetçe îıstenfen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 

2 000 000 

23 150 001 

338 101 

1 383 000 

lı için 
Ko;m.isyoin<ca baibul edMıenı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 

5 000 000 

23 150 001 

338 101 

1 383 000 

26 030 006 27 371 102 30 371 102 
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Rapor 

GİRİŞ 

A) Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilgili Anayasa hükümleri ve ilgili kanunlar : 
Anayasamız 41 nci maddesinde; iktisadi ve sosyal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır seviyesi 

sağlaması amacına göre düzenleneceğine değinildikten sonra iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demıokratik yollarla gerçekleştirmek; bu 
(maksatla, millî tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve Kalkınma Plânlarını, yapmak görevini 
Devlete vermiş, 129 nen maddesi ile de; «İktisadi, sıosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır. Kalkınma İm plâna göre gerçekleştirilir,» 

«'Devlet Plânlama Teşkilâtının kuruluş ve görevleri, plânın hazırlanmasında, yürürlüğe konin asında, uygulanmasında ve değiştinti nesin
de gözetilecek esaslar ve plânın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlıyacak tedbirler özel kananda düzenlenir» hükmünü getir
miş bulunmaktadır. 

Anayasamızın bu âmir hükümleri yasama organınca kabul edilen ve yürürlüğe konan, aşağıdaki kanunlarla yerine getirilmiştir. 
1. 91 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının ikurulması hakkımda kanun», 
2. 99 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanuna ek kanun», 
3. 340 sayılı «Devlet Plânlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunun. 20 nci maddesinin ders t i rıh ne

sine dair kanun», 
4. 77 sayılı «Uzun vadeli plânın yürürlüğe komııltması ve bütünlüğünün korunması hakkında kanun», 
5. 627 sayılı «Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair kanun» ve en son .olarak da 1967 yılında, 
6. '933 sayılı «Kalkınma Plânının uygulanması .esaslarına dair kanun». 

'E) Devlet Plânlama Teşkilâtının giörevbri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının görevleri 91 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde şöylece belirtilmiştir* : 
a) Memleketin tabiî, beşerî ve iktisadi her türlü kaynak ve imkânlarını tanı bir şekilde tesbit ederek takib edilecek iktisadi ve sosyal politi

kayı ve hedefi eri tâyinde Hükümete yardımcı olmak, 
b) Muhtelif bakanlıkların iktisadi politikayı ilgilendiren faaliyetlerinde koordinasyonu temin, etmek için tavsiyelerde bulunmak ve bu hu

suslarda müşavirlik yapmak, 
c) Hükümetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli plânları hazırlamak, 
d) Plânların basarı ile uyğulanaıbiliiuesi için ilgili daire ve müesseselerle mahallî idarelerin kuruluş ve işleyişi erinin ıs Lakı hususunda tavsi

yelerde bulunmak, 
e) Plânın uygulanmasını takibetmek, değerlendirmek, ve gerekli hallerde plânda değişiklikler yapmak, 
f) özel sektörün faaliyetlerini plânın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teşvik ve tandın, edecek tedbirleri ta vs iye etmek, 

http://kf.nu.ti�
http://tesb.it
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€ ) Devlet Plânlama Teşkilâtının personel akımı : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı yukarda belirtilen hizmetlerini, istişari organlık vasfını göz önünde tutarak ve bu arada memleketin yöneliminde 

mevcut karar* alma zincirinin bir halkası olduğunu da hatırlayarak eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. 
Bu yükümlülüğiinün gereği olarak da teşkilât normal idari anlayışa uygun ve yurt gerçeklerini de göz önünde tutarak asıgari ve elâstiki 

ibir kadroda teşldlâtl anmak zorunluluğundadır. 
Bu özelliği göz önünde tutan kanun koyucu da ; gerek 91 sayılı Kanunun 17 nci, gerek 99 sayılı Kanunun 1 nci maddeleri ile bu teşkilâta 

personel istihdamı yönünden kuruluşunda sağladığı farklılığı, 6,57 sayılı Kanunun değişik 237 nci maddesi ile de aynen mulhafaıza etmek cihetine 
gitmiştir. 

Ni'tekim. : 
a) 91 sayılı Kanunun 17 nci maddesi; bu teşkilâta ait kadro cetveline daıhil müsteşarlık, 'daire başkanlıkları, müşavirlikler, şuibe müdür

lükleri ile uzman ve uzman yardımcılıklarında ve müsteşarlık Genel Sekreterliğinde lüzumu halinde yerli ve yabancı uzmanların mukavele ile ça-
lıştırılaibileeekleıini, 

b) Aynı kanunun 340 sayılı Kanunla değiştirilen 20 nci maddesi ise bu teşkilâtta plânların' yapılması, tatbikatı, izlenmesi ve koordinasyo
nuyla alâkalı olarak araştırma etüt ve proje tetkiki gibi işlerin iş sözleşmeleri ile yerli ve yabancı hakiki ve hükmî şahıslara yaptırılalbaleceğini, 

c) 91 sayılı Kanunun 19 neu ve 99 sayılı Kanunun 1 nci .maddeleri de, gerek üniversite öğretim üye ve yardımcılarının, geröksse genel 
ve katma bütçeli idarelerle İktisadi Devlet Teşekküllerine mensup kimselerin teşkilâtta görevlendirilebileceklerini, 
örıgörmüş bulunîmaktadır. 

Teşkilâtın görevlerinde kuruluşundan itibaren ortaya çıkan, gelişme ve genişlemelerin yanı sıra, 933 sayılı Kanunla .kurulan teşvik ve uy
gulama dairesinin ve keza teşkilât bütçesine önceki yıllarda konulan kalkınma fonunun harcama alnaçlarına uygunluğunu yürütecek ünitenin 
gerektirdiği personel ihtiyacının da etkisiyle, teşkilât eleman kadrosu 650 ye kadar yükselmiştir. 

Teşvik ve Uygulama Dairesinin Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına devredilmesi DPT hizmetlerinde görevli personelin 1 . 12 . 1.971 itibariyle 
540'a düşmesine yol açmıştır. 

1. 1962 - 1971 döneminin değerlendirilmesi : 
A) Kalkınana hızı : 
1962 - 1971 yıllarında gerçekleştirilen toplum ve sektöre! gelişme hızları, cari ve sabit fiyatlarla olmak üzere tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir. 
Kalkınma plânlarımızda yüzde 7 olarak öngörülen kalkınma hızı 1962 - 1972 döneminde ortalama olarak 6,8 olmuş ve plân hedefine çok yak

laşmıştır. Özellikle 1968 - 1970 yıllarında yüzde 6,3 olarak gerçekleşmiş bulunan kalkınma hızının Kasını 1971 tahminlerine göre 1971 yılında 
yüzde 9,2 olacağı hesaplanmıştır. Kalkınma hızının plân hedefini aşarı bu yüksekliğinin nedeni tanını ve dış âlem gelirlerindeki artıştır. 

Öte yandan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yüzde 12 olarak önlgörülen sanayi sektörü ıgelişme hızı 1962 - 1971 yılları ortalaması olarak 
yüzde 8,6 olarak gerçekleşmiştir. Özellikle J970 yılında sınai üretim artış hızının yüzde 2,5 olması bu ortalamanın düşmesinde başlıca rolü oyna
tmıştır. Oysa 1968 ve 1969 yılları için bu sektörün artış hızları yüzde 10,0 ve 9,4 idi. 

1972 yılı için tahmin edilen sanayi sektörü büyüme hızı yüzde 8,7 dir. Sanayi sektörü, madencilik, imalât sanayi ve enerji alt sektörlerini 
kapsamakta dır. 
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Sanay i sek töründeki büyüme hızının istenen oranın altında, kalmasına. İcarsılık hizmot sek türüüdc plân. hedeflerinin üstüne eıkan, istenmiyeu öl
çüde gelişlmeler (duruştur. 

B) Cayrisâf i millî hâsıla : 
Gayrisâfi millî hâsılanın 19:(J2 - 1971 yıillanm kapsıyan gelişmesi sabit ve car i .fiyatlarla, «.vone tablo 1 ve 2 de görülmekledi r . . 1970 yılı Konun

da gayrisâl'i nûllî hâsıla 1965 t 'iyatlan ile 102.5 milyar lira olmuştur . 1971 yılı »sonunda ise aynı fiyal.lr.nla 111.9 milyar liraya eıkacağı talimin 
edilmektedir . Bu dumanda, 4971 yılında .fert başına düşen, cayrisâfi millî hâsılanın '••. 0,41 lira, olaeağı hesaplanmaktadır . 1905 yıl ında fert başına 
düşen gelirin 1905 fiyatları ile 2 l>>2 lira olduğu düşünülürse 19Ö5 - 1971 döneminde kişi basma «•vlirin vaizde .40 oranında ar t ış gösterdiği anla
şılır. 

C) Tüketim : 
Fe r t basına, tüketilin Seviyesi do a ut iş gös termektedir , ö rneğ in bâzı temel inalların tüket im mik ta r l annUak i •«•eiişıueler aşağıdaki tabloda göste

rilmiştir. 
Tablo : 3 

Petrol ürünleri (Mert. başına Kı>\) 
(Çimento (fert basına K&\) 
Elektr ik (fert başına Kvvlı.) 
Seker (feri, başına, K'e\) 
Kimyevî »dübre ('bin ton) 

D) Ya t ı r ımla r : 
1964 - 1971 ya t ı r ım gerçekleşmeleri ve b ı ın la rm gayr isâf i millî hâsı la iç indeki pay la r ı Tablo 4 de gösteri lmiştir . 

Tablo : 4 - Yatırımlar : 19G5 fiyatla rı 
.Milyon Tl. 

Toplanı) .sa.'bit 
Yıl lar (4SAİİİ Sermaye y a l ı n mı Yatımın oranj % 

19(15 

112.7 
\m::\ 
ı;i:î.'(j 
14.0 

8'in.o 

1971 

244.0' 
177.0 
228.0 

17.5 
4 224.4 

c/r 

KK;.7 
71.5 
71.4 
19.9 

290.(1 

19Ö4 (19 994 1Î() 7()î) 45.:! 
19(İ5 7:5 209 11 510 15.7 
196G 80 74b \V> t)Ol 17.2 
1907 Sr) 049 14 781 47.4 
19K8 91 4(i() 1'7 .140 18.8 
1969 97 111 19 0:15 19.(i 

1970 402 450 20 454 19.7 
1971 (Tahmini) 11192b' 20 837 48.G 

http://fiyal.lr.nl
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Tablo 4 ün. incelenmesinde ^örüldii^ii ;;lbi sabi:.; fiyatlarla sabit; sermaye yat ır ımdan 19(54 yı l ından bu yana devamlı art ış o<5stenııektedir. P»u-
nunlla beraber ^'ayrisâl'i millî hâsıla i<;inUı,:ki oranı 1970 den bu yana azabma eğilimi «J'ÖHteüUiektşdir. 

1962 - 1970 dönemi yat ı r ımlar ının kamu ve eze] kesim aras ındaki .darılımı sabit sermaye yatır ım lan ve st'ok değisaıeleri olarak tabh> 5 de jyös-
terilmi-bir. 

1907 - 197! yı l lar ında sabit sermaye yat i nada rmnı plân program ve i>'en;ek!eşme!ere <>-ö..re ii/.ol ve kamu sektörleri aracındaki dağı lmu da tablo 
0 da verilmiştir. 

Tabla : 5 Yat ının kır Milyon Tl. Cari f iyat lar la 

962 

Toplanı yat ı r ımlar 8 339 

— Kan m 

— Sabit semaye Yat . 
— ;Stok değişmeler* 
— .(kel 

(Sabit sermaye Yt. 
— ıStoik der işmeler i 

3 929 

3 (i89 
240 

4 4J0 

3 850 
5G0 

19(53 

J.l. 404 

5 (504 

4 754 
850 

b SÜO 

5 000 
800 

1964 

11 827 

5 817 

5 427 
390 

(5 010 

4 850 
1 100 

.1005 

.12 710 

6 430 

G 080 
350 

6 280 

5 430 
850 

19GG 

17 

8 

7 
1 
8 

6 
.1 

214 

995 

855 
1.40 
219 

859 
3G0 

1907 

18 754 

9 804 

9 004 
800 

8 950 

7 850 
1 100 

19 68 

22 

11 

41 

10 

9 
.1 

456 

95G 

15(5 
800 
500 

100 
400 

1969 

25 

13 

12 

12 

10 
1 

158 

153 

763 
290 
005 

845 
160 

1970 

28 

14 

14 

13 

.12 

547 

686 

442 
244 
861 

900 
961 

197: i 1/ 

34 196 

17 

16 
1 

16 

16 

869 

417 
452 
327 

000 
327 

1/ Tahmin 
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1963 - 1971 dönemi sabit sermaye yatırımlarının sektörler itibariyle gerçekleşme durumları Tablo 7 de gösterilfmektediır. 
Kaim.il sabit sermaye yaıtınmlan 1967 - 1971 yıllan için Tablo 8 de verilmiştir. 

Tablo 8 : Kamu sabit sermaye yatırımları 
Milyon Tl. 

(Cari fiyatlarla) 

1967 1968 1969 1970 1971 1 / 

Prog. Gerçi. 

Genel ve kaitma bütçe 5.188 5.021 
Kamu ekonomik teşebbüsleri 3.441 3.057 
Mahallî idareler 733 615 
Döner sermayeler 396 311 

>%< 

96.8 
86.3 
83.9 
78.5 

Prog. O erci. 

6.993 6.206 
3.599 3.839 

682 650 
489 461 

98.6 
106.7 

95.3 
94.3 

Prag. Oerel. 

7.009 
4.198 

771 
505 

1% 

6.771 96.6 
4.810 114.6 

688 89.2 
494 97.8 

Prog. -Gerçi. % Prog. Gerçi. |% 

8.128 7.240 
5.407 6.173 

814 611 
503 418 

89.1 
114.2 
75.0 
83.1 

8.687 8.000 
7.998 7.363 

917 600 
510 454 

92.1 
92.1 
65.-5 
89.0 

Toplam kamu 9.856 9.004 91.4 11.063 11.156 100.8 12.483 12.763 1102,2 14.852 14.442 91.2 18.112 16.417 90.6 

1/ Tahmin 

E) istihdam : 
1968 - 1971 dönemi için yapılan tahminler Türkiye'de toplam işgücü fazlasının yüzde 9,7 ile 11,8 dolaylarında olduğunu; sanayi ve tarım ke

simindeki üretim artışının yıllık değişmeler ile dalgalandığını göstermektedir. Sayı olarak, toplam işgücü fazlası, yaklaşık olarak 1 380 bin ile 
1 830 bin arasında değişmektedir. 

Bu tüm İşgücü fazlasının 1 milyon kadarı tarım kesiminde en faal mevsimdeki işgücü fazlasıdır. Ancak bu işgücü fazlası koşullar aynı ka
lacak olursa hemen başka kesimlere aktarılabilecek bir fazlalık anlamını taşımamaktadır. 

Geri kalan sayı ise, yıldan yıla 540 bin ile 1 090 bin arasında oynamakta olup, tarım dışı kesimlerdeki açık ve gizli işsizleri kapsamaktadır. 
İstihdam edilenlerden bir kısım işgücünün de eksik istihdam durumunda oldukları söylenebilir. 

Tarım kesiminde, yukarda sözü edilen «en faal kesimde]:! işgücü fazlası» dışında mevsimlik işsizlik de önemli bir yapısal sorundur. Faal ol-
mıyan mevsimlerde tarım kesiminde yaşıyan çalışına, çağı nüfusunun önemli bir bölümünün işgücünden geçici olarak çekildiği hesaba katıldıktan son
ra bile geri kalan işgücünün yüzde 60 a varan bir oranda mevsimlik işsiz durumunda bulundukları tahmin edilmektedir. 

(*) Eksik istihdam, kişinin sahil) olduğu hecen ve eğitimin çok az bir kısmım kullanan bir işte çalışması; normal haftalık çalışma saatinin çok al
tında bir süre için iş bulabilmesi; veya özellikle kendi hasına çalışan bireyin normalin çok altında bir kazanç sağhyabildiği işlerde istihdam edilmesi 
durumlarını kapsamaktadır. 

http://Kaim.il
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Tarımdaki mevsimlik işsizlik sorununu çözmek için tarımın bünyesinde bir kısım değişiklikler yapılarak ürün bileşiminin, tarım, teknolojisi
nin değiştirilmesi ve benzeri yollarla çiftçinin yılda prodüktif olarak çalışabileceği gün sayısının artırılması gerekmektedir. Ayrıca, tarımsal çalış
maların artırılamadığı mevsimler içinde ek tarım dışı üretim faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir. Her ilci konuda da 1968 - 1971 döneminde 
önemli gelişmeler görülmemektedir. Tarımda çalışan faal nüfus sayısı son 15 yıl içinde 9,4 ile 9,7 milyon kadardır ve önemli bir artış gösterme
mektedir'. İyi ürün yıllarında tarımsal işgücü fazlasında düşmeler olmaktadır. Ancak ortalama olarak yıllık yüzde o kadar olan tarımsal gelir artış 
hızıyla makinalaşmanın da devam ettiği dikkate alınınca tarımsal işgücü fazlasında köklü bir düşme beklenemez. Tarımsal işgücü 9,7 milyon 
olarak kalsa bile tarımsal gelir artış hızı % 3 lük bir düzeyi aşmadıkça tarımsal işgücü fazlası uzatılamıyacaktır. 

iSanayi ve hizmetler kesiminde Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yılda 170 bin kadar istihdam yaratıldığı talimin edilmektedir. Bu artışın sayı 
olarak yansı sanayide ve yarısı da hizmetler kesiminde sağlanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 - 1971 döneminde hizmetlerde sağlanan istihdam yılda ortalama 85 hinden 115 bine çıkmıştır. Sanayi ve inşaat 
kesiminde bu sayı normal olarak yılda 85 bin, durgunluk yıllarında 70 bin olmaktadır. 

Tarım kesiminde istihdam ve işgücü fazlası bakımından durumun korunmasına karşı sanayi ve inşaatta özellikle 1970 ve 1971 de düşme; 
hizmetlerde ise istihdamın yükselmesi söz konusu olmuştur. Bütün bu gelişmeler sonunda yıllık işgücü arzı talebi aşmakta ve toplam işgücü faz
lasında dalgalanma ile birlikte devamlı bir artma 'eğilimi görülmektedir. 

İşgücü fazlasının bir kısmı yurt dışında gitmektedir. Bu sayı 1969 ve 1970 t e yılda 100 bini aşmıştır. Ancak, dünya konjonktüründeki olum
suz değişmeler sonucu olarak 1971 ve. 1972 için bu sayının 80 bin kadar olacağı tahmin edilmektedir. 

(Sanayi ve inşaat kesiminde üretimin hızlandırılarak 1972 yılında bu iki kesimdeki istihdam artışının BU bine çıkarılması hedef alınmıştır. 
Böyle bir gelişime sağlanabilse bile 1972 yılında tüm işgücü fazlasının 2,1 milyonu bulacağı tahmin edilmektedir. Bu, sivil işgücü arzının oran 
olarak işgücü fazlasının yüzde 13,2 olması demektir. 

Türkiye'de yeterli işgücü istatistikleri geliştirilememiştir. Yukarda belirtilen tahminler, 1965 nüfus sayımı sonuçlarına, anasektörlere göre 
hesaplanmış üretim - istihdam elâstildyetlerine ve tüm nüfustan ortalama yüzde 42 kadar bir işgücüne katılma isteği bulunduğu vamayımlarnıa 
dayanmaktadır. 

Tüm işgücü fazlası, gerçekte kısmen açık ve gizli işsizlik biçiminde görülmekte, kısmen de işgücüne katılma isteğinde düşmeler şeklinde ken
dini göstermektedir. İşgücüne katılma oranındaki düşmeler ise mevcut beşerî kaynakların ancak azalan bir kısmının ekonomide kullanıldığı an
lamındadır. 

Toplam, işgücü fazlasına ekonomik ve sosyal güvenlik altında iş olanaklarının yaratılması, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı içinde ağırlık
la ele alınacak bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çok önemli soruna kısa dönemde tam bir çözüm bulunması olanak dışıdır. Ancak, sanayi
leşme hızının bugün olduğundan daha yüksek bir düzeye çıkarılması halinde sanayi sektöründe direkt istihdam artacak ve bu genişlemeye bağlı 
olarak diğer sektörlerde de indirekt istihdam artışları yer alacaktır. 

Daha yüksek bir sanayileşme hızına geçerken sektörlerin direkt ve indirekt istihdam yaratma etkilerinin âzamileştirilmesinc dikkat edilecektir. 
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Bu genel istihdam genişletici politikayı tamamlamak üzere : 
1. Emek yoğun teknolojilerin kullanılabileceği sektörlerde emek ve sermaye faktörlerinin nispî fiyatlarını istihdam çoğaltıcı bir dengede tu

tacak politikalar geliştirilecek ve teşvik tedbirle i bu yöne sevk edilecektir. 
2. Ücret, fiyat ve gelir politikasının istihdam genişletici yönde kullanılmasını sağlıyacak örgütsel düzenlemeler yapılacaktır. 

TAİBLO — 1 istihdam ive işgücü fazlası (tahminleri; 1988 -1072 
(15 ve + yaş) 

(Erkek + Kadın) Bin Kişi) 

III. 

IV. 
V. 

VI. 

C) 
D) 

1968 

I. (Sivil İşgücü arzı 
II. İşgücü talebi 

A) Tarımda fiilen çalışanlar 
IB) Tarım dışı 

a) ıSanayi 
b) İnşaat 
e) Ticaret Ban. ve Sig. hariç) 
d) Ulaştırma 
e) Hizmetler (ıBan'ka ve Sig. dâhil) 

Bilmmiyenler 
Yurt dışına giden işgücü 

Tarımdaki işgücü fazlasına eik işgücü faz
lası (I eksi II) 

Tarımda en faal mevsim'deki işgücü fazlası 
Toplam işgücü fazlası (III artı IV) 
Sivil işgücünün oram olarak toplam işgücü 
fazlası (VI bolü I) 

1969 1970 1971 1972 

14 194 
13 767 
9 750 
3 558 
1 321 
441 
402 
342 

1 052 
413 
43 

430 
950 

1 380 

% 9,7 

14 600 
14 
9 
o 
o 1 

1 

1 
1 

% 

05G 
750 
788 
402 
470 
420 
366 
130 
4.13 
105 

544 
100 
644 

11,3 

15 
14 
9 
o 
o 1 

1 

1 
1 

% 

043 
208 
750 
937 
424 
489 
437 
385 
202 
413 
108 

835 
000 
835 

1272 

15 
14 
9 
4 
1 

1 

.1 

1 

1% 

464 
384 
750 
141 
504 
496 
458 
409 
274 
413 
80 

080 
750 
830 

11,8 

15 895 
14 643 
9 750 
4 400 
1 619 
520 
476 
432 

1 353 
413 
80 

1 252 
850 

2 102 

% 13,2 
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F) Üretim : 

Talblo 9 : 'Bâzı önemli .mallardaki liretim miktarlarının gelişim esini göstermektedir. 
'Tablo 9 : Bâzı önemli maddelerin üretim duranııı 

Mallar 

..Hububat ve baikliyat, 
Yağlı ttolıulmlar 
Et 
Hampetnol 
Şeker 
Çimento 
Demir ve Çelik 
Pencere camı 
Pamuklu dokuma. 
Suni gübre 
Enerji 

('*) Tahmin 

Birim 

Bin ton 
Bin ton 
Bin ton 
l ı in ton 
Bin toto 
Bin ton 
Bin ton. 
(Bin ton 

Milyon metre 
Bin ton 

Ali] yon Tvvdı. 

1965 

.1:2 s:U) 
824 
505 

1 534 
522 

3 244 
681 
36 

ı599 
3*76 

4 942 

1971 

18 
1 

o 
t.) 

7 
1 

9 

! (•) 

252 
276 
642 
550 
700 
500 
513 
•85 

870 
714 
79Ü 

% Artış 

42.2 
54.8 
27.1 

131.4 
34.0 

131.1 
122.1 
136.1 

45.2 
89.0 
98.1 

TaMo 9 un incelenmesinden görüleceği üzere bâzı (»nemli maddelerimizin üretim .miktarlarında 1965 - 1971 döneminde artışlar kaydedil mistir. 
Son yıllarda hava şartlarının köitıü gitmesi nedeni ile beklenen gelişmeyi gösteremiyen tarım sektörü 1971 yılında büyük bir üretim artışı göster
miştir. 

II . Devlet Plânlama Teşkilâtının 1971 yılı f aaliyeıtleri : 
A) 1972 yılı pnogramınm hazırlaııması : 
Devl'et Plânlama Teşkilâtının İm yıl içerisinde başihca, faaliyeti, ıkaırnunlıar tarafından Ivondisine verilen ceişJitili hizmetler ve çalınmalar dışında, 

1972 yılı programını hazırlamak olmuştur. 
Bu programı, bir taraftan İkinci Beş Yıllık Plânın son dillimi olması, öte yandan Üçüncü Beş Yıllık Plânın hedeflerine esas teşkil et

mesi yönünden.' önemce -ele alınımış; bundan önceki, yıllar gerçje'kleşınıe'leri oluştuğu koşullar altında değerlendirilmiş; plânda yer .atan teımel-
lere ııyguın bir çerçeve iç erlisinde 'ele alaımnı ıştır. 1972 yılına girerken ekononıide kamu y atı rınıl arının istenilen seviyeden a'z cdması, 
kamu hareanıalarının ikamın geliirlerinden fazla o İması, toplu söz!eşmeler, işçi transferleri ve Devlet Memurları Kanununun uygulannıa'sı Nonııeu 
artan' tüketim tıalelbi, 19710ı develâasyonuınun devamı eden et'kilcîi ve 1969 yıllından bu yana artan fiyatların yanışıra ödemeler dengesinin 
işçJi dövizleri ve rezerv artışı ile iyileşmessi göz önünde .'tutulanı başlıoa veriler olmuştur. Ayrıca, 1972 3Tİ1 ÜçüınGİi' Beş Yıllık Plân dümamin-
deJki ıkalkınımalyı hızllanıdıracak ve'ekonomiye hareketlilik getirecek bir hamle yılı olarak kabul edilmiştir. 
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B) Uzun vadeli plân çahşmajsı : 
Devlet. Plâmlamıa Teşkilâtının başlıca görevlerinden biri olan uzun vadeli plân çalışması 1971 yılında, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı

mın hazırlanması nedeniyle yoğunlaşımıştır. 
Uzun vadeli plân çalışmaları konusunda ekonominin 15 yıl ilerisini kapsıyan perspektif mlodel geliştirilerelk Türk eöknornıisinin 1987 

görünümüne ait projeksiyonları lurzırlamış v« 15 yıllık perspektif plânın 1 nci dilimi olarak IIE mcü Beş Yıllık Plân büyüklükleri tesbit 
edilmiştir. Bu amaçla uzun vadeli kalkınma v« Üçüncü Beş Yıllık Plân hedefleri ve stratejimi çalışmaları son laşamrasıma varmış Üçüncü 
Plân tasarısı ve zaımanalması teshil edilmiş, AjilT Kalıkımma Protokol ve Kalkınıma İlişkileri konusunda çeşitli dokûnramlaır ve araştırmalar ya
yın! amumştır. 

Özellikle Üçüncü Plân çal ışımaları ile' ilgili olarak Üçüncü Plân Dönemi için in put - output tekniğime dayalı 37 seiktörlü bir ıımodei hazır
lanmış, Model' çok sayıda değişik alternatifler için çözülmüş, çözüm neticelerine göre Üçüncü Plân Stratejisi ve hedeflerinin belirlenme
sine yardımcı olacak bir alternatifler dokumanı hazır lanmış bulunmaktadır. Bu doküman en kısıa zamanda Yüksek Plânlanma Kuruluna 
götürülecek Üçüncü Plân Stratejisinin esasları saptanacaktır. Önümüzdeki 3 - 4 aylık dönemde Üçüncü Beş- Yıllık Plân taslağıma kesin 
şekli veriterefk Nisanın son haftasında taslağın T. B. M. Meclisine intikal edebileceği beklen m ektedir. 

C)< ıSoısyal Plânlama Dairesinin 1971 yılı çalışmaları : 
Dairenin ealışınvailaırı 1971 yılında da başlıca iki nokta etrafımda odaklaşmıştır. Plânlanma ve araştırma çalışmiaları, bumun yanında görüş 

verme seminerlere katı İni a ve dış teknik yardımları koordine ıctme çalışmaalrı da yer almaktadır. 1971 yılımın Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
hıazM'llık dememi olması medeniyle plânlama çalışmaları özel bir önem kazanmıştır, mûtat 19 72 programı çalışmalarına ek olarak plânlama 
çalışmialairını dest eki em'elk aımaeiyle plânlama teknik ve uıetotları üzerinde, sosyal plânlama ile ilgili politikalara: yön vermek aımaciyle fikrî ha
zırlık çalışmiaları öncelikle ele alınmıştur. 

Bu «yalısınıalların bir kısmı yabancı yazarların eserlerimden aktarılmış bir 'kısamı Dairenin uzmanları tararfımdıan yapılmıştır. Bunlar ara
sında basıl ıcaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 'sosyal alandaki direktifleri, Batıdaki sosyo - ekonomik gel işi men in tarihî açıdan ince
lenmesi, teknoloji seçimi ve istihdamla ilişkisi, The Soeiology of Ecomomic Life, şehirleışmiş alanlar plânlama sorunları fikrî çalışmalar ara
sımda yer alan başlıca eserlerdir. 

Bunu izleyen dönemde Üçümü Beş Yıllık Plânın sosyal ınuhtevasın.ım hazıalaıı.maısı için gerekli- komisyonlarım çalışıma alanları saptan
mış ve bu komisyonlarım çalışmalarıma' yom vermek ieim ömrapcmlar Daire elemanları tarafından kaleme alınmıştır. Sözü geçen rapoulaır 
özel ihıtısıas komisyonlarınıncalışm'ıalarında bağlayıcı bir (izciliğe sahih ol almamışlar, üyelere konularım tartışmalarında birer rehber olmaiktau 
ileri gecemermişlerdir. 

Sosyal Plânlama Dairesinin çalışma alanlarının i ç/ime alan 19 özel İhtisas Komisyonu kurul muştur. Bu komisyonlarda kuruluşları tara
fımdan gönderilen 329, Sosyal Plânlanma Dairesince -davet edilen 515 uz<mandam oluşan 1 046 kişilik bir kadro'görev almıştır. 

Öte yandan 197.1 yılı Türkiye için sosyal alamda önemdi mevzuatın hazırlandığı ve bunlardan bâ-zılarımın Meclislerden geçirildiği yıldır. 
Bunlar arasında bağıınnsız çalışmalarla ilgili Sosyal Sigortalar Kanununun çıkarılmasına Sosyal Plânlama Dairesi yoğun bir şekilde katılmış köy 
kalkınma fcooperaitiflerine yurt dışına işçi göndermede öncelik verilmesi için çıkarılan kararname ile ilgili çalışmaları yapmıştır. 
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Flâmlama çalışmaları y amuda uzun ve kusa, süreli araıştKnm-alana 'devam edilmiş bunlardan önemli bir kısmı bitirilmiş bir'kışımı üzetrlhıde ça
lışmalar yapılımalktaıdır. Bu araştırmalar aşağıda sorun alan!arıma göre açıklamalar yapılacaktır. 

Türkiye'ınıio temel sorunlarından biri olan İd)y ve iköylü sorumlları alanlımda yapılan araştırmalar şunlardır : Orman köylerinin sosyo - eko
nomik durumu (yayınlandı), (Köy Araştırmaları İzahlı Bibliyogırafyasu (yayımlarndı) bu ali an d a bitirilen bir kaynak aınaıştırınıasKİır. Köye gıiu 
den hizımetlerim kooırldinaisıyomıı kıstas teısbit ve uygulamalarımı ele alıp . bir bıodel geliştirme e lı.şım alları yapanı «Köye güdeni hiz'meitılerle kuîl-
lanıteun kıstaslar ve lıizımeıt kooııdinasyomuı» döır düne ü köy araştı rinası olarak yayınlanmıştır. B u seri ile ilgıi son araştırana Tunikliye 1de be
lirli dönemlerle toprak dağılımıidur. Yine sion yıllarda önemli bir gelişme ve somım lalanı cilan yurt dışındaki işçiler bulularımı .dönüsten 
sonraki sanın l'a!r sosyal ve ekonomik intibak lan önemli bir alan niteliğini taşıra aktadır. Bu ahimi araştıran1 «Yurt 'dışındaki dönemi işçi
lerin sosyo - eikoınamJi'k eğilimleri» laraştırım ası b u 'Soruları aydınlatacak nl talikte bir araştır maldır. BitirilniM İkile olan ve sosyal araştırma 
ve airajtırıeıkıırı bu alamda mevcut örgüt ve personel somunlarımı ele alan «Sosyal afla'Hıkrda: Türkiye'nin araştırma potansiyeli» araştır-
mıası üzerinde som çal ışımalar yapılmaktadır. 

Üzerinde öınemle durulan esnaf ve sanatkâr kırlu ilgili geniş çapta! ve deuinleımesine bir s osyo - ekon onmlk sorun teisbiti araştırması yaı-
pılİTOiş, niiemleke'timizin sayıoa büyük bir grupunun sorumlarımı aydınlatan bu araşitınm'alariıu e illeri idari ve huikukî kurum ve politikaları içer
mektedir. 

Demografik araştırmalar Sosyal Plânlama Da'1: esinin som zamanlarda üzerindi1 eididiyetle durduğu bir çalışma alanı niteliğindedir. Bu seride 5 
araştırma Daire Araştırıma Sulbesi elemanları tarafından sonuçlandırılmış ya da sonuçlaıubnl'nuVk üzeredir. BU araştırmaların bcllli başlıları şunlar-
dur : Türkiye nüfus üzerine istatistik çalışmaları, iller itibariyle şehirli nüfus üzerinde çalışmalar, kentsel yerleşme gruplarının 1973 - 1977 yılları 
nüfus tanminleri, 1965 - 1970 döneminde yurt dışındaki işçi sayısındaki artışla ilgili bir talimin. ,S-*>n yıllarda artan bir önem kazanan sorun 
alanlarının bir diğeri istihdam ve insan gücü alanıdır, özellikle bu alanda envanter niteliğini taşıyan, projeksiyon özellikleni gösteren plânın sosyal 
ve ekonomik sektörlerine veri sağlıyan küçüklü büyüklü 16 araştırma yapılmıştır. Bunlardan başlı çaları m şu şekilde sıralamak mümkündür : 3 ncü 
Beş Yıllık Plân için kail iteli insaııgücü ihtiyaçla n tesbitinde bir model teklifi, insangücü ihtiyaçla rı hesaplaması nida kullanılan yöntemler, employ-
ment and Monpower Trends in Turkey, 1967 - 1971 imalât sanayiinde insangücü faktörü, Ortak Pazarda insangücü hareketleri ve Türkiye, Türki
ye'de işgücü arzı - talebi ve İşığındı fazlası tahinin İcri bölgelere göre ve yurt seviyesinde tarımsal insangücü fazlası ve noksanlarının tesbiti için 
araştırma taslağı, köyden şehire işgücü göçleri, yıllara göre istihdam, ücret ve işgücü piyasası verileri. Son olarak plânlama teknikleri, model ge
liştirme yöntemleri konusunda, özellikle 3 ncü Beş Yıllık Plâna yön verecek çalışmaları zikretmek gereklidir. Sosyo - ekonomik yapı hakkında me
todoloji o-eiliştirime çalışım alan, uzun dönemli temel hedef ve strateji Social Indicators and Social Predıction in Plaııning Proeess. Bu yayınlar 3 ncü 
Beş Yıllıfk Plân hazırlıklarında ağırlığı olan çalışmalardır. 

Teknik yardım çalışmalarının koıoırdinasyoınunda ileri adımlar atıJPmış, dış burslardan gereği gibi yararlanılması için bir Devlet memurları lisan 
eğitimi merkezi kuruliması ile ilgili çalışmalar bitirilmiştir. Özellikle Birlişmiş Milletler teknik yardımı ile yürütülen özel fon projelerinin sayısı 35 i 
bulmuştur. 

D) 1971 yılı içinde Devlet Plânlama Teşkilâtının izleme ve (koordinasyonla ilgili faaliyetleri : 
1971 yılı programında yer alan kamu sektörüne ait yedilbine yakın projenin maliyet, nakdî harcama ve fizikî gelişme yönünden izlenmesine 

devam edilmiştir. Memenin disiplin altına alnım aısıı verilen bilgilerin .doğruluğunu temin ve çabuk değerlendirme yapılması amaciyle bu çalışma-
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larda elektronik hesap makinalarmdan yararlanılmıştır. Böylece üç ayda bir kuruluşlardan alman 'bilgilerin kısa süre içimde dıeğeıllenldirilimesi 
mümkün olmuştur. 

Ayrıca toplam proje paketinin maliyet yönünden yüzde 25 ini teşkil eden 75 adet önemdi ve kritik projenin, ayda bir izlenmesine de devam 
olunmuştur. Proje safhalarına girileroik yapılan bu izlemede uygulamanın terimin porgramına göre leontroluna ve dar boğazlarının tesbitine ağırlık 
verilmiştir. 

Yukarıda belirtilen metotlarla yapılan izleme sonuçları aylık ve üç aylık raporlarda değerlendirilerek ilgililere sunulmuştur. 
Önceki yıllarda başlatılıp henüz sonuçlandırıl mıyan özel koordinasyon proje çalışmalarından, gıda endüstrisi ve turizm konusundaki raporlar 

tamamlanmış ve yayınlanmıştır. 
Önemli projelerin öngörülen zamanda, önigörülen maliyefcte ve programla tcisbit edilen karakteristikte tamamlanması amaç olaralk ele alınmış 

proje uygulamasında karşılaşılan dar boğazların giderilmesi için özellikle merkezî seviyede yapılan koordinasyon faaliyetleriyle kuruluşlara yar
dı mıc ı olu nmuş tu r. 

197! yılının on ayı içinde düzenlenen kooıüinasyon toplantılarııım sayısı yüzü aşmıştır. 
'Sorumlu kuruluşlardan program yılı başında istenihn. çalışma programıma göre, programda yer alan tedbirlerin gerçekleşme dunumu da takibe-

dil mistir. 

E) Yeniden düzenleme, il plânlaması ve kaılkınmıada öncelikli yörfeler yönündan 1972 yılı priograsnına getirilen yenilikler : 
1. 1972 yılı programı ile plân hedeflerini en etkili şekilde gerçekleştirecek idari mekanizmanın kurulması ve böylece hizmetlerin daha ve

rimli, süratli ve ekonomik olmasını sağlamak amaeiylo, tosbit edilen reform ilkelerinin ışığı altında, kamu idaresinin yeniden düzenlenmesine 
ağırlık verilmiş; kuruluş organizasyon - metot birknl erinin, hazırlıyacakları çalışma programı çerçevesi içinde, faaliyeti erini artırmaları öngörül
müştür. 

2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi için, önemli olan on aded tedbire 1972 yılı programında yer verilmiştir. 
3. İllerde, Anayasamın 41 ve 116 ncı maddeleri uyarınca «millî ihtiyaç» (toplum yararı) ve «müşterek mahallî ihtiyaç» ayırımına uygun bir 

plânlamanın yapılması, plânların başarıyla uygulanabilmesi ve uygulamanın geliştirilmesi için 1971 yılının ikinci yarısında «pilot proje» niteliğin
de olmak üzere «il plânlaması» çalışmalarına başlanmıştır. 

Bu maksatla, Plânlama Merkez Teşkilâtı Koordinasyon Dairesine bağlı olarak «İl Plânlama Bölümü» kurulmuştur. 
Mahallî idareleri kapsayan il plânlaması pilot projesi çalışmalariyle, plânlama tekniğinin etkenliğinin ve uygulamanın verimliliğinin , artırıl

ması; mahallî idarelere, görevleriyle orantılı olarak gelir kaynaklarının sağlanması, öz kaynaklarının geliştirilmesi ve tüm kaynakların kalkın
ma hedef ve ilkelerine uygun şekilde tahsisi, kullanılması ve değerlendirilmesi genel amaçlar olarak saptanmıştır. 

Belirtilen amaçlan gerçekleştirmek maksadiyle 1971 yılında, pilot proje alamı olarak seçilen Yan, Elâzığ, Samsun, Zonguldak ve İzmir illerin
de il plânlaması çalışmalarına başlanmıştır. 

İl plânlaması pilot projesi çalışmaları için, Devlet Plânlama Merkez Teşkilâtiyle İçişleri Bakanlığı arasımda protokol düzenlenerek işbirliği 
sağlanmış ve «İl Plânlaması Danışmanı» olarak görevlendirilen Plânlama Merkez Teşkilâtı uzmanlarından 15 kişilik bir grup bir ay süreli özel 
bir yöneltme eğitiminden geçirilmiştir. Bu eğitim sonunla, pilot projıe alanı olarak seçilen beş ilin valileri ile bu konuda görevlendirilen vali 
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yardımcıları ve il plânlaması danışmanları için, ilk uygulamanın görüş, davranış ve uygulama işbirliği içinde yürütülmesi ve değerlendirilmesi 
amaciyle ortak bir yöneltme semineri düzenlenmiştir. 

Pilot proje alanları olarak seçilen beş ilde ilk alan uygulamaları, 1971 yılı Ekim ve Kasım aylarında yapılmış ve il seviyesindeki çalışma
lar sonuçlandırılmıştır. Halen yapılan çalışmaların değerlendirilmesine devam,edilmektedir. 

Pilot proje niteliğinde başlatılan il plânlaması metodolojisi araştırmasının 1972 yılında bütün illeri kapsayacak şekilde yürütülmesi öngörül
müştür. 

4. 1972 yılı programında kalkınmada önceliği olan yörelerle ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. 
Bilindiği gibi; Cumhuriyetim çeşitli iktidar devrelerinde ve özellikle plânlı kalkınma devrinde yapılan önemli çalışmalara rağmen, yurdun bâzı 

yöreleri, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma bakımımdan geri kalmış durumdadırlar. 
Bu yöreleri belli bir coğrafî bölgeyle sınırlandırmak ve belirlemek de mümkün görünmemektedir. 
En gelişmiş bir bölgede geri yöreler bulunduğu gibi, gelişmemiş bir bölge içinde gelişmiş yöreler de vardır. 
Plân dokümanlarında, çeşitli gelir grupları ve bölge] erarasında dengeli bir gelişme sağlamak, temel amaç olarak, tekrar edilegelmiştiir. 
Bu itibarla bu yörelere genel plânlama 'açısından bakarak, yatırımları, dengeli olarak dağıtmak ve hızla aradaki farkı kapatarak buraların eko

nomik, sosyal, kültürel kalkınmasını sağlamak önemli bir amaç olmaktadır. 
Yukarıdaki amaca erişmek için, gerekli araştırmaları yapmak, plân ve programlarla ilişkisini kurmak ve uygulamayı izlemek ve değeri em ekle 

görevli olmak üzere, Plânlama Merkez Teşkilâtı içinde «Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi» - KÖYD - teşkil edilmiştir. 
Söz konusu daire, 1972 yılının ilk üç ayı içinle Plânlama Merkez Teşkilâtı içinde teşkilâtlanacak, kalkınmada öncelikli yörelerde rasyonel 

ve etkin bir çalışma düzeninin kurulmasına ilişkin örgüt, yöntem ve düzenleme teklifleri 1972 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

III - 1972 progıraımınm amıaihıatlan : 
A) 1972 programının nııakro hedefleri : 
1. Büyüme hızı : 
1972 yılında gayrisafi .millî hâsılanın yıllık ortalama kalkınma hedefine uygun olarak yüzde 7 artması öngörülmüştür. Bu hedef gerçekleş

tirildiği ıvtl e fert başına gayrisafi millî hâsıla (4 884) TIJ. olaraktır. GrSMH nın 1972 yılında cari fiyatlarla (185 645) milyon lira olacağı tah
min edilmektedir. 

2. Yalforamliaır: 
1972 yılında sabit sermaye yatırımlarının yüzde (22.7) artarak (39.7) milyar liraya ulaşması öngörülmüştür. Bu yatırımların (21.3) milya

rının kamu kesimince yapılması programlanmış, (18.4) milyar lirasının özel sektörce yapılacağı tahmin edilmektedir. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında toplam sabit sermaye yatırımlarının gayrisafi millî hâsıla içindeki payı 1972 yılı için yüzde (22.9) olarak öngörüldüğü halde top
lam tasarrufların plânda tesbit edilen seviyeye varmaması nedeni ile 1972 programında GSMH nın yüzde (21.5) i kadar sabit sermaye yatırımı 
öngörülmüştür. 

1972 yılında stoklardaki artışın geçen yıla oranla yüzde (32.5) azalarak (1.2) milyar lira olacağı tahmin edilmiştir. 1972 yılında toplam 
yatırımlar (40.9) milyar liraya ulaşacaktır. 
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3. Tasarruflar : 
İkinci Beş Yıllık alkmma Plânında yatırımların yüzde 7 sinin dış tasarruflarla karşılanması öngörülmekle beraber 1972 yılında programlanan 

(40.9) milyar liralık yatırımın yüzde (9.8) inin (3.630) milyon lira dış tasarruflarla karşılanması uygun görülmüştür. Bu duruma göre prog
ramlanan (40.9) milyar liralık yatırımların gerçekleşmesi için iç. tasarrufların da 1971 tahminlerine göre (10.8) artarak (37.4) milyar liraya çık
ması gerekmektedir. Bu miktar GSMH nm yüzde (20.2) si olup plânda 1972 yılı için öngörülen yüzde (22.6) lık tasarruf oranından daha az bir 
orandır. 

1972 programında kamu tasarrufları (21.755) milyon lira özel tasarruflar ise (15.604) milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

IB) 1972 yılı pnoıgr'a'mııiMi temel patikaları: 
1. Ekonıomik politikada temel problemler v'e 1972 yılı için öngörülen hedefler. 
1972 programının ekonomik hedefleri saptanırken şu temel sorunlar dikkate alınmıştır. 
Sanayi sektöründe üretimin yeterince artın ay ip plân hedef inıkı altında kalması, 
Kamu kesiminde yatırımların duraklaması, 
Özel sektörde sanayi kesimine yönelen yatırımların istenilen ölçüde gelişmemesi, 
İhracatın develüasyonıa karşı dikkate değer bir gelişme göstermemesi, 
Kamu kesiminde artan cari ve transfer harcamalarının sebebolduğu finansman güçlükleri , 
Fiyatlarda artış eğiliminin hızlanması, 
Para arzının enflâsyonist etkide bulunacak ölçüde artması, 
Bu sorunların yanı sıra mevduata paralel olarak bankaların kredi olanakları ve dış ödemeler dengesindeki olumlu gelişmeler döviz olanakla

rında önemli artışlar göstermektedir. 
Yukarda işaret edilen sorunlar ve iyileşmeler karşısında 1972 yılı programının temel hedefi, eldeki kaynakları başta sanayi kesimi olmak üze

re yatırımların ve ihracatın gelişmesi yönünde kullanmak için gereken tedbirler topluluğunu almaktır. Böylece bir yandan üretim artarken di
ğer taraftan döviz ve kredi olanaklarının daha etken bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır. 

Bu arada 1972 programının başlıca ekonomik politikalarını çok kısa olarak şöyle özetleyebiliriz. 
1970 yılında saptanan ve sonuçları tam olarak alınamamış bulunan istikrar tedbirlerin 1972 yılında da devam ettirilmesi, sanayileşmeye uygun 

ekonomik ortamın sağlanması, enflâsyonist eğilimin durdurulması ve dcvelüasyondan beklenilenlerin gerçekleşmesi için fiyat maliyet yapısının 
değişmesi. 

Malî politikada talep düzeyini sınırlayıcı yeni vergiler getirilecek, özel tüketimi artıracak cari harcamalar mümkün olabildiği kadar kısıtlana
caktır. Bu tedbirlerle ilgili olarak, Gelir, Kurumlar, Damga, Emlâk, İşletme ve vergilerinde ve dâhilde alman İstihsal Vergisinde, ithalde alınan 
çeşitli vergilerde yeni düzenlemeler yapılacak, Genel Muhasebe Kanunu. Artırma Eksiltme ve İhale Kanunu, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü 
hakkındaki Kanun ve. vergi kazasına ilişkin mevzuatın yenilenmesine çalışılacaktır. Bütçe dengesini kurabilmek için Malî Denge Vergisi get ir t 
lec ektir. 

Para politikasında, ekonomide para arzı, kamu kesiminin finansman ihtiyacı ile destekleme politikası, ekonomi için öngörülen gelişmenin 
gerektirdiği ihtiyaca göre düzenlenecek, daha önceki yıllardaki uygulama terk edilecektir. 
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Teşvik politikasında, ihracatın ve sanayi yatı rımlarmın artması yönünde basit ve etkili araçlar tercih edilecek, yatırımların sanayi sektörüne 
yönelmesi için makina teçhizat ithalâtı ve orta vadeli kredi olanakları artırılacaktır. 

Kredi politikasında ihracatın ve sanayinin gerekli krediyi teınıin edebilmesi için knedi fonlarının kullanımı yeniden düzenlenecektir. 
ya < I . ' y> >iiı ' a i'iida, ai y - y: ırımları asgari düzeyde tutularak ağırlık üretken yatırımlara verilecektir. 

İthalât politikasında iç üretim için ihtiyaç duyulan maddeler ve sanayi kesimi için gerekli yatırım malları yeterli ölçüde ithal edilecektir. 
2. Para kredi politikaları ve malî kurumlar da yeniden düıaeoılıeme teıdfbıirlerı : 

a) Para poliltlikası : 
Merkez Bankasının ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak ekonomik konjonktürü yakından izleyip değerlendirmesi, para arzım ekonomik 

gelişmenin gereklerime uygun olarak düzenlemesi esastır. 
Merkez Bankası okoin/omıide fiyat artışlarına yol aemıyacak bir şekilde para arzının limitini belirtecek, Hazine bu sının aşmıyacak şekilde 

Merkez Bankası kaynaklarını kullanacak, bütçe gelirlari harcamaları karşılamadığı takdirde, harcamalar yeniden güzden geçirilecek veya Hazine 
malî kurumlardan borçlanacaktır. 

Toplam para arzındaki artışların ne kadarının tarımsal kredilere ve destekleme alımlarına tahmis edileceği belirlenecek ve bunlar Ziraat Ban
kasında oluşturulacak fonlar aracılığı ile yönlendirilecektir. Ziraat Bankasında konsolide edilen tutarlar tarımsal knediler ve tarımsal destek
leme için ilki fonda taldbedilecektir. 

Para, banka ve kredilerle ilgili istatistiklerin gecikmeden temin edilebilmesi amacı ile teknik servisler güçlendirilecektir. 

b) Kredi politikası : 
Kredi sistemindeki mevcut kaynakların ekonominin gelişmesine uygun olarak sektörler arası ve vâdeleri yönünden dağılımı sağlanacaktır. 
Sanayi, madencilik, gemi yapımı ve işletmeciliği için yeter miktarda ve uzun vadeli krediler temin edilecektir. 
Reeskont sistemindeki uygulama banka kredilerinin dağılımını etkiliyecek biçimde yeniden düzenlenecektir. Merkez Bankasının ticaret ban

kaları ile kredi ilişkilerinin «miktar yönünden denetleme» ve «mevduat karşılıkları» mekanizmasına dayanan bir sisteme bağlanması gerçekleştiri
lecektir. 

1972 yılımda para ve kredi politikasının koordinasyonu, kredilerin plân ve program ilkelerine uygun olarak dağılımı ve finansman güçlükleri
nin giderilmesi Yüksek Plânlama Kurulunca sağlanacak, Yüksek Plânlama Kurulunun bu amaçla yapacağı toplantılara Merkez Bankası Baş
kanlığı da davet edilecektir. 

c) Faiilz politliîkası : 
1972 yılında faiz politikası uygulamasında s efektif kredi politikasının aracı olarak kullanılan banka ve müstakrize faiz farkı ödemesi kaldı

rılacak, teşvik edilen sektörlerin kredi ihtiyaçları faiz farklılaştırması yolu ile değil, bu sektörlerin ihtiyaç duyduğu kredilerin sağlanmasına yöne
len kredi tedbirleri ile gerçekleştirilecektir. 

Ticaret bankaları, sanayi, gemi inşa ve işletmeciliği1, madenailik kesimlerine açacakları 5 yıl ve 5 yılı aşan orta vadeli kredilerin faizlerini 
serbest olarak tesbit edebilecektir. 
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Özel kesimce çıkarılan tahvillerin faiz haddi limiti, sermaye piyasasındaki gelişmelere pâral el olarak kısa süreler için ayarlanacaktır. 
Sınai yatırım ve kredi bankaları 5 yıl ve 5 yılı aşan orta vadeli kredilerde faiz oranlarını s erbest olarak tesbit edeceklerdir. 
18 ayı aşan vadeli mevduata daha yüksek bir faiz haddi uygulanacak, mevduatın vâdesi dolmadan çekilmesi halinde ticari kredi faizi, ko

misyon, vergi ve masraflar mevduat bakiyesinden düşülecektir. 
Gecikme ve ceza faizleri, ekonomik faiz oranları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenecektir. 

d) Kredi kufruılu'şla/n : 
1972 yılı programında kredi kuruluş] ariyl e ilgili esas politika, mevcut kredi kuruluşlarından âzami hizmetin sağlanması ve kredi kuruluşla

rında tekelci yönde gelişmiyecek bir büyümenin teşvikidir. 
Devlet Yatırım Bankası, Kamu Ekonomik Teşebbüslerinin dış kredilerinin bir bütün olarak idare ve koordinasyonu için gerekli çalışmaları 

program döneminde tamamlamış olacaktır. 
Özel sektörün ferdî ve kurumsal tasarruflarının değerlendirilmesi için ihtisas bankaları kurma teşebbüsleri desteklenecektir. 
Ticaret bankalarımın sermaye piyasasında halka ek hisse senedi arzlarını teşvik edici çalışmalar MJaıliye, Sanayi ve Ticaret bakanlık-

lanmca birlikte ele alınacaktır. 
Özkaynak ve nı ev donat toolamları balkıımından bdlli bir büyüklüğe erişemiyem bankadan n birleş-meleni için Maliye, Sanayi Ticaret ba

kanlık! airınca çalışmalar yapılacaktır. 

3, Fiyat politikası : 
Bilindiği gilbli 1972 programı çalışmalarına başlanırken, ekonomide talebi artıran parasal gedişmder yanında üretimin talep artışla

rını karşı lıyabilecek oranda artmaması, üzerinde önemle durudan verilerden bdmi olmuştur. Örneğin, Devlet Meımuırları Kanuınnnuın m adî hü
kümlerinin uygulamaya konulması, toploı sözdeKmeleırle kamu kesimindeki ücret artışları, işçi dövizi e rinıdeki olumdu gelişmeler ekonoımâde 
tüketilıı talebini artırmıştır. Bir taraftan bu ar tan talebi karşi'l'ıyacak üretim düzeyine ula alamadığımdan, öte yandan kamım dkonomik te
şebbüslerinin mal ve hizım<e İlerine zorunlu olarak yapılan zamlar, buna ilâveten 1970' deveÜiasyonu öncesi mallıiyet yapısına göre üretiilmiş 
bulunan bir kışımı tarımsal ürünler için destek fiyatları yüksek bir düzeyde tesebit edilerek yeni talep güçleri yaratılmış üstelik bir kı
sım sanayi kollarında da maliyetler yükselmiştir. 

İdari kairarlarkı yapılan fiyat artırmaları y mıımını, diğe1!* nmll ve hlzımetler fiyatlarında da yapılan artırımlar fiyatları devamlı ve hızlı bir 
şeikikle artınn ıştır. 

Özet'1'eidiğiım.'iz bu durumun devaımı iç ve dış fiyatlar arasındaki 1970 develüasyonu ile 'kurulan dengeyi' sarsacak , özel üretimi knsıtlıya-
cak, ekonomik tahmin ve hesap]aırı yapılamaz bir dıurunm getirecek bir niteliktedir. 

Bu nedende 1972 programında şu politilkalair saptamnuıştır. 
Devalüasyon sonraısı beıliren fiyat ve ücret düzeyleri 1972 yılında değiştirilmeyecedvitir. 
Para arzımdaiki artışlar sınırlı tutulacak, yatı arttırılması ile değil, özel tedbirlerle sağlanacak

tır. rım ve üretim artışları toplam likidite hacminin 
'Kamu Ekonomik Teşebbüs! erin in ekonomik kurallara görıe çalışmaları, sağlanacak kaynak israf etmeleri önlenecektir. Özel sektörün de iç ve 

dış fiyat -rekabetini dikkate alarak faaliyet göstermesi istenecektir. 
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Ücret artışlarında verimlilik . ücret artışı ilkesi esas alınacak, sosyal aimaçlıar ökoınomik amaç. larm önüne geçemiyeMîktıir. 
Tarımsal destekleme politikası a) İç ve dış pazarlarda yeterli talebi olan taranışa! üretimin artmasına ve gereksiz «tokların birikmeımıesine 

yol açacak bir şekilde, b) tanım sektöründe zamanla korumayı en aza indirecek bir yapısal değiş menin sağ lamı mas mı temel amaç edinilen, c) ağır
lığını fiyat - dışı teşvik unsurlarımın teşkil ettiği bir tedbirler topluluğu olaırak yeıniden bir esasa bağlanacaktır. Bu esasa uygun bir örgütleme sis
temi gel iştirilecektir. 

4. Dış ödemeler Politikası : 
1972 yılının Ödemelıer Dengesi yönünden temel politikası, bir yaından; döviz gelirlerini lantır malk, öte yandan döviz olanıaklanını üretime ve 

sanayi yatıri/mlarına yönlendiııme esas olacaktır. 
a) İhracat Politikası : 
Ön fiyat kontrollü ile ilgili hizmetler büyük 'ihtiyaç merkezlerine götürülecek, ilgili kuruluş] ar ihtiyaca göre genişletilecek veya yeniden dü

zenlenecektir. 
Kamu Ekonomik teşebbüsleri (kendilerine ve rilen ihracat.bedellerini gerçekleştirmek üzere gerekli çalışmaları yapacaklar, 
Sanayi ürünleri ihracatını teşıvik etmek üzeıre ihraç sertifikası uygulanmasına. 1972 yılında başlanacaktır. 
b) ithalât Politikası : 
İthalât konusundaki dağınık yetkileır ve merci il erim bir düzen altında toplanımısı, halen meclislerde bulunan (lümrük ve Kambiyo 'tasarıları buj 

görüş altında yenliden ele alımması, 
Kota sayısı, birbirine benzer kotaların birleşt irilmesi ile azaltılacak, 
Özel yatırımlarım Sanayii kesimine kayması için özel' sektör yatırım 'malları kotaısı artırılacak, 
Devlet eliyle ithalât ve ihracat yapan ülkelerle ticari işlemlerde bulunmak ve kamu sektörünün ithalâtını ve ihracatını yapmak üzere Ticaret 

Balkanlı gına bağlı bir Dış Ticaret Ofisi kurulacaktır. Böyle kamu kuruluşları tarafından yapıiac ak itlıalâtta araıeı kuLlaııılımıyacaktır. 

c) Diğer Tedlbirıler : 
Yolcu beraberimde getirilen gümrük resmine tabi bulluoam 'eşyaya ait ithal işlemleri hemen yapılacak, 
Yurt dışımda bulunan işçilerimizin tasarruflarımn daha iyi değer]emebilmesi için izinli bankalarım yuıri, dışında şube açması temin edilecek, 
Swich, Reeksport gibi ticaret olanaklarının ülkeye olan yararları araştırılacak, 

D) Dış Bıonçlanma Politikası : 
Proje kredisi ile ithal edilen /makime ve teçhizatım Türkiye'de imail edilemiyen mallar olması esastır. 
Dış proje kredileri ile finanse edilen yatırım pnojelerinin yapılabilirlik etüdlerinin ve' müteahh itlik görevlerinin Türk firmalar tarafımdan, yapıl

ması için kredi ımüzaıkerelerimde çaba gösterilecektir. 
Dış finansman gerektiren önemli projelerde 'dış finansman sağlanamadığı veya geciktiği hallerde iibtiya'ç içdöviz'kaynakları ile karşılanacaktır. 
Proje kredilerimin bağsız kredi olarak alınm aisı için müzakerelerde gösterilen çabalar art ınla çaktır. 
AnlaLşınıaılı dış ticaret ilişikli enimizin olduğu ül keleirden proje kredisi atamasına, devanı edilecek gelen mallar ile kredi ödenmesi için ihraç edi

lecek ım/alların dünya fiyatlarımla! göre değerleımm esi esas olacaktır. 
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Kur garantisi veren anlaşmalar ıgözden geçiri lecektir. 
Kârlı sanayi projeleri için ihracatı (satıcı) kr 'edileri kullanılabilecektir. 

5. 1972 Yılında Ağırlık Verilen Gelişme Faaliyetleri ve Projeler : 
A) 'Sanayileşme hızının artırılması, sanayinin yalpısının değiştirilmesi amacı ile 1972 yılında şu kriterler ve yeni projeler ede alınmıştır. 
1. Yemi hamle ile ekonomiye hız verilmesi, 
2. Sanayii eşmıeyi hızlandırmak ve elkooomik yapıyı değiştirmek, 
3. Uzun vadeli gelişmeye etki, 
4. Döviz geliri sağlamak, 
5. Teknolojik gelişmeyi hızlandırmak, 
6. Doğal kaynakları değerlendirilmek, 
7. Tamalayıcı nitel ikteiki yatıranlara ağırlık' verim ek, 

B) TemelSınaJi Projeler : 
1. Enerji projeleri : Keban, Gökçekaya, Se yitömıer, Elbistan, Soma, Karaıkaya, Aslautaş, Ayvacık, Oymapınar pırojeleri. 
2. İmalât Sanayi Projeleri : Daha önce ele 'alınmış bulunan büyük projelerden demir - çelik, alüımiyuım, bakır, rafineri, petrokimya, gübre, 

kâğıt, projelerinin hızlandırılması, pendik tersan esi ve ikinci petro - kimya projelerine başlanması gerekmektedir. 
1972 yılımda yeni olarak motor, dişli kutu, sınaî teçhizat fabrikası projeleri ve elektronik sanayinin kurulması programlanmıştır. 
3. Döviz kazandıran! projeler. 
a) Dünya Bankası ile kredi anlaşması yapıl-an hayvancılık ve meyve - sebze projele rinin uygulamasına henüz başlanmamıştır. Dış Ekonomik 

İlişkiler Bak anlığın d a projeılerle ilgili olarak kurulacak örgüt hemüz gerçekleıştirilemıemiiiştir. 
b)J Ormancılık ide ilgili projeler henüz gerçekleştirileımemişıtir. 
c)1 Olda Sanayi, Deri ve Dokuma Sanayileri İhracatı geliştirırme proj elleri çalışmaları devam eıtımefcteldir. 
d) Turizm ile ilgili olarak 6/12209 S ayılı Kararnameye göre yürütülen fiziksel1 plânlama çalışmaları Antalya ve batısındaki Akdeniz kıyıları 

için tamamlanmıştır. 
e)' Deniz taşıma ve hava ulaştırma kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilecektir. 

4. Tanını ve Sanayi kesimlerinde teknolojik gelişme hızılandırılacaik Tarımda teknolojik tedb irler, toprak ve tarım reformu kapsamı içinde 
yürütülecek. 

Sanayi için dünya teknolojik geüişmeısi izlenerek, koşullarımıza uygun olanları seçmek için Kamu Ekonomik 'Teşebbüslerinde mühendislik pro
je dizayn birimleri kurulması öngörülmüştür. 

5. Yöresel Doğal Kaynaklanırı değerlendirilmıesi için valiliklerin desteği ile illi erde kooperatifleri, birliklerin Özel İdare ve Belediyelerin çaban 
lan teşvik edilecek, bu çabaların ekonomik ve sosyal 'katkısını artırmak için Devlet Plânlama Teşkilâtı yardımcı olacaktır. 
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6. 1972 programında sosyal adalet ile ilgili tedbirler : 
1972 yılında sosyal adaleti daha yüksek düzey do sağlama çabaları başlıca üç alanda yoğımlaşmştır : (1) Düşük gelir gruplarının yasam koşul

larını iyileştirme amacına yönelmiş olan tedbirler (2) Köy ve kent arasındaiki gelir farklarını azaltmaya yönelen tedbirler (.T) Yurt düzeyinde 'den
geli gelişmeyi sağlaima yönünde alman tedbirler. 

1. Düşük gelir gruplarınım yaşam koşullarını iyileştirme amacına, yönetmiş tedhirler : 
Hu tedbirler daha ziyade konut, sosyal sigortalar, sosyal refah hizmetleri alanlarında yoğunlaşmış bulunmaktadır. Konut alanında alman ted

birler (a) Sosyal Sigortalar Kurumunun dar gelirli işçilerin konut sorununu çözecek bir program gcüişü.ireceğini, (b) Emlâk Krddi Uankasmm kü
çük tasarrufları çekme olanaklarını ve konut piyasasını dar gelirli gruplara öncelik kmıya>eak sekilide yönlendirebilmek için bir program hazıada-
nacağmı, (c) Çeşitli isıtisna ve muafiyet hükümle-ti ile toplu sosyal konut yapıımmm özendirileceğini; ('d) Şehirlerin gelişme bölgelerinde yerle
şim alanlları açılacağını ve bunların sadece dar gelirlilere kiralanacağım öngörmektedir. 

ıSösyal Sigortalar ikinci alanı teşkil etmektedir. Tedibin!er .Sosyal Sigortaların iki büyük kurumu olan Emekli Sandığının ve Soisyal Sigortaılar 
Kurumunun yeni grupları kapsamasını ve çalışmalarını yurt düzeyine yaymalarını öngörtmek'ledir; Hım a, göre (a) Emeklilik ve malûllük aylığı bağ
lanmış olanlarla, bunlarım bakmakla yükümlü ol du'klları kimselerin sağlık tedbirleri için bir tüzük çıkarılacak ve program dönemi içinde uygula
nacaktır. (Ib) Kamu kesiminde tanım işçileri program .döneminde Sosyal Sigortalar Kurulmama alınacaktır, (c) Esnaf ve Sanatkârlar' ve bağımsız 
çalışanlar Soisyal Sigortalar Kurumunum uygulama programı sağlık yaratımlarını da kapsayacak şekilkîe ve yıııt ölçüşümle düzenlenecektir, (-d) Sos
yal Sigortalar Kurumunun kapsamıma girenlerin eş ve çocuklarının sağlık yaıdımlarmdan yararlandırılmaları bütün illerde ısağkm a caktu*. 

'Sosyal refah hizsn etil erinde sosyal adaletin daha yüksek düzeyde sağlanmasını öngören başlıca tedibi r yetiştirme yurtlarının korunmaya muhtaç 
çocukların tümünü kapsamaya yöneleceğini ve bu amaçla bir programı hazırlanacağımı öngörmektedir. 

2. Köy ve kent arasındaki gıelir farklarını azaltmaya yönelen tedbirler : 
1972 programı bu alanda ufuk açıcı tedbirler gel ir/n ektedir. Bunların başında toprak ve tan m reformu .gelmekte, toprak reformu ile meyda

na .getirilecek yapıya uygun olarak geliştirileoel: kooperatifler bu tedbirleri izlemektedir. Buna göre : (.a) Tarımsal gelirin dağılımdaki dengesizlik
leri .giderere'k köylü nüfusum gelirini yükseltmek üzere, toprak ve tarım reformuna, temeli olacak yaxsal, teknik, örgütsel ve parasal çalışmalar ivedi
likte ta/marnlanarak uygulamaya geçilecektir; (b) Toprak reformu kooperatiflerinin, üretin! kooperatifleri biçimini!o oluşmaları özendirici tedbir
le rle dest ekil e n e c ektir. 

3. Yurt düzeyinde dengeli gelişmeyi sağı'laıma yönünde alman tedbirler : 
Bu alanda yeni bir yaklaşım geliştirilmeye çalışıldığı için fddlbirlerde bu gerçeğe göre yönlendirilmiş yeniden düzemle in e ve programlama faa

liyetlerini öncelikle kapsam aktadır. Bu alanda öngörülen tedbirler şunlardır : (a) 1072 yılının ilk üç ayı içinde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dai
resi, Plânlaıma Merkez Teşkilâtı içinde kımıl aca'ktır : (b) Plânlama Mıerkez Teşkilâtınca, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde rasyonel ve etkin bir 
çalışma düzeninin kurulmasına ilişkin örgüt, yöntem ve düzenleme önerileri 1972 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 
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1372 yılı programında yeralan önemli projeler 

Milyon Tl. 

Proje a'dı : 1971 1972 Artış 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

r-i 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Zonguildak 'kömür 
Divriği demir pcllct 
Kırka 'Boraks 
Petı'oıl arama ve istihsal 
Aliağa Rafinerisi 
İskenderun demir - çelik 
Aliminyuim 
Petkim Yarımca 
Petkim Aliağa, 
'Seyitömer Teknik Santral 
Hasan Uğurdu llarajı 
Keban 
Oökeckaya 
iSamsun gübre tevsii 
Köpıiü ve çevre yolları 
D. (B. Deniz, Na'kliyatı 
İsJtaıfonl - Ankara suyu 
Telekömini'kasıyon 
TRT 
Tekstil 
Yeşiiliköy İHavaalam 
PerİDiorat Projesi 
Denizcilik Bankası gemileri 
Volfram Projesi 
Dizel Lokomotik 

160' 
35 
13 

103 
481 

1 060 
|032 
330 
10 

293 
22 

404 
144 
'29 

306 
0.3 

195 
'253 

15 
125 
50 

û 

13.4 
9 

50 

280 
155 

94 
200 
50O 

2 353 
762 
749 
56 

404 
161 
600 
160 
113 
350 
160 
310 
358 
83 

295 
•84 
44.5 
74.7 
65 

110 

T20 
120 
78 
97 
19 

1 293 
130 
419 
46 

111 
1139 
196 
i!6 
184 
44 

158.7 
75 

105 
68 

170 
!34 
41.5 
61.3 
56 
60 

Toplam 4 675.7 8 417.2 3 741.5 
K a m u ya t ı r im toplamı 16 417.0 21 389.0 4 966.0 
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1972 yılında programa alınan başlıca yeni projeler 

Milyon TL 

1. 
'2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Uzun vadeli demir çelik etüdü 
Isdemir tevsii etüdü 
Demir alaşımları (yeni proje) 
Karabük üretim artışı (prodüktivite) 
Penta ve Susuz Bıora'ks (yeni proje) 
ıKrio'lit (yeni prtoje) 
4. Gübre etüdü 
'Tarsus Kimya Kompleksi ötüldü 
'Sud Kostik etüdü 
Konya Krom Manyezit Faibriikası tevsii (yeni proje) 
Dizel motor etüt -f proje 
Dişli kutusu etüt + proje 
Diyarbakır Tekstil etüdü ve projesi 
İSfoma Termik Santral etüdü 
Elbistan Santrali I. ve 11. üniteler 
Yolcu gemisi (yapım) 
4 Kösler inşa (yapım) 
3 cevher gemisi (inşa) 
Televizyon proje 

5. 
3. 

10. 
30.5 
30. 

8.8 
1.0 
5:0 
0.2 
5.0 

5Ü.0' 
75.0 
15.0 
10.0 
3G.4 
20.0 
30.0 
38.0 
46.6 

419.5 
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IV - DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI BÜTÇESİ : 
A) DPT nin 1968 - 1971 yılları itibariyle bütçelerinin seyri : 
[Devlet Plânlama Teşkilâtının 1968 yılından 1971 yılma kadar olan bütçe ödenekleri 

1968 MALÎ YILI 
(A/ l ) Cari harcamalar 

(Bölüm Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizımet giderleri 
15.000 Kurum giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

Yekûn 

Bütçe raikarmı 

9 718 215 
1 910 150 

160 003 
6 

437 000 

12 225 374 

(A/2) Yatırım harcamaları (Kalkınma Fonu) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 39 500 000 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alımları 

ve onarımları 500 000 

Yekûn 40 000 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 
35.000 Sosyal transferler 19 800 
36.000 Bore ödetmeleri 2 000 

Yekûn 21 801 
(A/ l ) Cari harcamalar 12 225 374 
(A/2) Yatırımlar 40 000 000 
(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer har

camaları 21 801 

(A/1) + (A/2) + (.A/3) = 52 247 175 

aşağıda gösterilmiştir. 
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(Bölüm 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

•Ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
(Çeşitli giderler 

1970 MALÎ YILI 

(A / l ) Oari harcamalar 

Bütçe rakamı 

9 302 488 
2 129 000 

60 003 
200 005 
799 650. 

Yekûn 12 491 146 

(A/2) Yatırım harcamaları (Kalkınma Fonu 

21.000 Etüt ve proje giderleri 69 800 000 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alımları ve 

onarımları 1 034 000 

Yekûn 70 034 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 28 198 001 
35.000 Sosyal transferler 29 160 
36.000 Borç ödemeleri 2 000 

CA/i) 
(.A/2) 
(A/3) 

Yekûn 
Cari harcamalar 
Yatırımlar 
iSermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

' 28 299 161 
12 491 146 
70 034 000 

28 299 161 

(A/l) + (A/2) + (A/3) = 110 324 307 

129 — 
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B) 1971 yılı Bütçe uygulaması : 
a) Cari harcamalar : 
1971 yılı Bütçesi cari harcamalar ödenek tutarı (20 23G 523) lira ödenekten 30 Kasım 1971 itibariyle (18 536 136) lira ödeme emrine bağlan

mış, bundan (13 771 411) Tl. sı sarf edilmiştir. Yıl sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanacağı düşünülmektedir. 
Bunun yanında hizmetle ilgili yurt içi ve yurt dışı yolluklar kesimi harcamaları bütçe ödeneğini tamamen harcıyacak bir görünüştedir. 
Yakacak alımları ödeneğinden merkez binasının ısıtma giderleri Dışişleri Bakanlığınca karşılanmakta, mevcut ödenek ihtiyacı yeterli görül

mektedir. 
Netice itibariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı 1971 yılı cari bütçe ödeneğinin ihtiyaca kâfi gelebileceği, harcanmryan ödenek miktarının geçen 

yıldan çok daha düşük bir seviyede kalacağı düşünülebilir. 

b) Yatırım; harcamaları : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının «Sektörlerde gelişmenin genel görünüşü» başlığı altında 147 No. lu yatırımların sektörlere göre dağılımı 

tablosunda 1968 - 1972 devresinde (400 000 000) Tl. lık (Kalkınma Fonu) gösterilmiş ve 298 nci sayfa 5 nci paragrafta « uygulamaya 
yönelmiş sınai arastınna, projecilik ve mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi zorunludur. Bu nedenle I I nci plân döneminde imalât sanayiinde 
gelişmeyi hızlandıracak nitelikte teknolojik ve işletmecilik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin geniş ölçüde artırılması ve kamu kaynakların
dan desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Özellikle bu amaçla ve diğer ekonomik teknolojik gelişme çalışmalarını desteklemek için 1968 - 1972 ara
sında kamu kaynaklarından (400 000 000) Tl. tutarında bir «Kalkınma Fonunun» tesis edileceği öngörülmüştür. Devlet Plânlama Teşkilâtı büt
çesinin yatırım harcamaları bölümünde mütalâa edilecek bu fonun kullanılmış usulleri yıllık programlarda belirtilecektir.» denilmektedir. 

1968 - 1969 ve 1970 yılı programlarının uygulanması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararının özel projelerle ilgili kısmında 60 ve 68 nci maddeler
de söz konusu edilen araştırmalar için 5 yıllık devre ödeneği (400 000 000) Tl. dan 1968 yılı için (40 000 000) Tl. aynlmış ve bunun 
(38 000 000) Tl. DPT bütçesinin 21.111 nci «Etüt ve proje giderleri» maddesine ve 1969 yılı için (50 000 000) Tl. ayrılmış ve bunun (43 600 000) 
Tl. 1969 yılı bütçesinin aynı maddesine; 1970 yılı için (69 800 000) Tl. aynlmış ve bunun (54 644 000) Tl. sı 1970 yılı bütçesinin aynı maddesine 
ve 1971 yılı için (60 000 000) Tl. ayrılmış ve bunun (31 100 000) Tl. sı 1971 yılı bütçesinin 21.111 nei maddesine konulmuştur. 

1971 yılında projeler için aynlan (31 100 000) liranın (23 135 380) lirası ödeme emrine bağlanmış ve 30 . 11 . 1971 tarihi itibariyle (17 928 483) 
lirası fiilen sarf edilmiş, kalan ödenek de bütçe yılı sonuna kadar devam eden projelere sarf edilecektir. 

1972 yılı bütçesinde, bu kabil projelerin ilgili kuruluşlarca yaptııılması öngörüldüğünden, sadece il plânları çerçevesinde öngörülen projeleri 
millî kalkınma plânları hedefleri yöneliminde hızlandırmak amacı ile yaptırılacak etüt ve projeler için kullanılmak üzere (10 000 000) Tl. ödenek 
ayrılmıştır. 

Ayrıca, 1972 Malî yılı «Bütçe ve çağnsı ve program bütçe hazırlama rehberi» esaslanna uyulmak suretiyle, geçen senelerde yatırım tertibin
den karşılanmakta olan teknik ve sözleşmeli personel ücretleri ile iç ve dış gezi yollukları, cari harcamalardaki ilgili maddelerine konulmuştur. 

Bundan dolayıdır ki, ilk nazarda Devlet Plânlama Teşkilâtı cari harcamalarında görülen büyük artışın fiilî olmayıp, yukarda izah edildiği 
üzere geçen senelerde yatırım tertibinden yapılan cari harcamaların bu yıl ilgili olduğu cari harcamalar cetveline konulmasından ileri gelmek
tedir. 
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Raporun ileriki bölümlerinde bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 
Devlet Plânlama T eşildi âtının 1968 - 1971 yıllarında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen (400) milyon liralık kalkınma fonu çer-

çeçevcsinde üstlendiği etüt ve projelerin yıllar, firmalar ve harcamalar itibariyle seyrini gösterir ayrıntılı cetvel, ektedir. Sözü edilen projelerden 
henüz bitmemiş olup, 1971 yılı sonuna kadar ikmali gerekenlere bugüne kadar yapılan ödemelerle yıl sonuna kadar yapılacak ödemeleri gösterir 
cetvelle 1971 yılında hangi projelere ne miktar ödendiğini ve yıl sonuna kadar ödenmesi gerektiğini gösterir cetvel de ayrıca ekte yer almak
tadır. 

Bahis konusu etüt ve projelerin tümünün 1971 bütçe yılı sonunda tamamlanması gerekmektedir. Bu mahiyette projeler için, yukarda da be
lirtildiği üzere, 1972 yılı Bütçesine ödenek konulmamıştır. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Bu ödenekten (1 000 000) Tl. sı Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine ihracatın geliştirilmesi gayesine matuf projeler için Ticaret Bakanlığı 

bütçesine «İGiEME'ye, aktarılmış, kalan miktar ise Malî yıl sonuna kadar maddenin gerektirdiği hizınothıre tahsis edilmek üzeri1 bekletilmek
tedir. 

1968 - 1971 yılında akdedilen sözleşmelere ait cetvel 

Taahhüt tuLarı 

1<9'(>8 

5 5 0 O00 
ı (;}'Ö2 0 0 0 

412:9 1120 
; 500 000 

; öoo ooo 

500 000 
I 3'38 100 

317 '300 
794 500 
890 200 

498 200 

1969 

3 000 

- -

i 

000 

-— 

—, 
— 
--* 
— 
— 

—. 

4970 

— 

—-
3 300 000 

— 

— • 

— 
— 
— 

—, 

11971 

• — 

— 

• -

- — 
— 
-— 
— 

— 

Düşünceler 

İş bitmiştir.. 
İş bitmiştir. 

İş bitmiştir., 
İş !bitmiştir. 

İş ibitmiştir. 

Ödeme yapılmamıştır. 
İş Ibitmişitir. 
İş bitmiştir. 
İş 'bitmiştir. 
İş bitmiştir. 

.İş bitmiştir., 

İşin adıi Konusu 

.1. Eleonamislt Int. 
2. Litton 
'3. Ayyılduz 

4. Mdtag 
• 5 . E. İ. E. 1. 

5. a) E. İ. E. iİ. 

6. Boehltel Franee 
7. Ohemicol 'Oonıs.Öoor. 
8. Oheminool Oons, Coor 
9. N. D. Leaı 

10. Tempo 

Tabiî gazdan kimyevi madde imali 
Küçük Menderes havzası etüdü 
Döküınlhaneler Forging tesisleri fiz. 
eltüdü 
Zamantı 'bölgesi çinko kurşun etüdü 
Zamantı böLgesi çinko kurşun rezerv* 
sondajı 
Zamantı böligesi çinko kurşuni reizenv 
sondajı 
İrak'tan Türkiye'ye tabiî gasz nakli 
Türkiye'de furtüna'l imali 
Türkiyıe'de (borcu ima. 
Basra Akdeniz arası ulaştııima etüdü 
'Güney - Doğu'da sermaye yatınım 
imk. araşitinim ası 
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Taaihhüt tutarı 

İşin adi 

11. Ekonomist tııttellgense 

12. 
13. 
14. 
15.. 
16. 
•17. 
18. 
1:9. 
20. 
21. 
2'2. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29, 
30. 
31. 

1 1 E , G. M. 
'Stolber.g 
Trundle 
Alaçam 
Basooo 
Cevdet Kösemen 
Mira Kolektif 
IMİİm Kolektif 
A. Rumeli S. Gökçe 
Sad-a 
Del - Monte 
'Tuğrul Ansay 
C. N. ITarvvood 
Ayyıildi'z 
Mustafa Saibri iSözeri 
'Rüiçhan Işık: 
Musitaf a Tosun 

Muâtaıfa Rıenksidbulut 
Nurfkuit Ihan 
Metag 

î. Alaçam 

5. Kudret Mavitan 

Konusu 

Türk guda sanayiinde yatırım inik 
araştırı İması 
Yeraltı suyu geliştirme projesi 
Zamanlı projesi çinko kurşun etüdü 
Otomotiv endüstrisi 
Türkiye'de asbest sabalarının etüdü 
Taze meyva ve sebzelilerin ihracı 
Basınçlı kablar kazanlar 
Demir - çelik 
Otomotiv Eut. araştırıl. 
Yüksek gerilim izalâtör 
Türkiye'nin gübre ihtiyacı 
Konserve sanayiinin geliş. 
Anonim şirketlerle ilgili araştırına 
Otomotiv endüstrisi 
Demir ve çelik araştır. 
imam - hatip okulları ile ilgili araştırma 
Yeni aıçılacalk üniversite. 
Proje plânlaması hakkında kitabın 
DPT ye devri 

1967 ithalâtının dağılımı 
Kooperatifçilik araştırma. 
Banaz ve G-ebze civa .sahalarımın 

1968 

670 004 
7169 166. 

1 3121 2001 
381 360 
536 05,1 
520 397* 

40 000 
•60 000 
20 00O 
15 000 

100 000 
90 800 
(26 020 

213 380 
512 .195 

la 9 000 
>15 000 

1969 

—« 
1 006 90Ö 

— • 

663 949 
—. 
— • 

— 
—. 
— • > 

—-
363 200 

— • 

—• 
341 463 

—. 
— • 

1970 

— 
690 1200 

—• 
—. 
—. 
— 
— 
—• 
—• 
— 
—. 
— • 

— • 

— • 

—• 
—. 

1971 Düşünceler 

— iş bitmiştir, 
— İş bitmiştir., 
— iş ibitmıişitir. 
— iş bitmiştir. 
— iş bitmiştir. 
— ,İş .bitmiştir. 
— iş bitmdşti/r. 
— ,Iş bitmiştir, 
—• İş bitmiştir.. 
— İş bitmiştir. 
—• iş bitmiştir. 
— İş bitmiştir. 
—• Sözleşme feshedilmiştir. 
—• İş bitmiştir.. 
— iş bitmiştin'. 
— İş bitmiştir. 
—• İş bitmiştir. 

10 000 

15 000 
5 000 

etüdü Ayitık fatura 
mukabil öden. 

Türkiye'de ımermen- sahalarının etüdü 2 025 000 2 475 000 

Helikopter ve küçük uçak imali 60 000 140 000 

iş bitnıiştir. 

İŞ bitmiştir. 
İş bitmiştir. 

Sözleşme 1971 malî yılın
da sona ereoelk. 
-Sözleşme 1971 malî yılın
da sona erecektir. 
İş bitmiştir. 
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İşin adı Konusu 1968 

34. Şada Türkiye'de hayvan yemi ihtiyacının 
tcsbiti 175 OOO 

35. Türîdye Şelfeer Faib. Türkiye'de hayvancılığın gteliiş'tirilraesi '2 500 000 
11. Tuıbi'talk Fon Lisesi programımın uygulanıma'sı 11. 160 000 
3'6. Konan Bülütoğlu Sanayide maliyet unsuru Vasıtalı-

vergiler ve bunların optimal da'ğıh1. 
.37. Hüseyin Yeğin Y-aş meyva ve selime ihracını ge1! iştin me 
38. Dilok İnşaat istatistik! denelerin kıamputoi'e akta

rılması — 
3İ9. Prof. Şakır Berki Topraik hukukunun iuce. 
40. 'Muıstafa Renksizbulut. 1967 yılı ithalâtının kullanılış yerine 

gö. da. — 

42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
512. 
58. 
54. 
55. 

Bechtel - M C 
Ayhan Şenyuıva 
Saim Kemdir 
Ayyıldız 
E. î. E. t. 
Ensa 
Prof. Orhan Tuna 
Hüseyin Karaca 
B. Nail Asaf 
Gbomicoı 
Mr. Ole .Ilelw:eg 
Tökscr 
Ayyıldıız 
Chemioo 

Çukurova bölgesel kalkınana plânı 
İihracat kredisi sigortası 
İstatistiki güvenirlik eşiği fizibilite et'üdü 
hbrging pres tesisi eri fizibilite etüdü 
Zamantı böl. sondaj 
RCH memleketlerinde Ilid. su tür. fizibilite etüdü 
Türkiye'de toplu iş sözle'Şınel erinin tesirleri 
Elektronik hesap merkezinde proje değer'len. 
Kıbrıs'a müteveccih ihracat ve Kıbrıs'tan ithalât 
Bandırma'da boraks 1 borik asit 
Türkiyelim Güney sahiller inin kalkrnıması 
İzmir istikşafı ulaşım etüdü 
A. B. I), ye yapılacak ihracatın araştırılması 
Türkiye'nin; 10 yıllık petrol ürün arz ve talep 
etüdü 

Taahhüt tutarı 

1960 1970 1971 Büşünceler 

5 000 OOO 
1 200 OOO 2 >60O 000 

Jiş bitmiştir. 
iş bitmiştir. 
İs bitmiştir. 

28 000 
(İO 000 

6 750 
15 000 

İş '.bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İs bitmiştir. 

25 OOO 

4 '378 000 
G 150 
1 OOO 

175 OOO 
4 200 OOO 

245 000 
55 000 

6 300 
4 500 

423 12$ 
2 270 000 

508 500 
717 '800 

fış bitmiştir. 

İş bitmiştir. 
İş 'bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiş11 ir. 
İş 'bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir.. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İş bitmiştir. 
İptal edilmiştir, 

438 400 '11)71 malî yılı sonunda 
sona ere. 
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İşin adı 

56. Mötasr 

Konusu 

Türkiye'nin bakır zuhurlarının fizibilite etüdü 

57. M^'tae; TürkiycVle nikel zuhurlarının fizibilite eJtüd'ü 

58. Türnaş 

o .9. 'Hasan Ekici 

60. :Sand - & 

61. Kep Ticaret 

62. ıSairn Bindin! 
63. ESİ 
m. Tüda^ 

65. Alaçam 
616. Sema 

67. Ayhan Oilktgiııoglu 

68. (Civa işietmeleri A. Ş. 
E. î. E. I. 

69. Tekmas 

Tiufldye genel g-ülbre, genel camı, yaş meyva ve 
sdbze nakliyesi dlektıronik 'bilgi işlemi etüdleri. 
öüney - Akdeniz sahil şeridi üzerinde sondaj ve 
jeo. etüd. 
Mardin, Siirt bölgesinde alsıfaltiit depozitlerimin 
işle. 
Şirnaik ve haıibolit asfaltit zuhurlarının pre fizi-
ibilite etüdü. 
Zaıma'iıti' Çakıl Pınar Galerisinin açılması 
Altın araıştır'ması 
Türlkiye'de taze meyva ve sdbze ihraç altının1 geliş
tirilmesi 
Asbest maden tesis ve fizibilite etüdü 
Türkiye'de tekstil sanayiinde stok bonitröl prolb-
lemi çözüm yollunun Sümeılbanllv tekstil sanayiinin 
tatbikî 

Türkiye'de gıda maddeleri ihracatının geliş'tiril-
m'esi 

Civa yatâklarımn aranması 
lvOD memleketlerinde 'kömür potansiyeli 

Taahhüt /tultarı 

19!69 1970 19'71 'Düşünceler 

İİI971 sonuna kadar aylık fatura ile 
ödeoimıefctedir. 19711 malî yılı sonunda 

sona ere. 
19711 sonuna kadar aylık fatura ile 
ödeamekîtedir. T07Î1 malî yıh sonunda 

sona ere. 

:ÎO0 000 1 '700 O0O — İş Mtmdştir. 

1T5 0OÖ — — İş bitmiştir. 

74 456 — — İş hitmiş'tir. 

— İş bitmiş t ir. 
— İş bitmiştir. 
— iş 'bitmiştir. 

— İş ibitmiş'tir. 
— İş (bitmiştir. 

425 O00 — — İş nitmiş'tir. 

10 000 30 000 — İş (bitmiştir. 

5 000 000 10 000 0€O — İş bitmiştir. 
— 60 O00 140 000 11971 malî yılı sonunda 

«ona ereodktir. 

40 000 
25 '000 
:?73 000 

60 000 
938 000 

— 
200 000 

— 

, 
2 381 520 
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İşin adî Konusu 

70. 
711. 

72. 

73. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 

81. 
82. 
,83. 
84. 

8(5. 

m. 
87. 

88. 

T. C. Emekli Sarıldığı 
Tekser 

Dr. Tayla'ii Lünel 

General Mining 
Aytyıldız 
Hasan Muimcu 

SPDA (ıMr. Ole Hclweg) 
T. Kömür İşletimeleri 
Yiğit Alemdar 
Ayfhan Çilingire ğhı 
O. D. T. Ü. 

Owais Bayunus' 
Gündüz Yaıpgu 
•Et ve Balık Kurumu 
Tümaş 

Eltffibank 
T. Şeker Fabrikaları 
Türkiye Emıiâlk Kredi Ban
kası 
Prof. Okıtay Yenad 

Türk köyünde mıodernleşmie .eğilimleri 
İs'tanlbul ulaşum e'tüdü 

Maden etüt projelerinin jeoloji ile iligilli kısa'mla-
rının tetkilkli 
Bakır - nikel araışitıırması 
Ortak pazar demir - çelik etüdü 
Artvin ve Sivas bölgesi ibafcır yaltaklan fizibilite 
etüdü 
Belek Tatil Köyü fizibilite etüdü 
Kozlu kö!mür rezervleri 
însangücü talep modeli 
Yaş meyva ve sdb'ze etüdü 
Anlket değerlendirme etüdü. 

Asfalt projesinim değer. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân eğitim modeli 
Balıkçılık projesi 
O'tiomatik bilgi işlem projesi 

Ö'zett ihltısaıs komisyonu içini 
Besi projesi 

Reform komisyonu için 
Para ve kredi 

iTaalhUnüt Itultarı 

1969 

: 

~ 

16 000 
— 
— 

—. 
— • 

— 
—• 
— 

— 
— 
— • 

— • 

-^ 
— 

11970 

2 000 
1550 000 

—. 
'2 000 000 

1210 000 

115 000 
$78 7O0 
1081 000 

7 500 
— 
—' 

41 OOO 
— 

87 300 
— 

— 
— 

19171 

— 
5150 000 

• — 

1 OOO 000 
— 

— 

, 
— 

60 000 
150 000 

5 750 
7 500 

100 000 
350 000 

'250 OOO 
11 500 OOO 

CDüışüncek 

İş nitmişjtir. 
1971 malî yılı 
sona erecek. 

îş İbiltmişltlr. 
iş ibiltmişitiır. 
İş bitmiştir. 

İş .'bitmiştir. 
İş 'bitmişltir. 
i ş 'biltmişitir. 
İş bi'tmişltir. 
FesJh/ödd'ldi. 
1971 malî yılı 
sona erecek. 
İş (bitmiştir. 
İş bitmişıtir. 
Devanı ediyor. 
1(971 malî yıilı 
"bitecek. 
iş bitmiştir. 
Devam ediyor. 

îr 

sonunda 

sonunda 

sonunda 

75 OOO 1§ bi'tmişltir. 
20 000 l'97'l yılı sonunda İ l e 

cektir. 
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Firma adı 

Metag 

Mim Koli. Sti. 

Alaç/am 
Ohemicio 

Metag 

Metag 

Tiimıaş 
Türnaş 
Alaçam 

Tokmaşf 
Tekser 
General Mining 
S. P. D. A. 
Ayhan Çilinıginoğlu 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

21.111 nci «Etüt ve proje giderleri» 1971 malî yılı ödeme durumu 

Bütçe (ödeneği : 31 000 000 

Konusu 

Zamjaınltı - çinko - kurşun etüdü 

Oltornıoıb'i'l eratıramaınlıarı 
Cüva safhalarının etüdü 

Meırsmea.' salıalllaırınan etüdü 
Türküye'nin 10 yıllık pejtrol ürünlerindin arz ve ta
lep etüdü 
Türkiye'de nikel sahalarının eitüdü 

Türkiye'de bakır sahalarının eltüdü 

Genel cam, gübre, yaş meyva ve sehze etüdü 
Taze meyva ve seibze ihracatı 
Asbest sabalarının .etüdü 

RCD memleketlerinde kömür potansiyeli 
İstanbul ulaşım etüdü 
Türkiye'nin bakır ve nikol sahalarımın etüdü 
Beloık Tatil köyü 
Yaş meyva ve sebze etüdü 

Taahhüt 'Geçen senelerde 
tu tan ödenen 
Lira Lira K. 

Aylık fatura ile 
ödenecek 10 365 908 

20 000 15 000 
Aylık fatura ile 
ödenecek 4 777 950 

4 500 000 4 900 287 

1 374 840 1 393 739 20 
Aylık f aitura ile 
ödenecek 1 900 858 48 
Aylık fatura ile 
ödenecek 1 999 025 23 

2 000 000 1 800 000 
60 000 40 000 

Aylılk fatura ile 
ödenecek 9 245 926 

200 000 .60 000 
1 100 000 550 000 
5 454 000 1 981 896 

58 000 $ 376 588 
60 000 — 

1.3.1971 den 
1.12.1971 e 

Ikadar ödenen 
Lira 

12:1 852 
5 000 

1 136 693 

62 987 

1 264 454 

1 910 954 
200 000 

20 000 

24 722 
— 

275 000 
841 087 
764 586-

15 000 

K. 

31 

47 

65 

14 

75 

58 

Malî yılı 
sonuna kadar 

ödenecek 
Lira K. 

— 

1 500 000 
548 780 45 

62 987 

800 000 

1 200 000 
• — 

— 

140 000 
275 000 

—. 
— 

Feshedildi 
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Firma adı Komru&u 

O. D. T. Ü. 
Owais Bayının s 
öündüz Yapgu 
Et ve Balık Kurumu 
Tiümaş 
Etibank 
T. Şeker Fabrikaları 
Emlâk Knedi Banikası 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Prof. Oktay Yenal 
«R» formjüliünüin verdiği yetki
ye isitinaden yarpılan harcamalar 
Yukarıdaki projelerin gayrinıu-
ayyen giderleri karşılığı 

Anlkeıt değerlendirme işleri 
Asfaltit projesinin değerlen. 
3 ;iıcü Beş Yıllık Plân eğitim modeli 
Batakçılık projesi 
Otomatik bilgi işlem projesi 
Reform Komisyonu ihtiyacı için 
Besâ projesi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reform Korniş: 
için 
1971 yılı genel hayvan sayımı 
Bara ve kredi 

GENEL TOPLAM 

1.3.1971 den Malî yılı 
Taahhüt O ecen senelerde 1.12.1971 e sonuna kadar 

tutarı ödenen kadar ödenen ödenecek 
Lira Lira K. Lira K. Lira. K. 

50 000 
9 750 
7 500 

287 300 
350 000 
250 000 

11 500 000 

75 000 
1 000 000 

20 000 

— 
-̂~ 

;87 300 
— • 

— 
— 

_.. 
—. 

39 '981 
9 750 
7 500 

100 000 
90 000 

250 000 
(i 500 000 

75 000 
1 000 000 

5 000 

94 10 018 
— 
— 

L00 O00 
260 000 

— 
5 000 000 

• — 

15 000 

(Ki 

— 3» 105 634 18 500 000 

— — 2 863 010 49 

19 494 477 91 17 825 204 1 13 274 79fi 
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Firma adı 

30 . 11 . 1971 tarihi itibariyle 1971 malî yılı sonuna kadar devam edecek projelerin listesidir 
1971 malî 

yılında ödenen 
30 .11.1971 

Konusu Taahhüt tutarı Lira K. 

Metag 
Alaçam 
öhömieo 

MJetaıg 
Metag 
Tekmaş 
Tefoser 
O. D. T. Ü. 
¥ii ve Balık Kurumu 
Tümaş 
Türkiye Şeker Fabrikaları 
Prof. Oktay Yenal 

Civa sahalarının eltiklü 
Mermer sahalarının etüdü 
Tünkiye'nin 10 yıllık petrol ürünlerinin arz ve ta
lep etüdü 
Nikol sahalarının etüdü 
Bakır sahalarının etüdü 
11DD memleketlerinde kömür potansiyeli 
İstanbul ulaşım etüdü 
An.keıt değ eri endirme 
Balıkeılık proj esıi 
Otomatik bilgi işlem projesi 
Besi projesi 
Para ve 'kredi 

GENEL TOPLAM 

Yıl sonuna 
!kadar 

ödenecek: 
Lira K. 

46 
Aylık fatura 

Aylık fatura 
Aylık fatura 

ile 

ile 
ile 

4 000 000 

1 374 840 

200 000 
1 100 000 

50 000 
287 300 
350 000 

11 500 000 
20 000 

1 

1 
1 

6 

136 693 

62 987 
264 454 
910 954 

275 000 
39 981 

100 000 
90 000 
500 000 
'5 000 

47 

i65 
14 

94 

1 

1 

6 

500 000 
648 780 

£2 987 
800 000 
200 000 
14 000 
275 000 
10.018 

100 000 
260 000 
000 000 
15 000 

06 

11 385 071 20 9 911 785 51 

C) Devlet Plâaîama Teşkilâtının 1972 malî yılı bütçe teklifi : 

Devlet Planlama Teşkilâtı 1972 yılı bütçesi cari harcanmaları içlin (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 35 358 938 llira, yatırım harcamaları 
(A/2) işaretli re.tvelde gösterilmiş ••olup, 161 259 003 lira. ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
410 072 001 lira ki, toplam olarak 606 689 942 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Devlet Plânlama. Teşkilâtının 1972 bütçe teklifi önceki ydlara, göre, gerek konulan ödeneklerin bolünü mü, gerek amaç I ar yönünden önemli deği
şiklikler taç.ynıakta;dır. Önceki yıllarda cani nitelikte olup yatırım eetveMerinde yer alan bir kısmı giderler (sözleşmeli personel ücretleri, yollukları 

ve (IJ.) formülünün verdiği yetki çerçevesinde yapılan di'ğer cari giderler) 1972 bütçesinde, «Maliye Bakanlığının 1972 bütçe çağrısı ve program 
bütçe hazırlama reli berin d eki» esaslar göz önünde bulun duru! arak, giderin niteliği itibariyle ilgili olduğu bölüm ve maddelere konulmuştur. 1972 
bütçesiniJI özellikleri harcama türleri itibariyle aşağıda sunulmuştur. 
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(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm 1.971 1972 Faz] ası 

21.000 
23.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

60 000 000 J60 500 003 150 500 000 
600 000 759 000 350 000 

32.000 
33.000 
34.000 
35.000 
36.000 

40 000 007 

2 000 

200 000 000 
200 000 000 
10 OOO 001 

70 000 
2 000 

200 000 000 
200 000 000 

69 999 

Eksiği 

(•) 

o (*) 

(•) 

12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Top'lam 

16 659 264 
2 232 250 

35 003 
500 005 
810 001 

20 236 523 

28 396 429 
(5 227 500 

60 003 
150 005 
525 001 

.35 358 938 

.12 24J 817, 
3 996 250 

25 000 

15 000 

16 278 067 

504 652 
1 000 

350 000 
300 000 

1 155 652 

49 999 997 
191 000 

Toplanı 60 600 000 161 259 003 150 850 000 50 190 997 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

30 000 000 

Toplatın 40 002 002 410 072 001 400 069 999 30 000 000 

(*) 12.110, 12.261, 12.262, 12.310, 12.320, 12.330, 12.340, 12.370 ve 12.830 nci maddelere Maliye 
Bakanlığı Bütçesine konulan toplu ödenekten cem'an (15 703 150) Tl. lık aktarma yapılmıştır. 1971 
malî yılı bütçe ödeneğinden cem'an (170 000) Tl. da Dıs Ekonomik İlişkiler Bakanlığına Teşvik ve 
Uygulama Dairesinin ihtiyacı için ayrılmıştır. 
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a) Cari harcamalar (A/l) : 
1971 Bütçesinde (A/ l ) cari harcamalar toplamı 4 533 373 lira olarak gözükmektedir. Gerçekte 197.1 Bütçe Yılında özlük hakları iiç'in Maliye Ba

kanlığı toplu ödeneğinden (15 703 150) lira, yatırım harcamaları bölümünden de toplam (13 450 000) lira cari giderlere tahsis edildiğinden, fı'iilî carî 
harcamalar ödeneği (4 583 873 -i- 15 708 150 + 18 450 000) = 88 ö'8(i 528 liraya baliğ olmaktadır. Bunnn (.170 500) lirası Devlet Plânlama Tcşiklâtı 
bünyesinden ayrılarak Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına bağlanan Teşvik ve Uy gıdamı a Dairesinin ihtiyaçlarına ayrılmıştır. 

Görüldüğü üzere, Devlet Plânlama Teşkilâtının 1972 yılında cari harcamalarındaki fiilî artış teklifi (35 358 988 - o'.] G8B 523) = I 072 4.15 liradır. 
Önceki yıla oranla % 5 lik bir artışı ifade, etmektedir. 

Teşvik ve Uygulama Dairesinin ayrılmasına karşılık, yeniden, kurulmakta olan kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi ile İl Plânlaması danış
manlıklarının ek ihtiyaçları nazara alındığında artışların normal olduğu kolaylıkla söylenebilir. 

b) Yatırım harcamaları (A/2) : 
Yatıran harcamaları tertibi için 1972 teklifi (161 259 008) liradır. 
Bu ödeneğin (150 000 000) lirası Toprak Reformunun gerektirdiği etüt, proje, araştırma ve benzeri hizmetlerin görülmesi için konulmuştur. 

(10 000 000) liralık ödenek il plânları çerçevesinde öngörülen projeleri millî kalkınma plânları hedefleri yönelimlimle hızlandırmak amacıyle kul
lanılacaktır-. Bu konuda raporun ülgili kısımlarında daha geniş bilgi veril miştilr. 

Geri kalan (1 259 000) liranın (500 000) lirası hizmet binaları etüt ve proje giderleri, (409 000) lirası malana ve teçhizat alımları, (850 000) 
lirası da taşıt alımları iiein sarf edilecektir. 

Daha önce de bclirttildiği üzere, bu tertibe önceki yıllarda Kalkınma Fonundan konulan ödeneklere, Fonun amacına lilişkin hizmetlerin ilgili 
kuruluşlarca, yürütülmesi söz konusu olduğundan, 1972 yılında yen- venilımemiştir. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) : 
1.972 Bütçesinde bu tertibe (410 072 00i) lira ödenek teldi)' edilımiştir. 
Bunun (200) milyon lirası Toprak Reformunun gerektireceği kamulaştırma ve satmalmalar için, (200) milyon lirası da kalkınmada öncelikli yö

relerde tarımsal geliştirmeyi ve çiftlikleri desteklemek amacıyle kullanılacaktır. 
Kalan miktarın (10) milyon lirası il plânları için öngörülen projelerin desteklenmesi amacıyle il özel idarelerine yardımlar şeklinde kullanıla

cak; (70 000) lirası yiyecek yardımı, (2 000) lirası da geçen yıllar borçları için sarf edilecektir. 
Önceki yıllarda bu tertibe ihracat ve turizmi geTıştirine programı ve projeleri için yapılacak aktarma ve ödemeler için konulan ödeneğe bu hiz

metlerin ilgili kuruluşlarca yürütülmesi öngörüldüğünden, yer verilmemişti"]'. 
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d) Personel durumu : 

1. 1057 sayılı Kanunun değişik 237 nei maddesinin (e) fıkrası ile 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddeleri ve 99 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi maihfuiz tutulmuş olduğundan bu maddelere g-öre sözleşmeli personel istihdam imkânı devam etmektedir. Bu itibarla teşkilâtımız 1972 Mitçe 
yılında da anılan maddelere göre sözleşmeli eleman çalıştırılabilecektir. 

Personelle ilgili bilgileri .gösterir cetveller aşağıda sunulmuştur. 

Cetvel 1 : Personel mevcudunda 1968 - 1971 dönemindeki değişmeler 

Görev yeri 31 
Adedi 

10 \ 1968 31 . 10 . 1969 3 1 . 8 . 1970 :i . 12 . 1971 

ıMüisteşarl] Lk 
Genel ıSdkreterlik 
İPD 
BFD 
KD 
TUD (*) 

19 
142 
83 
56 
77 
65 

38 
173 
9Ü 
71 
78 
91 

59 
212 

91 
69 
94 
93 

50 
199 
125 

67 
99 
79 

iTioplam 441 544 618 619 

(*) Teşvik ve Uygulama Dairesi Mayıs/1971 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığına devredilmiştir. Elemanların aylıkları 1971 Mitçe yılı 
sonuna kadar DPT tarafından ödenecektir. 
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Cetvel 2 : Sözleşmeli elemanların ücretleri itibariyle dağılımı 
Adet 

8 000 Tl. 
7 000 » 
0 750 » 
0 500 » 
(i 250 » 
G 000 » 
5' 750 » 
5 650 » 
5 500 » 
5 250 » 
5 000 » 
4 750 » 
4 500 » 
4 250 » 
4 100 » 
4 000 » 
3 750 » 
3 500 » 
3 250 » 
3 000 » 
2 750 » 
2 500 » 
2 250 » 
2 000 » 

Alanlar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
•) 
2 
o 
4 
11 
10 
1 
14 
7 
17 
15 
13 
16 
9 
10 
5 
17 
17 
23 
15 
13 
12 
15 

Toplam 253 

Not : Teşvik ve uygulama dairesinde görevli (66) sözleşmeli eleman bu listeye dâhil değildir. 
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Cetvel 3 : Yıllar itibariyle teşkilâtta çalışan personel durumu 

Yıl 
(i) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Baremli 
(2) 

17 
28 
40 
38 
41 
36 
43 
45 
42 
45 
52 

(D) cetveli 
(#) 
(3) 
o O 
13 
25 
26 
28 
35 
45 
52 
69 
82 
98 
300 

(E) cetveli 
•C) 
(4) 
2 
2 
2 
2 
— 

— 
— 
2 
2 
1 

Sözleşmeli 
(5) 
— 
6 
4 
6 
50 
127 
151 
207 
321 
418 
502 

Yevmiyeli 
(6) 
—. 
26 
49 
37 
— 
— • 

— 
— 
— • 

— 
— 
319 

Araş. Fonu 
(7) 
— 
— 
—• 
— 
— 
20 
— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 
(8) 

22 
75 
120 
109 
119 
218 
239 
304 
434 
547 
653 
619 

(*) 1 . 12 . 1971 itibariyle baremli •personel sınıfına geçmişlerdir. (Teşvik ve Uygulama Daire
sinde görevli 79 eleman dahildir) 
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Oetvel 4 : Personelin sözleşmeli - aylıMı dağılımı (xxx) 

1968 1969 1970 197J 

Barcmli 42 45 52 
(D) Cetveli hizınetM (x) 69 82 98 300 
(E) Cetveli hizmetli (x) 2 2 1 
Sözleşmeli (xx) 321 418 502 319 

434 547 653 619 

(x) Kadrolara intibak etirümi§lerdir. 
(xx) Yüksek öğrenimi ohmyanlar /cadrolara intibak ettirilmişlerdir. 

(xxx) 619 personelin 72 si diğer kurumlara ve üniversitelere mensubolup kalan 547 eleman DPT na tahsis edilen kadrolar karşılığı çalıştırıl
maktadır. 
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Cetveî 5 : 

— 146 — 

IMORSONUIİ .IHHUıAir 
(1 . 12 . 1971 i t ibariyle 

Unvanı 

Müsteşar, daire H. (Sen. Sek. 
(în. Sekreter , Uşk. Yani . 

._< — _, Müşavir 
'-e _5 S Şube Müdürü 
^ 0/ Tİ 

: s ^ ^ (ini]) 1-îaşkatu 
^ > ^ Muşa.vır Araşt ırmacı 

l/zman 
l/znıaıı Yardımcısı 

Yönetici ve teknik personel toplamı 

Memur 
••r .^ Sekreter 
^ g Daktilo 
S 0 Şoför 

;£ ^ Odacı. 
Diğer hizmetler 

Destek hizmetleri personel toplamı 

(ietıel. toplaim 

Mf'S. İ İM) SİM) Kİ) T I D (İS. I 

4 
-----

•> 

14 
10 

4 
4 
4 

58 
82 28 

2/ 
8)7 

op. 
İOL. 

- -
t > 

— 

Top
la: m 

5 
4 

1 n, 
! t ) 

16 
12 
J 

187 
148 

81 104 57 68 (î(i 14 

6 18 
4 8 

8 :):^ 

2 98 
1 40 

56 

41 125 67 

10 

:)(l 

99 

81 

18 185 

79 199 

41 

6 281 

9 619 

Raportör 
If. Turgut Toker 

Ankara Milletvekili 
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(A,1) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİK LAK KUSİMİ 
.12.110 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER 

886 114 

Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
SÖZ 1 ;EKMKI A VFdiS<)NHL f <mMT!/ERİ 

12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli ])ersoıU'i üc
reti 

12.202 Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleş
meli personel ücreti 
(Sözleşmeli personel üc. ivil eri toplamı : 

.10 360 000) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
.12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kuramları kesenek vo 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

56 804 

• > 
1 
2 
50 

600 
200 
000 
000 

1 

1 
1 
-1. 

1 

1972 yılı için 
Hüküm et ç/e istenen Komisyonca kalbııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Ijira Lira Lira Lira 

2 782 

60 
8 
7 

150 
1 280 

1 226 

472 

000 
000 
500 
000 
000 

971 
50 000 

1 

7 000 000 7 000 000 

16 360 001 16 360 001 

16 300 000 16 300 000 

60 000 60 000 

2 

1 

1 

782 

60 
8 
7 

150 
280 

226 
50 

472 

000 
000 
500 
000 
000 

971 
000 
1 

28 396 429 28 276 429 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLAR! 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti ' 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 Is güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplatın : 1 548 951) 

— 148 - -

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe distan/en. Komiısyoniea kaibul ed'ifen 

Madde Bölüm toplantı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Eira Lira Lira Lira Lira Lira 

379 301 

1(> 

62 

3 
81 

2 100 
250 

1 
500 

750 
750 

1 1 
1 1 
1 1. 

2 043 951 

2 
42 

250 
000 

1 
000 000 

•> 
o 500 
750 
000 

1 

1 

923 

2 
42 

951 

250 
000 

1 
000 000 

o o 
500 

750 
000 

950 950 950 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 375 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler perso
neli yolluğu 

12.920 Özel İhtisas komisyonları ve araştırana 
ekipleri yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter lalımdan ve giderleri 
13J30 Döşeme ve demirbaş alımlan ve güderleri 
13.140 Yayın alımlan ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 149 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
llükümetçıe âstenKen Komisıyomea kıalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

19 

39 

42 
32 

500 

500 

500 
500 

78 000 

45 000 

100 000 

150 000 
50 000 

150 000 

25 

100 

100 

000 

000 

000 
50 000 
100 000 

450 000 210 000 210 000 

75 000 

375 000 

640 000 

40 000 
25 000 
90 000 
400 000 
75 000 
10 000 

2 161 750 

10 000 

200 000 

3 010 000 

500 000 
100 000 
250 000 

2 000 000 
150 000 
10 000 

6 227 500 

10 000 

200 000 

2 260 000 

400 000 
75 000 
125 000 

1 500 000 
150 000 
10 000 

5 317 500 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

197 
lIü'künıot(,;,o istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira LİTa 

GENLL YöNLTİMLL İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik gMerlei'i 
13.230 Aydınlatma giderleri 
1.3.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

LLAŞT1RMA GİDERLLRİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - -telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tasıma giderleri 

TAŞIT İŞLET.ML YE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Müsteşarlık taşıt işletme ve onarma, gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma, gider
leri 
KtRA (İlDERLER t 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

347 000 

140 
45 
150 
5 
7 

000 
000 
000 
000 
000 

337 000 

75 
250 
12 

000 
000 
000 

144 750 

8 500 

136 250 

693 000 

425 000 

160 
50 
200 
-

10 

000 
000 
000 
000 
000 

890 000 

250 
000 
40 

000 
000 
000 

202 500 

7 500 

195 000 

1 700 000 

30 003 60 00 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GEİVEL YÖNETİMLE İLGİLİ IIİZMUT 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma, ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GLDERLLRİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak eıka.rılan 
Tüzüğün l 19 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER
LERİ ' Kesim toplamı 

BÖLGE PLÂNLAMASI VE PİLOT BÖL
GE PROJELER GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

— 151 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümete e istenen Komisyonı-a 'kafbıü editenı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

20 001 50 001 50 001 

20 000 50 000 50 000 
1 1 1 

500 005 150 005 150 005 

500 005 150 005 150 005 

500 000 150 000 150 000 
1 1 1 
1 1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.414 Kira bedeli 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

TANITMA GİDERLERİ Kesim toplamı 

16.310 Plân ve yıllık programların tanıtma ve 
uygulama giderleri 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
ULUSLARARASI ÎLÎŞKlLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 152 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe dstemteaı K^mâsiyonıca kalbul 'edilen; 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam.* 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

400 000 
100 000 

225 000 

200 000 

25 000 

40 001 

30 000 
1 

10 000 

20 000 

785 001 525 001 525 001 

500 000 225 000 225 000 

200 000 
25 000 

225 000 

200 000 

25 000 

40 001 

30 000 
1 

J0 000 

35 000 

200 000 
25 000 

225 000 

200 000 

25 000 

40 001 

30 000 
1 

10 000 

35 000 

10 000 10 000 10 000 
10 000 25 000 25 000 
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1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe îisıten'en Eoımiisiyoaııca kalbul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 886 114 28 396 429 28 276 429 

13.000 YÖNETÎM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 161 750 6 227 500 5 317 500 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 30 003 60 003 60 003 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 500 005 150 005 150 005 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 785 001 525 001 525 001 

CÂRİ HARCAMALAR TOPLAMI 4 362 873 35 358 938 34 828 938 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

KALKINMA EONU Kesim toplamı 

21.11.1 Etüt ve proje giderleri 
0 Devlet ıııenıurian aylık ve sözleşmeli per

sonel ücretleri 
0 Devlet memurları ve sözleşmeli personel 

geçici görev yollukları 
TOPRAK REFORMU 

21.180 Etüt ve proje giderleri (Bu ödenekten 
20 000 000 lirası Tapu ve Kadastro Mü
dürlüğüne, 20 000 000 lirası Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne, 67 500 000 lirası 
Topraksu Genel Müdürlüğüne, 7 500 000 
lirası Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne, 
5 000 000 lirası Veteriner İşleri Genel 
Müdürlüğüne, 2 000 000 lirası Devlet 
Üretme Çiftlikleri (Jenel Müdürlüğüne, 
2 000 000 lirası Zirai Mücadele Genel 
Müdürlüğüne, 20 000 000 lirası Yol, 
Su ve Elektrik Genel Müdürlüğüne, 
3 000 000 lirası Orman Bakanlığına ve 
3 000 000 lirası da Orman (Jenel Mü
dürlüğü bütçelerinin ilgili tertiplerine 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) 

1972 yılı için 
Hükümetçe isterien Komıisyonica kıajbul edi'Jien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira Lira Lira 

60 000 000 160 500 003 160 500 001 

60 000 000 

31 100 000 

26 000 000 

1 600 000 

160 500 003 

160 000 002 

10 000 000 

1 

1 

160 000 000 

10 000 000 

0 

0 

150 000 000 150 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümete e istenen Komisyo'nıca 'kalbul. edileni 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

HİZMET BİNALARI 
21.611. Etüt ve proje giderleri 

21.980 .Devlet memurlan emekli kesenemi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HLZMKTLKR SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611. Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt a>limlan 
21.000 ETİ'T VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT YE TAŞİT ALİM

LARİ VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 300 000 

600 000 

600 000 

600 000 

60 000 000 

600 000 

60 600 000 

>00 000 

759 000 

409 000 
350 000 

759 000 

160 500 003 

759 000 

161 259 003 

500 000 

624 000 

409 000 
215 000 

624 000 

160 500 001 

624 000 

161 124 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARÎ 

Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemeli Komüsiyoınica kalbııl ©diten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMÂLAR 

.')2JÖ0 Toprak Reformu ile ilgili kamulaştırma 
ve satmalına bedeli (Genel ve'Katma büt
çelere aktarmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.) 

11 - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

Mo.loO Kalkınmada öncelikli yörelerde tarım
sal geliştirme ve çiftlikler ile ilgili her tür
lü harcamalar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

• Î4.110 İl plânlan için öngörülen projelerin des
teklenmedi amacı ile il özel idarelerine ya
pılacak yardı mi ar 

ULUS LAEARAS I TEŞEK KV L11 ERK 
ÖDEMELER 

.'54.720 Uluslararası kurun? ve derneklere katıl
ma payı 

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 

200 000 000 200 000 000 

40 000 001 10 000 001 10 000 001 

40 000 000 10 000 000 1.0 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KUIIUJM, KURF-
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Devlet Plânlama Teşkilâtı Memurları öğ
le yemeğine yardım. (Mamur Tardım 
Sandığına ödenir.) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

(1KOWN YIL L A R BORÇLAR1 
Kesim toplamı 

.')(!.3.10 Kamıı İktisadi Teşebbüslerine olan peçesi 
yıllar borçları 

36.3)20 Diğer geçen yılllar borçlan 
TC A MUL A ŞTIRM A VE SAT 1 NAL i IA -
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü to])larm 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü tonîann 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 000 

500 
500 

2 000 

40 000 001 

2 000 

40 002 002 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiisy oraca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

70 000 

70 000 

2 000 

2 000 

70 000 

70 000 

2 000 

2 000 

500 
1 500 

200 000 000 

200 000 000 
10 000 001 

70 000 
2 000 

410 072 001 

500 
1 500 

200 000 000 

200 000 000 
10 000 001 

70 000 
2 000 

410 072 001 
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Rapor 
16 . 12 . 1971 

Bütçe Karma Komisyonu Başaknlığına 

İdari rejimi kabul etmiş olan memleketlerde olduğu gibi bizde de idare ille adaletin görev ay nlığı ve birbirleri karşısında özgürlüğü prensibine 
uyularak [idari uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve Anayasanın 140 ncı maddesinin kendisine verdiği diğer görevleri ita etmek üzere hem bir 
istişare organı ve hem idari Yüksek Mahkeme olarak Danıştay kurulmuştur. 

Danış t aynı görevleri; idarli uyuşmazlıkları ve dâvaları görmek ve çözümlemek, Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında 
düşüncesini bildirmek, Tüzük tasarılarım ve imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerim incelemek ve kanunla gösterilen diğer işleri yapmaktır. Danıştay, 
kanunların başka (idari yargı mercilerine bırakmadığı konularda ilk derece ve genel olarak üst derece Mahkemesidir. 

Anayasamızın 140 ncı maddesi Danıştaym kurul una, işleyişi, yargılama ve daire başkanlarının seçimi usulü, mensuplarının nitelikleri ile ataıı-
ımalai'i, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte ileıie<mcleri, haklarında disiplin, kovuşturması yapılması ve disrplin cezası uygulanması, 
mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim İlik teminatı esaslarına göre kamınla düzenleneceğini emretmiş ve buna dayanılarak 24 . 12 . 1964 tarihli 521 
sayılı Yasa çıkarılmıştır. 

2 0 . 9 . 1971 tarihli ve1 1488 sayı ile yapılan Anayasa değişikliği, !9(il Anayasamın, Damştayu ilişkin, 11.4 ve 140 ncı maddelerini de tadil etmiş, 
114 ncü maddesinde yeni prensipler koymuş, 140 ncı maddesiyle de Başkanı ile Başkanunsözcüsü::;''. kendi iyeleri, arasından üye tamsayısının salt 
çoğunluğu 'ile ve gizli oyla seçeceğimi, Başkan, daire başkanları ve Başloınunsözcüsünün görev sürelerinin 4 yıl olacağını ve süresi bitenlerin 
yeniden seçilebileceğini hükme bağlamıştır. 

140 ncı maddede yapılan değişiktik! e asker kişileri e ilgili yargı de neti minin askerî yüksek idare mahkemesince yapılacağı, askeri yüksek idare 
mahkemesinin kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri, Başkan ve üyelerinin nitelikleriyle atanmaları, disiplin ve özlük isleri, hâkimlik teminatı ve 
askerlik hizmetlerir.l'n gereklerine göre kanunla düzenleneceği presibi getirilmiştir. 

Anayasa değişikliğinin, geçici 14 ncü maddesine göre değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihle1 Danıştay Başkanlığı ile. Başkauunsözeülüğü görevle
rinde bulunanlardan bu gönevTerde 4 yılını dol lurnıuş olanların yerleri için, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde yeni secimi ti yapılacağı 
hükmıo bağlanmış ve bu hüküm yerine getirilmiştir. 

Anayasanın 114 ve 140 ncı 'maddelerinde yapılan değişiklik gereğince 52.İ sayılı Danıştay Ksnunu, Anayasa değişik İliklerimin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren G ay içinde değiştirilecek ve 140 ncı marldenin öngördüğü Askerî Yüksek İdare. Mahkemesi yine bu süre içinde ede arıtacak ka-
ııunlıa kurulacaktır. 

Hizmetin, niteliği ve yerine getirilme şekli : 
Damştay, Anayasanın kendisine verdiği görevleri! .'» ü idari işlere, 9 u idari dâvatlara, bai-.au 12 daire, il'e yapmaktadır. Bu ıdairelerin kuruluş ve 

görevleri, yargılama usulleri 521 sayılı Kanunda gösterilmiştir. Ancak, gerek Anayasa, değişikliği, gerekse h'5'7 sayılı ve K>27 sayılı Devlet Mieımur-
ları Kanununun .getirdiği yeni esaslar bakımından bu kanunda değişiklik gereikm.cktedir. Biuuın için Danış/tayda 1 nci Başkanın başkanlığında 
bir komisyonun hızla çalıştığı, bir taraftan yukarda belirtilen kanunların getirdiği yeni prensipler, diğer taraftan 521 sayılı Kanunun uygulanmasın-
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dan alman sonuçlar göz önünde tutularak lüzumlu değişikliklerin tesbitine başlandığı anlaşılmıştır. Her halde bu değişiklikler Anayasanın emrine 
uyularak 20.3.1972 tarihine kadar gerçekleştirilmiş olacaktır. 

ÖEiizm t̂im gelişmesi 

I - İdari işlere bakan üç daire; 

Tl 

G 
Yıllı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

ikan doku* 

1967 
1963 
1969 
1970 
1971 

ecen yıldan 
devir 

71 
371 
410 
661 

1 078 

: daire; 

37 677 
.27 878 
26 057 
28 -043 
36 233 

Yıl içinde 
gelen 

3 235 
3 606 
3 864 
5 519 
3 580 

30 003 
32 502 
35 608 
43 940 
60 561 

Çıkan 

o 

3 
3 
5 
o 

39 
35 
34 
35 
43 

935 
561 
619 
101 
698 

« 

792 
723 
622 
750 
519 

Ertesi yıla 
devir 

371 
416 
661 

1 078 
959 Kasmı 

27 878 
26 057 
28 043 
36 233 
53 275 Kasım 

Bu istatistiğin tetkikinden çıkan sonuç; dâva dairelerinin işlerimin yılklan yıla çoğalmakta bulunmasıdır. Örneğim; 1967 'de 30 003 dâva gelmiş 
iken, 1971 de bu ımilktar 30 Kasım itibariyle bir misi imden' fazla oarak 60 561 e yükselmiştir. Şüphesiz ıb unda Dervl'ot Memurları Kanununun intınak 
hükümlerinden çıkan uyuşmazlıklar büyük yer- tutmaktadır. Önümüzdeki aylarda Eımîekli Kanununun hükümlerime göre eski emeklilerin intibak
larıma başlanınca bu miktarın çok daha artacağı düşünülebilir. Bunun için senelerden beri üzerinde durulan, fakat Mr türlü gerçekleştirilmemiş 
hattâ prensıilbi dahi konuılıamamış dlan bölge idare 'mahkemelerinin süratle kurulması lâzımdır. Anca'k, bu suretledir ki, Danıştay gerçek görevi olan 
üst derece iıdane mahkemesi fonksiyonunu ifa edebilir. 

Danıştayca hazırlanıp Hükümete sunulduğu anlaşıllan kanun tasarısının, yine Maliye Bakanlığınca hazırlanmakta bulunduğu duyulan Malî Yargı 
kanunu tasarısı ile koordime edilip iki seksiyonlu alt mahkemeler prensibinin konulması ve buna göre zirvesinde Yargıtayın bulunduğu adlî yargı 
mahrutunun yanında, zirvesinde Danıştaym bulunacağı idari yargı mahrutunun kurulmasının yerinde olacağı mütalâasamdayım. 



14 — Danıştay — 162 — 

Yatırımlar : 
Kurumun kendi bütçesinden yatırımı yoktu?'. Bayındırlık Bakanlığı (A/2) -bütçesine --mevzu tahsisatla hizmet binası bu bakanlık tarafından 

Şubat 1968 de 10 556 000 liraya ihale edilmiştir. 1 000 günde bitun-esi' mukavele -icabından olduğuna göre. Kasım 1971. de ikmali gerekmekte idi. 
Fakat bir yıl kadar bir gecikme olacağı anlaşılmaktadır. 'Bina halen (-atı. seviyesindedir. Şimdiye kadar miitaahhide 4,5 milyon lira ödenmiştir, bu 
yıl! bütçiasine 7 300 000 lira konulması gerekirken, 2 761 000 lira konukluğu anlaşılmıştır. Ayrıca telefon santrali için 1 .196 000 liralık diğer bir 
ihale yapılmıştır. 

Sermaye teşkili ve transfer İjarcajmaJları : 
Harcamalar plâna uygun olup zanaatımda ve yerinde4 kulLanıl'mıştır. Kurumun PTT ve Petrol Ofise 17 625 ve hastanelere 71 912 'lira borcu 

vardır. 
Geçen yıl bütçe uiygulanıalsı : 
1. C/ari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarruf zihniyetiyle hareket edilmiştir. 
2. Danıştay 'meslek mensuplarından kauunsözcüleıu ile başyardımcı vie yardımcıların İdare ve Anayasa. Hukuku ve lisan bilgilerini artırmak 

amaciyle 1971 yılı bütçesine konulan kurs gideri 160 000 lira (K) formülünün saat -başına, âzami brüt 30 lira. teshil etmiş -olmasından, bu ücretle 
gerekli ilmî yeteneğe sahip kimse temin edilemediği için müşkülâtla karşılaşılmıştır. 

Birinci Başkanlık makam arabalsı için konulan 130 000 lira ödenek de muanııele ve transfer güçlükleri nedeniyle bugüne kadar kullanılamamıştır. 
3. Kadrolarda hizuueti aksatacak açıklar yoktur. 1971 ibütçcsiyile alınan 7 üye, 1 başyardımcı ve 20 yardımcı kadro.su ferahlık yaratmıştır. Ku

rulacak Askerî Yüksek İdare Mahkemesi de bir kısım işleri almak suretiyle bu istikamette yardımcı olacaktır. 
4. Yılı dçinjde maddeler arasında, birkaç aktarına yapılmıştır. 

Yemi bütçe telkliifleriyîe ügriHi dtüşünceiler : 
1. Mıthasebei Urmımiiye Kanununun âmir hüluhıilerine göre her hizmet karşıtlığı ödemek bütçede tam olarak yer -almışsa da; 
a) Teklif bütçesinin aylıklar bölümüııdeaı Maliyede, 3 000 000 liranın tenkis edildiği, bunun yılı içinde zorluk yaratacağı anlaşılmıştır, 
b) Tedavi ve ölüm. giiiderlterd olarak tesbit edilen 200 000 liranın memur başıma 125 lira hcsahedillerek 78 850 İ r aya düşürüldüğü, yıllar itiba

riyle bu ödemenin : 
Tl. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

60 625 
69 987 
DO 045 ' 
102 740 
159 753 
154 931 30 Kasım itibariyle 

Şeklinde olduğu göz önünde tutulursa, borçların «ay a, ya da yıl içinde; ödenek istemeye yer* kalmaması için bunun. 200 000 lira olarak tesbiti 
uygun mütalâa edilmektedir. 

http://kadro.su
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2. 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları için ödenek konulmakta ise dfc 521 sayılı Kanunun 
117 ncii maddesine göre çıkarılması gereken tüzük henüz yapılmadığından kul la nıi/m almaktadır-. 

3. Kurumun emrindeki taşıtlar : 

Başkanlık makam arabası 1 binek 1903 model Chevrolet 
Başkan ıınsözcüsü makam arabası 1 binek 1963 model Plyimooıth 
Hizmet arabası 1 '•Station 1906 model Clıe>vno!et 

Olup Başkanlığın hurdalaşmış biinek arabasının yenilenmesi için 1971 bütçesine konulan 130 000 lira ödemek, yukarda İşaret edildiği gibi henüz 
kullanıJamıamıştır. Yıl sonuna- kadar da çeşitli güçlükler sebebiyl'e, ku 1:1 anı bunaması halinde hizmetin aksamaması için gerekli tedbirler düşünülme
lidir., 

4. Kurumca çıkartılan «Kararlar Dergisi» mükemmel ve herkesin istifade edebileceği bir sieviyeye getirilmiştir. Derginin bu mükemmellikte 
çıkartılmiiswnn 'devamı için komıkm ödenek azdır. 100 000 liraya çıkanlmaisımn isabfetî'j olaeağj mütalâa edilmektedir. 

5. Oarî harcaımahırda tasarruf zihniyeti İmkimdir. 

Dilek ve genel düşünceler : 
1. MaJî kazayı da kapsıyacak Bölge İdare mahkemelerini kuracak kanunun süratle Meclislere şevki, 
2. Her yıl W0 000 lira kiradan kurtarmak ve kuı-umun daim verimli çalışmasını sağlamak için, hizmet binasının biran evvel ikmaline ve 

gerekli ödenmişi .ilgili bakanlık bütçesine konulmasına, lüzum vardır, 
3. 521 snyih Kanunun 117 nci maddesinin öngördüğü tüzüğün yapılması, 
4. Danıştay MtçftşjrffiJ arz ettiğimiz değişikliklerle kabulü düşüncesinde olduğumu saygıyla arz ederim. 

lîaportör 
Salih Tanyeri 

C. Senatosu (lazkıntep Üyesi 
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Bölüm ı^adde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil giderleri 
12.730 Özel kanunlar gereğince verilen ödenek

ler 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tödavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 22 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve [konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 157 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

— 165 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üjstteıuen K^maısıyonıca fcdbul 'edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topia/nu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 065 801 

İ 

4 065 800 
170 400 

1 900 
6 000 

3 885 001 

1 

3 885 000 
179 500 

7 000 
10 000 

3 885 001 

1 

3 885 000 
170 500 

7 000 
10 000 

000 5 ÖÖÖ 5 000 

7 500 
50 000 

1 268 500 

7 500 
150 000 

1 411 700 

7 500 
150 000 • 

1 411 700 

315 000 370 000 370 000 

700 000 
65 000 

90 000 
90 000 

90 000 
90 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.410 
13.420 
13.430 

13.510 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 
Başkan ve Başkanım Sözcüsü taşıt işlet
me ve onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

40 
65 
70 
5 

000 
000 
000 
000 

124 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

38 000 
12 000 
70 000 
4 000 

104 000 

34 000 
70 000 

25 500 

700 000 

1972 yılı için 
Hükümete;e istenen Komıisyonıca kaîbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

40 
75 
70 
5 

000 
000 
000 
000 

131 000 

31 500 

40 
75 
70 
5 

000 
000 
000 
000 

131 000 

38 000 
12 000 
77 000 
4 000 

224 000 

44 000 
100 000 
80 000 

38 000 
12 000 
77 000 
4 000 

224 000 

44 000 
100 000 
80 000 

31 500 

655 200 655 200 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 167 852 107 852 107 852 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE ILOÎLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.2110 Adlî müzaıharet giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERE 
Kesim toplamı 

14.341 33125 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
•gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak eılkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.510 Kurs giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gl-
LERl Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 (Bina onarımı 

— 167 -

1972 yılı için 
1971 öd«neğî Hükümetçe isıtenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama. 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 850 2 850 2 850 

5 000 5 000 5 000 

1 

160 000 

5 001 

5 000 
1 

9 001 

1 

100 000 

6 001 

6 000 
1 

10 001 

1 

100 000 

6 001 

6 000 
1 

10 001 

4 000 4 000 4 000 
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1972 yılı için 
1971 ödenteğî Hükümetçe istemen Kjô mfelyofruca feaibul edileni' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 29 708 221 26 482 482 26 482 482: 

13.O0O YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 268 500 1 411 700 1 411 70Ü 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 167 852 107 852 107 852 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 9 001 10 001 10 001 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 31 153 574 28 012 035 28 012 035 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hülkümebçe istemen Eamdayanıca kaıbul edfiflien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıanıı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 1 110 000 110 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.7.10 Danıştay memurları öğle yemeğine yar
dım. (Memurlar Yardım Sandığına öde
nir.) 1 110 000 110 000 

36.006 BOEÇ ÖDEMELERİ 29 656 89 537 89 537 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 29 656 89 537 89 537 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
'borçları 7 050 17 625 17 625 

36.320 Diğer (geçen yıllar (borçlan 22 600 71 912 71 912 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 1. 110 000 110 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 29 656 89 537 89 537 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 29 657 199 537 199 537 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

B Ö L Ü M : I 

DEVLET İSTATÎSTİK KNOTlTÜSÜ'Nt)>K IvUİUJlAIŞU VE HİZMETLEKi 
KURULUŞ : 

53 saydı Kanunla kurulmuş olan Devlet İstatistik Knstitüsii Türkiye'nin bütün resmî istatistikle fini derlemek ve yayınlamakla yükümlü bir 'te§-
kiliâttır. 

(.îerek iktisadi ve gerekse sosyal konularda memleketimizin yapısını ortaya koyacak »lam. bu istatistikler etok çeşitli sahaları içine ali rnalktadır :• 
Tarım, sanayi istihdam, tüketim, dış ticaret, fiyat, inşaat madencilik, ulaştırma., turizm, nüfus, eğitim v. s. 13ütün bu istatistikler ıgerek akade
mik araştırmalar yapanlar için ıgerekse uygulamaya yönelmiş daireler- için çok kıymetli göstergelerdir. Ancak istatistiklerin bu amaçlarına hizmet 
edebilmeleri için iki önemli özelliğe sahibotmala. rı gerekir : 

iSıhhatli olarak derlenmeleri 
(îecikmeden istifadeye sunulanala-rı. 
Du özelliklere sahibolmıyan istatistiklerin, kendilerinden bdklenien faydaları sağlıyaımyacakları açıktır. 
Devlet İstatistik EMStitüsütoüın derlediği istatistiklerin sıhhati bazan Ikendi ıgayret ve iyi niyetinin ötesinde faktörlere bağlıdır. Meselâ, hane

li alklanındanı derlenecek bilgilerin ve işyerlerinden derlenecek bilgilerin muhataplar- tarafından tam ve doğru olarak verilip verilmediğinin tahlkiki 
son derece güçtür. Filvaki Enstitü bu bilgi kayınaklacna verdikleri bilgilerin ıgizli tutulacağını, vergi ve diğer bir yüküm,ülülkle ilişkisi bulunmadı-
ğım devamlı olarak izah etmektedir. Ancak bazarıbilgi veren şahısların bilerek veya bilmeden yanlış bilgi verme kiri mümkün, olmaktadır. 

istatistiklerin gecikmeden istifadeye sumıknası Devlet İsatistîık Entstibiisıii'rvün etinldelki imkânlarla sınırlı lıuılıunlnvalkittaidır. Niüfius sayımı gibi ;>f> 
:nılilyoınlun üzjernıklle «onu kâğıdınım işleme tıa:bi tutıuıhi]) tasnif edileceği liışjlıerde. İLS'tıeı- istetmez uzunca, bir zıam/an gerekmıe'kltedir. Özıdllıiikle «onu «ıtırla. 
biten yıllara, isablet exien nîüfuls sıayım'i A*e tanım rayımı1 ile, ısonıu bitikle. ıbiltlen yıfllardia, yapılan sanayi / «ayımı gibi üç büyük çailışımlaıniın ülst üste 
gelmesi bâzı ziaruri gecikımelere yol laeımıalklmdır. '(I eskimeleri ımüımlkün. ımeıntıebie önleımeik için nüfus saymn soru kâğıtla,™ içirtden c/c 1 nisibet.in.deör
nek seçerek bir ö riyayı ir yapmak Devlet İstatistik Enstiüüsünlün eskiden bteni uyguladığı bıir ımetottur. 

1970 nüfus sayım ima da laynı uısuıl tatbik eldlilmr.ş ve -elde ektilıen sonuçlar kıaımUoyuınıun ve ilgililerin iisitil>aıdeıS!İne «u nuilimıuişjtuır. 
No var 'İd, nüfus tsayaımının geni Ikialan % '99 nıisibctiıvdeiki soru. ıkâğıtlanırmu işjleaııip nihai sonıuçjların' ıal.ınma!sı için ilahla uzunca bir ziamıan bek-

ılemek gfenekecelktir. Zira kısa sürede elde edilmesi içabedlen tamım. ve mnayi sayımının kelsin neticeleri henüz yayııılaıııa'miajmııştiir. 
1970 tarım sayımımın anaızii kul kınlısı mı, lait ıneticelleri peyderpey eileUctıromnik beyıimlden çiklmafkta ve yayıma hazııılanmıalkltıaidır. 13u işin tıaımanııllıan-

ım'asüna mıüftiaıalop tanım s'ayıunnın hane haıllkûıarından derlemen bilgilere ialt kısmımın ltlasmii.fi işlerine geçilecektir. Toprak ve tıanıın rcfoıimiıı çalıış-
imıaHarınta ışlk tutuıaik a>m»actıyıle eıMiitü, hane hailiklaınndanı toplanimıiş bilgilere dayanan geçici 'bilgileri ilgililere sunmuştur. 

http://nisibet.in.de
http://ltlasnii.fi
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Sanayi (sayınınım arazi çalışmaları henüz tamamllanaaııaunıştır. Halen 200 ti aşkın «saysın. ımımııru işyenlcjnnden bilgi dorleıüidktedir. Sanayi sayı
mı 197.1. yılı içimde iki safhada icra olunması öngörülmüş bir sayımdır. Bilinci safhada nüfusıu 2 iJOO i &%iı:>. bütün yerleşme nıeııkezlıorhıdeki iş-
yıorleıraiMiı hepsinden bilgiler alınııniştir. Bu satha yaz aykıırvııda bilariilmilşjttir. Sanayi yönünden asıl önemdi «o/lam ve daha teferruatlı bilgileir ihtiva 
eden ikilleri ısafba çıahlşıınaLarma Aralık babında başlarımııştır. Bnistitü idindeki 'bütün imkânları seferber ederek sanayi dile ilgili bilgileri Şubat 
Konunda ve'rmeyi plânlamış buılam'nıaktaktır. 

Ensltıitü ibıu üç büyük sayımıiın yanımda diğer cari işlerimi de yüratnıelk zorundadır. Hzcüunlle, ekoncıiminıiz yönünden (;oik büyük önem taşıyan 
ihracat ve ithalât istatiMildeHkılin en kısa zamanda yayınlanlması geı^kmelktedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ilıe yapılan «ilki işbirliği sonunda 'bu istatistikler. lalanı 1971 den beri derhal ilgili Devlet ve özel kuruluş -tearıfeıil-
cileriüin istifadelerine sumulkır duruma getirilmiştir. Bugün unuayyen! biır baltaya ait ithalât; ve ihracat rakamiariı, o 'haftayı talkilbeden 3 gün için
de cildi1 ed'ilımeıktediir. Enstitü İra. hedefe uJıaışımaik için bütün önemıli liman şeMrleüiımjrzd'dki gümrük ııııiidürflü'ldetrinde fbirer eieımanını görevılendiir-
ffnişıtir. Bu arada 5 şiehnimıizde 197.1 içinde mahallî Tnuhabirlik ihdas okınmuştur: Trabzon, (töresini, İzmit, Mersin, İskenderun, 

Turizmi istafcistdfkleılimıimı de l>öyie bir duruma getitûkne-si için Turizlnı ve Tamltlrna Bakanlığı ile işIbıirtMp yapılmaktadır. 
l^sıtitünün cari işleri (aı-asnıda y&v ailan mıiUî gelir istatistiklerinin hesaplanlınaısı 'metotları revizyona ırııuihftıajç bulunnıaktadır. Hailen DPT ve 

Devlet Lsıtiaıtdistik Eüstitüsü diki ayın ıımillî gelir serileri yayınlan) aktadır. Bn ikiiliğnı yarattığı sakmcaferiı göz önüne alan Devlet İMatfotofc Enstitü
sü, DPrr ile işbirliği yaparak iseırilorli binleşitiitrmıe ve lıelsaplarının metodolojisini geliştirme çalışıma la rina başDaınışıtır. 

Yıuikarda açıklamaya çalıştığıimız çaluşuualar Devlet Ista.il :i sitile lensti t üşünün en önde gelen faaliyetleridir. Bunların dışındaki «abalarda da, faali
yet teri devam etmıdktedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün kumıl usunun, bu hizmetleri en. iyi şekilde yapacak bir bünyeyi; sahibelduğunu söylemek gıüçtür. J962 den heri 
kutru kışa ilâve edilen, yeni biriımlerlin yanında ıtaşra teşkilâtının gelişJtiiroılımeısi şarttır. Bugün enstitü her anket ve sayım esnasında yurdum hor ta
rafınla Ankara'dan eleman, göndermek zoranda kabuakta, bu ise li'ızıimusuz yal imıa.srıaftarma 'malokkığu gibi merkezdeki işllieui de aksatmaktadır. 

Enstitünün makama kapasitesi de yeterli sayılamaz. ITNİYAC 9400 man'ka elektronik beynin 1971 tfylüilündie fiilen çalışır dunuma getfiıriknesi 
belki de Devi] et İstatistik Eınistitüsü yönlünden yılın en önemli olayıdır. Zina. İm makimi o zamana. kadar «mevoujt tomif anaıkinalarmıın toplanı gücün
den daha faiz/la bir güee ısa'hipıtir. Ancak bu finakinanın da «Bantlı sistem» den «diskli sisteinıe» (löniiştürüllirnesi zloınunkı görülmektedir. Bu yta-
pı/ldıığ'inıdüi UNİVAC 94(K> ha)ld!ki aUİıanıda. bir elektronik beyini) görevini süratle yapacaktır. 

Burada Devlet İstatlistolk Ensıtitlüsünüıı matbaa ınuıikiiDalaıınnın yetereizıMğüne ele kısaca değinımekıkî faydla vaaldır. Yayınların gieicikmesintin en 
önıennl'i ucideıni m'atbaaidalki baskı nnıalkinallarııniiın kifayetli »olmayışıdır. Aleısielâ 1967- 1968 yılllarıııa ait dış tdoaret yılllığınnı hâlâ bası lanııaimış olımasımn 
nedeni budur. Bunun gibi matbaada baskı için sıra. bekliyen birçok yayın bulunmaktadır. 

Matbaaıınru yaınim btulunıan. ofset baskı sisteıminiıı tamı anılanıma sı bu dıumuma. «on verilmesi için tek çıkar yol göıammlekîtedir. 

BÖLtMVE : II 

Bu l)ölümkle Deivlet İstatistik Enstitüsünün 1972 yılı bütçesinde yer alan çeşitli ödeneklerle sağlanacak hizmetler arasımda özellikle; 
sayım ve anket faaliyetleri üzerinde dur-nknuş ve sayın komisyon üyelerikıin bu konuda, a.ydındatılimalan yaırarlı biThınmuştur. 

http://Ista.il


16 — Devlet istatistik Enstitüsü — 174 — 

Enstitü 1972 Bütçe yıllı/nida 22 muhtelif anketin gerçdde'ştirilmesini, Beş Yıllık Kalkınma1 Plânı, yıllık icra programı ve Hükümet 
programlarımın yürütülmesi bakımımdan zorunlu görmüştür : 

Bu çeşitli anketlerde, muayyeni aralıklanla yaklaşık ollaıralk 200 personel mahallinden temin edilerek ortalama 125 gün süreyle görevlen
dirilecek ve anketin özelliğine göre köy ve kasabalara da gönderileceklerdir. 

Ayrıca, söz konusu lamketlerde çahişmak üzere ınenkezleri dışında görev artacak Enstitü mı omurlarımın yolluk ve yevm i yellerini karşılamak 
üzere 12,940 ncıı madde ile ( i 500 000) lira öde nak teldif edilmiştir. 

Bu anketlerim rae aımacla ve nerelerde yapılacağı, kaç gün süreceği', yılda kaç defa tek rarUunaıcağı ve kaç memura görev verileceği 
aşağıda ayrıntılı olarak açıfclamlmıştır. 

E Memleket çapımda yapılacak dlan, tüketim barca maları anketi ayda. iki defa olmak üze re yılda 24 (kez uygulanacak ve her uygula
ma, İÜ güm isürecektir. Her bir uygulama için E ııstitüden (>() personel taşraya gönderilecektir. 

2, İnşaat ruhsatları ar-asıradam. seçilecek örn ek inşaat landa mahallen yapılacak maliyet endeksleri anketi -iO gwı sürecek ve Ensıt'itü per
soneli taraşından 40 kişi bu aftıkette görevlen dirilecektir. Bu anket köylerdeki yapılan d a. kap>samı içine alüvaiktakhr. 

)>. Ticaret sektöründe çalışanların ve yaratılanı değerin tesüiti amacıyla yapılacak olan yıllık wnıket 20 gün devamı 'edecek ve Enstitüden 
40 personel -görevlendirilecektir. 

4. İmalât sanayiinin durumunu ve yaratılan 'değeri teshil etınek için yapılacak nÜam yıllık imalât sektör anketi 20 gün devanı edecek 
ve 50 anfcotör görevi emdiri'lecelttiır. 

5. Karayollarında yolcu ve yük ile trafik', aklanımı tetsbit ve inilir gelire ulaştırma, sektörünün! k atik ısımı ortaya çıkarmak ama
cıyla yapılacak olan ulaştırma anketi yılda 12 defa onar gün süre ile teknarlanacak ve her seferinde 50 amiketör görevleındirilecektlir. 

6. Maden üretimi ve mıademcilikte çalışan işçilerin durumlarını teshit etmek amacıvla yapı lacak olan (anket î>0 gün sürecek ve Enstitü
den 10 amketıör görev alacaktır. 

7. Ifatvagiazi', elektrik ve suşyurı üretim durumu ile bunların tüketiciler tarafından kullanıl ma şekiFlerinfi tesbit etmek .Herin yapılacak 
o'lan laııiket 10 gün devamı edecektir. 

8. Arazi luıtlamaliLşımıiu objektif maillerle tes biti kân örnek noktalairda yapılacak olan bu ankette 40 aııketör ;>0 gün süreyle görevleııjdirile-
cektir. 

9., Yıllık pamuk üretimisni tesbit etımek amaciyie yapılacak bu amkette 3 amketör 15 gün göre vilemclirileeektir. 
10. Deniz ürünleri anketi için bütün sanil şeh ir, kasaba' ve köylerinde 20 anketör 25 gün çalı şacatktı<r. 

14. Onman köylerinin «osyo - ekortotmik durumlarını <ta<4bit etmek üzere yapılacak olan ankette 20 aanketör oO gün görevlendirilecektir. 
12. Konserve sanayiiniim çevresindeki üreticilerin batğlamfı ve üretim şekillerini tesbit için 15 gmv süre ile 40 personeli gfözıevdenelirîıle-

celktir. 
l.'î. (üıopcutting usulle yaipıllaeak oları tarımda; verim tahmin -anketti' Tarım Bakanlığınım işbirliğiyle yürütülecektir. A nket tamamen 

arazi (-alışması şeklinde yapılaicaik ve 15 gürdük sürede Enstitüden 40 anketör çalışamalara kaıtı/laeaiktır, 
14. Doğu - Karaideniz Bölgesinde ııygıulaıraca k o km lüııdıik rekortte talimin anketi 20 günde sKunuçlanUınilazoiktir. 
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15. Şeftali ve narenciye üretim anketi şeftali ve narenriye ürününün yıllık rekolte <mik tarım tesbit etmek tize re üretim bölgelerinde uy
gulanacaktır. 

16. Afyon ekiminin ya saklanması üzeıine afyon üreticilerinin ekonomik faaliyetlerini hangi alanlara kaydırdıklarını tesbit aimaeiyle af
yon ürettim bölgelerin de yapılacak 30' anketörü n 15 günlük süre k in çalışması öngörülmüştür. 

17. Yurt dışındaki işciıleriın ailelerinin, ses yo - ekonomik duru'mlarını tesbit anketi bir ay'hık sürede smıuçlandırılaıeiaktTr. 
18. İşsizlik, gizli işsizlik ve istihdam durumlarını tesbit a,maeiyle 120 şehir ve kasal>ada uygulanaeafk olanı istihdam anketinde 150 

anketör gö revl endiıil ecekti r. 
19. Tuırüzmden elde edilen döviz nriıktarın'i ve yurda gireli turistlerin harçlına eğilimle rini tasbifc için ıturizm sezonu boyunca 80' ar 

güm süre ile 6 »trup üzerinden turist eğilim arık eti yapılacaktır. 
20. Örnek yerlerde ve örnek meskenlerde' yapılacak mülakatlarla binaların yapım durumları, kullanııhım' alanları ve şekiJleıine ifliş-

Ikiın Miğferin' toplanımjası için 150 anketörüıı 30 güm müddetle görevlenldirileceği mesken anketi öıiıgörülmıüştür. 
21. Sanayi ve işyerlerinin devamdı surette taranması suretiyle adreslerin sürekli olarak iz'lemmesi için aklres teslbit çalışmaları yılda 2 

def a teıkr'arlana.caMTtr. 
22. Mahkûmların sosyo - ekonomik durum lamı tesbit amaciyle düzenlenecek ankette'50 Enstitü personeli çalıştırılacaktır. 
Bu hizmetlerin yapılması yönünden zaruri görülen caıl harcaımalar yanımda aşağıdaki yatiirımlara I972 bütöçesinlde yer verilim iştir'. 
Matbaanın daha verimli bir duruma getirilmesi için bir- baskı makinası, bir ıdöküm makinası ve miaıtıisler saıtıınahınıacaktır. 
Bdlgi Işkını ımerikezinin faıaiiy etlerini rantabl biır duruma, gcıtirmek içlin de toplanan bilgileri doğrudan ıdbğruyia manyetik han#ara işliyen 

dıelgî makinadarı Sll'âve. ınıanyeıtrilk bantllar ve g e r i l i yedek paırçakr satın alınacaktır. 
Enstitünün 1972 faaliyetlerini gereekleşftıirnıek tı/maciyle muhtelif bö/lümîteırden tıaliebettdği ödenek tu tan toplam olanak (39 102 611) liradır. Bu 

•meblâğın (27 028 896) lirası personel gidenleridir. Hizmet ve yatınım, raamaçlariiyle talebolunan (12 073 715) lira geçen yıl aynı amaçlarıla .taJLe-
bedilmiş olan meblâğdan (3 115 550) lira, eksiktir. EnsîtlitiMim bütçede tasarruf esaslarına, uyduğu 'görülmüştür. 

BÖLÜM : m 
SONU!1, TAVSİYE VE TEMENNİLER 

1. Dev/leıfc istatistik Enstitüsünün 1972 yılı Bütçesfi kendisine tevdi ollunian göi'evleıiıin yerîaıe getiriicbilmesd için asgari bir meblâğ olarak gö
rülme ktedÜr. 

2. Enstitünün ta,şra teşkilâtını süratle kuvvetlendirsmesi gerekli builnınünaktadır. Bn sayede bilgilerin kaynağa en yakın şekilde denienmtefsi 
imkân dâMLinc girecek ve çalnşmaılar süraitlendirîHjmiş olacsaitotır. 

3. Bilgi İşlem Merkezi ıdisSMi sıistenıe geçerek neticelerin süraiıle alımiması temin edilmelidir. Diskii sistemle çaflışan ıbftr eJİtefetronik beyin, 
bantlı sistemde çalışandan çok daim süratli iş görebilmektedir. 

4. Matbaa anıakiınalannın başka gücü artırılımahdır. 'Rnstdtüniün matbaaların tevhidine dair İka nar dışında biTakılmaisı sağilianmalidır. 
Raportör 

İsmail Yetiş 
Ankara Senatörü 
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(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

1971 ödftüeğf 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yiif ıçı« 
Hükümetle e dsfcenten Komikyom'a kaibul ©dlen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.100 Devlet memurları aylıkları 

3 240 634 27 028 806 27 028 896 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Sayını ve anketlerde görevlendirilecek 

enstitü memurları fazla çalışma ücreti 

1 400 001 

t 
I 400 000 

328 001 

27 50Ö 
2 500 
5 000 

125 000 
1 
1 

1167 997 
1 
1 

20 (1107 500 

1 710 001 

20 '167 5(00 

1 710 1001 

'1 7(10 '000 

3 295 179 

100 800 
12 600' 
118 500 

•120 076 
1 

!2 804 407 

206 200 
!38' 295 

a 

•L '7110 000 

3 295 179 

100 '800 
112 1600 
13 900 

1,20 İ37İ5 
1 

2 804 407 

205 (20Q 
38 1295 

1 
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TAZMİNATLAR 
12.571 îş güçlüğü, iş risld ve teminindeki güçlük 

zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 41 001) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUĞU 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

1971 ödenieğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

387 627 

9 İ5O0 
7 125 

1 

1 000 

G3 750 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenken Komisyoaılca feaibul edÜlönı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanö 
Lira Lira Lira Lira 

356 152 

*i'o 

ı 

ı ooo 

48 650 

I 

356 152 

25 000 
15 OOO 

1 

1 OOO 

48 ı650 

2 
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ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.87.1 Yurt dışı staj ve Öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 315 151.) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek ens
titü memurları yollukları, 

13.000 YÖHETÎM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 178 — 

1972 yılı için 
1971 ödenfeği Tlükümetico istenen Komiisiyoaiica kajbul cdıteru 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lana 

250 000 250 000 250 000 
56 '250 IHI 500 l'G 500 

25 000 1 500 000 1 500 000 

1 3S5 251 2 212 501 2 212 501 

585 001 787 501 787 501 

80 

100 

ooo 
1 

ooo 
200 000 
200 
5 
000 
000 

'100 

noo 
2515. 
3125 
7 

000 
11 I 

OOO 
000' 
000 
500 

100 000 

100 
255 
^25 

1 
OOO 
000 
ooo 

7 500 

402 000 615 OOO 615 000 

05 000 
30 OOO 

500 OOO 
15 000 
5 OOO 

05 
20 
300 
15 
•> 

000 
000 
ooo 
000 
000 

05 
30 
500 
15 
5 

000 
000 
ooo 
000 
ooo 
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ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDEKLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ne il maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

— 179 — 

1972 yılı için 
1971 Ödeneği Hükümete e istemen 'Komıisyonıca kaibul edülieıu 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

220 000 440 0O0 440 000 

1,20 000 250 00O 250 000 
.100 000 1190 000 190 000 

38 250 H20 000 120 000 

140 000 250 000 250 000 

8 030 009 4 430 009 4 430 009 
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EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER

LERİ 
14.541 istatistik araştırına ve etüt giderleri 
14.542 Sayım ve anketler giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER ARAŞTIRMA GİDERLERİ İS
TATİSTİK EĞİTİM VE YETİŞTİRME 
MERKEZİ GİDERLERİ 

14.581 Büro giderleri 
14.582 Ulaştırma giderleri 
14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.584 Kira bedeli 
14.586 Malzeme alım ve giderleri 
14.589 Diğer alımlar ve giderleri 

16.000 ÇEŞÎTLİ GİDERLEB 

IŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.113 Taşıt ve makina işletme ve onarma gider

leri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

— 180 — 

1972 yılı için 
1971 öden'eği HÜldimet'eo üsten/en Kofiıiısıyoınica kaibul edilljen' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira I/ira Lira Lira Lira Lira 

8 030 006 4 430 006 4 430 006 

70 000 70 000 70 000 

1 '900 000 2 300 OOO 2 300 000 
6 000 OOO . '2 OOO 000 2 000 000 

60 OOO 60 OOO 60 000 

1 
1. 
1' 
1 
t 

464 003 

1 
L 
1 
1 
1 

574 104 

1 

X 
1 
1 

574 104 

319 000 457 100 457 100 

50 000 50 000 50 000 
12 000 14 60O J4 600 
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16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
DEKİ 

16.390 İstatistik propaganda ve tanıtma gider
leri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevscl temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 181 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetle © istenfen Komisyonca kıaıbul ediHeni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

16Ü 
90 
2 

ooo 
000 
000 

40 001 

40 000 

1 

10 001 

5 000 
1 

5 000 

1 

1 

10 001 

5 000 
1. 

5 000 

•250 000 250 '000 
140 500 140 500 
'2 000 2 OOO 

1 

İ 

10 001 

5 000 
:l 

5 000 

95 000 107 000 107 000 

75 000 75 0O0 75 000 
20 000 8'2 000 32 000 
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12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

182 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
IljülkiLınetce istenilen. KompıSyonlca 'lçaibııl. ediilien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

:) '240 rm. 
i 3^5 2i>4 

s O3.o oon 
4m <m 

27 028 8i>(> 

Ü h£\& 601 

4 480 009 

574 104 

27 028 1836 

2 242 501 

4 480 OOÎ) 

574 404 

13 119 897 34 245 510 34 245 510 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneni 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe ilsıteiDen Komisyonca ka/bıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanıl 
Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1MALÂT SANAYİ f S b)KTÜR Ü 
23.3 ı ! Makina teçhizat alımları (Baskı makinası 

ve teçhizatı) 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 5 600 000 

23.G11 Makina, teçhizat alımlan ve büyük ona
rımları 5 000 000 

0 Taşıt alımları 500 000 

5 600 000 4 676 000 

1 156 000 

3 520 000 

5 176 000 

d G56 000 

3 S20 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen. Komisyonca kabul ediiil'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurura ve derneklere katıl
ma payı 

35,000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü memurlarına 
öğle yemeğine yardım (Memurlar Yar
dım Sandığına ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

OECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Devlet İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

5 800 

5 800 4 400 

4 400 4 400 

172 500 

4 400 

172 500 

4 201 

1 
4 I20Ö 

4 201 

4 201 

1 
4 200 

4 201 

— 
4 201 

;l 
4 '200 

4 201 
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1972 yılı için 
1971 ödenegî Hükümetçe isterileri Komisyonca ka/bul edriüen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 5 800 4 400 4 400 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 1 172 500 172 500 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı " 4 204 4 201 4 201 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 10 002 181 101 181 101 





18 - Diyanet İşleri Başkanlığı 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

GİRİŞ 

Diyanet İğleri Başkanlığı (DİYB) ; ilk defa 1 . ?> . 1924 talihinde kurutmuştur. Fakat bu teşkilât; 15.8.19G5 tadddnde yürürlüğe giren 22,0. 1905 
guta ve 638 sayiJi (Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve göırevk'ifı hakkında, Kanun) ile aj'.fcak bugünkü organizasyonu iktisai)odebiliniştir. 

DİYB rdın 1972 malî yıh Bütçe tasarısı; tarafı mnzda.ru umuulnd hatları itibariyle ve ancak tahdidi bir şrkdde isoıillaj suretiyle 'incele/inmiş ve dorum, 
aşağıdakiı kısımlardan kısa özetler halinde arz ve izah olunmuştur. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİRİLME ŞEKLİ 

1. DİYB hakkında bâzı kısa genel bilgiler : 
A) Esas statüsü : 
Anayasamızın 154 neü maddesi gereğince genel idare İçimde yer w!an DİYB; Başkadüğa ve genel, bütçeye bağlı statü içimdedir. 
Fakat, bu teşkilâtlın; muhtar (özerk) ve ka 'ma bütçeli bir statü içline Kokull'umsı İmlinde, <bdıa faydalı ve 'müessir hizmet edip 'dl'emiyv'.-eği 

konusunun bir kere daha objektif, tarafsız ve il nî esaslara göre araştırılıp ineclennıcsi lüzumuna, burada bilhassa ve ayrıca işaret etmek iste
riz. 

B) Kuruluş amacı : 
DİYB nı,n kuruluş amacı 6o3 saydı. Kaıniurram 1 nci maddesfmdede ifade edildiği gibi İdam Dir/nıin inaçları, ibadet ve ahlâk esasları ile- ilgili iş

leri yürütmek, din konusunda toplumu aydın i a tmak ve ibadet yerlerini yönıdltmıektiir. 

C) Başlıca görevleri. : 
Geçen yıl raporumda da tebarüz 'ettirildiği üzere, DİYD; kuruluşun bütün çalışmalarını düzenler, yönetir ve denetleri toplumum ayıdır/d at ııl'm asım 

sağlar; topliuınıun ve yurt dışındaki vatandaşların aydınlatılması amacına matuf çalışmaların programlarını tesbit eder; Din ŞûrasiıiTmı tojdanması 
gerektiğini takdir ve teklif eder; Şûraya sunudae;dv raporla Başibakamthk görüşünü hazırlar; İsin m dinimin linamçları, ibadetleri ve ahlâk esasları 
âle ilgili işlerin yürütüknosini sağlar; ibad:et yeır !"•! 'i:nin yon (dil m esini tendin, eder- in üs'! uman vataudaşl -ırııii millî ülkelere bağdıdklannı trsbit eder ve 
örnek 'metinliler hazırlar; İlmî inıceleme ve araştırmalar yapar; Dinî eserle:' telif ve tercüme eder; tetkiki istonüen'ler hakkımda mli takla büdirir; yerli 
ve yabancı dlinî yayımları takibeder, gereğine karar verir ve aleyhtekllerle bilimsel. mücadele'C'saskırmı hazımlar; kuruluşa elemam- yetiştâııcu okul
larım ımeislek dersleri ile diğer okullardaki din der'demlrtln kitap, 'müfredat ve programdan halkkında raporlar hazırlar gereğimde ilgililemle işbirliği 
yapar; bastırılanı' Kur'anı Kerinderin kâğıt, baskı, todıip, ol İt ve kap kompozisyonu gibi yümlerinln kufsa.l kitabımıza yakışır nefasette obuası için 
gerekiri gayreti gösterir; Başbakanlıkça açdaeak e "d dm meılkezderdıde ımesıleik dersleri öğrebniKmliği yapar; Kur'an kurdanıvan yönetim, eğitimi, ve öğ
retim işlerini yürütür; Rasathanece tesbit olunan H.drî, Kamerî aybaşlarııra göre her yılın dinî günlerini hesapla.!.'; yurdumuzun, bütün, beldelerinin na-
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maz valkitleri ile Kıble istikametlerinim hesaplanmasını sağum-; KBIIÎ sondaımı cevaplanın hazırlar; Medeni Kanunun yürüdüğünden evvteılM zamana ait 
vasiyet ve mirasa mütaallik sorulan inceler ve cevaplandım"; lüzumlu tüzük, yönetlmeüik ve programları hazırlar ve hazırlananları inıce^r. 

D) Teşkilâtı : 
DİYB min oldukça milsta'kâr bir manzara arz.etlen teşıkdâtı, kısa ve şematik olarak şöyle özetlenebilir : 

I) Merkez teşkilâtı, 
a 
b 

aa 
bb 

c 
aa 
bb 
ıCC 

d 
aa 
bb 

aaa 
bbl) 
ece 

c 
a a 

aaa 
bbb 
bb 

2 
a 

aa 
bb 

b 
c 

aa 
bb 

d 
aa 

Başkanlık Makamı. (1 Başkan;, 2 Başkan Yardımmı) 
kurullar 
Din Şûrası, 
Merkez Disiplin Kurulu, 
Danışma birimleri, 
Teftiş Kurulu, 
Araştırma, Plânlama ve Program Bütçe Başmüşavirliği, 
Hukuk Müşavirliği, 
Esas birimler, 
Din İşleri Yüksek Kumlu (1 Başkan, 10 üye), 
Dinî Hizmetler ve Din görevlile?*ini Olgunlaştırma Dairesi, 
Olgurflaştıiinıa Müdürlüğü, 
Dericime ve Yayım Müdürlüğü, 

Dış Hizmetler Müdürlüğü, 
Yardımcı birimler, 
Personel Dairesi, 
Özlük İş:1, er": Müdürlüğü, 
Evrak ve İdari İşler Müdürlüğü, 
Donatım Müdürlüğü, 

Taşra teşkilâtı, 
Müftülükler, 
İl müftülükleri, 
İlçe müftülükleri, 
Vaizler, 
Cami görevlileri, 
İmam - hatip, 
Müezzin - Kayyım, 
Diğer görevliler, 
Kur'an öğrencileri, 
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fob) Müftülük büroları memuıı-llara, 
e) İl ve ilçe disiplin kuralıları, (İl ve ilce müf tülü'klıeriındn katıliması file) 
îy Bucak ve köy imara - hatipleri, 
E) Personeli 

DlYB nm 1972 malî yılı gayesi itibariyle istihdam ettiği ve edebileceği personel durumu, topluca şöyle icmal edilmiştir. 
1. Geneli (idari hiamletler smıfımıda 1 721 adet, 
,2. Teıknâİk Mzmetfllelrden: 2 adet, 
3. Sağlılk hi'zmetleıiinıden 2 adet, 
4. Dıih Ihjametleri sınıfımdan 30 612 adet, 
5. Yardımcı hiamtetiler sınıfıııdanl 886 adet, 
6. Dönıer sermayeden 15 adet olmak üzere 33 244 adet personel mevcuttur. 

F ) Cami ve mescitler, 
Mer'i tatbikata nazaran, DlYB açısında bugün cami ve mescitler'; genel olarak dört grupta mütalâa edilmektedir. 

1. Mazbut cami vte mescitler, 
2. Mülhak cami vo (mescitler, 
3. Dernldk veya vatandaşlar taraflından yapıilımş cami ve mescitler, 
4. Köy camiiıleri. 

Bunlumdan biıfocilerintin personel, DlYB ınca ; ikincil eninin personeli, Yakıtlar Genel Müdürlüğünce; üçüncülerin peısonıeli halk veya dernek 
veyahut vatandaşlarca ve dördüncülerinin personeli de, kısmcinı köy bütçeainıdcn ve !kisimlen de DlYB nımca. temim olunmakta ve bakım, tamir, ida-
nuc ve işletme masrafları da aynı esası!ara göre1 yürütülüp demlide ve finanse edilmektedir. 

G) Kütüphaneleri 
Lüzum ve fayidası aşikâr olan. dinî kütüphaneler tesis Ve kurulmasına itina ve gayret edem DİY B; bugüne İkadar; 
1. 494 Müftülükte kütüphane tesis edilmiş, 
2. 144 Müftülük kütüphanesinin de kurallısı* için gereken hazırlık ve faaliyetlere mübaşeret etmek üzeirebâzı tertipler almış ve hazırflık'Lar yap

mış bulunmaktadır. 
Bunumla beraber, son zamanlılarda elıe alımın dinî kütüphanelerin vücut bulması teşkillât içinde h enrüz yani ve taazzuv hallinde olup bunların kuru

luş ve tenis imikân, gaye, tip ve muhtevaları ile bunlardan yapülacak faydalanma usul ve es as'lan; üzerimde de dlurallııuakta olduğu anıl anılmıştır. 

II) Bütçeleri 
Kıtruluşundan bu yana hizmıet ve faaliyetleri muntazaıman, sistemli ve vcniimli bir şekilde ant ma istidadı gösteren vte gittikçe gelişen DlYB nm 

plânlı devııc'lene ait bütçeleri hakkında, geneli bir bilgi verebilmek için, aşağıdaki tablo 'düzenlen iniştir. 
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Plân devreleri 

A) JŞBYKP 
1963-1967 

B) ÎBYKP 
1968-1972 

Malî 
yıl 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(A/1) 
cari 

harcama!; 
l i r a 

57 
• 59 

83 
156 
167 

184 
194 
206 

13 
472 

978 
767 
259 
761 
561 

223 
484 
667 
354 
558 

i r 

948 
781 
376 
984 
297 

659 
810 
400 
064 
815 

(A/2) 
yatırım 

harcamak 
Lira 

85 
200 

1.1*1 

000 
000 

son 
ve 

(A/3) 
naye teşkili 
• transfe r 

harcamaları 
Lira 

20 
24 
74 

3'85 
914 

179 
191 
195 
130 
128 

000 
297 
297 
393 
800 

800 
000 
000 
001 
300 

Toplam 
Lira 

57 
59 
83 

157 
1G8 

184 
194 
207 

13 
472 

998 948 
792 168 
369 673 
147 377 
476 097 

403 459 
760 810 
062 400 
484 065 
687 115 

Yukardaki bütçe rakamlarının incelenmesinden de kolayca anlaşılabileceği ve mukayese yapdabülcıceği veçhile, 1)1 YB; plânlı ve düy.en^j bir inkişaf 
seyrine yönelme imkânları içerisine sokulmuştur. 

II - Hizmete ilişkin hususlar 
A) Görülen hizmetin plâna uygunluğu 
DİYB; gerçekten genel1 görünüşü itibariyle lâik, demokratik düzende ve bütçe imkânları n isi) e tinde uhdesine mevdu dinî hizmetleri, Anayasanın 

siMrları içinde ve özeılliikle Anayasanın 19 ve 153 ucü uuaddelerinin ışığı altında ve G33 sayılı yeni teşkilât kanununun lesasları gereğince yapmaya 
itina ve gayret etmektedir. 

. Diğer taraftan kısaca ifade edilmek istenirse, Teşkilât Kanunu ile DlYB na verilmiş olan belirli hizmetlerin kapsamının; kısa ve uzun vadeli 
plânlara uygun bulunduğu kanaat ve intibaı tebellür etimektedir. 

B)i Teşkilât Kanunu ve kadroların fifayet derecesi 
Kolayca kabul ve takdir 'Oil'unabİlcceği üzere DIYB nin sahası; çok önemli şümullü, çeşitli, hacimli, ağır ve geniştir. Evski ve yeni maziden gelen ve 

bffliineıı çok çeşitli nedenlerle, dinî hizmetlerin gör [ibnesinde; son derece dikkatli, itinalı, ihtiyatlı ve basiretli .davranmak ve plânlatmak iktiza et
mektedir. 
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Filhakika, 1924 yılından beri türlü kanuni mevzuatla yönetilen 1)1 YB, 633 sayılı yeni Teşkilât Kanununun yürürlüğe girdiği 15.8.1965 tarihin
den bu yana şüplhosiz birçok İmkânlara ve kadrolara kavuşmuştur. Fakat beliren zaruret ve ihlüyaçlara 'binaen, mezkûr 'Teşkilât Kanununun bâzı hü
kümlerinin ve kadro durumu ve miktarının bu kere revizyona tabii tutuKmiası, eltsiklilklıeriııiln tamamlanması ve ıslahı lüzumlu görülmüştür. Bilhassa 
DİYB ında, Teşkilâlt Kanun undaki bâzı muğlak ve mudil maddelerin ve hükümlerin vuzuha kavuşturulması, kadro intııbaklJaa'inm düzeltilmesi, 
14 n.eii maddenin (e) bendi ile aynî ve nakdî bağışlara ve cami tefbarruatma ilişkin bent ve hükümlere ^açıklık getirecek düzeltmelerin yapılması hu
suslarının artık kaçınılmaz bir zaruret olduğu kanaat ve intiba hâsıl olmuştur'. 

Geçen yıl raporunda da temas olunduğu üzere, DİYB, sözü edilen TeşMilât Kanunu hükümlerinin tadili ile ilgili araştırma ve çalışmalara girişmiş 
ve bu konuda gereken kanunun değişikliği tasarısı taslağını hazırlamak üzere bulunulduğu öğrenilmiştir. Diğer* taraftan DİYB, ııa, Teşkilât Kanımu 
ile .mevdu bugünkü kadroların gerçek ihtiyaçların cevabı olduğu da. iddia ve kabul edilmemek iktiza eder. Bilhassa. bucak ve ıköy imam-hatip kadrola
rına duyulan ihtiyacın şiddeJti malûmdur. Bu itibarla ileride. Devletini sağlıya cağı imkânlara göre bu 'kadroların, tedricen genişletilip geliştirilebi
leceği daima hatırda tutulmalıdır. 

(!) .Diğer hususlar 
Bilindiği üzere DİYB; gerek özellikleri, gerek görev yetkileri itibariyle, denetimi kendisine bağlı her hangi bir iktisadi 'devlet teşebbüsü veya 

•kuruımla. ilişkili değildir. 
DİYB rain faaliyet ve hizmetlerine ilişkin çeşitli konular hakkında zaman zaman yapılmış bulunan araştırma, etüt ve incelemelere dayanan 

bilgi ve raporlar, taibiatiylle hal icaplarına göre gerektiği gibi değcıdendirâlmcye çadışılımaktadır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

HİZMETİN GBlitŞMESİ 

1. Hiamtefân. ıg^üşün'esd : 
DİYB - 633 sayılı Kanunla kendisine tevdi edilen! hizmetleri; gittikçe artan bir çalışma gayreti içinde yürütmejktedir. 
Teşkilâtın çalışmalarını istatistik! olarak değerlendirecek bir birim mevcut /olmakla beraber yapıdan hizmetin seyir ve gelişmesinde henüz tes-

bit ve derleme safhasında bulunulmaktadır. 
iDİYİB'nın hizmet ve çalışma alanı .gittikçe .genişlemekte ve gelişmektedir. Yapılmış oları dînî hizmet ve çalışmalardan genel olaraik müsbet 

sonuçlar elde edilmektedir. 
•Mutat ve normal hizmetlerle birilikte 1971 yılı içinde cami görevlileri ve, Kur'anı Kerim öğretmenleri için kurslar açılmış; hafız olanı •görevlilere 

Kur'anı Kerim kursları düzenlenmiştir. 1971 mali yılında Urfa Kars ve Hakkari İl merkeplerinde açılan 12 kurs ve seminerde 779 görevli eğitilmiş
tir. 633 sayılı Kanun yürürlüğe girmesinden bu yana, acılan 467 ıkursa toplam olarak 10 048 kişi katılmıştır Bu sayılara Kur'an kurslarında ya
pılan halk eğitimi dahil değildir. Ancak, DİYB nıtı bir hizmet için eğitim merkezine malik, olması ile kurs ve semine ilerden daha verimli sonuç
ların alınabileceği anlaşılmış, bu Idoreıu ile ilgili olarak 'yapılan çalışmalar Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının tetkikine sunulmuştur. 
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DİYB, şimdiye (kadar 130 çeşit kitap neşrine muvaffak (olabilmiştir. Ancak, geçen yıl bu tür neşriyatın sayısı 128 idi. Muhteva ve baskı bakı-
mmdaın birbirinden iyi ve güzel olan bu emek mahsulü dinî eserlerden pek çoğunun şimdi mevcudu kalmamıştır. Yeni baskılar yapılmasına za
ruret ve ihtiyaç vardır. 1971 mali yılı içerisinde (Aralık ay, kadar) muhtelif konuda toplam olarak 575 O0O adet kitap dergi ve gazete yayım
lanmıştır. 

1 - Ekim - 1971 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursları yönetmeliğinin 23 ncü 
maddesi bu Ikurslarda okutulacak tek tip alfabe ve kitapların Başkanlıkça hazırlanmasına öngörmektedir. Bu gereğe uyulurdu 6 çeşit kitabın ha
zırlanması için teşkil .okunan komisyonlar çalışmaya ba.şlamışlardır. En geç Nisan 1972 başına kadar bütün kitaplar hazırlanmış olacak ve kısa 
zamanda yeter sayıda Dini Yayınlar Döner Serm ayesiın ce basımı sağlanacaktır. 

(Not kitaplar a) Alfabe b) Tecvit C) İslâm Dininin inançları ibadet ve ahlâk esasları d) Cep ilmihali e) Naımaz sureleri ve dua
ları f) Peygamberimizin Hayatı DIYB : öteden beri dinî, ahlâkî, edebî ve meslekî konular da iki ayda bir, iki aylık trajı 1 000 olan ve hacmi 
4 veya 5 forma arasında değişen (Diyanet Dergisi) ni birinci hamur kâğıtla muntazaman çıkartmakta ve heber nüshasına 2,50 Tl. dan tamamen 
satışa arz etmektedir. 

Diğer taraftan, aylık trajı 45 000 ve yıllık tirajı 1 080 000 olan ve beher nüshasının fiyatı 1 lira bulunduğu anlaşılan Diyanet Gazetesi de 
muntazaman yayınlanmaktadır. Bu gazetenin 1 500 ü bedelsiz olarak köylere tevzi edilmekte kalanı da satışa arz edilmektedir. 

11. Müstakbel program ve düşünceler 
DİYB m ileri yıllara alt müstakbel düşünce ve program esaslarının 1968 - 1972 yılîarı dönemini kapsıyan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile 

buna ilişkin yıllık icra programlama dayanmıştır. Faaliyet ve hizmetlerini bunlara göre tevcih, teksif ve kontrol etme gayreti içindedir. 
DİYB, 1970 takvim yılı bilançosuna, gör'e döner sermayesi yapılan 466 485,35 Tl. kâr ile 2 452 875,59 Tl. ya ulaşmıştır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

DİYB m; (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödeneği esas itibariyle dâima önıeımsiz miktarlardan ibaret olup, yetkililer bunun, 
plâna uygunluğunu ifade, beyan ve temin etmiş bulunmaktadır. 

1. Harcama'lların plâna uygunluğu : 
Bu konuya ilişklin harcamaların plâna uygun olduğu belirmiştir. 
2. Harcamaların kuıManıTmıası : 
Haddizatında pek mahdut ve cüzi miktarda olan sermaye teşkili ve transfer harcamaları plân icaplarına göne zamanında ve yerinde kulla-

nılldığı hususu da ayrıca tasrih ve beyan edilmiş bulunmaktadır. 

3. Malî yardımlar : 
Biliindiiği üzere levveice kurum ve derneklere yapılmakta olan malî yardımlar, artık tamamiyle kaldırılmış bulunduğu cihetle, bu konu üzerinde 

ayrıca durmaya lüzum ve mahal kalmadığı anlaşılmıştır., 
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4. Bore ve takslit durumu : 
DÎYD na ait iş ve işleklerde; Devlet borçları taksitler ilâma bağlı borçlar ve benzeri olaylar bakını nidan, özellikle ele alınması ve üzerinde 

durulması gereken karakteristik nitelikte sorunlar bulunmadığı hususu, keza. yetkililer ta rafından sarahaten ifade ve beyan oditıniiş bulunmaktadır. 

DÖHDÜNCÜ BÖLÜM 

(1HÇEN YİL IİÜTOtt UYGULAMASI 
1. Tasarruif ailhniiyelti : 
DİYB; mıasırafçı, geniş ve yaygın bir teşkilât olmasına rağmen, genel olarak cari yıl bütçesinin. çeşiltla bölümlerinde .mevcut ödeneğin kullambna-

snda gerçekten mümkün olan tasarruf zihniyeti ile hareket, otmiiş; özellikle malî yılın son aylarına yaklaşıldığı şu sıralardaki harcamai'ıarda ve son 
ödenek İlerin kullaniil masında da mûtat ve normal usul ve esaslar dışına çıkmama yolunu (utmuş ve bu hususta gereken t ttlizfiliği göstermiştir. 

2. ıSon aylardalki harcamalar : 
Malî yılın son aylarına ait ödenek harcamaları m n yeninde olduğu kanaat ve intibaı hâsıl olmuşum-. 
3. ödeneğim son kullanış durumu : 
Oari yiil bütçesinin çeşitli bölümlerinde uHevcut ödeneklerin son kullanış durumları hakkında lenkidli muciıbolabileeek her hangi bir cihet tesbît 

edilememiştir. 

4. Kadro durulımı : 
Kadrolarda halen görülmekte olan hizmetleri tamamen aksatabilecek 'derecede açıklar bulunmadığı özellikle tasrih ve beyan olunmuştur. 
Ancak : 
a) 6 000 fcaldar personel intibak devresinde müktesebinden düşük kadrolara intibak ett'irilmetemnden' kademe ilerlemesi yapılamamıştı*. Yüksek 

okuldan mezun olan memıurllann mükteseplerine uygun intibakla mı in yapılmadığı görülmüştür. 
b) Terfi .müddeti gelenlerin kadrosuzluk sebebiyle terfileriııjin sağlanmadığı, 
c)ı Açılan kadro derecelerine uygun ımüktesebi ollau memur adayın buııünamıadığından bilhassa caımü görevlileıii hizmetinin aksadığı anlaşılmak

tadır. Örnek boşalan kadrolar 9, 11, 12, 14 derecele inlen olduğu zaman bu görevlerin kanunun öngördüğü !•>, 14 ncü d e reçeli erden tâyinler yapıl
ması gerekmektedir. 

e) 1327 sayılı Genel kadro Kanununda tesbilt ©dilen personel. sınıflarının Mlâha.'ra kararnameler ile torba kadrodan serbest 'bırakılan kadrolar
daki sınıflara uymadığı bu itibarla aksaklıklara sebebiyle verilldüği, keyiiiyetıiaı Devlet Personel Dairesi Daska.nl iğin a yazıldığı, kadro tahvilleri 
yapılalbülımıesj için kadro iptal ihdas muamelelerinin sonuçlandırılması çok uzun zaman aldığı laıdaşılmıştır., 

d) 'Torba kadrodan s eri) esi bıraklllan kadroların yer tasrih edilerek çıktığından hizmette aksaklıkların .meydana geldiği oııtaya çıkmaktadır. 

http://Daska.nl
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BEŞİNDİ BÖLÜM 

YENİ BÜTÇE İLE İLGİLİ İNCELEMELER 
1. İ972 mialî yılına ait bütçe teklifi : 
DİYB'nun 1972 yılmai ait bütçe teklifi; 1971 malî yılı bütçesi ile mukayese1]! olarak .aşağıdaki tabloda özet halinde dere edilmiştir. 

1971 malî yıllı 1972 malî yılı Noksanı 
Harcamazlar Lira Lira Lira 

(A/l) ' Cari harcamalar 
(A/2) Yatırımı harcamalar 
(A/3 )ı 'Sermaye teşkili ve tramsfer 

haircamalaırı 
Toplam 

2. Yemi bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler : 
'A) Bütçedeki ödeneklerin tam olarak yer alıp almadığı : 
Muhasebei Uımıuımiye Kanununun âmili r hükümlerine ve yıllık programlara göre her hizmet karşılığı ödeneğin bütçede tam olarak yer 

alması iktiza etmektedir. 
Ancak; bâzı imkânsızlıklar sebebiyle, DİYB'nm 1972 imali bütçe teklifinin bir kısım bölüm ve maddelerinde, bul lâzimenin gerektiği de-j 

recede gerçekleşti riknediği anlaşılmaktadır . 
Bun]ardam kayda değer başbeaları, iş/bu rapora bağlı tabloda özet halinde gösterilmiş bnlunnıaktadır. (Ek No. 1) 

(B)1 inşaat ödeneği : 
DİYB'nm1 her hangi bir inşaat ödemeği bul'Ummadığı cihetle, bummıı plân ve- projeye dayanması gereği üzerimde dıiıratorainTası tabiîdir. 
Ancak; 633 sıayılı Kamunun 29 neu maddesinin âmir hükmü gereğiıuce, (D) cetvelimden ihtiyaç karşılanm'caya kadar her yıl 2 000 

adet bucak ve köy imam - hatip kadrosunun verilmesi İcabed erken; 1972 malî yılında bu husus Maliye Bakanlığınca kaale alınmadığı ci
hetle, aşağıdaki tabloda1 gösterilen kadro ve ödeneğin işbu bütçe tasarısııma ilâvesi imkânımn sağlanması zarureti doğmaktadır. 

Bölüm Madlde Ödeneğin çeşidi Memuriyetin nevi derece adet gösterge İlâvesi gereken ödenek 

13 354 064 

:i3o ooı 
_u 

13 484 065 

472 558 815 

128 3€0 
4-

472 687 115 

459 204 751 

1 710 
+ 

459 203 050 

12.000 J2.110 Devlet memurları aylıkları Bucak ve köy 13 1 000 150) 12 600 000 
imam - hatibi 15 1 000 100) 8 400 000 

12.370 Emekli keseneği karşılıklaJrı 2 940 000 
Toplanı : + 

23 940 000 
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Kadroların 1 '000 adeti i/mamı - hatip oku'lu 2 nei devre mezunlarının tâyin edilebilmesi için, 13 ncii 'dereceden, 1 000 adedi, de, 15 nci de
receden hesaplanmıştır. Emekli keseneği karşı İlıklarına ait ödenek % 14 üzerimi em lıesabedilin iştir. 

C) GeçM görev dunrniıu : 
DİYB'mca uygulanan geçici görevler, sayı, süre ve istihdam yerleri bakımından sınırlandın Inııştır. Bu konukla calibi dikkat ve şümullü 

bir tatbikat güze çarpmatmaktadır. 
Yetkililer tarafından vemilen bilgilerden, geçici görevlerim 3'(i5>(5 ısayılı Kanunum i) ncu maddesinle uygun olduğu, sürekli hizmet kadroları 

ile devamlı irtibatlı bulunmadığı, cari yıldaki uygulamaların hal icaplarına ımutabık kaklığı ve önüîmüzdeki malî yıl içinde bu alan
da emsal şekilde tatbikata devam; olunması gerekeceği ifade ve beyan edilmiştir. 

1. Yabancı uaman istihdamı : 
DİYB'nca, yabameı uzman istihdam edilmesine lüzum ve rnıahal görülmemiştir. 
D) 4489 sayılı Kamun tatbikatı ve dış seyahatler : 
44891 sayılı Kamuna göre :sıtaj için yabancı mjemfl ek etlere gönderilenlerim. sınav ve secimler imde 1)1 VI> genel olarak, Millî Eğitim .1 bakan

lığı kanalınıdan iş ve iş'lcm yürüt»ıreiktedir. 
Yetkililer, bunlara ilişkin ödemeklerin harcama şeklinin ıkauumıuın gayesine göre uygulandığını beyan ve İfade eylemişleridir. DİYB'nin 

dış seyahatleri mahdut olup, buralarda da tasarrufa uyülduğu te'barüz etmiştir. 

E) Düşeıme ve demiırlbaş ödenekleri : 
DİYB'diin döşenme, demirbaş ve emsali ödeneklerinim, harcama şekilleri genel olarak zaruri ihtiyaçların karşılıkları olarak görül

mektedir. Bu hususta yersiz ve tümımısuz »ar fiyattan kaçıımldığı belirmektedir. 

F) Hizmetlere ait ödeneklerin verimliliği : 
DİYB'nin çok eeşütlli ve yoğun hizmetlerine mukabil tefrik olunabilen ödemek miktarları, mahduttur. Bununla beraber t la i re hizmet

lerine ait ödeneklerim en çolk verirnıli olacak şelkil ve istikamette kuManıldığı ve yeni taleplerin, daima bu ciheti istihdaf eylediği kanaat 
ve intibaı hâsıll olmaktadır. 

G-) Taşıt harcamaları : 
DİYB'mm halen ımerkezide 5 ve taşrada 19 ki, ceman 24 adeti motorlu taşıt- aracı mevcuttur. Yapılan sondajlar sonunda ve yetkt-

]ilerden alınan izahatta bıntılann tahsis ve kullanıma sakillerinin mevzuata uygum bulunduğu ve ta-şıt harcamalarının tasarruflu yapıldığı 
kanaat ve intibaı doğmuştur. 

H) Yayın harcamaları : 
DİYB'nin yayım hareamaları, abonman1, ki tap ,satınalınimjaısı gibi ç.elşiitli bölümlerdeki ödemeklerin cari yıl içerisindeki harcama seyrine 

uygun miktarda artırılması' gerektiğıi ilgililerce ifade edilmiştir. 

I - Tasarruf imkânları! : 
DİYB; cari harcamalardan tasarrufa mümkün ımertehe riayet etmektedir. Esasen kendisime inevdu ödeneklerde asgari (miktarlar bulun

duğu için, cari hare amal and a baş/kaca bir ta «ar ruf um yapılmasına imkân hâsıl okuyacağı kanaati belirmiştir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

]) i. L- B iv VE TEM EN XI DE R 

"J. Dinî envanter .süratle yapılmalı ve bir k i t ap halinde neşredil indidir. 
2. Türk Devleti kuruluş düzeninde siyaset üstü ve mümtaz bir yeri olan Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlilerinin çağdaş' uygarlık 

düzeyine göre yetiştirilin esini başlıca konu olarak ele alarak kültürlü, yabancı dil lülen, dünya nveseıl elerine vakıf, aydın diın adanılan sa
yılsın in çoğaltılması. 

3. Diııı görevlilerinin uzmanlık ve doktora yapabilmelerini, sağlamak üzere, dış ülkeUere gönderilmeleri temin' edilmesi, yurt içinde bıüu-
naınıar, Diyanet İşleri Başkan hğıne a açılacak meslek içi eğitim .merkezlerinde eğitime tâbi tutulması, 

4. Diın görevi il erin in görev esnasında' giy e çekleri üstlük; ve sarıkların, resmî kıyafetlerin t emini için ödenek verilmesi, 
5. Bütün il (müftülüklerimize Mır er araba verilmesi, 
6. Birtakım kişiler tarafından neşredilmekte olan dini kitapları, dinî mecmualar, isiâim bozucu maksatla yazılan yazılar uydurma 

metinler ve resimlerin, Diyanet İşi erince koınt rolünü sağlamak içiin1 harekete geçilmesi, 
7. 633 sayılı Kanunun 8 nci ma/ddesiıran (c) fıkracına göre Diyanet İşleri Başkanlığının, kuruluşun bütün dallarımda kütüpaneler kur

ması, .muzır dinî yayınlarla mücadele edebilmesi için din ile ilgili yayınları derlemesi gerekmektedir. 
Dini YayOnlar Döner Senmayesi 1951 yılında 5806 sayılı Kanunla ve (50 000) lira ile faaliyete geçmiş, kârdan sermayeye eklenen meblâğlar 

ve bağışlanda (2 452 875.59) liraya baliğ olmuştur. 
633 ısayılı Kanunun 31 inci maddesine göre sermayesinin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye üç milyon lirayı buluncaya kadar 

döner sermayeye eklenecektir. 1971 yılı kârının ilâvesi ile sermayen in üç milyona baliğ' .olacağı he'saplanılmıştıır. 

Kuram Kerim, Hadis, İlmihal gibi kaynak kitaplarla,Kuran kursları Yönetmeliğinin 23 ncü maddesi gereğince kurslarda okutulacak tek tip 
ailfabo ve kitapların bastı nlabilnıesi için serin aye tahdidinin üç milyon liradan (kârlar beş milyon lirayı buluncaya kadar döner ser
mayeye eklenir. Bu miktaın bulduktan s'onra artanı Haızineye yatırılarak bütçeye gelir kaydedilir) d emilme sin e zaruret vardır. 

8. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı Kanunun 1 nıei m addesine göre, Diyanet İşleri Başaknlığınm; 
İs'lânı Dininin inançları, ibâdet ve ahlâk esasları ile din konusunda toplumu aydınlatması gerekmektedir. Bu görev şimdiye kadar vaiz ve 
hutbelerle ve .mahdut sayıdaki1 yayınlarla yap ılmaya çalışılmıştı!-. 

Daha geniş haılk kütlelerine h it ab edilin ek için : 
a}' Hizımet içli eğitim: yayınları 
b) İlmi yayınlar 
c) Halk seviyesinde yayınlar 
Bu yayınkır, İslâm Dininin esaslarını, halka doğru olaraık benimsetmek, toplumu yanıltıcı hurafe ve hikâyelerden koruyup bunlar yenine 

doğru ve faydalı bilgiler vermek amacına matuftur. 
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ç) Çocuklar ve gençler seviyesinde1 yayımlar 
Psikoloji ve pedegoji esasları dikkate alına rak , kitaplar b astırıl mıasımd a zaruret vardır. 
Bu hizırneti en iyi bir şekilde yapıllaıbiknesıi için Diyanet İşileıri Başkanlığının bir matbaa ya ihtiyacı vardır. 
Kurulacak (matbaanın (dizgi, tertip, döküm, baskı ve cilt) makin alan için etüt ve hesaplar yapılamıştır. Bunun için (3 090 276) liraya ihti

yaç vardır. Bu paranın birbuçuk milyon lirası Hazinece karşılandığı takdirde mütebakisinin (bağış yoliyle) halktan sağlanacağı ifade 
olunmaktadır. 

1951 yılında kurulan döner sermaye için şimdiye kadar (662i 465.61) lira bağış sağlanmıştır. Matbaa içinde geniş çapta bağış top
lanıp bunun Haziineye yük olmaktan kurtarılacağı tahmin olunmaktadır. 

Bu hususum da Bütçe Komisyonunca önem le nazarı dikkate aılınunasını. 
9. Yabancı ülkelerde bulunan Türk işçilerinin dinî eğitimleri için Türkiye'den yeteri ka dar idin görevlisi göndeıritmeıs'i. 
10. Vakıflara bağlı olan mülhak cami im anıları, Diyanet İşlerine bağlanmalı, memuriyet aldıkları günden beri terfi ledenıemiş olan

ların da mağduriyetine son verilmesi. 
11. Köylülerden toplanan bir miktar buğday veya ımısır karşılığı veya 200 - 300 lira yardımla imamlık yapan; kişilerin durumuna aci

len bir çare bulunması yönünden bunlara kadr o dağıtımında öncelik verilmesi, 

12. Raporun sonunda ekli bir No. lu tabloda gösterilen ve bütçe denkliği'mülâhazası ile nonksan kalan ödeneklerde sosyal yönlü olan
lar ile hizmetin aksaımaması ve hizmet verenlerin en iyi şekilde hizmıeti ifa edebilmeleri iç in lüzumlu olan kalemlerin, önümüzdeki yıl
lar bütçesinde daha titizlikle dikkate alınarak gerekli maddi yardımda karşılanması uygun görülmüş ve temenniye şayan bulunımuiştur. 

13. 633 sayılı Kamun 29 ucu maddesinin öngördüğü her malî yıl bütçesi ile verilen 2 0O0 bucak köy iımam - hatip kadrosunun 1 000 
adedinin 13 ncü diğer 1 000 adedinin de 15 ncü dereceden almak üzere devamıma,. 

14. Her «ene yeniden inşa edilen şehir kasaba cami ve (mescitleri için ayrıca imaım, müezzin ve kayyım t.alebedilmektedir. Bunun kar
şılanması için 2 000 köy imam - hatibi kadrosu dışında asgari 500 yeniden kadromun tahsisi 

15. 633 sayılı Kamunun 14 ncü (maddesinin «e» bendinin öngördüğü özel ve tüzel kişilerce yaptırılması istenecek cami ve mescitlerin yer 
ve şekilleri hakkımda iştişari bilgi verilmek ve yardımcı olabilmek için bir müşavir mühendis kadrosu tahsisine, 

16. Diyanet İşleri Başkanlığının personel kaynağını teşkil öden imaam - hatip okullarımın II nci devrelerimden mezun olanlarla henüz ihtiyaç 
karşılanttnamakta ve binlerce cami müspet ilimden yoksun kültürlü noksan görevlilerce1 yürütülmeye •çalışılmaktadır. 

Bu itibarla Imalm - Hatip (okullarının 1 ncd devrelerimin yeniden ihyası lüzumlu görülmekte dir. 
17. — 633 sayılı Teşkilât Kanunumda yaş haddinden emeklilik durumu tashih e dilimlediğinden; teşkilât büny esimde yaşı çoik ilerleımiş, 'hizımet 

enıerjiısi tükenmiş görevliler vardır. Bunlar heım hizmeti alksastıma'k hem de genciler için kadro tıkanıklığı yapm&kltadrrilar. Bu aksamayı gidermek 
içıin diğ'or 'meımunlarda olduğu yibi anıeikliMk yaş ısınırının getirilmesinle,, 
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18. — T'GiŞkilât' Kaıiıununlda Yüksek Din Kuru'lıınıa seçilen üyelerin (muayyen 'bir süre sonra yenilenmesine 'dair bir açıklık ve madde yoktur. Bu 
tatbikatta büyük (aksamalar intaçetmiştâır. Kaırunida tadilat yapılarak, Yüksek Din Kurulu (üyelerinin 5 sene de bir yenilenmesi 'esası getirdi
m/elidir. Bunun üki yararı olacaktır. . 

ıa) Seçilen bıiır üye, bir defa daha seçilebilmesi, için daima aktif 'bulunacaktır. 
b) Yend yetişen «Din bilginlerinle» hlizmielt imkânı sağlanacaktır. 

YEDİNİCH BÖLÜM 
NETİCE : 

Devlet ve millet 'olarak: yekpare ve millî 'birlik ve beraberlik içinde Ve ınıaddi (kalkınmamızın yanın'da mânevi ve ahlâki cliheltllerden (kalkınma
mız bakışımlarından uhdesine çok ciddî, önemli, millî hayatı ve büyük hizmetler terettübetmiş bulunan DÎYB nın 1972 ımalî yılına ait bütçesintin 
kabuılünü ve bu vesile dile teşkilâtım milliyetçi, fedakâr, başarılı ve hizmetleri sebk etmiş elemanlarının talkdir ve teşvikini. ımıutaziamımın bulunan 
işjbu raporumuz, gereği yapılmak üzere T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına saygı ile 'arz ve takdim, kılınmıştır. 

Raportör 
'Baha Müdemisoğru 
Konya Milletvekili 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Devlet memurları aylıkları 

8 046 935 461 965 141 461 965 141 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.391 
12.392 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ye cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

7 129 553 

4 750 000 
750 000 
200 000 

1 179 550 
250 000 

1 
1 
1 

10 003 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 
12.490 633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gere

ğince verilen ücretler 

1 
1 
1 

10 000 

392 000 000 

68 856 905 

9 363 300 
900 000 
300 000 

2 712 000 
305 424 

54 880 000 
396 180 

1 

9 003 

1 
1 
1 

9 000 

392 000 000 

68 856 905 

i) 

o 

54 

363 
900 
300 
712 
305 
880 
396 

300 
000 
000 
000 
424 
000 
180 

1 

9 003 

1 
1 
1 

9 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yoillukları toplamı : 1 037 500) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

— 201 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îstenıen Komisyonca fcalbul edsülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

907 375 

190 000 
93 750 

250 000 

200 000 

100 000 

1 

1 

1 099 230 

275 000 
150 000 

250 000 

212 500 

150 000 

1 

1 

1 099 230 

275 000 
150 000 

250 000 

212 500 

150 000 

42 375 46 730 46 730 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderler 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

— 203 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde BöJüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 000 
2 000 

317 500 

175 000 
140 000 
2 500 

94 350 

5 100 

89 250 

1 160 000 

7 000 5 950 5 950 

4 250 
1 700 

680 120 

350 000 
328 000 
2 120 

135 150 

6 375 

128 775 

1 350 000 

4 250 
1 700 

680 120 

350 000 
328 000 
2 120 

135 150 

6 375 

128 775 

1 350 000 

724 002 4 248 452 5 205 952 

2 000 4 250 4 250 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe iisitenen Komisyonca, kaîbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla/mı 
Lira Lira Lira Lira 

16.000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri' 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 15 001) 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

2 001 1 701 1 701 

2 000 

720 001 

20 000 
700 000 

1 

15 001 

10 000 
1 

20 001 

1 700 

4 242 501 

42 500 
4 200 000 

1 

17 001 

15 000 
1 

25 501 

1 700 

5 200 001 

1 000 000 
4. 200 000 

1 

17 001 

15 000 
1 

25 501 

5 000 

5 000 

2 000 

8 500 

2 000 

8 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

_ 205 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

8 046 935 

4 497 351 

724 002 

20 001 

1972 : 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

461 965 141 

6 319 721 

4 248 452 

25 501 

ı için 
Komisyonca feaibul edilen 

Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira 

461 965 14.1 

6 319 721 

5 205 952 

25 501 

13 288 289 472 558 815 473 516 315 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe .feteıien Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERÎ ÖDEMELER 

35.350 Müstahikkiııi ilmiyeye yapılan aylık yar
dımlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Memur 
ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına 
(Merkez memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeğine yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

15 000 

15 001 

15 000 

48 300 

63 300 

15 000 

48 300 

63 300 

115 000 

15 000 
100 000 

115 000 

65 000 

15 000 
50 000 

65 000 

65 000 

15 000 
50 000 

65 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca •kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 15 001 (Kî 300 63 300 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
115 000 65 000 65 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 130 001 123 300 128 300 
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Rapor 

K'airnıa Bütçe Kamâsyioıııuı BaşkaJnlıgıam 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1972 malî yılı Bütçe tasarısı incelenmiştir. Bu inceleme de Genel Müdürlüğün çeşitli kesimlerdeki gö
revlerinin yürütülmesi konularında, Bütçe Raporları hakkındaki muhtıra göz önünde tutulmuştur. 

1. Hizmetin niteliği ve yerine getirilmesi şekli : 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yükümlü olduğu görevleri iki ünite halinde yürütmektedir. 
1) Tapu işleri : Bütün il ve ilçelerle tam teşkilâtlı (4) bucakta mevcudolan tapu sicil muhafuzlıkRarıyle memurluklarının yürüttükleri alım -

satım, intikal, bağışlama, trampa, taksim, rehin, irtifak hakları tesisi ve kat mülkiyeti gibi günlük tapu işleri, Genel Müdürlüğün Medeni Kanun 
ile Tapu Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla, Tapu ıSicil Tüzüğü hükümleri uyarınca yürütmekle yükümlü /olduğu em -önemli görevleri arasındadır. 

2) Kadastro ve tapulama işleri: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu kısımdaki süreli işlerini kadastro ve tapulama çalışmaları teş
kil etmektedir. 

a) Kadastro işleri : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununa göre yürütülmekte olan kadastno çalışmaları il ve ilçelerin belediye sı
nırları içindeki gayrimenkullerin hukukî ve fennî durumlarını tesbit, plâna müstenit ve Medeni Kanunun aradığı nitelikteiki tapu kütüMerinin 
taınızim. ve tesisi amacını gütmektedir. 

Bugüne kadar (41) il ve (79) ilçenin kadastrosu yapılarak 1 Aralılk 1971 tarihine kadar (1 522 799) parselin tapu sicilleri tesis edilmiştir. Ha
len bu işleri yapmak üzere (22) il ve (44) ilçede (66) müdürlük halinde, bu müdürlüklere bağlı ve yetki ile (1) il ve (12) ilçede lOİmak üzere (79) 
bölgede kadastro işlerine devam olunmaktadır. 

Kadastrosuna devam olunan (22) ilden (4) ünün de esasen kadastrosu yapılmış olup, bugünkü faaliyet, sonradan genişliyen belediye hudutları 
içiiindeki gayrimenkullerle ilgili lolduğu anlaşılmaktadır. 

Mevcut bölgelerden (6(y) adedi müstakil kuruluş olup (13) adedi bu müdürlükler tarafından yetki ille yürütülmektedir. 
b) Tapulama işleri : 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 1950 yılında başlanılmış ıolan tapulama faaliyetlerinin gayesi, [köylerdeki tapulu gay

rimenkullerin) tapu kayıtlarını yenilemek ve tapusuz tasarruf edilenlerin zilyedlik esaslarına göre kayıtlarını tesis ve plânlarını düzenlemektir. 
Tapulama işleri, 1950 - 1955 yılları arasında klâsik met'otla (şerit, pusula ve takeometre gibi aletlerle yerden yapılan ölçülerle"! devam etti

rilmiş »6587 sayılı Kanunla ileri memleketlerin uyguladığı (fotoğrametrik) metoda geçilmiştir. Halen, teknik icap ve zaruretler gözönünde tutula
rak (36) bölgede klâsik, (55) bölgede fotoğrametrik ve (1.8) bölgede de fotoğrametrik - klâsik olmak üzere (109) bölgede (475) ekip halinde ta
pulama çalışmalarına devam olunmaktadır. 

109 Bölgeye ilâveten bu bölgelerce ayrıca (265) yerde de yetkili lolarak tapulama faaliyetlerinin sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. 
Tapulamamın başladığa tarihten 1 Aralık 197.1 tarihine kadar (10 020) köyün tapulaması elte alınımış vıe bunlardan (8 782) köyün tapulaması ta

mamlanmış aynca (373) köyün de tahdit ve tesbiti bitirliüterek tapuya devir hailine gcltiiıriilrnjiştü*. Halen (865) köyde de tapulama devanı «tmıektödir. 
Buna göre (9 845 851) parselini tahdit vo tesbiti yapıhmş ve (107 567 468) dönümlük yerimi yüzölçümü ikana! edilerek pılânlaırı yapııl/mış w tapu 
kütükleri tanzSim ednlmüştâr. 
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II - Hizmetin gelişme seyri : 
1. Tapu işleri : Günlltük tapu muamelat imam tutulan istat.istiki bilgilere 'göre devamlı bir surette arttığı görülmektedir. 1971 yılı sorun itibariyle 

muamele adedinin (1 270 000) olacağı ve elde edilecek Emlâk A t a ı Vergisi, Damga Vergisi, 'daire dışı aldtlerde Hazine payı ile tapu, tapulama ve 
kadastro harçlarımın (525 000 000) ılirayı bulaca ğı tahımıiını edilırmckteıdir. Bu netice göstermektedir M Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü doğrudan 
dbğruya değil ve fakat dolayıs'iyle bir yatırımı dairesi hüviyetini taşımakta,, gelirleri, sağlanan imkânlar niisbetipde aırtmaktadır. 

Mukayese imkânı ve bu hizmetin gelişmıe neyri hakkında fikir vermek yönümden : 
a) 1936 yılında (348 832) tapu ımuaımıelosi yapılarak (1 181 418) lira, 
1946 yılımda (527 059) ımuamelc/karşılığında (7 455 175) lira, 
1956 yılında (809 801) muamele (için (47 102 625) lira harç alındığı, 
b) 1966 yılında (1 048 204) mmıameloi karşılı ğımda (222 441 637) lira, 
1968 yılanda (1 218 599) muamele karşılığında (316 584 118) 'lira Emlâk Alını Vergisi ve harç tahsil •edildiğini belirtmekte i'ayda görülmüş

tür. 
c) 1969 yıılmda (1 275 529) iş (karşılığı (453 712 846) lira, 
1970 yılında (1 263 759) iş kargılığı (478 668 150) lira, 
1971 yılı Kasıım ayı sonuma kadar (1 153 222) iş karşılığı (478 353 678) lira, Emlâk Ahım Vergisi, harçlar ve daire dışı akitlerde Hazinıe payı 

tahs.il edvhn.'i; olup, bu <mikhum yıl snn.um.ı. k ^ ' a r (525 000 000) lira ve iş sayışınım da (1 270 0001) olacağı tahmin edilmektedir. 
2. Kadastro işleri : 1 Oealk 197.1 ıdcin: 1 Kasım 1971 tarihine kadar (70 524) parsellik İş yapılmıştır. Yıl «tonuma kadar bu miktarım deprem böl

gesi ile beraber (95 000) parsel olacağı tahmin edilmektedir. 
1971 yılı icra programına alman (115 00O) parsel, 1968 yılımdan beri ödeınınıekte o'lan, fozhı 'mesai esasına 'göre hazırlanmıştı. 1971 yılımda fazla 

mesaimin ödenimemesi hedefe ulaşmayı gü e leşti unu iştir. Bu nedenle yıllık hedefin % 80 oranımda gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. 
Buai"nil ve Burdur depremi böl geleni ile yurdun' (8) çeşitli bölgesinde (8 242) parsellin/ kadastrosu yapılmak suretiyle Âfetler Kanumüıınun uygu-

ianmasıınıa hiçbir gecikme olmadan imkân.' sağlan maştır. 
3. Tapulama işleri : 1 . 1 . 1971 den 1 . 12 . 1971 tarihine kadar (596 696) parselim arazide tahdit ve tesbiti yapılmış ve ayrıca (602 372) parse

lin yüzölçümü olan (6 592 414) dönümlük (6 592 Km2 lik) bir arazinin tapuya devredilebifeceği ve bu imiktarın yıl sonuma kadar (7 000 - 7 500) Km2 

yi bulacağı anlaşılmaktadır. Tapulamanın; da 1971 icra programı, kadastroda olduğu gibi fazla mesai esasıma göre düzenilenımlştir. Fazla ımıesaiinin 
ödoır>?;wı'me?:ıl tapulamanın da hedefime ulaşmasını gi'içie:--.ti;r.raştir. Böylece yıllık hedefim/ '% 6-5 oranında gerçekleştirilebilmesinin mümkün olacağı 
görülmektedir. 

Tapulamanın, hedefe lorttan tapu sicallerinin biramı evvel tesis edilmesini ağırlaşltııran sebeplerin başında : 
a) ödemek kifayettsizliği sebebi ile arazide 250 iş günü çalışılamaması, 
b)i Ekiplerin emrine yeteri kadar motorlu araç verilememiş olması, 
c) Arazi hudutlarımın gayri muayyen oluşu ve gonıiş ölçüdeki tapusuz tasıarmflarlıa harici alım sıatiimlarım zilyetliğe dayanan [temellük id

dialarımın ve doilayısiyle miza ve ihtilâfların fazlia misbetıte lodıması, gibi ıhraıstuıslıaır vardır. 

http://tahs.il
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Bu nedenlerledir M, idemtifilkaJsyon denilen teknik deyimimi, tapulamadaki kkmct unsurlarını kapsıyajıınadığı kayda değer bulunmuştıır. Gerçekten 
idenftifiilkaısyon deyimi, tdkniifk .anlaımda lııarita uygulaması olduğuna göre bu deyim tapulamiadalki hıizımc'at şartliaııın'rkapaalmiaınna'kbadır. Çünkü 'nuetm-
lelketimizdeıki tapulama faaliyeti gayrimenkul miEkliyatkıâ düzenleyen, tapu sicillerini ıtesiıs eden ve ağırlığı huikulkî lolan bir nizımet sahasıdır. 

Köy sınırlarının tesbitinden başlayıp, parsel s m ularının gayrimenlkul ımaliklerini tâyin -ve teshili, itiraz ve ihtilâf lan n, 'zilıliyetliğe ai(fc lıor tür
lü 'belgelerin inceılenmesi, karara bağlanması, ilân ve tescil slalf halan tapulamanın zorunılu Haildi ğı Kiafhtalardır. Binaenaleyh tapulamıa, sıaldeee bir 
harita uygulamıaısı olmadığından miemleketimiizin şartları bakımımdan (tahdit ve tesbit işleri) diye i Hakle edilmesi 'gereken !bıu ısıafhıaların, iarz ettiği 
özertililk'lere göre Ikapasiıtenlin tâyini husıusıurıtun güz önünde tutulması gcrelkmıektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yukarıda özetlenen görevleri ve bu görevlerin gelişime 'seyrinin memleketimizin sosyal ve ekonomik 'ha
yatıyla çok silki dlgisünıi ve önemini göiSiteınmelktedii'. 

Bu hiamıeıtin anıagayesi MJeldeııi Kanunimi aradığı niteMktelki tapu sicillerini ıtlesıis ve bu suretle mülkiyet hakikini düzenlemektedir. Bu seibepile-
dirlki, faaliyetin esas ve ağırlığı hukukî bir nitelik taşıtmaktadır. 

Bunumla beraber, kadastro ve tapulama dolayıısiyle tanzlilm edilen ıstanidart haritalar, baraj ısulama işleri, arazi ıslâhı ve topkılaşıtırıllmaısı ve imar 
işleri gibi kalkınıma ile ilgili ve toprağa illiışkin yaitıınmılıara teımel hizmet vazifesi görmektedir. 

Diğer 'taraftan, 766 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmasından elde edilen mıüsbet neticelerden biri ve en önemlisi anah'kemelere intikal 
eden ihtilâfların •% 5 - 8 oranına düşmüş olmasıdır. Gerçekten., 5602 sayılı mülga Tapın!-v,mı Krımnunun itirazıln tutanakların idari kademede bir 
ineolameye talbi tujtıdmiasnija imkân vermemiş olmadı, İm ihtilafların % 50 nin üstümde bir 'oranla i mahkemeye intikaline sebefoolduğu anlaşılmak
tadır. 

III - Gteçen yılki bütçe tatbikatı: 
a ) Gari harclamalar: 
1. — 1971 yılı cari bütçeısıinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin Imılllanıiljmiasında âzami tasarrufa riayeıt 'olunduğu ve 'bu düşünce içerisinde 

harcanmalar yapıldığı teısbit 'olunmuştur. 
2. —• Genel hıarcamia cetvelleri üzerinde1 yapılan incelenmede, konulan ödenelMerd© taisarrufa alınıan ımilktıarlıar dolayıısiyl'e ımevout ödeneklerin 

bütçe yılı Bjonunla kadar yeltlmiyecıeği aülaşalmiiştır. 
3. — Kadrolarda hizıınelti laksatacalk bir açık mıevoııt değildir. 
4. — 1971 yılı içinde Maliye Baikanlığmdan (6 54f6 049) liralık ek ödenek lalıntaışito. Bu ödeneğin : 
(II 000 000) lirası 12.310 'aile yardımı maddesin», (600 000) lirası 12.340 tedavi ve cenkize ıgiderleri maddesine (4 94*6 049) lirası da 12.370 

eımekfi keseneği maddesine lilâve edilmişltir. 

Maliye Balkanlığmtıın müsaadesiyle yapılan aktarmalar ise : 
a) 12 111 Tapulama memurları aylıklarından (8 230 000) lira, 
12 112 Kadastro memurları aylıklarından (2 900 000) lira olmak üzere ceman (11 300 000) lira düşülerek, 12 110 Genel idare memurları aylık

larına aktarıldığı, 
b) 13 120 Basılı kâğıt -ve defter alımları ve ıgiderleri maddesinden (85 938) lira düşülerek 13 430 Taşıma giderleri maddesine (10 000) lira 

13 610 Kira bedeli maddesine (75 938) lira, 
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e) 14 915 Giyim - Kuşam alım ve giderleri -maddesinden (45 000) lira düşülerek, 14 924 Kira bedeli maddesine, 
d) 12 590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş tazminatı maddesinden (70 000) lira düşülerek 36 320 diğer geçen yıllar borçları madde

sine aktarılmıştır. 
Bu aktarmalarm? bütün tasarruf tedbirlerine rağmen cari bütçeye konulan ödeneğin kifayet etmemesi sebebi ile zaruret icabı yapıldığı anla

şılmıştır. 
1972 yılı Bütçesinin hazırlanması sırasında bu ihtiyaçlar nazara alınarak imkân nisbetinde bu yola tevessül edilmemesine çalışılmış isede, büt

çenin 1971 yılma (nazaran cüzi bir artış göstermesi bu gibi aktarma ve ek ödenek ihtiyacının doğacağı ve karşılık ıgösterme imkânlarında çok 
güçlük çekileceği ve bunun da hizmeti olumsuz yönde etkileyeceği anlaşılmaktadır. 

b) Yatırım harcamaları : 
Kalkınma plânı (İkinci Beş Yıl 1968 - 1972) nin Harita, Tapu ve Kadastro sektörünün amaçlarına ulaşılması için 1971 yıb programı ile ilgili 

K> 1 arak 1971 malî yılı Bütçesine ödeneği yatırımların durumu aşağıda belirtilmiştir. 
1. Motorlu arazi taşıt aracı : 
Alınması öngörülen (25) adet motorlu arazi taşı t aracından (1 500 000) liraya 23 adet araba alınmıştır. 
2. Çeşitli fenni malzeme : 
Lüzumlu fenni malzemeler satın almlmak suretiyle bu ödenek sarf edilmiştir. 
3. Etüt ve Proje giderleri : 
Arazi çalışmalarıma paralel olarak sarf eriilmek suretiyle gerçekleşmiştir. 

4. Bina onarımı ve yapımı : 
Bayındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 

1971 yılı Programı ile ilgili olarak, 1971 malî yılı bütçesinden teklif edilen bu yatırımlar harita, tapu, kadastro sektörü ile ilgili hizmetlerin yürü
tülmesinde kullanılacak makina, teçhizat ve taşı t alımları ile ilgilidir. 

Bu yatırımlar hizmetin yapılmasında sürat sağlıyacak ve çalışmaları hızlandıracak niteliktedir. 
IV. Yeni bütçe teklifleri ile ilgili incelemeler : 
.1. Yıllık programa ıgöre her hizmet karşılığı ödenek, bütçede yeteri Ikadar yer almamıştır. 
2. Yevmiyeli teknik pernıonelin, yapılmış olan intıbaklardaki kadroları henüz verilmemiştir. Merkez ve taşra kadroları ancak hizmeti karşıla

yabilecek durumda olup kadro şişkinliği bahis konusu değildir. 
3. Hizmeti aksatmadan bir tasarruf yapılması mümkün görülmemiştir. 
4. önümüzdeki yıl plân hedeflerine ulaşılması bakımından, yeni kadroya ihtiyaç vardır. 
5. Ders görevi sadece okul ve kursta (görev alan öğretmenlere münhasır olup bu hizmetin devamında zaruret vardır. 
fi. Yabancı uzman yoktur. 
7. 4489 ve 1449 sayılı kanunlara >göre dış İmrslaıra dayanılarak dış memleketlere gönderilmen beş personel mevcuttur. 
8. Döşeme ve demlirbaş giderlerinde yersiz harcıma yapılmamıştır. 
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9. Taşıt araçları gen/el olarak- Tapulama ve Kadastro mıüdürlüklerindic ve aırazi hizım-etlerin de kullanıl tırnaktadır. Bnnşusn dışımda merkezde 
mevcut Mzınıet arabalarının kuIİamlma tarzlarında tenkidi gerektirir bir hususa rasmnnıanı iştir. 

10. (13.140) Yayın harcamalları içini 20 OOO'lira ödemek teklif edilmektedir. Gecemi yıl tatbikatında bu ödendk meslekî eserlerin satıuabnınuısıına. 
sarf ediillmefc suretiyle yerlimde kullanılmıştır. 

11. Cari harcamalarda teklif olunan ödenek dışında bir tasarruf imkânı görülimetmüştir. 

V. - Dilek ve görüşler : 
t. Teklif olunan bütçe Azami tasanruf 'düşüncesiyle hakiriantmış olup bunldaın. her hangi bir kısıntı yapılmasmiın, uygun olmıyacağı gibi, 1972 

yılı programındaki üretim hedeflerinle ulaşabilmıelk amaciyile, arazi tazminatları, döşeme demirbaş giderleri, tapulama ve kadastro isteri giderleri
nin artırul/masmın gerektiği anlaşılmıştır. 

2. 2613 ve 766 saydı Kanunlar 'gereğiıncc,, Tapulama ve Kaldastro müdürlüklerince tapulama ve kadastrosu yapılacak mahallere ait kayıtlarını 
süratle çıkartılması için ilgili tapu dairelerindeki Arap hairf'lerii ille yazılı k.ayıtlarnr]ı Türlkç.eye çevrilmesinde eleman bulunamaması yüzünden iner-
kezden kayıt talebinde bulunulduğu gibi bu mü dürlüklerce ihtilaflı ve münazaalı bırakılan parselli e rina yetkili mahkemelerce 'lüzum, gösterillıen 
teldavülü eyyadı kayıtları da keza imerkez arşivinden taılebolraımaktadır. Yapıkmış olan sayını neticesinde merkez arşivinlde mevcut Arap harfli 
kayıt miktarı 45 000 000 adet olarak testüt edilmiştir. 1959 - 1970. yılları arasında bütçeye1 korjulan ödeneklerle yönetmelik hükümlerim* ;;öre, 
yeınHenelnı kayt adedi 3 202 764 dür. Yenilenmesi gerekli kayıt ise 4 i 797 236 adettir. 

Halihazırda pek az sayıda olan Arap harflerine vakıf memurların, aralıksız ve bütün sene fazla mesaide çalıştırılarak, Türkçeye cevırmıe işine sü
rat vermeleri gerekmektedir. Çünkü birkaç sene sonra, bu isi yapabileceklerin tomiraindeki güçlük memleket çapında hizmet aksamasını davet 
e/debillecdk önem taşımaktadır. Bu nedıenlerle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünle fazlkı mê a-i1 verilmesi zorunludur. 

3. Tapulamadan doğan ihtilâfların kısa zaman içinde çözümlenebilmesi için tapulama, in ak kem elerinin! çoğaltılıp çalışma imkânlarının arfı-
rulması gerekli mütalâa edilmektedir-. 

Tapu dairelerimin görev yapabilecek ve tapu sicillerinin -muhafazasında itimat telkin edecek binalara. .kavuşturulması şarttır, Kat Mülkiyeti Kaniu-
nuttiun geniş çapta uygulanldığı görülen büyük şehirlerde, bu ihtiyaç fazlasiyle duyulmaktadır. Tapu dairelerinin mefruşat durumu hazinıd'lır. Büt
çe imkânları nisbetmde bu hailin ıskıhı temenniye şayan bulunmuştur. 

4. İkâmetgâhta alınan âkiıd ücreti erinin: mevcut yasa hükümlerinle rağmen ıma.hallî minhaısebe (müdürlüklerince müşkülât çıkartılarak versil-
memesine devam olunmaktadır. Bu huşunun önlenmeisi için Maliye Bakanlığınca tedbir alınım a sı geroklü mütalâa edilmektedir. 

5. Devlet Memurları Yasasının 1-4 derece tatbikatının ortaya çıkarttığı kuruluşlar arası anlaşmazlık ve çekişime!erin biran önce düzeltilmesi 
için 'gerekli tedbirlerin alınarak diğer kuruluşlarla yeknesak hale getirilmesi teme'niniye şayan; buikunımustur. 

6. 1971 yılinıda (31 602 999) İira -odan 21.611 etüt ve proje giderleri bu yıl. (12 402 999) lira eksiği ile (19 200 000) lira olarak bütçede görül
mektedir Bu eksiklik hizmetin plân hedefler;!ne ulaşmasını eikdiyecek önom taşımaktadır. Bu nedenle, Devlet P'lâniiama Teşkilâtı Müsteşarlığının 
1972 malî yılı Bütçesinde, Tapu, ve Kadastro Genıel Müdürlüğü bütçesine aktarılması öngörülen (20 000 000) liranın, 21.611 etüt ve pmje giderleri 
maddesine eklenmesi hizmetin aksamaması bakımından/ gerekli mütalâa edilmektedir. 

7. İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü üretim hedeffierinıe ulaşıllnmsı içim azami gayıvt gösteren Genel: Müdürlüğün, 1972 yılında, motonlu taşıt 
araç ihtiyacına sağlanması nida, Devlet-Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünce birinci derecede tercih tanınmalıdır. 
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Ayrıca 1967 yılı yatırını bütçesine konmuş olan iki uçak alımı için döviz temin edilemediğinden satınaiıuanıamıştır. Sağlanmasında büyük bir 
zonmıîuk «'lan bu uçaklarm 1971 yılında alınabilmesi için 23.611 (makina, teçhizat akınları ve büyük oran imlan) maddesin© 7 400 000 .liralık tah
sisat ayrılmıştır. Bu -miktar karşılığı dövizin Maliye Bakanlığınca öncelikle tahsisi, şayet, 1971 yılında döviz tahsisi sağlanamadığı takdirde bunun 
1972 nualî yılı başında behemaıl sağlanımasmda tmuilkık zaruret vandır. Aksi' takdirde fotoğrametri metodunun uygulanmasına dayalı plân ve prog
ramların1 gerçekleştirilmesi .mümkün okmyaeaki ir, 

i'-. 1967 - 1970 yılilaraıda (R) cetveline uygun olarak ödenen fazla çalışma ücreti ile e'lde >ediieu % 35 40 oranındaki iş artışı, 1971 yılında bu 
ödemelerin yapılamaması medeniyle sonuçları o oranda ve olumsuz yönde etkilediği görüldüğünden 1972 yılının toprak reformu çalışınalan bakı
mından da, önemli olan hedeflerini gerçekleştirebilmesi için, fazla mesai ödemelerinin devamında büyük yarar olacağı anlaşılmaktadır. 

9. Arazi üzerimde çalışan görevlilere (H) cetveli uyanınca ödenen t-zamin ati arın bugün içlin ye tenli olmadığı ve görevlilerin arazi çakşanalarııı-
dan kaçtıkları görülmekte, görevin ağırlığına, ve günün koşullarına uygun olarak tazminat miktarının artırılması gerekli bulunmaktadır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, 1972 yılında yapacağı tüm çalışmalarını ve kalkınma pil anandaki üretim hedeflerine ulaşma çabasını, 
bütçenin, verdiği imkân içinde, değerlendiıveek bir anlayış taşıdığı kanaatine vardığımızı arz ederiz. 

Saygılarımızla 14 . 12 . 1971 
Raportörler 

Hatay Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Hüsnü Özkan Kevni Neâdmoğlu 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı için 

Madde Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare memurları aylıkları 
12.111 Tapulama memurları aylıkları 
12.112 Kadastro memurları aylıkları 
12.113 Kadastro okulu ve kursu memurları ay

lıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 
12.281 Tapulama işçi ücretleri 
12.282 Kadastro işçi ücretleri 

(işçi ücretleri toplamı : 900 001) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi1 yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 

1 
1 
1. 

1 

1 025 002 

25 000 
1 

8 376 246 

Hükümetçe üsıtenien. 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

140 771 205 

87 300 000 
36 000 000 
15 869 205 

l 602 000 

945 002 

45 000 
1 

171 038 083 

Komisyoanca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

140 771 205 

87 300 000 
36 000 000 
15 869 205 

1 602 000 

945 002 

45 000 
1 

171 038 083 

1 000 000 

1 985 003 

1 140 
100 
40 

550 
35 

000 
000 
000 
000 
000 

1 
900 000 900 000 

22 889 471 

1 620 OOO 
135 000 
72 000 

774 000 
45 000 

22 88£« 471 

1 620 000 
135 000 
72 000 

774 000 
45 000 
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Madde Ödeneğin eesidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumdan kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
S 2.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş 
tazminatı 
ÖDÜLLER 

12.600 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

1971 ödeneği 
Ma dile Bölüm toplamı 

Lira Lira 

L 

i 20 000 
1 

â. <w 

i 
000 
980 

270 001 

270 000 

1 

l 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca fcabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

19 707 970 

108 000 
427 500 

1 

19 707 970 

108 000 
427 500 

1 

230 401 

1 
4 500 
900 

225 000 

207 001 

207 000 

1 

1 

230 401 

1 
4 500 
900 

225 000 

207 001 

1 

207 000 

1 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 860 001) 

/ / - Yurt dt§ı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 135 000) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğü: Hükümetçe üstenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amj 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 

10 

25 
50 

000 

000 
000 

1 541 252 1 995 001 1 995 001 

300 000 500 000 500 000 

75 000 .125 000 125 000 

1 10 000 10 000 

325 000 375 000 375 000 
225 000 275 000 275 000 

1 1 1 
475 000 500 000 500 000 

50 000 75 000 75 000 

37 500 50 000 50 000 

10 000 10 000 10 000 

25 000 25 000 25 000 
18 750 50 000 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 ncd maddesine göre ve
rilecek tazminat gündelikleri ile geçici gö
rev yolluğu 

12.920 Kadastro işlerinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre ve
rilecek tazminat gündelikleri ve geçici gö
rev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca fcaoul •edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

850 000 .1. 000 000 

2 650 000 

225 000 
i 200 000 
500 000 
20 000 
700 000 
5 000 

5 715 500 

3 125 000 

350 000 
1 250 000 
500 000 
20 000 

1 000 000 
5 000 

243 762 

3 550 000 4 000 000 4 000 000 

700 000 3 000 000 3 000 000 

1 000 000 

3 125 000 

350 000 
1 250 000 
500 000 
20 000 

1 000 000 
5 000 

7 243 762 

530 000 800 000 800 000 

100 000 200 000 200 000 
100 000 100 000 100 000 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edül'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde 

13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

Ödeneğin çeşidi 

Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

toplamı 

Lira 

300 000 
5 000 

25 000 

610 000 

300 000 
300 000 

10 000 

Lira Lira 

420 000 
5 000 

75 000 

1 020 000 

500 000 
500 000 

20 000 

Lira l i r a 

420 000 
5 000 

75 000 

1 020 000 

500 000 
500 000 
20 000 

Lira. 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 25 500 28 500 28 500 

13.510 

13.520 

13.610 

Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

8 500 

17 000 

1 900 000 

7 217 503 

8 500 

20 000 

2 270 262 

7 945 002 

8 500 

20 000 

2 270 262 

7 945 002 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sdgorta giderleri 30 000 30 000 30 000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TAPULAMA GİDERLERİ 
14.911 Büro giderleri 
14.912 Ulaştırma giderleri 
14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.914 Kira bedeli 
14.915 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.916 Malzeme alım ve giderleri 
14.919 Diğer alım ve giderler 

(Tapulama giderleri toplamı .- 4 250 000) 
KADASTRO İŞLERİ GİDERLERİ 

14.921 Büro giderleri 
14.922 Ulaştırma giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isıtenıen Komisyomca kabul edifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 565 000 

!50 
İ 400 

1.5 

5 022 

700 
700 

1 300 
500 
200 
350 

300 
(50 

000 
000 
000 

501 

000 
000 

[ 
000 
000 
000 
000 

000 
000 

1 

1 565 000 

150 
1 400 

15 

000 
000 
000 

6 350 000 

800 000 
800 000 
100 000 

1 400 000 
500 000 
200 000 
450 

400 
100 

000 

000 
000 

1 

1 565 000 

150 
1 400 

15 

000 
000 
000 

6 350 000 

800 
800 
100 

1 400 
500 
200 
450 

400 
100 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.924 Kira bedeli 
14.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.926 Malzeme alım ve giderleri 
14.929 JDiğer alım ve giderler 

(Kadastro işleri giderleri toplamı : 
2 100 000) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

KADASTRO OKULU GİDEELKRİ 
15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
.15.256 Malzeme alım ve giderleri. 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VI'] TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevscl. temsil giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istemen Komisyonca kabul cdBen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

212 500 
;;oo ooo 
200 00O 
150 000 
650 000 

250 000 
350 000 
200 000 
150 000 
050 000 

250 000 
350 000 
200 000 
150 000 
650 000 

80 
5 
İİ0 
:ÎO 
450 
25 

000 
000 
ooo 
000 
000 
000 

680 000 767 500 767 500 

)0 001 

767 500 

1.00 000 
2 500 ' 

100 000 
30 000 
500 000 
35 00O 

55 001 

767 500 

100 000 
2 500 

100 000 
30 000 
500 000 
35 000 

55 001 

10 001 15 001 15 001 

10 000 15 000 15 000 



19 — Tapu ve Kadastro G-enel Müdürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 223 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Men/en Komisyonca kaibul ledjü'eaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 40 000 40 000 

25 000 25 000 25 000 
15 000 15 000 15 000 

8 376 246 171 038 083 171 038 083 

5 715 500 7 243 762 7 243 762 

7 217 503 7 045 C02 7 945 002 

680 000 767 500 767 500 

50 001 55 001 55 001 

22 039 250 1S7 049 348 187 049 348 

/ 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde jdeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 

23.000 

2:1.000 

23.000 

28.6L1 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE Gll) KİRLERİ 
Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
11A RT VE ONA RTMİ, ARI 

Bölümü tonların 

39 103 000 

31 602 999 
7 r>(X) ooo 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.615 İşçi ücretleri 
21.620 203 sayılı Karnın gereğince harita alım vo 

yapım işlerinin gerektirdiği giderler 1 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 9 750 000 

39 103 000 

T ?7>0 000 
2 000 000 

0 750 000 

39 103 000 

9 750 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 18 853 000 

1972 ; 
Hükümetçe îsıfcenon 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

29 700 000 

29 700 000 

19 200 000 
10 499 999 

1 

6 800 008 

6 800 000 

1 800 000 
2 000 000 

2İ) 700 000 

6 800 000 

iı için 
Komisyonca kalbul edülen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

29 700 000 

29 700 000 

19 200 000 
!() 499 99i) 

1. 

6 800 000 

6 800 000 

4 800 000 
2 000 000 

2i) 70ü 000 

6 800 000 

36 500 000 36 500 000 



19 — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü — 225 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Memen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm toplamı 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 1 172 500 172 500 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü me
murlarına öğle yemeği yardımı (Sosyal 
Yardımlaşma Derneğine ödenir.) 1 172 500 172 500 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 75 000 2 463 000 2 463 000 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 75 000 2 463 000 2 463 000 

Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan 5 000 5 000 5 000 
Diğer geçen yıllar borçları 70 000 2 458 000 2 458 000 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 1 172 500 172 500 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 75 000 2 463 000 2 463 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 75 001 2 635 500 2 635 500 

Bölüm Madde 

36.310 

36.320 

35.000 

36.000 





(VJ 

e ĵ 
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Rapor 
Bütçe Ka rma Kooriısjonu iSaym Başkanl ığ ına 

Kısmı : I 
Hikmetin. mahiyet i ve ii'a tarz ı ; 

Adale t B a k a n ı I ı g ı ı n c r t e l a L m l u ş , ıua l ık .v ,wdı î r , ( !m„l .unyd saveı i ıkinn, i,,-a ve iflas .daireleri, adlî tıp müesse 
müesseselerimden. ibare t bu lunmaktad ı r . 

A y n e a , yüksek dereceli mahkeme oiarak Y a r b a y , Anayasa, k u r u l u s l a r n u k n d a n Yaksck 11.-kû:ı =-,• ve Yüks 
bütçesi ıeınde mütalaa etmek lâzımıdır. 

A) H e r k e s ku ru lu şu : 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcısı, Teftiş K u r u l u Başkanlığı, Ceza İsleri<Cenel MiidiiıKii'ii, Hukuk isken Çene 
l e n Cenc! ^ u d u r U - u , Oz'lük İşleri Cenel M ü d ü r l ü n , Muhasebe Müdürlüğü, Vr.y,-, Al £i« i :1 i-J îîn-ii, Leva:am ^ u l ü H ü 
•doı müteşekkildir . 

Aynea , özel kanunlar ı ile kurulan ve ieşkilât kad.eosı^uı ilâve edfeıı Savunma Xekr.aerli-.-i de meve 'd tu r 
T. M e ı f e kuru luşu için özel d a m k tedvin edil .ûs bir kuruluş kanun,, mevcut değildi-, Halen k d : myıs 1^7 la 

Nı^amnameı .Dahilisi) adlı bir nizamname ve sonradan, kabul edilen Ceza ve Tevkil! Uvlm-i l ü r u m 
ve dağmrk kükikıdcrle bu teşki lâ t yı l lardan beri /• :irevlerâııi yürü tmeye «ray re t e imekled ' - . 

B) Maîik©ıny!:er ve diğer ada le t dairdl'eri : 
Halen (>:)4 mahalde adlî teşki lât mevcut lu: , 

77 Mahalde <)7 Müstakil Ağır Ceza Mahkemesi 
•" i » d7 Müuet tep Ağır Ceza Mahkemesi 

Hîii •» 297 Çift hâkindi mahkeme 
db:3 » ;î(iı> Tek hakimli mahkeme 
* ki- » ~()? Asliye l i ı ıkuk Mahkemesi. (Ağır Ceza merkezlerinde) 
^ ' » i *7 Asliye Ceza Mahkemesi (Ağır Ceza umrkezlcrinde) 

80 Sulh Hııku'k Mahkemesi 
3 00 Sulh Ceza. Mahkemesi 

:H) Sulh Mahkemesi 
d » 10 Toplu Ticaret Mahkemesi 
d » d İcra Hâkimliği 

i ^ » b7 Müstaki l Tapulama Mahkemesi 
İH » 1.8 (leziiei Toprak Mahkemesi 
k> » 18 Müstaki l îş Mahkemesi 
7 » 7 Yel kili İs Mahkemesi vardır . 

îv'ammu gibi 

http://Xekr.aerli-.-i
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Ayrıca, çift hakimli mahkeme teşkilatı olan yenlerin yedisinde 10 adet asliye hukuk, 1 yerde 1 adet asliye eeza, 8 yerde 8 adet sulh hukuk, 3 yende 
3 aide't sulh. ceza ve sulh mahkemeleri 'C!k ol-a rai: kurulmuştur. ıstaııburuu Adalar kaza-sı ile Marmara adasında birer münferit sulh hâkimliği bu-
lî'unm aktadır. 

'Bunlardan ayrı olarak 634 yerde 638 sorgu hakimliği, 632 yerde Cumhuriyet Savcılığı, 392 yerde müstakil icra dairesi mevcuttur. Sül'h Ceza 
mahkclmeleri trafik dâvalarına bakmıya yetkilidir. Bâzı mahkemeler tapulama dâvalarına bakmak irin yetkili kılınmışlardır. Teşekkülü mümkün olan 
yerlerde ayrı basın mahkemeleri kurulmuştur, icra dairesi otmıyan 241 yerde icra ve iflâs memurluğu görevini mahkeme başkâtipleri ifa etmek
tedir. 

Yargıtay : 
9 hukuk, 7 ceza dairesi ile ticaret ve icra iflâs daireleri, Birinci Başkanlık ve Yargıtay-Cumhuriyet Başsavcılığından teşekkül etmektedir. 

T.C. Anayasasının .1488 sayılı Kanunla değişik 139 ncu maddesi gereğince hazırlanan Yargıtay Kanunu tasarısının Bakanlar Kuruluna sevk 
edilmek üzere olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

E) Adlî Tıp Müessesesi : 
Adalet işlerinde bilirkişi vazifesi ile mükellef: olmak üzere, Adalet Bakanlığına bağlı olarak 6119 sayılı Kanunla kurulan bu müessese şimdilik 

sadece İstanbul'da bulunmaktadır. İlgili kanuna göre Bakanlık, lüzum gördüğü yerlerde şubeler de açabilir. Adlî Tıp Müessesesi, Adlî Tıp Meclisi, 
morg - •müşalıadehane - fiziksel tetkikler - kimyasal tahliller şubeleri ile yazı işleri kalemini ihtivactmektedir. Mahkemeler ile sorgu hâkimlikleri ve 
Cumhuriyet savcılıkları tarafından adlî tıpla ilgili olarak tevdi edilecek mevzular üzerinde ilmi ve fennî müıtatâalarmı nizamnamesinde gösterilen 
müddetler içinde bildirir. 

Müessesenin gördüğü işe uygun bir binaya sahibollmadığı, araç ve gereçlerinde önemli noksanlar bulunduğu, çağımızın teknolojisine uygun bi
çimde çalışma, yapamadığı teshil edilmiştir. 

Adlî Tıp Müessesesinde hizmet ifa eden mütehassıs tabip, eczacı, kimyager, fizik uzmanı ve sair sağlık hizmetleri ve teknik hizmetler perso
neline diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan, personele sağlanan hak ve menfaatler temin edilmediği takdirde bu müesseseden ayrıla
cak olları yetişmiş elemanların yerlerinin doLduruhumyacağı. üzüntü ile kaydedilmeye değer. 

Büyük iller merkezlerinde adlî tabiilikler kurulmuştur. Adlî ta.biblcre olan ihtiyaca binaen 4 yıldır adlî. tabib yetiştiri'jmek üzere yalnız Tıp 
i'aküitelerine burs verilmesi kararlaştırılıp ilân edildiği hailde bu süre zarfında burs için ancak bir öğrencinin müracaat etmiş olması yukarıda üzün
tü ile kaydettiğimiz hususu teyidetmektedir. 

F) İnfaz ile ıslah müesseseleri ve işyurtları : 
Suç işliyen kimseye, toplum adına kanuni bir müeyyide olarak uygulanan cezanın infazında maksat ona sadece ceza verip tedibetmekten ziya

de, ıslah edip yeniden suç işlemesini önlemek ve dolayısıyle toplumun asayiş ve düzenini korumaktır. 16 . 7 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren 
647 sayılı Cezaların infazı hakkındaki Kanun ve bu kanunun tatbiki ile ilgili tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz yapılmaktadır. 

Tüzük hükümlerine göre infaz kurumları : Ce^a evleri', tevkif evleri,çocuk ıslah evleri olarak ayrılmakta, yine aynı tüzük hükümlerine göre 
ceza evleri açık, yarı açık ve kapalı olarak sınıflandırılmış bulunmaktadır. ... •. 

Halen. 31 adet müşahade merkezi, 81 adet ağır ceza merkezinde ceza evi, 7 adet açık ceza evi, 11 adet y a n açık ceza evi, 1 adet çocuk ıslah 
evi, 2 adet çocuk ceza ve ıslah evi, 3 adet çocuk ceza evi, 498 adet ilçe ceza evi olmak üzere cem'an 634 adet ceza evi bulunmaktadır. 
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İnfaz müesseselerinde Kasım ayı itibariyle 60 249 hükümlü ve tutuklu bulnmna'ktalır. Kapak ceza evlerindeki hükümlü ve tutukluların günde 
165 kuruş, hasta ve müşahadeye tabi hükümlülerle açık, yarı açık ceza evleri, çocuk ceza ve ıslah evlerindeki hükümlülerin ise, günde 300 
kuruş üzerinden iaşe edildikleri anlaşılmıştır. 

12 000 civanında hükümlü ve tutuklunun eğitim ve öğrenime tabi tutulduğu öğrenilmiştir. 

(Sayılan 110 u bulan işyurtlarında çalışan hükümlü miktarı 18 bin civarında olup, bunlardan 1 500 ü ceza evleri dışındaki kamu ve özel sek
törde çalıştırılmaktadır. Mevcut işyurtlarının iştigal konuları arasında halıcılık, kumaş imalâtı, çorapçdık, matbaa ve ciltçililk, möble ve doğrama 
işleri, motor tamiri, kunduracılık, çelik eşya imalâtı, zeytinyağı imalâtı, demir işleri, karoser imalâtı, boya işlleri gibi iş kollarının yer aldığı 
anlaşılmıştır. 

öez'a evi personelinin her yıl açılmakta olan yetiştirme ve geliştirme kuralarına tâbi tutularak mesleğe girişte ve meslek içinde eğitildikleri 
memnuıniyetle öğrenilmiştir. 

Kısım : II 
Ceza İşleri Gen âl Müdürlüğünün çalışmaları cümlesinden olarak : 
1, 1965 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 647 sayılı Cezaların infazı hakkında Kanunda bugüne kadarki uygulamanın ortaya koyduğu 

aksakiıldarı izale edecek değişiklik tasarısı Başbakanlığa tevdi edih niştir. Tasarı iılo kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine hülanolun'an ve 
müeyyidesi bulıuımıyan tedbirlere muhalefet müeyyideye bağlanmış, para cezalarının ödenmemesi halinde hapis cezasına tahvil edilmesi esası tek
rar getirilmiş, suç işlediği tarihte 18 yaşını ikmal etmemiş küçüklerin mahkûm edilecekleri cezaların ertelenme hadleri! artırılmış, hükümlülerin 
izin ve şartla tahliyelerine ilişkin hükümler açıklığa kavuşturulmuş bulunmaktadır. 

2. Uyuşmazlık Mahkemesinin Anayasanın 142 nci maddesi hükmüne uygun olarak kuruluş ve işleyişini düzenlemek maksadıyla hazırlanmış 
bulunan tasarı, düşüncelerinin bildirilmesi için Bakanlıklara gönderilmiş olup, tasarının kısa zamanda, Başbakanlığa, tevdi edileceği öğreniliri iştir. 

o. Ceza dâvalarınım süratle ve isabetli olarak sonuçlandırılmalarını temin için Usul Kanununda gereken değişiklikleri ihtiva eden kanun tasarısı 
üzerinde yapılan çalışmalar sonuçlanmıştır. 

4. Adlî zabıta teşkilâtının kuruluşuna ilişkin tasarı üzerinde çalışmalara devam olunduğu memnuniyet !e müşahede okunmuştur. 

5. Anayasamızın basın ve yayınla ilgili 22 nci, düzeltme ve cevap hakkına ilişkin 27 nci maddeleri esaslarına mütenazır olarak basın hukuku
nun yeniden gözden geçirilmesi, basın hürriyetinin kötüye kullanılmasını, önliyccek tedbirlerin alınması için Basın Kanunu üzerinde yapılanı ça
lışmaların sürdürülmekte olduğu öğrenilmiştir. 

6. Memleketimizde çocuk mahkemelerinin kurulması için evvelki hükümetler tarafından hazırlanan ve Yüksek Meclislere sunulmuş iken ya
sama dönemlerinin sona ermesi sebebiyle kadük duruma düşmüş olan çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri hakkındaki 
kanun tasarısı üzerinde günümüz şartlarına göre gereken değişikliklerin yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

7. Adlî Sicil Kanununda günün şartlarının getirdiği şekilde değişiklik yapılması, adlî sicilin daha modern ve rasyoneli şekilde çalışabilecek 
bir hale getirilebilmesi için çalışmalara başlanmış bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Siyasi Partiler Kanunu üe seçim mevzuataimazda lüzum ve zarunet görülen değişiklikler için ön çalışmalara devam edilmektedir. 
9. Resmî bir ehlihibre müessesesi ulam Adlî Tıbbın günden güne artan iş hacını karşısında rasyonel bir şekilde çalışabilmesini temin için 

müessesenin yeniden teşkilâtlandırılmasını sağlıyacafc kanun tasarısı üzerinde çalışmalar ikmal edilmek üzeredir. 
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10. Yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 28 defa değiştirilmiş bulunan Ceza Kanununun tümünü gözden geçirilmesi ile ilgili çalışmaların de
vam ettiği anlaşılmıştır. 

Hufcuk işleri. (remel MüdÜTÜİüğıiin'iin çalışimiaları : 

1. Hukuk yargılama usulü kainim tasarısının hazırlan arak yasama organına sunulmuş olduğu, 
2. Noterliğin meslek hale getirilmesini, noterlerin durumu ile noterlik işlemlerinin ıslahını sağlıyacak olan Noterlik kanun tasarısının Cum

huriyet Senatosu Başkanlığına sunulmuş bulunduğu, 

3. (Medeni Kanun ön tasarısı üzerinde çalışılmakta olduğu tesıbit olunmuştur. 
14 Aralık 1971 tarihi itibariyle Türkiye'de 764 noterlik dairesi mevcudolup, 243 noter 58 noter yardımcısı 463 geçici yetkili noter yardım

cısı bulunmaktadır. 
56 baroya kayıtlı 11 930 avukat bulunmaktadır, liuhsatna.meli dâvavekili sayısı 521 dir. 
1416 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık hesabına Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İsveç ve İtalya'da halen 12 İçişinin doktora yapmakta ol

duğu öğrenilmiştir. Ayrıca 4489 sayılı Kanun uyarınca görgü, bilgi ve ihtisasını artıı-mak için yabaıııcı memleketlere 7 hâkim ve savcının gön
derildiği, 6 kişinin de İngiltere ve Fransa'ya gönderilme işlemlerine girişildiği tesbiit olunmuştur. 

özlJülk işleri Gtenel Müdüırliiğü çalışmışları : 
.1. Anayasanın son değişiklikleri sebebiyle Yüksek Hâkimler Kurulu bünyesinde yapılan değişiklik ve yeniden Yüksek Savcılar Kurulu ku-

rullmasına dair getirilen hükümler .nazara alınarak 45 sayılı Yükselle Hâkimler Kanununda yapılması gereken değişiklikler tesbit edilerek bir 
tasara hazırlandığı anlaşılmıştır. 

2. Yargıtay Teşkilât Kanununun yeni baştan tanzimi için teşekkül eden komisyonca hazırlanan tasarı halen Bakanlıkta incelenmektedir. 

3. Bakanlık merkez kuruluş kanunu bulunmadığı için bu boşluğu dolduracak bir tasan hazırlanınışsa da, son defa düzenlenmiş bulunan 
(idarenin yeniden düzenlenmesi, ilkeler ve öneriler) raporu sebebiyle kuruluş kanun tasarısuıda bir rapor üzerine alınacak tedbirlerin belli olma-
sıtKİMU sonra değişiklikler yapılmak üzere şimdilik sevicinden sarfınazar edildiği öğrenilmiştir. 
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Ĥ  05 CO 

C a> 
< 3 

en en en en en 
CO CÖ ^q tO O en to ^ oo to 
hPx en oi hj-. co en oo o o to rf^ oo co oo oc 

^ rr> rf^ 00 00 oo ® M n o LO en oo oo .̂  
M ~3 -g CO O0 
O W Ol Ol en LO o5 n̂ . en oo 

crç 

to 
CO 
to 

p 
r+ 
r+ 
O 
ti 
p 
& o 

2 o d- 3 
o 

def 

p p-1 keı 

r-J 

& P> 

3 o c+-
5 
5 r+ ro 
P 
pL PT 

p 



21 — Adalet Bakanlığı 

icra daireleri : 
Yılı Gelen Çıkan 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

1 '629 >615 
1 662 007 
1 785 959 
1 959 456 
2 055 858 

694 457 
705 979 
729 543 
796 138 
856 710 

Yargıtay : 
Ceza daireleri : 
Yılı Gelen. Çıkan 

1966 76 204 67 467 
1967 72 682 65 559 
1968 75 103 71 278 
1969 75 345 70 607 
1970 70 056 '64 730 

Hukuk daireleri : 
Yılı Gelen Çıkan 

1966 122 283 100 349 
1967 121 361 99 771 
1968 425 883 111 515 
1969 112 931 101 804 
1970 113 309 102 173 

— 233 — 

Devir Not 

935 158 İlamlı, ilamsız takipler ve talimat dâhil 
956 098 

1 056 416 
1 163 318 
1 199 148 

Devir Not 

8 
7 
3 
4 
5 

737 
123 
825 
738 
326 

20 
21 
14 
11 
11 

934 
590 
368 
127 
136 

Devir Not 
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Adlî 
Yılı 

1906 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

tıp : 
Gelen 

23 171 
25 398 
29 453 
30 625 
30 671 
30 176 

Çıkan 

22 905 
24 924 
,28 ,587 
29 883 
28 839 
28 439 

Devir 

266 
474 
866 \ 
742 

1 812 
1 737 

Not 

i, aylık 

Kısım : III : 
G-eoen yı l etütçe uygulaması : 

1. Oa.ri yıl. bütçesinin çeşitli bölümlerinde m ev cırt ödeneğin kullanılmasında tasarruf zihniyeti ile hareket edildiği müşahede olunmuştur . 
2. 'Bakanlıkça istenilen kadro la r ın sürat le veri imes i halinde, ö d e n e k l e r d e yeterl i olduğu t akd i rde hizmeti aksatacak başka bir husus bulunmadığı 

görülmüştü r.ı 
3. .1971 yılı Bütçesinin muhtelit ' ter t iplcıdndeki ödenekler malî yılın dolmasına ikibuçuk ay kalmış olmasına rağmen 'bitmiş durumdadı r . Yiyecek, 

P T T , tedavi , geçici gıörev yolluğu, kovuş turma, demirbaş ve döşeme, kırtasiye ödeneklerinin geçen yıllar olduğu gibi 19'ii yılında da kifayet etmediği 
11 ıü ş ahe d e o kıt w n us tur . 

Kısım I V : 
Yeni bütçe teklifleri ile ilgili ineelemeleı 
J. Bütçe hazı r lanı rken muhaseibei umumiye kanununun âmir hükümler ine ve yıllık programa, titizlikle, riayet olunmuştur . 
2. [Hizmeti aksa tmadan tasar ruf yapmak m imik ün değildir. Ksaisetı bütçe tam bir tasar ruf zihniyeti ile ve ha t t â bâzı kalenderde eksik ödenek er ha

zırlanmıştır . 
3. Hâkimlere ve Savcılara geçici görev yalnız 45 ve 367 sayılı kanunlara ^övv "verilmektedir, Bunun dışında geçici görev pek zarur i hallere mtııtha-

«ıı* olup, bu yolda bir ödenek israfı bahis konusu değildir . 
4. "Ek görevle dıoklurnlan kadrolar yoktur . 

5. 4489 sayılı Kanun uyar ınca yabancı memleketlere gönderilen .Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları sınavla, sıeçülnıekie ve sayıları asgari hadde btıîu.n-
anakjtaldır. 

6. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin sarfında yersiz harcamalar yapılmamış ve tahsisatın en iyi ve müsmir şekilde değerlendiri lmesine d ikka t 
edilmiştir. 

7. (Bakanlık merkez teşki lâ t ında Bakanl ık makam otomobili, .Müsteşarlık, Yargıtay Birinci Başkanlığı, Cumhuriyet Baş.sa.vcılığı, Yüksek Hâkimler 
K u r u l u Başkanlığı , makam otomobilleri ve b i r hizmet arabası vardır . Diğer vası talar Ceza evlerine ai t t i r . Araba la r ın kullanılması nida mevzuata uygun. 
hareke t edildiği müşahede olunmuştur . 
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S. Yayın harcamadın, abonman, kitap alınması gibi bölümlerdeki ödeneklerin mahalline masruf .olduğu görülmüştür. 
9. Cari harcamalardan her hangi bir tasarruf yapılması mümkün görülememiştir. 

Kısım V : 
Dilek ve temenniler : 
Adalet Hakanlığının iyi bir şekilde hizmet ifa. edebilmesi için mutlak zaruretine inandığım ve yukarıda safahatını arz ettiğim kanun tasarıla

rının ve sair mevzuat değişikliğinin mümkün olan süratle çıkarılmasını, 
2. «Ceza ve muıhafazasını tek elde birleştirecek ve özel bir teşkilâta verecek mevzuatın getirilmesinde acele edilmesini, 
:!. Cezaların infazı sırasında ve infazdan sonraki korunmaya ait/patronaj kanun tasarısının biran evvel kanunlaşmasını, 
4. Adlî Sicil ilkel şartlarla çalışmakta olup, gerekli sürat sağlanamadığından bu teşkilâtın modern cihazlarla teçhizini, 
5. Adlî Tıp müessesesinin çağın koşullarına uygun modern araç ve gereçlerle donatılmasını, 
(i. !Mahkemeler ve diğer Adalet binalarının bir plân ve program dâhilinde adaletin mehabetine yakışır şekilde inşasına ve adliyenin araç ve gereç 

noksanlarının tamam 1 anım asma üstün gayret sarf edilmesini temenniye şayan bulmaktayım. 

7. Hâkimler hakkında halen tatbik edilen coğrafi teminatın yurdumuzun koşulları ve gelişim hızına uygun olarak süresiz şekilde değil, belli bir 
süre ile sınırlandıracak yeni hükümlerin acilen getirilmesini bu suretle meydana çıkan mahzurların izalesini mütalâa etmekteyim. 

8. Diğer kurum ve kuruluşların hazırlıyacakları kanun tasarılarının hukuk tekniği ve hukuk felsefesi bakımından mutlak surette Adalet Bakanlı
ğı. incelemesinden geçmesi ve bu yolu;- Hakanlık düşüncesinin alınması kanısındayım. 

9. İleride tedvin edilecek yahut tadil tasarıları hazırlanacak mevzuatta özellikle usul kanunları ve Yargıtay Kanununda aıdlî tatil müessesesinin 
kaldırılarak Adaletten beklenen çabukluğa yardımcı olunmasını dilemekteyim. 

10. (leçen yıllar bütçeleri tatbikatı ve 1971 yılı Bütçesinde bugüne kadar yapılan masraf göz önünde tutulursa ceza evlerinin 15121 nci madde
sindeki büro giderlerinin elektrik, su, ısıtma ücreti(M-in.de vâki artışlar ve yeni hizmete acılan ceza evleri dolayısiyle (9 000 0O0) liraya, 

15127 nci maddede yvv alan yiyecek giderinin hürriyetini tahdit ettiğimiz kimselerin sıhhatlerini tehlikeye sokmaya hakkımız olmadığı düşüncesi 
ile ve gıda maddelerindeki artış sebebi ile (56 000 000) liraya, 

l:>150 nci maddedeki yakacak giderinin yakıt maddelerine r,r 05 zam yapıldığı göz önünde tutularak (o 200 000) liraya, 

1:54.10 ucu maddede yer alan posta telgraf giderlerimin. % 100 zaım yapıldığı göz önünde tutularak i(2-0 500 000) liraya çıkarılmasının gerçeklere uy
gun olacağı kanısındayım. 

Adalet. Bakanlığı Bütçesinin raportörü olarak yaptığım çalışma sonunda, gerek bakanlığın umumi çalışmaları ve gerekse 1972 yılı "Bütçesi 
hakkındaki görüşlerimi bütçe tasarısını da inceliyerek yukarda arz etmiş bulunuyorum. 

Î972 yılı Bütçesinin Adalet camiası için hayırlı olması dileği ile raporumu Bütçe Komisyonu sayın üyelerinin takdir ve tasviplerine saygiyle 
arz ederim. 

Raportör 
Hilmi Okçu 

«Manisa Milletvekili 

http://M-in.de
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Genel idare devlet memurları aylıkları 
12.111 Ceza ve tevkif evleri Devlet memurları 

aylıkları 
12.112 Adlî Tıp Kurulu Devlet memurları ay

lıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

— 238 

Jl) CARÎ HARCAMALAR 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe fe,ten©n Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

6 

3 

2 

063 

500 
350 
113 
000 
100 

1 
004 

000 
000 
001 
000 
000 
1 
1 
1 

12 000 12 000 12 000 

12 000 12 000 12 000 

9 086 761 609 606 251 ' 609 506 251 

3 460 385 240 460 335 240 

108 585 240 408 585 240 

48 000 000 48 000 000 

3 800 000 3 800 000 

81 009 207 81 009 207 

5 000 000 5 000 000 
450 000 450 000 
650 000 050 000 

2 550 250 2 55G 250 
150 000 150 000 

71 451 570 71 451 576 
751 380 751 380 

1 1 
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Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 6119 sayılı Kanunun (5 ve 9 ucu madde

leri gereğince mütehassıslara verilecek 
huzur ücreti 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş ri.sk i ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.720 . Hâkim ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI" 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

Bt'İim Madde 

— 237 — 

1972 yılı için 
1971. ödeneği: Hükümetçe istemen Komiısyomca kalbul ed'iilıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

190 002 • 210 002 210 002 

750 

850 000 
487 500 

64 

64 

801 

801 

3 200 

900 
700 

801 

800 
.1 

000 

000 
000 

40 000 60 000 60 000 
!50 000 150 000 150 000 

1 1 . 1 

64 801 

64 

3 

801 

100 

900 
700 

801 

800 
1 

000 

000 
000 

660 000 700 000 700 000 

400 000 250 000 250 000 

http://ri.sk
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 750 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı .-350 000) 
13 .000 Y Ö N E T I M G I D E R L E R I 

GENEL YÖNETIMLE İLGILI ALIM-
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alından ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderlei'i 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

G E N E L Y Ö N E T I M L E İ L G I L I G I D E R 
L E R Kesim toplamı 

13.210 8u giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

— 238 — 

1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe iM'enlen Komjisyo'niea kafimi ıed!i!lıenı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 060 200 

I 300 
2 675 
1 800 
310 

1 900 
75 

000 
000 
000 
200 
000 
000 

1 230 100 

240 
132 
800 

000 
600 
000 

175 000 200 000 200 000 

86 250 250 000 150 000 

9 891 960 9 841 960 

1 700 000 1 700 000 
2 700 000 2 700 000 
2 000 000 2 000 000 

450 000 400 000 
2 941 960 2 941 960 

100 000 100 000 

1 627 000 1 627 000 

400 000 400 000 
142 000 142 000 

1 000 000 1 000 000 

100 000 
75 000 

23 612 363 

100 000 
100 000 

33 426 420 

100 000 
100 000 

33 376 420 



21 — Adalet Bakanlığı — 239 — 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

14.000 

13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE ÎLGİLÎ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tasıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onai'ma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 500 
50 000 

10 758 500 

10 250 000 
500 000 

K 500 

43 562 

S 500 

35 002 

3 520 000 

55 682 061 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca k,ajbul ediHemı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 000 
75 000 

671 460 

16 525 000 

15 500 000 
1 000 000 

25 000 

61 000 

S 500 

52 500 

4 650 000 

62 172 061 

10 000 
75 000 

671. 460 

16 

15 
1 

525 

500 
000 
• !~ 

000 

000 
000 
000 

61 000 

8 500 

52 500 

4 650 000 

22 172 061 

3 760 3 760 3 760 
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Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGlLl 
GİDERLER Kesim toplamı 

14.210 Kovuşturma giderleri 
14.260 Kanun dışı yakalanan ve tutuklananlara 

verilecek tazminat 
14.270 İflâs memurları tarafından yapılacak bil

dirim ve ilân giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

.14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çılaırılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.541 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Seçim işleri giderleri 

14.940 Seçim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

— 240 — 

1972 yıh için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenten Komisyonca kaıbul edil/em^ 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 515 000 

10 500 000 

10 000 

5 000 

18 801 

12 005 000 

11 500 000 

500 000 

5 000 

18 801 

12 005 000 

11 500 000 

500 000 

5 000 

18 801 

45 

17 
37 
35 
55 

000 

000 
500 
000 
000 

000 

18 800 18 800 18 800 

144 500 144 500 144 500 

17 
37 
35 
55 

50 000 

000 
500 
000 
000 

000 10 

17 000 
37 
35 
55 

000 

500 
000 
000 

000 

60 986 753 72 216 800 74 716 800 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ADALET KURUMLARI GİDERLERİ . 
Kesim toplamı 

ADLÎ TIP KURULU GİDERLERİ 
15.111 Büro giderleri 
15.112 Ulaştırma giderleri 
15.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.116 Malzeme alım ve giderleri 
15.117 Yiyecek alım ve giderleri 
15.119 Diğer alım ve giderleri 

(Adlî Tıp Kurulu giderleri toplamı : 
640 000) 

CEZA VE TEVKİF EVLERİ 
15.121 Büro giderleri 7 000 000 
15.122 Ulaştırma ve yollama giderleri 2 000 000 
15.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri 382 500 
15.124 Kira bedeli 786 800 
15.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri 3 000 000 
15.126 Malzeme alım ve giderleri 2 000 000 
15.127 Yiyecek alım ve giderleri 44 768 253 
15.129 Diğer alım ve giderleri 564 000 

(Ceza ve tevkif evleri giderleri toplamı : 
74 076 800) 

1971 ödeneğî 
Madde 
Lira 

- Bölüm toplamı 
Lira 

60 986 753 

1.25 
125 
10 
150 
65 
10 

000 
000 
200 
000 
000 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

72 216 800 

150 000 
250 000 
15 000 

150 000 
65 000 
10 000 

7 
<•> 

4 
2 
»3 

000 000 
500 000 
504 800 
822 000 
000 000 
600 000 
500 000 
650 000 

74 716 800 

150 
250 
15 
150 
65 

000 
000 
000 
000 
000 

10 000 

7 000 000 
2 500 000 

504 800 
•822'000 

4 000 000 
2 600 000 

56 000 000 
650 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Adalet binaları onarımı giderleri 
16.812 Ceza ve tevkif evleri bina onarımı gider

leri 
(Bi*na onarımı toplamı : 2 550 000) 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 242 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hüküm etçe istenen Komisyonca kaibııl edfflLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 243 701 2 625 701 2 625 701 

22 701 22 701 22 701 

20 000 20 000 20 000 
1 1 1 

2 700 2 70,0 2 700 

2 221 000 2 603 000 2 603 000 

011 000 800 000 800 000 

1 600 000 l 750 000 1 750 000 

10 000 5̂] 000 53 000 
12 000 12 000 12 000 

9 086 761 609 606 251 609 506 251 
23 612 363 33 426 420 33 376 420 
55 682 061 62 172 061 22 172 061 
60 986 753 72 216 800 74 716 800 
2 243 701 2 625 701 2 625 701 

151 623 639 780 059 233 742 409 233 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 

23,61.1 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 1 920 000 

1 920 000 

1 920 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edıüjeia! 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 996 000 2 821 000 

2 996 000 2 821 000 

1 346 000 
1 650 000 

1 246 000 
1 575 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hüküm etçe istenen Korniisyo'iueH kalbıü edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Holüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 94 000 94 000 94 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesi 94 000 94 000 94 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 650 000 500 000 500 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 650 000 500 000 500 000 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 154 635 180 000 180 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 154 635 180 000 180 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara 
Adliyesi Hâkim ve Memurları Yardımlaş
ma Cemiyeti ile; Sınırlı, Sorumlu Adliye
ciler Tüketim ve Yardımlaşma Koopera
tifine (Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer ge^en yıllar borçlan 

— 245 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istemen Komisyonca kabul eddfltea 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
ii t*a Lira Lira Lira Lira Lira 

401 000 401 000 

1. 401 000 401 000 

750 000 620 000 620 000 

750 000 620 000 620 000 

100 000 
650 000 

20 000 
600 000 

20 000 
600 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğt 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edditeti 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

31.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

94 000 94 000 

650 000 
154 635 

1 
750 000 

1 648 636 

500 000 
180 000 

401 000 
620 000 

1 795 000 

94 000 

500 
180 

401 
620 

000 
000 

000 
000 

1 795 000 
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Rapor 
T. B. M. (M. Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

Millî Savunma Balkanlısının 1B7I2 malî yılı (bütçe teklifleri faizlerinde; Yüksek KJamölsytoıiı adına yapılan inceleme sonuçları 7 bölüm halinde 
sunulmuştur. Arz ederiz. 

Birinci Iböliim : Hizmetin niteliği ve yerine getirme şelcli : 
1., Türk Silahlı Kuvvetleri, Anayasamızda ve iç Hizmıdt Kanununda ifade edildiği gibi «Türk Yurdunu ve Cumhuriyetini kıoruıma'k ve 'kok-

lamalkla 'görevlidir». 
Bu asli göreve ilâveten Devletimizin bütünlüğünü ibir milletler topluluğu içieırfein'de sağlam'a amacına bağlı anlaşmalar gereğince' milletlerarası' 

vecibelerimi de yerine geltirmekle yükümlüdür. 

Türk Silâhlı Kuvivetleri millî bağiimlsi'zlik ve bütünlüğüm idamesi ile Iberalber, /ortak ibir savunma sis'temi içersinde bulunmamın gertefktirdiği ni
telikte hir güce sahilbolma ve bu ıgüctü devam, ettirme 'azmindedir. Bu nedenle Silâhlı Kuvvetlerimiz, 'kendisine tahsis edilen Ikaıynâklarla «Nato 
standartlarıma;) veya «Kabul edilebilir asgari standartlara» ulaşmla gayreti içeri'sindeldir. Esasen ibu «İtamdar'tlar vsaıvaşa 'barış süresinde heraa hajzır 
olmanın şarftıdır. Yani, modern savağın patlaması ile 'başlaması arasımda eskiden olduğu giibi orduların uzun1 ve kısa süreli imsan ve malzemece 
yeni seferi ikmaller yaptılkitam' sonra .savaşa hazır olmaları için zmnsam Ibülunmadığıı gerçeği önüade hemen Isavaşa İmzırlı'k zioramlüluğunun asgari 
ölçüsüdlür. 

Savuuıma hikmetlerinin uzun vadeli plânlarda öngörülen düzeye ulaşmiaisı, her şeyden önce plânlarla imlkârılar aralısında belirli ibir dengenin 
sağlamım iş olmasını gerekltirir. Plânlı bir kalkınma devrinde ekonomik bir yapının zaaifiyetine uğratılmadan ağırlık kazanan millî güvenlilk hiz.-
mJetlerinin yerine getirilmesi kaynaiMarm tahsisinde başbca kriterdir. 

Diğer yıllarda olduğu giibi '1(9172 mâlî yılında da Türk; Ulusunun Ordusuna modern bir yapıyı sağlama, amaciyle yaptığı fedakıârlıîkla ekle edi
len kaynaklarım savunma hizm'etlerinje tahsisinde gösterilen titizlik, Türlk Silâhlı Kuvvetlerindeki plânlama gayretlerinia' 'başlıca karakteri olarak 
^örüimüşjtlür. 

'2. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin asli görevine yöme'lmesinde geneikli millî 'savunma politikaisı Anayasanın 111 nci maddesinde açıklanmıştır. 
Millî savunma politikası Millî ÖüVenlifc Kurulunda teslbit edilen görüşlerin Balkanlar KuraluLilda Ikarara, bağlanması suretiyle tâyin ve tesfbit dkıin-
tmıalktajdır. Balkanlar Kurulu bu podiiıtiteâdan Meclislere 'karşı soruim'lu bulunmaktadır. 

ikinci Bölüm : Hizmetlerin yüırütilmesi ve geliştirilmesi : 
I . Türk Silâhlı Kuvvetleri savunma hizmetlerinin yürütül m asinde ihtiyacı olan kaynaklar Millî Bütçe ve dış askerî yardımla rdam sağlamak

tadır. 
a) Millî Bütçe : 
Geçen yıllar bütçelerinin incelenmesinde, Millî Bütçeden Türk Silâhlı Kuvvetlerine ayrılan payım yıllar itibariyle değişik hir seyir takibettiği 

görülmektedir. 



32 — Millî Savunma Bakanlığı — 249 — 

1967 den 19o8e % 12.64 lük, 
1968 den 11969 a % 9.37lik, 
1969 dan 1970 e % 5:52 lik, 
1970 den 1971 e % 45.47 lik, 
1971 den 1972 ye % 21.23 lük, artış olmuştur. 
Millî Bütçeden alman paylarla genellikle m e ve ut gücü muhafaza ve 'devam ettirme olanağından ileri gidilememişjtir. 
1'9T() yılından 1971 yılma bütçede görülen % 415.47 lik artış gerçek bir artış olmayıp, bu oranın % 38.47 kadarı yemi Personel: Kanununun ge

tirdiği intılbaklarla ilgilidir. Geriye kalan % 7 kadarı ise fiyat artışlarının bir kısmımın kapılanmasına tahsis edilimişltiri 
197! malî yılı ile alman ödenekler yeterli olmadığından yıl içinde T. B. M. M. ce verilen 458 milyon liralık bir ek ödenekle Savunma hiz

meti erinin yeterli bir düzeye getirilmesine çalışılmıştır. 
1971 - 1972 yılları ödeneklerindeki artışlar başlangıç, bütçeleri itibariyle % 21.23 görülımesine rağmen iki ıinalî yılın hizirnetleri arasındaki ger

dek fark ise % 13.47 den ibarettir. 

Ib) Dış askerî .yardılmlar : 
Dış askerî yardımlar, NATO çerçevesinde alınmakta'dır. Bunlarda, Amerika, F. Almanya, İtalya ve Kanada devletlerinden sağlanmaktadır. 

toplam olarak 1947 - 1971 yılları arasında 2 milyar 933,5 .milyon dolarlık dış atslkerî yardımı alınmıştır. 
Hari) Konseptinin ve Teknolojinin hızlı gelişmesi karşısında savaş gücünü direkt etkiliyen ınıodei'n yapı'daki silâh, araç ve gereçlerin1 sağlanma

sında dış askerî yardımlar başlıca destek olmuştur. 
Yurt ekonomisindeki gelişmeye paralel olarak iç piyasadan karşılanabilecek malzemeler askerî yardım listelerinden çıkarılarak yerlerine mo

dern harb silâh, araç ve gereçleri alınmaktadır, Yaı'dım. listelerinden çıkarılan malzemenin yurt içinden sağlanması zıoranluğu ise Millî Bütçedeki 
Savunma harcamalarını artırıcı bir faktör olmaktadır. 

Dış askerî yardımlar, savunma gücünü delstekliyen, geliştiren 'bir unsur olmakta, ise de yandım!arın aksaması, azalması ihtimali göz önünde tu
tularak iç destek ve ol an a ki anının geliştirilmesine önem verilmiş ve 1*967 yılından başlıya rak Alman askerî yardımının bu yöne tevcih (Mildiği go-
ralmüştür. 

Hiç şüphesiz ki, mümkün olduğu kaklar fa^Ia askeri yardıım almalk ne kadar temenni^ye şayan ise, bu gibi yardımlardan müstağni kalmak için 
bunların memleket içinde yaıpımmı sağlamak da o kadar şayanı temennidir. Çok yardımın ebediliği ve tükenmezliği diye uyutucu bir güvenim. 
içine girilemez, gerçek ^üven her zaman kendi tekniğimiz, Askerî ve yan endüstri kaynakları m izdir. , 

Orduların hareket, vurucu ve ateş diye üç kudreti vardır, bunların her üçlüde hemen hemen ağır sanayiin yapımına istinadetmektedir. Büyük 
Mr yekûn tutan motor ve araç demek olan sanayii dalında yurdumuzda gözîe çarpan bir ilerleyişin gollüsünü bu yönde yakın bir gelecek için biz
lere güven vermektedir. Şimdilik Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri için bu malzemenin revizyon ve bakımları büyük bir önem kazanmıştır. Esasen^ 
bu malzemenin revizyon, bakım ve aksesuar temini önemini daima koruyacaktır. 

1967" yılından 1971 yılma kadar gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilecek olan savunma sanayii projeleri; 
— Tank yenileştirme fabrikası ve tesisleri, 
—• İstihkâm Anataınir fabrikasının geliştirilmesi, 
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—- Jet uçakları revizyon tösisleri, Kara Havacılık Okulu helikopter revizyon tesisleri, 
— Gölcük Tersanesi ve Taşkızak Fabrikalarının geliştirilmesi, 
—• Refakat mıuhribi, avcıbiotu, cephane ve su gemisi inşa ası, 
— Çıkarma gemileri ve denizaltı inşaası, 
— Pil fabrikası, 
— Karapınar atış pıoligtonu, 
— Kobra (öobra) tesisleri. 
Bu hususta Ordumuza Yüce Meclislerce verilmiş olan tahsisatın öncelik sırasına göre santitııine kadar en verimli bir şekilde hai'canmakta ol-

dfuğuuu güvenle s'öyliyebilmek bizlere huzur vermektedir. 

1972 malî yılında plâna alman projeler : 
— »Jet aksuarı ile ilgili projelerin devamı, 
— Tank yenil eştirme fabrikası ve tesislerinin tevsiine devam, 
•— Refakat muhribi, kuru yük gemisi ve L. (\ T. çıkarma gemileri inşası, 
— G •') - M (Kî tüfeklerin imali için lüzumlu ilâve tezgâh ve malznme için tesis yapımı. 
— 2.75 lik roket imali için lüzumlu tesis yapımı, 
— Uçaksavar, yerli araç, hafif uçak ve helikopter, namlu, gaz maskesi, plâstik müTıiımjmat imali ile elektronik sanayii kurulmasına ait pro

jelerin fizibilite etüdü. 
Ayrıca; silâlh, mühimmat, malzeme ve teçhizat, fizik, elektronik, Nl>(\ besi enim e, insangücü a rastı amalarına yer verilmiştir. 
2. 'Tioplu'm. kalkınmasını etkiliyen hizmetler : 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bir taraftan yurt savunması görevini ifa ederken, diğer taraftan. Millî Güvenlik Kurulu kararı ile kalkınmamızı des--
teJkliyen çalışmalar yapmaktadır. 

a) Eğitim faaliyetleri, 
b) iSağlık faaliyetleri, 
e) .Haritacılık, faaliyetleri, 
d) Sınai faaliyetleri, 
e): Araştırma ve geliştinne faaliyetleri, 
f)| İleri yıllara ait program ve düşünceler. 
a) Eğitim faaliyetleiri : 
(Silâh altına alınan erlerden okuma - yazıma b ilmiyeni er için 4 ay süreli okuima - yazma, eğitimi uygulanmakta ve bu süre; askerlik hizmetinden 

sayılmaktadır. 1970 eğitim yılı sonuna kadar 421 :>7;î kişiden <>M4 :->8v> kişi okur - yazar hale getirilmiş olnp eğitimdeki başarı derecesi % T.'l tür. Bu 
gün orduımuz, köylerinde okuma için okul ve öğretmen bulamamış 20 yaşının" üstündeki yurt çocukları için gerçek ve disiplinli bir okul haline 
gelmiş bulunmaktadır. Özellikle; şoförlük , muhabere vasıtaları, motor bakım ve tarım gibi sahalardaki çalışmalar ve sonuçlar övünç verecek 
bir seviyededir. 
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Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki eğitimin sosyal ve ekonomik yapı bakımından etkileri vardır. 
Sosyal yapı bakımından; 
Farklı sıosyal ortamlardan silâh altına alman gençlerin eşit şartlar altında belli süreler içersinde tabi tutuldukları öğrenim ve eğitim, bilgi 

ve görgülerini artırmakla beraiber birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını iyi bir toplum şuuruna erişmelerini sağlam akıtır. Blöylece; inanç ve 
davranışlanyle homojen bir vatandaş kütlesi yaratılmasına gayret edildiği görülmüştür. 

Ekıoniamik yapı bakımından; 
(Silâh, altına alman personel, teknolojik koşullara paralel bir orıtajm içersinde eğitilmekte ve geliştirilmektedir. Bu suretle bilgi ve görüşlerini 

daha da artırarak, yunt kalkınmasına yararlı işgücü haline getirilmektedirler. 

b) Sağlık faaliyetleri : 
Yurdun muhtelif yerlerinden silâh altına alman erkek nüfus bütüniyle gerekli sağlık muayene ve kontroldan geçirilmekte olup bir çok hasta

lığın erken teşjhi'si süratiyle ileride yapacağı tahribat önlenmektedir. Silâhlı Kuvvetlerimizin sağlık: araç ve gereçleri ile âcil ilâç ihtiyaçları kısımen 
piyasadan ve kısmen de ordu ilâç fa'brikasmdan sağlanmaktadır. Ordu ilâç faJbrikasmda plânlanmış kapasitenin halen % B'O ı karşılanmakta oılup 
,02 kalömin üzerinde ilâç yapıldığı ve her yıl ilâç çeşitlerinin artırılmasına çalışıldığı görülmüştür. 

Bu ilâç çeşitlerinden ayrı olarak : 
— Kolera dâhil bulaşıcı hastalık aşıları, 
-.— Serumlar, 
— [Biyolojik maddeler, 
— Pansuman 'sarf malzemelerinin, 
Si'lâlhlı Kuvvetler ihtiyacını tamamen karşılamakta olduğu anlaşılmıştır. Birlik ve hastanelerde kayda değer* bulaşıcı hastalığa raslanma'mi'şitır. 

ç) Haritacılık faaliyetleri : 
Silâhlı Kuvvetlerin gelişen harita ihtiyaçlarını devamlı olarak ve gittikçe daha mükemmel bir şekilde karşılanmaktadır. 
£503 sayılı Kanunla, Silâhlı Kuvvetler ihtiyacından ayrı olarak Devlet ve İktisadi Devlet Kuruluşlarının harita ve harita ile ilgili çeşitli hizmet

lerinin de Harita Genel Müdürlüğü eliyle yapılmasını öngörmüştür. 
203 sayılı Kanunun yürtüırlüğe girişine kadar; 
•8 002 pafta 1/1 000 ölçekli harita şehir imar plânı, 
:2 225 Km. Tul 1/2 000 ölçekli Karayolları haritası, 
.2 473 pafta 1/5 000 ölçekli harita, 
10 ÖÖO adet 1/5 000 ölçekli Anlkara şehir plânı, hizmetleri yapılmıştır. 
Halbuki, 203 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden 1971 yılma kadar; 

1 711 Pafta 1/1000 ölçekli şehir haritası, 
303 Km.Tul 1/1000 ölçekli yol güzergâh haritası, 

2 637 Km.Tul 1/2000 ölçekli yol güzergâh haritası, f 
705 Km.Tul 1/4000 ölçekli yol güzergâh haritası, 
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29 Km.Tul 1/5000 ölçekli yol güzergâh haritası, 
11 616 Km ..Tul 1/5000 ölçekli braj rezervuar v e etüt haritası, 
5 066 Pafta 1/5000 ölçekli staudar topoğrafik kadastral harita hizmetleri yapılmıştır. Bu suretle, her kuruluş t a rafımdan ayrı ayrı yapı

lacak haıita ve harita hizmetleri bir elden yapıl maya başlanmış, duplükasyoıı kaldırılmış ve harita h'îzmçitlerinin yürütülmesinde rasyonalizasyon ve 
standardizasyon sağlanmıştır. 

Plân ölçüsü, haritası olmıyan bir toprak parçasına sahiplik iddiası bilindiği gibi hukuk ölçüsünde çok zordur. I ingini dahi toprak reformu 
dediğimiz zaman akla ilk geden şey kadastro ve arazi ölçüleri olmaktadır. Bizimi kesin kanaatimiz odur ki ; bu hususta Harita Genel Müdürlü
ğünün faaliyeti elindeki malzeme ve personele o fanla dünya, çapında bir basan olarak ifade edilirse hiç de mübailâğa edilmiş sayılmaz. Biz, çok 
yararlı olacağınla inanarak en azı ile Hütce Komisyonu, Divan ve üyelerinin bu müessesesini in faaliyetini görmelerini' tavsiye ediyoruz. 

id) (Sımai fa*a%ıe!fcleır : 
(Silâhlı Kuvveti erilinizde sınai tipte fa.aliyetler mevcuttur. Bunlarım vüsati ve teknolojisi sivil sanayideki benzerlerinden çok değişik ve da

ha yüksek bir düzeyde bulunmaktadır. 
Her üç kuvvetimizde de bulunan bu kuruluş la r bir giyim konfeksiyon fabrikasından bir geni i yapımına kadar değişen tip ve özellikte bulun

maktadırlar. Bu kurumlarda yetiştirilen erler terhislerinde pek çok teknik bilgilere sahibolm aktadırlar. 

ıDizim, Silâhlı Kuvvetlerimizle bir yabancı Devlet Silâhlı Kuvvetlerini bu yönden birbirinden ayıran kalın, bir çizgi mevcuttur. Yabancı devlet 
orduları; yetişmiş, eğitilmiş insanları silâh altına almikeın bizim Silâhlı Kuvvetlerimiz, yegâne amacı Türk yurdunu savunmak olan vatandaşla-
nmızı silâh altına ailarak onlara hem savaş eğitimi yaptırmakta hem de vatandaş olarak muhta colduğu eğitim ve kültürü vermekte ayna zaman
da onları teknik bakımdan eğitmektedir. Asaifark da, buladan gelmektedir. Yani, bizim Silâhlı Kuvvetlerimiz toplumdan büyük kısmı ile 
yertişmemiş insanJgücü olmakta ve ona 20 'a,y sonra her bakımdan eğitilmiş insangücü vermektedir. Bâzı memleketlerde silâhlı kuvvetler m es
tek ordusu haline getirilmiş ve en azından kritik personel ıbıı mıem'lcketierde uzun süreli ve ücretli olarak hizmete alınmaktadır. Biz, millî ordu 
prensiplerine memleketimiz için çok daha yararlı olduğu inanışı ile devam etmekteyiz. Çünkü, bu uygulamıa ile bütün yurt çocuklarının esaslı 
birer savaşçı olarak yetişmesi kadar genel anlamı ile okuyup yazmada, sanat kollarında eğitilmesi ve köylerinin dar yaşantısından çıkarılarak 
toplum içinde medeni hayatın gerçeklerine intibakı ve toplumumuz için çok önemli olan bir görgünün verilmesi yönünden devanı etmekteyiz. 

Silâhlı Kuvveti erim izde mevcut sımai tip faaliyetlerden dikim evlerinde; giyim - kuşam eşya ihtiyaçları, fabrika ve .ntelyelerd'e yedek parça 
imali, yenileme ve çeşitli onarımlar yapılmak suretiyle ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 

Tersanelerimizde; Donianmammn bütün ihtiyaçları sağ]aramakta, 
Hava ikmal bakımı merkezlerinde de; bütünüyle uçakların motorları ile motorlu araçların ve diğer teçhizatın bakını ve onarımı ile gerekli 

malzeme imalâtı yapılmaktadır. 
Ayrıca, Silâhlı Kuvvetler kuruluşundaki çeşitli işletmeler 7356 ve 203 sayılı Döner Sermaye1 Kanunu gereğince artan kapasite ile özel ve tü

zel kişilerden gelen siparişleri karşıilamıak suretiyle hem yurt ekonomisine yardımcı olmakta hem de işletmenin rantabilitesi artırılmaktadır. 
e)' iAra^tuimla v« gfelı̂ tÖlnmıe flaalajyeftilleri : 
Türk Silâhk Kuvvetlerinin savaş kabiliyetini geliştirecek her türlü etüt ve projeleri hazırlamakta, bu suretle de savunma ha reaım al arının tek 

nik yapıya uygun olarak yönetilmesinde rehberlik etmektedir. Asıl gayesi savunma sanayiinin vur içinde geliştirmek, gelişen ihtiyaç la IT dış pa 
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zarlara dömiklükîteın kıtrtanmak ve Silâhlı Kuvvetlerini modern silâh arar ve gereçlerle donatmak kolaylığını yaratmaktır. Başlıca şu araştırma 
ve analizlerin yapıldığı görülmüştür. 

ISilâh ye mühimmat araştırması, 
(Malzeme ve teçhizat araştırması, 
Fizik ve elektronik a pastırması, 
N. 13. C. araştırması, 
Sistem analizi! ve harekât araştırması, 
İnsıangücü araştırması, 
g) fileri. yıllara aö)t program ve düşüncelıeir : 
Türk Silâhlı Kuvvetleri plân ve programlara bağlı kalarak hikmetlerini yürütmektedir. 
Geleceğe ait proje ve faaliyetler ise, anaprog rami arla tesbit olu/nmaıktadır. Bu anaprogramlar.la tesbit edilmiş bulunan savunma plân ve prog

ramlarının istenilen süreler içerisinde gere ekleşti ri İm esi yeterli kaymakların bulunmasına bağlıdır. Anaprogramlarda/ki sapmaların önlenmesini 
plân ve programların tesbit edildiği şekli ile ger çold eşti riRebillmosi, millî bütçeden ayrılacak kaynakların önceden, bilinmesine ihtiyaç göstermek
tedir. 

Üçüncü bölüm : Yatarımlar. 
Diğer Devlet sektörlerinde olduğu gibi 22.000 nci bölüm Millî Savunmıa Bakanlığı bütçesinde yatırını olmakla beraber, 17.000 nci bölümdeki 

savunma enfrastrüktür hizmetleri de asılında, yatının olmakla beraber cari harcamalar bölümünde gösterilmektedir. 
Şu halde, Millî Savunma Bakanlığının toplanı yatırımlaıı savunma enfrastrüktür hizmetleri + yatırım hizmetleri olmaktadır. 
1972 malî yılı bütçesine toplam yatının olarak 408 milyon lira konduğu görülmüştür. Bu miktar savunma bütçesinin % 5.03 ünü teşkil ct-

mektedür. 
408 milyon liralık toplam yaptırım miktarının ; 
% 80 ııini savunma enfrastrüktür yatırımları, 
% 6,4 nü sağlık sektörü, 
•% 2,9 nü eğitim sektörü, 
%5,4 nü konut sektörü, 
% 5,3 nü turizm sektörü teşkil etmektedir. 
1965 yılından 1971 yılına kadar savunma enfrastrüktür ve yatırını hizmetleri karşılığı olarak 3 milyar 155 milyon lira hare anan ıştır. Bu yıl

lar zarfında toplam yatının ödenekleri' ile aşağıda belirtilen yatırım hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 
80 askerlik şube inşaatı, 
24 subay, astsubay ordu evi inşaatı, 
115 hudut karakolu inşaatı , 
11 297 dairelik lojman inşaatı, 
44 çeşitli eğitim tesislerine, 
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12 hastane, 2 polklinik, 4 hastane bldku, 2 ilâç yapım evi, 19 revir inşaatı, 
13 As. hastane tevsii ve esaslı onarımına, 
44 ordu evi ve askerî gazino onarımına, 
2 askerî müze onarımına, 
41 kışla onanımı, 
112 karargâh binası onarımı, 
64 servis binası onarımı, 
İ 34 er pavyonu onarımı, 
36 garnizon fırını ve 
muhtelif eğitilm tesislerMn onarımları yapılmıştır. -
Bartdiüncn. bölüm : Senniaiye teşMli ve transfer harcamaları 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları; 
Kamııl aştırma ve s altın almalar, 
Malî transferler, 
ıSosyal transferler ve 
Borç ödemelerinden meydana gelmiştir. 
1971 malî yılma nazaran (38.7) milyon liralık bir artış göze. çarpmaktadır. Bu artışın (26) milyon liraya yak m kısmı Avrupa NATO Katılma 

payı ve bir kısmı da borçlarım ödenmesine ayıılmıştır. 

ıBeşiinıc'i bölülmı : Geçen yıl büftiçfe uygulaması 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 1971 malî yılı bütçe uygulaması kanunlara ve Kuvvetlerce düzenlenen bütçe masraf plânları gereğince yapılmak

tadır. 
ıBüitçe ile alınan ödeneklerin tasarruf ile kullanılmasında ciddî gayretler sarf edilmiş olmasına rağmen 10 Ağustos 1970 develüasyon kararların

dan sonra mal ve hizmetlerdeki fiyat artışlarının karşılanabilmesi için 1971 malî yılı içinde (458) milyon liralık ek ödenek alınmak zonıda kalındığı 
görülmüştür. Bu suretle 1971 malî yılı başlangıç bütçasi (6) milyar (689) milyon lira iken ek ödenekle birlikte (7) milyar (147) milyon liraya 
ulaşmıştır. Böylece, savunma hizmetleri bütçesinin (7) milyar (147) milyon lira üzerinden hesa bedii mesi zorunlu ve tabiî görülmüştür. 

1971 malî yılı büftçesinln 8 aylık uygulamasına göre % 90 nı ödeme emrine bağlanmış olup, geriye kalan % 10 link kısmı da yüklenilmiş bulu
nan hizmetler karşılığı olarak 1972 Şubat ayı sonuna kadar ödeme emrine bağlanarak gerçekleştiriimiş olacaktır. 

Bavuıuma harcamalarının geçmiş yıllar uygulamaları ünıcelendiğinde, alınan bütçelerle harcanan ödenekler arasında birbirine çok yakın sonuç
lara varıldığı görülmüştür. Bu durum bir yandan savunma harcamalarının bir plân ve program dâhilinde yürütüldüğünü, diğer yandan savun
ma hizmetlerine ayrılan Mendkleriin yetersizliği hakkında önceki yıllar belirttiğimiz kanaatimizi doğrulamaktadır. 

Altıncı bölüm : Yeni bütçe tefldlfi, Sile ilgili incelemeler : 
14 Silâhlı Kuvvetler fiilî kadroları 1324 ve 1325 sayılı kanunlar gereğince (len el kurmay Başkanlığınca, ıtesbiıt edilmekte ve 1453 sayılı Kanun 

uyarınca da T.B.M.M. si Bütçe ve Plan Karma Komıisyonu tarafından tasdik edilmektedir. 
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Yapılan incelemelerde fiilî kadrolara ilişkin parah haklarla kanuni istihkaklara ait ödeneklerin tam olarak konulduğu görülmüştür. 
2. Millî Savunma Bakan lığında açıkta bulunan personeli, ve kadrosuz istihdam bulunmamaktadır. 
3. Millî Savunma Hakanlığında, öğretmenlik görevleri dışında ek görevle doldurulan kadrolar yoklu.-.. 
4. Staj ve tahsil gibi yurt, dışına gönderilen personelin yolluk v.s. gideı-lleri 12.871 nci tertibe 'konan ödenekten karşılanmaktadır. Harcamıarar 

IUitçıe Kanununa uygun olaraik plânlanmıştır. 
1972 malî yılında. ]>lânlanan yurt dışı geçiri hizmetlerinin gerçcldeştiıi.'ebilmesi amaciyle 1971 malî yılına göre 13 nıiUyon 375 bin liralık artış 

zorunlu göınilmüşitür. Bu. artışın 'büyük l>ir kısmı Deniz Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi i-çin yurt dışından sağlanacak (muhrip, denizaltı ve avcı 
botu gibi) çeşitli harb gemilerin in yurt sularına getînilmıesini! sağiıyaeak personel ile ilgilidir. 

5. Türk -Silâhlı Kuvvetlerinin döşeme ve demirbaş ihtiyaçlarının ikmali ve elden, çıkarılanların yerine 'konması için teklif edilen ödenek mik
tarlarında, geçen seneye nazaran 1 milyon 052 bin ıliralık bir artış vardır. Bu artışın tamamı yeni tesisi erinde faaliyete geçen GrüLhane Askerî Tıp 
Akademisi'döşemit1 - demirbaş ihtiyaçlarının karşılanabilmesi aınaciyl'e konulmuş olduğu görülmüştür. İhtiyaçlar genellikle i).M. Ofisinden sağdlan-
m aktadır. 

6. 1972 m-alî yılında NATO Fol tesislerini işleten ANT Başkanlığı için 14 adet Piek - lTp, 5 adet jcep, 4 adet Station Wagon, 4 adet özel boru 
kamyonu, 43 adet. binıeJk arabası, harita yapun hizmetleri için 5 adet arazi Piek - Up olmak üzere toplam <x!ta.rak 76 adet taşıt aracı plânlanmış olup 
ihtiyarların tedariki için 17.320 taşıt alııniarı maddesine 5 milyon 677 bin lira ödenek konulmuştur. 

Tahsis 'makaiteri 237 sayılı Taşıt Kanununa uygundur. Yapılan araştırma ve incelemede binek arabalarının .standart olarak yurdumuzda yapımıma 
guiçiillmiş bulunan yerli otomofbil'lierden seçilmiş bulunması hem nıaliyeti düşüınmekte hem de ihtiyaçların standart olarak karşılanmasını mümkün kıl
ınıştır. Bu hareket tarzı Silâhlı Kuvvetlerimiz için diğer kuruluşUıra örnek olmalıdır. 

7. Yatırımlar ve kamulaştırmalar Devlet Plânlama Teşkilâtının vizesinden geçen projelere gire bütçeye, konmuştur. 
8.; .Millî Savunma 'Bakanlığı (bütçesi her türlü tasarruf tedbirlerine başvurularak hazırll'anım.ıştır. 
Başlangıçta, âzami tasarruf ilkelerine dayanılarak 'kuvvet komıutanlıklarınca 8 milyar 802 milyonu bulan ilk bütçe tekliflerinden Cî en el: kurmay 

Başkanlığınca, bir kışımı, hizmetlerden vazgeçilmek, bir kısmı eı-telemmek suretiyle ve sonuç olarak savunma, hizmetlerinin aleyhine olmak üzere 692 
milyon Ura inditilmiş ve toplam ödenek ihtiyacı 8 milyar 110 milyon lira olmuştur. Bu bakımı dan yeni bir tasarrufa gidilmesi mümkün gÖrübne-
miştir. Aksine, teklifler kısmımda belirtildiği üzere yapılan bu kesintilerin i'lâve edi'lmesi zorunlu \re gerekli (bulunmuştur. 

9. (Üeçmiş yıllarda 'Millî Savunma Bakanlığına tahsis edilen ödeneklerin mevzuata uygun olarak. IcuMaı:ildiği görülmüştür. 1972 malî yılı bütçe 
teklifinde yer abın ödeneklerin de aynı şekilde k ıllanıiacağı tabiîdir. 

10. Millî 'Savununa Bakanlığı diğer senelerde olduğu gibi 1971 yi 'm la da kanun hazırlıkları yönünden yoğun bir çalışma, yapmıştır. .Bunun ne
ticesi olarak 1971 yılında 13 tasarının kanunlaştığı ve 11 kanun tasarısının Parlâmentoya sunulduğu ve balen de 8 kanun tasarısının hazırlıkları 
içinde bulunduğu görülmüştür. 

11. Millî Savunma, Hakanlığının 1972 mıa.lî yı.lı bütçe tasarısına 607 ve 926 sayılı kanunları tadil eden 1:523 ve 1327 sayılı kanunların öngördüğü 
yan ödemeler için ödenek konulmadığı görülmüştür. 

12. 1972 malî yılı Silâhlı Kuvvetler bütçesine savunma, sanayii ve yatırından için .1.07 milyon liranın ayrılmış olduğu görülmüştür. Savunma 
sanayiimize gereken önemin verilmiş olması ve savununa sanayii gelişmesine hız verilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. 

http://ied.il.en
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Yedinci bölüm : Dilek v& temenniler : 
CL. Yurdumuzun jeopolitik durumu ve dünyanın içinde bulunduğu siya/sal ortam, Silâhlı Kuvvetlerimizin hardketr ateş ve vurucu 'kuvvet ba

kımından yüksek bir düzeyde bulundurulmasını gerektirmektedir. B'öyle bir silâhlı kuvvet kurarken iktisadi potansiyelin ve kalkınmamızın hızı
na etki yapacak bu faktörlerin dikjfeat nazara alınarak dengenin tesis edilmesi zorunludur. 

Mulhtemel bir savaşta; balkına uğratmamak ve anında mukabele edebilmek için gerekli insan ve lojistik güce sahibolmak şarttır. 
ÎBöyle bir kuvvetin savaş süir'estinıoe her bakımdan dest eki emmesi ancak ekonomik potansiyelin artırılması ve barış zamanında haizırlıklı builun-

makla mümkündür. 
Memleketimizin etoonomik ve endüstriye'! potansiyelini atıtırıılken, ordum'uzıun da savaş gücünün temelini teşkil eden eğitimini aksatmamak 

başta gelen bir ilkedir. Malzeme ve teknoloji ne kadar üstün olursa olsun onu kullananın daima insan olduğunun hatırdan çıkarılmaması gerekir. 
Bu nedenle, teknolojiye olduğu kaldar modern silâh ve araçlarla teçhiz ve töslih edilmeye de önem vermek lâzımdır. T Lirik Ordııisundaiki bu ni

telik karışı karışı ya gelinmesi muhtemel orduların silâlhlarına mâlilk olmakla daiha 'büyülk önem kazanacaktır. 

Büyülk Atatürk'ün buyurldukları gibi «Bir ordunun kudreti su! bay ve komuta heyetinin kudreti ile ölçülür». Bu 'bakımdan ordumuzun. mo
dern eğitim, sistemlerine göre eğitilmesi ve her zaman olduğu gibi daima g-elenekteıel bir yülksek komuta heyetine sahip bulunmaisı en başta gelen 
ilkel erdenidir. 

Ekonomik kalkınırı a muzla 'millî güvenlik anasında uygun -bir- dcnige kurul ali.) ildiği t akdinde yurt savunmamız ve kalkınma faaliyetlerimize his
sedilir bir etki gösterecek ve hız vereecîk imkânlar yaratılalbiteeektir. Bu nedenle, elkoınomIk kalkınmamızla millî güiven'l iğimiz arasındaki orptiımal 
denigenin biran önce tâyin ve teslMti zorunlu bulunmaktadır. 

12. T'ü.rfîv Silâhlı Kuvvetlerinde temel unsur olan insan gücünün savaş eğitiminin yanında bilgi ve ihtısaJsIarının aHtıuı İmalsin a da önem veril
diğini, öğretim ve eğitim prolgramlarıını finanse etmek amacı ile bütçe maddelerine konulan, ödeneklerden anlamaktayız. 

Bu yöndeki faaliyetlerin, öizelHlkle batı ülkelerinin uyguladığı 'sistemlerle defet eklendiğini görmekten duyduğınmuız memnuniyeti 'belirtımek is
teriz. 

13. Silâhlı Kııfvi velilerimizin Bütçesinde dış yardımlar önemli bîr yer tütmaîkltadır. Dünya siyasetinde meydana gelecek değişiklikler dış yardım
larını aksam asını ve beîkide tamamten kesilmesi ihtimalini doğuracaktır. Bu sebeple ihtiyarlarımızın kendi kaiynak ve imkânlarıimıizla karşılamtmıa-
sı, aJsikerî yardımlar yolu ile yurt dışından sağlanmakta olan har1!) «ilâh araç ve gereçlerinin yurt içinde yapımı yolundaki çalışmalara hı»z ve
rilmedi ve millî ısaıvuınlma sanayiimiz ve satvıınmamızi: talkviye edecek yan sanıayii desteklenmelidir. 

!4. Millî Güvenlük Kunulunca 1004 yılında tavsiye niteliğinde alınan ve 10 yıl süre ile her yıl Ibütçesine konulması isitenilen sefer stokları ile 
ilgili ödeneklerin ilk defa bu yılki büfece tasarısına UR' 1 milyon lira olarak konulmuş okluğu memnuniyetle görülmüştür. Sofor stoklarımın) istenilen 
seviyeye eıkarıbmcaya kadar devam ötmesini temenni ederiz. 

f)-. Gülhane Askerî Tıp Akademisi 28 Ekim 19T1 ^ınm yeni tesislerinde hizmete açılmıştır. Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin sağlığının 'ko
runması ve devamında büyük eUkisi oları bu kuruluşun yeni ve modern tesislerde hizım'ette girerek tıbbi araştırma imkânlarıma geniş eapta kavuş
ması sevindirici bir hizmet olmuştur. 

i). Tiitflv Silâhlı Kuvvetleri, toplum ka'lkınıııasrnı sosyal ve, dkonoımik yönden etkileyen hizmetlerine geçen yıllarda oldfuğu gibi devam et
mektedir. Bu faaliyetleri idame ettirirken asli görevi olan yurt savunması ile ilgili eğitini ve çalışmalarını da aksatmamıştır. 
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7. Sikiihiı Kuvvetler; savunma hizmetlerinin ıbir kısmından vazıgeçilmeik pahasına memleketin içinde bulunduğu malî ve ekonomik güçlüklerin 
önemini değeriendirerek 'geçen yıl bülteösine nazaran % 13,47 oranında fbir artış yapiapkeıı diğer Devlet kurıılıışları/mıızm Devlet hültiçe tasarısının 
% 36,(64 lük artışından önemli 'bir kısmının millî gelirimizi artıracak yöndeki 3'ati'riim'lara yöneldiğini görmek isteriz. 

'8. 1972 ma'lî yılı program - hüfoçe çalışmalarıma Maliye Bakanlığının proîgTam - bütiçe hazırlama rehlberkıhı ışığı altında devanı edUuıdkfe olduğu 
görülmüştür. 

9. Savanıma hizmetlerinin daha iyi bir düzeyde yürütülmesini ve uygulama da birlik ve beraberliği sağlamak irin Millî Savunana Bakanlığınca 
da Maliye Bakanlığına teklif edildiği anlaşılan aşağıda ayrıntılarını belirttiğimiz hususların Devlet Bütçe kanun tasarısına eklemin elsin i önemle arz 
ve teklif ederiz. Bu hususların gerçekleştirilmesi için gerekli önergeleri Yüfcselk Başkanlığınıza sunuyoruz. 

a) 61245 sayılı Kanunun 33 ve 45 nei maddelerine göre teslbit edilecek (H) cetveli değişikliği, 
b) 1467 sayılı Harb Akademileri Kanununun 11 ne] maddesi gereğince konferans vereceklere ödenecek ders ücretlerinin teshili, 
c) 926 sayılı Askerî Personel Kanununun 150 nci maddesini değiştiren 1323 saydı Kanunun gemici 3 ncü maddesi ve 5044 sayılı Kanun gere

ğince konferans ücretinin teshiri, 
ç) 203 ve 7356 sayılı kanunlar gereğince Türk Silâhlı Kuvvetleri Teşkilâtında subay ve astsubay kadrolarında çalıştırılan sivil personele de 

askerî personel gibi gerekli ödemenin yapılmasına daı'r teklif, 
d) Ödeneklerin limitler halinde verilmesi; 
Bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin dönem limitleri halinde serbest bırakılması usulü. 1050 sayılı Kanunun «Mide ödenek mevcut değilken 

Devlet hizmetleri irin taahhüde girişilmemesi» ve 2490 sayılı Kanunun 55 nci maddesindeki «İhtiyaçların parçalanmaması» hükümleri ile çelişki 
yaratmaktadır. Bu bakımdan. Bütçe Kanununda ödeneklerin limitler halinde kullanılmasını öngören hükümlerin kaldırılması, 

e) 1050 sayılı. Kanunun 58 nci maddesi bâzı malî tedbirlerin kaldırılmasını, kısmî ve genel seferberliğin ilân edilmesine bağlamaktadır. Bu 
kayıt çok önemli askerî kararların uygulamasında Silâhlı Kuvvetlerin gizlilik, emniyet ve harekât, kabiliyetini kısıtlamaktadır. Bu nedenle, 
1050 sayılı Kanunun 58 nci maddesinin günün şart hırına uygun bir hale getirilmesi için. lüzumlu değişikliğin biran önce yapılması uygun ve gerek'li 
görülmüştür. 

f) 1972 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının Ki nci maddesine; 
92G sayılı Kanunun ve bunun bâzı maddelerini değiştiren 1323 sayılı Kanun hükümleri gereğince .yurt dışında daimî görevli olarak' vazife gören 

personele 4991 sayılı Kanunda yurt dışı aylıkları için yeni bir katsayı tesbit edilinceye kadar, göstergeler karşılığının dövize transfer edilerek 
ödenmesi gerektiğine ait hükmün eklenmesi. 

g) 1972 malî yılı Bütçe tasarısının 54 ncü maddesinin : 
«M/illî Savunma Bakanlığı ile diğer bakanlıkla.!- arasında yapılacak hizıinetler karşılığının, ilgili bakanlıklararasmda varılacak mutabakata göre 

bölüm ve maddeler arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir» şeklinde değiştirilmesine, 
Ayrıca, hizmetlerin görülmesinde kolaylık sağlıya/cağı düşüncesi ile (R) cetvelinde; 
12.260 nci maddesinin sözleşmeli personel ile ilgili açıklamasına; 
«Bu hüküm modern menejman tekniklerinin geliştirilmesi için lüzumlu personel diğer yerli ve yabancı uzmanlar ile» 
15.000 nci bölümde; okullar giderleri açıklamasına, 
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«Öğreticiler ile İdari) Akademileri öğrenci subaylar ına» 
10.740 nen maddesinin tören gide 7*] er i açıklamasına ; 
«(üıivcrsiteler ile I l a rb Akademiler i açılış ve kapanış ve diploma, törenlerinin» 
17.200 nci maddesinde1 savunma, enfras t rükt i i r giderleri aç ık lamasına; 
«NAMMÎKJ kelimesi yerine NATO kelimesinin konulmasına» 
21.000 yat ı r ımlar ın açıklanmasına ; 
«Basılı eserler ve 204 sayılı K a n u n a göre harita alımı ve yapımı için teşkil edilecek harita arazi biriliklerinin ve iliğe 

baş ihtiyaçlarının» ibarelerinin ilâvesinin gerekt iğini arz ve teklif ederiz. 
tesislerin döşeme - demir-

SONUi; OLAEAlv -. 
Ayrınt ı lar ı biraz ist Mira. Sayın .Millî Savanına Bakanının izahat ından da anlaşılacağı üzere bakanlığın I!)72 malî yılı 'bütçe tasarıs ı 8 milyar 

1 10 mi İyim lira. olarak sunulmuştur . 
1971 ve 1972 mıalî y ı l l an bütçelerinin klâsik b' i tçe s i r ük tü rünc göre mukayeseler i şöyledir : 

(1 000 T l . ) 
1971 malî 1972 mal î 

vî'lüida, v ı k K a r k 

Cariler 
Yatar ım la r 

Transfer ler 

gerçekleşen ',< 

7 019 42:5 
72 022 
05 2Ö0 

7 147 297) 1 

tasarıs ı 

98.21 
1.02 
0.77 

00.00 

7 944 04M 
..82 417 
94 9 İÜ 

8 110 000 

97.82 
1.02 
1.10 

100.00 

.-!-.„ 1.) 

9.095 
!.10 .48.790 

902.700 

1.4.41 
70.22 

14.47 

1971 malî yılı. bütçesi (> 089 242 lira olarak kanunlaşmış t ı r . I>u malî yıl içinde 10 Ağustos 1970 devalüasyon karar lar ı ve kanın ve özel sektörce 
üretilen . m a l ve hizmet'! erde meydana gelen fiyat aHhşliarımn bir kısmını ka r ş ı l amak üzere 4466 sayılı Kanunla 458 milyon l i ral ık bir ıek ödenek alın
mıştır . I>u ödeneklerle birl ikte, uygu lanmakta o!ıan malî yıl bütçesi 7 milyar 147 mî'iyon -lirayı bulmuştur . 1972 'malî yılı bütçe tasarısı ise 8 milyar 
.110 milyon liradır. İki bütçe, -arasında c/c 14.47 oran ında 964 milyon liralık bit' art ış mevcuttur . 

Teklif edilen. 1972 mali yılı bütçe tasar ıs ının incelenmesinde; 'konulan üdvneklerin büyük bir kısmının fiilî kadrolara, ilişkin paral ı haklar la , 
karnini, i s t ihkaklara ve fiyat ant ıslarına, mahdu t bir .kısmının işletme ve bakım harcamalar ına , d iğer bir kısmının ise yüklenilmiş hizmetlere ayrıl-
<mış olduğu görülmüştür . 

1972 Devlıeit bütçe tasarısındaki1 ödenekler 1971 yılma nazaran. f/e 40.(54 oranında- bir a ı i ı ş göstermişt ir . Silâhlı Kuvvet ler imizin 1972 savunma 
bültçe 'tasarısı ise 1971 yılının fiilen gerçekleşmekte olan bütçesine nazaran, biraz önce belirt t iğimiz gibi r( 14.47 aıtımıştır. Savunma bütçesi har iç 
Devlet bütçrsinin diğer sektör ler inde ar t ış oranı ri .48.8 i bulmaktadı r . 
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Diğer taraftan, Türk SiLâhlı Kuvvetleri 1971 malî yılında 'Devlet bütçesinden % 19.27 uranında pay alırken, 1972 malî yılı tasarısındaki payı 
P/o 16.12 seviyesine inerek geçen yıla nazaran 'c/o 3.15 oranında'bir azalma göstermiştir. 

Bu sonuç bize, Silâhlı Kuvvetler Komutanlığınca, savunma hikmetlerinin gerçekleştirilmesinde yurdumuzun içinde bııı'unduğu güç ekonomik ve 
malî koşulların büyük ölçüde dikkate alındığım ve savunma hizmetlerinin yürütülmesinde en asgari faıkttörliörle âzami t a s a m ı ! ilkelerine riayet 
edildiğini göstermesi ballanımdan büyük önem taşi'makitadır. 

Biz tüm Silâhlı Kuvvetlerimizde yerleşmiş bulunan bu ekonomik Mzmtet anlayışının Devletimizin bütün kuraluşlanna örnek olmasını tavsiye 
ederken, Silâhlı Kuvvetlerimizin savunma hizmetleıini finanse edeeek olan 1972 malî yılı bütçe tasarısında yer alan ödcnekleri'n yeterli olamıyaca-
ğmı belirtmek isteriz. Bu bakımdan .1972 malî yılı bütçıo tasarısının ida bir gelişime bütçesi olmaktan ziyade bir idame bütçesi niteliğini taşımakta 
olduğunu arz ederiz. 

Bıı nedenl'e, bütçenin özellikle savaş gücünü artırıcı hizmetlerle ilgili ödeneklerde» mdirik"» miktarın ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raportör 
Mansur Ulus oy 

•Raportör 
Cavifc Okyayuz 
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Ödeneğin çeşidi Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ve Genelkurmay Başkanı ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

— 260 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneğ'i 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istençti Ivomiiıayoniea kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

24 000 24 000 24 000 

4 000 

4104 326 263 

24 000 24 000 

4 407 517 009 4 407 517 009 

12.11i Askerî personel aylıkları 
12.112 Sivil personel aylıkları 

ÜCRETLER 

2 752 121 000 

2454 ;;DO ooo 

297 731 000 

Kesim toplamı 364 857 001 

12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşe i ücretleri 

1 
2 188 000 

862 669 000 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 617 226 003 

2 822 379 000 

2 592 781 000 
229 598 000 
513 041 001 

2 790 000 
510 .251 000 
675 321 002 

2 822 379 000 

2 592 781 000 
229 598 000 
513 041 001 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve eenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

12 081. 000 
1 309 000 

588 000 
18 227 000 

737 000 
>45 628 000 

88 661 000 

18 776 000 
1 754 000 
2 271 000 

26 757 000 
722 000 

567 572 000 

50 018 000 

1 
2 790 000 

510 251 000 

675 321 002 

13 776 000 
1 754 000 
2 271 000 

26 757 000 
722 000 

567 572 000 

50 618 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.390 Diğer sosyal yardımlar 
.12.391 Giyecek yardın)ı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA LA R KARŞ1L'I KLARt 

12.420 Huzur ücreti 
12,4-30 Konferans ücreti 

DERS (tÖRKV ÜCRUTL 
12.442 Ortaokul, lise, kolej ders ücreti 
12.449 Yüksek genel öğretim ders ücreti 

(Ders görevi ücreti toplamı : 2 980 000) 

T AZM İNAT 1 JAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Tlizmeteri tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
12.590 Özel kanunlar gereğince verilecek tazmi

natlar 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.020 920 sayılı Kanun gereğince verilecek 
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1972 yılı için 
1971 öden'eğî Hükümetçe isıteııien Komiisyonıca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 

•> 

314 

194 
50 

(İS 

702 

91 

598 
013 

122 

690 
G31 

soı 

001 

1 
000 

000 
000 

001 

000 
000 

1 

000 
o 

11 

3 

• ) 

311 

186 
50 

H^ i 

C56 

76 

780 
200 

866 

1 
1 

000 

001 

1 
000 

000 
000 

001 

330 000 
721 ooo 

74 815 000 
381 000 

3 000 

378 000 

11 851 000 

3 056 001 

1 
76 000 

780 000 
2 200 000 

311 866 001 

786 330 000 
50 721 000 

1 

74 815 
381 

3 

378 

000 
000 

000 

000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

5 975 003 

12.720 Hâkim ödeneği 
12.780 Özel kanonlar gereğince verilen diğer öde

nekler 
.12.740 Konut ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ -Yurt içi yollukları 

5 975 000 

12 
12 

.8.11 

.818 
814 

12.821 

12.8; 
12.8; 
12.8; 

il 
>>2 
VI 

12.884 

12.841 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Müfettişler geçici ^örov yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Staj ve Öğretim, yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Araştırma ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 40 806 000) 

Tl - Yurt dm yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.858 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

45 051 252 

12 248 000 
5 798 000 

1 407 000 

634- 000 
58 250 
24 750 

S 850 000 

872 000 

4 687 000 
6 27S 250 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiisyoruca kaıbui edifeu 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

6 006 003 6 003 003 

(İ 006 000 6 006 000 

I 1 
72 102 001 72 102 001 

16 445 000 
10 582 000 

5 000 
1 260 000 

224 000 
86 000 
55 000 

8 280 000 

8 070 000 

5 020 000 5 020 000 
19 658 000 19 653 000 

16 
10 

1 

S 

445 000 
582 000 

5 000 
260 000 

224 000 
80 000 
55 000 
280 000 

979 000 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırına ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yoluğu 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 31 236 001 j 

ÖZRL İTİZMETLER YOLLUKLARI 
Ke3im toplamı 

12.911 Manevra, tatbikat, kurmay ve gezileri yol
lukları 

12.912 NATO enlVastrüktürüni'm gerektirdiği 
yurt içi yolluk giderleri 
(Bu ödenekten M. S. Bakanlığınca lüzum 
görülecek miktarların NATO hava mey
danları ve akaryakıt tesisleri ile ilgili yurt 
içi yolluklarına harcanmak üzere aynı 
isimde Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
sonunda açılacak hususi bölüme aktarma
ya Maliye Bakanlığı yetkilidir.) 

12.913 NATO ent'rastrüktürüniin gerektirdiği 
yurt dışı yolluk giderleri 
(Bu ödenekten M. S. Bakanlığınca lüzum 
görülecek miktarların NATO hava mey
danları ve akaryakıt tesisleri ile ilgili yurt 

— 263 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği; Hükümetçe istemen Komisıyouıca kaibııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

225 

1 245 
174 
11 

3 339 
259 

1. 
000 

000 
750 
250 
000 
000 

225 

1 727 
292 
43 

3 837 
439 

1 
000 

000 
000 
000 
000 
000 

1 
225 000 

1 727 000 
292 000 
43 000 

3 837 000 
439 000 

2 772 000 3 365 000 3 365 000 

«07 000 1 940 000 1 940 000 

365 000 500 000 500 000 

800 00( 925 000 925 0;}i) 
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Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi 

dun yolluklarına hareanınak üzere aynı 
isimde Bayındırlık Hakanlığı bütçesinin 
sonunda aeılaeak hususi bölüme aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

OENRL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alım ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alından ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.1.(10 Hizmetli giyim alınılan ve giderleri 
.1.3). 190 Diğer al ımlar ve giderler i 

G E N E L Y Ö N E T İ M L E İLGİLİ GİDLR-
LEl l Kesim top lamı 

13.21.0 Hu giderleri. 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe: giderleri 
13.290 Diğer vönetim giderleri 

— 264 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Koni isiy onca ka;bnl edilen. 

M a d d e Bölüm toplamı M a d d e Bölüm toplamı M a d d e Bölüm, topıamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 067 402 951 ' 3126 225 001 3145 587 079 

14 884 000 18 289 000 17 614 000 

5 820 000 0 440 000 G 440 000 
1 885 000 3 ()()() 000 2 385 000 
3 946 000 5 498 000 5 498 000 
1 310 000 1 010 000 1 610 000 
1 023 000 1 355 000 1 355 000 
900 000 32(5 000 320 000 

61 113 000 72 073 000 72 073 000 

10 183 000 19 (j(){) 00!) 19 000 000 
2 939 000 4 088 000 4 088 000 

41 702 000 47 799 000 47 799 000 
128 000 179 000 179 000 
Kil 000 401 000 401 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri 

13.320 O iyim. - kuşam alım ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları 

ve giderleri 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.3G0 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
13.370 Ani hareket, yeniden teşkilâtlanma ve in

tikallerle askerî hazırlıkların gerektirdiği 
alım ve giderleri 

13.390 Diğer hizmet alımları ve giderleri 
ULAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.5.10 Bakanlık taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

— 265 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komdısyiomea kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 907 991 

726 720 
360 900 

740 463 
684 

47 720 
18 338 

7 106 

001 

000 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
1 

78 104 000 

3 570 
11 352 
03 182 

000 
000 
000 

2 898 071 

999 087 
493 399 

1 293 758 

001 

000 
000 

000 
684 000 

69 586 
.21 557 

20 000 

132 123 

9 405 
37 500 
85 212 

000 
000 

000 
1 

000 

000 
000 
000 

2 918 108 079 

:i 000 549 440 
493 973 638 

.1 311 758 000 
684 000 

69 586 000 
21 557 000 

20 000 000 
1 

132 123 000 

9 405 000 
37 506 000 
85 212 000 

498 950 723 000 723 000 

0 800 8 000 8 000 

492 150 7.15 000 715 000 
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Bölüm Madde ödeneğin eeşidi 

KIRA GİDERLERİ 
13.010 Bina ve arazi kira bedeli 

14.000 HİZMET G1DEBLEBİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

ADALET HİZMETLERİ İLL İLGİLİ 
GİDERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitim giderleri 
İ4.593 Er eğitim giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 3 548 001) 

— 266 — 

1971 ödeneğ'i 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Koınisyouıea kabul •edilen. 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 812 000 

8 936 002 

4 946 000 

13 650 001 

4 940 000 

12 759 001 

2 211 000 3 898 000 3 898 000 

341 000 

6 384 002 

2 084 
90 

1 339 
562 

543 

419 
1 347 

000 
000 

000 
000 

1 
000 
1 

000 
000 

663 000 

9 089 001 

2 111 000 
107 000 

1 425 000 
1 007 000 

616 000 
900 000 

1 510 000 
1 413 000 

663 00O 

8 198 

2 111 
107 

1 425 
1 007 

616 
400 

1 1.19 
1 413 

001 

000 
000 

000 
000 

1 
000 
000 
000 
000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

ORTAOKUL, LİSELER VE KOLEJLER 
GİDERLERİ 

İ 5.221 Büro giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderleri 

(Ortaokul, lise ve kolejler giderleri top
lamı : 1 367 000) 

YÜKSEK GENEL öö RETİM GİDER
LERİ 

15,291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alını ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

(Yüksek genel öğretim giderleri toplamı : 
3 335 000) 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

ANIT VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alım ve giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 529 001 5 677 001 5 677 001 

3 779 000 4 702 000 4 702 000 

16 
130 
13 

00ü 
000 
000 

315 000 460 000 460 000 
555 000 669 000 669 000 
141 000 238 000 238 000 

919 000 1 225 000 1 225 000 
1 616 000 1 810 000 l 810 000 
233 000 300 000 300 000 

159 000 384 000 334 000 

29 000 29 000 
330 000 330 000 
25 000 25 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.831 Büro giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 
15.837 Ziyafet giderleri 
15.839 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ: GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
1.6.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım re giderleri 
16.119 Diğer alım vo giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî Mmyahancler giderleri 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.360 Ordu propaganda giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödemeğ'i Hükümetçe is t enen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topiamj 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

591 001 591 001 591 001 

279 000 
1 

200 000 
.112 000 

4 963 000 

45 000 
4 846 000 

72 000 

105 000 

49 472 001 

279 

200 
112 

6 107 

49 
5 976 

82 

430 

000 
1 

000 
000 

000 

000 
000 
000 

000 

55 262 001 

5 446 

5 446 

001 

1 
000 

6 

6 

539 

539 

001 

1 
ooo 

279 000 
1. 

200 000 
.112 000 

5 477 000 

49 000 
5 346 000 

82 000 

430 000 

43 000 43 000 43 000 

6 

6 

539 001 

539 
1 

000 

54 208 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 564 000) 
16.721 Makam ağırlama giderleri 
16.722 Görevsel ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı : 772 000) 
TÖREN GİDERLERİ 

16.731 Makam tören giderleri 
16.732 Görevsel tören giderleri 

(Tören giderleri toplamı : 251 000) 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜK7ÜE H1Z-
METLEE1 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
17.110 Etüt ve proje giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibııl edilen1 

Madde Bölüm toplami Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 904 000 

222 000 
449 000 

235 000 
669 000 

129 000 
200 000 

1 587 000 

181 000 
383 000 

191 000 
581 000 

85 000 
106 000 

1 587 000 

1.81 000 
383 000 

191 000 
581 000 

85 000 
166 000 

37 011 000 40 556 000 40 130 000 

34 630 000 36 749 000 36 749 000 
2 381 000 3.807 000 3 381 000 

326 233 002 325 283 002 332 606 002 

190 000 250 000 250 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YAPI VE BÜYÜK ONARIMLAR 
Kesim toplamı 

17.210 Savunma, yapı, tesis ve büyük onanın gi
derleri 

17.220 Gemi yapımı ve büyük onarını giderleri 
17.230 Tersane giderleri 
17.240 Hava meydanları ile yollar ve depoları 

yapım, bakım ve büyük onarım giderleri 
17.250 NATO enfrastrüktür tesislerinin gerektir

diği her türlü giderler. (Bu ödenekten lü
zum görülecek miktarların hava meydan
ları ve akaryakıt tesisleri inşaat işlerine 
sarf olunmak üzere aynı isimde Bayındı r-
lık Bakanlığı bütçelinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir.) 

17.200 Teknik personel ücretleri 
.17.270 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİN A TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Kesim toplamı 

17.-°) 10 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 

— 270 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Böîüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

85 912 

52 176 

40 499 
5 077 

000 
1 
1 

000 

000 
000 

260 038 002 272 857 002 285 857 002 

:]9 178 000 118 9(55 000 115 965 000 
ÎJ7 '575 000 50 000 000 50 000 000 

• ) 900 000 4 :!75 000 4 375 000 

7 700 000 l:î 005 000 29 005 000 

71 885 000 85 912 000 85 912 000 
1 

65 945 000 52 176 000 46 499 000 

(il 877 000 40 499 000 40 499 000 
4 008 000 5 077 000 0 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenken Komisyonıca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı '24 000 24 000 24 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 4.104 826 263 4 407 517 009 4 407 517 009 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 2 067 402 951 3 126 225 001 3 145 587 079 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 8 936 002 13 650 001 12 759 001 

15.000 KURUM GİDERLER t Bölümü toplamı 4 529 001 5 677 001 , 5 677 001 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 49 472 001 55 262 001 54 206 001 
17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZ

METLERİ Bölümü toplamı 326 233 002 325 283 002 3,32 606 002 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 6 561423 220 7 933 638 015 7 958 376 093 



22 — Millî Savunma Bakanlığı 

Bölüm. Madde 

21.000 

ödeneğin çeşidi 

— 272 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetle istenen Komistyonıca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.620 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 

yapımı (işlerinin gerektirdiği giderler 
SAĞLİK SEKTÖRÜ 

21.911 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.612 Teknik personel ücretleri 
22.61$ Teknik personel geçici görev yollukları 
22.620 Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her 

türlü giderler. (Bu ödenekten lüzum gö
rülecek miktarını hava meydanları ve 
akaryakıt tesisleri inşaatı işlerinde sarf! 
olunmak üzere aynı isimde Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin sonunda açılacak 
hususi bölüme aktarmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir.) 

600 001 

600 002 050 002 650 002 

650 001 650 001 

600 000 

1 

1. 

20 000 003 

20 000 000 
1. 
L 

72 022 005 

650 000 

1 

1 

21 369 003 

21 36!) 000 
1 
1 

81 667 005 

«50 000 

1. 

1 

17 369 003 

17 369 000 
1. 
1 

65 687 005 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesini toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

— 273 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaJbul -edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 000 

10 250 

10 

21 

21 

250 

000 

001 

000 
1 

772 001 

772 000 

22 

11 

11 

26 

26 

088 

810 

810 

400 

400 

000 

001 

000 
1 

001 

000 

1 1 
1 1 

17 088 000 

9 810 001 

9 810 000 
1 

21 400 001 

21 400 000 
1. 

5 677 002 

1 
5 677 001 

5 677 002 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 274 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği! Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edi'l'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

600 002 650 002 650 002 

72 022 005 81 667 005 65 667 005 

2 2 5 677 002 

72 622 000 82 317 000 71 994 009 



22 — Millî Savunma Bakanlığı 275 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 16 309 000 20 482 000 

I I , , , 1 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 13 686 000 17 582 000 17 582 000 

32.200 Enf. nin gerektirdiği kamulaştırma ve sa
tmalına bedeli 2 623 000 2 900 000 2 900 000 

20 482 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 
PETROL OFİSİ 

34.210 Enf. ee Petrol Ofisti Genel Müdürlüğüne 
ödemeler, 3 763 000 

37 334 000 63 001 000 

7 560 000 7 560 000 

63 001 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye 
aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR 

35.610 Şehit aile ve yetimlerine yapılacak para 
yardımları (Ödenek kifayet etmediği tak
dirde Maliye Bakanlığı yeteri kadar öde
nek vermeye yetkilidir.) 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.720 Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dernek 
ve vakıflara yardım 

— 276 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edJten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

33 571 000 55 441 000 55 441 000 

1 607 000 4 858 000 4 858 000 

247 000 583 000 583 000 

1 360 000 4 275 000 4 275 000 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kabul •edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

36.000. BORÇ ÖDEMELERİ 3 5 704 000 5 704 000 

GEÇEN YILLAR. BORÇLARI 
Kesim toplamı 3 5 704 000 5 704 000 

36.310 Kamu iktisadi Teşebbüs!erine geçen yıllar 
borçları 1 1 269 000 1 269 000 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 1 4 400 000 4 400 000 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borda*» 1 35 000 35 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR Bölümü toplamı 16 309 000 20 482 000 20 482 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 37 334 000 63 001 000 63 001 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 1 607 000 4 858 000 4 858 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 3 5 704 000 5 704 000 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 55 250 003 94 045 000 94 045 000 
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Rapor 
T. B. M. M.Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İçişleri Bakanlığının 1972 yılı bütçe tasarısı üzerinde yaptığımız inceleme sonuçları aşağıda arz olunmuştur. 
Bakanlığın görevleri : 
Yurt sathında içişleri kapsamına giren hizmetlerin sorumlusu olıan İçişleri Bakanlığı, çeşitli, kamu hizmetlerinin yürütücüsü ve «İdari teşki

lât üzerinde koordine edici» rolü olan bir kuruluştur. Birçok bakanlığın yetki alanına girmiyen çeşitli idari hizmet ve konular bu bakanlığın görev
leri arasında yer almıştır. 

Mehtap raporunda da belirtildiği gibi, Türk idare bünyesinin esasını meydana getiren örgütü sevk ve idare etmek, merkezi idare ile mahallî 
idarelerin karşılıklı bağ ve ilişkilerini düzenlemek ve onları vesayet yolu ile denetlemek içişleri hizmetleri arasında bulunmaktadır. Bu amaçla 
ülkenin iç siyasetine ve illerin genel ve özel hallerine ait bilgileri toplamak, mülkî örgütle ilgili incelemeler yaparak gerekli değişiklikleri yerine 
getirmek, il idaresine ilişkin düzenleyici metinler hazırlamak da İçişleri Bakanlığının görev alanına girmektedir. 

Bakanlığın 260 grup içerisinde toplanabilecek -'i 000 kadar görevinden yaklaşık olarak 1 700 ü «hizmeti erarası» özellik taşımaktadır. Geriye 
kalan 1 300 kadar görev, iç güvenlik, sivil savunma ve nüfus hizmetleri ile ilgilidir. Yurdun iç güvenliğini ve asayişini, sınır, kıyı ve karasularımı
zın emniyet ve muhafazasını sağlamak, karayollarında trafiği düzenlemek, ilgili kanunun Gümrük ve Tekel Bakanlığına bıraktığı yerler ve ko
nular hariç kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek şahsi hal sicillerini tanzim ve izleme, kanunları ve Sıkıyönetim kararlarını ilân etmek, »silâh ta
şıma ve bulundurma ile ilgili olarak ruhsat verime işlemlerini düzenlemek; yurtta sivil savunmayı teşkilâtlandırmak, gibi hizmetler Bakanlık gö
revleri arasındadır. 

Bakanlığın yukarda belirtilen klâsik görevleri dışında; kalkınma plânı ile yıllık programların verdiği görevleri ve bunların uygulamalarım 
izlemek, Bakanlığın merkez ve taşra kademelerinde bu hizmetlere ilişkin çalışmaları ahenkleştirmek, uygulamanın etkenliğini artırıcı ve engel
leri giderici tedbirleri almak, ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında bu görevlere ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek ve Bakanlıkla Dev
let Plânlama Teşkilâtı arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu gerçekleştirmek, toplum kalkınma u çalışmalarının merkezi seviyede, illerde ve il
çelerdeki denetimini yapmak ve düzenlemek görevleri de İçişleri Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Mahallî idarelerin ulusal plâna yaklaşımlarının sağlanmasında en etkili bir araç olarak vesayet hizmetlerini çağımızın ihtiyaçlarını karşılıya -
cak şekilde düzenlemek ve yürütmek, mahallî idarelerin görevlerini ve iç bünyelerini yeniden düzenliyecek kanun tasarılarını hazırlamak, güçsüz 
mahallî idarelere Devletin teknik ve malî yardımının sağlanmasını gerçekleştirecek tedbirleri almak da Bakanlığın önemli görevleri arasındadır. 

Başka örneklerini de sayabileceğimiz bu görevlerden de anlaşılacağı üzere içişleri hizmetleri zaman içerisinde önem ve ağırlık kazanarak art
maktadır. 

Bu görevleri tam mânasiyle yerine getirmek için devanı edeğelen, araştırma ve çalışmalar tamamlanmış, ortaya çıkan araştırma, sonuçlarına 
dayanılarak : 

a) İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı, 
fb) Taşra genel yönetimi, 
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c) Zabıta hizmeltleri, 
d) Nüfus hizmetleri, 
e) -Sivil savunma ve millî seferberlik hizmetleri ve, 
f) Mahallî idarelerin yeniden düzenlenmesi için gerekli tasarıların hazırlanmasına başlanmışlar. 
Merkez Teşkilatındaki birimlerin 1971 yılı içindeki faaliyetleri aşağıda anahatlariyle belirtilmiştir. 

Tetikik Kurulu Başkaınlığı : 
Tetkik Kurulu, Başkanlığının merkez ve illerkuruluşlariyle mahallî idarelerin bilimsel ve uygulamaya dayalı inceleme, araştırma, yayım ve ki

taplık ihtiyaçlarını karşılamak ve bu suretle hizmet verimliliklerinin artırılması amaciyle kurulan bir birimdir. 
Gen'el ve mahallî idarelere ilişkin konu ve sorumları doğrudan veya Bakanlığın isteği üzerine incelemek, araştırmak ve değerlendirmek, ka

mın, tüzük, yönetmelik ve tasarı tekliflerini inöelemek, değiştirilmesi hakkında bakanlık makamma teklifte bulunmak; 
Dış ülkelerin idari mevzuat ve uygulamalarını incelemek, değerlendirmek sonuçlarını ilgililerin istifadesine sunmak; 
Kendi konulariyle ilgili teklif ve tercüme eserleri izlemek, yararlı görülenleri yayınlamak; 
Bakanlığın isteği üzerine merkez ve iller kuruluşlariyle diğer bakanlık ve kuruluşlara genel ve mahallî idarelerle ilgili çeşitli konularda görüş 

bildirmek; 
Bakanlığın yayın ve kitaplık hizmetlerini yürütmek Tetkik Kurulunun başlıca görevleridir. 
1984) yılından itibaren kurul, yukarda anılan hizmetleri yıllık programlara bölmüş, çalışmaları daha müspet ve plânlı olmuşftur. 
1970 icra plânında ele alınmış olan «Metropol idarenin kurulması ile ilgili nihai ön inceleme ve araştırma raporu» hazırlanmış olup, yapılan araş

tırmalar neticesinde 21 adet inceleme raporu yazılmış, 5 adet kitap bastırılmıştır. 
11)71 yıllında 96 kanun tasarısı, 27 tüzük tasarısı, G adet yönetmelik tasarısı incelenmiş, 418 adet merkezde ihtilaflı hudut dosyası 160 adet ise 

illerde ve mahallinde ihtilaflı hudut dosyası incelenmiştir. Ayrıca 545 adet yazı Türk İdare Derıgisiudo yayınlanmış ve 91 adet kaymakamlık tezi 
üıyele^ tarafından incelenip mütalâaya bağlanmıştır. 

1971 yılı programı icra plânının 517 ve 518 numaralı tedbirleri gereğince vatandaşım günlük hayatına müeissir konularda ne zaman, nereye 
ve n!e şekilde müracaat edebileceği hususlarında rehberlik etmek üzere hazırlığına başlanan el kitapları ile ilgili olarak Bakanlık ve kuruluşlardan 
istenen bilgilerin büyük bir çoğunluğu gelmiş olup, bu bilgilerin tasnif ve değerlendirilmesi için Bakanlık temsilcilerinden kurulacak koordinas
yon kurulu el kitaplarına kesin şeklini verecektir. 

Tef fâş Kurultu Başkanlığı : 
Merkez ve taşrada Bakanlık kuruluşuna dâhil, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, köy

ler ve bunlara bağlı veya bunlar tarafından kurulan katma bütçeli veya döner sermayeli idare, kurum birliklerle, tasarruf sandıklarının mevcut 
hukuk düzenine uyup uymadıklarını, kullanılan metödlarm ve çalışma yerleri ile yerleşme durumlarının verimliliği ekonomiye etkenliğini ve hiz
met kalitesini sağlamaya yeterli olup olmadığını, hizmetin bu kuruluşların amacını gerçekleştirecek 'şekilde sağlanıp sağlanmadığını incelemek, 
araştırma ve denetlemek, personelin bilgi ve yeteneklerini değerlendirmek; il ve ilçelerin idari, sosyal ve ekonomik durumları, m'emur ve halk 
ilişkileri ve mevzuatın uygulanması konusunda genel rapor düzenlemek; memurların işlem ve eylemlerinde mevzuattan bir sapma olup olmadığı 
hususunu incelemek ve tesbit etmek, bunları nedenleri ile ortaya çıkarmak bu sapmaların ya da amaca ulaşmaya enıgel olan mevzuatın düzeltil-
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mesi için, her kademedeki yöneticiye ışık tutacak şekilde olanaklı çözüm yolları arasında en tutarlısını seçerek tavsiye etmek; meslekî konularda 
inceleme ve araştırmalar yapmak, personel değerlendirm'esi çalışmalarına katılmak, hizmetlerin verimli etkili ve ekonomik şekilde gerçekte<§&irilme-
si için alınacak tedbirler konusunda Bakana önerilerde bulunmak suretiyle idarenin düzgün işlemesine yardımcı olmak teftiş kurulu başkanlığı
nın başlıca görevleridir. 

1971 yılında 2:1 il, 189 ilçe, 87 bucak ve 130 kasaba teftiş edilmiştir. 
Teftiş sonunda 739 teftiş lâyihası ile 2 121 teljtiş raporu düzenlenmiştir. Bu teftişlerde 60 müfettişe görev verilmiştitr. 

197.1 yılı kış teftiş programına Ankara iline bağlı (12), İstanbul'a bağlı (7) ve İzmir'e bağlı (18) ilçenin genel teftişleri alınmış olup bunlar
dan çoğunun tcftişiferi ikmal edilmiştir. Söz konusu illere bağlı bâzı ilçelerle, merkezde bulunan dairelerin teftişlerine devam olunmaktadır. Bu 
teftişler de ikmal edildiğinde daha 136 lâyiha., 175 rapor düzenlenmiş olacaktır. 

1972 yılında ise 21 ilin genel teftişi yapılacaktır. 
ıSonışturma Şişleri dile ilgili olarak : 
,1971 yılında 553 sanık hakkında 147 adet fezleke düzenlenmiş, 757 personel hakkında da 412 adet rapor düzenlenmiş ve ilgili mercilere tevdi 

olunmuştur. 
1609 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarla, il gidi o1]arak 1971 yılında 54 sanık halkkında 22 adet soruşturma raporu düzenlenmiş ve (4. Savcılık

larına tevdi edilmiştir. 
1 078 669 lira tutarında zimmet tesbit olunmuş tur. 
(k-d';li suçlardan sanık olanı bir kaymakama işten el çelchirikuiştir. 

.Kış teftihleri sonrasında. Cumartesi günleri devamlı olarak meslekî toplantılar yapılmakta, önceden tesbit olunan bâzı (konular mevzuat ve uygu
lama acımsımdan eleştirilmektedir. 

Her sene 8*10 müfettiş 4-5 aylığına yurt dışıma gönderilmekte ve yabancı lisan ve mesleikî bilgi ve görgülerinin artırılmasına çadışi'Imak-tadır. 

Hukuk Müşavirliği : 
Bakanlık makamından tevdi olunan her nevi i 1er hakkında ımütalâa dermeyan etmek, Baka.nllılk birimlerince hazırlanan kanun, tüzük ve yönetme

lik tadarılaı;-ı ile diğer Bakanlık vıe kamu kuruluşlanndan irsal olunan kanun, .tüzük ve yönetmelik taşanlarını ve Bakandık birimlerince ha
zırlanacak genel eminleri tetkik ve kanuni mütalâasını bildirmek, Bakanlık Memurun Muhakem .al. Komisyonuna ait soruşturma dosyasını tetkik,-
lüzumumda dosyayı Danıştaya sevk etmek, disiplin kurullarına ait sor-uştııı-'ma dosyasnu tetkik '.İle hnikukî ve kanuni görüş;'erin i bildirmek hukuk, miı-
şavirliğinıiın görevleridir. 

1971 yılında : 
Başbakanlık yoluyle geleni 42 ikamın ve bakanlıklardan gelen 66 kanun ide 14 tüzük ve 25 yönetmelik ile, Bakanlık teşkilâtınca, hazırlanan 2 ka

nun, 4 tüzük ve 10 yönetmelik tasarısı ineeleiKo iştir. 
Ayrıca çeşitü konularda 816 mütalâa, dermeyan edilmiş, Bakanlık aleyhine aç. il an. 450 dâva. ta kibedilmiş ve 464 savunma yapılmıştır, 
iller İdaresi Genel Müdürlüğü : 
Bakanlık fonksiyondan içerisinde esas ve temeli hizmet olarak yer alan il idaresıi !ıizıuıetler!i nıeıulıeketin iç politikası ile illerin genel ve özel 

durum lavın a., ait bilgileri toplamak, sosyal ve ekonomik oluş iıçerisinde bu ortama uygun gerekli değişiklikleri yayını:':!:, uygulamakım dev amil ı 
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şefciılde izlemek, memleketin genel durumu ile il gili bilgileri toplayıp değerlendrimek, illerin genel idaresi ile ilgili mevzuatın bütün yurtta birlik 
ve ayna anlayış içinde uygulanmasını sağlamak:; Hükümet karariarmm sözüne ve özüne uygun olarak uygulanmasına ilişkin tedbirleri almak, Ana
yasanın iller idaresi için öngördüğü, yetki gcnlşli ği esasını temel alarak yasaları hazırlamak ve uy gulamak.; mülkî idare bölüm'lerine ilişkin işleri, 
idari coğrafya ile ilgili işlemleri, 51, ilçe, bucak ve köy kurulması, kaldırılması, "birleştirilmesi, sın/ırların belirtilmesi, .değiştirilmesi ve f'eik ve il
hakla ilgili işlemleri yapmak; kanun,, tüzük ve yönetmeliklerle İçişleri Bakanlığına verilmiş ve diğer hizmet birimlerinin kapsamlarına girmiyen çe
şitli hizmetlerin plân hedef ve dikel erine, hukuk prensiplerine göre yürütülmesini sağlamak gibi hizmetleri 'kapsamaktadır. 

Bu saydığımız görevlerin içinde eni önie.ml.ilerin den birinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun hazırlanması ve uygulanmasının izlenmesi olduğum
da şüphe yoktur. Kanun valilerini ilde devletin ve Hükümetin, ayrı ayrı her Bakanlığın temsilcisi, il genel idaresinin başı ve mercii olduklarını be
lirtmiştir. 

Anealk bâzı bakanlık ve kuruluşlar İl İdaresi Kanununun yürürlüğe girdiği 1949 yılından bu yana; 

1. Hizmet ademi merkeziyeti idareleri olan bölge teşkilâtlan kurmuşlar ve bu suretle valilerin otoritesiaıden kurtulma yoluna gitmişlerdir. 
2. Bâzı bakanlıklar çıkardıkları teşkilât kanunları ile İl İdaresi Kanunu ile valilerimize verilmiş bulunan bâzı görev ve yetkileri almışlar

dır. Bu suretle valiler teftiş ve murakabe görevlerini yapamaz, koordinasyonu sağlıyamaz hale gelmişler ve güçsüz kalmışlardır. Bunum netice
sinde de İl İdaresi Kanunumun yetki genişliği prensibi zedelenmiş bulunmaktadır. 

Oysa ki Plânlı Kalkınana devriyle birlikte gittikçe önem kazanan illerdeki yatırımların zamanında gerçekleştirilmeleri, plân ve programlarla 
illerde yapılması gereken çalışmalarda daireler arası koordinasyonun sağlanması, toplum kalkınması faaliyetlerinde rasyonel ve halka en. fay

dalı olan çalışmayı sağlıyacak tedbirlerin alınabilmesi bakımından valilerin, yeni yetkilerle teçhiz edilmeleri Ve bu suretle güçlerimin artırılması 
zaruri bulunmaktadır. Bu konular yapılmış araştırma sonuçlarına göre gerekli kanlın tasarısı hazırlanacak ve valilerin yetki ve görevleri günü
müzün şartlarına 'göre yeniden, 'düzemienecektir. 

Yüklenileni görevler karşılığında kendilerine kanuni yetkiler tanınmadığından ve yukarda işaret ettiğimiz gibi bir kısım kuruluşlar idarenin 
gözetim ve demetimi dışına çıkmış bulunduklarından; kontrol - koordinasyon - işbirliği sağlama konusu gerektiği gibi gerçekleştirilememiş; kal
kınmayı aksatan bu önemli mahzurların giderilmesi için 11 İdaresi Kanununda, bâzı değişiklikler yapılması gerekmiştir. Bu maksatla hazırlanan 
tasarı taslağında : 

1. Anayasal amaca ve plân ilkelerine aykırı olarak bölge teşkilâtı kuralmasını önlemek için yemi bölge kuruluşlarına gidilirken İçişleri Ba
kanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtının görüşlerinin! alınması ve Bakanlar Kurulunca karar verilmesi öngörülmektedir. 

2. Yatırımcı kuruluşlar arasında işbirliği vo (koordinasyon sağlamakla görevlendirilmiş olan valilere, ihtiyaç duyacakları 'bütün bilgileri il
gili kurul uslardan istiyebilme yetkisi tanınmakta, ayrıca yatırımlara taallûk eden yazışma örnek lerin in ilgililerle, e valilere de göııderilnıesi hükme 
bağlantmaktadır. 

3. Valilere, il içerisindeki kuruluşların birinci derecede yetkilileri hakkında, yatırımlar konusundaki tutum ve davranışlarını tesbit eden «Ge
nel değerlendirme» raporu tanzim etme yetkisi tanınmaktadır. 

Diğer bir sorun da merkez ilçelerle ilgili bulunmaktadır. İl merkezine bağlı olan bir kısım köy ve bucakların bulunduğu merkez ilçelerde 
valilerin bir nevi kaymakamlık ifa ettikleri malûmdur. İllerin gittikçe artan çeşitli işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan valilerin daha alt 

http://nie.ml.il
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kademeler tarafından yürtülmesi mümkün olanı merkez ilçe hizmetlerinden: kurtarılması, kendıilerUermim gerçek bir plânlayıeı, koordine edici, dü
zenleyici haMne getirilmeleri yararlı görülmektedir. Bu maksatla il idaresi Kanunumda değişiklik yapılmasına dair tasarı taslağında merkez ilçe 
kaymakamlıkları kurulması derpiş edilmektedir. 

Bir asırlık mazisi olanı bu süre içinde başarılı hizmetleri görülen bucak idarelerinin, son zamanlarda, kamu hizmetlerinin görülmesinde etkili, ola
madıkları, teşkilâtlanma, personel ve maddi olanaklar bakımımdan zayıf ve yetersiz kaldıkları, kırtasiyeciliği çoğalttıkları nedenleriyle idari, bir 
kademe olarak fonksiyonlarına yitirdikleri 'görülmüş ve varlığı (münakaşa edilir hale gelmiştir. 

Yapılan araştırmaların ışığı altında bu kuru kışlarla ilgili en isabetli kanuni tedbirlerin alınmasına çalışılacaktır. Halen Bakanlıkça boş olanı 
bucaklara bucak müdürü atanması yapılmamaktadır. 

5917 sayılı gayrimemluıle tecavüzün defi hakkındaki Kanunun uygulanmasından doğan s-oıunlar ayrıntılı bir araştırma sonumda tesbit edilimi:.-, 
bulunulmaktadır. Araştırma bulguları göz önünde tutularak, yeni bir kanun tasarısı hazırlanacak ve bu yıl kanunlaştırılmasına çalışılacaktır. 

Noksanlığı Devlet idaresi için önemli bir boşluk oku: mülki protokol konusunda, taşrada yapılan araştırmalar da göz önünde tutularak bir ta
sarı geliştirilecek ve Başbakanlığa arz edilecektir. 

Toplumumuz için ecik önemli yaı dm:: Ikoınusırnu düzenliye;: ?, . Î2 . İddi tarihli (Vm'i ia.rai. Nizammamesi, gerek dili gerekse öngördüğü hüküm
leri ile 'günümüzün koşullarına uymadığı, ihtiyaçlarına cevap vermediği için «Yardım Toplama karım tasarım» adı alimda yeni bir tasarı hazırlan
maktadır. 

İdari birimlerimiz Anayasamızın öngördüğü hususlar yani ieoğrafi şartlar ekonomik ilişkiler ve kamu hizmetlerinin gerekleri göz önünde bulun
durularak teşkil edilmiştir. Anayasada öngörülen kriterler muvacehesinde çeşitli kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarıma cevap verecek 'optimum il ala
nının ne olması gerektiği araştırılmakta, illeriıv sahibolmaları gereken âzami ve asgari nüfus miktarına, yüzölcümlerimc, gelir kaynaklarına, mali
yetlerine ve sağlıyacakları sosyo - ekonomik faydaya iliş:k,in anaınermlarm tesbitiue çalışılmaktadır. Bu çalışmalar son safhaya gelmiş buhmmakta
dır. 

İşaret olunan çalışmalar sonunda mesele tüm olarak. ele alınıp 'müİlki bölüm lori'mlz yeniden düzenlenecek, bu arada bugüne kadar Bakanlığa 
intikal eden 94- il, 296 ilçe ve 719 bucak olma talebi ele alıınarak tesbit edilen prenslinle-in :şığı aitında gerekli kararlara varılacaktır. 

İdari birimlerin birleşme ve ayrılmaları, il, ilce ve bucakların sınır tesbit işlemleri, bunlarla ilgili bilcümle talep ve şikâyetlerin tetkik ve izlen
mesi, yayla ve mera ihtilâflarının çözümlenmıesi 'gibi teknik konuların da iller idaresinin faaliyetler1*: arasında olduğunu belirtmiştik. Bu görevlerle il
gili olarak 1971 yılında 41 sınır ihtilâfı dosyası karara bağlanmış; ayrıca 213 köy olma talebi intik al etmiş, 15G adedi olumlu, IG adedi olumsuz oraya. 
bağlanmış olup, 4.1 adedi de -merkez heyetlerime verilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununa uygun oılaralk illerde il kurullarının kurulması hususunda Onman Octıol ilüdürlüğü dr işbirliği yapılarak illerde 
temasa geçilmiş ve Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan. proto'kol esaslarına göre il koruluklarının, te.üur; çalışmalarına İnz ve,riînıL-tir. Mevcut koru
lukların muhafaza ve bakım] ile yeni koruluklar tesisi için ortaya çıkan malî ve tekniik güçlüklerin gideribreri: kenuzumıda,. illerde yapdrnakta 
olan çalışmalar önemle takibedil inektedir. 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü : 
• İl özel idareler, belediye ve köylerin ve bu idarelerim kurdukları birlikler ile kendilerime bağlı dr'.'sadi i ıv-ıHmüs ve km-uliraların; işlem ve karar

larını muevzuata uygunluk bakımından izlemek ve bu uygunluğu sağlamak, giriştikleri çalhşmaları y,i': .kalkrnmamna 'r.tkun arr-nndan izlemek, 
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mterkczî idaremin bu idareler üzerinde sahiboılduğu idari vesayet yetkisinden İçişleri Bakanlığına verilmiş olanların kullanılmasını gözetmek, de
ğişen şartların gereklerine göre bu idarelerimizin teşkilât kanunlarında gerekli değişiklikleri yapmak, bu alanda tüzük ve yönetmelikler hazırla
mak istatistik! bilgiler toplamaik ve yayınlamak suretiyle Hükümet programları ve 'kalkınırına plânlarında tesbit edilen ilke, hedef ve politika çerçe
vesinde .mahallî idarelerimizin geliştirilmesini ve gelişmesine! yardımcı olmak, bu idarelerin zamanın şartlanma uymalarını ve demokratik esaslara uy
gun şekilde teşkilâtlanmalarınım temini maksadiyıU iai.ru.ku kanunranuda değişiklik yapmak, yapacakları hizmet için 'gelir kaynakları bulunması 
konusunda kanun, tüzük ve yönet mekikler hazır i;v,:r\k rene! nıüdürlüğün görevleri arasındadır. 

Demokratik siyasi hayatı odan ülkelerde vazgeçilmez birer ünite olan mahallî idarelerin önemi Anayasamız, Hükümet Programı ve Yasama Or
ganınca kabul edilmiştir. Ancak mahallî ida a -h mize verilen hizmetler çoğunlukla gelir yetersizliği ve merkezî idare ile .mahallî idareler ve mahallî 
idarelerin kendi aralannda, kuruluşlarını niteliklerine ve hizmetlerin gereklerine uygun bir görev bölüşümü yapılamaması nedenleriyle ifa edil
memekte ve mahallî idareler yapmamaları gereken hizmetlerin yükümlüsü sayılmakta veya yapma!.u: gafken hiznıdlerlo hiç ilgiieuelirilmeme.kte-
dirler. Bugünkü durumun yarattığı .sakıncaları gidermek amaciyle; mahallî'idarelerce yapılmasının daha verimli olacağı anlaşılan, halka benimsetiıl-
mesi ve halk katkısının sağlanması gibi tüplüm kalkınması metotlarının uygulanmasının faydalı olacağı saptanan hizmetler mahallî idarelere bıra
kılmalı,'bunların, dışında ıkalan hizmetlerle, yol gösterme, standartları tesbit etme, uygulamayı ideme ve koordinasyon sağlama gibi yardımcılık 
görevleri ise merkezî idarenin sorumluluğunda k almalıdır. 

Mahallî nitelikli olmasına rağmen, 'doğrudan doğruya köy ve küçük belediye idarelerince yapılmaları ekonomik olmıyan hizmetlerle, bir tesis 
kurulmasını ya da teknik personel çalıştınlmasını gerektiren hizmetlerin bu idarelerden alınarak il özel idarelerinin: veya kurulmaları hallinde, ilçe 
ımahallî idarelerinin ya da birliklerinin sorumlulu ,;;;•• bırakılmaları gerekmektedir. 

Anayasan1 iz •mahallî idarelerimizi i! öne! kby esi, belediye ve köy birimleri halinde kabul ve bunların kuruluş, görev, yetki, maliye ve ikol-
luk işlerimin ve merkezî idare ile karşılıklı bağ ve ilgilerinin kanunla düzenlenmesini öngörmüştür. 

Gerçekten bunların il özel idareleriyle ilgili ( Vira a iak Yd;Vak Kanun ur. un idaresi Hususiye Kısmı 1913, Köy Kanunu 1924 ve Belediye Kanu
nu da 1930 yılından beri uygulanmaktadır. Bu ka a ramların yürürlüğe girişinden bu yana aradan geçen uzun bir süre içinde yurdumuzun siyasi 
yapısında olduğu kadar, ekonomik ve sosyal yap: surda meydana gelen köklü değişiklikler, nüfus artışı, ulaşım ve haberleşme kolaylıkları gibi geliş
meler anıdan temel kanunları günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremez hale getirmiştir. 

.1961 yılından beri hem anakuruluş ve» görev kanunlarının hem de gelir kanunlarının düzeltilmesi için. ç.eıütli çalışmalar yapılmıştır. Bakan
lığın ilgili birimlerince hazırlanmış belıediye, il özel idaresi ve köy kanun tasarıları ile Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa hazırlanmış Belediye 
Gelirleri Kanunu ve Emlâk Yengisi kanunu tasarıları, öte yandan İçişleri Bakanlığının kuruluş ve hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini amaç 
edinen l(J-i)ÜZEN projesinde mahallî idarelerle ilgili olarak yapılan çalışmalar özellikle kayda değer görülmüştür. 

Belediye gelirlerini yeniden düzenletmek amaciyle 20.5.1970 te Hükümetçe Yüce Meclise sunumu a rau 'kanunlaşamıyan Belea'ye gcılirieri ka
nanı u tasarısı yeni Hükümetçe ele alınmış ve İçişleri, Maliye, İmar ve İskân Bakanlığı temsilcilerince yapılan ortak çalışmalarla belediyeler 
lehine birçok değişiklikler sağlanarak tasarı 2i.7.1971 tarihinde Parlâmentoya sunulmuş ve 26.11.1971 tarihinde Millet Meclisi Geçici Komisyonun
da görüşülmeye başlanmıştır. 

Diğer taraftan il özel idareleri, belediyeler ve köyler üzerinde yapılan. İÇ-DÜZEN çalışmaları ta marnlanmış mahallî ida neler temi el mevzuatının 
bu çalışmaların getireceği verilere ve yundum uzun gerçeklerine göre süratle hazırlanması esas kabul edilmiş ve gayretler bu amaca yönelmiştir. 

http://iai.ru.ku
http://Arjca.lv
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Şimdiye kadar belirli bir hukukî esası olraıyan il özel idare ımüdürl erinin tâyin ve nakil işlkunle rinin ortaya koyduğu sakıncaları gidermek üzere 
bu konuda bir yönetmelik hazırlan muş ve yürürlüğe girmiştir. 

832 sayılı Sayıştay Kanununun geçici '8 nici maddesiyle de hesap ve işlemlerin özel bir kurumca 'denetlenmesinin Anayasa gereği olduğu 
belirtilen mahallî idarelerin' malî denetimi sorunu,ur: çözünıleımok üzere mahallî idareler- malî denetin; kurulu kurulması için bir tasam hazırlan
maktadır. 

Mahallî idarelerle ilgili iki önemli konu üzerinde yaptığımız incelemelere göre düşüncelerimiz şunlardır : 
1. Malî imkânların1 yetersizliği sebebiyle hizmetlerini gereği gibi yerine gctirenıiyen belediye lirimize yardım amaciyle 1967 yılıtKİau itibaren 

hıkaLilrk bütçesinin 34.450 uci tertibine (Belediyelere yardım) adı altında bir ödenek konulmakta 'ı,'. 
Bu yardımlar,, 1.8.1971 tarihine kadar 26.4.1967 'gün ve 12583 sayılı 1.8.1971 tarihinden) itibaren ide 33913 sayılı liesmî gazetelerde yayınlanan yö

netmelikler esasları çerçevesinde küçük, ve öz gelirleri toplam; 200 000 Tl.nm altında, .olan beledi yele: e <!eslckley.i<-i ve teşvik edici:, gelir kaynak
larını bir derece artırıcı yöndıe kulilandmaktadır. 

Bu yardımlardan : 
1967 yılında (394), 
1968 yılında (364), 
1969 yılında '(428), 
1970 yılında (389), 
1971 yılında ise (230) belediye yararlanmışlardır. 
Dağıtım, 26 . 4 . 1967 tarihli yönetmelik hükümlerine göre 1 . 8 . 1971 tarihine kadar belediye hizmet binası, hal binası, fırın, dükkân, ha

mam, plaj, yüzme havuzu, okuma odaları, patlayıcı madde depoları, umumi hela, belediye parkı, iskele, pazar yerleri inşası, meydan düzenlenme
si, arazöz, kamyon, yol yapım araçları satınalmması gibi muhtelif hizmetler için yapılmıştır. 

1 . 8 . 1971 tarihli ve 13913 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan yeni yönetmelikte ise; yardım konuları ve şekli, tatbikatta görülen uygulama 
ile, belediyenin bir önceki yıl kesinhesıabı (200 000) lira sabit tutularak hizmet verilerine göre, tanzim olunan projelere, yönetmelikte gösteri
len oranlar üzerinden yardımlar yapılmaya başlanmıştır. 
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Yardım konusu işler Bu iş için verilecek proje keşif tutarı (%) 

a) Belediye hizmet binası ve iadre binası, % 60 
b) Fırın, un değirmeni, hal binası, pazar yer

leri (hayvan pazarı dâhil) umumi hela % 60 
c) Hamam, otel, kaplıca, >% 45 
ç) Dükkân, gazino, motel, yüzme havuzu, 

plaj, sinema, % 35 
d) Okuma odası, kitaplık, spor alan ve tesis

leri, kapalı salon, % 45 
e) Akar yakıt, patlayıcı madde depoları, 1% 55 
f) Belediye parkı (Çocuk parkı dâhil) .% 50 
Böylece mezkûr mahallî idarenin (Keşif muhteviyatının belirli bir oranın da yardım yapılma ve geri kalanın mahallen temini suretiyle) im

kânlarını toplum kalkınması ilkeleri içinde âzami ölçüde değerlendirerek katkıda bulunmalarını sağlamak prensibi esas alınarak inşaatın bir yıl
da bitirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu yardımların küçük ve imkânsızlıklar içinde olan belediyelerin altyapı hizmetlerinde büyük bir teşvik unsuru olduğu memnuniyetle mü-
şahade edilmektedir.' 

Proje tutarının belirli bir oranda, bir defada belediyelere verilmesi, alım fiyatlarının değişecek maliyet bedellerinin yükselmesi 1967 yılında 
85, 1968 yılında 66, 1969 yılında 44, 1970 yılında 21, 1971 yılında 64 belediyenin yeniden kurularak faaliyete geçmesi, 1971 yılında ise 1970 yılı 
nüfus sayımını mütaakıp kurulacak belediyelerin 200 civannda olması, 1580 sayılı Belediye Kanununun öngördüğü 2 000 nüfusun üzerindeki köy
lerde belediye kurma eğiliminin artması ve öte yandan bu yardımdan bütçelerinin (200 000) liranın altında olması sebebiyle istifadeleri gere
ken belediyelerin çokluğu evvelki yıllardan beri yapılagelmekte olan (10 000 000) liralık ödeneği bugün yetersiz kılmıştır. 

Bu sebepten 1972 yılında bugüne kadar Bakanlığımız bütçesine, 34.450 belediyelere yardım tertibine konan ödeneğin (25 000 000) lira olarak 
konulması zorunlu görülmektedir. 

2. Doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı bütçesi ile ilgili olmamakla beraber, mahallî idareler üzerinde merkezi idarenin vesayet yetkisinin 
başlıca kullanıcısı bir bakanlık olarak İçişleri Bakanlığım çok yakından ilgilendiren bir temenniye de yer vermekte zorunluluk vardır. 

O da şudur : 
Mahallî idarelerimiz kendilerine verilen hizmetleri yapmaktan alıkoyan bir malî güçsüzlük içinde iken geçen yıllar bütçe kanunlarında yer 

alan hükümlerle kanuni bâzı hak ve paylarından mahrum bırakılarak büsbütün güç duruma düşürülmüşlerdir. 
Örneğin : 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 ncı maddesi ile belediyelere (% 8) ve il özel idarelerine (•% 22 oranında) ayrılması gereken İstih

sal Vergisi payı, 
197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu uyarınca keza belediyelere (l% 11) ve il özel idarelerine (% 3 oranında) ayrılması gereken 

pay; 
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Gdder Vergileri Kanununda 1137 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre tekel maddeleri istihsal vergileri karşılığında belediyelere 
gereken (tahminlerin % 2 si oranında) ödenek ilgili kanunların öngördüğünden çok az miktarda verilmektedir. 

Konunun rakamlarla ifadesi durumu daha açıklıkla ortaya koymaktadır : 

verilmesi 

Akar yakıt İstihsal Vergisi 

Yıh 

1968 
1969 
1970 

Yılı 

1968 
1969 
1970 
1971 

(Bütçeye konan tah
mini gelir 

'(TL) 

1 550 000 000 
2 100 000 000 
2 590 000 000 

Devlet bütçesine ko
nulan akar yakıt is
tihsal Vergisi tah
minî gelir miktarı 

(Tl.) 

1 550 000 000 
2 100 000 000 
2 590 000 000 
2 450 000 000 

(Belediyelere ayrıl-
] 

11 
ne 

MoUorlu Kara Taşıtları Vergisi 

Yılı 

1968 
1969 
1970 

IBütçeye konan tah
mini gelir 

(Tl.) 

65 000 000 
112 000 000 
167 000 000 

ması gereken 
(Tl.) 

124 000 000 
168 000 000 
207 200 000 

özel idareleri-
ayrılması ge. 

(Tl.) 

341 000 000 
462 000 000 
569 800 000 
339 000 000 

'Belediyelere ayrıl
ması gereken 

(TL) 

7 150 000 
12 320 000 
18 370 000 

Belediyelere 
fiilen ayrılan 

(Tl.) 

14 000 000 
6 000 000 

14 000 000 

İl özel ildıarelere 
fiilen ayrılan 

(Tl.) 

44 460 000 
4 460 000 

44 460 000 
44 460 000 

Belediyelere 
fiilen ayrılan 

(Tl.) 

4 000 000 
4 000 000 
4 000 000 
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Yılı 

1969 
1970 

Devlet 
konan 

; bütçesine 
gelir tah. 
(Tl.) 

112 000 000 
167 000 000 

İl 
ne 

— 289 

özel idareleri-
ayrılması ge. 

(Tl.) 

3 360 000 
5 010 000 

İl özel idarelere 
fiilen ayrılan 

(Tl.) 

1 775 000 
1 775 000 

Tekel geliri : 
5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 1968 yılında Hazinece belediyelere dağıtılmak üzere İller Bankasına yatırılan pay 

(51 243 381,07) Tl. 
1137 sayılı Kanun gereğince 1969 yılında yatırılması gereken tekel İstihsal Vergisi payı: Hemen hemen bir yıl önceki kadar... 
Ayrılan ödenek : O (ödenek konmamıştır.) 
1970 yılında 1137 sayılı Kanun gereğince bütçeye kanun tahmini gelir : (1 700 000 000) Tl. 
Buna göre belediyelere ayrılması gereken ödenek : (34 000 000) Tl. olduğu halde fiilen ayrılan : (10 000 000) Tl. 
Bu durum, bütçe kanunlarına konulan ve payların ilgili kanunların öngördüğü miktarlarda değil de bu kanunun ilgili cetvellerinde gösteri

len miktarda uygulanacağını belirten madde ve fıkralarla sağlanmaktadır. (1971 bütçe kanunu 63 f : d - e) 
Bu nedenle bütçe kanununun metin kısmında 6802, 197 ve 1137 sayılı kanunlarla belediye ve il özel idarelerine ayrılan payların azaltılması 

sonucunu verecek bir hükme yer verilmemesi temenni edilir. 

Nüfius işleri Genel Müdürlüğü : 
Yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün vatandaşların hak ve ödevlerine dayanak ve kanuni karine teşkil eden nüfus sicillerini düzenlemek, 

gözetmek ve devamlılığını sağlamak, nüfus hareketlerini izlemek ve tesbit etmek, nüfus yazım hazırlıklarını yapmak ve uygulamak, bunların ista
tistiklerini toplamak ve gerektiğinde diğer resmî kuruluşlara vermek, Türk vatandaşlığı ve iskân kanunlarına göre göçmenlerle yabancılardan ge
rekli şartları taşıyanları vatandaşlığa alma, vatandaşlıktan çıkmalarına izin verme çıkarılma ve kaybettirme işlemlerine göre çeşitli Uluslararası 
anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak vatandaşlık anlaşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin kararları hazırlamak, nüfus yazımı ile ilgili mevzuatın 
bakanlığa yüklediği işlerin yürütülmesine ilişkin görevleri yapmak Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün yükümlü olduğu hizmetlerdir. 

Normal olarak yürütülen kişi halleri ve vatandaşlık işlemleri ile ilgili olarak; 
1971 yılında 10 089 serbest göçmen, 668 Türk soylu, 52 yabancı soylu olarak ceman 10 809 kişi vatandaşlığa alınmıştır. 887 kişiye vatandaşlı

ğımız kaybettirilmiş, 125 kişiye resmî izin verilmiş, evlenme suretiyle 7 kişi vatandaşlığımızı kazanmış, 11 kişi de kaybetmiştir. 
Genel müdürlüğe 20 640 evrak gelmiş, 13 613 evrak ise genel müdürlükten gönderilmiştir. 
Hizmetin yürütümünde yeni, etkili ve modern bir sistem getireceği muhakkak olan nüfus ve genel yazım kanunu tasarıları ise Türkiye 

Büyük Millet Meclisindedir. 



23 — içişleri Bakanlığı —- 290 — 

Nüfus sicilleri 65 yıllık bir maziye sahiptir. Haleti kullanılan esas defterlerin bir kısmı eski harflerle yazılı seklini muhafaza etmektedir. Bun
ların yeni harflere çevrilmesi, üzerinde durulması gereken konulardan biridir. Nüfus daireleri, eski yazı bilen memur' kal mayısı sebebiyle yapı
lan yanlışlıklardan dolayı ithamlara mâruzdur. Bu konu üzerinde de durulması gerekir. 

Bu konuda bütçeye her yıl (400 000) ilâ (500 O00) lira arasında ödenek konulmaktaydı. Ancak (557 sayılı Personel Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren 1327 sayılı kanun «memurlara, sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz» hükmünü getirmiş olduğun
dan bu seneki bütçeye ödenek şimdilik konulama'nıştır. Ancak bu kanunun 178 nci maddesine göre hazırlanmış olan fazla çalışma yönetmeliği 
7 . 9 . 1971 tarihli Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulmuş olmaktadır. 1971 yılı Bütçesinde mesai dışında ve saat başına verilecek mik
tar belli olduktan sonra eski Arap harfli defterlerin yeniye çevrilmesine devam cdilebilecelctir. Fakat nüfus yazımı kanunu çıkmadıkça bu konunun 
kesin olarak halli mümkün değildir. 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü : 
Merkez ve merkezden atanan il memurları ile bucak müdürlerini ve atamaları Bakanlığa, ait emeklilik hakkını haiz özel idare ve belediye me

murlarını hizmete almak, adaylık, ve staj, hizmet içi eğitim, atama, naklen atama, becayiş, izin, görevden uzaklaştırma, mükâfatlandırma, maaş, 
yolluk tahakkuku, emeklilik ve kıdem sicillerini tutma gibi sosyal haklarına ilişkin hizmetlerini yürütmek; belirtilen hizmetlerin daha iyi yapıl
ması olanaklarını araştırmak, plânlamak ve personeli bakanlık amaçlarına uygun biçimde yetişi.irm-ek ve eğitmek özlük İşleri Genel Müdürlüğü
nün başlıca görevleridir. 

A) Genel müdürlükteki münhaller ve personel ikmali : 
1971. yılında 28 kaymakamlık, 31 hukuk işleri müdürlüğü ve 6 vali muavinliği münhaldır. Türlü nedenlerle ayrılanlar ise 25 adet olduğundan 

açık sayısı 90 dır. 
1972 de bir kaymakamlık kursu açılmış 22 maiyet memuru iştirak etmiştir. Halen mevcut maiyet m omuru adedi 65 olduğundan, 25 maiyet 

memuru açığı bulunmaktadır. 
1972 yılı başından 1973 yılı ortalarına kadar 65 maiyet memuru kurs devresini bitirecek, mevcut maiyet memurluğu kadrosu tamamen boşala

caktır. Dolayısıyla 1973 te Bakanlıkta maiyet memurluğu kadrosu kalmıyacaktır. 

1971 durumuna göre maiyet memuru açığı 25, 1972 - 1973 seneleri için istifa, emekli ve ölüm nedenleriyle boşalacak kaymakamlık ve diğer mes
lek kadrolarından meydana gelecek boşalma adedi yıllık 25 olarak dikkate alınırsa, 3 senelik toplam 75 olacaktır. Diğer taraftan son yıllarda or
talama olaralk yılda bakanlığın burs vermek suretiyle Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakül' elerinde okuttuğu öğrencilerden maiyet memuru 
olarak aldığı asgari 30 personelden 1972 - 1973 - 1974 yıllarındaki ihtiyacı karşılamak üzere 90 kişinin atanması zorunluluğu vardır. 1971 de 
burslu (iğrenci sayısı 32 dir. 

Bununla beraber, gelecek 3 yıl için sözü edilen 90 kişilik acık teşkilât iyileştirilmeleri merkez kaza ihdası ve. il plânlama örgütlerinin faaliyete 
getirilmesiyle : 

a) Merkez kaza kaymakamlığı için 67, 
b) 11 plânlama örgütü için en az 2 X 67 = 134 
'Toplam olarak 201 adet bir fazlalık gösterecektir. 
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Her yıl ortalama 30 maiyet memuru atanacağına göre 201 personel ancak 7 senede tamamlanabilir. Buna her yılki tabiî boşalma miktarı olan 
25 X 7 = 175 dâhil değildir. 

Bakanlık, personel kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar mevcut bulunan 151 maiyet memuru kadrosunu doldurduktan başka maiyet me
murları tâyinlerine ait kanunla da, kadrosuz maiyet memuru atadığı gibi maiyet memuru kadrolarına muadil bakanlıkta açık bulunan diğer un
vanlardaki kadrolara da aynı işlemi yapmaya devam etmek yoluyla ancak ve ancak 1970 yılma kadar bakanlığın esas nüvesini teşkil eden yöne
tici personeli yetiştirmek suretiyle ihtiyaca cevap vermek mümkün olabilmiştir. Ancak yukarda da belirttiğimiz gibi yönetici açığı, tedbir alınmazsa 
önümüzdeki yıllarda süratle artacaktır. 

B) Eğitim çalışmaları : 
Bakanlık personeline tahsili sırasında edinemediği en son bilgileri vermek ve onları üst kadrolara hazırlamak gayesini güden hizmet içi eği

tim faaliyetleri daha ziyade yurt içinde tanzim edilen kurs, konferans ve seminerler şeklinde, kısmen de yurt dışına eleman gönderineik sure
tiyle yapılmaktadır. 

Bu eğitimle ilgili çalışmalar şunlardır : 
4 Haziran 1971 tarihinde öğrenime başlamış olan 51 nci dönem kaymakamlık kursu için öğleden sonraları inhisar ettirilmek üzere İngilizce 

ve Fransızca dillerinden, dil kursları açılması üzerinde durulmuş ve Amerikan Kültür Merkezi ile bir anlaşmaya varılarak bu dile daha önce vakıf 
11 maiyet memurunun katılması temin edilmiştir. 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün 1971 - 1972 genel öğretim ve yetiştirme programı sınavına katılan 4 elemana gerekli izin 
verilmiştir. 

Millî prodüktivite kurumu tarafından düzenlenen 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kuruluşların tatbikatta karşıla
şacakları hususlar üzerinde ilgilileri uyarmak amaciyle tertibedilen seminere üç eleman katılmışlardır. 

Bakanlık kendi bütçe imkânları ile 3 elemanım, teknik yardım programlarından faydalanarak da 20 elemanını yurt dışına göndermiştir. 

Mevzuat çalışmaları : 
1971 yılında da mülkî idare amirliği sınıfı kurulmasına ait çalışmalara devam edilmiş, ayrıca Mülkiyeliler Birliğinin teklif ettiği «Yıpranma 

zammı kanun tasarısı» bakanlıkça uygun görülerek Meclise sunulmuştur. Fakat Maliye Bakanlığı ve diğer bâzı bakanlıklar bu tasarı hakkında 
olumsuz mütalâa vermişlerdir. 

Maiyet memurlarının göreve almışı ile ilgili yönetmelik hazırlanmış ve müdürler encümenine intikal etmiştir. 
Nakil ve yer değiştirme yönetmeliği ile ilgili çalışmalar ise hazırlık safhasındadır. 

ıSivil Savunma. İdaresi Başkanlığı : 
Haiz oldukları önem dolayısıyle düşman saldırısına bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve tesislerle, tabiî âfetlerin muhtemel tehditlerine 

mâruz «hassas bölgelerin tosbiti, gerek buralarda gerekse yurdun diğer kısımlarında düşman taarruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara 
karşı halkın can ve mal kaybını asgari hadde indirilmesi hayati önemi haiz her türlü resmî ve özel tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyet
lerinin idamesi için âcil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından âzami suretle desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının 
muhafazası için; alınacak her türlü silâhsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerin maksada uygun şekilde planlanması ve uygulanması, 
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bakanlığın millî seferberlik hizmetlerinin millî güvenlik amaçlarına uygun olarak planlanması vre yürütülmesi Sivil Savunma İdaresinin görev
leridir. 

Mevzuat çalışmaları : 
Sivil savunfa fonunun idare ve sarf hususlarının düzenlenmesiyle ilgili olarak 7126 sayılı Kanunun 37, 39 nen maddelerinin tadiline ait ta

sarı Hükümetçe Büyük Millet Meclisine sevk olunmuştur. 
7126 sayılı Kanunun 139 sayılı Kanunla tadil edilen 39 neu maddesi muvacehesinde büyük bir kısmı hükümsüz kalan «Sivil Müdafaa Fonu Ni

zamnamesi» yerine geçecek olan «Sivil Savunma Fon Tüzüğü» Başkanlıkça Danıştay Başkanlığına sunulmuştur. 
Kozmik büroca hazırlanan, MİT Müsteşarlığınca uygun görülen İçişleri Bakanlığı Koruyucu Güvenlik özel Talimatı hazırlanarak bütün 

illere dağıtılmış, bu talimat esaslarına göre illerin kemdi!erine özgü koruyucu güvenlik talimatı bazı rlaıımaıl arı sağlanmıştır. Güvenılik belgesi olmayan 
personelin, emniyet tahkikatı sonucu güvenlik belgeleri sağlanmış olup, bir kısmı da halen tahkikat safhasındadır. 

Teşkilât1 : 
/Sivil Savunma Teşkilâtı kuvvet ve vasıtalarını olağanüstü hallerde sevk ve idare edecek olan idare merkezlerinin kurulacağı yerler, hassas böl

gelere ait sivil savunma plânlarında gösterilmektedir. 
Şimdilik en önemli 12 il ve ilçede birer idare merkezinin kurulması plânlanmış ve bu konudaki çal ışımalar devam etmiştir. 1971 yılında tahliye 

plânı yapacak 30 ildeki ilgilileri aydınlatmak ve gerekli yardımı yerinde yapmak için iki uzman personel münavebe ile illere gönderilmiş ve plân
lar hakkında lüzumlu açıklamalar yapılmıştır. 

Bölgelerarası işbirliği ve seyyar destekleme için illeree yapılan hazırlıkların, sivil savunma plânlarına dâhil edilip edilmediği izlenmiştir. 
1971 yılında üç adet sivil savunma plânı tetkik edilip onaylanmıştır. 

6/624 sayılı Tüzüğün 28/a maddesi gereğince illerdeki sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin teknik denetimi için Sivil Savunma İdaresi 
Başkanı veya görevlendirilecek kimselerin bakanlıkça onanan bir plnâa göre illere gönderilmesine .devam edilmiştir. 1971 yılında 20 il ve 1 ilçe 
denetlenmiştir. 

1960 yılı dâhil 1967 yılma kadar (1967 yılına kadar dâhil) senede iki defa, 1968 - 1971 yıllarında birer defa olmak üzere 19 NATO Sivil Sa
vunma Komitesi toplantısı yapılmıştır. 

Taibiî Âfetler : 
1971 yılında Burdur ve Bingöl illerinde meydana gelen depremde : 
Burdur iline Antalya Afyon, Muğla, Uşak, ve Konya illerinde mevcut sivil savunma çadırlarından 332 adet, 
Bingöl iline Erzurum, Muş ve Malatya illerindeki sivil savunma çadırlarından 171 adet gönderilerek takriben 5 000 kişinin geçici barındırıl

ması temin edilmiştir. 
Sivil Savunma Koleji eğitim timi sıra ile Burdur ve Bingöl illerine gönderilmiştir. 15 gün Burdur'da, on gün de Bingöl'de kalan tim günde or

talama (sabah, öğle ve akşam ayrı ayrı olmak üzere) 1 000 kişiye sıcak yemek vermiştir. 
Eğitimi : 
Sivil savunma eğitimi genel olarak öğretim, yayım ve tatbikat şeklinde uygulanmaktadır. 
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(Sivil Savunma Kolejinde uygulanacak kurs, konferans, seminer gibi öğretim şekilleriyle bunların süreleri ve açıklama zamanlarına ait prog
ramlar her yıl için ayrı olarak tesbit edilmiş ve hazırlanmıştır, tilerde bulunan sivil savunma yardımcı diğer servislerde görevli mükelleflerin eği
timi için 1971 yılında açılan 12 adet kursa 219 kursiyer katılmıştır. 

Eğitimde görev alan personele (öğretmen, geçici diğer hizmetlerde çalıştırılacak personel)6/3150 sayılı Tüzüğün 89 ncu maddesi gereğince 
[Bakanlıkça tesıbit edilen miktarlar üzerinden ve «ıSivil Savunma Fonu» ndan bugüne kadar ödemeler yapılagelmekteydi. Fakat 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak çıkarılan 18 Şubat 1971 tarih ve 7/1867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1971 yılı Büt
çe Kanununda yukarda belirtilen personele ders görevi ve fazla çalışma ücreti ödenmesi olanağı bulunmadığından 1971 yılı eğitimi yapılama
mıştır. 

Eğitimde kullanılmak üzere, illere tahsisi faydalı görülen sinema makinaları 1971 yılında 6 adedi bulmuştur. 

Teknik işler1 : 
Olağanüstü hallerde Ankara vilâyeti idare kademesinin korunmasını sağlıyacak kalealtı sığmağı onarılarak 13 . 7 . 1971 de ilgililere teslim 

edilmiştir. 
3 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir) haberleşmeyi sağlıyacak telsiz - telefon sistemi kurulmuş olup, çalışmaktadır. 
Eski Büyük Millet Meclisi sığmağının, Sayıştayca 16 . 9 . 1971 tarihinde boşaltıldığının bildirilmesi üzerine yeniden keşif işlemleri yapılarak 

onarımına başlanacaktır. 

İkaz alarm hizmetleri : 
Hava tehlikesi haberlerinin ikaz ve ihbarı ile, radyoaktif serpinti tehlike haberlerinin hassas bölgelere ulaştırılması için Adana, Ankara, Balı

kesir, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir ve İstanbul şehirlerinin modern sirenlerle donatılmaları mevzuu gerçekleşmiş ve bundan yararlanarak diğer bâzı 
şehirlerin de bu tesislere mâlik olmaları öngörülmüştür. 

Ayrıca Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulması mutasavver «NBÖR» Millî Korunma Merkezi çalışmalarının ışığı altında M3CB 
Teşkilâtının hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 

Araştırma - Plânlama ve Koordinasyan Genel Müdürlüğü 

içişleri Bakanlığının, birbirlerine yakın ilişkisi bulunan, birlikte ve bir bütün halinde ele alınması gereken inceleme ve araştırma plân. program, 
bütçe, toplum kalkınması ve bu hizmetlere ilişkin eğitim çalışmalarını'verimli ve etkili bir biçimde yürüterek uygulamanın plân ve programlardald 
esaslara uygun olarak gelişmesini sağlamak Bakanlığın merkez ve taşra kademelerinde bu hizmetlere ilişkin çalışmaları ahenkleştirmek, kalkınma 
plânları ve bunlara bağlı yıllık programların «Uygulama düzeni» ile valilere ve kaymakamlara verilen görevleri izlemek, değerlendirmek, ve 
merkezi kademede ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında bu görevlere ilişkin koordinasyon hizmetlerini yürütmek ve bakanlıkla Devlet Plânla
ma Teşkilâtı arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu gerçekleştirmek amacı ile 17 . 11 . 1970 tarihinde Bakanlık onayı ile kurulmuştur. 
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Genel Müdürlük, aynı fonksiyonların il ve ilce seviyesinde yapılmasını sağlamak üzere taşrada da teşkdâtlanaeak, bu suretle illerde kurulacak 
olan Araştırma - Plânlama ve Koordinasyon müdürlükleri ile ilçelerde kurulacak plânlama uzmanlıkları, vali ve kaymakamlara verilen plaıüaına 
ve koordinasyon görevlerinin yerine getirilmesinde büyük faydalar sağlıyacaktır. 

Böylece hem Bakanlık hizmetlerinin ve taşrada vali ve kaymakamlara verilen görevlerin, hem de toplum kalkınması çalışmalarının verimli, 
etkili ve kaliteli bir şekilde yapılması ile; 

a) İllerde ortaya çıkan koordinasyon güçlükleri ve çeşitli tıkanıklıklar süratle çözüme bağlanmak suretiyle genel idareye düşen plânlama hiz
metlerinin verim ve etkisi artırılacak, 

b) Bakanlık; plân hizmetlerini gerçekleştirebilecek, uygulamada etkenlik ve verimliliği artıracak, hizmetler arasında koordinasyon ve işbir
liğini sağlıyacak bir yapıya kavuşacak, 

c) Devamlı olarak: yapılacak araştırma ve izleme sonucu olarak, yeniden düzenleme tedbirleri getirilecek, 

d) Valilere ve kaymakamlara kalkınma plânı ve yıllık programlarla verilen görevlerdeki dağınıklık, yerini belii bir sisteme ve düzene bırakacak. 
bu da uygulamada birliğin sağlanmasını kolaylaştıracak, 

e) .Hizmetlerin plân ve programa bağlanması ve millî plânla uygunluğu sağlanacak, 
f) Program - bütçeler gerçeğe en uygun bir şekilde hazırlanacak, 
g) Sosyo - ekonomik nitelikli plânlama görevlerinde sağlanacak iyileşme, Bakanlığın geleneksel görevleri üzerinde olumlu etkiler yapacak, uv-

leneksel görevlerdeki düzelme ile kalkınma çabaları için olumlu bir ortanı yaratılmış olacak. 
h) Tek düzen bir sistem ve belli yöntemler içinde, birbirleriyle tutarlı, sağlam ve doğru bilgilerin derlenmesi ve böylece ileri ki yıllar plân ve 

programlarının gerçekleri daha iyi yansıtacak bir nitelik de hazırlanması olanağı sağlanmış elacak, 

i) İllerde ortaya çıkan koordinasyon güçlükleri ve çeşitli tıkanmalar süratle çözüme bağlanmak suretiyle, genel idareye düsen plânlama hiz
metlerinin verim ve etkisi artırılacaktır. 

İçişleri Bakanlığında ve Bakanlıkla ilgili taşra kuruluşlarında rasyonel bir çalışma düzeni getirecek olan bu Genel Müdürlüğün merkez ve I aşra 
kuruluşlar! biran evvel kurulmalı ve bunun için gerekli hazırlıklara hemen başlanmalıdır. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Kalkınma Plânına bağlı, yıllık programların illerdeki «uygulama düzeni» ile ilgili bölümlerini hazırlamadan önce İçiş
leri Bakanlığı yetkilileri ile muhakkak istişare de bulunmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı; valilerin ve kaymakamların il seviyesinde yenine getirmeye çalıştıkları koordinasyon, izleme ve yönetim görevlerini merkez
den denetim, ve gözetim altında bulundurmak, bunun şartlarım, hazırlamak ve ayrıca bu görevderin uygulanışında iller seviyesinde ortaya çıkan ba
kanlıkla rarası sorunların ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yaparak çözüme bağlanmasını sağlamak, görev ve sorumluluğunu yerine getirme
lidir. 
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Araştırına - Plânlama ve Koordinasyon Genci Müdürlüğünün 11)71 yılı çalışmaları • 
a) İnceleme - araştırma çalışmaları : 
;ta) İçişleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtını yeniden düzenleme projesi içinde 19-67 yılında başlıyan araştırmalar, söz konusu proje müdürü

nün, Bakanlıkta 1970 yılı Kesim ayında kurulan Araştırma - Plânlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne getirilmesinden sonra bu Genel Müdür
lük içinde müstakil bir faaliyet halinde devanı etmiş ve 197! Aralık ayı liçindc tamamlanmıştır. 

Bu araştırma sonunda, Bakanlık merkez ve taşra kuruluşları ile mahallî idarelerin görev, teş,kilât ve yönetimleri ile ilgili olarak artaya çıkan 
ve 20 000 sayfaya ulaşan raporlardan yeniden 'düzenleme çalışmaları sırasında büyük ölçüde faydalanılacağı muhakkaktır. 

!)b) 1971 yılı programında il kooordinasyon kurullarının geliştirilmesi amacı ile İzmir, Samsun, Zonguldak, Elâzığ ve Van illerinde yapılması 
öngörülen araştırmanın Bakanlığımızca yapılması Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülmüş ve bunun üzerine konu bir grup araştırıcı tarafın
dan, mahalline de gidilmek suretiyle incelenerek ön rapora bağlanmıştır. 

Kesin raporun yazımı çalışmaları devam etmektedir. 
c.c) Araştırma - Plânlama ve Koordinasyon Genel Müdürünün, Bakanlar Kurulunca İdari Eei'orm Danışma Kuruluna seçilmesi üzerine bu 

Kurulun ve Kurulca teşkil edilen alt komisyonların çalışmalarına katılmarak gerekli raporlar hazırlanmıştır. 

(hi) Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırlık çalışmaları için kurulan özel ihtisas komisyonlarından «Mahallî idareler, köy ve köylü sorunları, Toplum 
Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu» ile «Genel İdare Özel İhtisas Komisyonu» nmı çalışmalarına geniş bir şekilde katılıımıış ve gerekli raporlar 
hazırlanmışı ir. 

o o.) Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı; köye giden hizmetlerin koordinasyonu hakkında Köy İşleri Bakan
lığınca. hazırlanan kararname taslağı; Hükümetçe hazırlanan çeşitli re+'orm tasarıları; Tarım Bakanlığınca 5442 sayılı Kanuna aykırı olarak onayla 
kurulan Ziraat başmüdürlükleri hakkında raporlar hazırlanarak Bakanlık Makamına sunulmuştur. 

17) DPT nca başlatılan il plânlama çalışmalarında DPT ile işbirliği yapılmıştır. 
gg) Bakanlığın çeşitli birimleri tarafından çıkarılan ve İmlen yürürlükte bulunan genelgelerden birer nüsha temin edilerek, Bakanlığın çeşitli 

birimleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlama; Bakanlık politikasının tesbitine yardımcı olma; her zaman el altında bulundurulması gere
ken genelgeleri topluca ve tasnif edilmiş olarak yayınlama amacı ile yapılan çalışmalara devam edilmiştir. 

lıh) Hukuk Müşavirliğinden, çeşitli tasarılar hakkında istenen mütalâalar, zamanında hazırlanarak kendilerine gönderilmiştir. 

b) Plân ,ve faulce çalışmaları : 
aa)1 Katkınıma Plânı 1971 yılı programı ve icra plânı ile Bakanlığımıza verilen görevler; uzun vadeli ve yıllık yatırım programlarının hazır

lanması ve uygulanması; yıllık programlara alınacak tedbir tekliflerinin hazırlanması; yıllık yatirım programı ile mahallî idareler yatırım harca
malarının izlenmesi, özel koıor'dinasyon projelerine baJkanlığın katkısının sağlanimasi; bakanlığın çeşitli birimleri tarafından yürütülmekte olan ça
lışmalar arasında koordinasyon ve işlbıir'liğinin sağlanması ve bu çalışmalarla ilgili anailkelerin teslbiti, konularını kapsamak üzere bir çalışma prog
ramı taslağı hazırlanarak Bakanlık Danışma Kurulunun incelemelerine sunulmuş; söz konusu program, 7 . 5 . .1971 gün, 1 sayılı Bakanlık Danış
ma Kurulu Kararı ile bâzı değişiklikler yapılması suretiyle kabul edilmiştir. 

ibb) Plân görevleri dışında geleneksel Bakanlık görevleri için de uzun vadeli ve yıllık çalışma programları hazırlama çalışmalarına devam 
edilmiştir. 
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ec) ,1970 ve 1971 yılı programlarının il koordinasyon kurullarına verdiği «il envanteri» ve «il program taslağı» hazırlama görevlerinin yeri
ne getirilm'esmdc, illere, yukarıda a/bb ve a/ff »de temas edilen «il koordinasyon kurullarınım geliştirilmesi»1 ve «il plânlaması» araştırmaları so
nuçlarına göre yardımcı olunacaktır. 

<dd) Hükümet Programına uygun olarak Bakanlık Çalışma Programı hazırlaıılmıştır. 
ce) Bakanlığın 1972 yılı bütçesi hazırlanmıştır. 
ff) Program - Bütçeye geçiş hazırlığı olarak 1972 yılı bakanlık bütçesinin programı - bütçe halinde hazırlanması çalışmalarına devanı edil

miş; bu ,çalışmaların, bakanlığın yukarıda bb/de temas edilen geleneksel görevler için hazırlanacak uzun vadeli ve yıllık program çalınmalarına 
da ışık tutarağı anlaşılmıştı]*. 

c) Plânlama görevleri için hazırlanan çalışma programınım uygulanması, koordinasyon ve isleme g'örevleri : 
aa)' İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının 1971 yılında toplam proje tutarı (-'19 dd() 000) Tl. olan yah

nimi arı iz 1 e inmiştir. 
Ilib) 1971. yılı programı icra plânının Bakanlığın sorumluluğuna verdiği 29 adet tedbirin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 
•ec) 1971 yılı programı icra plânının diğ*er kuruluşların sorumluluğuna verdiği ve Bakanlığın koordinasyon ve işbirliği yönümden ilgili güsle-

rildiği od tedbirin gerçekleşmesi için sorumlu kuruluşlarla işbirliği halinde, çalışılmıştır. 

(M) Güney - Doğu Anadolu Gelişme Projesi, İğdır Projesi gibi Devlet Plânlama Teşkilâtının' isorumluluğııbda yürütül en özel koordinasyon 
projeleri çalışmalarına Bakanlığın katkısı sağlanmıştır. 

ee) Mahallî idarelerin yatırım harcamaları dönemler halinde izlen'miştir. 
ff) Mülkiye .müfettişlerinin il ve ilçelerdeki plânlama görevlerinin teftişi sonunda düzenledikleri raporların sonuçlarınım izlenmesine başlan-

mıştır. 
g'g) Güney Akdeniz Turizmi gelişme projesi; <S yıllık, plân uygulamasından edinilen tecrübe ve öneriler; Kuveyt'te yapılacak elektrifikasyon 

ihalesi, kamın sektörüne yapılacak döviz tahsilleri, Çalışma Bakanlığı «Çalışına Meclisi»1 toplamlımı; mukimi parkları isletmesi ve «Ponl» sisitemi. 
taşıt allımı projelerinin gerçeklestirilmesi; Kapıkule1 Huidııt Teşkilâtının yenilen düzenlcnınuv'i, plân uygulamasını zorlaştırıcı mevzuatın tesiiuii, 
Geli'bo'lu - Kceabat ve çevresi fizikî plânının hazırlanması; Dünya, Bankasının İstanbul Belediyesine açacağı uzun vadeli krediler, kamu kampla
rı, yurt dışındaki işçilerimizin sorunları ve muhtaçlık belgeleri gibi müteferrik konuların gerektirdiği çalışmalar ya pilim ıştır. 

d) Toplum kalkınması çallışmaları : 
aa) 1971 yılı programı ve icra plânında ilçe kademesi köy programdan ile ilgili olarak \Vv alan. ie'd'blndeu faydalanarak, valiliklere ve kay

makamlıklara, toplum kalkınması çalışmalarında kılavuz olarak faydalanılaibilecek bir genelge gemdenim iştir. 
Genelge uygulaması hakkında Aralık ayı sonunda, gelecek valilik raporları değerlendiril erek çalışmalar daha da geliştirilecektir. 
l)b) Kaymakamlar arasımda- tecrübe alış - verişini «ağlamak üzere, kaymakamları ilçelerinde, ma/hallî bu kânları harekete getirmek suretiyle 

gerçekleşti t'diki eri hizmet, eser ve projelerin derlenmesi için valiliklere ve kaymakamlıklara anketler -gönderilmiştir. 
ec) Köy İşleri Bakanlığı bütçesinde «toplum kalkınması teşvik fonu» olarak yer alan ödeneğin sarfına ait yönetmeliğin değiştirilmesi konu

sunda, Köy İşleri Bakanlığı ile birlikte çalışılmıştır. 
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(ki) İl özel idareleri bütçelerinde yer alan «köylere yardım» ödeneğinden «toplum kalkınması teşvik fonu» ödenekleri gi'bi faydalanılması için 
aa) da belirtilen genelge ile valiliklere telkin ve tavsiyelerde bulunulmuştur. 

ec) Köy İşleri Bakanlığınca Aralık ayı içinde köy ve köylü sorunları konusunda düzenlenecek Simpozyum'a Genel Müdürlüğün görevlileri 
katılacaktır. 

e) Eğitim çalışmaları : 
aa) Bakanlığın kısa ve uzun vadeli teknik yardımı ihtiyaç programı, bakanlık birimleri ile işbirliği yapılarak tesbit edilmiş ve Devlet Plânlama 

Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. 
bb) Kaymakamlık kurslarında., genel müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda, konferanslar verillmiştir. 
ec) KÜ1) Teknik İşbirliği programı çerçevesinde Pakistan'ın Lahor şehrinde düzenlenen «Ortak Amme İdaresi Kursu» na genel müdür muavini 

katıl iniştir. 
dd) îvO!) Teknik işbirliği çerçevesinde ve «Tabiî âfetler» konusunda yurdumuzda, Aralık ayı içinde yapılacak çalışma için genel müdür mua

vini tebliğ hazırlamıştır. 
f) İdari hizmetler : 
Personel, araç - p;evcv, kırtasiye, döşeme - demirbaş, kitaplık ve diğer idari hizmetler konularında gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

İçişleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtını ysndideıı düzenleme projesi 

İçişleri hizmet ve teşkilâtını yeniden düzenlemek amaeiyle 1907 yılında kurulan ve halen çalışmalarını ta mam hımış bulunan iç - düzen projesi, 
.aşağıda belirtilen esaslar içinde çalışmalarını yürütmüştür. 

Amaç : 
1. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ve bu kuruluşlar tarafından yürütülen hizmetler yönünden amaç; İçişleri Bakanlığının ku

ruluş amacını, bu amacı gerçekleştirmek için yapmak mecburiyetinde buhınduğu görev ve hizmetleri, bunlardan, sorumlu teşkilât ünitelerini -ve 
personelini, bu ünitelerin amaçlarını, görev ve yetkilerinin dağılış tarzı ile teşkilât yapısını, teşkilâtın işleyişini, birimler arasındaki bağlantı ve iş
birliğini, teşkilâtın her türlü kaynaklarını ve hizmetlerin yerine getirilmesindeki görev karışımlarını saptamak ve incelemek, saptanan bulguları 
modern kamu yönetimi ve teşkilâtlanma ilkeleri ile hars d aştırmak, hiiz m etlerin en verimli biçimde yapılmasına imkân verecek teklif ve tavsiyeleri 
ve İl genel idaresi görev ve yetki kanunu tasarısı ile Teşkilat kanunu tasarısını ve gerekli görülecek diğer tasarıları meydana gelinmektir. 

2. Malıalli idareler yönünden amaç; bunların ar.ıav ve görevlerini Devlet ve Mahalli İdareler arasında görev bölüşümlerini, merkezi idare ile ma
halli idareler arasındaki görev karışımlarını, görevlerin yapdkıa derecesini ve yeterli değilse nedenlerini, mahalli idareler merkez ilişkilerini ve ara
larındaki koordinasyonu saptamak ve incelemek bulguları Cahli! ve modern kamu yönetimi ve teşkilâtlama ilkeleri ile karşılaştırmak mahalli idare
lerin düzenlenmesi konusunda hizmetin yararına ve gereklerine uygun kanun tasarılarını hazırlıyabilmesi için Bakanlığa gerekli teklif ve tavsiyeleri 
yapmaktır. 

Bu amacı gerçekliştirmek için, hazırlanan projeye göre : 
1) Çalışmaların genel yönetimden sorumlu bir (Proje Yönetim Kurulu) 
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2) Çalışmaların teknik yönetiminden sorumlu bir (Proje Müdürlüğü), 
3) Proje Müdürlüğünce verilecek konuları araştırıp rapora baglaıuuıktan sorumlu (Araştırma Ekipleri) teşkil edilmiştir. 
İçişleri Hakanlığının fonksiyonel hizmet grupları dikkate alınarak kurulan araştırma ekipleri şunlar olmuştur : 
1. İi Gencd İdaresi Araştırına Ekibi 
2. .Zabıta Hizmetleri Araştı rma Ekühi 
3. Nüfus Hizmetleri Araştırma Ekibi 
4. iSivil Savunma Hizmetleri Araştırma Ekiibi 
5. Mahalli İdare Hizmetleri Araştı rina Ekibi 
a) Özel İdare Alt Araştırma, Ekibi 
b)ı Belediye Alt Araştırma Ekibi 
e) ıKıöy Alt Araştırma Ekibi 
(i. Personel Hizm'etleri Araştırma Ekibi 
7. Bakanlık Makamı ve Danışma Birimleri Araştırma Ekibi 
8. Yardımcı Birimini" Araştırma Ekübi 
•Araşiti rma ya giritmezıden. önce, Projenin amacı gözönüude tutularak araştırmada uygulanacak yöntemleri gösterir bir (Araştırma Iiehberi) ha

zırlanmıştır. Bütün araştırıcılara verilen bu rehberde başlıca şu konular ele alınmıştır. 

a) Araştırmada (Esas Alman Temel KaynaMar : 
İç - Düzen araştırın a«ır d a Anayasa, Kalkınma Plânları ve bunlara, ilişkin dokümanlar, idareyi ve İdari Metodları Yeniden Düzenleme Komisyo

nunca kabul ıcdilen ilkeltu-, MEHTAP raporu, Merkebi İdarenin Taşra Teşkilâtı üzerinde bir inceleme raporu Türk .Mahalli İdarelerinin Yeniden Dü
zenlenmesi rapora temel kaynaklar olarak kabul edilmiştir. 

!b) Teşlkilâtlanımaımn Unsurları : 
Ele alınan her konu üzerilnde; amaç, görevler, teşkilât, personel, y'etki ve sorumluluk, koordinasyon, haberleşme halkla ilişkiler plânlama, danış

ma, Ikontro!1, 'kaynak yönlerinden ihıceleıme ve araştırma yapılması öngörülmüş ve araştırıcılara bu konularda yardımcı, olabilecek bilgiler verilmiş
tir. 

c) Araştırma Teknikleri : 
Rehberde; yezılı metin incelemesi, yerimle gözlem ve inceleme, mülakat, anket ve tarihi gelişimin ineolenmiPisi gibi araştırma teknikleri hakkında 

bilgi verilmiştii'. Bu arada bilgilenin kaydı ile tahliline ve yazılacak ra]>o:* çerçevesine ilişkin yöntemler belirtilmiş, bunlar için standart formlar ha
zırlanmıştır. 

Hazırlık çalışmaları 
Saha çalışmalarına, gıklilmezden önce su hazırlık çalışmaları yapı İni ıştır. 
1. Bilimsel 'kurumların yeltki'iil eriyle görüşülerek araştırmanın nasıl, bir m et od ve teşkilâtla yürütülmesi gerektiği 1a ılışılmış; bu tartışmaların 

ışığı altında araştırmalım nedenlerini, amacını, kapsamını, metodunu ve sorumlu teşkilâtı gösteren (İçişleri Hizmet, ve Teşkilâtını Yeniden Düzenle
me Projesi) meydana getirilmiş; buna dayanılarak da (Araştırma Rehberi) düzenlenmiştir. 
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2. Hakanlığın çeşitli kuruluşlarında görevli elemanlar arasından seçilerek proje emrine araştırıcı olarak verilen 20 personel (için bilimsel kurum
ların ve TODAIE'nin yardmııyle bir seminer düzenlenmiş, bu seminerde özellikle araştırma teknikleri ve teşkilâtlanma konuları üzerinde durulmuş
tur. 

o. Bütün kanun ve tüzüklerimiz taranarak İçişleri Hizmet ve TeşkilMıyle ilişkili bütün görevler ana çizgileriyle teslbit edilmiş, her hizmet dalının 
özelliklerine göre irendi içinde tasnif edihp grup]andırılarak hizmetlerin tümünü kavrayan tam bir görev listesi ortaya çıkarılmıştır. 

4. iSoıı beş yılın bütçe görüşmeleri sırasında Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda ileri sürülen tenkit ve tavsiyeler yine hizmet dallarına 
göre gruplandırılara'k özet haline getirilmiştir. 

5. Hakanlıkta bulunan İçişleri Hizmet ve Teşkil âtiyi e ilgili tüm raporlar derlenmiş ve raporların adlarını özetlerimi ve nerede muhafaza edildik
lerini gösterir bir liste düzen]enmişlLir. 

ı(î. "Benzer bir çalışma Bakanlık mensuplarının yabancı memleketlerdeki incelemelerini yansıtan raporlar üzerinde yapılmış, Birinci ve İkinci 
İdareciler Kongresi tutanakları ile bilim adamlarının İçişleri Hizmet ve Teşkilâtına ilişkin araştırma raporları incelenmiş, ekipler ve araştırıcılar 
için yararlanılabilir hale getirilmiştir. 

7. Dış ülkelerin İçişleri Hizmet ve Teşkilâtına benzer uygulamalarından tercüme ve derlemeler yapılmıştır. 
Şaha çalışmaları : 
Araştırma ekiplerinden ilk beşi, yani İl Genel İdaresi, Zabıta, Nüfus, Sivil Savunma ve Mahalli İdareler ekipleri önce taşrada, diğer üç ekip 

de merkezde çalışmalara başlamıştır. 
2. 5 Ağustos 1967 tarihinde başlıyan taşra inceleme ve araştırma!an Temmuz 1968 ayma kadar bir yıla yakın bir süre, aralıksız olarak de

vam etmiştir. Ancak bu tarihten sonra da, bâzı araştırıcılar kendi konuları ile ilgili olarak taşraya gidip araştırmalarda bulunmuşlardır. 
3. Araştırmanın başından itibaren yurdumuzun değişik bölgelerinde bulunan ve çeşitli özellikleri olan 25 il, 47 ilçe, 25 bucak ve 38 köyde sa

ha çalışmaları yapılmıştır. 
4. Araştırıma için gidilen bu yerlerde il, ilçe ve bucak genel idaresi, zabıta, nüfus, sivil savunma, özel idare, belediye, köy ve toplum kalkm-

kınması hürmetlerine ilişkin 2 996 görev veya ilişki teker teker ede alınarak incelenip araştırılmıştır. Böylece her ekip ortalama 474, her araştırıcı 
166 ayrı görev veya ilişki üzerinde saha çalışma lan yapmıştır. 

5. İçişleri Bakanlığının fonksiyonel hizmet gruplarını -meydana getiren anafcomularla ilgili olarak taşra çalışmaları sırasında üzerinde in
celeme ve araştırma yapılan toplam görev ve ilişki sayısı 260 anagrup içerisinde toplanimışitır. 

6. Araştırma için gidilen 135 idare bölümlünde inlec>eme ve araştırıma yapılan birim sayısı 1 154 tür. Bu 1 154 birimin 505 i İçişleri Ba
kanlığına bağılı taşra kuruluşları, 649 u ise İçişleri hizmet ve teşkilâtı ile mahallî idare hizmetleriyle ilişkili diğer taşra kuruluşlarıdır. 

7. Bu li 154 birimde görevi 1 651 personelle, çeşitli konfularela mülâkatlaır yapılmıştır. Bu 1 651 kişiden 862 si İçişleri, 789 ise diğer kuruluş
lar personelidir. 

8. Araştırıma boyunca 47 anket uygulanmış ve 5 638 kişiye, çeşitli konularla ilgili 775 ayrı soru sorulmuştur. 
9. Tafrada çalışmalarını bitiren ekip ve araştırıcılar Ankara'ya dönerek, 
a ) Bir yandan, taşrada bir yıl boyunca yapılmış olan araşitırımalan değerlendirmişler, 
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•b) Bir yandan da, taşarada uygulama yönünden yaptıkları incelemeleri merkez kuruluşlarında geliştirmişlerdir. Bu şeldiMıe merkezde 32 Ba
kanlık ve müstakil {-lenol Müdürlükte inceleme yapılmıştır. Bıu 32 Bakanlık ve mıüıstaikil kuruluşta ımulâkatt, metin incelemesi ve gözlem, yo'luyile 
araştırma yapılmış böylece meselelerle bütün ilgililer açısından bakmak mıümlkün olmuştur. 

10. İçişleri hizimet ve teşkilâtı ve ımabalilî idarelerle ilgili dış kuruluşlarda yapılan inceleme ve araştırmalar taraaımlandılktan sonra İçişleri Ba
kanlığının merkez kuruluşlarında iıroeJeme ve araıştııraalara geçilmiş ve bu araşıtıraıalarda tanıaımlanırLiştır. 

Rapor yazımı çalışmaman : 
Taşına ve merkezde laıraşltaıriıması bitmiş konularda ayrı .ayrı veya birleşik monografiler yazımı 1971 yılı başlarında tanıaımılanmış ve 1 248 i. dü-

külmıanıtasyon raporları sayfa toplamı olmak üzene .araştırıma raporlarının sayfa toplamı 20 000 e ıdaşîmış idi. 
Bundan sonra, ekipler içinde araştırıcı raportaırımın değerlendirilmesine ve .ekip raporlarımın yazımına gecikmiştir. 
Kasım 1971 ayı içinde bu çıallıışımıad'a tan nam lanmış ve ekip raporları ortaya çıikmıştır. 
İdari Reform Danışınla Kurulunun hazırladığı raporun Hükümetçe kabul edilecek .kesin şekli ile, teşkilâtlımızın yeniden düzemienlmteinin stra

tejisi ve yönü belli öldükten sonra, içişleri ınerkeız ve taşra örgütünü yeniden düzenılcmdk üzere Baikanlılk bünyesin de teşkil edilecek bir yük
sek kurulda iç-düzen raporlarından da geniş ölçüde yararlanılmak suretiyle, yeniden düzenleme çal ısırmaları: bir sonıuoa ulaştırılacaktır. 

4 yıl süre ile Türkiye çapında yapıilan araştırmalar sonunda düzenlenen monografiler ilgililerin yararlanılmasınla İner zaman açıktır. 
Bu mıomograf ilere dayanılarak şu geneli raporlar yazılmış ve Bakanlık hizırmet ve teşkilâtının yeniden düzeni •emmesinde yararlanılmıaik üzere Ba

kanlık ımaikaımma sunulmuştur. 
1. İl Gıenel İdaresi Aııaşltırmıa Raporu, 
2. Zabıta Hiztmctleıi Araştırma Raporu, 
3'. Nüfus Hizmetleri Arastama Raporu, 
4. Sivil. Savunma Hizmetleri Araştırma Raporu, 
5. Personel Hizımetleri Araştıranla Raporu, 
6. özel İdare Hizmetleri Araştırama Raporu, 
7. Belediye Hizmetleri Araştırma Raporu, 
8. Köy Hizmetleri Araştırma Raporu, 
9. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtı Araş tınma Rapora, 

îdari hizmetler daire başkanlığı : 
Bakanlık merkez ve il örgütlerinin fonksiyonlarını istenilen nitelikte yerine getirebilmelerinde kendilerine yardımcı olan, bakanlık ııuaikaomıma 

bağlı muhtelif müdürlükler (Kağıt işleri, gereç, arşiv, Teknik Hizmetler, demıel Hizşnıetleır müdürlükleri ve Bakanlık Tabipliği) eliyle yürütü
len ortak nitelikteki genel idari hikmetlerin dağınıklıktan kurtarılarak etkin bir koordinasyona kavuşturulması ve bu hizmetlerin daha verimli 
ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amıaciyle 20' . 10 . 1971 tarihli Bakanlık onayı ile İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. 

Bu daire başkanlığımın kurulması ile senelerden beri meşgul olunamayan birçok hizımet kısa zamanda tahakkuk ettirilmiştir. 
1. 1967 yılından beri arızalı boıluman bakanlık binasına cereyan veren jemaratör tamir ettirilerek şehir cereyanı kesildiği zaman dektr ik 

ihtiyacı karşaHanmış trr. 
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2. Bakanlığın kuzey cephesini aydınlatan ve İÖ - 15 senedir arızalı bulunan projektörler İtfa uir edilerek hizmete soikıılmuştur. 
3. İki seneden beri arızalı bulunan doğu bioku asıansör tamir ettirilerek çalışır duruma getirilmiştir. 
4. 30 - 40 senedir kullanılmaktan, ihtiyacı karşılamaz hale gelen telefon santralına 6 dış hat ilâve ettirilmek suretiyle hat adedi 12 ye çıikarıl-

miış ve normal sistemde çalışır hale getirilmiştir. 
'5. Daha önceki yıllar başlanmış olan arşive 2 sıva raf daha i'Iâve edilmek suretiyle arşiv dairesi tadilâtı tatmamlanmıştır. 
'6. Uzun seneler kullaınrhnalktan mütevellit l'97u - 19!72 kıışı teshin işini yapamıyacak hale gelen kalorifer kabanlarından 'birisi yenilenmiş diğer 4 

kazanın da alev boruları değiştirilmiştir. 
7. Ga'yrimüsailt şartlar içerisinle çalışan bakanlık mutfağı modern haile getirilmiş ve 'bir soğuk haiva deposu ilâve edilmişitir. 
8. 'Bakanlık giriş kapılarında mevcut vestiyerler tadil edilerek müracaat mıemıurlulkları için yer yapılmıştır. 
0. BakanllıJk makamı, teftiş kurulu »başkanı, hukuk başmüşaviri, mahallî idareler geael müdürlüğü, nüfus işleri genel Müdürlüğü maikam oda

ları ve merkez valilerine kâğıt işleri müdürlüğüne ait mefruşat yenliden tamir ve tadil edilmiştir. 
İ10. Bakanlık merkez binasının birçok odalarının hoya, badana ve tamir işleri yapılmıştır. 

Ayrıca T971 yılında 
Serbest 

Ödeneğin nevi 

Kırtasiye alım!arı ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları, giderleri 
Döş. De'midbaş alım. gideri 
Yakacak alını, giderleri. 
Su giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Po'dta telgraf .giderleri 
Telefon giderleri 
iliz. Taş. İşlet, onarım gid. 

eri 

bırakılan 

637 000 
6512 500 

1 1215 OOO 
1 250 000 

246 '750 
401 850 

1 625 072 
750 000 

2 252 448 

Taşı-; 

1 

'•'> 

aya sarf 

489 000 
3 000 

640 OOO 
920 000 
493 076 
'230 429 
397 160 
5175 872 
044- 0317 

Merkeze sarf 

148 000 
5Ö9 500 
485 000 
3;30 000' 

52 500 
M 900 
2127 942 
174 128 
2-08 41.1 

ıgilbi ödemekler iç hizmet daire Bşk. sarf edilmi şitir. 
Bafcanlığın İİ971 yılı Bütçesinin uygulanmasına ve 1972 yılı Bütçe teklifine lilişMn (inceleme (sonuçları ve temenniler 

A) ıSonuç : 
Baıporumuzun 'birimci bölümlünde 'İçişleri Bakanlığına çeşitli mevzuat, kalkınma plân ve programlariyle verilmiş ola»,! hizmetlerden 1971 yılı içe

risinde ifa edilenler, bunların gerçekleşme durumu ile 1972 yılı içinde yapılması tasarlananların kısa ve mukayeseli bir açikl'amaısı yapılmış bu
lunmaktadır. Bu açıklamadan anlaşılacağı gibi baıkanlılk kendisine mevdu görevlerin etkin ve verimli nir biçimde yerine getirilmesi ve gelecekte bu 
erkinliğin artırılması yolunda olumlu soouçlar veren bir gayret içerisindedir. 
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Gerek merkez, gerekse taşra 'teşkilâtının, gelişen hizmöt ve ihtiyaçlara paralel olarak gelişmesini sağlıyaeak geniş çapta 'bir araştırma faaliyeti 
sonuçlanmıştır. Bakanlıkta, 1'9'TO yih sonlarında kurulmuş olan Araştırma - Plânlamıa ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü'.ıüıı faaliyete geçirilmesi^ 
bâzı. yardımcı hizmet ünitelerinin birleştirilmesi, 'bakanlık görev ve çalışma yönefiınelilk taklağını lıazıi'lanmia'sı gibi yeniden düzenleme faaliyetleri 
müşaihode edilmiş olmakla beralber bu faaliyetierinaraıştırmanın bulgulariyle eş yönlü olarak rasyonel bir teşkilât dür/Jeni ve fonksiyonel bir yapı 
isıtikameltinde yeterli olmadığına, idari reform danışına kurulunca teislbit edilip Hülkümdtçe benimscıi'ccjek, ülkelere ^öve yeni bir düzenlemeye sü
ratle gidilmesi gereğine kısaca değinmek is'teriz. 

Yurdun her yerinde her an ihtiyaç hissedilen yaygın bir hizmet sorumluluğunu taşıyan bakanlığın bu niteliğine uygun olarak bütçesi de büyük 
oranda cari harcamalara ayrılmaktadır. İhtiyaçları asgari ölçüde karşılayacak miktarlarda tutulan çeşitli Ödeneklerin yerine harcandığı, bütün 
bölümlerde tasarrufa âzami ölçüde önemi verild .ini burada belirtmekte fayda vardır. 

1967 yılından bu yana Bakanlık bütçesinin transfer harcamaları bölümünde yer alan belediyelere yardımı, ödeneğinin 1971 yılı içinde de gelir 
seviyesi düşük olan küçük belediyeler için bir teşvik unsuru olacak toplam proje bedeli yardı mm 3 mislini bulan çeşitli yatırımların desteklen
mesinde kullanıldığın], böylece mahallî güçten kalkınma istikanıotinde verimli bir şekdh1 yararlanıldığın] belirtmek de yerinde olacaktır. 

Oarİ. yatırım ve transfer harcamaları toplam olarak 1971 yılı bütçesinde (147 336 927) iken bu rakam 1972 bütçesinde yaklaşık olarak (350) 
milyon lira fazlasiyle (502) milyon liraya baliğ olmaktadır. Buradaki artışın (257) milyonunun Personel Kanunu uygulaması nedeniyle Maliyece 
karşılanan Devlet memurları aylığı ile emekli keseneklerinin bu yıl bakanlık bütçesinde yer almasından, (74) milyonunun bekçi ücretlerinden, 
(7 778 896) liranın geçen yıllar borçlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. Gerçek artış cari harcamalarda (5 350 494), yatırını harcamalarında (9) 
milyon ve transfer harcamalarında (7 651) lira olmak üzere toplam (14 358 145) liradır. Yapılan, inceleme sonunda hesapların titizlikle yapıl
dığı Ödenek taleplerinde aşırılığa gidilmediği teklifin ancak ihtiyaca yetecek miktarda ve ölçüde tutulduğu tesbit edilmiştir. 

B) Tenuenmıiller : 
1. 11 Anayasa ülkesi uyarınca idarenin temeli olmaya devam edeceğine göre, bu bölümlerin temeli olacak esasları tesbit edecek, teşkilâtlan

mada il esasına uyulmasını sağlıyaeak fakat teknik - idare ilişkilerinde yoltki çatışma ve tedahüllerine meydan vermiyecek şekilde taşra yöne
timini düzenliyecek bir Kanunun çıkarılmasına gereken önem verilmelidir. 

2. Vali ve kaymakamlar bütün kararlarında merkeze bağlı olmaktan kurtarılmalı, sınırları iyice belirtilmiş bir yetki devri mekanizması kuru
lup işletilmelidir. 

3. Valileri merkez ilçe kaymakamlığından kurtarıp ilin kalkınma sorunlarına yönelmesine imkân sağlayacak olan merkez ilçe kaymakamlıkları 
kurulması hakkındaki çalışmalar uzun süredir devam ettiği halde tasarının hâlâ Meclise sunulamadiği anlaşılmaktadır. Tasarının biran önce ta
mamlanarak Meclise şevkinde zaruret mütalâa etmekteyiz. 

4. Kalkınma plânı ile tesbit edilen hedeflerin gerçekleşmesinde, Devlet ve Hükümet temsilcisi, bütün Devlet kuruluşlarının bulunduğu ma
halde en yüksek âmiri1 ve hizmetlerin baş yürütücüsü olarak vali ve kaymakamların Önemli fonksiyonlara sahip bulundukları ve ekonomik kal
kınmanın gereklerine ve kamu yönetimi ilkelerine göre hizmetleri planlanmasında, genel yönetiminde, koordinasyonunda ve denetiminde hayatî 
önemde görevler yaptıkları herkesin bildiği ve kabul ettiği bir gerçektir. 

Ancak bu kadar önemli fonksiyonların ifasında en yüksek verim, sürat ve hizmet kalitesi sağlanabilmesi için mülki idare amirliği statüsünde 
•aşağıda belirtilen istikâmette gerekli değiştirme ve geliştirmelerin yapılmasında da zorunluluk görmekteyiz. 

http://istikaiinettin.de
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a) Devlet Memurları Kanununun tadilatında, idare âmirlerinin Devlet ve Hükümet temsilcisi ve mahallin on büylük âmiri olma özelli/İdleri göz 
önünde tutularak, ayrı bir mülki idare amirliği sınıfı ihdas edilmelidir. 

b) Mülki idare âmirlerine tazminat veya tem-sil ödeneği verilmesi .konusu üzerinde durulmalı, plânlı kalkınmada ve bütün taşra kuruluşlarının 
daha verimli ve yetkili çalışmasında ne derece büyük rolü olduğu göz önünde tutularak mülki idare amirliği meslekinin cazip hale getirilmesi 
için bu sorun mutlaka çözümlenmelidir. 

c) İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra personeli için temel meslek sınıfı kaymakamlıktır. Nitekim Bakanlıktaki şube müdürlerimin tümü kayma
kamlıktan gelmiştir ve asgari G yıllık kaymakamlık yapmış olanlardan §ube müdürleri atanmaktadır. Ancak şube müdürlüğümün - İçişleri Bakan
lığındaki özel durum göz önünde tutulmadan 6 ncı derecede dondurulmuş olması, yeni atamalarda ve intibaklarda Ibüyük morluklar doğurmaktadır. 
Bnnun sonucu olarak merkez teşkilâtından ayrılmalar baişlamışıtiır. Taşra hizmetlerinin yürüıtümü ile mutlak paralellik arz öden merfkez hizımetlerinde 
taşra çalışmalarını da etkileyeceğinde şüphe bulunmayan bir sürat, kalite ve verim sağlanabilmesi için, merkez personelinin, tajşra personelimin en 
iyileri arasından seçilmesinde zaruret bulunmaktadır. Kaymakamlıkla şube müdürleri arasında para]ellik ve uygun bir hizmet rotasyonu sağlana
bilmesi için İçişleri Bakanlığında kaymakam şube müdürleri için hizmetin gerektirdiği kadar 4 mcü derece kadno sağlanması zorunlu görülmeiktedir. 

d) Haklı ve ziorunlu nedenlerle birinci derece görev yeri olarak kabul edilen valilikler için, hizmetin önem ve sorumluluğu medeniyle ödenen efk 
göstergelerde 50, 100, 150 ve 200 gibi dörtlü ayrım yapılması ve bunların yersel olarak tesbiti, valilerin temsil sıfatları ve gördükleri hizmetin önem 
ve niteliği ile bağdaşmamaktadır. Ayrıca illerin hizmet yönünden önem ve ağırlık taşıma dereceleri, olay ve gelişmelere bağlı olarak sık sık de
ğişebilin ektedir. 

Bu nedenle valiler için ek göstergelerin kişisel olarak ve 1.5ü, 200 üzerinden tesbiti zorunlu görülmektedir. 
e) Mülki idare âmirlerinin yurt i<d ve yurt dışı hizmet içi eğilimini sağlayacak olanaklar artırılmalı, meslek mensuplarının yurt dışı eğiti

mine imkân sağlamalk üzere yabancı dil eğitimine önem verilmelidir. 
5. 1327 sayılı Kanunla yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak hükümlerinin uygulaması Bakanlık personelini siom, 

derece rencide etmiş, bir çok dengesizlikler ortaya çıkarmıştır. 
657 sayılı Kanunum intibaklarla ilgili geçici 2 nci maddesi kadroya intibakı esas almış, 3656 sayılı Kanuna istinaden bulundukları kadrolarda 

1, 2, 3 üst derece maaş alanların intibak durumlarında bu husıus personelin moralini ibüynk ölçüde etkileyecek derecede Ikayıplara yol açmıştır. 

Diğer taraftan, müktesep haklarına intibak edemiyerek kademe ilerlemesinden mahrum kalan bu tip bakanlık personeline karşı görevleri 
Devlet için arz ettiği önem ve sorumluluk bakımından ikinci derecede mütalâa edilen (D) ve (E) cetveli personelinin maaş mükteseplerine 
intibaklarının yapılmış olması ve o derece kadro alması .da dengeyi büsbütün bozmuş, maaşlı personel üzerinde son derece olumsuz etkiler yaptığı 
müşahede olunmuştur. Kaldı ki, yevmiyeli teknik personelin her günü ve hattâ özel sektörde gecen hizmetleri değerlenirken gerçek sorumlu 
ve hizmet işçisi aslî maaşlı Devlet memurlarından 1, 2, 3 üst derecede maaş alanlarda bu değerlendirmenin yapılmaması demgesiz bir intibak du
rumu. ortaya koymuştur. 

Brütün bu dengesizlikleri bertaraf ederek, dengeli, adil bir intibak ortamı sağlanabilmesi için Bakanlık personelinin maaış derecelerine intibak 
«ettirilmeleri ve müktesep maaş derecelerinde kadro temini zorunlu görülmektedir. Bu suretle, ellerinde olmıyan sebeplerle kadro alamamış perso
nelin tatmini ve hizmete bağlılığı sağlanmış olacaktır. Özellikle İçişleri Bakanlığının bu raporda da belirtilmiş olan önemli fonksiyonlarının 
yerine getirilmesinde bu düzeltmenin büyük yarar Bağlıyacağına inanmaktayız. 
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(I. IDevlet Memurları Kanununun uygulanması dolayısiyle faaliyetleri durmuş olan coğrafî adların ve yerleşme yerlerinin adlarını değiş
tirme ihtisas komisyonu, eski Türkçe yazılmış nüfus esas defterlerinin tebyizi, gibi faaliyetler fazla mesai yönetmeliğine uygun olarak devanı 
ettirilmelidir. 

7. Nüfus dairelerinin ele alınmış olan çelik 'dolap ve demirmaş ihtiyaçlarının biran önce giderilmesi, 
Kırtasiye, posta ödeneklerinin artırılması, 
Odacı kadrolarının tamamlanması, konularındı gerekli tedbirler alnım alidir. 
8. ıBakanlığııı Türkiye çapında taahhüde bağlanmış bina kiralarına ilişkin ödenek bu taahhütleri karşılayamaz durumdadır, Cerçck ihtiyaca 

göre hesaplanmış olan ödenek teklifinden kısıntı yapılması hizmette büyük zorluk ve sakıncalar doğuracaktır. Bu nedenle taahhüde bağlan
mış kira bedellerinin ödenebilmesi için (379 000) Tl. lık bir ele ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. 

9. Metropoliten idareler konusunda bugünkü kadar uzun araştırmalar yapıldığı halde henüz bu konuya ilişkin bir tasarı Meclise sevk 
edilmemiştir. Yapılan tüm çalışmalar değerlendirilmek suretiyle sonuçların uygulamaya konması ve ihtiyaca cevap vereibilece.lt nitelikte bir ör
gütlenme yoluna gidilmesi temenniye şayan bulunmuştur. 

10. 1319 ve 1446 sayılı Kmlâk Vergisi Kanununun 1 . 3 . 1972 tarihinde yürürlüğe girmesi ile il özel 1 iareleri tarafından tarih ve tahak
kuku yapılan ve tahsilatı sağlanan Bina ve Arazi Vergileri Maliyeye intikal etmekte, bunun sonucu olarak özd idareler gelir servislerinde çalış
makta olan personelin büyük çoğunluğunun gürov alanı ortadan kalkmaktadır. Sayıları takriben 7 000 kişi olan bu personelin görev alanları
nın ortadan kalkmış olması özel idareler bakımından büyük problemler yaratacaktır. 

Bu nedenle görev alanı ortadan kalkacak personelin Maliye Bakanlığına devrinin sağlanması ile il özel idarelerinin malî bir yükten kurtarıl
ması zorunlu bulunmaktadır. 

11. (557 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişik şekliyle 1 Aralık 1970 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamış 
olması, özel idare personelinin de bu kanun kapsamında mütalâa edilmesi sonucu il özel idareleri malî yönden son derece sıkıntılı bir duru
ma düşürülmüştür. 

Maliye Bakanlığı tarafından bir yıla yakın bir süredir sürdürülen ve Devlet Memurları Kanunu uygulanması sonucu il özel idareleri ve 
Belediyeler Bütçesine bu kanun uygulanması ile yüklenen ek malî yükün Devletçe karşılanması çalışmaları biran önce sonuçlandırılmalı ve ge
rekli yardım süratle sağlanmalı ve bu mahallî idarelerimiz mefluç durumdan kurtarılmalıdır. 

12. 28 . 11 . 1970 tarih ve 7/1636 sayılı Kararname ile Çarşı ve Mahalle Bekçileri Devlet Memurları Kanunu şümulüne alınmış ve ücret
lerinde büyük çapta artış olmuştur. Bu personelin maaş ve her türlü gideri Bakanlık Bütçesine konulan ödenekle karşılanmaktadır. 1971 yılı Büt
çesi bu artışlar hesaplanmadan tanzim edilmiş, yılı içinde ek ödenekle karşılanacağı prensibine varılmış olmasına rağmen bugüne kadar bu hu
sus sağlanamamıştır. 7/2554 sayılı Bakanlar Kurulu. Kararı ile bekçilere Sıkıyönetim süresince hm* ay (100) lira. fazla mesai ücreti verilmesinin 
kararlaştırılması sonucu bu açık daha da artmış ve bir çok vilâyetler 3 - 4 aydır bekçi maaşlarını ödeyememe durumunda bırakılmıştır. 

Bu nedenle 1972 malî yılında ayın durumlarla karşılaşmamak için Bakanlık Bütçesinin 34.300 neı maddesine konacak ödeneğin 7/1036 ve 
7/2554 sayılı kararnamelerin öngördüğü artış farklarını da kapsıyaeak şekilde hesaplanarak, tam .olarak konması sağlanmalı, Maliye Bakanlığına 
intikal ettirilmiş bulunan ihtiyacın tamamı karşılanmalıdır. 

http://vereibilece.lt
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Ayrıca, bekçilerin hukukî statülerini yeniden düzenlemeyi amaç edinen bir kararname Hükümete biran evvel sevk edilmeli, bekçilerin Em
niyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almaları sağlanmalıdır. 

13. Malî imkânların yetersizliği sebebiyle hizmetlerini gereği gibi yerine ğetiremiyen belediyelerimize yardım amaciyle 1967 yılından itibaren 
[Bakanlık Bütçesinin 34 450 nci tertibine (Belediyelere yardım) adı altında bir ödenek konulmaktadır. 

Bu yardımlar, 1 . 8 . 1971 tarihine kadar 20 . 4 . 1967 gün ve 12583 sayılı, 1 . 8 . 1971 tarihinden itibaren de 13913 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan yönetmelikler esasları çerçevesinde küçük ve öz gelirleri toplamı (200 OOO) Tl. nm altında olan belediyelere destekleyici ve teşvik 
edici, gelir kaynaklarını bir derece artırıcı yönde kullanılmaktadır. 

Bu yardımlardan; 
1967 yılında (394) 
1968 yılında (364) 
1969 yılında (428) 
1970 yılında (389) 
1971 yılında ise (230) belediye yararlanmışlardır. 
Bu yardımların küçük ve imkânsızlıklar içinde olan belediyelerin alt yapı hizmetlerinde büyük bir teşvik unsuru olduğu memnuniyetle mü-

şaihade edilmektedir. 
1 . 8 . 1971 tarihinde yayınlanan yönetmelik gereğince proje tutarının belirli bir oranda, bir defa belediyelere verilmesi, alım fiyatlarının 

değişerek maliyet bedellerinin yükselmesi 1967 yılında 85, 1968 yılında 66, 1969 yılında 44, 1970 yılında 21, 1971 yılında ise 64 belediyenin ye
niden kurularak: faaliyete geçmesi 1972 yılında ise 1970 yılı nüfus sayımını mütaakip kurulacak 'belediyelerin 200 civarında olması, 1580 sayılı 
Belediye Kanununun öngördüğü 2 000 nüfusun üzerindeki köylerde belediye kurma eğiliminin artması ve yeni kurulan belediyelere öncelikle 
yardım yapılması zorunluluğu, öte yandan bu yardımdan bütçelerinin (200 000) liranın altında olması sabelbiyle istifadeleri gereken belediye
lerin çokluğu evvelki yıllardan beri yapıla.gelmekte olan (10 000 000) liralık ödeneği bugün yetersiz kılmıştır. 

Bu sebepten 1972 yılında bugüne kadar Bakanlık Bütçesine, 34 450 nci Belediyelere yardım tertibine koman ödeneğin (25 000 000) lira olarak 
konulması uygun mütalâa edilmektedir. 

14. Doğrudan doğruya İçişleri Bakanlığı Bütçesi ile ilgili olmamakla beraiber, mahallî idareler üzerinde merkezi idarenin vesayet yetkisinin 
başlıca kullanıcısı bir bakanlık olarak İçişleri Bakanlığım çok yakından ilgilendiren bir temenniye de yer vermekte zorluk vardır. 

Mahallî idarelerimiz kendilerine verilen hizmetleri yapmaktan alıkoyan bir malî güçsüzlük içinde iken geçen yıllar bütçe kanunlarında yer 
alan hükümlerle kanuni bâzı hak ve paylarından mahrum bırakılarak büsibütün güç duruma düşürülmüşlerdir. 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi ile belediyelere (% 8) ve il özel idarelerine (% 22) oranında ayrılması gereken İstih
sâl Vergisi payı; 

197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu uyarınca keza belediyelere (% 11) ve il özel idarelerine ('% 3) oranında ayrılması gere
ken pay; 

Gider Vergileri Kanununda 1137 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre tekel maddeleri İstihsal Vergileri .karşılığında belediyelere verilmesi 
gereken (tahminlerin % 2 si oranında) ödenek ilgili kanunların öngördüğünden çok az miktarda verilmektedir. 
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•Konunun rakamlar la ifadesi d u n u n u dalın açıklıkla or taya koymaktaki ir. 
Örneğin; A k a r y a k ı t İstihsâl Yengisinden L909 yılı Devlet Bütçesine konması gereken KİS milyon lira yerine (> milyon lira, 1!)70 yılında ise 

207 milyon lira yerine 14 milyon l i ral ık bir ödenek .konulmuş bu lunmaktad ı r . 
Ayr ıca Motor lu K a r a Taş ı t la r ı Vergis inden 1909 yıl ında 12 milyon 320 kin, 1970 yı l ında 18 milyon :>70 bin TL konulması gerekirken, lıer iki 

yı lda d a belediyelere ayrı lan mik ta r 4 er milyon lira olmuştur. Aynı vergi ile ilgili o larak il özel idareler ine ayr ı lan ödene'klerde tamamiyle eksik 
'olarak bütçede yer almıştır . 

Yine llo'T sayılı Kamın gereğince 'konulması .gereken tekel geliri de hakik i miktar la r üzerinden bütçeye konulmamışt ı r . 
ÎUı nedenle b ü y ü k bir malî sıkıntı içinde bulunan il özel idareler i ile belediyelere ayrı lacak kanun i paylar ın kanun la r ında belirti len nis.be t -

lere sadık ka l ına rak Devlet Bütçesine konulması , :bu idareler in kendilerine -verilen görevleri ita bakımından zorunlu görülmektedir . 
lf). İ l özel idareleri , belediyeler ve köyler, malî o lanaklar ı nedeniyle kendilerine verilen görevi yerine get i rmek imkânından yoksundur la r . 
An ay asamızın .1.1 (5 neı maddesi ise bu idarelere, görevleri ile orantı l ı gelir kaynaklar ı sağlanacağına â/mirdir. 
Bu idarelerden yalnız belediyelerin gelir kaynakla r ın ı art ır ıcı Belediye Gelirleri kanım tasarısı Par lâmento komisyonlar ında görüşülmeye 

haşlanmışt ı r . 
(lerek. öze! idareler ve gerekse köylerin malî olanakLarını ar t ı r ıcı t asar ı la r ın biran evvel haz ı r lanarak Par l amentoya sunulması faydalı ola

cakt ı r . 
Ki. 712(i sayılı Sivil Savunma Kanununun .birinci maddesi, olacak fevkalâde hallerde can ve mal kaybını asgari hadde indirecek te r t ip 

ve ted.biHrrin alınmasını hükme bağlamış olup, Hükümet in sivil savunma politikasında yer alauve 'on maksatları gerçekleşt irerek faaliyetlerden 
birisi olan. eğitim konularını olum, t a rz ve şevklini (i/.'Mo'O sayılı Tüzük ile tespit etmiş bulunmaktadır . Tüzük, teşki lât kadrolar ında görev alacak 
mükellef personelinin, kendi kendini koruma yeteneğine saihip - kıl ınacak halkın, bar ış tan it ibaren kanuni süreler i<;erişinde kurs ve konfe
rans la rdan geçirilmelerini emretmiş ve p lân lamaya öngörmüştür . 

Diğer taraf tan , Bakan l ık Bütçesinin 14.000 bölümünün 14.010 maddesindeki kurs giderleri i t in konulan (150 000) TL Irk ödenek yalnızca 
17(K), 5S54 ve 5442 sayılı kanun la ra göre yürü tü len kursların giderlerini kapsamaktad ı r . Bu nedenle, sivil savunma kurs ve konferanslar ının 
devamını sağlamak üzere ('i>0 000) Tl. lık bir ödenek ilâvesi zorunlu müta lâa edilmektedir . 

17. İçişleri Bakanlığımda İçişleri hizmet ve teşkilâtını, yeniden düzenlemek amaciyle 4 yıldır devanı edegeleu çalışmaların bittiği ve gerekli 
rapor lar ın hazır landığı anlaş ı lmaktadır . Bu güne k a d a r İçişleri Bakanl ığ ı ile ilgili tasarı ların Meclise sunulamayış nedeni olarak daima araş
t ı rma la r gösterilmiştir. A r t ı k böyle bir mazeret söz konusu edilemiıyeceğinc göre, İçişleri Bakanlığınca hazırlanması gereken tasa r ı l a rdan özellik
le en önemlileri olan, 

a) ıBakanlık ^ih'e-v ve Teşkilât Kanunu 
b) İl İdares i K a n u n u 
e) Özel İdare , Belediye ve köy kanunlar ı 
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d) 'Mahallî idarelerin malî yönden güçlendirilmeleriyle ilgili kanunlar ve zabıta, nüfus, sivil savunma gibi önemli Bakanlık fonksiyonlarına 
ilişkin diğer kanun tasarıları en kısa zamanda ihazııianarak Yüksele Meclise sunulmalıdır. 

Yumdun iç güvenliğini ve kamu düzenini, Anayasa hürriyetlerinin en uygun biçimde kullanılabileceği medeni ve demokratik ortamı sağlamak; 
illeri sevk ve idare eden teşkilâtın ve mahallî idarelerin düzenli çalışmasını sağlıyacak tedbirleri almak, nüfus ve Sivil Savunma hizmeti erini 
yürütmek gibi ağır ve önemli görevleri yurt çapında ciddî ve düzenli olarak yürütme ve hizmet ve teşkilâtını rasyonel bir biçimde geliştirme 
çaibası içinde bulunan İçişleri Bakanlığının 1972 yılı Bütçe teklifinin, temennilerimiz de göz önünde bulundurularak kabul edilmesini saygıla
rımızla arz ederiz. 

Cumhuriyet Senatosu 
Gaziantep Üyesi Niğde Milletvekili Malatya Milletvekili Erzurum Milletvekili 

ıSalih Tan veri Naci Çerezci Ahmet Karaaslan lîasim Cinisli 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe isıtenıen Komisyonca fcafbul edâlLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm 

11.000 

12.000 

Madde 

11.440 

12.110 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

0 

12.391 
12.392 

Ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Devlet memurları aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

Lira 

12 000 

1 

1 

2 773 604 

1 500 OOÖ 
1140 OOO 
111 000 
950 000 

72 600 
1 

1 
1' 
1 

Lira 

12 000 

9 196 672 

-

Lira 

U!2 000 

221 089 620 

12*21 089 '020 

35 711 292 

il 984 5'60 
200 000 
'200 000 

1. 31213 '750 
'72 600 

30 839 991 

fi 090 390 
1 

Lira 

12 000 

262 865 535 

Lira 

112 000 

221 089 620 

221 089 Ö20 

35 711 292 

1 984 5160 
200 000 
200 000 

1 3/28 750 
72 600 

30 839 991 

1 090 1390 
1 

Lira 

12 000 

262 865 Ö35 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışına ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

13 001 13 001 13 001 

1 
13 000 

1 
13 ooo ı 

13 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.825 Vali ve kaymakamlar devir teftiş yolluğu 
12.826 Nüfus müdürleri devir teftiş yolluğu 
12.827 Nahiye müdürleri devir teftiş yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu 
12.843 Askerlik yoklamaları ve nüfus yazımında 

çalışacakların yollukları 
(Yurt içi yollukları toplamı : 5 133 609) 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe üstemen Komisyonca fcaflml €dM>en.> 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira. Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

6 410 063 

600 000 
975 OOO 

2 000 000 
•734 704 
45 496 

•ms '968 

1 
250 000 

104 
100 

640 
OOO 

1 

!l 

6 051 619 

550 OOO 
1 OOO 000 

2 000 000 
700 000 
45 000 
368 m& 

1 
250 000 

104 640 
100 OOO 

1 

1 

6 051 619 

(550 000 
il OOO 000 

12 000 000 
700 000 
45 000 
•303 ı968 

1 
1250 000 

104 640 
100 000 

'225 000 '20 000 20 000 



23 — içişleri Bakanlığı 

Bölün. Madde ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM Y OLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 91S 010) 
13.000 YÖNETtM GÎDBRLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları re giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsıttenien Komisyonca kalbul edüllıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

'338 010 338 010 ;338 010 

'225 000 235 000 2Ö5 000 

5 072 600 5 849 000 (5 849 000 

ı8L50 O0O 950 000 '950 000 
(7150 OOGİ (800 000 ı800 000 

•1 1500 000 t 2176 000 1 275 OO0 
/272 1600 255 000 '255 000 

1 500 000 B 400 000 '2 400 OOO 
'200 000 H09 000 <1Ü9 000 

18(1 994 
711 1250 
45 000 
150 000 

14 394 410 

190 OOO 
80 OOO 
10 000 
75 000 

18 060 7!25 

190 000 
m ooo 
10 000 
75 000 

18 439 725 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

UL A ŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme re onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme re onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

— 311 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe llsıtteüUen Komisyonca fealbul edüıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 147 131 

'329 O0O 
172 8&6 
1535 800 . • 
4 465 

1105 000 

2 635 072 

il 625 072 
il 000 000 

(10 000 

3 037 263 

:34 000 

•3 003 (263 

:2 1502 344 

il 204 000 

0612 000 
170 000 
600 000 
5 000 

137 000 

4 770 028 

f2 !9O0 000 
il '860 028 

110 000 

4 034 000 

34 000 

4 000 000 

2 1413 '697 

1 264 000 

3162 000 
170 0O0 
ı600 O00 

(5 000 
4217 000 

4 770 028 

'2 900 1000 
il 860 028 

»10 O00 

4 034 000 

•34 000 

4 000 000 

•2 '5212 1097 
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Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların 
yangından korunma giderleri1 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün İÜ 9 neıı maddesinin gerektirdiği 
giderler 

14.343 7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ve 
6/3150 sayılı Tüzüğün 44 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasına göre konulan giderler 

14.344 7126 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.345 Sığınak, bakım, muhafaza ve onarım gi
derleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

702 362 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

494 605 494 605 

8 178 8 000 8 000 

8 464 8 404 8 404 

460 'S 400 8 400 

685 720 

(200 
'250 
200 

000 
000 
000 

478 201 

150 000 
220 000 
100 000 

478 201 

450 000 
2ı20 000 
100 000 
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Bölüm MM d de Ödeneğin çeşidi 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.580 Üniversite ve yüksek okullar öğrencileri 

her çeşit inceleme giderleri 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLE
Rİ 

16.430 Uluslararası idareci mübadele giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Dumlupmar Zafer Bayramı ve Çanakkale 

Zaferi ve Malazgirt Meydan Muharebesi 
yıldönümü ile Ertuğrul Gazi'yi anma tö
renleri ile İnönü Şehitleri anma ihtifali 
törenleri giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe Menııen Komisyonca kaibul ed'iflıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

375 

75 

150 

001 

OOO 
1 

000 

375 001 

75 000 
1 

150 000 

28 200 8 200 '8 200 

7 5 2 0 1 (1 
750 001 «685 001 685 001 

•75 000 ,10 000 10 000 

375 001 

?5 OOO 
1 

150 000 

(150 000 150 000 150 000 

''300 000 300 000 300 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ostlenfen Komisyonca kalbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 <000 12 000 12 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 9 im '67(2 2(İ2 8Ö5 5İ3I5 2102 $65 585 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 14 3194 410 !İ8 060 7!2Ö 18 4J39 7)25 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı '702 13182 494 '605 4!94 1005 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 750 OOÜi !Ö85 001 '085 001 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 25 055 445 282 117 866 282 496 866 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Hlstenm Komüsyonıca kalbul «duttan 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
KONUT SEKTÖRÜ 

0 Kaymakam evileri ve lojmanları inşaatı 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1 430 000 

1 430 000 

1 000 000 

1 716 000 O 

1 7U6 000 

10 000 000 ,10 125 000 

23.612 Taşıt alımları II 000 000 10 000 000 '10 .1!25 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 
MALI TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.360 772 ve 920 sayılı kanunların gerektirdiği 
ödemeler 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.450 Belediyelere yardım 

UIUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.676 Kaymakamlık ve meslek kurslarını başarı 
ile bitirenlerden derece alanlara verile
cek mükâfat 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe aistienlen Komisyonca kaibul ediillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıanu 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

120 426 099 

110 ı3Gl ;385 

•ao ooo ooo 

U 714 

199 841 069 209 522 50O 

1184.457 786 

15 818 96İ9 

U84 457 '786 

25 000 000 

64 714 -64 '714 

150 384 158 035 158 035 

Ö 884- 4 500 4 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
'Hükümetçe disıtfenien Komjjsycmica fealbul iedüflıen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık memurları öğle yemeğine yar
dım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

447 000 T53 5!35 153 035 

705 000 

ıl-Ul 000 
'564 000 

705 000 

1120 426 0©:9 

150 384 
705 OOO 

121 281 483 

8 483 896 

'5 
2 
797 540 
€186 856 

8 483 896 

19!9 841 069 

1'58 03>5 
8 48e me 

208 483 000 

8 483 896 

5 
'2 

797 
'686 

540 
13156 

S 483 896 

209 528 500 

158 0135 
8 483 '3% 

218 164 431 
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Rapor 

Karma Blân ve Bütçe Komisyonu Başkanl ığ ına 

Genel bilgiler : 
1. Kuruluş ve görevleri 
Memleketimizde şenel, güvenlik ve asayişin sağlanması görevi ile yükümlü bulunan Umniyet Teşki lâ t ının kuruluş , görev ve yetki ler ini belirten 

başlıca kanun la r aşağıda gösterilmiştir . 
— 2559 sayılı ve " 1 4 . 7 . 1 9 3 4 tar ih l i Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu , 
— 3201 sayılı ve 4 . 0 . 1937 tar ihl i I'hnuiyet Teşkilât Kanunu , 
—• 0085 sayılı ve 11 . 5 . 1953 tar ihl i Karayol la r ı Trafik Kamımı, 
— 054 sayılı ve 20 . 7 . 1905 tarihl i Toplum Zabıtası Kurulması, hakk ında Kanun. 
Polis Vazife ve Salâhiyet K a n u n u n u n 1 ne i maddesıiııde; «Polis asayişi, âmme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyet ini korur , hal

kın ırz, can ve malını muhafaza ve âmmenin işt ira hafini temin eder. 
Yard ım istiyenlere, yardıma, muhtaç olan çocuk, alil ve âcizlere muavenet eder. • Kanım ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapar .» 

hükmü ye rai inişti r. 
Aynı K a n u n u n 2 nci (maddesi de şöyle demekledi r : 
«Polisin genel, emniyetle ilgili, görevleri iki kısımdır. 
A) Kanunla ra , tüzüklere , yönetmeliklere, H ü k ü m e t emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareket ler in , işlenmesinden önce bu kanun 

hükümler i dairesinde önünü almak, 
i)) İşlenmiş olan bir suç hakk ında Ceza Muhakemeler i Usulü K a n u n u ile diğer kanunlarda, yazılı görevleri yapmak.» 
0085 sayılı Karayol lar ı Traf ik K a n u n u da 3 ncü maddesiyle, 

Karayol lar ı üzerindeki trafiğin tanzim ve murakabesinin Emniyet Umum. Müdürlüğünce! teşkil edilecek bölge ve vilâyet t ra f ik zabıtası t a ra 
fından yapılacağını , derpiş (itmiş bu lunmaklad ı r . 

Son olarak, 054 sayılı Toplum Zabıtası K a n u n u n u n 1 nci maddes inde; Cumhur iye t ve hür r iye t düzenini demokra t ik usûllerle korumak, kanun
suz her tü r lü toplumsal olaylarla basedebilmek maksadiyle Adamı, Ankara., İs tanbul , İzmir ve Zonguldak' illeri ile lüzumlu görülecek diğer il
lerde özel şekilde yetiştiri lmiş ve gerekli silâh, malzeme ve araçlarla, donatılımış birer toplum zabıtası kurulacağı belirtilmiştir. 

Toplum Zabıtası K a n u n u n d a değişiklik yapan 1422 sayılı ve 5 . 7 . 1971 tar ih l i Kanunla , toplum, polisine ait görevler genişletilmiş umumi ha
ya ta müessir âfetlerde, t raf iğ in düzenlenmesinde ve önleyici zabıta, işlerinde toplum polisinin görev alması imkânı sağlanmışt ır . 
. Emniye t Teşkilât ının, kısaca ifade edilen, İm görevlerinin belirti lmesinden sonra ; kuruluş la ilgili başlıca hükümler in 3201 saydı Emin i ye t Teş

ki lât K a n u n u n d a yer aldığını görmekteyiz. 
i>u kanunun 1 nci maddesi «Memleketin umumi emniyet ve asayişi iş ler inden Dahiliye Vekili mesuldür. 
Dahiliye Vekili bu işleri kendi kanunlar ı dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdür lüğü ile Umum »Jandarma Komutanl ığ ı ve ieahmda di

ğer bütün zabıta teşkilât ı vasıtasiyle ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyet i karar iy le ordu kuvvet ler inden istifade eder.» demektedir . 
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Ayın kanunun 3 ncü (maddesi; «Zabıta Teşkilâtı : Umumıi ve hususi olmak üzere iki kısma ayrılır. 
Umumi zabıta : Silâhlı bir kuvvet olan (Polis) ve (Jandarma) dır. 
Hususi zabıta : Umumi zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.» hükmü

nü koyduktan sonra, 4 ncü maddesinde : 

«Polis, silâhlı icra ve inzibat kuvveti olup üniformalı ve sivil olmak üzere iki kısımdır.» 
5 nci maddesinde : 
«Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motorlu ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edi

len kısımdır.» 
6 ncı maddesinde de : 
«Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.» hükümleri derpiş olunmaktadır. 
Aynı kanunun Emniyet Teşkilâtı bölümlerinden bahseden 8 - 12 nci maddelerinde polisi gördüğü işe göre; idari, siyasi ve adlî kısımlara ayır

maktadır. 
tdajri polis, içtimai ve umumi intizarı temin etmekle mükellef olan kısımdır. 
Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallûk eden işlerle mükellef olan kısımdır. 
Adlî polis ise, asgari tam teşekküllü bir polis 'karakolu bulunan yerlerde adlî işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan 

ayrılan bir kısımdır. 
Tam teşekküllü bir karakoldan daha az kuvvette (dan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısın;;;!! adlî polis olarak ayrılabileceği de açıklan

maktadır*. 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 16 ıuu maddesi, merkezi birimleri saymakta; 17 nci maddeci de taşra kuruluşlarına ait esasları getir

miş bulunmaktadır. 

2. Personel durumu 
Polisin, mevcut mevzuatına göre, hizmetlerini etken ve verimli bir şekilde yürütebilmek için yeterli sayıda olması gerektiği açıktır. 
1965 yılında polisin hizmet ettiği alandaki nüfus sayısı 9 795 472 olduğu halde, 1970 yılında, yüzde 25 oranında bir artışla, 13 milyonu aştığı 

görülmektedir. 
'Bu hızlı nüfus artışı yanında, şehirleşme, sanayileşme, turizmi, işçi ve talebe hareketleri de süratle gelişmiştir. 
iSoöyo - ekonomik alanda mııeydanıa gelen hu gelişme sonucunda kamu hizmeti e rinldeki iş hacmi de önemli derecede artmıştır. 
Emniyet hizmetlerinde meydana gelen artış ve yeni bâzı görevlerin yürütülme zorunluğu karşısında, polisin sayı ve eğitim yönlümden yeterli ol

madığı görülmüştür. 
Bu nedenle, 1965 yılında 10 699 olan polis kadrosu 1971 yılında 26 156 ya yükseltilmiş bulunrmaiktadır. Bu kadronun da mevcut hizmetler için 

yeterli olmadığı ve personel noksanını karşılamak ve polis kuruluşu bulunımıyan yerlerde de teşkilât kurabilmek için daha 28 500 polis memuru 
kadrosuna ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, orta kaideme âmiri kadrolarının da 1971 yılı itibariyle 4 537 adet olduğu ve daha 7 OOO kadro alınması gerefetiği görülmüştü. 
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Bu kadrolardaki personel dağılımı da hizımet 'kollarına göre şöyledir : (28 Kasım 1971 durumu) 

Hizmet Kolu 

Genel hizmetler 
Toplum Polisi 
Şehiriçi trafik 
Bölge (trafik 
Telsiz 
Naırkıotik 
Teknik 

Eni. 
Müdürü 

3413 
12 
19 
40 
—• 

4 

Âmir 

2 403 
376 
364ı 
145 
14 
40 
165! 

Polis 
Memuru 

13 382 
5 545 
1 674 

411 
396 
1118 
454 

Toplam 358 3 361 21 763 

ıBuna göre; 1965 ten bu yana, polis sayısının iki misli arttığı tasibit edilmiştir. 
3. 'Hikmetin gelişmesi : 
İş hacminin arit'nıası, hizmetin çeşitli eıımeisi kadroların yükseltilmesi gibi faktörlerin tesiriyle Kın niyet Genci Müdürlüğü bütçesinde önemli bir 

yftükjseliş görülm ektedir. 

1967 - 1971 yıllaıına ait bütçe rakamları şöyledir : 
(A/2) (A/3) 

Yih (A/ l ) cari yatırımlar transferler 

1967 261 354 346 19 238 '000 1 395 032 
1968 348 584 205 16 030 O0O 1 785 0132 . 
1969 380 421' 974 20 505 OO'O 2 035 032 
1970 406 770 760 7 650' 000 2 100 932 
197! 108 5'56 167 38 750 000 9 351 624 

4972 yıılı teklif bütçesinde hu mikjtarlar; 
(A/ l ) cari harcamaları için; (976 Ö12 690) (A/2) yatırını harcamalar] için, (31: 380 000) ve (A/3) transfer harcamaları için (21 472 000) li

ra olara'k görü İlmektedir. 1972 yılı bütçesinin tümü itibariyle, (1 028 864 i69'0) liraya ulaştığı teshil olunimuştur. 
1967 - 1970 devresanl.de artış oranı % 48 civarındadır. 
1974 yılında (A/ l ) cari harcamalarımda aylık, ücret ve dk çalışıma karşılılkları g&sterilmemişltir. 1971 eari harca malarında önceki yıllara nisıbet'le 

azlık ve 1972 yılında da 1971 e göre önemli artış bu nedenle olmuşitur. 

http://devresinl.de
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4. Asayiş Hizmetleri : 
•Bir toplumda işlenen suçların izlenmesi ve suçlularının aykalanması polisin görevedir. 
Asıl olan, poılisin bu suçların işlenimesine mâni tedbirleri almasıdır. Diğer bir deyimle, polisin önleyici zabıta görevi, en öneimli olan ve başta ge

len .görevidir. 
Memleketimizde, 19G7 - 1970 yıllarında polis 'bölgesinde, işlenen suç miktarları şöyledir : 

Yıllar Asayişe müessir suçlar Diğer Suçlar 

1967 
1968 
1969 
1970 

Ayni 
su şekild 
Yıllar 

i 907 
İî>68 
1969 
197Ö 

yıllarda 
e tesfbit 
Asayişe 

769 
914 

1 224 
T 494 

suçluların 
edilmiştir : 

yalkal 

mikvssıir suçlar 

m.s 
92.7 
93.6 
92 

80 784 
96 550 
91 065 
83 868 

anma oranı da 

Diğer suçlar 

98.8 
•07.8 
97.6 
97.3 

Bu devre içinde asayişe müessir suçlarda artma okluğu ve asayişe müessir oflmamakla beraber polisin takibini gereiktiren diğer suçlarda ise bir 
azalma ol'duğu görülmeiktedir. Ancak, uluslararası istatistiklerde kabul edilen ve her 100 000 kişiye düşen suç miktarına göre elde edilen oranlar 
gözden geçirilirse : 

Yıllar Asayişe müsıssıir suçlar Diğer suçlar 

1967 
1968 
1969 
1970 

•8 

9.6 
12 
11.49 

781 
1 006 

958 
643 

(1967, 1968, 1969 da nüfus 9.5 milyon, 1970 t e 13 milyon olarak alınmıştır.) 
Son yıllarda nispî bir azalma vardır denebilir. 
1971 yılının, son on aylık, asayişe müessir suç -miktarı 1 166 dır. 
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1970 yılının aynı devrede işlenen asayişe müessir suç adedi ise, 1 270 olaralk tesfbit edilmiştir. Buna güre, 1971 yılında suçlarda önemli bir azal
ma görülmektedir. 

Memleketimizin sıon yıllardaki anarşik ortamı nedeniyle bilhassa silâh ve merimi kaçakçılığı önem arz etmektedir. 
1967 - 1970 yılları itibariyle kaçak olarak yakalanan silâh ve mermilerle olay ve suçlu sayısı şöyledir; 

Yılı vSilâlh Mermi Olay sayısı Suçlu 

1967 
19(68 
1969 
1970 

4 281 
3 543 
3 022 
't 148 

898 999 
486 833 
798 098 
476 218 

©112 
2O0 
205 
155 

799 
345 
423 
2'69 

1971 yılının ilk on aylılk devresinde 102 olayda 208 suçlu yakalanmış ve 1 ;299 524 mermi ele geçirilmiştir. 
Uyuşturucu madde kaçakçılığı i'le son yıllarda kurulan Narkotik büro ve şubelerinin ciddî bir mücadeleye girdikleri görülmektedir. 
Narikoitik maddelerle illgiıli olaralk 1967 - 1970' yılları faaliyeti şöyle tesibit edilmiştir : 

Yakalanan uyıışturucıu 
Yılı Olay sayısı Suçlu Mad. (Kilo) 

1967 
1968 
1969 
1970 

1 !316 
1 503 
İ 547 
1 '682 

2 <M8 
2 470 
2 400 
2 745 

3 907 
1 967 
1 873 
3 389 

5. Trafik hizmeti : 
Mömldketimizde ciddî can ve mal kayıplarına sıdbebblan, trafik sorunu, üzerinde önelmle durulmaya değer bir (konudur. 
1960 yılında 172 971 olan mlotıorlu araç sayısı <on yıl içdnde yüzde 114 civarımda bir artışla 383 978 e yiiksel'mişltir. 

Aynı devire içinde, trafik kazaları % 250.1 artışla 7 986 dan 19 973 e yükselmilştir. Bu kazalardaki ölü miktarı, % 241 oranımda bir ar-tışla, 
552 dem 3 747 ye; yamalı miktarı % 223 oranında bir artışla, 7 897 den 17 615 -e çıkmıştır. 

Trafik kazaları dıolayısiyle meydana gelen ımaddi basar ise; prodüktivite hesaplan dâhil son yıllarda 000 milyon lirayı aşmıştır. 
Trafik kazalarının bu süratli artışı, bilhasssa şJöför ve sü'rüı&ü'leıre ait kusurla rda.n ileri gelmıektedir. 
Yapılan ince]ermelere göre, trafik kazalarında şöflor ve sürüeeye ait kusurların nasibe ti % 70 olarak tesibit edıiıTrmiştir. 
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İki ısoamç, trafik kontrolünün daha etken bir şekilde ifa edilmesi ıgereğini ortaya koymaktadır. 
Trafilk kontrolünün etkenliğini sağlamak üzere, trafik polisinin yeterli bir sayıya çıkarılması ve teknik araç ve gereçle takviyesi gerek-

ıneikiteJdir. 

Bütün Türkiye İde, şehir içi trafiğinde görev alan personel sayısı 1971 Kasım ayı itibariyle şöyledir. 

Emniyet Müdürü Orta Kademe Âm&ril Polis Memura 

19 361 1 674 

Araç sayısına gelince şu miktarlar teslbit edilmiştir : 

Otomobil Motosiklet Jee-p 

138 209 52 4 8 
Kaza tahkik aracı 

1 

Şehir - dışı trafiğinde görev alan personel sa yısı da aşağıda gösterilmiştir : 

Emniyet Müdürü Orta Kademe Âmiri! Polis Memuru 

10 145 411 

Şehir dışı trafiğinde tesbit edilen araç sayısı ise şöyledir : 
Otoım'obil Moto/rsiklet Kurtarıcı Ambulans 

104 46 3 6 

Trafik alkımının günün hor saatinde aralıksız devam ettiği göz önüne alınırsa, halen 12 saatlik devreler halinde görev ifa eden polisle
rin hizmetüerin/de etkenlik sağlamaları beklenemez. Türkiye 1de ıkontrola tabi Şoför ve araç sayısına göre, bir polis memuruna 300 den fazla 
aracm kontrolü düşmektedir. 

Yapılanı incelemeler sonucu, Türkiye'de en az 6 OCO trafik polisine ihtiyaç bulunduğunu ortaya (koymaktadır. 
Personıel sayısının artırılması mevcut memurların trafik eğitiminden geçirilmeli eriyle mümkün bulunmaktadır. 

Eğitim 
Otosu Kurtarıcı 
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Trafikte çalışanlardan], bu eğitime tabi tutukmamış olanlarla trafiğe alınacak yeni elenıanla'r için, 1971 yılında Ankara'da bir trafik eğitini 
merlkezıinin açılmış olduğu görülmüştür. 

19G9 yıluıida, .Edirne - İskenderun karayolunun kontrolü -amaciyle hazırlanan; ve uygulanmasına, geçilmiş bulunan E - 5 projesi çerçevesi 
içinde, Edirne - Ankara arasnııd'a 7 trafik kon trol istasyonu hizmete konulmuştur. 

Trafik polisinim sayısını artırmak ve eğitim tenini sağlamakla beraber teknik araç ve gereçlerle de takviyesi gerekmektedir. Bu amaçla, 
yatırımlar .arasımda ulaştırma sektörünün taşıt alımı maddesine (4 750 ÖOÛj lira ödenek koınuldu ğu görülmüştür. Ayrıca., ayın sektör 'içimde, tel
sizi 'cihazları satınalınmaısı amaeiyle, (1 250 00/0) lira ödemek ayrıldığı fcesbit 'olunmuştur. 

Trafik sorununda, Karayolları Trafik Kanunu değişikliği! de ele avunarak bugünün şartlarına, uygun, bir ta.sla<k hazırlatılmış bulunduğu anla-
şıiimı'ştır. 

6. Eğitim ve öğretim : 
•Mesleğe girmeden önce, muhtelif kademelerde ^ör^v alacak personelin öğretim ve eğitimleri için polis -enstitüsü, polis koleji ve pdlis okul

ları açaılmışitır. 
Polis Enısıtitüsü âmir ve •müldülr kademesine eleman yetiştiren bir yüksek okuldur. 
Polis Koloji liseye eş tahsil veren ve Polis Enstitüsüne öğrenci hazırlıyaın bir öğretim kurumudur. 
l'97!l - 1972 öğrenim yılında Polis Kolejinde 244, Polis Enstitüsünde 528 öğrenci oılıduğıı görülmüştür. 
Polis Enstitüsü, yılda vasati 100 - 120 mezun verim ekte, bunlar komiser muavini olarak Kırı niiyet 'Teşkilâtında görev almaktadırlar. 

Ancak, 'gelişmekte ve büyütmekte olan. polis kuruiuslan için bu âmir sayısının yeterli olmadığı' anlaşı'lmaikta ve ilende âmir ve ünüdür 
-sıkınti'sıniin başgöstereeeği ifade olunmaktadır. 

Filhakika, helen öğretim yapılan' Polis EUstitifeü binasının yatakhane kısmı inşaatı ele al im maki la beraber demsane sayi'sının da artırıl
ması gerekli görülmıekteıdİr. 

Enstitüde ders veren profesör ve do'çentler n üniversitelerden ek ders ücreti ile geldikleri, a..ne ak bu ücretlerim yetersiz olması medeniyle, 
ihtiyacın tam oüaraık karşılananialdığı belirtilmiştir. 

Polis1 okulları polisi memurlarına meslek öncesi temel eğitim veren kurumlardır. 
İstanlbul ve izmir'deki polis okullarına ilâveteni, 1971 yılı Ağustosunda İstanbul ve Anık a ra'd'a yılda 1 400 kişinin eğitimini «ağlıyabile-

ceik kapasitede iki polis okullu daha hizmete snkulmU'Şituır. 
Bütün bu okullar eğitim ihtiyacını karşılamaktan; uzaktır. 
Yılda 2 00ü kişiye eğitim verme iımkâniııa nahip olacak, Gölbaşı Polis Eğitim Sitesinin inşaatı devam etmektedir. 1972 yılında inşaatının 

bitip bitmiyeceği kesinlikle bilinemennektedir. 
Polisim bilgi ve ınaberetl erinin artırılması devamlı hizmet, içi eğitimi ile mümlküudür. Bu maksatla yürütülmekte olanı kımsıların büyük fay

dası teslbit olunmuştur. 
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Rğitimde, yabancı uzmanlardan yararlanmak yoluna da başvurulduğu ve İngiltere'den bir uzman polis getirildiği görülmüştür. 
ffizıvıet içi eğitimi görenlerle ilgili faaliyet aşağıda gösterilmiştir : 

İştirak 
Eğitimin c esi di 'Süresi Yılı edenler 

İhtisas kursları 
İhtisas kursları 
İhtisas kursları 
.İllerde yapılan temel eğitim 
illerde yapılan temel eğitim 
İllerde yapılan temel eğitim 
Toplum polisi eğitimi 
Toplum, polisi eğitimi 
Toplum polisi eğitimi 

1. 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 4 ay 
- 4 ay 
- 4 ay 
- 2 ay 
- 2 ay 
- 2 ay 
- 2 ay 
- 2 ay 
- 2 ay 

1969 
1970 
1971 
1969 
1970 
1971 
1969 
1970 
*197.1 

(10 aylık) 

(10 aylık) 

(.10 aylık) 

382 
405 
339 

3 654 
287 

1 371 
2 201 
S 1-63 
1 028 

Hizmet içi eğitimin Üçüncü Beş Yıllık Plân devresine göre yeniden ele alındığı ve bir plân hazırlanmış bulunduğu görülmüştür. 
7. Zararlı cereyanlar : 
Son yıllarda, aşırı sağ, aşırı sol ve bölgeci amaç güdenlerin, Anayasanın getirdiği hürriyet ortamımı istismar ederek, faaliyetlerini artırdıkla

rı ve 1968 senesinden itibaren kanun dışı boykot ve is.gallere de gittikleri görülmektedir. 
Kurulu Anayasa düzenini yıkmak amacı taşıyan bu faaliyetler, 1970 ve 1971 yıllarında patlamalar, banka soygunları, adam kaçırmak ve si-

lâihlı saldırılar halinde tezahür ederek, vatandaş huzur ve güvenliğini büyük ölçüde zedelemiş ve memleket 12 Mart öncesi şartlara itilmiştir. Anar
şi eylemler 12 Marttan sonra durmamıştır. Bu nedenle Sıkıyönetim ilânı zorunlu olmuştur. 

Sıkıyönetim süresince güvenlik kuvvetlerinin askerî makamlarla yaptığı iyi işbirliği sonucu, anarşik olayların önlendiği, gizli örgütlerin mey
dana çıkarılarak faillerinin yakalandığı memnuniyetle müşahede olunmuştur. Gerçekten, Sıkıyönetimin süresince, meydana çıkarılan hücre ade
dinin 13, zararlı faaliyet gösterdiği için kapatılan kuruluş adedinin 242 olduğu; 8 banka soygunundan sanık bulunan 65 kişinin, 6 adam kaçırma ola
yından sanık olan 43 kişinin yakalanarak Sıkıyönetim kopmtanbklanna teslim edildiği tesbit olunmuştur. 
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Sıkıyönetim ilânından bu yana ele geçirilen silâlh ve maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

Madde cinsi Adedi 

TCıek 
Makinah ta/banca 
TaJbamca 
Dinamit lokumu 
Molotof kokteyli 
Mermi 
Telsiz 
Elektronik cihaz 
Çeşitli savaş malzemesi 

'986 
35 

1 245 
1 321 

137 
524 308 

56 
5 

19 

Bu raporu hazırlandığı sırada, 1971 yılı içinde vukuagelen fcömünizaın ve aşırı sağcılık olaylariyle bölgecilik güden faaliyetlerin, yakalanan 
sanıklariyle birlikte, miktarları şöylece tesibit -edilmiştir : 

Olay 
Olayın1 neVli sayısı Sanık 

Komünizan faaliyetler 344 830 
Ağırı sağcılık 150 656 
Bölgecilik 20 30 

12 Marttan bu yana, zararlı faaliyetlerle mücadelede, siyasi poHilsin yeterli sayıda olmadığı, modern ve teknik olanaklara sahip bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

8. Teknik hizmetler : 
Polisin etkenlik verimliliğini sağlamak için .modern ve teknik cilhazlanma zaruridir. 
Bu nedenle, telsiz muhaberat sistemi foto - film, radyo ve TV kurulmasında zaruri teknik cihazlarla, hizmetin yürütülmesinde gerekli ta

şıtların temini için gerekli plânlamanın yapıldığı görülmüştür. 1971 bütçe müzakereleri esnasında yüksek komisyonunuzea artırılan yatırım 
ödeneği ile aşağıda miktar ve cinsleri gösterilen cihaz ve taşıtlarım satınalınma işlemlerinin bitirilmek üzere olduğu ve 1971 malî yılı içinde tes
limlerinin tahakkuk edeceği memnuniyetle müşahede olunmuştur. 
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Satmalır^acak cihaz ve ftaşıtlaj : 
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Telsiz cihazlar 

'Moibil 
El iKÜöiızli 
Saibit telsiz 
Röle 
Alıcı 
Alıcı - verici 
Sinema makinası 
Fotoğraf makinası 

Taşıtlar 

Binek oto (küçük tip) 
Binek oltoo ('büyük tip) 
Kaptıkaçtı 
Arnlbulâns 
Otobüs 

Sayı 

360 
170 
34 
13 
26 

2 
7 

60 
Sayı 

75 
12 
61 

6 
9 

163 
Bunun dışında, gerekli lâboratuvarlar malzemesi ile Ankara, İstanbul ve İzmir'deki oto - tamir atelyeleri için alet ve avadanlık saıtınalınmıştır. 
Satınalmam telsiz cihazları ile mevcut telsiz cihazlarını kıyaslarsak, halen 501 adet olan mobil telsizlerinde % 72 oranında, sayısı 284 olan 

el telsizlerinde % 59 oranında ve sayısı 72 olan sabit telsiz cihazlarında % 47 oranında bir artış sağlanacağı anlaşılmıştır. 
Öneri ve görüşlerimiz : 
Emniyet Teşkilâtının görev, kuruluş ve hizmetleriyle ilgili bilgileri kısaca belirttikten sonra, öneri ve görüşlerimizi arz ediyoruz. 
1. Emniyet Teşkilâtınım en başta gelen sorununun çeşitli alanlarda eğitim noksanı olduğu bugün meydana çıkmıştır. Bu sorunun çözümlene

bilmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmektedir : 
(a) Âmir kaynağını yetiştiren polis enstitü s/ü nün öğretim ve yerleşme olanaklarını artırmak zorunludur. Bu maksatla, polis enstitüsfiindeki 

öğretim kadro'sunun takviyesi ve özellikle üniversite öğretim üyelerinden yararlanılması ve yatakhane, spor ve laboratuvar tesislerinin inkişafı hu
susundaki tedbirlerin alınması zorunlu görülmüştür. Bu itibarla, önce bütçede ders ücreti olarak konulan (300 000) liralık ödemeğin yeterli ol
madığı ve artırılması gerektiği kanısındayız. Polis enstitüsü yatakhane yapımına başlanılmış olup 1972 yılında konulan ödenekle ikmal edileceği 
anlaşılmakla beraber, yemekhane ve spor tesislerinin de aynı yıl genişletilmesi için lüzumlu tedbirlerin alınmasını şayanı tavsiye buluyoruz. 

(b) Polislerin eğitimlerini sağlamak üzere, geçmiş senelerde yapımına başlanılan ve fakat bitirilemiyen Grölıbaşmdakî polis eğitim sitesinin 1972 
yılında tamamlanacak şekilde inşaatına hız verilmesini zorunlu görüyoruz. 
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(c) 'Temel eğitimi dışında, polisin ihtisaslarımı artıracak yönde kurs ve seminerlere katılmalarını şayanı temenni buluyoruz. 
(d) Dış ülkelerde de meslekî gelişmelerin takibi için polislere staj yapma olanaklarının artırılmasını yararlı görmekteyiz. 
2. Polisin kıyafet yönünden her türlü iklim şartlarında görev yapacak şekilde teçhiz edilmesini zorunlu bulmaktayız. Bugün, Ankara'nın has

sas yerlerinde birlikte nöbet görevi ifa eden polis, jandarma ve inzibat erleri giyim bakımından kıyaslandığında, polislerin erlere nazaran hava sant
iarına mukavemet edebilecek yeterlikte giyim olanağının bulunmadığı ve bu yüzden hizmetin aksadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, «Polis kıyafet 
Tüzüğünde» yeterli ve gerekli ilâvelerin yapılmasını temenni ediyoruz. 

Poliste giyimde birliği sağlamak üzere bir dikimevi kurulmasını yararlı ve zorunlu bul ırmaktayız. 
3. Emniyet kuvvetlerinin etkenliğini sağlamak amaeiyle, her hizmet dalındaki modana ve teknik imkânların verilmesini ve Batıda olduğu 

üzere polis köpeklerinden yararlanılmasını şayanı tavsiye görmekteyiz. 
4. Emniyet hizmetlerinde artan ve genişliyen'hizmetlerin süratle yürütülebilmesi amaeiyle, otomatik bilgi işlem metoduna yev verilmesini 

ve arşivde miıkro - film usulüne başvurulmasını uygun ve faydalı buluyoruz. 
5. Polise ait otoların ekonomik ömrünü doldurdukça tasfiye edilmesini, gerek malî yönelen ve gerekse hizmet yönünden, alınması uygun 

ve rasyonel, bir tedbir olarak tavsiye ediyoruz. 
'(>. Özellikle trafik kontrolü için gerekli araç ve gereçlerin, sağlanmasını zorunlu görüyoruz. Bu maksatla yatırım harcamalarında ulaştırma 

sektörüne taşıt ve teçhizat alımı için konulan ödeneği yeterli bulmadığımızı ifade etmek isteriz. 
7. Sıkıyönetim süresince önlenmiş bulumun anarşik olayları, Sıkıyönetim sonrası polisin yalnız başına önlemekle yükümlü bulunacağı göz 

önüne alınarak; şimdiden lüzumlu tedbirlerin alınması ve polise her türlü imkânların sağlanmasını yararlı görüyoruz. 
Bu meyanda, gerek mevcut ve gerekse 1972 yıhnda alınması plânlanan ve bütçenin (II) formülünde gösteril on 245 taşıtın işletme ve bakım 

masraflarını karşılamak üzere, hizmet ve taşıt işletmelerine alt ödeneğin artırılmasını zorunlu ıbıılimaktayız. 
8. 'Umumi âfetlerde ve çeşitli olaylarda ma!vı\!!;iu Emniyet Teşkilâtını takviye için gönderilen personelin değişik yerlerden, geçmesi ve yeni bir 

âmir emrine girmesi âfet yerinin esasen bozulan ha^yat düzeni içinde astlık, üstlük ilişkilerine tesir ederek hizmetin yürütülmesini aksatmakta
dır. 

Bu nedenle, muayyen bölgelerde emre amade nrot'irîze polis birliklerinin hazır bulundurukruvsını tavsiye ederiz. 
9. Polisin, gerek merkezde gerekse taşrada yerleşme olanaklarının yetersiz bulunduğu, son yıllarda personel, artışı nedeniyle bu sıkışıklığın 

daJİıa önemli bir sorun haline geldiği anlaşılmıştır. Bu itibarla polise iyi hizmet imkânını verecek şekilde bina ve karakolların yapımı veya satın-
alınması zaruri görülmektedir. 

10. Polislerin iyi bir mıoral içinde görev ifa ölmesi için konulan lojman ödeneğini memnuniyetle karşılamakla beraber miktarının artırılma
sını faydalı buluyoruz. 

11. Emniyet mensuplarının, yaz aylarında aileleriyle birlikte izinlerini geçirecekleri ucuz plaj terslerinin, yurdun müsait yerlerinde kurulma
sını uygun, görüyoruz. 

Bu öneri ve görüşlerimizle birlikte, 1972 yılı Emniyet (tenel Müdürlüğü Bütçesinin kabulünü Yüksek Komisyonun takdirlerine saygı ile arz 
ediyor ve Emniyet Teşkilâtı için hayırlı olmasını diliyoruz. 

Gaziantep .Senatörü Niğde Milletvekili Malatya Milletvekili Brzurum Milletvekili 
Salih Tanyeri Naci Çerezci Ahmet Karaas'laıa Rasim Ginisli 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARİ AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

13 591 632 

3 

1 
12.111 Okullar aylıkları i 
12.112 Yataklı tedavi kurumları aylıkları 1 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 5 623 983 

12.310 Aile yardımı 4 000 000 
.12.320 Doğum yardımı 450 000 
12.330 Ölüm yardımı 100 000 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 1 000 000 
12.350 Yakacak zammı 73 980 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 1 
12.391 Giyecek yardımı 1 
12.392 Yiyecek yardımı 1 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 600 001 

12.410 Fazla çalışma ücreti 1 
12.430 Konferans ücreti 600 000 
12.441 Ders görevi ücreti 

1972 yılı için 
Hükümetçe .îstenen Komisyonca kabul edüfen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Ldra 

510 250 

500 
10 

000 
000 
250 

000 

000 
000 
000 

106 762 864 

5 

3 

96 

497 
750 
300 
117 
78 

659 
358 

70 300 

70 000 

300 

960 
000 
000 
760 
480 
763 
900 

1 

001 

000 
1 

000 

853 041 869 853 041 869 

510 250 000 

500 
10 

000 
000 

000 
000 

250 000 

106 762 

5 

3 

96 

497 

864 

960 
750 000 
300 
117 
78 

659 
358 

000 
760 
480 
763 
900 

1 

70 300 001 

70 000 

300 

000 
1 

000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 
12.590 1078 ve 911 sayılı kanunları gereğince 

verilecek toplum zabıtası tazminatı 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.630 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ge

reğince verilecek para mükâfatı 
ÖDENEKLER 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 7 884 000) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

1 

1 

600 001 

1 

600 000 

6 767 640 

3 738 990 
1 419 750 

974 400 

253 000 

94 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe üsıtenen Komisyonca kabul ediO)en 
Madde BöJüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira l i r a Lira 

156 500 002 

1 

156 500 000 

1 
1 000 001 

1 

1 000 000 

156 500 002 

1 

156 500 000 

1 
1 000 001 

1. 

1 000 000 

8 229 000 8 229 000 

4 500 000 4 500 000 
2 000 000 2 000 000 

900 000 900 000 

350 000 350 000 

40 000 
94 000 

40 000 
94 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 345 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 333 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaîbul edilleu: 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira l i r a Lira Lira Lira 

112 500 150 000 150 000 

100 000 
75 000 

120 000 
75 000 

120 000 
75 000 

75 122 849 100 752 255 100 752 255 

8 072 225 

1 000 000 
500 000 

3 980 000 
79 900 

2 490 000 
22 325 

2 783 867 

793 937 
242 000 

1 697 730 
50 200 

8 722 325 

1 500 000 
750 000 

2 000 000 
100 000 

4 350 000 
22 325 

2 689 930 

700 000 
242 000 

1 697 730 
50 200 

8 722 325 

1 500 000 
750 000 

2 000 000 
100 000 

4 350 000 
22 325 

2 689 930 

700 000 
242 000 

1 697 730 
50 200 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ATIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERİ/ERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.(510 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

334 

1972 yıllı için 
1971 ödeneğS Hükümetçe isifcenıen Komisyonca kallml edoü-en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

39 053 600 55 425 000 55 425 000 

31 178 000 47 000 ()(*() 47 000 000 

5 680 000 7 000 000 7 000 000 
401 850 400 000 400 000 

1 500 000 775 000 775 000 
293 750 250 000 250 000 

3 789 800 4 900 000 4 900 000 

839 800 1 500 000 1 500 000 
2 000 000 2 500 000 2 500 000 

950 000 900 000 900 000 

17 869 847 25 015 000 25 015 000 

13 902 15 000 15 000 

17 855 885 25 000 000 25 000 000 

3 353 510 4 000 000 4 000 000 

991 872 2 050 132 2 050 132 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ TIİEMrH1 

GİDERLERİ Kesim toplamı 447 000 

14.110 Hükümet konakları dışındaki binaların 
yangıdan korunma giderleri 47 000 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununu;! 
gerektirdiği her çeşit giderler 400 000 
ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

14.240 Yollama giderleri 44 650 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 8 931 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler "1. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler S 5)30 

EĞİTİM Vti ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 491 291 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.594 Kamp giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 

İ 04 

26 

300 

500 
1 

790 

000 

1972 yılı için 
Hükümetçe Men/en Komisyonca kaibul «dülien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

1 

557 

000 
162 

20 
75 
300 

201 

000 
200 
1 

000 
000 
000 

440 000 440 000 

40 000 40 000 

400 000 400 000 

'44 000 44 000 

8 931 8 931 

8 930 8 930 

1 

1 

557 201 

000 
162 

20 
75 
300 

000 
200 

000 
000 
000 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gl-
LERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER 
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isıten'en Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

7 600 000 

150 001 

8 500 000 

135 001 

8 500 000 

135 001 

100 000 
1 

50 000 

5 000 000 

13 591 632 
75 122 849 

991 872 
6 099 812 
12 750 002 

108 556 167 

75 000 
1 

60 000 

4 528 731 

853 041 869 
100 752 255 
2 050 132 
7 004 701 
13 163 733 

976 012 690 

75 

60 

4 528 

000 
1 

000 

731 

853 041 869 
L00 752 255 
2 050 132 
7 004 701 
13 163 733 

976 012 690 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 338 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
0 Proje giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde) 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜMÜ 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 

HİZMET SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
KONUT SEKTÖRÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
(Polis lojmanları inşaatı için Bayındırlık 

Bakanlığı bütçesine) 

100 000 

100 000 

1 900 000 

250 000 

1 250 000 

400 000 

1972 yılı içim 
Hükümetçe îstenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

7 080 000 

4 700 000 

1 880 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

O Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Polis Enstitüsü kalorifer ve mutfak ve 
atlı polis kurs binası için Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesine) 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.542 Makina, teçhizat alımları ve İniyük ona
rımları 

23.543 Taşıt alımları 
HİZMET SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 

*- 339 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe üstenin Komisyonca katral edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

500 000 

11 750 000 6 000 000 6 000 000 

5 250 000 1 250 000 1 250 000 
6 500 000 4 750 000 4 750 000 

27 000 000 18 300 000 18 300 000 

1.7 000 000 5 300 000 5 300 000 
10 000 000 13 000 000 13 000 000 

38 750 600 24 300 000 24 300 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Bülkümctçc! etenleri Komiisyonjea kalbul 'edfflien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.621 6535 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minat 

246 624 259 665 

246 624 259 665 

400 000 1 000 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 8 000 000 3 000 000 3 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 8 000 000 3 000 000 3 000 000 

259 665 

400 000 1 000 000 1 000 000 

259 665 

1 000 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 705 000 17 212 335 17 212 335 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.3.10 Kamu İktisadi Teşekküllerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 341 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği' Hüküme t^ isıten-en Komisyonjca feajbul 'edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamj 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

705 000 

366 600 
338 400 

8 000 000 
246 624 

400 000 
705 000 

17 212 335 

14 612 876 
2 437 917 
161 542 

3 000 000 
259 665 

1 000 000 
17 212 335 

17 212 335 

14 612 876 
2 437 917 
161 542 

3 000 000 
259 665 

1 000 000 
17 212 335 

9 351 624 21 472 000 21 472 000 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkan ve üyeleri 

Jaındanma Genel Komutanlığının 1972 Mailî yılı Bütçe teklifi tasarısı ve ekleri tetkik edilerek aşağıda açıklanan çeşitli bölümler halinde tasvi
binize sunulmuştur. 

B Ö L Ü M : I 

(Jandarma'nın Görev ve Teşkilâtı) 

Giriş : 
Görevleri : 
1706 ve 6815 sayılı Kanunlar ile Jandarma'nın Teşkilât ve anagörevleri belirtilmiş olmakla beraber, 4000 i bulan çeşitli kanunlar ve talimatla Jandar

maya ilave görevler verilmiş bulunmaktadır. Ezcümle: Genel Emniyet ve asayişi temin ve idame etmek, kanun ve nizamların ve bunlara müste
nit Hükümet emirlerinin icrasını sağlatmak, sınır ve kara sularının emniyeti ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığın men', takip ve tahkiki ve gerek
tiğinde yurt savunmasına Silâhlı Kuvvetler meyanında iştirak etmek Jandarma Teşkilâtı nın en belirli görevlerdir. 

Bu anagörevlerin yanında ceza ve t. vkif evlerinin haricen muhafazası, radyo evi, baraj ve sınai tesislerin korunması, adlî hizmetler (ihzar, 
adlî tebliğaı, tııtuıkluların çeşitli mahallere şevkine nezaret, idin kullanan mahkûm!erin şevki v.s.), PTT. min gece mesaisi yapmadığı yerlerde va
tandaşların şehirlerarası telefon konuşmalannı sağlamak, gibi pek çok görevler ifa edilmektedir. 

Teşkilâtı : 
Jandarma Genel Komutanlığı yııtkarıda sayılan ıgörevlerini yapabilmek üzere şu ışekilde teşkilât lanmış bulunmaktadır. 

1. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı : 
Bütün Jandarma Birliklerinin sevk ve idarecine müessir olacak personel ve lojistik desteği denetimi, temsili /gibi hizmetlerin ifa edildiği mer

kez karargâhı durumundadır. 
Ast (birliklerin görevini daha iyi yapacak şekilde desteklenmesini sağladığı ıgibi diğer teşkillerle irtibatını da temin eder. 

2. Sabit Jandarma Birlikleri : 
Kolluk görevini ifa eden bu ıgrup mülki teşkilâta paralel bir kuruluştadır. Her il, ilçe bucak bünyesinde ve ayrıca asayiş yönünden gerekli gö

rülen mahallerde karakollar mevcuttur. Bu birlik ve karakollar emniyet ve asayişin sağlanmasında görev yapmaktadır. 
Bu birliklerin sicil, d'siplin ve ikmâl işlerini ifa etmek üzere birkaç ile bir adet hesabıyla 12 Jandarma Bölge Komutanlığı ve bir kaç bölgeye 

bakmak üzere 4 Jandarma Müfettişliği vardır. 1970 Yılında istanbul ve Anlkara ile asayiş bakımından önemli görülen diğer 14 il kısım motorlu, 
Toplu J. Birlikleri ile ve 1971 Yılında da İstanbul, îzmirde birer motorlu tabur ve Ankarada bir motorlu alay ile takviye edilmiştir. 
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3. Seyyar jandarma ve İdeniz jandarma birlikleri : 
Hudut ve kara sularımızın emniyeti ve korun m ası, 'kaçakçılığı rı men ve takibi, kanmılara aykırı olarak balık ve sünger avlanmasını önleımek 

üzere kurulmuş bir teşkilâttır. 1971 yılı içerisinde 'bu hizmetin daha etkili yürütülıme'si amaeiyle Karadenizde; Samsun J. Deniz Bölge Komutanlığı 
ile Akdeniz, tamir Ege J. Deniz Bölge komutanlıklarına ilâve olarak Mersin'de yeni bir J. Deniz Bölge Komutanlığı kurulmuştur. 

Güney - Doğu'da Suriye'den Rusya'ya kadar olan kara hudutları ile İskenderun'dan başlamak üzere Akdeniz, Ege denizi ve Karadeniz hu 'bir
liklerin sorumlululk sahalarıdır. 

4. Komando birlikleri : 
Jandarma bölgesinde ihtiyaç duyulan çevik, seri ateş ve hareket kaibiliyetindeki toplu birlikleridir. 
Asayiş yönünden önem arz eden yerlerde görevleadiriîracktedir. 
5. Eğitim birlikleri : 
Bütün jandarma birlik ve miüe'ssc'selerime çeşitli ihtrsa'.s personelini yetiştiren teşekküllerdir. 
Buralara gelen yeni celp eratı, okuma . yazma ve Türkçe bilmediği takdirde önce bunu öğrenmekte, sonra jandarmanın temel eğitimi ile çeşitli 

ihtisas dallarında yetişti rilm<eklt>edir. 
Şoför ve komando gilbi özel ihtisas m>aıhalleri olduğu gibi, jandarma subay ve astsubaylarımın tekâmül ve temel eğitiminin yapıldığı jandarma 

»subay ve aslsuibay okulları komutanlığı da mevcuttur. 1970 yılında muhabere eğitim merkezi kurulmuş olup telli telsiz muhabere anaçlarını kulla
nacak personeli yetiştirmektedir. 

6. Müesseseler : 
Jandarma teşkilâtının onarma, imal, depolama, tedarik ve sevk hizmetlerinin görüldüğü teşekkülleridir. 
Bunlar satmalıma ve işçi 'bulma.1 imkânlarının daha, kolay olduğu istanbul, Ankara ve İzmir'de yerleşmiştir. Başlrcaları, istanbul'da J. Devaızım. 

Amirliği ile bağlı tenkilleri, Hasfcöy ve İzmir'deki Deniz tezgâhları, AukaraVla bulunan Ağır Bakını ve muhallere malzemesi tamir fabrikası ve kar
ma depolardır. 

BÖLÜM : II 

1971 malî yılı Bütçesi global rakamları 

Jandarma Genel Komutaribğmm 1!9'7'2 imali yılındaki hizmetel ritim ifası için teklif edilen bütçe toplamı ($33 243 678) liradır. Bu miktarın 
('782 598 673) lirası (A/ l ) cari harcamalar, (34 49>5 OOO) lirası (A/2) yatırım harcamaflari (16 150 150 OOO) lirası da (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları eetvcllerindedir. 

1972 malî yılı için teklif edilen ödemelk 1971 malî yılma nazaran, cari harcamalarda ('387 9.14 677) lira fazla (13 568 024) lira aoksan, yatınım har
camalarında (26 495 000) lira fazla ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında da (12 862 999) lira fazla (9 599 999) lira noksan olmak üzere 
cem'an (404 104 653) lira fazlası ile teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak 1971 yılımda Maliye Bakanlığı Bütçesine konulmuş bulunan (274 918 596) liralık personel giderleri nazarı dikkate alınırsa gerçek ve net 
bütçe artışı (429 186 057) liradır. 

Takdim edilmiş bulunan matlbu bütçesiuin gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı gibi fazlalıklar kanuni, kadro ve hizmetlerdeki arttığın kar
şılığı olup, teşkilâtın teçhiz ve iskânına, taihsis edilmiş bulunmaktadır. 
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BÖLÜM : III 

Jandarma (Bütçesindeki artış fve (azalışların izahı 

II. (A/ l ) cari niarcamalar cetvelindeki artışın izahı : 
!('A/1) cari harcamalar eetlveliride ('3187 914 677) liralılk bir aritış olup aırltıış sebepleri aşağıya çı'karılrnışitır. 

Lira 

274 999 9'9I9 19'7l yılı Bütçesinde Maliye Bakanlığı Bütçesine (konulan D2.1İU1 askerî personel aylıikları karşılığıdır. 
İli 19919 !999 Aynı şekilde 1971 yılı Bütçesinde Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan 12.112 sivil personel aylıikları karşılığıdır. 
5 75'0 0O0 'Toplu iş sözleşmeleri gereğince '1)2.'280 işçi ücretlerine yapılan ilâveler {karşılığıdır. 

'125 000 Personel Kanunu uygulamasiyle D - L cetveli personel hıkı1 daimî kaidrolara almmalariyle çocuk zammı karşılığı 12.3110 maddesi
ne ilâve edilen, 

60 000 Aynı şekilde Personel Kanunu uygulanııasiyle i) - E cetvel iliklen daimî kadrolara alman personele ödeıııecelk doğum yardımı karşılığı 
12.320 nıaddösine eklenen, 

2 400 000 M. S. B. lığına 'bağlı askerî hastane'! erde tedavi görecek jandarma personelinin tedavi m as rai il arım m M. S. B. lığmea t al elb edilmesi 
neltioesi aritan ihtiyacın karşılanması ve fiyat artışları nedeni ile 12.340 teldaıvi yardımı ve cenaze masrafları maddesine yapılan 
ilâve, 

49 239 '9>9!9 19171, yıllıkla askerî ve sivil personel aylıklarında olduğu gibi Maliye Bakanlığı Bütçesine ikonıılan 12.370 emekli keseneği ödenek 
ihtiyacınım 'kanşıllanıması için eklenen, 

67 009 İşçi ücretlerindeki artılşa paralel 12.380 maddesindeki Sosyal Sigortalar prim ve keseneği artışıdır. 
'32 999 Personel Kanunu gereğkıce istihkakı olan sivil personele verilociek giyim eşyaları 'karşılığı 12J3!91 maddesine eklenen. 

'5'99 :9i9'9 1971 yılırida 12.İ590 maddesinden ödenen sivil personel tayın bedeli karşılığı 1972 yılında 12.302 maddesine eklenen, 
'26 6125 Dem saat üeretllerindeiki artışları karşılamak amaciyle 12.442 J. Astslb. Okulu ders görevleri ücreti maddesi'ne eklenen, 
12 000 Ders saat ücretlerindeki artışları karşılamak amıaciyle 12.449 J. Sb. Okulu ders görevleri ücreti maddesine eklenen, 

1 000 000 Yeni kurulan birlikler ve artan kadro ihtiyacı ile fiyat artışlarını karşılamak amaciyle 12.811 sürekli görev yilluğıı maddesine ek
lenen, 

1 000 000 Yeni kurulan birlikler ve artan hizmelt ihtiyacı ile fiyat artışlarını karşılamak am'aciyle 12.811 sürekli görev yolluğu madesine ek
lenen, 

20 000 Yeni kurulan birlikler ve hiamet artışları ile fiyat artışlarını karşılamak üzere 12.821 müfettişler geçici görev yolluğu maddesine 
iöklenen, 

370 000 1972 yılında 3 yılda yapılması plânlanan Sb. - Astsb. kontrol muayenelerinin 1972 yılına isabet eden kısmının tahakkuku ile fiyat 
artışlarını karşılamak üzere 12.841 tedavi m'addesine eklenen, 
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Lira 

Yeni kurulan birliklerle fiyat artışlarının karşılanabilmesi için 13.110 kırtasiye alımları ve giderleri maddesine eklenen, 
Yeni kurulan birliklerle fiyat artışları karşılığı 13.210 basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri maddesine eklenen. 
ıYeni kurulan birliklerle kadro, fiyat ve hizmet artışları karşılığı 13.130 döşeme ve demirbaş alım ve giderleri maddesine eklemen, 
Fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.140 yayın alımları ve giderleri maddesine eklenen, 
Yetişmiyen ödenek ve kadro artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.190 diğer alımlar ve giderler maddesine eklenen, 
Yeni kurulan birliklerle fiyat artışlarının gerektirdiği1 giderler karşılığı 13.210 su giderleri maddesine eklenen, 
Fiyat artışları ile yeni kurulan birliklerin gerektirdiği giderler karşılığı 13.220 temizlik giderleri maddesine eklenen, 
Yeni kurulan birliklerle fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.230 aydınlatma giderleri maddesine eklenen, 
Fiyat artışının gerektirdiği masraf karşılığı olarak 13.240 bahçe giderleri maddesine eklenen, 
Yeni kurulan birliklerle fiyat, kadro ve hi/jinet atmışlarının karşılığı olarak 13.310 yiyecek, yem, yakacak alını ve giderleri madde
sin© eklenen, 

3 000 000 Yeni kurulan birliklerle kadro, fiyat ve hizmet artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.320 giyim kuşam alımları ve giderleri 
maddesine eklenen, 

19 045 724 Yeni kurulan birliklerle kadro, fiyat ve hizmet aıtıslannm gerektirdiği giderlerle şimdiye kadar M. S. B. lığmca tedarik edilen 
silâh cephane ihtiyaçlarının 1972 bütçe yılıyla bedeli M. S. 13. lığı bütçesine aktarılmak kaydıyla karşılanacağı karara bağlanmış 
bulunduğundan bu ihtiyaçların karşılanması için 13.330 savaş gereçleri ve savaş s toklan alımlan ve giderleri maddesine eklenmesi, 

1 315 000 Yeni kurulan birliklerle fiyat ve kadro artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.350 sağlık araç ve ilâç alımlan ve giderleri 
maddesine eklenen, 

50 000 Fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.360 çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri! maddesine eklenen, 
196 001 Yeni kurulan ve kurulması plânlanan birliklerin gerektirdiği ihtiyaçlarla kadro ve fiyat artışlarının gerektirdiği ihtiyaçların 

karşılanması için 13.370 âni hareket, yeniden teşkilâtlanma ve intikallerle askerî hazırlık]arın gerektirdiği alım ve gidrleri mad
desine eklenen, 

900 000 PTT masraflarının gerektirdiği giderlere yapılan zamların karşılanması için 13.410 maddesine yapılan ilâve, 
650 000 Yeni kurulan, birliklerin ihtiyaçları ile fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 13.420 telefon giderleri maddesine eklenen, 

1 925 Fiyat artışlarının gerektirdiği' giderler karşılığı 13.510 genel komutan taşıt işletme ve onarma giderleri maddesine eklenen, 
15 000 Fiyat artışları ile yeni kurulan birliklerin gerektirdiği giderler karşılığı 14.110 yangından korunma ve sigorta giderleri maddesi

ne eklenen, 
50 000 Yeniden plânlanan kurs programlanın uygulanması ve fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 14.510 kurs giderleri mad-

idesine eklenen, 
6 500 Fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 14.591 moral eğitim giderleri maddesine eklenen, 

50 000 Yreni kurulan birlikler ve fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 14.593 er eğitim giderleri maddesine eklenen, 
29 000 Yeni kurulan birliklerle fiyait artışlannm gerektirdiği giderler karşılığı 14.596 manevra ve tatbikat giderleri maddesine eklenen, 
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Lira 

17 250 Fiyat artışlarının husule getirdiği harcamaların karşılanması için 15.221 «J. Astsb. Okulu» büro giderleri maddesine eklenen, 
2 620 Fiyat artışlarının husule getirdiği giderler karşılığı 15.226 «J. Astsb. Okulu» malzeme alım ve giderleri maddesine eklenen, 

11 000 Fiyat artışlarının husule getirdiği harcamalarla yetişmiyen ödeneğin karşılanması için 15.229 «J. Astsb. Okulu» diğer alım ve gi
derleri maddesine eklenen, 

650 Fiyat artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 15.296 «J. Sb. Okulu» malzeme alım ve giderleri maddesine eklenen, 
5 500 Fiyat artışlarının gerektirdiği giderlerle yetişmiyen ödeneğin karşılanması için 16 116 «Basımevi Md. lüğü» malzeme alım ve gider

leri maddesine eklenen, 

10.000 Fiyat artışlarının gerektirdiği giderlerle yetişmiyen ödeneğin karşılanması için 16.711 makam temsil giderleri maddesine yapılan 
ilâve, 

1 500 Fiyalt artışlarının gerektirdiği giderler karşılığı 16.730 tören giderleri maddesine eklenen, 
30 568 Yeni kurulan birliklerle fiyat ve hizmet artışlarının gerektirliği giderler karşılığı 16.820 makina ve teçhizat onarımı, maddesine 

eklenen, 

381 914 677 (A/ l ) cari harcamalar cetveli artışlar toplamıdır. 

2. (A/ l ) cari harcamalar cetvelindeki azalışın izahı: 
İki cetveldeki (13 568 024) liralık azalışın izahı şöyledir. 

14 999 1971 yılında kullanılmıyan bu öd (incik 1972 yılında gerektiğinde aktarma yapılarak kullanılabilmek üzere bir liraya indirilerek 
12.410 fazla çalışma ücreti maddes inden indirilen, 

1 500 000 ıSivil personele ödenmekte olan tayın bedelinin 1972 bütçesinde bu bölümden ödenmesi mümkün olmıyacağından ve personel gider
lerinden noksan kalacak meblâğın Maliye Bakanlığınca karşılanacağı kabul edilmiş bulunduğundan 12.530 tayın bedeli ve iaşe be
deli maddesinden indirilen, 

297 000 Personel giderlerinden eksik kalacak istihkakların Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmak üzere tenzilât 
yapılması bildirildiğinden 12.540 hizmetleri tazminatı maddesinden indirilen, 

500 000 Uçuş hizmetlerinde yapılan kısıtlamalar neticesi 12.590 maddesinden yapılan indirim, 
15 000 Teşkilâtın motorlu vasıta ile donatılması amacına hizmet edildiğinden hayvan alımlarından yapılan kısıı'tlanı'a neticesi 13.340 hayvan 

alımları, tazminleri ve giderleri m•addesirıdon indirilen, 
780 Fiyat artışları nedeniyle 15 291 «Jandarma Subay Okulu» büro giderleri maddesine eklenen. 

11 240 000 Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilâtında mevcut sıhhî imkânlardan yoksun binaların bir kısmı 1971 yılı içerisinde onarımları ya
pılarak geliştirilmiştir. 1972 yılında onarımlarının yapılması plânlanan binalar için 1971 yılma nazaran 16.810 bina onanını madde
sinden indirilen, 
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13 5G8 024 (A/ l ) cari harcamaları cetveli azalışlar toplamıdır. 

3. (A/2) yaJtırmı harcamaları ceıtyelindefei artışın izahı : 
•Bu cetveldeki artışların toplamı (26 495 000) lira olup bunun (15 695 000) TL. sı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılarak 
J. Sb. Astsb. lojmanları ile J. Subay Asıtsubay Okulları ek inşaatlarında ve Van, Hakkâri, Mardin'de yapılacak subay gazinosu 
inşaatlarında kullanılacaktır. 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde kalacak olan (10 800 000) lira ise yol iş makinaları, personel nakli için alınacak bir adet 
otobüs ile kıyı ve kara sularımızın muhafazasında kullanılacak sahil muhafaza botları ile cihazlarının alım ve onaranlarında kul
lanılacaktır. 
(26 495 000) liralık artışın nedenleri ve yapılacak işler aşağıya çıkarılmıştır. 

13 010 000 Jandarma Teşkilâtı idare binaları, Jandarma Dikimevi binası, seyyar jandarma birlikleri kışla inşası ile Van, Hakkâri, ve Mar
din'de inşa edilecek subay gazinosu yapımına kullanılacaktır. Göçen yıldan başlanıl iniş halen devam eden inşaatlara ait ödenekler Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine konulmuş olduğundan bu miktar yalnızca bu yıl inşasına başlanacak yeni işler karşılığıdır. (Mad
de 22.656) 

685 000 Zaruri ihtiyaç yerleri olan Bingöl, Hozat ve Seferihisar'da yapılacak lojmanların birinci yıl harcamaları karşılığı 22.711 maddesine 
yeni başlanacak işler karşılığı eklenen, 

2 000 000 Jandarma subay, astsubay okullarının ek inşaatları karşılığı 22.295 maddesine yeni başlanacak işler karşılığı eklenen, 
500 000 Yol iş maknı'alarmm alnın için devalüasyon kararının meydana getirdiği kur farklarının karşılanması için 23.611 maddesine ek

lenen, 
300 000 Personel naklinde kullanılmak üzere alınacak 41 kişilik otobüs bedeli olarak 23.612 maddesine eklenen, 

10 000 000 Kıyı ve kara sularımızın muhafazası için satınaiınacak sahil muhafaza botları ile cihazlarının alını ve onarımlaıı karşılığı 23.614 
'maddesine eklenen, 

4. (Â/3) Sermaye teşkili, vs transfer ^areamaları cetvelindeki artış ve 'azalışın izahı : 
Yapılması plânlanan Jandarma Teşkil;'•' ::ıa ait binalar w lojmanlarının arsaları :ile satıuahnacak binalar ve yasak bölge içinde olduğundan istim

lâkin. gereken hudut senitlerinin i:-;ibulak bedeli olarak 1973 yılma nazaran (6 000 000) lira noksanı; 6535 sayılı Kanuna göre verilecek' tazminat 
bedelleri ile kabir yaptırma giderlorindeii (6İ3 n'M\) iiıa fazlası Kamu i klisadi Teşebbüsleri ile şahıslara olan borçların tasfiyesi için (12 243 999) 
lira fazlası (3 599 999) lira noksanı olmak üzere cem/an sermaye teşkili ve transfer harcamaları Imlümlminden (12 862 999) lira fazlası (9 599 999) 
lira noksanı ile (16 150 000) lira teklif edilmiştir. 
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BÖLÜM : IV 

1971 malî yılında yapılan işler 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tenkid ve temenniler : 
J a n d a r m a dene ! Komutanl ığ ı 197.1 yılı Bütçesinin T. B. M. M. nin muhtelit ' kademelerinde müzakeresi sırasında sayın senatör ve milletve

killeri t a ra f ından yapı lan tenkid ve ileni sürülen temenniler in d ikkat le ele alındığı ve lamlardan mümkün olanların tashih veya ifa edildiği görül
müş ve memnuniyet i mucip bulunmuştur . 

2. Personel durumu ve alınan tedibirler : 
. (1) ıuri bölümde arz ve izah edilen j anda rma görevlerini ifa. (itmek üzere emniyet ve asayiş ile görevli sabit jandarma, birliklerine ÜO f)8;î İçişi 

ayrı labilmiş bu lunmaktad ı r . 
Bu d u r u m d a ar tan nüfus ve çoğalan j anda rma görevleri muvacehesinde 100 Kur lik görev sahasında :> ve 1972 nüfus tahminine göre İl! 000 

kişiye bir j andarma eri isabet e tmektedir . 
Dünya istat is t iklerine göre bu r a k a m oldukça düşük tür . Bununla birlikte görevlerin lii'asmda büyük gayret ve fedakârlıkla çalışıldığı, asayiş 

rakamlarının te tk ik inden anlaş ı lmaktadır . 
Halen j a n d a r m a subayı noksanlığı personel bakımından en büyük problem olarak görülmektedir . -Jandarma Teşkilâtı bulunan (Merkez ilçeler 

dâhi l) (hV2 ilçeden ha Um. 280 irinde muvazzaf j anda rma subayı bulunmakta ;>f)2 adet ilçe de j anda rma komutanlığına vekâlet edecek ni tel ikteki ast
subaylar tarafından, yönet i lmektedir . Böylece, ilçelerin % 44 ü subay % f)(> sı as tsubaylar ta ra f ından yöneltilmiş olmaktadır . Geçen, yıllara nazaran 
ilçeleri yönet en subay nisbetinde ar t ış kaydedi lmediği görülmüştür' . Bu halin giderilerek küçük rütbeli subay ihtiyacının karşılanması için Perso
nel Kanununun get irdiği sözleşmeli subay alımı düşünülmektedi r . 

Balen 247 ilçe merkezinde polis teşkilâtı yok tu r . Bu hizmetleri de j andarma görmektedir . Subay kaynakla r ından istifade ile mezun adedi ar t ı 
r ı larak i lerideki yı l larda noksanlar ın tamamlanınıası için tedbir alındığı mcnminlyetlc müşahede edilmiştir. 

Bundan başka 1!)71 yılında sabit j anda rma birlikleri personel noksanlarının tamamlanmasına birinci derecede ('incelik' verildiği, kadrodaki ar
tışın asayiş ve emniyetle görevli birliklere tahsis edildiği öğrenilmiş bulunmaktadı r . 

Kadronun hizmetlere; dağı t ımında ve a t anma la rda asayiş bakımından, önem arz eden il ve ilçeler önplâııa a l ınmakta , personelin ehliyeti, bölge 
hizmeti ile aile durumu ve istediğinin göz önünde bu lunduru lduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir . 

3. Kara, denilz ve hava araçları ile telsizlerin durumu : 
B ü t ü n yurt sathında kara hudut lar ı ve kara sular ında görev yapan .Jandarma Teşikla tmm son yıllarda, hızla yapı lmakta olan yollar, süra t lenen 

traf ik akımı, a r tan toplum olayları karşısında nakil araçları ve muhabere cihazlarına olan ihtiyacı da büyük ölçüde ar tmışt ı r . 
Vaka. mahallerine sürat le yetişmek, kuvvet kaydırmak', haber alıp icabeden yerlerde sürat le tedbi r almak gerekmekte ve bu hizmetler sürat l i mo

dern araç ve t elsiz I ere4 ih t iyaç göstermektedir . 
.1971 yıl ında .'289' pikap, 90' kamyon, 22 ambulans öl() telsiz alınmıştır . Bununla birl ikte hali hazır motorlu vasıta silâh ve muhabere 

cihazları d u r u m u ihtiyaçları karş ı lamaktan veya kadrolar ı t amamlamaktan pek uzaktır . 
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3 yılda imâli plânlanan G adet sahil muhafaza botunun 'mukavelesi yapılmış inşaata girişilmiştir. Modern sistem ve gereçlerle mücehhez jandar
manın çok daha müessir vazife göreceği malûmdur. 

4. Resmî bina lojman durumu : 
Yurdun en uzak ve mahrumiyet yerlerine kadar dağılmış ve hizmet ifa eden jandarmanın gerek görev yaptığı binalar ve gerekse personelin 

ikamet edeceği lojmanlar yeterli değildir. 
Hali hazır durum şöyledir. 

1972 de Bakiye 
ulaşılacak ihtiyaç 

Tüm ihtiyaç sağlam bina (halen köhne Mevcut 
adet seviyesıi olan) yüzdesi 

Resmî bina 3 (J9(i 1 442 2 254. % 119 
Subay, astsubay lojmanı (daire) 9 579 1 441 8 138 % 13,5 

Eksik görülen binalar ya otu ruloı uyacak kadar dar harap ve kerpiç ve gayrimüsait binalar durumundadır. 
Jandarma Genel Komutanlığının yatırım konusuna göre çeşitli inşaat işleri 8611, 18(5, 190 sayılı kanunlara göre Bayındırlık Bakanlığınca yü

rütülmektedir. 
Bu ödeneklerin .Jandarma .Bütçesinde kalması ve Millî Savunma. Bakanlığında olduğu gibi Jandarma Teşkilâtında da inşaat yapıma ve yaptırma 

yet kişimin verilmesinde fayda mülâhaza edildiği, aynı ödeneklerle er gücü ve iş m akma] arından 'da. istifade imkânları eklenerek daha fazla bina, 
yapılabileceği dolayısiyle iskân probleminin daha çabuk halledileceği ifade edilmiş ve mâkul karşılanmıştır. 

Sayın Komisyonumuz ve Yüe Meclisin tas\\ bine de mazhar olacağını ümit 'etmekteyiz. 

5. Silâh ve teçhizat : 
Jandarma Teşkilâtının elindeki silâhlar genel olarak 17Ü(J saydı Kanuna, istinaden M. S. Islığından alınmış eski modellerdir. Fakat modern 

otonıaltik silâhlarla teçhiz edilmek üzere yapılan plânın, uygulanmasına geclllmiş olduğu ve kısmen, bâzı birliklere verildiği öğrenilmiştir. Bu 
modernleşmenin bütün birliklere teşmilinde zarureti ve fayda, mülâhaza, etmekteyiz. 

6. Jandarma BasımeviıniM. durumu : 
Jandarma Basımevi artan iş hacmma rağmen hâlâ daha. 1914 yılından beri çalıştırılan bâzı mı akmalar ve en genci 15 yaşındaki diğer makina-

laria çalışmaktadır. Bu ıııalbaanın behemahal elden geçirilmesi ve çok artmış bulunan baskı ihtiyacını karşılar duruma getirilmesi gerekli
dir. 1972 yılında «n ay. 1 dizgi 2 baskı makinası ile yeteri kadar hurufat ve diğer malzemesinin temini icabeti e çektir. Bu maksatla bütçeye 3 mil
yon eklenmesi lüzumludur. 

7. Eğütliim ve diğer hizmetler : 
Jandarma Teşkilâtına acemi olarak gelen erler çeşitli eğitim merkezlerime sevk edilerek mesleke yararlı hale getirilmekte ve omdan sonra, gö

reve sevk edilmektedir., 
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l i u rneyanda olkuma - yazıma bilmiyen va tandaş la r da bunu öğrenmektedir . -Jandarma, Teşkil lerinin iht iyacı olan şoför ve maıkinlist personel, 
şoför eğitim m erke/J erinde yet iş t i r i lmektedir . 

8. Emniyet vıe asayiş duntmn : 
1967 yılımdan 1970 yılına kadar birer yıllık ve 1971 yılı 10 ay tok olmak üzıcre asayişe müessir (gasp, Koygun, öldürme, j a n d a r m a ile müsademe 

veya j a n d a r m a y a tecavüz, ceza evinden toplu firar, kasten yangın, silâhlı kadın ve kız kaçırma, cebren. ırza, geçme, meskene silâhlı tecavüz köy
ler ve aşırdiler a ras ında silâhlı çatışma, büyü/k baş hayvan lı imsiz lığı gibi.) olayların seyri aşağıda gösterilmiştir . 

1971 
(10 

Asayişe müessir olaylar 1967 1968 1969 1970 ayl ık) 

Toplam olay adedi 4 056 4 289 4 100 ,'J 701 2 760 
Toplam suçlu adedi 8 848 9 144 8 491 7 694 5 864 
Toplam yaka lanan adedi 7 900 8 176 6 908 0 588 5 15.1 
Toplam tak ip te kalan adedi 888 9(kS 1 58;5 1 106 7i:> 

Türkiye 'de .suçların teısekkül ünde en mühim unsur ekonomik ve sosyal problemlerimizdir . 
Diğer bölümlerde jandanmamın mevcut imkân la r ım açıklamış bu lunduğumuzdan buradaki suç azalmasında önleyici zabıta görevlerinin iyi ya-

pdmıaMmm rolü o lduğu ifade edilebilir. Ekonomik siosyal ve kültürel, gel işuıdere paralel olarak SIK; mik ta r ında değişmeler- beklenebilir. Bu a r ada 
zabıta kuvvet ler in in de daha iyi görev yapacak seviyeye getiri lmesinde, teçhizinde büyük faydaları olacağı muhakkak t ı r . Bu t a k d i r d e suç fail
lerinin yakalaıimaısı o ran ındak i yükselmeler yeni •suç. işlenmesini de önleyici rol oynıyacakt ı r . 

9. KaçalkçiLİılk olaylar ı : 
1967 - 1971 yıl ları a rac ındaki kaçakçılı'k olaylarının bâzı ralkamları aşağ ıya çıka ITI niştir. (1971 yılı 10 aylıkt ır . ) * 

1971 
(10 

1967 1968 1969, 1970 aylık) 

Toplamı, olaıy adedi 2 88:5 lî 517 :i 019. I İ İ0O 2 875 
\ a k a J a n a n failler (diri) " 1 2 6 5 1 :î54 1 710 1 644 2 065 
Yakalanan » (ölü) 18 i:j 18 10 12 
Rayiç 'kıymeti (milyon) 46,5 ;!4,1 o7,7 00,9 57,5 

Kaçakçı l ığın ilik medenin ekonomik olduğu malûmdur . Yukarda görü ldüğü gibi ele geçen kaçak eşyanın ve müdahale edilen olay adedin in arıtmak
t a olması zabı tanın görevini ifa ett iğini, fakat ekonomik ve sosyal tedbir ler in yeterl i olmadığını gösıtermıektodir. 

file:///akaJanan
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Kavakçılık bilhassa; silâh, mermi, çakmak, ipekii ve sair mensucat, tekel maddeleri, canlı hayvanlar ve uyuşturucu «maddeler çeşitlerini ihtiva 
ekmektedir. Diğer konularda olduğu gibi Jandarma Kuvvetlerinin takviyesi meyanında ekonomik tedbirlerin bu konuya hal çaresi teşkil edeceği ka
naatindeyiz. 

10. 1971 ımalî yıih ıBütçesdaıin, uy&ûmmsmâa, çekilen malî güçlükler : 
1971 malî yı'l/ı Bütçe uygıılamasında başlıca iki noktada güçlükle karşılaşıldığı beyan edilmiştir., 
a) Fiyat artışları : Yıl içindeki âni yükselmeler bütçeyi bâzı bölüm ve maddelerde yetersiz hale getirmiştir. 
b) -Nakit (liklid) sıkıntısı : ödenek bukınduğu ve hizmet görüldüğü, evrak tamamlandığı halde; bilhassa aybaşı ve yıl sonlarında, istihkak 

sahiplerine alacaklarının ödenmesinde, avans ve (kredi tedarikinde güçlükler çekilmiştir. 
11. 1971 Bütçesinin ıdiğer uygnlaanıaları : 
Bütçe ile alman ödenekler âzıami (tasarrufa riayetle kullanılmış ve (R) formıüllterine uyulmuştur. 
Askeri Personel Jandarma Dikimeıvinde imâli mümkün olan bültün teçhizat ve giyim eşyası bu müessesede; araçların ve cihazların büyük 

onarımları Ağır Bakım fabrikaları ve diğer kademelerinde yaptırılmıştır. Döşeme ve demirbaş eşya kullanılmasında lükse kaçılmamış standart 
(malzemeler Devlet Malzeme Ofisinden sağlanmıştır. Büyülî: onarım ve inşaat hizmetleri Bayındırlık Bakanlığına Jandarma Gıenel Komutanlığı 
için konulmuş ödene'Merden yaptırılmış ve (2 Ö00 000) liraya kadar olan onarım ve inşaatlar teşkilâtın kendi imkânlarının da katılması ile bina 
onarım maddesinden yaptıriuiıınştır. 

BÖLÜM : V 

1972 fbütçe iteklifinin ıgetiraseği yenüMer 

'Teklif olunan l!972 Jandarma Bütçesi kabul buyurulduğu takdirde araç, gereç ve teçhizaıt bakımından nispî ilerleme kaydedileceği1 ve dlolayı-
siyle hizmetti başarma gücünün artacağı muhakkaktur. Bu cümleden olarak ('20) adet ileri kademe taktik aracı, 150 jeep, 21115 pilkap 100 unimog ara
zi kamyonöti, 28 ambulânls, 51 kamyon alınması silâh ve telsizlerin takviyesi plânlanmış buluLimaktadır. 

'1'972 Jan'darma Grenel Komutanlığı Bütçe teklifindeki ödenekler fiilî kadrolara yetişecek miktarda öluıp, tasarruf imkânı görülememiştir. 
Personel gideri Ödeneklerinden bir kısmı geçen yıllarda olduğu gübi Maliye Bakanlığı Bütçesinden ve gerektiğinde tamamlanabilecelktir. 
Daha fazla ihtiyaç duyulduğu hailde Devlet Plânlama TeşkilâJtıaın vizesinden geçirilelbiLen yatırım oelttvelindelki ödenek ve kamulaştırma bedeli 

yetersiz bulunmuştur. 
BÖLÜM : VI 

Görüş, teüdif v« temennüerimiz 

1. Jandarma teşkilâtının duş ülkelerden getirdiği asfleerî cihaz, tecjhizat ve araçlardan GümTÜk ve Tekel Bakanlığmıca alınan ver»gi lö'Tİ bütçe 
Kanunu (R) cetvelime eklenen bir fıkra ile kaldırılmış Gümrük Vergisi muafiyeti sağlanmışsa da (bunun bu yıl Bütçe Kanunu metin kusanına alı
narak Daımıga Resmi muafiyeti ile birlikte devamlı uygulaması temin edilmelidir. Emniyet ve asayişin sağlanmatsı ve kaçakçılığın men ve takibi 
gibi çoik önemli görevleri idari yönden İçişleri Bakanlığına bağlı olarak yürüten Jandarma Teşkilâtı : 1706, 211 ve 926 sayılı kaaıunlara göre de, 
talim, terlbiye ve kismıi ikmal bakımından Genelkurmay Başkanlığına ve Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir kurukışitur. 
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özellikle seferde mevcudunun büyük bir kı'sıtnı yurt «avunması 'bakımından Silâhlı Kuıvvetlene bağlı olarak çalışacağından 5383 sayılı Gümrük 
Kanununun 1!7 nci maddesindeki Gümrük ve Damga Resmi muafiyetinden faydalanmasının kanuni (bir icap olduğu bu kanun tadili yapılıncaya ka
dar Gümrük ve Damigia Resminden muafiyetin hütçe kanunu ile sağlanması gerektiği 'kanaatindeyiz. 

!2. Jandarma G^ncl Komutanlığı T9'54 - 1971 yılları arasında alacaklılarına henüz öd emmemiş. (400 000) lira civarında laırşılılksız ve (13 000 000) 
lira civarında karşılıklı ıborcu olduğu öğrenilmiştir. Bu borcun tasfiyesi için ek (»denek verilmesi veya aktarma halkıkıındalki teşelblbüs henüz sonuç
lanmamış, fakat 1971 yılı içinde (1(6 900 000) Tl. lik eski 'borçlar ödenmiş ve diğer borçların tasıfiyesi için Ibahsedi'lcn miktardaki ödenekler 19712 
'bütçesine konulmuştur. Birçok vatandaş ve iş sahibini ilgilendiren bu konunun biran evvel. nıdtioeleudlrilimefcini ve Devletin, hakiki ve hükmi şa
hıslara iborçlıı bırakıl m aımaısını temenni ederiz. 

13. 1972 malî yılında Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli hizmetlerinde arzu cdil.cn seviyede başarılı olabilmesi ve Sayın. Maliye Bakanı' ta
rafından ifade Duyurulduğu üzere U97İ2 yılında elk ödeneğe ihtiyaç duyulmama'siı için bütçesinin aşağıda gösterilen bolüm ve m'alddelerine hizalarımda, 
gösterilen miktarlar kadar ilâve yapılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu ödenekler, yeni teişkil edilen asayiş biri ilkleri 'binalarınım oturulur duruma getiril'm esinde ve onarılmasında, inşa, edilelbi'lecek binaların ar
salarının istimlâk ve satın alınmasında birliklerin 'vasıta ve .modern silâh ihtiyaçlarınım kısmen temini ile yalnız leratın yetişmiyem beklenme bedeli
nin yeter seviyeye getirilmesi ve Jandarma Basım ovinin iş görelbilejcek haile getirilmesi için zaruri görülmelktediir. 

Bahsedilen tayın bedeline ve iaşe masraflarına sulbay ve asltsulbaylara uzman çavuş ve sivil memurlara ödenmekte! olan tayın becldli dâhil değil
dir. 

îlsıti'mlıak 'bedeli olarak ilâveten istemen (7 070 000) Tl. nın (4'500 000) liraısı hudutlurda evvelce istilmlâik edilerek engellemmiş saha içinde kalan 
arazi 'bedelidir. Bu patfanın hak sahiplerine ödenmesi Anayasa gereğidir. 

Jandarma, Genel Komutanlığı 197(2 malî yılı Bütçesine ilâve .edilmek istenen ödenekler : 
Eklenecek 

'milktar 
Bolümü Maddasi (Reşidi Lira, 

1(2.000 12.1530 Tayın ve iaşe bedteli 13 000 000 
13.000 H3.3I30 Savaş gereçleri ve savaş stoklam alımı ve güderleri '20 000 000 
16.000 16.810 Bina onanım 14 ,2150 000 
312.000 32.100 Kamulaştırma ve satımalma bedeli 7 Ö70 OOO 
2İ3.O00 I23J611 Yol, iş ve matbaa maMnala/rı ve teçhizatı alım ve büyük onari'mları 3 000 OOO 
13.000 13J310 Yiyecek, yem ve yakacak maddeleri alım ve giderleri 20 000< 000 

http://ckiil.cn
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BÖLÜM : VII. 

Yukarda çeşitli yönleri ile arz ve talkdim edilmiş bulunan Jandarma Gren el Komutanlığıma 1972 malî yılı Bütçesinin her türlü tasarruf tedlbir-
leri ve âzami 'gayröt çerçevesi içerisinde hazırlanmış bulunduğuna; jandarma teşkilâtımın elindeki imikâolan en iyi' şekilde kullanıldığınla, üsttün 
gayret ve fedakârlıklarla hizmet gördüğüne ve takdirlerinize lâyık olduğuna kanaat getirmiş bulunmaktayız. 

Bjüküm'et programında yer aldığı ve kalkınma plânı sitratejisimde belirtildiği gibi emniyet, huzur ve asayişin sağlanması jandarma teşkilâtımın 
takviyesi île mümikün olacaktır. Bu sebeplerle temenniler bölümlünde açıkladığımız ödenek ilâvelerinim de yapılarak Jandarma Bütçesinin kabulü
nü s&ygılarımıızla dileriz. 

EAPOETÖELER 
Salih Tanyeri Ahmet Karaaslan Naci Çerezci 

C. Senaltolsuı ıGaızian'tep Üyesi Malatya Milletvekili Niğde Milletvekili 
Rasim Cinîısli 

E raurum üYIi'llettvekili 
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(A/ l ) CABİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.111 Askerî personel aylıkları 
12.112 Sivil personel aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 S. S. K. kesenek ve prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

1971 öd©neğ! 
Madde Dölüm toplamı 
Lira Lira 

124 435 745 

1 
1 

12 250 001 

12 250 
1 

000 
7 597 934 

2 515 
350 
360 

3 100 
140 

1 132 

000 
000 
000 
000 
000 
1 

931 
1 

123 375 

15 000 
22 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe İşitenleri Komisyonca kaibul edriflten 
Madde Dölüm toplamı Madde Dölüm toplam» 

Lira Lira Lira Lira 

469 867 190 482 867 190 

287 000 000 

275 000 000 
12 000 000 
18 000 001 

1 
18 000 000 
60 163 000 

2 640 000 
400 000 
360 000 

5 500 000 
140 000 

49 240 000 
1 200 000 

83 000 
600 000 

147 001 

287 000 000 

275 
12 

000 000 
000 000 

18 000 001 

18 
1 

000 000 
60 163 000 

2 

5 

49 
1 

640 000 
400 000 
360 000 
500 000 
140 000 
240 000 
200 000 
83 000 
600 000 

147 001 

1 
22 000 

1 
22 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DERS ÜCRETLERİ 
12.442 J. Asb. Ok. ders görevleri ücretleri 
12.449 J. Sb. Ok. ders görevleri ücretleri 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.530 Tayin bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmet eri tazminatı 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 1475, 6535, 144, 1256, 1323 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek tazminatlar 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

12.600 Ödül 
12.620 1706, 7268 ve 926 sayılı kanunlar gereğin

ce verilecek ikramiyeler 
ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.712 Görevsel temsil giderleri 
12.720 Hâkim ödeneği 
12.730 Özel kanunları gereğince verilecek diğer 

ödenekler 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

— 357 — 

Wtî ödeDeğl 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

48 375 
38 000 

97 000 001 

91 500 000 
4 000 000 

Bukümetçt 
Madde 
Lira 

75 000 
50 000 

94 702 756 

90 000 000 
3 702 755 

1 500 000 
360 001 

1 

360 000 
151 003 

151 
1 

000 

1 
1 

6 953 428 

1972 yılı için 
»e isıtenlen Komiıaıyonıca kafbul <edSien 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

75 000 
5a ooo 

107 702 756 

103 000 000 
3 702 755 

1 000 000 
360 001 

1 

360 000 
151 003 

1 
151 000 

1 
1 

9 343 428 

1 000 000 
360 001 

1 

360 000 
151 003 

1 
151 000 

1 
1 

9 343 428 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 8 661 000) 

/ / - Yurt dışı yolluklar". 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
] 2.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
1.2.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 682 428) 

— 358 — 

1972 yılı için 
1971 ödsneğî Hükümetçe ifttieai'eaı Komisyonca k,a<bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 000 4 000 000 4 000 000 

1 500 000 2 500 000 2 500 000 

170 000 190 000 190 000 

2L 000 21 000 21 000 
1 450 000 1 450 000 1 450 000 

130 000 500 000 500 000 

15 675 15 675 
356 250 356 250 

1 1 

1 1 
1 1 

282 000 282 000 

15 
356 

675 
250 

1 

1 
1 

282 000 

28 500 28 500 28 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ" ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
1.3.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
1.3.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 

— 359 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe olstiestien Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topîamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 992 500 

850 000 

400 000 
688 750 
43 750 
10 000 

3 979 750 

1 400 000 
470 000 

2 075 000 
4 750 
30 000 

232 996 535 

84 000 000 
52 000 000 

249 976 860 289 903 260 329 903 260 

2 820 000 

1 000 000 

500 000 
1 250 000 

55 000 
15 000 

5 535 000 

2 000 000 
500 000 

3 000 000 
5 000 
30 000 

268 988 260 

97 000 000 
55 000 000 

2 820 000 

1 000 

500 
1 250 

55 
15 

5 535 

000 

000 
000 
000 
000 

000 

2 000 000 
500 000 

3 000 000 
5 000 
30 000 

308 988 260 

117 000 
55 000 

000 
000 

91 117 536 110 163 260 130 163 260 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Riyaset Divanınca istenen Komisyonca kabul edilen 

Bölüm Madde 

13.340 
13.350 

13.360 
13.370 

13.380 

13.410 
13.420 
13.430 

Ödeneğin çeşidi 

Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 
Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
Ani harekât, yeniden teşkilâtlanma ve in
tikallerle askerî hazırlıkların gerektirdiği 
alım ve giderleri 
Malzeme alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 

Madde 
Lira 

25 000 

1 185 000 
165 000 

3 803 999 
100 000 

9 750 000 

900 000 
350 000 

8 000 000 

Bödüım toplamı 
Lira 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

10 000 

2 500 000 
215 000 

4 000 000 
100 000 

11 300 000 

1 800 000 
1 500 000 
8 000 000 

Lira 
Madde 

Ldrta 

10 

2 500 
215 

4 000 
100 

11 300 

1 800 
1 500 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

000 
000 

000 
000 

000 

000 
000 

8 000 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Genel komutan taşıt işletme ve onarma 
giderleri 8 075 10 000 10 000 

KİRA GİDERLERİ 
L3.610 Kira bedeli 1 250 000 1 250 000 1 250 000 

14.000 HtZMET GİDERLERİ 1 500 002 1 650 502 1 050 502 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HtZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 150 000 165 000 165 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitimi giderleri 
14.593 Er eğitim giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 1 035 500) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

— 361 — 

1972 ytfı için 
1971 ödeneği Hüfciimetçe fiatenuem Komisyonca feaibul edıüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l ira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 10 000 10 000 

1 

1 340 000 

300 000 
40 000 

43 500 
G00 000 
85 500 
100 000 
171 000 

201 031 
1 . i 

1 

1 475 500 

350 000 
40 000 

50 000 
650 000 
85 500 
100 000 
200 000 

231 771 

1 

1 475 500 

350 000 
40 000 

50 000 
650 000 
85 500 
100 000 
200 000 

231 771 

201 030 231 770 231 770 
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1972 yılı için. 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

JANDARMA ASTSUBAY OKULU Gİ
DERLERİ 

15.221 Büro giderleri 42 750 60 000 60 000 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 45 650 48 270 48 270 
15.229 Diğer alım ve giderleri 14 000 25 000 25 000 

(Jandarma Astsubay Okulu giderleri top
lamı : 133 270) 
JANDARMA SUBAY OKULU GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 40 780 40 000 40 000 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 43 350 44 000 44 000 
15.299 Diğer alım ve giderleri 14 500 14 500 14 500 

(Jandarma Subay Okulu giderleri top
lamı : 98 500) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.851 Büro giderleri 4 1 1 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 10 000 10 000 10 000 

35 450 

L 
34 500 

949 

32 138 382 

40 950 

1 
40 000 

949 

20 945 950 

40 950 

1 
40 000 

949 

20 945 950 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 
14.000' 
15.000 
16.000 

GİZLİ HİZMETLER GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÜREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

.16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

OAHi HAHCAMALAR TOPLAMİ 

1971 ödeneği 
Madde Bödüım toplamı 

Lira Lira 

600 000 

83 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe aföıtenleın Komisyon'ca fealbul edüen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

600 000 600 000 

95 000 95 000 

10 000 
35 000 
38 500 

31 409 432 

:U 240 000 
169 432 

124 
249 
1 

32 

435 
976 
500 
201 
138 

745 
860 
002 
031 
382 

408 252 020 

20 000 
35 000 
40 000 

20 200 000 

20 000 000 
200 000 

469 
289 
1 

20 

867 
903 
650 
231 
945 

190 
260 
502 
771 
950 

782 598 673 

20 000 
35 000 
40 000 

20 200 000 

20 000 000 
200 000 

482 867 190 
329 903 260 
1 650 502 
231 771 

20 945 950 

835 598 673 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

0 Yapı, tesis ve büyük onaranı giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 

KONUT SEKTÖRÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

0 J . ?Sb. ve Assb. lojmanları yapı tesis ve 
büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Baknlığı Bütçesine) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe Sstıeısen K^miisyoritca kalbııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

15 €95 000 

13 010 000 

685 000 

2 000 000 

8 000 000 18 800 000 18 800 000 

8 000 000 18 800 000 18 800 000 



25 — Jandarma Genel Komutanlığı 

BSfâss Madde ödeneğiü çeşidi 

23.611 Yol ve iş makinaları alım ve giderleri 
23.612 Taşıt alımları 
23.614 Sahil muhafaza botları ile cihazlarının 

alım ve onarımları 

— 365 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe 'üstlemeaı Komisjyoaıea feaibul edâlLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 1 500 000 1 500 000 
300 000 300 000 

7 000 000 17 000 000 17 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖÜÜIJ, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.621 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazmi
nat 

35.642 Kabir yaptırma giderleri 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(1EÇEN YILLAR BORÇLARI' 
Kesim toplamı 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istieınian Komilstyo'nca kaibul edilen. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 000 000 

137 000 

112 000 
25 000 

4 750 000 

8 000 000 

137 000 

4 750 000 

2 000 000 

2 000 000 

750 000 

(50 000 

700 000 
50 000 

13 400 000 

13 400 000 

2 000 000 

750 000 

700 000 
50 000 

13 400 000 

2 000 000 

750 000 

13 400 000 
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1972 yılı için 

Bölüm 

32.000 

35.000 

36.000 

Madde 

36.310 

36.320 
36.350 

Ödeneğin çeşidi 

Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

150 
4 599 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 
999 

1 

8 000 000 

137 000 
4 750 000 

12 887 000 

Hükümetçe Mlemteoı 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 000 
1 000 000 

400 000 

Lira 

2 000 000 

750 000 
13 400 000 

16 150 000 

Komiısyooiıea baibul edüllen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

12 000 000 
1 000 000 

400 000 

Lira 

2 000 000 

750 000 
13 400 000 

16 150 000 
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Rapor 
Bütçe Karma (Komisyonu ISayın Başkanlığına 

Millî Uğitim .Bakanlığının 1971 yılı çalınmaları ile J972 yılı. Bütçe Kalkınma Plânı ve yıllık programların eğitim hedefleri esas alınarak ince
lenmiş ve bu rapior hazırlanmıştır. 

Sa.ygiyle a re ederiz. 

IİAPOKJTÖHMJUR 

Afyon Senatörü İzmir .Milletvekili \ iğde Milletvekili' Amasya Milletvekili 
Hamdi |HamamcıoğJlu Kemal önder Nuri Kodamanoğiu ISalih Ayiğün 

I. BÖL İMİ 

Eğitim, Plânlama ve denetleme hizmetleri 

1. Talim ye Terbiye Dairesi Başkanlığı : 
Kanun, tüzük, yönetmelik, program ve ders kitaplarını tetkik, etmek ve ettirmek, icaı!>edeidci'i bizzat hazırlama'k ve hazırlatmak, Millî Eğitim. 

Şûrasının. tetkikine sunmakla yükümlüdür. 
a) Türk Millî Eğitim Sisteminin ve programlarının yenileştirilmesi : 
Millî Kğitim sistemimizi gelişim toplumumuzun, ihtiyaçlarına cevap verecek ve kültür özelliklerimizi geliştirerek, sosyal ve ekonomik kalkın

mamızı destekliyecek ve hızlandıracak bir yapıya sahip kılmak Millî Eğitim Hakanlığının esas görevidir. 
Bu görevle ilgili olarak 1970 yılı programı icra plânında yer alan 49(J numaralı tedbir bir devamlılık özelliği taşımaktadır. Sözü geçen 

tedbirde : 
«Orta ve yüksek öğretim, kademeleri arasındaki kopukluğu güler inek. amaciyle modern (-ağda geçerli ve yüksek öğretimde gerekli olan ferdî 

nitelikleri öğrencilerde geliştirmek üzere çeşitli kademelerde eğitim programlarının yeniden düzenlenmesi için yapılan hazırlıklara bütünlük ka
zandırılacak v hız verilecektir.» İfadesi yer almaktadır. 

Bu tedbiri kapsıyacak tarzda, «Türle çocuklarının Millî Eğitini imiz in amaçlarına uygun olarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre hayata, iş 
alanlarına veya daha, üst öğrenime hazırlanabilmeleri; sosyal .gelişmemiz ve ekonomik kalkınmamız için yeterli sayıda ve vasıfta insangücüııün 
yetiştirilmesi için «Ortaöğretimimizin kuruluşu ve yüksek öğretime geçişin yeniden düzenlenmesi» konusunda hazırlanan ve 8 nci Millî Eğitim 
Şûrasmca incelenerek kabul edilen esaslar ile uygulamanın planlanması çalışmalarına devam olunm aktadır. 

Bu çalışmaların sonucunda belirlenen esaslar ;9 ucu Millî Eğitim Şûrasının incelemelerine sunulacak tarzida devam ettirilmiştir. Bunlarla 
ilgili araştırma raporları ve dokümanlar hazırlanmıştır. 
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b) 11)71 yılı programı icra plânında yer alan '521 numaralı tedbirde öngörülen, «plânh kalkınmanın özelliğine, muhtova'sma ve hızına, uymıyan 
kalkınma çalbalarmı engelliyen veya yavaşlatan kanun, kararname, tüzük, yönetmelik ve benzeri usul ve uygulamaların tesibiti çalışması biti
rilmiş, düzenlenen bir rapor Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına intikal ettirmiştir. 

c) ^Matematik ve fen programlarının yenilenmesi : 
1. Mıodern Matematik ve Fen programlarının geliştirilmesi ve denemesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Bakanlık arasın

da yapılan bir anlaşma gereğince «Bakanlık Fen Öğretimini Geliştirme Bilimsel Komisyonu» tarafından yürütülmektedir. 
Üniversitelerimizle işbirliği halinde yürütülen bu proje ile Matematik ve Fen alanında genellikle bütün dünya'da girişilen program geliştirme, 

araştırma ve uygulama çalışmalarına memleketimizde de devam edilmektedir. 

•Modern Matematik ve Fen öğretimi programlarının gecen yıla göre gelişmesi şöyledir : 
1. 1970 - 1971 öğretim yılında sadece 9 lisenin üç sınıfında uygulanan modern fen öğretimi, 1971 - 1972 öğretim yılında 100 lise ve 89 ilk 

öğretmen okulunun ikinci devre birinci sınıflarında başlamak üzere genişletilmiştir. 
2. Modern matematik programlarına geçişin sınırlı bir denemesi olarak 1971 - 1972 öğretim, yılında ortaokullardan, yabancı dille öğretim 

yapan kolejlerden ve ilk öğretmen okullarından seçilen 200 okulun birinci devre birinci sınıflarında modern matematik programı uygulamasına 
geçilmiştir. Bu programla ilgili ders kitapları 'Bakanlıkça bastırılmıştır. 

o. 'Modern matematik ve fen programlarını okutacak öğretmenleri yetiştirmek üzere Kğitim 'Birimi Müdürlüğü ile işbirliği halinde 1971. yılı 
yaz aylarında çeşitli merkezlerde yetiştirici seminerler açılmış ve yetiştirici programlar uygulanmıştır. Bu seminerlerde 543 matematik, 555 
fen öğretmeni yeni programları uygulıyabilecek şekilde yetiştiril mislerdir. Ayrıca öğretim yılı içinde uygulamaları değerlendirmek, öğretmen
lerin güçlüklerini gidermek ve onlara rehberlik yapmak amaeiylc, 20 merkezde seminerler düzenlenmiştir. 

4. Modern fen ve matematik programlarının uygulandığı okullarda (»grencilerin değerlendirilrnesi konusu ile ilgili olarak çeşitli broşürler 
hazırlanmış ve ilgililer e gönderilmiştir. 

5. Bu programların uygulanması ile ilgili ders araç ve gerecimi, ders aletleri yapını merkezinde yapılmış ve sözü gecen okullara, her altı 
sınıfa birtakım düşecek tarzda gönderilmiştir. 

(>. Bu programlarla ilgili çeşitli kitaplar hazırlattırılmış ve Bakanlığımızca bastırılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır : 
Fiziksel Bilimlere giriş (Lise) 
Fiziksel Bilimlere giriş (Öğretmen Kılavuzu) 
Fen Bilimlerine giriş (Lise 1) 
Van Bilimlerine giriş (Öğretmen kılavuzu) 
Temel Matematik (Lise 1) 
Temel Matematik (Öğretmen kılavuzu) 
7. Mantık dersi yerine bâzı liselerimizde deneme mahiyetinde okutulmakta olan «Modern Mantık» uygulamasına devanı niteliğinde geniş

letilmiş uygulama plânı yürütülmektedir. 
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Ç) Yaşı ya ıı Yabancı Diller öğretiminin geliştirilmesi : 
Yaşıyan Yabancı Diller öğretiminin geliştirilmesi ve daha etkili kılınması için Avrupa Konseyi üye devletleri arasındaki ortak çalışmalara 

devam olunmaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre 1971 - 1972 öğretim yılında : 
İngilizce : 
İngilizce öğretiminde kullanılacak yeni dere kitaplarının yağdırılması tamamlanmıştır. Bu kitaplar Bakanlığımızca bastırılmıştır. Bu öğretim 

yılından itibaren bütün yurtta orta İririnci sınıflarda bu kitaplarla öğretime geçilmiştir. Orta ikinci sınıflarmdaki deneme çahşmaalrı sürdürül
mektedir. 

Fransızca : 
Fransızca öğretimi için yazdırılan kitapların denemeleri bu yıl sonunda tamamlanmış olacaktır. Önümüzdeki yılda yurt çapında bu kitaplarla 

öğretime başlanılacaktır. 
Almanca : 
Yazdırılan kitapların denemelerin bu yıl sonunda bitecektir. Önümüzdeki yıl bu kitaplarla yurt çapında öğretime geçilecektir. 
d) Okul ders kitapları : 
1. Millî Eğitim Bakanlığı merkez örıgütünüıı kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (e) fıkrasına göre, 

Bakanlığa bağlı okullarda okutulacak ders kitaplarının incelenmesi ve kalbul edilecek nitelikte olup olmadıkları çalışmaları yürütülmektedir. 

2. İlkokulların 4 neü ve 5 nci sınıflarında okutturulacak tek tip ders kitabını seçmek üzere, sosyal bilgiler, matematik, fen ve tabiat bil
gileri dallarında yarışmalar düzenlenmiştir. Bu yarışmaların sonunda sadece fen ve tabiat bilgileri ders kitapları Bakanlıkça bastırılacak nite
likte görülmüş ve sözü edilen kitap serisi bastırılmıştır. 

3. Resmî ilkokulların birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine Türkçe kitapların MI parasız dağıtılması sağlanmıştır. 
e) Mevzuat çalışmaları : 
Bakanlık Merkez Örgütünün Kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin (a) fıkrasına göre «Bakanlığın alâ

kadar dairelerince hazırlanacak kanan lâyihaları ile nizamname,ve talimatnamelerini tetkik etmek ve icabedenlerini bizzat hazırlamak bu daire
nin görevleri arasındadır. Bu konuda yapılan çalışmaların başlıeaları aşağıda belirtilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta dereceli okullarda okutulacak ders kitapları hakkında kanun tasarısı. 
2287 sayılı Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki Kanuna çeşitli maddeleri akliyen kanun tasarısı. 

, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısı. 
•Türk Dili Akademisi kanun tasarısı. 
Yabancı ülkelerd'cki Türk Kültür varlığının devam ettirilmesi, dış ülkelere Türk Kültürünü tanıtmak ve yaymak, kanun tasarısı. 
222 sayılı Kanunda bâzı maddeleri değiştiren kanun tasarısı. 
ö57 sayılı Kanunun birinci maddesiyle bu kanunun şümulü dışında bırakılan eğitim ve öğretim kurumlarının öğretim üyeleri ve yardımcıla

rının aylıklarına belli miktarlarda yapılacak zamlar hakkımda kanun tasarısı. 
Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı. 
Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî yüksek lofcullar hakkında kanun tasarısı. 
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2. Teftiş hizmetleri : 
Millî Eğitim Bakanlığında eğitim ve öğretimin murakabesi, rehberlik ve tahkik işleri Bakanlık müfettişleri ile ilköğretim müfettişleri tara

fından yü rütülmektedir. 
İllerde Millî Eğitim Müdürlerinin emrinde bulunan ilköğretim müfettişleri kendi bölgeleri dahilindeki köy ve şehir ilkokulları ile bu okullar

da görevli ilkokul öğretmenlerini teftiş ederek çalışmalarını değerlendirmekte, bahis konusu öğretmenlere rehberlikte bulunarak iş başında ye
tişmelerim sağlamaktadırlar. 

Kuruluşu ve buna paralel olarak iş hacmi çok geniş ve her yıl süratle artmakta olan Millî Eğitim .Bakanlığında Teftiş Kurulunun vazifeleri sa
dece kjontrol, murakaibe ve tahkik işlerinden ibaret olmayıp personele rehberlikte bulunulması lıizmeti de bu vazifelerin yanı sıra ve daha 
ehemmiyetli olarak her derecedeki teftiş çalışmalarında yer almaktadır. Bu izahattan da anlaşılacağı üzere, Millî Eğitim Bakanlığı teftiş hizmet
lerinin, diğer bakanlık teftiş kurullarının çalışmalarından biraız farklı ve fazla olarak, rehberlik, işbaşında yetiştirme, kontrol - murakabe, ne
ticeleri değerlendirme ve tahkikat şeklinde tanımında pedagojik bir zorunluk vardır. Bu mânada !bir murakabenin, eğitimdeki eksiklik: ve boşluk
ları meydana çıkaracağı, verimin artıracağı muhakkak olup bu husus, Bakanlık Teftiş Kurulunun hizmetlerinin çoğunluğuyla soruşturma or
ganı olmaktan kurtarılmasını ve yukarda işaret edilen istikamette geliştirilmesini gerektirir. 

1972 yılı faaliyetleri : 
1971 - 1972 öğretim yılı Kasım ayı sonuna göre 135 orta dereceli okul yeniden açılmış, 27 ortaokul lise haline getirilmiş 2342 öğretmen 

orta dereceli oklulara yeniden tâyin edilmiş, teftiş hizmetinin artmasına sebebolmuştur. Müfettiş sayısının azlığı yüzünden okul ve müessesele
rin üç yılda bir teftiş edilmesi sistemi üç yıldan ıberi uygulanamamakta, bâzı illerin teftişi 4 ncü hattâ 5 nci yıla kalmış bulunmaktadır. Çağdaş 
ülkelerde, teftiş hizmetleri tam anlamı ile rehberlik alanına yönelmiş olmasına rağmen yukarda bahsedilen sebepler dolayısiyle bizde bu husus 
istenildiği derecede yerine getirilememektedir. Normal olarak üç yılda bir teftiş yapabilmek, ıhattâ önümüzdeki yıllarda bu süreyi daha da 
azaltabilmek, ayrıca teftiş hizmetinin yanında rehberlik konusuna daha geniş yer verebilmek için müfettiş sayısının artırılması gerekmektedir. 
Teftiş Kurulunca bununla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu bakımdan artan iş hacmi dolayısiyle 1970 - 1971 öğretim yılında 124 olan müfettiş sayısı 1971 - 1972 öğretim yılında 144'e çıkarılacak ve 
onu takibeden yıllarda bu miktar daha da artırılacaktır. Köylere kadar yayılmakta olan orta dereceli okullar dolayısiyle uzun vadeli ve müessir 
tedbirler araştırılmasına da gidilmiş, müfettişliğe alınma esasları ile teftiş sisteminde yeniden düzenlemeyi hedef alan bâzı çalışmalara başlamış ve 
neticede bu çalışmalar Bakanlıkta yürütülmekte olan reform çalışmaları ile birleştirilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, daha önceki beş yıl içinde hazırlanmış bulunan (teftiş yönetmeliği) (Ders teftişlerinde dikkate alınacak ortak 
esaslar) (Adlî ve İdari Tahkikat Rehberi) adlı el kitaplarına ilâve olarak 1969 - 1970 öğretim yılında (Orta dereceli özel okullarla azınlık ve 
yaibancı okullarında yapılacak teftiş ve soruşturmalarda dikkate alınacak esaslar) ve 1970 - 1971 öğretim yılında da (İmtihan teftişlerinde dik
kate alınacak ortak esaslar) adlı el kitaplarını çıkarmış ve böylece Teftiş Kurulunun çalışmaları her bakımdan rasyonel ve ortak esaslara bağ
lanmış bulunmaktadır. 

Bakanlık Teftiş Kurulunca 1970 - 1971 öğretini yılında G79 okul ve müessese, 7 761 öğretmen teftiş olunmuş, ayrıca resmî ve özel bü
tün orta dereceli okullarda yapılan Haziran ve Eylül dönemi imtihan teftişleri münasebetiyle 3 453 imtihan teftiş raporu düzenlenmiştir. 
Bütün teftişlerde sadece durumu tespit veya tenkid yolu tutulmamış, aksine olarak öğretmen ve idareciler iş içinde yetiştirmeyi hedef alan 
ıbir 'görüşle rehberliğe birinci derecede önem verilmiştir. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 374 — 

Teftiş hizmetinin yanı sıra tahkikat işleri de [Bakanlık Teftiş Kurulunun çalışmaları arasında yer almaktadır. Ancak 19Gü - 1967 öğretim yı
lından beri soruşturma işlerinin mütemadiyen arttığı görülmektedir. 1966 - 1967 de 687 olan soruşturma sayısı 1970 - 1971 de 1226'yı bulmuştur. 

Tahkikat işlerinin, Bakanlık Teftiş Kurulunun esas vazifesi olan Teftiş - Murakabe, değerlendirme - herberlik ve inceleme - araştırma hizmet
lerine ayrılması gereken çalışma zamanının büyük «bir kısmını işıgal ettiği bir vakıadır. Teftiş Kurulu Başkanlığınca ve Ba'kanhk öğretim daire
lerince sarf edilen bütün gayretlere rağmen bu soruşturmalardan nisbeten önemsiz olanlarının i bil e vilâyetlerde mahallî makamlar tarafından 
yaptırılmasının sağlanamadığı görülmektedir. İllerde birer Millî Eğitim Müdür yarldımersinin sonışturma konusunda yetiştirilerek sadece tahki
kat işleri ile görevlendirilmesi, böylece bu konuda Bakanlık Teftiş Kurulunun yüîrii biraz olsun hafifletilmek suretiyle müfettişlerin asıl görev
lerine daha fazla zaman ayırmalarının sağlanması yerinde bir tedbir olacaktır. 

3. Plânlama - 'Araştırıma ve 'Koordinasyon Dairesi (Başkanlığı : 
Bakanlar Kurulunun G/91 $8 sayılı Kararnamesinin 48 nci maddesi gereğince kurulmuş olan Millî Eğitim .Bakanlığı .Plânlama - Araştırma ve Koor

dinasyon Dairesinin görevleri şöyle özetlenebilir : 
1. Plânlama tekniğini geliştirmek için akademik çalışmalar yapmak, insamgüeü ihtiyacı açısından araştırmalar ve projeksiyonlar yapmak-, uzun 

süreli nıakrio plânlar hazırlamak, böylece eğitim plânını yapmakla sorumlu olan Devlet Plânlama Teşkilâtına yardımcı olmak. 
2. Bakanlık içinde kalkınma plânları ve yıllık programlar ile ilgili çalışmaları koordine etmek. Bakanlığın plân açısından Devlet Plânlama 

Teşkilâtı ve diğer Bakanlık kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemek. 

•). a) Yıllık programların uygulanması ve yatırımların zamanında gerçekleşmesi için Bayındırlık Bakanlığı ile işbirliği yapmalc. 
ıb) Plân ve programların uygulanması ve izlenmesi ile ilgili olarak Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ortak toplantı

lar düzenlemek. 
4. a) Yıllık programlarda yer alan tedbirlerin belirtilen süre ve esaslar içinde gerçekleştirilmesini Bakanlık içimde izlemek. 
b)' Bakanlık dairelerinin üçer aylık dönem raporlarını derlemek, inceleyip değerlendirmek ve Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulacak Bakan

lık raporunu hazırlamak. 
e ) Yaitırımların ve alınacak tedbirle.™ gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aksaklık ve güçlükleri tesbit etmek ve bunların raporlar halinde 

makama duyurarak gerekli tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak. 
d) Plân ve programlarla ilgili olarak Bakanlığın, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile olan ilişkilerini koordine etmek ve bu ilişkilerin gerektirdiği 

her türlü işleri takibetmek. 
e) Gerekli görülen hallerde, programın uygulanmasını merkezde ve tetkik gezileri yaparak taşrada izlemek. 
f) İcracı dairelerin, yıllık programlarla ilgili değişiklik tekliflerini ineeliyerek uygun görülenleri, makamın onayını aldıktan sonra, Devlet. 

Plânlama Teşkilâtına sunmak ve sonucu izlemek. 
ıg) Plân fikrinin yayılması, kökleşmesi ve plânlama alanındaki yeniliklerin duyurulması için seminerler düzenlemek ve yayımlar yapmak. 
(h) Daire elemanlarının plân ve proıgram yönünden eğitimi için Devlet Plânlama Teşkilâtı ile işbirliği yapmak. 
i ) Diğer daire elemanlarının plân konusunda yetiştirilmesini sağlamak. 
5. a) Bakanlık dairelerinin yeni yatırımlarla ilıgili düşünce ve tekliflerini plân hedeflerine (göre ekonomik, malî ve tetkik açılardan değerlen

dirmek, 
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(ielecek yılların plân ve programlarına konulması teklif olunan yatırım projelerini Devlet Plânlama Teşkilâtınca benimsenen esaslara uygun ola
rak incelemek; varsa noksanlarını gidermek ve gerekli öncelikleri tâyin ederek teklifleri birleştirmek Bakanlık teklifi haline gettirmek. 

6. Bakanlık makamına ve karar veren organlara (TTK ve müdürler komisyonu gibi) yardımcı olmak üzere eğitim hizmetleri ile ilgili ekono
mik ve sosyal araştırmalar yapmak. 

İstatistiklerin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ile ilgili gerekli analizleri yapmak, sonuçlarını ilgililerin istifadesine sunmak, 
Bakanlık içi ve dışı kuruluşlarca istenen bilgileri kaynağından toplamak, bilgi bankasında değerlendirmesini yapmak ve beraiberliği sağla

mak amaciyle ilgililere tek elden vermek. 
Bu tip çalışmalarda, Devlet İstatistik Ensltitüsü ve Devleti Plânlama Teşkilâtı ve Bakanlık daireleri ile işbirliği sağlamak. 
7. Bakanlığa bağlı her seviyeden okulların ve diğer resmî ve özel okul ve kurumların giriş ve seçim imtihanlarını yapmak, testleri hazır

lamak, uygulamak ve değerlendirmek, standart testleri geliştirmek. 
8. Bakanlık teknik yardım projelerinin gerçekleştirilmesinde Devlet Plânlama Teşkilâttı ve Bakanlık Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü ile 

işbirliği yapmak, Bakanlık dairelerinin teknik yardım tekliflerini toplamak, plân açısından incelemek, öncelikleri tâyin etmek. 
9. a) Eğitimimizin malî problemlerini incelemek, Maliye Bakanlığı ile işbirliği yaparak program - bütçe tekniğini geliştirmek, 

b) Bakanlık bütçesinin genel bütçe prensiplerine uygun olarak realist, objektif ve ortak ölçüler içinde dengeli bir şekilde hazırlanması 
için kurallar geliştirmek. 

e) Dairelerin yıllık bütçe tekliflerini toplamak, plân hedeflerine uygunluğu açısından incelemek, g-erekçeleri gözden geçirmek redaksiyonunu 
yapmak Bakanlık bütçesinin plân hedeflerine göre hazırlan masına yardım etmek bu konuda Bakanlık Muhasebe Müdürlüğü ile işbirliği yap
mak. 

10. ıSalhibolduğu elektronik makinalarla bilgi işleme tekniğini geliştirmek, araştırmaları değerlendirmek, elektronik makinalarm pahalı ve 
onu kullanan insanların az olması sebebiyle diğer resmî ve özel eğitim kurumlarına da yardım etmek. 

Uzun süreli ve mak.ro plânlara temel olacak projeksiyonlar yapmak. 

11. Rehberlik hizmetlerinin okullarda kökleşmesi, yayılması, verimli olarak çalışması için akademik çalışmalar yapmak, Türkiye çapında reh
berlik hizmetlerinin plânlamasını yapmak. 

12. .Beslenme hizmetlerinin bütün okulları kapsıyacak şekilde yayılması öneminin kavranması için akademik çalışmalar yapmak, Türkiye ça
plında beslenme hizmetlerinin plânlamasını yapmak. 

V). Dairede yapılan çalışmaları, hazırlanan raporları, araştırmaları, hazırlanan tercümeleri basmak ve yaymak. 
^abibolduğu teknik vasıltalan laıllanarak makamın ve diğer dairelerin çok acele olan rapor, kanun tasarısı ve benzeri dokümanlarını bas

mak. 
14. Bakanın genel olarak eğitim faaliyetleri hakkında yapacağı konuşmaları bilhassa Bakanın T. B. M. M. nde yapacağı yıllık bütçe konuşma

sını ve bütçe raporunu hazırlamak. 
'Bakanlığın veya bizzat Bakanın genel olarak eğitim üzerine yapacakları seminer, brifink, toplantı gibi faaliyetleri koordine etmek, özel tabi

riyle makama (Hazır kuvvet) hizmetleri ifa etmek. 

http://mak.ro
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1970 -1071 yılı çalışmaları : 
1. Plânlama - Arattırma ve Koordinasyon Dairesinin yukarda belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için, yetişmiş elemanlarla takviyesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Amerika'ya gönderilmiş olan elemanlardan araştırma ve eğitim plânlaması konularında doktora seviyesinde öğrenim
lerini yapan beş eleman yurda dönerek dairedeki ıgöreve başlamıştır. 

2. Modern elektroıhik cihazlarla donatılacak olan «Bilgi bankası» binasının yapımı bitmek üzeredir. 
3. Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairesine bağlı olarak açılmış olan VI Akşam Sanait Okulu bünyesindeki döner sermaye yolu iie Mil

lî Eğitim Bakanlığının bâzı dairelerince ödeme yapılarak yaptırılan bâzı baskı ve araştırma işlerinden ek olarak, başka kurumlar ve bakanlıkla
rın da araştırma, sınav ve baskı işleri yapılmaktadır. Böylece, matbaa ve elektronik hesap makinaları için yapılmış olan yatırımlardan ve bura
lardan ve buralarda çalışmakta olan insangücünden daha yaygın ve verimli bir iş alınması sağlanmış olmaktadır. 

4. Yatılı okullara karşı halkın ve öğrencilerin gösterdiği fazla ilgi ve yatılı okulların öğrenci kadrolarının artırılması sebebiyle sınavlara gi
ren öğrenci sayısında son yıllarda çok büyük artışlar olmuştur. Sınava giren öğrenci sayısı üç yıl içinde dört misli artarak b'00 000 c yaklaşmış 
bulunuyor. Bu durum, dairenin masraflarımın ve personel ihtiyacının da geniş çapta artmasına sen e/b olmaktadır. 

1971 - ?1972 yılı içalışmalan : 
1970 - 1971 yılında yapılmış olan çalışmalar ve araştırmalar artarak devam edecektir. Yeniden alınacak elektronik makinalardan gereği ka

dar faydalanabilmesi gerekli yardımcı cihazların artırılması bir kısmının yenilenmesi ve buralarda verimli şekilde çalışacak teknik eleman kadro
larının sağlanması zaruri görülmektedir. Aksi takdirde yapılan yeni binadan ve sağlanacak modern elektronik cihazlardan verimli şekilde faydala
nılması mümkün olamıyaeaktır. 

Eğitimle ilgili bilgi toplama sisteminin plânlama, araştırma ve idari kararlar bakımından daha verimli bir yönde olması için çalışmaları bu 
yıl içinde tamamlanması beklenmektedir. 

Bu işlerin yürütülmesinde çalışacak olan personelin bir kısmının dış ülkelerde, bir kısmımın da yurt içinde yetiştirilmeleri için alınmış olan 
tedbirlerin faydalı olacağı, ancak yetişmiş elemanın başka kurumlara kaymasını önlemek için, bunlara diğer kurumlarda sağlanan imkânların aynı
nın sağlanması gerekmektedir. 

Merkez örgütünün reorganizasyonunda ve her alanda yapılan diğer reform çalışmalarının memleketimizin şartlarım aksettirmesi ve verilen ka
rarların isabetli olması için gerekli görülen araş tırmalar bu dairece yürütülmektedir. 

Program bütçe çalışmaları ilerlemiştir. 1973 yılında klâsik bütçenin yerini program bütçe alacak şekilde çalışmalara devam edilmektedir. 
Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dairelinin yukarda özetlenen görevlerini ve yıllık faaliyetleri yapalbilmesi için iyi yetişmiş elemana 

ihtiyacı vardır. Bu maksatla AID ile bir anlaşma imza edilmiş. Bu anlaşma gereğince plânlama, araştırma, istatistik ve elektronik makinalar üze
rinde master ve doktora derecelerinde ihtisas yapmak üzere 22 kişilik burs sağlanmıştır. Öğrenimlerini tamamlıyan 5 kişi yurda dönerek görev
lerine başlamışlardır. Halen 16 kişi Amerika'da öğrenimlerine devam etmektedir. Bu şahısların da yurda dönmesiyle daire Millî Eğitim Bakanlı
ğının kendisinden beklediği görevi tam olarak yapabilecektir. 

280 bini aşan Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarının personel işlerinin elle değerlendirilmesi Ibiiyük ölçüde zaman ve masrafa yol açtığı, için, 
bu işlerin elektronik m akmalarda yapılması hazırlıklarına başlanmıştır. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 377 — 

Yurdumuzun sosyo - ekonomik kalkınmasını hızlandırmak, gerçekleştirmek için örgütlerin en etkin bir biçimde çalışması gerekmektedir. Eği
tim sistemindeki idari kuruluşun sistematik ve şümullü bir şekilde yeniden gözden geçirilerek aksaklıkların ve yapılacak değişikliklerin sap
tanması için OECD ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında bir anlaşma zemini bulunmaya çalışıldığı öğrenilmiştir. 

4. Eğitim Bilimi Müdürlüğü : 
'(Jö7 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi «Kurumlara memurlarının hizmete yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini arttır

mak ve daha ileri görevlere hazırlamak» görevini vermektedir. 
Geçen yıllarda olduğu gibi 1972 yılında da Bakanlık personelini hizmet içinde yetiştirmek üzere Eğitim Birimi Müdürlüğünce eğitim çalış

maları yapılacaktır. Bu hizmet içi eğitim çalışmalarının amaca şimdilik tüzük ve yönetmelikler çıkıp yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık persone
linin (öğretmen, memur, ve hizmetliler) işe yatkınlığını sağlamak ve verimliliğini artırmaktır. 

1971 yılı {aaliyeltleri : 
1. 1971 yılında hizmet içi eğitim tekniklerinden biri olan kura faaliyetlerine geniş olarak yer verilmiştir. 110 kurs faaliyetiliıiin düzenleme, 

yürütme ve değerlendirme faaliyeti Eğitim Birimi Müdürlüğünce organize edilmiş, 7 195 personel hizmet içi eğitimden geçirilmiştir. 

Açılan kurs ile kursa (katılanların sayısı 

Kursa 
katılanların 

Yıllar Kurs sayısı sayısı 

1970 -1971 110 7 195 
1971 -1972 120 (Ortalama olarak) 10 000 

2. Hizmet içi eğitim fa.aliyetleri çeşitli tekniklerle yürütülmektedir. Kurs tekniği dışında aşağıdaki tekniklerden de yararlanılmaktadır, özellik
le yaz aylarının dışında da hizmet içi eğitim faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi için bu tekniklerin yerine ve zamanına göre kullanılmasına ti
tizlikle çaiba gösterilmektedir. 

3. Yayım, yoluyla hizmet içi eğittim faaliyetlerinin geliştirilmesine büyük ölçüde önem veril inektedir. 1971 yılı içinde : 
'(a) «İlkokullarda aritmetik öğretimi» adlı eserin baskı işine başlanmıştır. 
(b) «'Başarı testleri hazırlıyabilirsiıniz» adlı eserin ikinci kez basılması uygun görülmüş, teşebbüse geçilmiştir. 
(c) «Eğitimde ölçme ve değerlendirme» adlı eserin ikinci baskısı yapılacaktır. 
(d) «öğretmenliğin üç yönü» nün ikinci baskısı yapılmış dağıtılmıştır. 
(e) «öğrenci ihtiyaçları tarama listesi ve kullanılışı el kitabı» adlı eser basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. 
4. Çeşitli illerde konferanslar verilmesi plânlanmış ve uygulanmıştır. 
(a) Zonlguldak ili Karabük ve Safranlbolu ilçelerinde talbiat - fen programının açıklanması, ders araçlarının kullanılması, konularında da 

konferanslar verilmiştir. 
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f(lb)/ K o n y a i l inde teftiş tekniği ile ilgili bir seminer çalışması halen faal iyet te bu lunmaktad ı r . 
(Ie)' A n k a r a ve Balıkesir i l lerinde de teftiş t ekn iğ i ile ilgili bir çalışmanın yapı lması için çalışmalar sürdürü lmektedi r . 

5. Eğ i t im Birimi Müdür lüğüne gelen mek tup ve yazı lara danışmanlık anlayışı içinde cevaplar ver i lmektedir . 
6. ıHizmeit içi eğitim faaliyetlerinin d a h a geniş bir küt leye ulaşması ve verimin ar t ı r ı lması amaeiyle daha başka ne gibi hizmet içi eğitim 

teknikler in in kullanılaibüeceği konusunda çal ışmak üzere bir koımisyon kuru lmuş tu r . 
7. Açı lan 25 kursa Maliye Bakanl ığ ı uzmanlar ı kat ı lmış ve .kursa ka t ı lan la ra vergi reformu ile ilgili aç ık lamalarda bulunmuşlard ı r . 
8. Hizmet içi eğitim faaliyetlei 'inin yerine getir i lmesinde aşağıdaki güçlüklerle karş ı laş ı lmaktadır . P>u güçlüklerin biran önce gideri lmesinde 

ıbüyük ya ra r vardır : 
(a) 1971 yılı bütçesine göre öğretim üyelerine yapı lan farkl ı ödemeler, öğretim üyeleri arasında, huzursuzluk yara tmış t ı r . 
(Ib) Kursa kaltılanlara ödenen yevmiyeler yetersizdir. 
(c) Eği t im merkezler inde görevlendiri lenlere üeret ödenememektedir . 
(•ç) .Eğitim merkezleri , eğitim faal iyet lerini daha verimli kı lacak gerekli dona ti nidan yoksundur . 
(d) Öğreitim üyesi bu lmada ders saa t i basma ödenen ücretin az olması yüzünden güçlük çekilmektedir. 

Y u k a r d a sayılan güçlükleri or tadan ka ld ı rmak için : 
ı(a) Öğre t im üyeler inden doktora ve daha üs tünde öğrenim görmüş olanlara (IO0), öteki öğrntiıu üyelerine (75) lira ödenmeli. 
(Ih) İK'ursa ka t ı lan lara ödenen yevmiyelerin (!5) liradan. (25) l i raya e ikan-m alı, 
(e) Bütçenin kurs yolluğu, ders görevi ücret i , ku r s zarur i giderleri bölümü ve maddeler indeki ödenekler ar t ı r ı lmalıdır . 
5. Organizasyon ve Metot Birimi M ü d ü r l ü ğ ü 
Organizasyon ve Metot Pir imi Müdür lüğü Bakanlığın gaye ve genel politikası çerçevesi dâhi l inde yerimi ve hizmetlerin kalitesini yükseltici ça

l ışmalar yapa rak idareyi, ve idar i metotları gelişi irmek amaciyle kurulmuştur . 

1971 yılı faaliyetleri : 
1. Özlük işlerinin yeniden teşki lâ t landır ı lması ile ilgili a raş t ı rma yapılmıştır . 

2. P lân lama - Araş t ı rma ve Koordinasyon Dan esince hazır lanan ve b i lg i i ş l eme makmala r ı ile değerlendiri lecek olan personel bi lgi , reformları 
hususunda gereken tavsiye ve ya rd ımda bu lunu lmuş tu r . 

3. Orta dereceli okul müdür yardımcı lar ının ^örc-.v, yetki ve sorumluluklar ının teshil edilerek, bunlar ın is t ihdam şekillerinin yeniden düzenlen
mesi maksad ı ile bir araşt ı r ına yapılmışt ır . 

•i. Millî Eğitim. Bakanlığının, çeşitli merkezî daıiıelerinde yürü tü lmekte olan yadının harcamalar ı ile ilgili bir inceleme yapılmış ve raporunun 
bitmek üzere olduğu öğrenilmiştir . 

5. İ lköğre t im Genel Müdür lüğü , Ortaöğret im Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Genel Müdür lüğü , ve Özlük İşleri Genel Müdür lüğü ile ilgili 
form s tandardizasyon çal ışmalarına devam edilmiş, İ lköğretim Genel Müdür lüğü ile ilgili olar;;;-; hazır lanan formların görüşü a l ınmak üzere sözü 
edilen dairelere gönderi ldiği müşahede edilmiştir. 

Ayr ıca Devlet Malzeme Ofisinin form s tandardizasyon çalışmalarına da iş t i rak edildiği öğrenilmiştir . 
C. İş basit leştirme teknikler inin idareci ler t a ra f ından uygulanacak şekilde tanı t ı lması hususunda a raş t ı rmala r yapılmışt ır . 
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7. Millî Eğitim Bakanlığının halkla ilişkilerini düzenleme görevini yürütecek teşkilâtın kurulması amacı ile araştırmaya başlanmıştır. 
8. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtının çalışma alanlarına giren kanun, yönetmelik, genelge ve emirlerden hangilerinin günün ihtiyaçla

rına cevap vermediği veya amaca hizmet niteliğini yitirdiğini tesbit etmek ve bunları ayıklamak amaciyle yapılmış olan araştırma sonucunda şu 
işlemler yürürlükten kaldırılmıştır : 

a.) Orta dereceli okullar müdür yardımcılarınm yıllık izinlerinin Bakanlığa bildirilmesi işlemi, 
b) Orta dereceli okullar öğretmenler kurulu tutanaklarının Bakanlığa gönderilmesi işlemi, 

e) Eski Yönetmelik hükümlerine göre orta dereceli okullarca hazırlanmış, okulla ilgili istek ve ihtiyaçları kapsıyan sene sonu raporlarının 
Bakanlığa gönderilmesi işlemi, 

d) Matematik raporlarının Bakanlığa, gönderilmesi işlemi, 
e) İlköğretmen okullarında yapılacak yaz çalışmalarına ait hazırlanan programların tasdik edilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi işleani, 
O Orta dereceli okulların imtihanlarına ait soru ve cevap anahtarlarının Bakanlığa gönderilmesi işlemi, 
g) Orta dereceli okul. öğrencilerine okul idaresince yaptırılması uygun görülecek yurt içi gezilerinde Bakanlıktan izin alınması işlemi, 
h) İlköğretmen müfettişlerinin yıllık izinlerinin Bakanlıkça onaylanması, izinli ayrılma ve işe başlama tarihlerinin Bakanlığa bildirilmesi işlemi, 
ı) Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı İşletime ve Donatım Genel Müdürlüğünce yapılmış olan 26 . 1 . 1959 gün ve 615.2/2070 sayılı genel

genin .15 nci maddesi gereğince sanat enstitülerimle döner sermaye (ile yaptırılacak işler ve çalıştırılacak öğretmenler için Bakanlıktan izin alınma
sı işlemi. 

9. Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra örgütünün yenideni düzenlenmesine esas olmak üzere yürürlükte bulunan kanunlar taranarak 
•eğitim, hizmetleri ıile ilgili maddeler ve Bakanlık Merkez örgütünde görevli bulunan her personelin yapmakta olduğu işler tesbit edilmektedir. 

GBNEL EĞİTİM HİZMETLERİ 
1. İlköğretim Genel Müdürlüğü : 
İlköğretim Genel Müdürlüğü, özel eğitime muhtaç çocuklar da dâhil olmak üzere, mecburi ilköğretim çağındaki nüfusun okul içi eğitim ve öğ

retimini., beslenme hizmetlerini, korunmaya muhtaç çocukların (7 - 18 yaş) yetiştirilmesini ve okul öncesi çocukların eğitimini kapsıyan Temel Eği
tim Kurumudur. 

İlkokul : 
1971 malî yılında. 222 sayılı Kanunun 76 ncı(a) unaddesi gereğince, ilköğretim hizmetlerine yardım olarak Genel Bütçeden (278 975 000) liralık 

ödenek tahsis edilmekle 8648 derslikli ilkokul yaptırılması öngörülmüştür. 
İlkokul yapım işleri Bayındırlık Bakanlığınca yürütüldüğünden, adı geçen ödenek. Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinden valiliklere gönderil

mekte; yapılacak işler (yapım - sosyal hizmetler) valiliklerce programa bağlanmaktadır. 
Yapım programına dâhil ilkokul binalarının bir kısmı cari yıl içinde tamalanacak, bir kısmı da 1972 yılma «ikmal» olarak devredilecektir. 
222 saydı İlköğretimi ve Kğitim. Kanununun 76 ncı maddesinin (a) fıkrası gereğince her- yıl Devlet gelirlerinin °/c 3 ünden az olmamak üzere 

Devlet Bütçesinden, ilköğretim hizmetlerinde1 kullanılmak üzere yardım, yapılması hükme bağlandığı halde ilköğretim hizmetleri için 4 yılda ayrılan 
-ödenekler öngörülen miktarlardan azdır. 
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Normal bir ilköğretime kavuşmak için derslik ihtiyaçtı şöyiedit 

İhtiyaç duyulan konular 
İhtiyaç, duyulan 

Derslik sayısı 

Harap okullar için 
Kalabalık okulların normal şartlara kavuşturulma
sı için 
Okulsuz köyler için 
Geçici binalı okullar için 
İkili ve üçlü öğretimi önlemek için 
Baraka okulların normale çevrilmesi için 

(İ 023 Derslik 

9 985 Ek derslik 
4 711 Derslik 
7 018 Derslik 

32 310 Derslik 
1 153 Derslik 

Toplanı (il 400 Derslik 

lîu ihtiyacın 10 yıl içinde karşılanacağını dü
şünelim, her yıl yapılması gereken derslik 
sayısı 
Nüfus artışından her yıl ihtiyaç duyulan yeni 
derslik sayısı 

Her yıl yapılması gereken derslik sayılı 

(5 140 

f> 000 

11 1.40 D ersi ile 

Not : Her yıl 11 140 X 75 000 = 825 000 000 Tl. yatırıma ihtiyaç vardır. 
1. Geçen yıllarda verilen ilköğretim yatırımı ortalama olarak bu miktarın üçte biri olduğuna göre, bu tempo ile devanı edilirse normal bir 

ilköğreitme geçmek için daha 30 yıla ihtiyaç vardır. 

2. Hemen normal bir ilköğretime kavuşmak için 61 400 + 50 000 = 111 400 dersliğe, yani 11! 400 X 75 000 = X 355 000 000 Tl. yalırım 
ödeneğine ihtiyaç vardır. 

1971 - 1972 öğretim yılında tahmini 730 000 çocuğun okul dışı kalacağı ve okullaşma oranının % 90 civarında olacağı sanılmaktadır. 
ilköğretimde, özellikle ilkokullar, tamamen il özel idare bütçelerinin imkânlariyle faaliyetlerini sürdürmektedir. 222 sayılı Kanunun 78 nci 

maddesinin (b) fıkrasında sayılan sosyal hizmet giderleri (İlkokulların genel giderleri, sağlık giderleri, personel - teknik - yardımcı - giderleri) 
için yeterli gelir kaynakları yoktur. Bu hizmetler mahallî idare imkânlarına terk edilmiş durumdadır. 
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İlköğretim hizmetlerinin her yıl çeşitlenmesi ve büyümesi karşısında, 222 sayılı Kanunun 77 nci maddesindeki ilköğretim gelirlerinin % 70 
inin «Yatırım, hizmetlerine»; % 30 unun da «Sosyal hizmetlere» harcanması hakkındaki hükmü, Ankara, İstanbul, İzmir gibi iller dışında, maale
sef uygulanamaz duruma gelmiştir. 

Devlet bütçesinden yardım olarak gönderilen ödeneğin büyük bir kısmı sosyal hizmetlere, özellikle personel giderlerine (Büro memuru, ilkokul 
hademeleri; sağlık personeli...) harcanmakta, ilkokul derslik yapımı, ikinci plâna itilmektedir. 

Bakanlık merkez teşkilâtınca ilkokul yapım programlarının kanuni esaslara göre düzenlenmesi, harcamaların % 70; % 30 oranına göre yapıl
ması üzerinde hassasiyetle durmasına rağmen yeterli olumlu sonuç alınamamaktadır. Halbuki plân emirlerine göre sosyal hizmetlerin bütünüyle 
özel idare bütçelerinden karşılanması gerekmektedir. 

İlköğretim hizmetlerinin yürütülmesi hususu, ciddî bir inceleme konusu olarak ele alınmalıdır. 
Yatüı bölge okulları : 
Çeşitli sebeplerle henüz bir ilkokul açılamamış köylerle, oba, koni, mezra gibi dağınık yerleşme bölgelerinde vatandaş çocuklarını okula ve öğ

retmene kavuşturmak, Türk dili ve kültürünü bölgede yayma faaliyetlerine yardımcı olmak, çevre öğretmenlerinin, bilgi ve tecrübelerinin paylaşıl
dığı bir merkez vazifesi görmek, yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar yoluyla öğrencilerine ve çevre halkına pratik bilgi ve beceriler ka
zandırın aktadır. 

1971 - 1972 öğretim yılında açılan yatılı bölge okulları 

8. Kars - Kağızman Yatılı Bölge Okulu 
9. Siirt - Merkez 

10. Sivas - İmranlı 
11. Tunceli - Pülümür 
12. Yan - (ievas 
13. Siirt - Eruh 

7. Hakkâri - Yüksekova » » » 
Özel eğitim : 
Anayasanın 50 nci ve 222 sayılı Yasanın (> ıı« ve 12 nci maddelerine istinaden özel eğitime muhtaç çocukların (kör, sağır, dilsiz, üstün zekâlı 

ve özel yetenekli, geri zekâlı, ortopedik arızalı, eğitimi güç ve sosyal intibaksız...) normaller gibi eğitim ve öğretim nimetlerinden eşit surette fay
dalandırılmaları, bu alana giren korunmaya muhtaç çocukların «himaye» edilmeleri gerekmektedir. 

1971 - 1972 öğretim yılında açılan özel öğretim kurumları 

1. Eskişehir - Sağırlar Okulu 2. İstanbul - Körler Okulu 

Rehberlik ve araştırma merkezleri : 
Bu merkezler, genel olarak rehberlik hizmetlerinde olduğu kadar öze] eğitime muhtaç çocukların teşhis ve teshilinde gerekli işlemleri yapmakla 

da görevlidir. 

1. 
>) 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 

Bitlis - Mutki 
Diyarbakır - Kulp 
Erzincan - Kemah 
Erzincan - Tercan 
Erzurum - İspir 
Gaziantep - Yavuzeli 
Hakkâri - Yüksekova 

Yatılı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bölge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Okulu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
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1971 - 1972 öğreltim yılında açılan rehberlik ve araştırma merkeszfleri 

i. Sivas - Jlehberlik Merkezi 
S., Zonguldak - Rehberlik Merkezi 
Yetiştirme yurtları : 
İ6972 sayılı Kamımın 4, 5 ve JO ncu ma'dldelen gereğince 7 - 18 yaş arasımda korunmaya muhtaç, çocuklar için müıstakil veya müşterek olarak, 

«Korunımaya muhtaç eocüklan konılma bîrliklerb tarafından (59) ilde (87) yetiştirme yurdu açıldığı; adı geçen kanunun 7 nei ma'ddesine glöre 
baihlsi geçen kurumdarın eğitim ve öğretim elemanlarının. Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanıl'; 9 ncu madde hükmüne istinaden Bakanlık Bütçesin
den, birliklere yardım yapılır. 

ÎBeslenime eğitimi : 
Çare Teşkilâtı yardımı Dünya (Gıda. Programı 

ilıe (AimerJkan) beslenme Yardımı ile 'beslenme 
Öğretim, yılları eğitimine alınan eğitimine alınan 

Okul Öğrenci Okul Öğretmen 

1970 - 1971 !27 988 4 Ö10 087 352. 119 141 
1974 - 497:2 27 «00 4 020 000 3'70 120 936 (Geçici 

Fark 12 9 Sıl3 18 1 795 

Sağlanan çeşitli besin maddeleri 

Çare Dünya Gıda 1970 - 1971 27 266 Ton 13 111 Ton 
Öğretim yılları Teşkilâtından Programından 1971 - 1972 28 500 Ton 14 000 Ton Geçici 

.Fark 1 234 'Ton 889' Ton 
İlköğretimde teftiş M'eri : 
222 sayılı Kanunun 23 ve İlköğretim Müfettişleri Yönetımeliğinin 1 nci maddesinde belirtilen eğitim ve öğretimin kontrolü rehberlik ve araş

tırma vıe soruşturma işlerinin, ilköğretim müfettişlerince yürütülmeiktedir. 
Anaokulu : 
Anaokulları 222 sayılı Kanunun 6 ncı nıadldesiimle belirtilen isteğe bağlı okul öncesi bir eğitim kıırıunudur. 
2. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü : 
^Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; ortadkulları, lise'! eri, akşam o'külları, akşam liseleri ve yahatueı d'iİle öğretim yapan kolejleri yöneltmekle görev

lidir. 
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1971 - 1972 öğretim yılında Ortaöğretim Gene] Müdürlüğüne bağlı 2 273 okulda yaklaşık olarak 1 löü 000 öğrenci eğitim görmekte ve 24 896 
öğretmen hizmet et'meMtodir. 

1971 faaliyetleri : 
Açılan yeni okullar : 
1: 11:971 - 1972 öğretim yılında 80 ortaokul, 27 lise, 2 akşam lisesi, 1 kolej olmak üzere 1.10 okul yeniden öğretime açılmıştır. 

Parkasın yatılılık : 
2. 1970 - 1971 öğretim yılında 8 405 olan parasız yatılı (iğrenci sayısm'da, ayrılan ödeneğin bir yıl öncesine göre daha a>z olması nedeniyle ar

tış olamamış, aksine azalma olmuştur. Mezun olan ve ayrılan öğrenciler yerine yeniden ancak ! 312 öğrenci alınabilmiştir. Bunlardan orta birin
ci sınıfa abnan 807 öğrencinin % 80 nine tekaOniı elden 094 öğrenci köy ilkokulu mıezunıl arından seçilmişıtir. İ972 - 1973 öğretim yılında 12 000 öğ
rencinin parasız yatılı olarak okutulması kararlaştırılmıştır. 

Pansiyonlar : 
3. 1971 - 1972 öğretim yılında; Ankara ve İzmir merkezlerinde' 200 öğrenci kapasiteli birer panMİy'on yeniden faaliyete geçirilmiş, Kütahya ve 

İsparta - Yalvaç merkezlerinde inşaatı tannamlanan pansiyon binaları Ja hizımete girmiştir. 
1972 - 1973 öğretim yılında Adıyaman lisesi, Adana Abdülkadir Paksoy Lisesi, Adana - Ceyhan Panıukeli Ortaokulu, Aydın - Nazilli 

Cumhuriyet Ortaokulu, Balıkesir - Bandırma Şehit Süleyman Ortaokulu, Bitlis Lisesi, Elâzığ Lisesi, İçel - Arpacsakarlar Ortaokulu, İstanbul Bo
ğaziçi Lisesi, İstanbul Kadıköy Kız Lisesi, Muğla Lisesi ve Sakarya Lisesi, pansiyon lan açılacaktır. 

Modern fen öğretimi : 
1971 - 1972 öğretim yılında derslik kapasiteleri müsaidolam 100 lisenin birinci smıflannda deneme mahiyetinde modern fen öğretimine başlan

mıştır. 
Bu programı uygulamak maksadiyle; 1971.tatil aylarında 700 matematik ve 750 fen öğretmeni kursa tabi tutulmuş, ders aletleri yapım mer

kezince hazırlanan 150 takım ders aracı programın uygulandığı okullara verilmiştir. Ayrıca bu sınıflar için bastırılan fen bilgisi ve matematik 
ders kitapları da satışa çıkarılmıştır. 

Yaitııran faaliyetleri : 
5. Büyük yerlerin merkezlerinde, çoğu çift öğretim yapan okulları normal öğretime kavuşturmak öğrenci artışından doğan derslik ihtiya

cını karşılamak ve geçmiş yıllarda mahallî isteklere geçici binalarda açılmış ortaokulları yeni binalara kavuşturmak maksadiyle ve kalkınma plâ
nında öngörülen hedeflere uygun olarak (510 000 000) liralık yatırım teklifi yapılmıştır. Buna karşılık Devlet Plânlama Teşkilâtınca (245 000 000) 
liralık ödeneik ayrılmıştır. 

1970 ve önceki yıllar programlariyle yapımına başlanmış binalardan 98 ortaokul vo lise binası tamam]anarak hizm,ete girmiştir. İnşaatı biten 
8 pansiyondan 4 ü hizmete açılmıştır. 

1971 ve daha önceki yıl programlarında yer alan projelerden 147 ortaokul ve lise binasiyle 7 pansiyon binasının, bir aksama olmadığı takdir
de 1972 - 1973 öğretim yılı başına kadar inşaatı tamamlanarak hizmete girmesi beklenimeiktedir. 
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öari harcamalar : 
1971 bütçesiyle çeşitli tertiplerden alınan ödenekler ydtersiz olduğundan ihtiyaçlar karşılanamamaktadır. Yıl içinde meydana gelen fiyat ar

tışları dolayısiyle ödeneklerde hissedilen yetersizlik daha da artmıştır. Bilhassa, okulların yakacaJk, aydınlatma, su, temizlik, kırtasiye, basılı ev
rak ve diğer lüzumlu mefruşat alımları konusunda halen çekilen sıkıntı her yıl artmaktadır. 

Plân hedef terine göre durtunı : 
7. Plân hedeflerine göre 1971 - 1972 öğretim yılında ortaokullarda 1 208 000, liselerde 292 000 öğrencinin okuması gerekmektedir. Fakat bu 

öğretim yılında ortaokul ve liselerdeki toplam öğrenci sayısı 1 150 000 civarındadır. Bu duruma göre plân hedeflerine yaklaşılmıştır. Geri kalı
şın sebebi plân hedeflerine uygun yatırım ödeneğinin sağlanmaması ve yeteri kadar öğretmen yetiştirilememesidir. 

Barasız yatılı öğrenci sayısı : 
8. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımda parasız yatılılık kapasitesinin, meslekî ve teknik öğretilin dışında tüm ortaöğretim kademesindeki toplam 

öğrenci sayısının % 4 ü kapsıyacak seviyeye çıkarılması öngörülmüştür. Bu duruma göre 1971 - 1972 öğretim yılında parasız yatılı olarak okutu
lan öğrenci miktarımın 45 000 nin üzerinde olması gerekirdi. Verilen yatırım ödeneklerinin plân hedeflerinin çok gerisinde kalışı ve parasız yatı
lı öğrenciler için bütçe ile ayrılan ödeneklerim yetersiz oluşu sebebiyle bugün parasız yatılı öğrenci sayısı hedefe ulaşamamıştır. 

Yatırım ödenekleri : 
9. Yatırım için alman ödenekler plân hedeflerinin çok gerisinde kalmıştır. Son üç yıl içinde alınan ödenekler ve plânın öngördüğü ödenek 

miktarları şöyledir : 
Plâna göre veril

mesi gereken Verilen ödenek 
ödenek miktarı Plâna göre alınan 

Yıllar (Tl.) (Tl.) ödenek yüzdesi 

1970 563 800 000 245 000 000 % 43 
1971 517 800 000 240 000 000 % 46 
1972 510 000 000 245 000 000 |% 48 

3. Yüksek öğretini Genel Müdürlüğü : 
1971 faaliyetleri : 
1971 - 1972 öğretim yılında, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Üniversitesine bağlı olarak Diş Hekimliği Fakültesi, Islâmi Bilimler Fakültesi, 

Çukurova Tıp Fakültesi, Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak Orman Fakültesi 
açılmıştır. 

'Atatürk Üniversitesine bağlı olarak açılan Diş Hekimliği Fakültesi, Islâmi Bilimler Fakültesi, Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Oku
lu, ve Çukurova Tıp Fakültesi kuruluş ve kadro kanun tasarıları hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 
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Bursa Tıp Fakültesi, kuruluş kanun tasarısı Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Üniversitelerimizi ilgilendiren diğer dört kanun tasarısı 
Millet Meclisine sevk edilmiş, bunlardan biri kanunlaşmıştır. 11 kanun tasarısı üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak ilgili kurumların mütalâa
larına sunulmuştur. Bakanlık bünyesinde üzerinde halen çalışılmakta olan 11 adet kanun tasarısının mevcudolduğu öğrenilmiştir. 

141i) sayılı Kanuna göre yurt dışında doktora yapacakların seçimi için Şubat 1971 ayı içinde yapılan müsabaka imtihanlarında G00 kişilik kon
tenjandan 829 kişi imtihanı kazanmış ve bunlardan 222 kişi öğrenilin yerlerine gönderilmiş, 28 kişinin de gönderilme işlemleri devam etmektedir. 

Kurumlar hesabına yurt dışında öğrenim yapacakların seçme imtihanları yapılmış müracaat edesi 2 400 aday öğrenciden 82 öğrenci ve bu ka
dar da yedek seçilmiş ve bunlardan 50 kişi halen muamelelerini ikmal etmiş ve bir kısmı yurt dışına çıkmıştır. 82 kişinin ise işlemleri yapıl
maktadır. 

Nisan 1971 tarihine göre yurt dışında bulunan 8 80G resmî öğrencilerin öğrenim yerleri, öğrenim dallan ve sürelerini gösteren broşür basıl
mış yurt içi ve yurt dışı ilgili teşekküllere dağıtılmıştır. 

Yurt dışına giden öğrenciler için öğrenci rehberleri basım işine başlanmıştır. 141G sayılı Kanunun tadili veya yeniden yapılması ile ilgili komis
yon kurulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. 

Döviz müsaadesi için Bakanlığa yapılan müracaatlar üzerine Ağustos 1971 ayında açılan imtihana .1 100 aday katılmış bunlardan 400 öğrenci
ye döviz tahsis edilerek yurt dışına gönderilmiştir. Aralık 1971 ayında açılan döviz imtihanı için 1 200 aday müracaatta bulunmuş bunlardan se
çim ve imtihan sonucuna göre 800 kişiye döviz tahsis işlemleri yapılarak yurt dışına gönderilecektir. Yurt dışında çeşitli memleketlerde ve de
ğişik konularda dövizsiz özel öğrenci olarak tahsilde bulunmak üzere 1971 yılı içinde 2 947 öğrenci yurt dışına gönderilmiştir. 

•Bakanlıkta görevli komisyon, Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı mensuplariyle öğretmenlerin 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, göırgü ve ih
tisaslarını artırmak üzere yurt dışına gitmek istiyen 594 kişinin kai'deıkslerini incelemiş ve bunların 129 unu seçmiş olduğu öğrenilmiştir. 

Bakanlıkça üniverai tel erin çeşitli fakültelerine tahsis edilen 548 burs kadrosu bulunmaktadır. Halen bu kadrolardan 878 i dolu olduğu öğrenil
miştir. 

Devlet Yabancı Dil imtihanına girmek üzere 1971 Mayıs döneminde .122, Kasım döneminde 188 kişi başvurmuş bunların imtihanları yaptırıl
mış, neticeler tebliğ edilmiştir. 

Yüksek okulların üniversitelere sağlanması konu anıda, Karadeniz Teknik Cniversitcsi Pilot Bölge olarak seçilim iş ve Fatih Eğitim. Enstitüsünün Kara
deniz Teknik Üniversitesine bağlanılın ası hususin id a gerekli çalışmalara girişilmiştir. 

1971 icra plânında öngörüldüğü üzere kurulacak yeni üniversitelerin nüvesini teşkil edecek olan Adana, Elâzığ, Diyarbakır ve Bursa merkez
lerinde yeni fakülteler açılması maksadiyle Bakanlığa intikal eden teklifler 1971 icra plânının 810 numaralı tedbiri de göz önünde bulundurula
rak bu cümleden olmak üzere Atatürk Üniversitesince Adana'da kurulacak Çukurova Tıp Fakültesine ait kanun tasarısı ile Bursa Tıp Fakültesi 
kanun tasarısı bu yıl içinde Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

4. öğretm'Stn. Okulları Gemi Müdürlüğü : 
(4öırevi ilk ve orta dereceli okullara öğretmen yetiştirmektir. 
1971 yılı faidiyetleri :• 
197! - 1972 öğretim yılında orta öğretimin ihtiyaç duyduğu branşlarda, yeter sayıda öğretmenin yetiştirilmesi unaksıaıdiyle yeniden; Adana, 

G-aziamtep İlköğretmen nkulları binalarından ya rarlannlarak matematik - fen ve tabiat bilgisi bölümleri üzerinde öğretim yapmak üzere 2 eği-
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timi enstitüsü faaliyete geçirilmişir. Yine bu amaçla mevcut eğitim enstitülerinden Samısun'da resim bölümlü; Diyarbakır'da Lnıgithlce, Fran
sızca ve Almanca, Bskişehir^de matematik - fen ve talbiaıt bilgisi bölümleri açılmıştır. Kurulduğu zatın andan beri GrazJi Eğitim EmsfitüsüınJde eğitim ve 
öğretimine devam! edeıgeılnıekte olan yabanın dil bölümleri «Ya'banicı Diller Eğitim Enstitüsü:» anlı altında bağımsız bir kuruluş halime getiril
miştir. 

Kuruluş tarihlerinden beri geçici binalarım da gündüzdü olarak faaliyet gösteren Uşak - Te'kirdağ İlk Öğretmen okulları ık'ounple tip proje 
olarak inşası tamamlanan yeni binalarına taşınarak yatılı hale getirilmiş, ayrıca Oaınalckaie, Edirne, (fazianıtep, Erkek; İsparta;, Kastamonu 

Kız İlk Öğretmen okulları da ikmal edilen1 yeni tesislerine 'kavuşfturu'lnıuştuı*. 
Devlet Yabancı Dil Okulunun geliştiril m e «i ve istenilen bir çalısımıa düzenine kavuşturulması için Devlet Personel Dairesi, Devlet Plân

lama Taşıkitâtı, Maliye Baikamılıği ilgililerinin k atılmaısı ile yeni bir yönetmelik taslağı hazıırlanmışjtır. 

İlkokul öğretmeni yetiştiren ilik öğretmen oku Harının ikinci devrelerinde, bu öğretim yılındın öngörülen 64- TCK) öğrencilik kapasiteye ulaşama-
n takla beraber 1 nci devrelerde bulunan 15 000 civarındaki öğrenci sayısı ilâvesi ile İni sayı aîşıî m aktadır. 

Orta dereceli) okullarım öğretmen ihtiyacımın karşılanması için 1971 - 1972 öğretim yılında: 23.100 eğitim enstitüsü öğrencisi ile 7 400 çeşitli 
branşlarda mezun öngörüldüğü halde öğrenci ve mezun sayısı itibariyle bu sayının çok altında kakms/ti't\ 

1. öğretmen .meslekinin cazip oıl'mayışı 
2. Yıllık programlarda teklif edilen ödenekle rin verilmeyişi, 
3. A^e'rileibilenlerle başlatılan işlerin zamanımda bitirilm)eyilşi, 

4. öğretmen açığı had safhada olan resim - müzik - beden eğitimi yabancı dil bölümle il öğretini, ve eğitiminin gerekli kıldığı yeten* sayı 
ve nitelikte öğretmemin temin edilmemesi, lüzumlu derslik, lâıboratuvar, atelye, spor ve m üz ik salon ve enstrümanı odaları ile yetersayıda 
araç ve gereçlerin temin edilmeyişi belirtile n sayılara ulaşmayı engellemiştir. 

Ortaöğretimin. ihtiyacı olan öğretmenin karşılanmasında karşılalşılan bu darboğazdan çıkılması için •. 
1. (Mevcut 'eğitim enstitülerinde bu bölümler içini yapıllmakta olan tesislerin en kısa zamianda ve taahhüt süresi içinde hizmete gilrıneleri 

sağlanmalıdır. 
2. Mevcut leğitiinr enstitülerinde bu branşla rda, asistanlık yapmakta bilumum öğretmenlerin asistanlık devreleri dikkat, itiınıa ve ve

rimli bir çalışma ile sona erdirilmelidiır. 
3. Eğitimi enstitülerimin özellikle bu branşları nida tam yetki ve sorumlulukla görev yapacağına inanılıp bir komisyonca, seçilen, öğret-

müeınılerin ve asistanların kararnameleri bekletilmeden çıkarılmalıdır. 
4. Eğitim enstitülerinin özellikle yeni açılacak olanların da öğretmen olarak görev almaya, yönelmiş asistanlık kadroları ve yurt dışı 

burs kontenjanları artırılmalıdır. 
5. Mevcut eğitim.- enstitülerinden durumları e İverişll olan, Bursa ve Balıkesir Eğitim enstitülerinde resim, Buca Eğitim Enstitüsünde de 

müzik bölümleri açılabilmesi için gerekli ödenekler mutlaka verilmelidir. 
6. İkinci derecede öğretmen ihtiyacı görülen matematik - fen ve tabiat biljgisi dallılarımla, ilk öğretmen okulu tesislerinden yaırarlanarak yeni 

eğiftîlm enstitüleri açılmalıdır. (Durumları elverişli okullar tesibit edilmiştir. Sivas, Kayseri, Elâzığ, Van gibi.)! 
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5. Din Eğitimi Genel Müdürlüğü : 
Din Eğitimi Genel Müdürlüğü; din eğitimi ve öğretimini dinî inançları, temel prensipler ve kuralları çerçevesinde, bilimsel metotlara göre dü

zenlemek, yürütmek ve bu alandaki meslek adamlarını yetiştirmekle görevlidir. Gaye modern hayatın icaplarına uygun, kültür seviyesi yüksek va
tandaş kütlelerini tatmin edecek müspet düşünceli, geniş görgü ve bilgi sahibi din adamları yetiştirmektir. 

imam - hatip okullarının Ortaöğretim sistemi içinde ıslah edileceği, 1971 - 1972 öğretim yılından itibaren bu okulların I nci. devrelerinin orta
okula dönüştürülmesi hususu kararlaştırılmış ve uygulamaya geçilmiştir. II nci devrelerinin de ortaokullara dayatılarak 4 yıllık birer meslek 
okulları haline getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Söz konusu okulların 4 yıllık meslek okulları haline getirilmesi ile ilgilri çalışmalar arasında, Diyanet İşleri Başkanlığını din görevlilerine olan 
ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Bu cümleden olarak 1972 - 1973 öğretim yılından itibaren limanı -hat ip okullarının parasız yatılı öğrenci kontenjanı 
500 artırılarak 4 100 e çıkarılacaktır. 

Ayrıca, yatılı kontenjanın artırılmasına paralel olarak, binaları müsidolan okullarda tadilât ve ilâveler yapmak suretiyle yatakhane ve yemekha
ne kapasitelerinin artırılması konusunda gerekli çalışmalara başlanılmış ve bu konuda çeşitli alternatifler tesbit edilmiştir. 

Yüksek İslâm Enstitüleri Yönetmeliğinin çıkarıldığı ve söz konusu enstitüler ile imam - hatip okullarına ait müfredat programının üzerindeki 
çalışmalar devam etmektedir. 

İmam - hatip okulu için ımahallî derneklerce temin edilen arsaların, zemin araştırmaları ile imar durumlarının tesbiti ve Hazine adına tescili 
işlemleri gecikmekte Bitlis ve Van illerinde olduğu gibi yatırımların gerçekleşmesine, engel olmaktadır. 

6. özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 
Her kademedeki özel okulların kanun, tüzük ve yönetmeliklere, kalkınma plânında açıklanan eğitimi ilkelerine göre devamlı olarak kontrol ve 

değerlendirilmesi görevini yapar. 
1971 yılı faaliyetleri : 
Açılan okullar veya kurumlar : 

1. 1971 - 1972 öğretim yılında yeniden açılan 
özel okullar ve kurumlar 

Özel anaokulları : 5 
Özel ilkokullar : 2 
Özel ortaokullar : 3 
Özel lise ve kolejler : 1 
Özel dershaneler : 4 
Özel biçki - dikiş yurtlan : 17 

2. 197.1 - 1972 öğretim yılında kapanan 
özel okullar ve kuramlar 

Özel anaokulları : (> 
Özel ilkokullar : 8 
Özel ortaokullar : 2 
Özel lise ve kolejler : 6 
Özel meslek okulları : 4 
Özel dershaneler : 21 
özel kurslar : 2 
Özel biçki - dikiş yurtları : 6 

o. 625 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre Millî Eğıitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında bulunan Özel Yüksek okulların Anayasa
nın 120 noi maddesine aykırılığı iddiası, Danıştay Dâva Daireleri Kurulunca Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş ve Anayasa Mahkemesi Özel 
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Yüksek okulların mevcudiyetimi Anayasaya aykırı bularak (>2f> sayılı Kanunim Özel Yüksek okullarla ilgili maddelerimi 9 . 7 . 1971. gününde yürür
lüğe girmek, üzere 12 . 1. . 1971 tarihinde iptal etmiş ve 1472 sayılı Kanunla. Özel Yüksek okullar üniversite ile akademilere bağlanmak suretiyle 
resmileşmiş, bulunmaktadır. 

GBNBL ILİZMKTLKK 

1. özlük işlleırıi GetnlaL Müdıürlüğü : 
\ Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görev alan personelim özlük işlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlere göre yürütmekle görevlidir. 
(Bakanlığın özlük işlerimin yürütülnııesinde kanuni bakımdun olduğu kadar, hizmetlerde kalite ve tasarruf sağlanması yönünden d e teşkilât 

ve metotların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç;, vardır . 
1971 yılı faaliyetleri : 
1. J>uliLind.uk 1 arı kadrolarda .1, 2 veya o üst derece aylık alan öğretmen ve memurların intibaklai'i 657 saydı Kamunun ek geçici 2 nci mad

desine göre, kadrolarımın tekabül ettiği denecek're yapılmış ve aylıklarımın tekabül ettiği derecelerin ilk kademe aylığı kendilerine ödenmiştir. 
Kadroları aylıklarına denk olmadığından, aynı kanunun ok. geçici 5 nci maddesi muvacehesinde,aylık derecelerimde geçirdikleri sürelerin değer-
lıendiıllmesi mümkün olmamış ve bu sebepten meydana gelen intibak noksanlarımın giderilmesi için 1971 yılı Bütçe Kanununun ;> mcü maddesine is
tinaden, 28 . 5 . 1971 gün ve 7/2,509 sayılı Kakan]ıar Kurulu Kararı ile muhtelif dereceden 22 552kadro alınarak ihtiyaç sahiplerinin aylığına denk 
kad.no tahsisi yapılmış ve aylık derecelerinde ge on bu kademeler, malî mercilerce 057 saydı Kamı ilgililerin intibak noksanları giderilmiştir. An
cak, intibak noksanlarımın giderilmesi için verilçen süreleıin her yılı için bir kademe verilerek nun 64 mcü maddesindeki anlamda, kademe ilerle
mesi olarak yorumlanmakta ve aynı kanunun ek geçici 2 nci mıaddeslnim (b) bendimin )> ncü pa ragcauıuia, «bu gibiler ot! nci..madde ile tesis 
edilen sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci m addenitu (b) ve (c) fıkraları uyarınca aldıkları 
aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halimde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar», şeklimle yazılı bulunan hükme istinaden, kademe 
ilerlemesi bakımından kadroda geçen sürenin esas alınması gerekeceği ileri sürülerek', intibak noksanlarının giderilmesi için verilen kademeler üze
ninden ödeme yapılmamaktadır. 

2. 657 sıayılı Kanunun ek geçici 2 nci maddesinde: «ek geçici1 i nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere intibak aşağıdaki esaslara 
göre yapılır...», denilmek suretiyle intibakların ok geçici maddeler uyarınca yapılacağı belirtilin iştir. Bu sebeple, 1 . 12 . 1970 tarihinden önce 
Devlet memurluğuna girenlerin intibakları, sözü edilen kanunun inltiıbak hükümlerine göre; yapılmıştır. Bunlardan, siinifla.nii.ni giriş derecesi de
ğişmiş olanların, giriş derecesinden başlatılmak ve hizmet sürelerinin her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle intibaklarının yapılması kanu
nen mümkün değildir. 657 sayılı Kanunun, sınıflara ve eğilenim, durumuna göre girilebilecek ay İrk .derecelerini tesbit eden :>ö nci maddesi, o0 Ka
sım 1970 tarihinden sonra atananlar için uygu lama bil .ceoğii öğ re milmİHJtir. 

İl. (Bakanlığa bağlı okul ve kurum yöneticilerim1, ;>656 sayılı Kanunun 18 nci maddesine ve 222 sayılı Kanuna ı>;övc ek gövev tazminatı öde
mekte iken 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kan unla d eğişti ilim esi üzerine 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren bu ücretlerin ödenmesi mümkün olma
mıştır. İlgililerin, öğretmenlik görevlerime ek olarak yaptıkları bu idari görevlerin ücretsiz yürütülmesi mümkün, olmıyacağından okul ve ku
rum yöneticilerine ve pansiyon belleticiliği yapan öğretmenlere yan ödeme verilmesi konusunda. Devlet Personel Dairesine teklifte bulunulmuş, bu 
teklifin de Devlet Personel Dairesince Maliye Bakanlığına intikal ettirildiği ve diğer taraftan, körler, sağular, yatılı bölge okulları, yetiştirme 

http://liLind.uk
http://kad.no
http://siinifla.nii.ni
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yurtlan müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenleri ve hizmetlileri ile halk dershanelerinde görev alan öğretmenlere ve diğer personelden 
gerekli görülenlere fazla çalışma ücreti ödenmesi için Devlet Personel Dairesine teklif yapılmak üzere olduğu öğrenilmiş'tir. 

4. Bakanlığımıza bağlı meslekî ve teknik okulların döner sermaye siparişlerinde çalışan öğretmen teknisyen, ve öğretici ustalara, 27 . 7 . 1971 
g*ün ve 7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma göre, saat başına 10 - 14 lira fazla çalışma ücreti ödenmektedir. 

5. 07)7 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin ( M) fıkrasında, ders görevi ücretinin belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait aylıktan ders saati iti
bariyle ödenen parayı ifade ettiği belirtilmiş; 1971. yılı Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli eetvelde «Bölüm : 12.000 personel giderleri» başlığı 
altındaki açıklamada «... kadro karşılığı ek ders ücretleri...» ibaresine yer verilmiş olduğundan ve kalro yetersizliği sehebiyl.o ek ders görevleri 
için kadro tahsis edilmediğinden ek ders görevi veril on öğretmenlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurlarına 1 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren ücret ödenmişti. 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) cetvelindeki, sözü edilen ibare, 1445 sayılı Kanunla kaldırılarak ek ders ücretlerinin 
kadro aranmaksızın ödenmesi mümkün olmuştur. Diğer taraftan, saymanlıklarca, 19;> sayılı Gelir Vergisi Kanunıınıın 104 neü maddesi ile 484 
sayılı Kanunun 7 nci maddesi yanlış yorumlanarak kadrosunun bulunduğu okullarda, ek ders okutan öğretmenlerin ek ders güreyi ücretleri muh
telif ücret ödemesi sayılnııyarak, aylıklarla birleştirilerek vergilendirilmişti. Bu uygulama, öğretmenlerin daha az ek ders görevi ücreti almala
rına sebeholnmştu. Ancak, 1 . 11 . 197L gün ve 1 4002 sayılı lYsmî (lazetede yayımlanan, 27 . 9 . 1971 gün ve K No. 1971/14, K. No. 3529/1 sayılı 
Sayıştay Genel Kurulu Kararında, aslî görevi öğretmenlik olanlardan, kemlilerine ders görevi verilenlere ödenecek ücretin aylıkla birleştirilmek* 
sizim vergilendirileceği belirtil mistir. 

(i. Bakanlığın dış hizmetlerine personel tâyininde belli prensipler koyarak bu hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amaciyle, 
«Yurt dışı hizmetlerde sürekli veya geçici olarak görevlendirileceklerde aranacak nitelikler hakkında Yönetmelik» hazırlanmıştır. 

7. Sosyal adaleti sağlamak, fırsat ve imkân eşitliği prensiplerini geliştirmek amaciyle hazırlanan, Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği ta
sarısı son safhaya ulaşmıştır. 

8. Tedavi yardımı ve cenaze masrafları, sürekli görev, geçici gövov, tedavi yolluğu, gezici başöğretmen tazminatı, kırtasiye, basılı kâğıt vo 
defter, döşeme ve demirbaş alımları, su, temizlik, aydınlatma, diğer yönetimi, posta, telgraf, telefon, yakacak giderlerine ait ödeneğin yetmediği 
anlaşılmıştır. 

2. Sağlı'k İşleri 'Genel (Müdürlüğü : 
Sağlık İşleri Genel MüJdüıiüğüuün görev.!'!1!'!; bakan]:lk pers'nııııelinin sağlık işleriyle ilgili işlemimin yapılması, resmî ve ö'zel her-derece ve çeşit

teki okulların sağlık 'durumdan ile ilgili 'koruyucu tedbirler''.! alınması, öğretmen sağlık raporlarının değerlendirilin esi ve Validebağ Prevantor
yum ve Sanatmrymimmnun yönetimi ile ilgili işleri kaplar. 

M97)1. yılı faaliyetleri : 

Bakanlığımıza -bağlı taşra teşkilatındaki ilk ve orta 'dereceli okullara öğretmen öğrenci ve personel olarak (1 450) kişinin nakil raporları de
ğerlendiril m iştir. 

2. Oi'îa dereceli okulların sağlık hizmetlerini yünutmdk amaciyle 20 doktor tâyin edilmiş ve aymı zamanda (10,2) doktorun intibakları yapıl
dığı: hakle kadro yet e ilsizi iği nC'deniyle atamaları yapılamamıytır. 

!3. Validebağ Prevantoryum - Sanatoryum Kurumunda (i 250) öğretmen, öğrenci ve hizmetlinin tedavileri sağlanmış olup, ayrıca kurum ara-, 
zisi i-inde ('150) yataklı kadın ve çocuk pavyonu inşaatı 1909 - 1970 yılları programıma alınmış ve iki bloku tamamlanmak üzeredir. 
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4. Geçen yıl yedek kazan ve kalorifer 'boru izolasyonumla yapıldığı, (1!50) yatafklı kadın ve çocuk pavyonu inşaatının Bayındırlık Bakanlığın
ca ihalesinin yapılımıiş olduğu ve 4 bloktan teşekkül edecelk bu pavyonun 2 blokunun tamamlanmak üzere çalışmalara devam edildiği, ancak malî 
yıl sonuna kadar tamamlanması gerekeo bu iki blokun ağır -bir tempoyla yürümesinde ilgili teknik personelin takip ve kontrol görevlerini yeterince 
yapmamasının rol oynadığı görülmektedir. 

6. Bulgun önemli bir konu olan sağlıık hizm<etleriınıi ve bafcanlığıa bir tek isağlık kurumu olan (1050) yataklı Validelbağ Prevantoryum - Sanator
yum Kurumuna imkânlar sağlandığı takdirde Millî Eğitim sağlık hiz2m<e»tlerinin daha rasyonel bir şekle sokulmuş olacağı müşaıhede elilmijşitir. 

3. Dış Münasebetler Genel Müdürlüğü : 
Memleketimizle diğer me'mlelketler arasındaki kültür münaıseibetleri İkinci Bieş Yıllık Plân hedefleri göz önünde (bulundurulmak suretiyle '.197İI 

ffrültçe yılında da geliştirilip takviye edilmek suretiyle yürütülmüştür. 

İkili kültür anlaşmalaTiımıız bulunan memleketlerden Almanya (Bonn 1da), Belçika (BrükselVIe) Iralk (Ankara Via) ile Karma Kiü'ltiür Komisyonu 
toplantıları tertiplenmiş, 'bu toplantılarda ikili faaliyet programdan saptanmıştır. 

18 - 19 Mayıs 19171 tarihlerinde PakistanVla, Türkiye'nin katıldığı RÖD Sosyal İşler Komitesi toplantısı yapıflmıiştır. 
Kültür anlaşmaları ve kültürel mübadele programları 'Çerçevesinde, 12 profesör, 2 öğretımen grupu ülkemizi ziyaret etmiştir. 
197İ2 yılında ilkili kültür anılaşmalari'mıız buluaan memleketlerden îtalya (RomaVla), Irak (Bağdat'ta), Fransa (Ankara'da), İngiltere (Anka

ra'da), Belçika (Ankara'da) ile Karma Kültür Komisyonu toplantıdan tertipleneceği ve İran'da RGD Sosyal İşler Konvite'si toplantısı yapılacağı 
öğrenilmiştir. 

Kültür anlaşmaları ve kültürel mülbadele programları çerçevesinde eğitim, bilim ve kültür alanında yalbancı ülkelerle profesör öğretmen, öğren
ci ve sanatçı mübadeleskıie devam edilecek, yurt dışında çeşitli sergiler tertiplenecek, ayrıca yurt içinde mütekabiliyete göre çeşitli yabancı sergi
lerin organizasyonu yapıl aoakltıır. 

119171 yılında, Avrupa Konseyi ve UNİESOO çerçevesinde tertiplenen kongre, konıferanıs, staj, semine t*, kollolkyum, sempozyum, karşılaşma, ince
leme ve çalışma grupu gibi 49 toplantı yapılmıştır. Bu toplantıların: 40 tane'si Avrupa Konseyi çerçevesinde tertiplenmiş, bunlara Gl itemisdlcimiz 
katılmıiş'tır. UNESCO çerçevesinde düzenlenen 9 toplantıya da 13 temsilcimizle iştiraik edilmiştir. 

Bu 49 uıliîslararaisı toplantıdan 2 tanesi, Avrupa Konseyi (100) öğretmen projesi değerlendirme toplantılsı 23 - 25 Kasım 197ü tarihinde, «Oörisel 
ve Işitsöl Araçların Yaşıyan Diller öğretiminde Sınıfta Kullanılması!» konulu sempozyum ise 26 Kasım - 2 Aralık 1971 tarihleri arasında Avrupa 
Konseyi ile işbirliği yapılarak Ankara'da tertiplenmiştir. 

1971 bütçe yılında, kültür anlaşmaları çerçevesinde karşılık eisasına göre ve katısılııksıız olarak 316 yalbancı Hükümeit emrine 99 araştırına, 30 dok
tora, 90 gündüzlü yüksek öğrenim ve 5 parasız yatılı yüksek öğrenim olmak üzere eem'an (!224) iadet kültür bursu ayrılmıış ve söızü edilen "bütçe 
yılının 18 . 12 . 11971 tarihine kaidarki döneminde 'bu burslardan yalbancı hükümetlerin, hariciye yolu ile aday gösterdiği (182) yalbancı uyruklu 
öğrenci f ay dal an dînlmıştır. 

Böylece, 1970 bü'tçe yılına nazaran burs kontenjanlarında % 8J8, bu burslardan faydalanan öğrenci 'sayısında ise % 21.3 oranlarında artış 
kaydedilmiş bulunmaktadır. 
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Türk kültürünün dış ülkelerde ve yalbamcı çevrelerde korunması, yayılması ve tanıtılması, yurt dışındaki vatandaş'larıımız ve soydaşlarımız kültü
rel bağlarının korunma ve güçlendirilmesi amaciyle, yalbancı ülkelerde Tür!k dili ve kültürü, eğitim ve tanıtma hizmetleri için; Dışişleri Bakanlı
ğınca gerekli görülen yerlerde dış temsilcilikleri miza» gözetim ve denetimi a l ında giörev alacak personel haJkkınida 667 ve bunu değiştiren 1327 
sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanma sında yeterli hüküm bulunmadığından, söz konusu amacın tahakkuku için personel göreivlendiri]-
mesi ınümkün olamamış, bu boşluğun giderilmesi içki 1327 sayılı Kanunun 23 neü miaiddesi uyarınca 15 . 11 . 1:971 tarih ve 7/8tf79 sayılı Balkanlar 
Kuruhı kararı istihsal •edilmiştir. 

OBu seft>epten Türkoloji kürsülerine okutman, kültür merkezlerine öğretmen ve diğer personel, Batı - Trakya ve Kılbnıslı soydaşlarımız ile yurt 
dışında çalışan Türk işçilerinin çocuklarını okutmak üzere öğretmen görevlendirilmesinde gecikme 'olmuştur. 

Yalbancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin, Batı - Tralkya'daki soydaşlarımızın çocuklarınla ihtiyacını karşılamak üzere ders kitabı gönderilmiş
tir. Bu kitapların temini ('1) milyon lira harcanmıştır. Bunun dışında kültür merfkezleri kütüphlanelerine, Türkoloji kürsülerine, yalbancı ülkeler
deki Türk işçi derneklerine, yalbancı kütüphanelere, müracaat eden diğer yalbanıeı şahıs ve kurumlara kitaplar gönderilmişltir. 

'1(91712 yılında Tunus, Tahran ve Batı - AlmanyaVla Türk Külltlür menkezleri açılması için Dışişleri Bakanlığının koordinaltlörlüğünde gerekli ha
zırlıklar yapılmaktadır. 

ılöTll' - 1'9'72 öğretim yılı için yalbancı ülke ve kuruluşlarca Hükümetimiz emrine verilip Balkanlıikça dağıtımı yapılan Iburslarıtı sayısı ("401) dir. 
Bu burslar çeşitli öğrenim ve ilhıtısas alanlarını kapsamaktadır. 

Burslardan bakanlık mensupları .olduğu kadar, büyük ölçüde bakanlık dışında diğer kuruluşların menKupları da faydalandırılm işitir. 

4. Hukuk IMüşavMiği : 
Hukufkî konularda düşüncelerini Bakanlık Makamına bildirmekle görevli olan Hukuk Müşavirliği; kanun, tüzük ve yöLiettaelik taisarılannii ince

ler ve hazırlar. Bakanlık aleyhine açılan dâvalarda karşı'savunmaları hazırlar. 
1971 yılında 13071 idarî dâva, 7457 Tazminat ve Takibat, 1993 mütalâa, 723 Müteferrik, 36 kanun olmak üzere toplam olarak 22780 konunun 

ince!endiği görülmüştür. 

5. Levazım (Müdürlüğü : 
Bakanlığın bütün levazım işleri, bu dairece yürütülmektedir. 
1971 Yılı Faaliyetleri : 
1. (Bakanlık (D) blokunun inşaatı 1970 malî yılında tamamlanmış ve faaliyete geçirilmiştir. Böylece 1971 malî yılında Ankara Belediyesin

den kiralanmış bulunan Devlet Gtüzel Sanatlar Galerisi hariç Millî Eğitim Bakanlığı tamamen kendi binalarına yerleşmiş bukınmaktadır. 
2. Yardımcı hizmet personelinin eğitimi, temizlik ve usulleri, büro hizmetleri, yurttaşlık, insan münasebetleri konularını ihtiva eden bir 

eğitim kursu ile okuma - yazma kursları da tertiplenmiştir. 1972 malî yılı içinde aynı, çalışmalar devam ettirilecektir. 
Seferberlik ve (Askerlik löğretim (Müdürlüğü : 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve yüksek okullarla orta dereceli okullarda, görevli öğretmenlerin, Bakanlık Teşkilâtında çalışan tek

nik elemanların, askerlik çağma girmelerinden, yedeğe ayrılmalarına kadar askere sevk ve şevkten tehir işlemlerini Seferberlik ve Askerlik Öğ
retim Müdürlüğü yürütür. 
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Öte yandan askerlik çağma girmiş, orta ve yüksek dereceli olkul öğrencilerinin, askerlikle ilgili tecil işlerini, resmî lise ve dengi okulları
mızda görevli, Millî Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenlerinin, (Millî Güvenlik Öğretimi Yönetmeliği) gereğince işlerini yürütmek de İm dairenin 
gıörervleri arasındadır. 

1971 Yılı Faaliyetleri : 
1. Orta dereceli okul öğretmen ve idarecilerinden. :>1 yaşını doldurmamış olan, 188;> öğretmen, 1971. Ekim döneminde askere gitmek üzere 

okul idareleri aracılığı ve valilikleri yolu ile Bakanlığa başvurmuşlar ve bunlardan, okul müdürlüklerinin düşüncelerine ve bağlı oklukları öğre
tim dairelerinin mütalâalarına göre, 1224 öğretmenin Yedeksubay Okuluna gitmelerine izin verildiği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, Yüksek Okullarla benzeri müesseselerde görevli öğretim üyesi ve asistanlar ile, Bakanlığa bağlı dairelerde çalışan teknik eleman
lardan, 68G7 sayılı Kanuna göre askere şevkten tehirini istiyen 28 personelin dileği işleme konulmuş, bunlardan, Millî -Savunma Bakanlığınca 
10 elemanın sevk tehirleri yapılmış, 12 sinin müi'acaatı kabul edilmemiş, G sının da işlemi sonuiÇİauamamıştır. 

2. 1971 Malî yılı için, Bütçenin 12 441 nci : görev i maddesinden, Millî Güvenlik Bilgisi dersi ücreti, olarak istenen, (4 000 000) liralık öde
nekten, (3 500 000) lira verilmiş, bu ödenek ilgili Saymanlıklara gönderilmiştir. (500 000) lira, bu güne kadar verilmemiş ve Saymanlıklara, sim
ide rile m e'iniştir. 

7. (Savunma (Sekreterliği : 
Savunma Sekreterliği : 107 ve 108 sayılı Kanunlarla kurulmuş ve 19ö0 senesinde Millî Kğifim Bakanlığının teşkilât kadrosuna girmiştir. 
Bu claire : a) 1111 Sayılı Askerlik .Kanunu ve Erteleme Yönetmeliği ile Bakanlığın personel seferberliğini, 
b) 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu hizmetlerini, 
c) Millî Güvenlik Kurulu. Kanunu ve Millî istihbarat Teşkilat Kanunu, Savunma Sekreterliklerinin Görev ve Yetkileri ile çalışma usulleri

ni gösterir Talimat ve Topyckûn Savunma ve Millî Seferberlik Talimatı hükümlerine güre psikolojik savunma, hizmetlerini yürütür. 

Sivil Savunma hizmetlerinde lüzumlu olan ve tüzüklerle tesbit edilmiş bulunan malzemenin ;allınma.sı gerekli olduğu, fakat bu malzemenin ola
ğanüstü hal ve savaş zamanında toptan sağlanmasının mümkün olmıyacağı nedeniyle barıştan itibaren yıllara, bölünerek kısım kısmı «ağlanması 
(lüzumludur. 

Savunma Sekreterliği için gecen iki yıl b üt ecende ancak (5 000) lira. konulmuştur. Görevlerini yerine getirebilmek' için. ödenek verilmesi zaruri
dir. 

Bu nedenle çalışmalar daha çok ödenek sarfını gerektirmiyen konulara, inhisar ettirilmektedir. 
U. BÖLÜM 

Meslekî İve Teknik (Öğretim Hizmetleri : 
Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen teknik insangücü taleplerini istenen nicelik ve niteliklere 

uygun olarak karşılamakla meslekî ve teknik öğretıinni organize etmek, yürütmek, gerekli tedbirleri almakla ve prograinılaştırınakla görevli bulunmak
tadır. 

Müsteşarlık, belirtilen bu hizmetleri, bu hiznıet'erin gereği olarak kurulan şu dairelerle ifa etmektedir. 
A) Etüt ve Programlama Hizmetleri : 
1. Etüt ve Programlama Dairesi Başkanlığı 
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B) Eğitini, Öğretim ve İnsangücü Eğitimi Hizmetleri 
1. Meslekî ve Tefoniık Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü 
2. Kız Teknik öğrettim Genci Müdürlüğü 
3. Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü 
4. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 
5. İnsangüeü Eğitimi Geneli Müdürlüğü 
O) Eğitim Araçları, Donatım, Yapı ve Muamelât II izan eti er i 
1. Eğitim Araçları ve Tekillik İşbirliği Genel Müdürlüğü 
2. İşletme ve Donatım Genel Müdürlüğü 
?>. Mektupla Öğretim ve Teknik Yayımlar Genel Müdürlüğü 
4. Meslekî ve Teknik Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
5. Muamelât Müdürlüğü 
Bu organların fonksiyanlarıyle gerçekleştirdikleri hizmetler ve yapacakları işler aşağıda k:sacu açıklanmıştır. 
a) Etüt ve programlama Ihizmetleri : 
l.< iMe&lekî ve Teknik Öğreitdnı Etüt ve Programlama Dairesi Başkanlığı : 
Mesb-îkî ve Teknik (iğretim Müsteşarlığının Faaliyet alanlarına giren aşağıdaki hizmetleri yapar. 

a) Araştırma çalışmaları : Mesldkî ve teknik öğretimin <;eşitli alanlarında gerekli bilgileri toplar, analiz eder, karar vermeyi ve plânlamaya 
esas oılmak üzere değerlendirir, gerekli plânlamayı yapar yo. yönetilirden sorumlu daire ve elemanlara, intikal ettirir. 

(b). 'Pro-gram geliştirme çalışmaları : Öğretim yapılan çeşitli im eslek ve branşlarda öğretim pograimlarmı 'hazırlamak ve geliştinmek üzere mes
lek analizleri yapar ve sonuçlanın sorumlu daire ve elemanlara intikal ettirir. 

e) Bina ve teçhizat işleri : Çeşitli branşlarda öğretim. yapılacak okul ve lâiboratuvaıiar için gerekli bina ve teçhizat ile ilgili incelemeler yapar, 
sonuçlan ilgili ve sorumlu daire ve elemanlara intikali ettirir. 

;d) İstatistik işleri : Meslekî ve teknik öğretilin faaliyet leı i ile ilgili gerekli bilgileri toplar, analiz eder yo tabloları hazırlıyarak yıllık istatis
tikleri 'yayınlar. 

d'971 yılı faaliyetleri : 
I. IMcHİekî ve te'knik (iğretim okullarında program, sistem ve metotların geliştirilmesi için gerekli bilgileri toplamak ve değerlendirmek üzere 

çeşitli anıştırmalar yapılmaktadır. Bu arada, Ağaç işleri teknisyenleri ile tekstil teknisyenlerinin yetiştirilmesi ve istihdamı ile ilgili olarak yapı
lan araştırıma raporları ile öğı-etim dairelerinin istifadesine sunulduğu, 

"2. Türk kadın stan'Jart l>eden ölçü dizilerinin ikinci bölümüne ait önaraştırma plânı ile giyim meslek analizi çalışmalarına devam edildiği, 
birinci bölümü tamamlanmış olan, Tüıik kadın standart beden ölçülerine göre model uygula/malı giyim paftalarının hazııianiması ve halkın istifa-
'desiııe sunularak, daha ucuz giyimlerinin temin edilmesi çalışmalarına 'devam edildiği, 

b\ Araştırmalara dayalı olarak onsekiz meslek branşı analizinin tamamlanıp ilgili kuruluşların istifadesine sunulduğu; beş meslek branşın
da da analiz çalışmalarına devam edildiği, 
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4. Öğrcltime yardımcı olmak üzere dört meslelk braiiışmda öğretim yaprakları hazırlandığı, okullara gönderildiği, 
'5. Teknisyen dkulları için. 14 yardımcı dem 'kitabı, telif ve tercüme yoliyle hazırlatılmış, hastıırdara'k okulların istifadesine sunulduğu, 
6. Meisldkî ve telknik öğretim okullarnmızın bugünkü bina, makin a ve teçhizat yönlerinden kapasitelerini teslbit aımacı ilıe yapılan anlkofc forim-

larının taJbülasyonuna devam edildiği, 
7. 1970 - 1971 öğretim yılı meslekî ve telknik öğretim okullarının faaliyetlerini kapsıyan istatistiklerin toplanarak bir kitap haline getirildiği, 

1971 - 1972 öğretim yılı isıtatiMilkl erinin toplanmasına başlandığı; sanat enstitüsü ve tdknisyen okulu 19T0 - 1971 öğretim yılı mezunların in git
tikleri yerleri gösteren istatistik bilgilerin toplanmasına devam edildiği, 

8. LMJÖSMÎÎ ve teknik (iğretim kuruluşları ile endikütri arasında ilişkileri düzenleimdk ve sağlamak üzere danışma kurullarının kumılmasına, {le
vam edildiği, 

9. Meslekî ve rehberlik faaliyetleri için gerekli olan mesleklerin sınıf landırılmas] ve tamunla mm ası ile ilgili dokümanların hazırlanmasına devam 
edildiği, 

10. Meslekî ve telknik öğretim analiz tekniği, program hazırlama, atelye organizasyonu ve idaresi, okul - endüstri ilişkileri, okul idaresi, ö İçim e 
ve değerlendirme konularında yaz aylarında seminerlıer açıldığı anlaşılmıştır. 

B) Eğitim, öğretim ve injsamg'ü.cü hiamatleri : 
1. Meslekî ve Telknik Yüksek Öğretim Genel Müldürlüğü : 
9 . 9 . 19G'6 tarih ve 451 /1:>858 .saydı muciple kurulan Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü, iktisadi ve ticari ilimler akade

mileri, Devlet (mühendislik ve mimarlık akadeımilerî, kız ve erkek teknik, ticaret ve turizm yüksek 'öğretmen dkulları, tatbiki güzel sanatlar yiVk• 
sdk okulu, tekniker yüksek okulları, ile resmileşen özel yüksek oikulların teşkil ettiği sisteme dâhil yüksek öğretim kuıruıml arının hizmetlerine 
ilişkin idari, malî ve öğretim işlerini yiirütımekle gürcıvlidir. Ayrıca, fen ve mühendislik al anıl arında -dış ül kellerde yüksek öğrenimlerini yapan
ların ruhsat işleriyle ilgili yine bu alanda öğretim verem üniversite ve yüksek öğretim kurumlarımızın medburi yaz stajları gibi işleri yürütme gö
revi (de bulunmaktadır. 

[Bu şist cim e dâlhil yüksek öğretim kurumlarını tanıtıcı ve faaliyetlerini beJirtici bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

a) Devlet mühendislik v'e mimarlık akademileri : 
Üniversite dışında ımülhenidisTilk ve mimarlık öğretimi veren bu kurumlar özellikle imalat, inşaat ve .mimarî alanlarda, uygulamalı bilgi ve araş

tırmalara yer veren, aynı zamanda yüksek. • miilhendislik ve mimarlık formasıyonıüda sağhyan kurumlardır. 
İkine! Beş Yıllık Plânda mühendis ihtiyacı yönümden yap ulan projeksiyonların gerçekleştirilmesi maksadiyle yüksek teknik okullarındaki çalış

malar kmniyet ve keyfiyet bakıimımdan 197'() yılında 'daha da artmış ve bu okullar 3 Haziran. 19(>9 tarihinde yürürlüğe giren. 1184 sayılı Kamuda 
Akademik Kurumllar hailime getirilerek strüktürel bir refonmla ilmî .mühtariyetli iktisaıbetmişlci'dir. 

!b) 'Kız, ıerkek telknik, ticaret ve turizm yüksek öğretmen okulları : 
Meslekî ve teknik öğretim alanlarında açılan orta, dereceli ticaret, liseleri, erkek sanat enstitüleri, kız enstitüleri ve benzeri okullara, meslekî 

ve atölye dersi öğretjmcnilerini yetiştiren yüksek dereceli öğretim kurumlarıdır. 
İkinci Beş Yıllık Plânda gelişmelerine önem verilen bu kurumların müfredat programları ve yönetmeliklerinde gerekli değişiklikler yapdımi/ştır. 

Ayrıca, bünyevi ve org'anik statülerini inkişaf ettircek nitelikteki kanun tasarlıları üzerinde çalışmalar devamı etmektedir. 
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c) flflaJMri Güzel Sanaftlor Yüksek Okulu : 
OVEdbilya - içmimarlık, dekoratif resim, grafik sanatları seramik ve tekstil sanatları alanında endüstrimizin müh'tacolduğu yaratıcı ve yapıcı 

sanatçıları yetiştirmek üzere açılmış bir yüksek öğre!tim kurumudur. Halihazırda fizikî tesisleri ve bulunduğu arsa itibariyle bu okulsun tevsii 
mümkün olmakta, dolayısiyle iş sahalarının talepleriyle öğrenim imkânı taleplerini karşılıyacak öğrenci artışı sağlanamamaktadır. Bununla bera
ber optimal bir hizmet için ve vasıflı formasyon temin Edebilmek amaciyle âzami faaliyet gösteri l/mettedir. Okulun yeni fizikî teslisleri için gerek
li ansa temin edilmiş olup 1972 yılında inşaat projelleri hazırlanacaktır. 

d ) Tekniker yüksek okulları : 
Yalnız tekniker okullarını bitirenlerin öğrenimlerini tamamlamaları için açılmış olan bu okulların İkinci Beş Yıllık Plân döneımi içinde kapatıl-

•ma'Si öngörülmüştür. Kalan öğrenciler dışarıdan imtihana girerek öğrenimlerini tamamlıyabileceklerdir. 

e) ResınîIIteşetn öıael yüksek okullar : 
fi25 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunun ilgili ,m adide 1 eri ne göre açılan ve Bakanlığın denetim ve gözetimi altında bulunan özel yüksek 

okullar, 23 . 8 . 1971 tarihinde kalbul edilen ve 1 Eylül 1971 tarih, 13943 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1472 sayılı Kanunla üniversite ile 
akademilere bağlanmak suretiyle resmîleşmiş bulunımaktadır. 

1472 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre teşkil edilen Koordinasyon Kurulu aynı kanunun 4 neti maddesindeki yetkiye dayanarak bâzı yük
sek okuMan birleştinmek suretiyle resmî yüksek okul sayısını 32 ye indinmiştir. 

Bu okulların her türlü sekreterlik işleri aynı kanunun 4 ncü maddesinin son paragrafı gereğince Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Mü-
dürtlüğüne verilmiş bulunmaktadır. 

Yatırım durumu : 
"Meslekî ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğüne 1*971 malî yılında ayrılmış olan (36 150 000) liralık yatırım ile kuruikışa bağlı 

okulların yenileme, ilâve, standart yükseltme ve onarım inşaatları ile, makina ve teçhizat ikmali yapılmıştır. 
2. Kız Teknik öğretim 'Genel jMüdurlüğü : 
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, çağım ızdaki .gelişmelere paralel olarak çeşitli alanlarda kadın işgücünün memleket ve aile ekonfomiisine 

katkıda bulunacak şekilde yetiştirilmesini plânlı yan, uygulîyan, gerekli eğitim ve öğretimin yürütülmesini sağlıyan ve bu konuda her türlü tedbir
leri alan, bir eğitilin ve öğretim dairesüdir. 

Kıfc Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, kadın sektiörÜndeki üretici inısangüeünün örgün ve yaygın eğitim sistemi içerisinde aşağıda, açıkflanan 
öğretim kurumları yoliyle gerçekleştirir. 

a) Kız |sanat ortaokulları : 
İlkokula dayalı ortaokul pnoigramı yanışı ra ev ve aile yönetimi, bilgi ve becerileri veren 3 yıl süreli öğretim kuruimlandır. Kız sanat ortaokulu 

mezunları, diğer ortaokul mezunları gibi bütün üst dereceli okullara gütme imkânına sahiptirler. 
b) Kız enstitüleri : 
Ortaokula dayalı, bir meslek içerisindeki becerileri kazandıran ve bu becerileri detstekliyen meslekî ve teknik bilgiler yanında, gerekli, yeteri 

kadar genel kültür veren ve Öğrencilere iyi. vatandaşlık nitelikleri kazandıran orta dereceli meslekî ve teknik öğretim kurumlarıdır. 
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Kız enst i tüler inde KOD. der iş ikl iği iht iva eden p rogramla r 19(58 - 19(59 ("»«'retim, yılında, birinci sınıftan başlamak üzere uygulamaya konulmuştur . 
Kız enst i tülerini daha prodikt i f bir du ruma getirmek, öğrencilere verilecek bir meslek eğitimi ya.ni.sira, mezunların üst öğrenime kolaylıkla 

geçmelerine linı'kân sağlamak, ve bu müesseselere d.a,ha, çok hayat iyet kazandı rmak bakımından programlarda, köklü değişiklikler yapılması zorunlu 
görülmüş, kız enst i tüsü program, geliştirme çalışmaları özel. bir proje içellisinde ele alınmıştır . 

Projenin ilk adımı, olarak, kız ensti tüsü mezunlar ıma kendi 'in esi el-: dallariylc ilgili oiarak piyasada iş bulmaları ve bulduklar ı işten memnun. 
o lmalar ım sağlamak aynı zamanda, işverenin is tekler ini tesbit etmek üzere 1(5 ilde araş t ı rma yapılmış, mezun, öğrenci, veli, öğretmen, idareci ve 
işverenlerin görüş ve kanaat ler i tesbit edilmiştir. 

Araş t ı rmadan elde edilen verilere ve or ta (iğretim sisteminin yeniden düzenlenmesi ile ilgili o larak Vl l l nci. Millî Eğit im Şûras ında alımın karar 
la ra dayalı, olarak p rogramla r geliştirilmeye tabi tu tu lmak tad ı r . 

Kız enst i tüler inde öğrenci hem mesleke hem yüksek öğretime hazır l ıyan teknisyenlik sınıfı programlar ı ile haya ta ve meslek»1 hazııiıya:ı mes
lek lisesi programlar ın m uygulanması öngörülmektedir . 

c) Akşam Kız Sana t okul lar ı : 
Akşam. Kız Hanat okulları , genç kız ve kadınlar ımızın demokra t ik düzende etkin bir rol oynıyacıic nitel ikte kişiliklerinin geliştirilmesine, ev 

kadınl ığ ı ve annelik görevlerini daha iyi başarabilmelerine, bir meslek dal ında aıile ve memleket ekonomisine ka tk ıda bulunacak nitelikte, üretici 
d u r u m a geçmelerine yardımcı olmak amaeiyle il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren yaygın eğitim, kurumlar ıd ı r . 

Pıı kurumlarda uygu lanan p rogramla r muhtelif yaş ve çeşitli öğrenim seviyesindeki genç kız ve kadınlarımı/an iht iyaçkırma cevap verecek t a rzda 
kusa, süreli birbir ine daval ık kurs la r halinde düzenlenmiştir . 

P rog ramla r ın nas ı r lanmas ı : 
T ü r k kadın lar ın ın ev kadınlığı ve annelik görevler ini gereği gibi yapabi lmeler i için. ev ve aile yönetimi bilgilerine yeter i k a d a r yer ve nü m esi, 
Yurdumuzda kadın lar a ras ında okur - yazar oranının çok düşük oluşu, genç kız ve kadınların temel eğitimine olan. ihtiyaçları sebebiyle bu konu

la ra özel bir ağır l ık verilmesi, 
Kısa -süreli ve birbirine dayalı kurs la r meslek eğitimi verilmesi suret iyle kadın işgücünün değe rdend in Imesi üzerinde ön (imle durulması esas alın

mışt ır . 
Y u k a ı d a k i esaslar çerçevesinde haz ı r lanan program 19(58 - 1969 öğretim yıl ında çeşit M bölgelerden seçilen 2-1 okulda, 1970-1971 (iğretim yılın

da 45 okulda, 1971 - 1972 öğretim yı l ında 71 okulda uygulamaya konulmuştur . 
Deneme programları , uygulandığ ı bölgelerde geniş ölçüde benimsenmekte, öğrenci sayı lar ının süra t le a r tmas ında etken olmaktadı r . 
d) Olgunlaşma enst i tüler i : 
Olgunlaşma ensti tüleri , kız enstitüsi ve Akşam Kız Sanat Okulu .mezunlarının iş sahalar ına at ı labi lmelen için kendi meslek da l la r ında güçlen

dirilmesini, sağl ıyacak bilgi ve becerilerini a r t ı rmak , onları müteşebbis ve sorumlu işler görmeye hazırlıklı o larak yet iş t i rmek üzere faaliyet gös
t e ren 2 yıl sürel i öğret im müesseseleridir. 

Ankara , i s tanbul , İzmir, A d a n a i l ler indeki işyer ler inde bir a raş t ı rma yapılmış, a raş t ı rma verilerine dayalı olarak programlar ın geliştirilmesine 
çal ış ı lmaktadır . Mevcut 5 olgunlaşma enst i tüsüne i lâveten 1971. - .1972 öğretim yıl ında Adana Olgunlaşma Ens t i tüsü de hizmete sokulmuştur . 

http://ya.ni.sira
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e) Gezici kadın kursları : 
Köy bucak ve kasaba gibi küçük yerleşme ünitelerinde yaşıyan kadınlarımızın eğitimini sağlıyan ve ilk defa 1938 yılında hizmete giren gezde i kadın 

kurslarının programları, 1965 yılında köklü bir değişikliğe tabi tutularak yeniden hazırlanmıştır. Bu tarihe kadar uygulanan programlar, genç kız 
ve kadınlarımıza el sanatları ile ilgili bâzı bilgi ve beceriler kazandırmaktaydı. Bu programlar memleketlimizin hızlı gelişimi içerisinde halkımızın ihti
yaçlarını karşılamaya yeterli görülmeyi]) çeşitli amaçlara hizmet edecek düzeye ulaştırmak üzere yeniden geliştirilmiştir. 

Memleketimizde kadınların büyük çoğunluğunun okuma - yazma eğitimi ile temel eğitimden yoksun oluşları dikkate alınarak kısa yoldan oku
ma - yazma öğretiminin gerçekleştirilmesi için etkili tedibrler alınmıştır. 

Bu programlarda da kadın işgücünden yararlanılması bakımından okuma - yazma ve temel eğitiminin yan ısı ra kadın vatandaşlarımıza ev aile 
yönetıimi, çocuk gelişimi ve eğitimi bilgi ve becerileri ile el sanatları konusunda bâzı meslekî bilgi ve beceriler kazandırılmasına da imkân sağlan
mıştır. 

Programlar devamlı surette geliştirilmekte, özellikle kadın eğitimi programlarının, süratle gelişen büyük şehirlerin kenar mahallerine yayıl
ması için gerekli gayret gösterilmekte, köyden şehre inen halkın bulundukları çevreye intibaklarını sağlamaya çalışmakla ve bu bölgelerde açılan 
kurs sayılarının artırılmasına büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Son iki yılda gezici kadın kurslarında 26 900 kadın okur - yazar hale getirilmiştir. 

f) Kız Sanat Öğretmen Okulu : 
.Akşam Kız Sanat okullarına öğretmen yetiştiren. Kız Enstitüsü öğrenimi üzerine iki yıllık öğrenim veren bir meslek okuludur. Bu okula 

7 yıl başarılı kurs öğretmenliği yaparı elemanlar lan seçimle öğrenci alınmaktadır. 
Yeniden düzenlenen Akşam Kız Sanat okullarının programlarına paralel olarak, bu okullara, öğretmen yetiştiren Kız Sanat Öğretmen Okulu

nun programları 1971 - 1972 öğretim yılı basından itibaren uygulamaya konulmuştur'. 
g) Kurs öğınetmeni yetiştirme merkezleri : 
Gezici kadın kurslarının öğretmen ihtiyacına cevap vermek üzere 1969 - 1970 öğretim yılında sayısı 1 den 3 e çıkarılan gezici kadın kurs öğ

retmeni yetiştirme merkezlerinde, kız enstitüsü mezunları bir yıllık bir programla kurs öğretmeni olarak yetiştirilmektedir, 

Bu merkezlerde her yıl 450 kurs öğretmeni yetiştirilmesi mümkün olabilmektedir. 
Kız teknik öğretim okullarının daha cazip hale getirilmesi konusunda yaprları çalışmalar : 
Kız enstitüsü mezunlarına sağlanan imkânlar : 
Ana okulu öğretmenliğinin geliştirilmesi, okul öncesi eğitim kurumlarına öğretmen yetiştirmek maksadiyle, kız enstitüsü çocuk gelişimi ve eği

timi meslek dalı programlan yeniden düzenlenmiş; mezunların ana okulu ve anasrnıflarında öğretmen olarak görev almalarına imkân sağlan
mıştır. 

Sipariş ve tekâmül atölyelerinin güçlendirilmesi : 
Krz teknik öğretim okulları öğrenci ve mezunlarını özel teşebbüse yöneltmek, meslekî yönden gelişmelerine imkân sağlamak ve ilerde açacak

ları veya ücretle çalışacakları işyerlerinin idare i , işveren müşteri münasebetleri, seri imalât, pazarlama, kâr ve zarar gibi ekonomik hayatın 
canlı unsurlarım bizzat yaşıyarak öğrenmeleri maksadiyle açılan sipariş ve tekâmül atelyeleri birer işletme ünitesi olarak geliştirilmiş, döner 
sermayeli atelye sayısı 110 a çıkarılmrştır. 
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Hazır giyim konusunu kız teknik öğretim okullarına yerleştirmek ve giyim endüstrisine eleman yetiştirmek maksadiyle, 4 ilde yapılan araş
tırmanın verilerine dayalı olarak 3 kız enstitüsünde, hazır giyim konusunda deneme çalışmalarına başlanmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Gelişmekte olan hazır giyim endüstrisini büyük ölçüde etkiliyecek olan Türk kadın ölçü standartlarının tesbiti çalışmalarına devam edilmiş; 
(2 - 15) yaş grupıı kız çocuklarının tesbit edilen beden ölçü dizilerine dayalı olarak örnek paftalar hazırlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına gö
re çalışmalarına istikamet verilecektir. 

İdareci ve öğretmenleri mesleklerinde yetiştirmek amaciyle 1971 yaz aylarında aşağıda açıklanan kurslar düzenlenmiştir. 
— Gezici kadın kurs öğretmeni .yetiştirme merkezleri öğretmenleri için meslekte yetiştirme kursu, 
— El sanatları geliştirme ve değerlendirme kursu (Kız enstitüsü öğretmenleri için), 
— El sanatları geliştirme ve değerlendirme kursu (Akşam kız sanat okulu öğretmenleri için). 
— Akşam kız sanat okulu program geliştirme kursu, 
— İdarecilik kursu (Kız enstitüsü müdürleri için), 
— El sanatlarının değerlendirilmesi, 
Kız teknik öğretim okullarında yapılan el işlerinin dış ülkelerde satışını sağlamak amaciyle ilgili kuruluş ve bâzı özel sektör temsilcileriyle 

yapılan işbirliği çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmıştır. 

Küçük yerleşme ünitelerinde yaşıyan genç kızlara eğitim imkânı sağlamak maksadiyle, binaları müsait olan okullarda özel pansiyon teşkilâtının 
kurulması için gerekli tedbirler alınmış 4 okulda yeniden pansiyon teşkilâtı kurulmuştur. 

1971 - 1972 öğretim yılında, 25 akşam kız sanat okulu, 3 kız sanat ortaokulu, 10 kız enstitüsü, 1 olgunlaşma enstitüsü, 31 gezici kadın kursu, 
30 uygulama ana okulu açılmıştır. 

Kız enstitüsü bünyesinde bulunan döner sermayeler artırılarak sayıları 110 a yükseltilmiştir. Ayrıca binası müsaidolan 4 kız enstitüsünde özel 
pansiyon açılmıştır. 

1971 inşaat yatırım programı uygulaması : 
13 okulun inşaatı tamamlanarak öğretime açılması plânda öngörülmüştür'. 
12 okulun inşaatına devam edilmektedir. 
8 okulun inşaatı ihale edilmiştir. 

Büyük onarımdan ayrılan ödenekle bir okula ek bina, 3 kalorifer ve 37 okulun tadilât ve onarımları yapılmıştır. 
1972 yılında yapılması öngörülen çalışmalar : 

Her dereceli kız teknik öğretim okullarının program geliştirme çalışmalarına devam edilecek, eskimiş meslek dallarının yerine geçerli meslek 
dallarının tesbiti ile ilgili araştırmalar yapılacaktır. 

Binası müsaidolan okullarda pansiyon teşkilâtı kurularak, hizmetin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
Okul öncesi eğitimin geliştirilmesi özel bir ağırlıkla ele alınarak; bu hizmetin köy ve kasaba düzeyine gezici kadın kursları yoluyla görülmesi 

için gerekli imkân ve santiarın yaratılmasına çalışılacaktır. 
Köy ve kasaba düzeyindeki kadın eğitim programlarının daha etkili ve yaygın hale getirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 
Kız teknik öğretim okullarında hazır giyim konusunda başlatılan çalışmalar, geliştirilip yaygınlaştırılacaktır. 
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Kız teknik öğretim okullarındaki üretimin yurt içinde ve yurt dışında değerlendirilmesi ile ilgili olarak başlatılmış bulunan faaliyetlere 
süratle devanı edilecektir. 

Burslu öğrenci kadrosunun artırılması imkânları araştırılacaktır. 
İdareci ve öğretmenleri meslekte yetiştirmek amaeiyle 1972 yaz aylarında aşağıda açıklanan kursların açılması plânlanmıştır. 
İdarecilik, 
Akşam kız sanat okulu müdür ve öğretmenlerini meslekte yetiştirme, 
El sanatlarını geliştirme ve değerlendirme (Kız enstitüsü öğretmenleri için), 
El sanatlarını geliştirme ve değerlendirme (Akşam kız sanat okulu öğretmenleri için), 
Gezici kadın kursu öğretmenlerini meslekte yetiştirme, 
Rehberlik, 
Olgunlaşma enstitüleri müdür ve öğretmenlerini meslekte yetiştirme. 

3. E:rkek Teknik Öğretim G-enel Müdürlüğü : 
Erkek Teknik öğretim G'enel Müdürlüğü, ülkemizin ekonomik ve endüstiryel kalkınmasında ve teknolojik gelişmesinde başlıca görevi yük

lenecek, operatör işçi, yarı becerili işçi, becerili işçi ve usta, teknisyen gibi üretici ve yardımcı teknik pors'onelin yetiştirilmesini plânlıyan, uygu
layan, gerekli eğitim ve öğretimin yürütülmesini sağlıyan ve bu konuda her türlü tedbirleri alan bir dairedir. 

Bu genel müdürlüğe şu okullar bağlıdır : 
a.) Teknisyen okulları, 
h) Sanat enstitüleri, 
c) Pratik sanat okulları, 
Eğitim, ve öğretimde şu prensiplere uyulur : 
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 
Eğitim, sisteminde ve özellikle meslekî ve teknik öğretim programları, içinde gençlerin ve yetişkinlerin kaibiliyet ve potansiyellerinin tanı ve 

en yüksek seviyeye kadar gelişmelerini sağlamak, bıınun için gerekli tedbirleri almak ve imkânlar hazırlamak, 

Öğrenci)enin mümkün olduğu kadar yüksek seviyede genel eğitimlerini de sağlamak, 
Meslekî ve teknik öğretim programlarım, çağın ve ülkenin ihtiyaçlarına sürekli olarak uyabilecek biçimde hazırlamak, değişen teknoloji ve 

ülkenin ekonomik tabiatına uygunluğunu daima göz önünde bulundurmak, 
a) Teknisyen «kulları : 
Teknisyen okulları, İkinci Beş Yıllık Kalkın in a Plânının öngördüğü esaslar içinde mesleki ve teknik öğretim alanında girişilen ve kapsamına 

pratik sanat okullariyle mevcut sanat enstitülerini de alan reform hareketlerinin sonucu kurulmuş okullardır. 
Millî Eğitimi Bakanlığı, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının istediklerini de göz önüne alarak, teknisyenler yetiştirmek üzere, teknisyen 

'okulları adı verilen, Teknik öğretim Kurumlarını, 1969 - 1970 öğretim yılından itibaren faaliyete geçirmiştir. 
Buna göre, ülkemiz yüzeyine yayılmış olan 1H7 sanat enstitüsünün birinci sınıfları, teknisyen 'okulları birinci sınıfları ile ortak ve temel bir 

sınıf olarak kabul edilmiştir. 
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1971 - 1972 öğretini yılında, 22 ilde ve 36 sanat enstitüsü bünyesi içerisinde makina, elektrik, elektronik, motor, inşaat ve kimya bölümlerini 
kapsayan «6 dalda» 46 teknisyenlik şubesi faaliyet göstermektedir. 

Bu yıl, son sınıfları da teşekkül etmiş olan ibıı okullardan; 789 makina, 251 elektrik, 183 inşaat, 22 kimya, teknisyeni mezun olacaktır. 
Türkiye yüzeyine yayılmış 137 sanat enstitüsünden, «Eğitimde fırsat eşitliği» ilkesine uyularak, imtihanla seçilen yetenekli öğrerıellenden, 

ıbuluııdıığu ilde teknisyen okulu bulunmayanlara okuma olanağı sağlamak üzere, yatılılık veya burs imkânları 'sağlanmıştır. 

1069 - 1970 öğretim yılında, 14 teknisyen okulunun makina, elektrik ve inşaat bölümlerine, belli bir kontenjan içinde alınmış olan ve kısa yol
dan bir meslek sallıilbi olup, teknisken olarak, ülke endüstrisinde görev almak istiyen, lise mezunları da, iki yıllık bir öğretimden sonra, 1970 -
1971 öğretim yılı sonunda mezun olmuşlardır. (187 makina, 22 elektrik, 47 inşaat bölümü öğrencisi olmak üzere «256» teknisyen mezun ol
muştur.) 

ib) Sanat enstitüleri : 
'Sanat enstitüleri geniş bir meslek dalı içindeki becerileri kazandıran ve bu becerileri destek.üyen meslekî ve teknik bilgiler yanında gerekli 

ve yeteri kadar genel ve fen kültürü veren iyi vatandaşlık niteliklerini genç. öğreııoilere kazandırmaya çalışan orta dereceli temel mesleki ve tek
nik öğretim kurumlarıdır. Bu okullar, ortaokul mezunlarıma ıüç yıllık eğitim ve öğretim vermektedir. Bu rikfu'l mezunlarımın lejailijşnıa yerleri usta, 
ustabaşı, monitör, gibi ürjetülmi dıesltelkleyen başlıca hizim etleridir. 

'Slaniat enstitüleri, eğreltim prograjmıları, ülkemiz enfclüsıtrisinin ihtiyaç-kurana ve gerççilelerine (uygun olarak, yeniden düzenilenlmiş ve 1969 - 1970 
öğrettim yılından bü yana uygulalmaya konmuştur. 

Buma göre, sanat en^tlitüfljeriniin birinci sıinıfları, teknisyen okullarmiıu ıda birinci sınıfı olmak üzere, tcımel ve lortaik snııf hallinle geltiiribııişfcir. 
Bıu sınıfta,. ıgenel kültür ve fen derslerine lağırllılk verilmekte, nıesllelkî ve teknik derslerde kle (oıritak temel bilgiler kaaaaıdtırılmaktadı r. II nei 

ve III ncü sınıf programlarında isle, daha cjoik beceri ve bunu dastdkleyiei tekıniik ve ımesıldk dersleri okutulmaktadır. 

e) Pratik sanat okulları : 
PraMk sıanat okulları, bir meısldk alanımın sınırlı ve dar bölümleri içinde, belirli işlomıleri yeter ve hızlı bir kıskandık ve davranış içimde ya

pabilecek becerili operatör işçilerin eğitimini amaç olarialk kurulmıuş okullardır. 
Bu okullara, «mı az ilkokulu bitirenler ile, daha üst öğrenim veren orta dereceli okullara, çeşitli nedenlerle 'devam edememiş genç ve yetişkin

ler 'ailınimtakta, ilş ve üretim hayatı ile ilgili bir imeıslek sahibi olmaları, ya da çalıştıkları mesleklerde dalıa yetenekli vo yeterli duruma- gelmeleri 
sağ] anmaktadır. 

Halen 15 Bağılmsız Pratik San'alt Okulu, 10 Bağımlı Pratik Sanıaifc Okulu, 4 bölge yatılı olkulları içimde faaliyet gösteren pratik samıat okulu var
dır. İM okullarda genellikle, el tesviyeciliği, tornacılık, elektrik tesisatçılığı, bobinaj cılılk, elektrik ve oksijen kay inakçılığı, mobilyacılık, döşemeci
lik, duvaıreıdık, sıvacılık, dülgercililk, sıhhi tesisatçı'lık, oto boyacılığı, oto 'tamir ve bakımcıılığı, gibi meslekler öğretilımektedit*. 

Almanya'ya gidecek işçtüerlin eğitimi : 
Çeşitli Alman firmalarının istedikleri niteli :i"<\ işçi gömderil'ıneslnî sağlamak amaciyle, bunların eğitilmesiyle ilgili 'müracaatlar değerlen 

•dirilmiş (10) okulda işçilerin eğitimi konusu ele alınmıştır. 



30 —. Millî Eğitim Bakanlığı — 401 — 

Halen malzeme masrafları, ilgili Alman firmaları tarafından karşılanan 23 kurs açılmıştır. Bu kumlanda Alman endüstrisi için gerekli görülen, 
110 elektrik kaynakçısı, 30 frezıeırci, 83 tesviyeci, 50 tornacı, 50 çelik yapı işçisi, 10 taşlamacı, 16 elektrikçi, yetiştirilmektedir. Bu sayılar, yapı
lan öğüetimiin hir başlangıcı olup, tesisler genişledikçe dalha fazıla eleman yetiştirilmesi olanağı telde edilecektir. 

, Bu konudaki faaliyetlerin, Almanya'ya giden işçilerimizin doğrudan doğruya endüstri içinde çalışmalarını, böylece daha fazla ücret alma
larını, sosyal yaşantılarını daha iyiye götürülmelerini ve yurdumuza daha fazla döviz gönde «nelerini sağliyaoağı umulmaktadır. 

Aksattı okulları ve kursları : 
Akşam okulları ve kursları, (memleketimizin çeşitli iş alanlarında çalışan ve gündüz okullarına devam ötme olanağı bulamıyan genç ve 

yetişkinlere, mesleklerinde başarılı ülmalaıı için, en 'kisa yoldan gerekli bilgileri verme ve pratik becerileri kazandırma ya da yeni bir meslek 
öğretme amacını güder. 

YıetişJkinller 'teknik eğiütâm merkezileri : 
Onsekiz haftalık kurs süresinde, öğrenim seviyeleri farklı olan öğrenci ve yetişkinlere ülkem izdıe gelişmekte olan, imalât, montaj, yan sana

yi ve çevrenin yerli (yağcılık, tekstil, suni elyaf, niraat makina ve aletleri) sanayiine yardımcı, teknik resim bilgisi oları elemanlar yetiştirilmek
tedir., 

Sabit ilçe kursları : 
Küçük sanat erbabı yetiştirmek amaeiyie, bâzı işçilerimi?; ile, gençlere ve yetişkinlere nneslek eğitimi yapan ve öğretim süresi hir veya iki 

yıl oları kurslardır. 
Pratik sanat okulu açılmasına imkân •görülmiyerı ilçe ve karha larda faaliyet gösterirîier. Bütçe olanakları öğretim kadrosu, makina ve do

natım iihtilyaçları sağlandıkça, bu kurslar büyük ilçelerde pratik sanat okurlarına dönüştürülecektir. 

GrezÜci Köy Kursları : 
Bu kurslar, köylünün evinde, tarlasında ve çeşitli işlerinde kullandığı metal ve ağaçtan yapılmış eşyaları, arana, ziraat aletleri gibi araçları 

tamir edebilecek, gerektiğinde bunları yeniden yapabilecek ve köylünün oturacağı evi ile yararlanacağı dıiğer hinaları, sağlık şartlarına uygun, 
sağlam vıe ucuza maledeeek sanatkârları, köy halkı içinden yetiştirmeyi ve böylece her köyde bu gibi işlerin yapılmasını sağlıyacak bir atelye-
nin kurulmasını amaç tutar. 

Gezici köy kurslarında eğitim yapılan meslek dalları : Soğuk ve sıcak demircilik, marangozluk, duvarcılık, düıUgerciliktir. Gezici köy kursla
rıma, Türkiye'nin bugünkü sosyal ve ekonomik durum ve gelişmesine paralel, yeni bir 'düzen verilemesi gerekmektedir., 

Erkek Sanjalt öğrenmen Okulu : 
Erkek Sanat Öğretmen Okulu 874 sayılı Kan n un a göne, akşam sanat okulları ve hu seviyedeki pratik sanat okulları, eğitim araçları merkezle

ri v.s. Teknik öğretim kurumlarına atelye öğretmeni yetiştirmek üzere kurulmuş sanat enstitüsü üzerine iki yıl süreli orta dereceli bir meslek 
okuludur. 
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Bu okullarda halen demircilik, marangozluk, dülgeırcililk, 'duvarcılık meslekleri üzerinde öğretim yapılmaktadır. 
Bu «kukla, ihtiyaç görülen diğer meslek okullarının eklenmesi üzerinde de durulmaktadır. 
Olgunlaşma Enstitüsü : 
Olgunlaşma Enstitüsü, sanat enstitüsü 'mezunlarından istalyenleriıı endüstri ve iş hay artma katılmadan önce, becerilerini geliştirmek, olgunlaş

tırmak ve gerçek işyeri atmosferi içinde çakışma yeteneğini kazandırmak amaeiyle kurulmuş bir eğitim kurumudur. 
Geçmiş yıllarda, sadece, ağaç işleri üzerine öğrettim yapan bu okula, yeni atölye binaları eMeni]) donatılarak 1970 - 1971 öğretim yılında «Ağaç 

ve Metal İşleri Olgunlaştırma Enstitüsü» haline getirilmiştir. 
(Ma terzilik dkujİTi ve rterailük födkâmiül Enstitüsü : 
Orta terzilik okulu, ilkokuldan sonra, terzilik meslekinde yetişmek istiyen genç. kız vie erkeklere üç yıl süreli öğrenim veren bir meslek oku

ludur. 
Terzilik Tekâmül Enstitüsü de, terzilik meslekinde, çalışmakta olan genç. ve yetişkinlere mesiçilelerimde ilerlemeyi sağlryacak, kurs düzenin

de gündüz ve akşam öğrenim yapan bir okuldur. 
Orta terzilik dkulu, Terzilik Tekâmül Enstitüsü, akşam erkek sanat okulu ve yetişkinler teknik eğit i: m. merkezlerinin, pratik sanat okulu düzeni içe

risinde meslekî eğitim vie öğretim veren İni- okul biçimine getirilmesi düşünülimeiktedir. 
1971 yılı faaliyetleri : 
1, 1971 - 1972 öğretim yılı başında, -1 san mat enstitüsü daha öğretime açılarak, bu okulların sayısı • 137 yo çıkaralım ıştır. İstanbul Balık

çılık ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsü açhmışsa da, bâzı problem İleni nedeniyle, henüz öğrenci alınamamıştır. 
2. Mevcut sanat enstitüleriınıde atelye binaları -tamamlanmak suretiyle, yeniden : 3 matkina ressamlığı, 2 elektronik, 1 dökümcülük, 2 elektrik, 

2 mettal işüeri, 1 yapıcılık, bölümü olmak üzere 11 bölüm eklcnsmıiş, şube sayısı 500 den 511 e çıkarlımıştr. 
3, Elverişsiz binalarda öğretim yapan ve bulundukları yerlerde geliştirilmesi imkânsız olaan 4' sanatenstitüsü, 1971 - 1972 ders yılında 

tamamlanan yeni binalarına taşınmıştır. 
4. Ayrıca, gelecek öğretim yıllarında, çeşitli il ve ilçelerde açılması plânlanmış olan 11 sanat enstitüsünün yeni binalarmm yapımına de

vam edilmiştir. 
'5. Mevcut sanat enstitülerinin öğretim ve atıe-lye binalariyle diğer müştemilâtının gerekli büyük onarımları için 1971 malî yılında (5 495 

008) lira harcanmış, geniş teslisleri bulunan okullara, bu bölümden verilen ödenek, 'ihtiyacı karşılıyamamıştır. 
6. 1969 - 1970 öğretim yılında, ikinci snıfları faaliyete geçirilerek, 22 ilde açılan teknisyen -okullarında mevcut 46 şubeye, ,2 elektro

nik şubesi eklenerek, 36' okuldaki toplanı şube Kayısı 48 e çıkarılmıştır. 
7. Teknisyen okulııı açılmayan illerdeki sanat enstitüleri oHLak birinci sınıfından ikinci sınıfa, geçen ve geçine sınavlarımı kazanan başa

rılı öğrencilerden 615 ine burs verilmek ve 276 sı da, parasız yatılı kadrosuna alın'mak suretiyle okuma imkânı sağlanmıştır. 
8< •Seçme1 -sınavım kazanan ortaokul mezür;u, falar ve çalışkan l 15,5 öğrenci. parasız yatılılığa alınarak, 'mevcut 19 yatılı okula yerleş-

tirilmiştar. 
9. 1.971 malî yılı Bütçesiyle 14.523 bölüm ve maiddeden verilen burs ödeneğinde ,bir artış olmaması , medeniyle, toplanı 2 185 burs kad

rosunda, ancak 143v kişilik bir artış sağlanabil nıişltir. Bu da, Erkek Teknik Öğretim okullarına 'devam 'eden ekserisi fakir olan. öğrencilerin ilıti/-
yacına yetımemekte;dir. 
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10. Öğretmenlerin bilgi ve görgülerini artırmak, teknik gelişmeleri izlemelerini ve böylece görevlerinde daha verimli hale getirilme]erini »ağ
ılamak lamac'iyle, Türkiye EJlektrik Kurumuyla işbirliği yapılarak, (20) öğretmenin katıldığı «Yüksek ve santrallar» konulu bir kurs açılmıştır. 

11. Öğretim görevlisi ve öğretmenlere yeter müktrada ders ücreti ödenemediğindcn, daha fazla kurs açılması mümkün olamamıştır. 
12. ÇeşiİLİi nedenlerle, ilkokuldan sonra öğrenime devam edememiş, veya orta dereceli okulların her hangi bir sınıfımdan ayrılmış olan genç

lerden, kısa yoldan bir meslek sahibi olmak istiyenlerle, yetişkinleri eğiten (10) bağımsız pratik sanat okuluna ilâveten (5) okul daha açılarak, bu 
okulların sayısı (15) e eıkarıl'mıştır. 

1972 malî yılı 'ilçün, öngörüilen çalışmalar : 
1. Yapımına 'dcvaım edilmekte olan binaların zamanında bi'lirilmıasi halinde (5) sanat enstitüsü açılacak, (bunlar, 1972 - 1973 öğrietim yılın

da faaliyete geçirilecektir'. 
2. Yeni yapılmakta olan altelye binalarının -tamamlanması halinde mevcut sanat enstitülerinde (il) yeni şube faaliyete geçirilesektıir. 
il. .Fakir ve yardıma muhtaç, gayretli öğrencilere okunı>a, olanağı sağlamak amaoiyle, Hakkâri, iSiverek ve Erzincan Sanat enstitüleri yaitı-

lı hale getirilecek ve bu okullara (750) yatılı öğrenci alınmasına çalışılacaktır. 
4. Yine, binalarının tamamlanması halinde, (\^) okula ilâveten. (4) bağımsız pratik sanat okulu daha açılacaktır. 
Dört bölge yatılı okulu dl'e (87) sanat enstitüsünde, bağımlı pratik sanat okulu faaliyetlerinin yürütülmesi plânlanmıştır. Ancak, bu öğ

retmenlere tatminkâr ücret verdirmesi halimde gercıekleştilrilebıilecekJtir. 
5. !Alrnan enstitülerinin ihtiyaç gösterdiği alanlarda ve Alimin firmaları ile yapılacak anlaşmalara ^öre, 1971 yılında sürdürülen işçi eğitim 

kurslarına devam edilecek ve bu kursların sayısı iki katına çıkarılacaktır., 
6< .1972 - 1973 öğretini ydı başında, binalarının tamamlanması halinde yeniden (5) sabit ilçe kursıı faaliyete veçirilecektir. 

7. Halen, öğretilme devam eden (4) sanat enstitüsü, (2) pratik sanat okulu ile, ihtiyaca yeterli olmıyan büyüklükleri nedeniyle, (4) atelye 
yapımlarının tamamlanması halinde yeni binalarına nakledilecekleridir. 

8. Teknisyen okullarının, teknisyenlik formasyonu veren son üç sınıfında, meslekî ve teknik derslerin ağırlık kazanmış olması nedeniyle, 
bu dersleri okutacak öğretmenlerin yetiştirilmesi gerekmektedir. 

Hu amaçla, meslek içi yetiştirme ve geliştirme 'kurs ve seminerlerinin düzenlenmesine devam edilecektir. 
9. Günün koşul ve gereklerine ve teknolojik gelişmelere parel ellik sağlamak üzere, teknisyen okulu program ve yönetmelikleri yeniden 

gözden geçinilip düzeni emecektir., 
10. Öncelikle, teknisyen okulları ve sanat enstitülerinin normal verimli ve gerekli bir öğretim seviyesine ulaşmasını sağllaımak amacîyfe 

«okulları geliştirme projesi» uygulanmasına devam edilecektir. 
Özellikle, fizik, kimya, ısı, hidrolik, elektrik, elektronik ve makina lâhoratuvarlarmm asgari seviyede donatımına çalışılacaktır. 
11 < Eğitim ve öğretimi destekleyip, güçlendirecek biçimde, okullardaki makina ve teçhizat kapasitesi, üretim çalışma!ararda kullanılacak 

ve ıbu projenin geliştirilmesine devamı edilecektir. 
12. 1970 bütçesinden, teklif edilen döner sermaye artışı sağlandığı takdirde, eğitim ve öğreltimıi desteklemek ve öğrencilerin gerçek iş ha

yalli şartlan içerisinde ücretiei meslekî eğitimlerini sağlamak üzere, okullarda, sipariş atelyelerinin faaliyete geçirilmesine çalışılacaktır. 
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13, Artan istek karşısında, teknisyen okulu, sanat enstitüsü ve pratik sanat olkuiannm âzami kapasiteleri kullanılarak, hu •okullara 1972 -
1973 öğretim yılında yeniden gründüziMi, yatılı ve burslu öğrenci alınmasına çalışılacaktır. 

4. Ticaret v© Turizm öğrettüm. G'eaıel Müdürlüğü : 
Ticaret, ekonomi, maliye vo turizm alanları ile özellikle, hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan bilgili ve kabiliyetli elemanlar bu (lenel Müdürlüğe 

bağlı ticaret liseleri, sekreterlik ve oteTcilik okul hırında yetiştirilmektedir. 
Genel Müdürlük aynı zamanda çeşitli sebeplerle öğrenim yapamamış olan vatandaşlara, yeni bir mesliek edinırne, <bir işe sahip kimsellere 

de çalışmalaranda ilerleme ve basan imkânını sağlamak için. Akşam Ticaret Liseleri ve Halk Eğitlhm Meslek kursları aç.maktaidır. 

a) Tioaırelt isıeferî : 
Öğrencilerini genel lise eğitimi yanında mesllekî bilgilerle donatmak, kişisel teşebbüslerde bulunma yeteneklerini artırmak ve meslekle

riyle ilgili yüksek öğretime hazırlamak amacına yönelen eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Yıldan yıla. gelişmekte oIıan ticaret liselerinin bugün sayı 
sı 62; dır., 

b) Sökraterldlk okulları : 
Resmî ve özel iş alanlarında gerekli meslekî bijgi ve maharetlerle donatılmış sekreterler- yetiştiren, lise ve kız enstitüsü mezunlarına iki yıl

lık bir üst 'meslek öğrenimi veren okullardır. Halen 10 sekterlilk okulu faaliyette bulunmaktadır. 

c) Otelcilik dkudları : 
Meslekî bilgilere ve maharetlere sahip otel, motel personeli yetiştiren, ortaokul mezunlarına 3 yıllık bir üst öğretim veren meslek okullarıdır. 

Ankara ve IstaınlbtuT'da olmak üzere iki Otelcilik lokulu mevcut olup kısa zamanda Antalya ve İzmitule de açılması düşünülmektedir. 
d) Akşam, ticaret liseleri : 
Öğrenim çağını geçmiş, vatandaşların çalışmakta bulundukları işlerde bilgilerini artırmak yeni iş bulmalarını kolaylaştıran ve yüksek mes

lekî öğrenime hazırlıyan meslek okullarıdır. Akşam Ticaret Lisesi sayısı 22 olup, önümüzdeki, yıllarda ticaret ve sanayi balkımdan gelişmekte 
olan illerimizde açdmaJk suretiyle sayılarının artırılması düşünülmektedir. 

1971 yılında gerçekleşen bâzı önemli faaliyetler : 
1. — 7 yeni akşam ticaret lisesi açılmıştır. 
2 . - 3 okullun istimlâk işleri tamamlanmış, 6 okulun istimlâk işine devam edilmekte, üç okulun mevcut arsasına ilâve arsa istimlâki yapıl

maktadır. 
3. — 1970 yılından beri inşaatları devam eden iki bina hizmete girmek üzeredir. 
Ticaret ve turizm eğitimi meslek kursları : 
Çeşitli sebeplerle tahsil yapamamış olan vatandaşlara yeni bir meslek edinme, bir iş sahibi kimselere de çalışmalarında ilerleme ve başarı imkân

ları sağlamak maJksadiyle «Ticaret ve Turizm Meslek Eğitimi Meslek Kursları» açılmaktadır. 
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1. 1970 - 1971 öğretim yılında ticaret liseleri içinde 41 adet ticaret ve turizm eğitimi meslek kursu açılmış ve bu kurslardan aşağıda görül
düğü şekilde 1 224 vatandaş mezun olmuştur. 

Kumun Adı 

Muhasebe 
Daktilo 
Kuvaför 
Manikür - Pedikür 
Erkek berberliği 

Kurs 
sayısı 

6 
30 
2 
2 
1 

Devam 
eden 

öğrenci 
sayısı 

239 
1 191 

96 
67 
26 

Bitiren 
öğrenci 
sayısı 

130 
946 
90 
50 

8 

Toplam 1 619 1 224 

2. Meslek dersleri öğretmenlerine yeni bilgiler kazandırmak, vergi mevzuatındaki değişiklikleri talkib etmek, turizm alanındaki gelişmeyi ye
rinde görmek ve incelemek ma'ksadiyle aşağıdaki kurslar açılmıştır. 

Katılan öğrenci 
Kursun Adı sayısı 

Muhasebe ve Gelir Vergisi 30 
Turizm eğitimi 30 
Otelcilik meslek kursu 35 

Toplam 95 

(lerek 1971 - 1972 öğretim yılında ve gerekse gelecek (iğretim yıllarında bu tip eğitici kurslar bütçe imkânları nisbetinde geliştirilecek ve sayı
ları artırılacaktır. 

1971 - 1972 öğretim yılında yapılacak faaliyetler : 
1. Gelişen ekonomimizin gerektirdiği bilgileri, sağlıyacak eğitim ve öğretimi mümlkün kılmak için müfredat programlan revizyona tabi tutu

lacaktır. Gereksiz ve eski konuların ayıklanması, yeni konuların veya derslerin eklenmesi üzerinde çalışılacaktır. 
2. Meslek dersleri öğretmenleri için Muhasebe ve Gelir Vergisi, turizm eğitimi, otelcilik, meslek tekâmül kursları ile ilaktilografi bakım ve ta

mir kursu açılacaktır. 
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3. Ticaret liseleri mezunlarının üniversite merkezi imtihan sistemine intibakları, okul içinde yetiştirici tedbirler alınmasına devam olun
maktadır. 

1972 yatırım faaliyetleri : 
1. 1971 - 1972 öğretim yılında kadro, öğretmen ve bütçenin müsaadesi nisbeıtinde 1972 - 1973 öğretim, yılında faaliyete geçinilmek üzere 5 ak

şam, 2 de gündüz ticaret lisesi açılması düşünülmektedir. 
2. Okulların makina ve teçhizatları tamamlanacaktır. 
3. Yeni açılması düşünülen iki otelcilik okulu arsa istimlâk ve avan - proje işleri yürütülmektedir. 
4. İstanbul Kadıköy Ticaret Lisesi binası inşaatına başlanacaktır. 
Ticaret ve turizm eğitimindeki gelişmeyi daha verimli bir hale getirebilmeımiz için bina yetersizliği nedeniyle güç şartlar altında eğitim yapan 

okulların çevre ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilmeleri normal öğretim binalarına kavuşturulması suretiyle mümlkün olabilecektir. Mevcut 62 
gündüz ticaret lisesinin 23 ü başka maksatla yapılmış kiralık binalarda öğrenim, yapmaktadır. 

Ticaret ve turizm öğretim yatırımları plânın öngördüğü şekilde kabul edildiği takdirde, çok kısa zamanda hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan 
bilgili ve becerili elemanı istenen sayı ve kalitede sağlamak mümkün olacaktır. 

5. — insangücü Eğitim, Genel Müdürlüğü : 
Memleketimizde kalkınma plânlarının öngördüğü hedeflere göre değişmekte ve gelişmekte olan Türk ekonomisinin ,endüstri ve hizmet alan

larında ihtiyaç duyulan vasıflı insangücünü hazırlamakla görevli İnsangücü Eğitim Genel Müdürlüğü, eğitime ihtiyaç duyan kamu ve özel sek
tör kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim programları hazırlamakta ve uygulamaktadır. Diğer yönden tarım sektöründeki fazla işgücünü bü
yük şehirlere akın etmesiyle meydana gelen gecekondu bölgelerindeki mesleksiz vatandaşlara, bir meslek kazandırmalk için kurslar düzenlemek
tedir. 

Çeşitli sektörlerde iş öncesâ ve işbaşı eğitimi yapan İnsangücü Eğitim Grenel Müdürlüğü 1966 yılından 1970 yılı sonuna kadar sanayi, küçük 
sanayi ve hizmet - turizm sektöründe çeşitli kurslar düzenlenmiş ve 31 768 kişi yetiştirmiştir. Bu hususla ilgili istatistik bilgiler aşağıda gösteril
miştir. 

İş üne esi İşbaşı Toplam 

Yıllar 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

(Kurs 
sayısı 

— 
37 
66 

107 
119 

Kursiyer 
sayısı 

— 
419 

1 036 
1 498 
1 758 

Kurs 
sayısı 

122 
261 
339 
370 
393 

Kursiyer 
sayısı 

2 669 
4 952 
6 704 
6 245 
6 487 

Kurs 
sayısı 

122 
298 
405 
477 
512 

Kursiyer 
sayısı 

2 669 
5 371 
7 740 
7 743 
8 245 
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197] yılında yetiştirilmesi plânlanan 12 200 kişinin Kasım ayı sonuna kadar 618 kursta 10 257 kişisi eğitime tabi tutulmuş bulunmaktadır. 
(Bunların sektörlere göre dağılışı aşağıda görüldüğü gibidir. 

iSıamıayi Küçük sıanayi 

İş öncesi İşçi (İş öncesi İş içi 

Kurs Kurs Kurs Kurs 
sayısı bitiren sayısı bitiren sayısı bitiren sayısı bitiren 

68 1 890 150 1 732 247 3 944 

Hizmet - ıTuriznı Toplam 

İş öncesi 

Kurs 
sayısı bitiren 

146 2 510 

İş içi 

Kurs 
sayısı 

7 

Kura 

bitiren 

İş öncesi 

Kurs 
sayısı 

181 296 

Oenel Toplam 

sayısı Bitiren 

bitiren 

4 242 

İş içi 

Kurs 
sayısı bitiren 

322 6 015 

618 10 257 

Kalkınma plânlarının öngördüğü nitelik ve nicelikte iş öncesi ve hizmet içi eğitimleri hedeflerine ulaşabilmek için Ankara IV. Akşam Sanat 
O/kulu ve Meslekî Eğitim Merkezi ile Maltepe şubesindeki kira ile tutulmuş şube binası yeterli olmadığından Ankara ve Ankara dışında meslekî 
ve teknik öğretim okullarının mesai dışı âtıl kapasitelerinden, ilkokulların ımesai dışı zamanlarında sınıflarından, gönüllü kuruluşlarca temin edi
len baratalardan ve çeşitli iş yerlerinden de faydalanılmaktadır. 

Halen endüstri bölgelerinde eğitim merkezleri kurulması plânlanmış ve Ankara IV. Akşam Sanat Okulu ve Mesldkî Eğitim Merkezi şube bina
ları için arsa teminine de çalışılmaktadır. 
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Oerekli ödenek sağlandığı takdirde İnsangücü Eğitim Genel Müdürlüğünün 1972 yılındaki çalışma programı aşağıda görüldüğü gibidir ; 

Kurs 
sayısı: 

8 
12 
60 
25 
4 

225 
150 
100 
16 

Aday 
sayısı 

200 
300 

1 500 
500 
60 

4 500 
3 000 
2 500 
400 

1. — İEğitimjCİler semineri 
2. — Monitör geliştirme semineri 
3. — (Mbnitör eğitimi semineri 
4. — Usta - Ustabaşı eğitimi 
5. — Pilot bölge oryantasyon semineri 
6. —• (Küçük esnaf ve sanatkârların eğitimi 
7. —• İş öncesi ve iş içi meslek kursları 
8. — Hizmet ve turizm personeli kumları 
9. — Yapı sürveyanlığı kursları 

Toplam 600 12 960 

Bunların yanında Alman Teknik İşbirliği programları çerçevesinde, baskı işlemleri tamamlanmış bulunan işletmelerde iş öncesi meslek eğitimi 
uygulamalarında kullanılacak 10 meslek kitabına ilâveten 8 kitabın daha tercüme ve baskı işlemleri 1972 yılında tamamlanacaktır. Yine Alman 
Teknük İşbirliği anlaşması uyarınca memleketimizde açılmasını plânladığımız televizyon bakımı ve onarım kurslarına öğretici eleman yetiştirmek 
üzere 1972 yılında 2 uzmanın Türkiye'ye getirilmesi kesinleşmek üzeredir. 

Dünya İmar ve Kalkınma Bankası ile Hükümetimiz arasındaki ilkraz anlaşmasının bir bölümü olan Adana, Bursa, Eskişehir, İstanbul (2) ve1 

İzmir illerinde meslekî eğitim merkezlerinin kurulması projesinden Bursa'da arsa temin edilmiş 1972 yılında inşaata geçilecek, diğer illerde dfî 
iarsa temin edilecektir. 

C) Eğitim araçları, donatım, yapı ve muamelâtı hizmetleri! : 
1. — Eğitim Araçları ve Teknik İşbirliği Genel Müdürlüğü : 
Eğitim öğretim metodundaki hızlı gelişmeler iyi yetişmiş öğretmenin yanısıra modern eğitim araçlarının kullanılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Modern eğitim araçları hem öğretmenlerin sahip bulundukları imkânları zenginleştirmekte, hem de öğretim etkinliğini daha verimli kılmak bakı
mından etkili olmaktadır. Eğitim araçları öğrencide derslerine karşı daha çok ilgi uyandırmakta 'böylece daha iyi ve verimli öğrenimi sağlamakta 
büyük ölçüde yararlı olmaktadır. 

İşte bu genel müdürlük, ülkemiz eğitiminde bu alandaki büyük boşluğu doldurmak eğitim - öğretim kalitesini yükseltip maliyetini düşürmek, 
araç konusunda döviz tasarrufu sağlamak, hattâ yeterli kapasiteye ulaştığı takdirde ihracat yapabilecek duruma gelmek, araç konusunda her tür
lü yenilik ve değişiklikleri izliyerek, incelemek, geliştirmek, plânlamak, yaymak ve bu konuda öğretmenleri yetiştirmek amaciyle kurulmuştur. 
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O-enel müdürlük, aşağıdaki üniteler vasıtasiyle görevlerini yerine getirmektedir. 
a) Ders aletleri yapım ve onarım merkezi (II nci Akşam Erkek Sanat Okulu) 
b) Film - radyo - televizyonla eğitim merkezi (III neü Akşam Erkek Sanat Okulu) 
e) 11 eğitim araçları merkezî başkanlıkları (İlçelerde şube ve kol başlaınlıkları) 
1971 yılı faaliyetleri : 

a)' ıDers aletleri yapım ve onarını merkezi faaliyetleri : 

Aracın Adı 

1 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 
7. 
•8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Okul öncesi eğitim aracı 
İlkokul fen ve tabiat bilgisi 
İlkokul iş dersi aracı 
'Modern fen aracı (Fizik - kimya - biyoloji) 
Modern fen aracı (Fizik - kimya) 
Lise matematik aracı 
Lise sosyal bilgiler aracı 
Orta fizik ders aracı 
Orta kimya ders aracı 
Orta ' tabiat bilgisi aracı 
Orta matematik aracı 
Fen bilgisi aracı 
Orta sosyal bilgiler aracı 
Orta iş ders aracı 
Tüketim araçları 

Toplam 

Takım 
adedi 

100 
3 400 

350 
76 
18 

126 
120 
150 
150 
150 
152 

75 
115 
150 
— 

5 132 

Takım 
fiyatı 

1 800 
1 500 
3 000 

100 000 
50 000 
2 000 
4 000 

15 000 
6 000 

10 000 
1 500 

15 000 
4 000 
4 000 

Tutarı 
!(IT1.) 

180 000 
5 100 000 
1 050 000 
7 600 000 

900 000 
252 000 
480 000 

2 250 000 
900 000 

1 500 000 
228 000 

1 125 000 
460 000 
600 000 

2 000 000 

24 625 000 

Böylece 5 132 takım ders aracı imal edilmiştir. Ayııea Ders Aletleri Yapım Onarım Merkezinin artan ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle 6 mil
yon liralık inşaatın 1 milyon liralık kısmı ihale edilmiştir. 

b) Film - Radyo - Televizyon Eğitim Merkezi faaliyetleri : 
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1. — Öğretici ve kültürel film, şeridi, diya ve ders levhası olarak : 

Aracın adı Konu adedi Kopya adedi Tutarı (Tl.) 

1. Öğretici ve kültürel film 
2. » » Film şeridi 
3. Slayt 
4. 'Ders levhası 

30 
83 
72 
— 

4 570 
150 000 
14 500 

200 000 

1 600 000 
1 000 000 
850 000 

1 050 000 

4 500 000 Genel jfeoplaml : 

2. — Kadyo ve Televizyon yayınları : 
1. Radyo yayını olarak : İlköğretim için 282, Orta. öğretim için 350, yetişkinler eğitimi için 103; 
2. /Televizyon yayını olarak : İlköğretim için 60, yetişkinler eğitimi için 27 dizilik eğitim yayım yapılmıştır. 
e) Taşra teşkilâtı faaliyetleri : (11 eğitim araçları merkezi başkanlığı) 
1971 malî yılında; Diyarbakır, Tolkat, Eskişehir, Afyon, Kırşehir, İsparta, Mardin, Erzurum illerimle birer eğitim, araçları merkezi basikanılık ba

ltası yapımına geçilmiştir. Ayrıca 10 adet taşıt anacı ve fen eğitiminli desteMlemök amacı iiLe 4 gezici lâboratuvarın faaliyete getirilmesi programa bağ-
îıanmışltıır. Bunlara panalel olanak da 2 milyon 500 bin lira tutarında., 16 mm, İlik film maktaası, projeksiyon, jenaraltör, teyp ve radyo gibi cihazlar 
ibateye çıkanümıştır. 
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1972 malî yılı için plânlanan faaliyetler : 
2. — Ders Aleıtleri Yapım ve Onarını Merkezi faaliyetleri : 

Takımı 

(Aracın adı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

Okul öncesi eğitim aracı 
İlkokul fen ve tabiat bilgisi 
İlkokul sosyal bilgiler 
İlkokul iş - ders aracı 
Orta fen bilgisi (.Fizik - kimya -
Ortaokul sosyal bilgiler 
Ortaokul matematik 
Lise modern kimya - biyoloji 
Lise sosyal bilgiler 
Lise matematik 
11 nci devre fen bilgisi 
Lisan lâboratuvarı 
Onarım ve tüketim maddeleri 

• Tb. Bil.) 

-

Takım 
sayısı 

100 
5 000 
4 000 

400 
400 
350 
300 
150 
200 
150 
50 
10 
—. 

fiyatı 
'(Tl.) 

2 000 
1 750 

800 
3 000 

20 000 
2 500 
1 500 

65 000 
2 500 
2 000 

15 000 
90 000 

—-

Tutarı 
-(Tl.) 

200 000 
8 750 000 
3 200 000 
1 200 000 
8 000 000 

875 000 
450 000 

9 750 000 
500 000 
300 000 
750 000 
900 000 
795 000 

Ttoplalm! : 35 670 000 

öBu imalât yatırımları yaraşıra gelişen ihtiyaçları karşılamak amaciyle yeniden inşa edilen ikinci ders aletleri yapım projesine (2 500 000) lira
lık inşaat yatırımı, ayrıca (900 000) liralık da teçhizat yatırımı yapılması plânlanmıştır. 
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b) Filin - Radyo - Televizyonlar Eğitim. Merkezi faaliyetleri : 
1. öğretici ve kültüreli film, film şeridi, di ya, ve ders levhası olarak 

Aracın adı 

Fiılm (çoğalt ım) 
Film (yeni - i lk Kop.) 
Filin şeridi (Ooğ.) 
Film. şeridi (yeni) 
Diya, (siyah - beyaz) 
Diya (renkli) 
1 )ers levhası 
1 iadyo - Tv. - Pr . gideri 

Konu 

20 
20 
50 
50 
50 
20 

(5 

Kopya sayısı 

200 er. 
1 er. 

1 000 er. 
3 000 er. 

200 er. 
200 er. 

50 000 er. 

K opya toplamı 

4 000 
20 

50 000 
150 000 

10 000 
4 (XX) 

:J00 000 

Kopya, fiyatı 

350 Tıl, 
10 000 Tl. 

(i Tl. 
(i Tl. 

40 Tl. 
100 Tl. 

3 Tl. 

Tu ta r ı 
(1 (XX) Tl.) 

1 400 
0 200 
0 300 

900 
400 
400 
900 

0 500 

Toplanı. 5 000 

2. Radyo yayını olarak : İlköğretim için 278, ortaöğretim için 382, yetişkinler eğitimi için 105. 
3. Televizyon yayını olarak : İilköğretim için 34, yetişkinler eğitimi için 27 (dizilik eğitim yayınları yapılnuısı plânlanmıştır. 

Aynıca film - radyo - televizyonla Eğitim Merkezinin daha, modern, araçlara kavuşturulması amaciyle 4 000 0(X) liralık makina, teçhizat ya
tırımı yapılacaktır. 

e) İli leğitim araçları ime.rközleri faaliyetleri -.' 1972 malî yılında geçen. yıl plânlanmış bulunan 10 adet eğitim araçları merkezi binası ta
mamlatılacak, ayrıca Çankırı, Ordu, Kayseri, Denizli, Yozgat illerine de birer bina yaptırılacaktır. .Bunların yamsıra (5 taşıt arax*ı fen (eğitimini 
desteklemek üzere 4 gezici lâboratuvar sağlanacak; 1(5 mm. lik film ıinakinası, projeksiyon, jeneratör, teyp ve radyo satmalı nacaktır, (ie.rıel 
Müdürlüğün 1972 yatırım bütçesi 02 milyon 150 bin liradır. 

2. Meslekî ve Teknik Öğretim işletme ve Donatım Genel Müdürlüğü : 
Bu genel müdürlük; mevcut ve her yıl. yeniden faaliyete getirilen her dereceli meslekî ve teknik öğretim okul, şuİM'. ve kurslarının büro, 

/dersame ve atölyelerinin her türlü («yası ile makina. ve teçhizatlarının donatılması ile ilgili hıizımetleri. yürütür. 

Ayrıca yukarda belirtilen eşya ve teçhizatın etüdü, bunlardan bir kısmının1 teknik öğretim atölyelerimle yaptırılmasının planlanması ve okul
ların döner sermaye faaliyetlerinin organize edilme si ile ilgili çal ışımaları düzenler. 

Bunlara ilâveten bu okullarda imali, şimdilik mümkün olmıyau her türlü araç; ve gerecin yıı rt içinden veya. yurt: dışından temin edilmesi, de-
polaraması ve ihtiyacı bulunan okullara dağıtım ıııın yapılması işleriyle de .meşgul olmaktadır. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 413 — 

İşletme ve Donatım Genel Müdürlüğünün 19 71 yılındaki faaliyeti : 
.1. 1971 - 1972 öğretim yılında yeniiden açılan .* 
a) (3) sanat enstitüsü, (2) metal idleri şubesi, (3) elektrik şubesi, (2) elektronik şubesi, (2) makina ressamlığı, (9) pratik sanat okulu. 
b) (10) kız enstitüsü, (3) kız sanat ortaokulu, (25) akşam kız sanat okulu, (34) ana okulu (okullara bağlı olarak), (31) gezici kadın 

kursu 
c)' (2) müstakil akşam ticaret .lisesi, 
-gibi, okul şube ve kursların, normal öğretimlerine başlıyabilmeleri için gerekli eşya ile teçhiz edildiği, 

2. 1971 - 1972 öğretim yılından önce açılmış olup, yeni binalarına taşman, öğrenci sayısı artan ve eşyası yıpranan okulların eşyalarının 
yenilenmesi .suretiyle, takviye edildiği, 

3. İthalâtı azaltmak, kalkınmamıza katkıda bulunmak ve öğrencilerin değişik iş örnekleri üzerinde çalışarak daha iyi yetişmelerini sağla
mak maksadiyle, genek bakanlıkça verilen ve gerekse diğer* bakanlıklar, kurumlar, özel kuruluşlar ve şahıslardan kabul edilen siparişiler, er
kek teknik öğretim okulları atelyelerinde döner sermayeden yapılmak suretiyle çalışmalar değerlendirilmiş ve temrin ödeneğinden de geniş ölçü
de tasarruf sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarla, meslekî ve teknik öğretini okulları öğretmeni, öğrenci ve teçhizatının yapıcı gücünden istifade edilmesine önem verildiği, 
son yıllarda bu okullarda yapılan işlerde elde edilen ve aşağıda sıralanan rakamlardan, anlaşılmaktadır. 

Yapılan işlerin 
toplam değeri 

Malî yıl (Tl.) 

1963 19 417 388 
1964 32 104 219 
1965 35 647 278 
1960 33 215 857 
1967 41 594 034 
1968 60 239 584 
1969 72 368 400 
1970 67 799 695 
1971 Malî yıl sonunda belli olacak 

Cetvelde görülen ve her yıl çoğalarak giden rakamın 1970 malî yılında düşüş göstermesi, başlangıçta da [belirtildiği üzere, 1 Kasım 1970 tari
hinde, döner sermayeden mesai dışında yapılan çalışmalarla ilgili yan öldemelerin kaldırılmış olmasından ileri gelmekledir. W71 yılı sraunda 
'belli olacak bu yılın sonıuıçlarının, hu yüzden, çok daha düşük olacağı talhmin ediûtm'elkftle'dir. 

http://okiJ.la.ra
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;U97İ2 malî yılı faaliyetleri : 
Genel müdürlüğün; 197i malî yılında olduğu gibi, 1972 malî yılı irnkâriladiyle, 1OT2 - 1!9!73 öğretim. yılında yenideni açıladak okul, şufbe v<e kura

ların teçhizine, mevcutların programların da .belirtilen seviyeye ulaşmaları içia takviyesine çalışacağı, ihtiyaçlarımın bir 'kısmı iç. ve dış piyaısadan 
sağlanırken, bir kısmının da, 1917(1 yılı proıgramı icra plânının 3Ö5 nulm.ar.ali! teıdlbirinde yer aldığı iraere, 19,7'1 maili yılında ayrılan 02 000 000) iira-
li'k ödenekle ve döner sermaye im!kâ.nllariyle faaliyete geçirilmiş bulunan makkia ve tetçlhizat imalât mcHkozinde, diğer okullardan da faydalanıl
mak suretiyle sağlanacaktır. 

Möslekî (ve Teknik Öğrettim (İşletme jve /DonaJtum Genel (Müdürlüğüne 1971 malî yılı (Bütçesiyle yapılan hi^me'tler 

•l.!9'7il - 1:'9I7!2 öğretim yılında açılacak hizmete giren 3 sanat enstitüsü, 2 mdtal işleri şulbesi, 3 elektrikçi si.nbe.si, 2 etdktronik şulbesi, 2 ınaikina 
ressamlığı şubesi, 9 pratik sa.nat okulu, 10 kuz enstitüsü (!KKZ Sanat Oritaıokulu idi), 3 kız sau'alt ortaokulu (Aikşanı kız .sanat okulu idi), 25 akşamı 
ikiz sanat okulu, 34 anaokulu ('okullara bağlı olarak), 313 gezici kadın kumu, 2 müstakil akşamı tieareft lisesinin her- türlü demi ne, ate'lye, lâlboraltu-
var, lnüro ve benzeri gibi bölümlerinin toçlhiziyle 1917.1 - 1972 öğretim yılınidan önce. aıçılmüş olan veya; yeni binalarına nakleden okullarım takvi
yesi maksadiyle aışiağılda detaylanan hizmettiler yapılmıştır. 

— Okul eşyası : Okullarımızda imal edilen (Idersane, atetye, Jâlboratuvar, büro ve benleri bolü mi er için sağlanan sıra, yazı taJh-
itası, ate'lye mialsası, sandalye, dolap v. s.) '5 .9130 054 Tl. 

—. Makina ve teçhizat : Okullanımuzlda imâl edilen (Torna, vargel, matkap tezıgâhı, dksantrak prds, çiçclk presi, plâistilk prcisi, 
Itesıtere tezgâhı, dolap, ocak v. ,s. gibi makina, takım ve madenî eşyia) 4 077 7!9!2 Tl. 

— Malkkıa ve teçjhizat, iç piyaısadan sağlanan (Torna, freze, vargel, maitlkap, marangoz nıakinaları, masa, sandalye, dolap, v. s. 
gibi makina, takım ve eşya) '23 <Ö7!9 '9173 'Tl. 

— 'Makina ve teçjhizat, ithal yoluyla sağlanan (yüzey taşlama tetzlgâihı, silin'dirlik ta'şlama tezgâhı, moidelci frezesi, elektrik ölıçü 
al etleri, elektronik ölçü aleM/eri, distrilbitür test cihazı, silisli saıç, reisim, çizime aparalti) 7 142 2i9'2 Tl. 

— Mülteferrik (Onanım, depo hizmetleri, nakliye v. «.)' .1 8K7 '347 Tl. 
Toplaim (1 Aralılk '10Tİ1 gününe kadar sarf olunan) 41 1.147 438 Tl. 
Ka'lart 3 '05.2 '542 Tl. 

Not : 'Kalayı \ödenek, (okullarımızda, fâner sermayeden yapılmakta olup, 'malî yıl sonundan önce tamamlanacak teçhizatın bedeli için yayınlanmış
tır. 

!& Mektupla öğretim ve Teknik Yayınlar G<enel 'Müdürlüğü : 
Kuruluış : 
IMdktupta öğretim ve Teknik Yayınlar G'enel Müdürlüğü; yurduimuızlda yeni gelişmeye baş'lamuş bulunan mektupla öğrdtim sistemiyle rrueslekî 

vıe teknik konulanda kurslar düzenliyenek yetişkini erin eğitimine yardıımıeı olmak, oııta dereceli mesldkî ve tdknilk öğrdtilm okullarının deriş, yar
dımcı deriş ve müracaat kitaplarımı hazırlattıp bastırmak, mesl'dkî ve tdknilk öğretim okul ve kurslarına çalınmalarını tanıtıcı yayınlar yapmak, ya
bancı dillerde yaizıllmış bilimsel ve teknik kitaplarla dilimize çeivirltilip baistırıknalsmı sağlamak amacıyle kurulmuıştur. 

http://nulm.ar.ali
http://si.nbe.si
http://konu.lai.da
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I1Ö7M yılı faaliyetleri : 
.a) Me'kıtupla öğrettim çalışmaları, 
iGerck dknil çağmdalki gençlerimizi, gerelkse yetişkin v ait a ndlaşl atımızı belli bir amaca göre yetiştirirken faydalanılan öğretim şekillerinden biri 

de m'dktupla öğretim, sistemidir. Mektupla öğretim sistemi toplum 'ka'l'kımmaısı konuşumda her türlü tbdknik bilgi ve .'becerileri geniş vatandaş kütlele
rine öğretmede en fayldalı ekonomik bir eğitim ve öğretim sistemidir. 

Me'kltupla öğretim; örgün ve yaygın eğitim cahşmialarıuı desteikleyici ve tamamlayıcı etlkili, vatandaşla rmınzea eğitimde fırsat eşitliği ülkesi ba
kımından da geniş imkânlar sağlıyan 'bir sistemdir. 

lAlynı zamanida ikinci Beş Yıllık Kalkımıma Plânında bütün eğitim ,'ku ruiml arının Millî Eğittim Balkanlığı bünyesinde toplanması önıgörüldüğüLii-
den; diğer sektörlere aiıt bütün eğitim kurumlarını da bu sistemden faydalandırmak mümlkün o'labilecetktir. özellikle sanayide verimi aritı^mak 
üzene girişilen yaygın eğitim çalışımalarmı ve yetiştirme programlarım uygüHamalda; öğretmeni bulummı'yan lise ,son ısınıl' fizik, kimya, cebir ders
leri ile mösldkî ve teknik öğretim okullarından mezun olanlardan lise mezunu olmayı arzu edenleri (hazırlamada; (öğrencileri üniversite ve yülklsek 
dkuiların giriş sımavlarınia yetiştirmede; kişilerin meslek edinmelerine ve mesleklerinde ilerlemelerim sağlamada pratik ve e'konıomik bir öğre'tim 
şekli olaralk da önem taşım alktadır. 

Kadın eğitimi programı, ana - çocuk dağlığı, halk sağlığı, aile plânlaması gibi köye yönelmeli zorunlu yaygın eğitim çalışmalarında bu (metottan 
geniş ölçjüdie faydalanmak mlümlkündiür. 

Mektupla öğretim sistemine göre halen faaliyette bulunan kurslar ve öğrenci mevcudu şöyledir : 

[vursun adı : 19701de Öğrenci Mik. lî)71'de Öğrenici Mik. 

1. 
') 
• > 
• ). 4. 
5. 
•0. 

7. 
8. 
9. 

10. 

Radyo onarımı 
Transistorlu Radyo onarımı 
'Besin - beslenme 
Onparmakla daktilografi 
fMakina ressamlığı 
İlköğretmen Okulu dört mesh 
Otel hizmetleri, ve eğitimi 
1 nei sınıf yetkili Elektrikçi 

d\ dersi 

Belgesi 
11 ne i sınıf yetkili Elektrikçi Belgesi 
111 neti sınıf yetkili Elektrik çi Belgesi 

30 . 1 2 . 1970 

388 
1105 
114 
113 
238 
110 
82 

276 
1 084 
2 923 

30 . 11 . 1971 

451 
373 
134 
1-67 
275 
113 
78 

418 
.1 434 
3 975 

Toplanı 5 642 7 398 
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Bir veya daha fazla sayıda dersi kapsıyan bu kurslara bugüne kadar (93) çeşit «-Mektupla öğretim ders materyali» hazırlatılmış bulunmaktadır. 
b) 'Teknik yayınlar : 
Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarının ders, meslek temel ders, yardımcı ders ve müracaat kitaplarının hazırlatılıp bastırılması, 

çeşitli dergi ve gazetelere abone olunması, ayrıca çeşitli meslekî ve teknik eserlerle diğer faydalı yayınların satmalmıp okul ve kurslara dağıtıl
ması hizmetleri mevcut bütçe imkânlarına göre yürütülmüştür. 

1970 - 1971 malî yılları içerisinde okul kitaplıkları için satınalman eserler, abone olunan dergiler, bastırılan çeşitli matbuanın durumu : 

Oinsi ve özelliği 

1. Yazdırılan ders kitabı 
2. Satınalman yardımcı dere ve 

müracaat kitapları 
3. Abone olunan dersler 
4. Bastırılan çeşitli matbualar 

1970 Yılı 
Çeşidi :Adedi 

5 5 

3i2 2 761 
"112 '10 707 
11. 3(3 050 

1971 Yılı 
Çeşidi Adedi 

21 1 718 
1! 7 «54 
7 13 000 

Toplam 

5 

53 - 4 479 
23 - 18 561 
1,8 - 46 050 

c) 'Tercüme ve genel yayınlar : 
.Meslekî ve Teknik öğretim dkullarmm öğretmen ve öğrencilerinin meslek ve genel kültürlerini artırıcı nitelikte yalbatıcı dillerde yayınlanmış 

eserlerden uygun ve faydalı görülenlerin seçimi yaptırılarak tercüme ettirilip basılmaları ve müesseselerin istifadelerine sunulması aralıksız yürü-
tülmekt eldir. 

Son dört yıl içinde A. V. A. kitap projesinden ('28) teknik eser hazırlattırılıp her nüshasından (f) 000) er adet bastırılmış, (5 000 X 28 = 
140 000) cilt, meslekî ve teknik öğretim ile diğer kurumların istifadelerine sunulmuştur. 

1971 malî yılında : 
Balıkçılık ve ,Su Ürünleri Meslek Okulu için 16 çeşit yardımcı ders kitabı tercüme (ittirilmiş, 'bunlardan (14 600) adet bastırılmıştır. 
Ayrıca 9 çeşit meslekî teknik konuları kapsıyan eserin tercüme ve satmalına işleri tamamlanmış ve (7 200) adet bastırılmıştır. 
Bakanlıklar ve kuruluşlararası «Teknik eserler çeviri listeleri» birleştirilerek bir program haline getirilmiş ve -bunlara ait çalışmalar Devlet 

Plânlama Teşkilâtına sunulmuştur. 
Bu program çerçerves'inlde koordinasyon, uygulama ve teknik terim tespiti çalışmaları yapılmış, plânlı kalkınmam uz ı destekleyici nitelikte 

(100) teknik eser seçilerek çeviri hazırlıklarına başlanmıştır. 
d) Tanıtma : 
Vatandaşlarımızın meslekî ve teknik öğretim lO'kııl ve kurslarına ilgilerinin çekilmesi ve bu müesseselerimizin yurt içinde ve yurt dışında tanı

tılması işleri devam etmektedir. Bu cümleden olmak üzere 1971 malî yılında : 
Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurslanndaki öğretmen ve öğreticilerle vatandaşlarımızın 'ifadelerine sunulmak üzere aylık «Meslekî ve 

Teknik öğretini Dergisi» (3 400) adet muntazam olarak basılıp dağıtılmaktadır. 
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Her on beş, günde bir olmak üzere «Meslekî ve Teknik Öğretim Haber Bülteni» yayınlanarak çeşitli okul ve müesseselerin istifadelerine 
sunulmaktadır. 

Mektupla Öğretim ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğünün çalışmaları 1972 malî yılında plân hedeflerine uygun olarak davanı edecektir. 
Mektupla öğretim merkezi binası inşaatı 1971 yılında tamamlanmış ve geçici kabulü, yapılarak bina teslim edilmiştir. 
Genel müdürlük çalışmaları bundan böyle yeni binada devam edecektir. 
1972 malî yılı içinde mektupla öğretimin mevcut kurslarına ilâveten (3) kurs daha faaliyete geçirilecektir. 
4. Meslekî ve Teknik öğretim Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Kuruluş kanununa göre her derecedeki Meslekî ve Teknik Öğretim okul ve ımüesseselerinin gerek yeni açılacak olanların ve gerekse mevcutla

rın tevsii ile her öğretim dairesinin verdiği ihtiyaç programlarına göre mimari ve tatbikat projeleri, tafsilât resimleri ile tesisat, statik hesap ve pro
jeleri, hususi şartname ve keşifleri ihale dosyalarının hazırlanması, ihaleleri mütaakip bunların proje, detay resimleri ve şartnamelerine göre ya
pılıp yapılmadığının kontrolü geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması işleri, kurulduğu 1941 yılından 1968 malî yılı sonuna kadar bu dairece 
yapılmıştır. 

1969 malî yılı başında 6/109999, 1970 te 6/12754 ve 1971 malî yılı başında da 7/1642 sayılı kararnamelere göre Meslekî ve Teknik öğretime ait bina 
yardımlarına ait hizmetler Bayındırlık Bakanlığına intikal ettirilmiş olduğundan, halen yukarda sözü geçen Daire; yarım işlerin aksamadan yürütülmesi hu
susunda Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtına yardımcı olmakla beraber, yıllık yatırım programlarına göre yapılacak binalara ait arsaların temin ve 
daireleri adına tapuya tescil işlemlerinin ilgili öğretim daireleri ile birlikte yürütülmesi, ihtiyaç programlarının ve ön proje formlarının yine da
ireler ile işbirliği yapılarak hazırlanması, yeni proje çizimi için lüzumlu donelerin Bayındırlık Bakanlığına intikâli dairelerin emrine ayrılmış olan 
büyük ve küçük onarım ödeneklerinin sarfı için mahallerinden gelen keşiflerin incelenmesi, gerek arsa seçimi ve gerekse büyük ve küçük onarımlar 
ile binalarda yapılacak tadil ve ilâveler için lüzumunda mahallerinde incelemeler yapmak, bunlara ait proje ve keşifler hazırlamak gibi işlerle meş
gul olmaktadır. 

5. MESIJEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM MUAMELÂT MÜDÜELÜĞÜ : 
Görevleri : 
Meslekî ve Tekindik Öğretim Müsteşarlığının bütçe-3423 ve 1184 sayılı kanunlarla idare eiclil'em d öner sermaye hesap ve muamelâtı, Tekniş Öğ-

ıretimi okullarında Devlet hesabına öğrenim yapan öğrencilerden taahhütlerini ihlâl edenlerle ilgili takibat, evrak . dosya ve her türlü malî 
işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek üzere kuralmuştur. 

Yıllar itibariyle bütçe durumu, döner sermaye durumu, takibat durumu ve Teknik Öğretim merkez örgütüne geileın. - giden evrak duru
mu aşağıda gösterilmiştir. 

BÜTÇE DURUMU 

(Cari harcamalar .+ Yatırım' harcamadan + Transfer harcaımaiları) 
1969 1970 1971 

416 255 078 320 101 658 321 355 357 
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Yaıtnrım.1 hikmetleri 1970 yılında Bayındırlık Bakanlığına geçtiği için 1970 - 1971 yılları bütçesinin 1969 yılma nazaran düşük olduğu müşahade 
ödilimıilştir. 

DÖOtfER SERMATflH DURUMU 

1969 1970 1971, 

Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 6 444 412 7 046 292 8 174 148 
Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 888 7'ftî 971 310 1 603 940 
Ticaret Turizmi Öğretim Gene] Müdürlüğü 30 000 30 000 30 000 
Eğitini Araçları ve Tekildik İşbirliği Genel 
Müdürlüğü 1 697 312 2 063 312 2 382 312 

EVRAK DURUMU 

•Giden ve işlem 
Yılı Gelen evralk »avısı Güren evrak Kavisi 

39(59 
1970 
.1971 

91 930 
97 620 
94 130 

TU. BÖLÜM 

71 070 
65 8001 
65 735 

Kültür hizmetleri 

Millî kültür mirasımızın derlenmesi, değerlendirilmesi vo korunması; bu alandaki gayretlerin daha verimli ve yaygın kılınması suretiyle Türk 
Sanatı mahsullerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi; bu hizmetlerin yanı sıra beşeriyete mal olmuş Dünya kültür eserlerinden faydalı oldukları nis-
bette yararlanılması; diğer taraftan, okul içi ve iokul dışı alanlarda kitap v.b. eğitim -ve öğretim eserlerinin .çioğaltıhp, ıkolayea elde edilebillir kı
lınması gibi çalışmalar kültür faaliyetlerinin ana hedeflerini teşkil eder. Bu hizmetleri yürüten .Kültür Müsteşarlığının bünyesi içerisinde aşağıda
ki kuruluşlar bulunmaktadır : 

1. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüzü, 
Türk Tarihinin azametinin ve bu topraklar üzerinde yaşamış kültürlerin ehemmiyetinin ,genQ nesillerce anlaşılmasında; onlarda, tarih ve kül

tür şuurunun uyandınlmasında ve bilhassa gençliğin Türk Kültürüne bağlılığının artmasında müzelerin rolü büyüktür. Diğer taraftan turizm 
endüstrim izim de. dolayısıyle ekonomimizin de eski eserler ve müzelerden büyük ölçüde faydalar sağladığı artık kesinleşmiş bir 'gerçektir. 
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Hailen ziyarete aç§k 86 müze mevcut olup, bunlardan 40 sı Müze Müdürlüğü, 40'ı Müze Memurluğu halinde idare edilmekte ve ayrıca 10 adet 
Müze Deposu bııilunmaktadır. Bir bölgedeki müzelerin tarih, arkeoloji ve sanat tarihi bakımından benzerlikleri göz önünde tutularak bölge müzeleri 
anlayışı içinde faaliyet 'gösterildiği ve inşaatının bir plân dahilinde yürütüldüğü anlaşılmıştır. 

1971 Yılı faaliyetleri : 
1971 Yılında da mevcut müzelerin değerlendirilmesi ve yenilerinin açılarak bu kültür müesseselerinin halikım ayağına götürülmesi programına 

devam edilmiştir. Bu cümleden olarak kısa bir zamanda memleketimizin müzeleri arasında yer alan Tire, Malatya, Edirne, Yunus Emre, Ahlat, Af
yon, Çanakkale Şehitler Abidesi Müzeleri inşaatları ikmal edilerek ziyarete açılmıştır. Truva Müzesi yeniden tanzim edilmiştir. 

Bîr program dâhilinde yapılan müze çalışmalarına devam edilmiş Adana, Milet, Aydın, Manisa, Van Müzeleri açılışa haızır hale (getirilmiştir. 
Diğer taraftan kazı yerlerinin değerlendirilmesine de devam edilmiştir. Kazı yerinde bulunan eserlerin yeniden değerlendirilmesi prensip ola-

raık kabul edilmiş ve bu program içinde Milct'te lokal bir meze tesis edilmiştir. Aydın ili karacasu ilçesindeki Aphrodisias da bu sene inşaatına baş
lanılan müze ile Denizlideki Hisrapolis (Paınukkale) müzeleri de bu çalışmanın bir devamıdır. Böylece tarihî haraibe yerini görmeğe ıgelenler 
bunun yanında burada elde edilen müzelik değerleri de göreceklerdir. 

Ayrıca inşaatı tamamlanan, tertip ve tanzimleri ele alınan Adana, Aydm, Milet, Manisa, Van Müzeleri 1972 yılında ziyarete açılacak; Antalya, 
Eskişehir, Silifke, Karaman, Milet, Aksaray, Eskişehir'de Etnografya müzesi olarak ele alınan Yeşil Efendi Evi Müzelerinin tanzim işleri ele alı
nacaktır. 

Bu çalışmaların yanında, Arkeolojik sitelerdeki gayrimenkul kalıntılarının muhafazası için de restorasyon faaliyetlerine devam edilmiş olup 
Boğazköy, Alacahöyük, Afrodisias, Efes, Bergama, Perge, Side'deki tarihî kalıntıların restorasyonu Eski Esetrler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile 
yabancı hafirlerce yürütülmüştür. 

Bu arada müze ziyaretçilerinim her yıl artışı m üzerelere ait istatistik ralkamlarm tetkikinden anlaşılmaktadır. 1970 Yılında müzelerimizi 2 907 237 
si paralı ve 1 417 088 i parasız olmak üzere 4 38 4 325 kişi ziyaret etmiş ve bunlardan G 775 095 Tl. hasılat elde edilmiş; müzelerdeki eser sayısı da 
1 316 332 ye yükselmiştir. 

Ayrıca, m eimleık etimizin yelaltı servetlerinin değerlendirilmesini sağlıyan arkeolojik kazı faaliyetlerine devam olunmuş, 1971 yılı için
de kırkbeş yerli ve yirmineş yabancı ilim heveti tarafından yapılan arkeolojik kazılarda bulunan eserler müzelere intikali et tiril mü şt ir. Keban. Ba
raj ıı inşaatı sebebi v;l o Orta - Doğu Teknik Ün iv ersiteesi ile işbirliği sonucunda baraj sabasında çalışmalara devam olur.ımuş sekiz hüyüfkte arkeo
lojik kazıl ar- yapıl mıştur. 

Eski oıer kaçakçılığınım önlenmesi yönünde gayret sarf edildiği ve evvelce bakanlıklara™ sı toplantıda alınan kararlar uygulanarak pek 
<jok eserin müzelere intikalinin «ağılandığı anlaşılmaktadır. Hazırlanıp Büyük Millet Meclisime intikal ettirilen «Eski eserler kanunu ta«a-
rısıl» mm biran önce çıkarılması zaruridir. 

1971 yılı bütçesi ile alınan (22 000 000) Tl. yatırım ödeneğinden (1 275 00») Tl. Kale onarımlarıma, (1 810 000) Tl. ören yenlerinin düzen-
lenımıesi ve restorasyonlarıma, (9 475 000) Tl. yeni müze inşaatlarına, (4 250' 00i0) Tl. na müzelerin ilâve ve onarımla rina, (4 500 000) Tl. ta
rihî anıtların onarım ve restorasyonlarına sarf edilmektedir. 

Bunlar arasımda Aphırodisias, İsparta, Diyarbakır, Elâzığ, Kars, Niğde, HierapOıl müzelerinin; inşatma başlanmıştır. 
1972 malî yıl bütçesi ile alınacak (22 072 000) lira yatırım ödeneği ile 1971 de başlanan çalışmalara devam edilecektir. 
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Genel Müdürlükçe ele alınmış 'kaimin tas ar ilanından; 
a) Eski Eserler kanun tasarlısının Büyük Millet Meclisi Karma Komisyomunda, 
h)> Müzeler Döner Sermayesi kanun taşanımın Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda, 
e) Millî Saraylar Yöınetimi ile ilgili kaimin tasarısı komisyonlarda, 
d) Anıtlar Yüksek Kurulu ile ilıgili kanun t asari'sının Genel Kurulda, 
e) Çıırağan Sarayı enkazı ile arsası mülkiyetinin Hazineye iadesi ve kullanma hakkının Millî Eğitim Bakanlığına devrine ait bir tasarmın 

da henüz muamele safihasında, olduğu öğrenilmiş ve bu tasarlıların biran evvel neticelendiril meşinin her bakımdan) yerinde olacağı ka
naatine varı'llmışjtır. 

2. Güael Sanatlar Gencel Müdürlüğü : 
Güzel ıSanatHar Genel M'ddürlliiğanıün esas görevleri : 
Müzik ve sahne sanatları ile plâstik sanatlar alanlarında1 eleman yetiştirilmesini sağlamak, ibda ve icrayı teşvik etmt'k ve halkımızın 

sanat vadisinde gölişitirilmıeısine hizimette bulunmaktır. 
'Bu görevler şöyle özetlenebilir : 
a) Yeter sayıda ve nitelikte sanatkâr yetiştirilmesi için gerekli kuruluşların, teşkili, 
b) Türk Sanat eserlerinin yaratılmasının te şvik ve müimikün kılınması, 
c) Türk Sanat eserlerinin ve uluslararası değerdeki eserlerin sürekli temsil, konser ve sergilerle bütün yurt yüzeyimde yaygın ve ilginç 

'bir duruma getirilmesi, 
1OT1 yılı ısanat faaliyetleri : 
a)' Müzik, 
1. 19'T'l ımalî yılında Başkent ve yurt içi konserleri yanında lise, ortaokul, ve ilkokul öğrencileri için eğitici konserler tertiplenmiş ve 

Onma, Cumartesi programlarında, kültürel mübadele programları çerçevesinde dünyaca tanınmış şef ve siolisıtlere de yer evrilmistir. 
2. Âmme hizmetlerine hadim dernekler ile akşam konserleri için 2(5, üniversite ve halk konserleri için 24, çocuk konserleri için 5 ve 

bir jübile konseri olmak üzere toplam olarak 5 6 konser verilmiştir. 
3. Ayrıca yurt içi konser turnelerinde, İç Anadolu ve Güney Doğu. illerinde 7 konser, yurt dışında Yugoslavya ve Almanya'nın muhtelif şe

hirlerinde 12 konser verilmiştir. 
1972 malî yılında da programda âmme hizmetlerine hadim derneklere ayrılan konserlerden üçü Maliye Bakanlığı Hazine yararına tahsis edilmiş 

olup üniversite ve halk konseri 26, akşam konserleri 24 tür. 
b) Plâstik sanatlar : 
1. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 1971 yılı içinde özel ve resmî olarak cem'an 38 sergi açılmıştır. Her yıl olduğu gibi, Ankara'da 

2 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında, ödüllü Devlet resim ve heykel sergisi tertiplenmiş ve İzmir'de teşhir edilmiştir. 
2. Bursa, Balıkesir, Bolu, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Antalya, Kütahya, İzmir ve Mersin güzel sanatlar galerileri de yerli va yabancı ser

gilere sahne olmaktadır. 
3. Türk sanatını ve sanatçısını tanıtmak amaciyle de, kültürel faaliyetler çerçevesi içinde, yurt dışında Avrupa'nın başlıca sanat merkezlerin

de olmak üzere resim, gravür ve seramik sergileri düzenlenmektedir. 
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4. Bu yıl kültürel mübadele programı çerçevesinde Ankara ve İstanbul'da, ispanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Polonya, Avusturya sergileri 
açılmış olup Fransa ve İtalyan sergileri de 1972 yılı başında tertiplenecektir. 

5. Yabancı memleketlerde açılan uluslararası çocuk resim yarışmalarına geçen yıllarda olduğu gibi, çocuklarımızın eesrlerinin gönderilmesine 
3971 yılında da devam edilmiştir. 

1972 yılında ilk defa yurt içinde öze] surette hazırlanmış vasıtalarla gezici sergiler, sanat filimleri gösterilecek ve konferanslar verilecektir. 
Yine, dünyanın en ücra köşelerine kadar Türkiye'yi tanıtmak ve dünya çocukları arasında kardeşlik duygularını takviye etmek amaciyle bu yıl da 
«Uluslararası Atatürk çocuk resim yarışması» adı altında ödüllü bir resim sergisi tertiplenecektir. 

3. Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlük, milletimizin fikir, sanat ve kültür seviyesini yükseltmek, her derecedeki eğitim müesseselerinin kitap ve basılı eğitim malze

mesi ihtiyacını karşılamak için gerekli yayımları bütçe imkânları nisbetinde gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

1971 yılı faaliyetleri : 
1. Türk kültür ve sanat eserleri ile dünya düşünürlerinin, insanlığa mal olmuş eserlerini kapsıyan «Bin temel eser» serisinden Mart 1971 e 

kadar (fi(j) eser yayımlanmıştır. 
2. Türkçe yazılmış Türk tarihi, Türk edebiyatı ve Türk sanatı ile ilgili Türk kültürünün kaynak eserleri tarihî bilimsel eserler, yeni kuşakla

rın anlıyabileceği bir dilde sadeleştirilerek yayımlanacaktır. 
.Bu dizide (1) eser iki cilt halinde yayımlanmış ve (6) eser de baskıda bulunmaktadır. 
8. Temel eser niteliğindeki Türk kültür eserlerinin yayımlanması ele alınacak ve Cumhuriyetin 50 nci yıldönümüne kadar bu konuda (100) 

kadar eser yayımlanacaktır. 
4. İlkokullarımızla orta dereceli okullarda okutulan, (2cS0) çeşidi Bakanlıkça Millî Eğitim Basımevinde, (400) çeşidi de Özel sektörde bastı

rılmakta olan cem'an (680) çeşit ders kitaplarının basılması ve dağıtılması ile orta dereceli okulların harita ve ders levhaları ihtiyaçlarının karşı
lanması 1971 malî yılı içinde sağlanmıştır. 

f>. 1971 malî yılında bütün resmî ilkokulların 1 nci, 2 nci ve 3 ncü sınıf öğrencilerine parasız dağıtılan 1 500 000 er adet baskılı ilk okuma, 
güzel Türkçe, 1 nci, 2 nci, 3 ncü ders kitapları 1972 malî yılında olduğu gibi parasız dağıtılacaktır. 

6. Batı Trakya'daki Türk ilkokullarının Türkçe kitaplarının basılması ve ilgililere dağıtılmasına devam edilmektedir. 
Kıbrıs ve Irak (Kerkük) taki ilk ve orta derecedeki okulların, «Basılı evrak» ı dâhil, çeşitli ders kitapları, basılı eserler ve Bakanlık yayın

larının giderilmesine, bütçe imkânları dâhilinde devam olunmaktadır. 
Mart 1971 den Kasım 1971 sonuna kadar dış memleketlere (Batı Trakya, Batı Almanya, Yugoslavya, Irak - Kerkük) 93 000 kitap gönderil

miştir. 

4. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü : 
Yurt kalkınmasını ve çağdaş uygarlık düzeyine erişmeyi gerçekleştirmek, her şeyden önce bunları gerçekleştirecek olan aydın insan yetiştir

mekle mümkündür. Bunun için de, belirli yaşlardaki çocuk ve gençleri yetiştirmekle görevli olanların yanısıra, daha geniş bir kütleye hitabeden 
kütüphanelere ihtiyaç vardır. 
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Bir ülkenin kültür ve medeniyet seviyesinin kütüphaneleri ve kütüphanelerinden faydalananların sayısı ile ölçüldüğü bir çağda yaşıyoruz. 
Millî Eğitim reformunun ele alındığı bu sıralai'da memleketimizin topyekûıı kalknımasmda kütüphanelerimize de gereken önemin verilmesi lâzım-
geldiğin e in an maktay ı z. 

1971 yılı faaliyetleri : 
1. 1970 yılında 301 olan halk kütüphanelerinin sayısı 30ö ya, 249 olan çocuk kütüphanelerinin sayısı da 254 e yükselmiş bulunmaktadır. Kü~ 

tüphanelerimizdeki kitap sayısının 2 951 070 ten 3 127 975 e çıktığı, okuyucu sayısının da G 773 544 ten 7 5GG 208 e yükseldiği, böylece geçen 
yıla ııisbetle halk ve çocuk kütüphaneleri sayısında 10, kitap sayısında 17G 905, okuyucu sayısında da 792 GG4 artış olduğu müşahede edilmiştir,. 

2. Yazma eserlerin İstanbul Süleymaııiyc Kütüphanesindeki kitap patoloji servisinin çalışmaları ile korunmaya çalışıldığı ve restore edildiği 
bir kısmının da mikrofilime alınarak veya fotokopileri çıkartılarak orijinallerinin iyi şartlar içerisinle muhafaza edildikleri memnunlukla öğrenil
miştir. 

3. Geçen yıllarda Doğu illerimizden başlanarak, geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşalarına girişilmiş olan kütüphane binaları 
yapımı işlerine hızla devam edildiği, bunlardan Adıyaman, Gümüşane, "Maraş, Crfa, Ağrı, Siirt, 'Tunceli, Sivas, Hakkâri, Kırşehir, Samsun, Bile
cik, Edirne, Eskişehir, Muş, Ankara (Yenimahalle) ve Afyon kütüphane binalarının tamamlandığı; Mardin, İzmir ve Ankara (Cebeci) kütüphane 
binalarının tamamlanmak üzere olduğu, Bolu kültür sitesi inşaatına başlandığı; Klâ.zığ'm arsa muamelelerinin tamamlanmak üzere olduğu; Adana 
kültür sitesi arsasının kamulaştırılmasının tamamlandığı; 1971 yalının programına alınan Kırklareli, Gaziantep ve Erzincan kütüphane binalarının 
inşaatlarına da başlanıldığı tesbit edilmiştir. 

4. Geçen yıllarda gezici kütüphane olarak yaptırılan 7,5 topluk (10) kütüphane otobüsünün Ankara, "İstanbul, İzmir, Ordu, Konya, Kayseri. 
Erzurum ve, Adana illerinde' hizmete devanı ettiği bu sene yaptırılanın da. Gaziantep iline tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

5. 1971 de mahallî imkânlarla sağlanan binalarda 3 yeni halk kütüphanesi açılmıştır. Bunlara ilâveten, 1972 yılında mahallî imkânlarla, sağ
lanan binalarda 11 yeni halk kütüphanesi de hizmete; girmiştir. 

G. Kütüphaneler kanunu tasarısının hazırlıklarının son safhada olduğu, bu kanuna paralel olarak halk kütüphaneleri yönetmeliği üzerinde 
de çalışmalara başlandığı anlaşılmıştır. 

7. Yurdumuzda (152) aded kütüphane yaptırma ve yaşatma derneği vardır. Bu dernekler ve bakanlık yardımlariyle, bilhassa ilçe ve kasa
balarda birçok kütüphane binası yapımı ele alınmış, mevcut derneklerin kütüphane binası inşası yolundaki faaliyetleri desteklenmiştir. 

8. ICer geçen yıl kütüphane sayısında küeümsenmiyeeek derecede artışların olduğu, bu sebeple Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bütçesinin cari 
harcamalar bölümü ve maddelerinin bu artışa paralel seviyeye getirilmesi uygun olacaktır. 
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Kütüpihane, kitap, cilt atölyesi ve personel sayısı 

J faik Çoculk) G ezici 

Yıllar 

1971i 
1972 

kütüphaneisi 
sayısı 

306 
3221 

kiütüplhanesi 
sayiisı 

'234 
260 

(kütüphane 
sayısı 

3T) 
39 

Cilt aitel. 
sayısı 

20 
20 

Peıislonel 
»ayısı 

a 203 
— 

Kitap 
sayısı 

3 273 826 
— 

Fark 16 

5. Mi/llî Kütüpihane Genel Müdürlüğü : 

Millî kültür araştı ımıaları için yurdumuz'da. basılan bütün yayınları, yurt dışında yayımlanan Tüı'kîye ile ilgili eserleri, temel müracaat kaynak
larını toplıyan Millî Kütüphane; Türkiye'nin en büyük araştırma kütüphaneisi; Millî bibliyografyaları, yayıimlanan toplu katalogları, yurt içi ve 
.yurt dışı kütüphaneler arası kitap iare ve ımübadcıleisini düzenliyen millî dokümantasyon merkezidir. 

3971 yılı faaliyetleri : 
Devlet yayınlan dolkûmanıtasiyon ve enformasyonu konusunda ealışimak üzere, Bibliyografya Enstitüsünün paraleliride, Millî Kütüphanekle ku

rulması öngörülen Devlet Dökû'mıastasiyon Merkezi Hazırlıik Şubesi Müdürlüğü halinde çalışmalarına Ocalk 1971 de başlamıştır. Bu tarihten beri 
«T. C. Devlet Yayınlan Bibliyografyası» nı aylık, olarak yayınlamakta, müracaat Sorunlannı cevaplandırmaktadır. Merkezin proje ve programın 
hazırlanıp Devlet Plânlama Teşkilâtına sunuılmustur. 
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Yıllar 

1970 
1971 (11 ay) 

Fark 

Yıllar 

1970 
1971 (11 ay) 

Iveleksdyona 
giren kitap 

sayısı 

14 257 
11 997 

— 2 260 

Fişlenen ;eser 
sayısı 

14 687 
13 572 

Koleksiyona 
giren, periyodik 

sayısı 

193 202 
156 583 

— 36 619 

Sınıflandırılan 
eser sayısı 

10 919 
9 341 

Ok 

Ki 

ııyueu sayısı 

92 593 
89 118 

— 3 475 

•silen kupür 
sayısı 

7 192 
J l 723 

Okunan eser 
sayısı 

73 091 
66 465 

— 6 626 

Yapılan mikro
film fotokopi 

sayısı 

26 995 
23 138 

Yapılan cilt 
sayısı 

8 627 
3 782 

Fark 1 115 1 578 + 4 531 3 557 4 845 

Yıllar 

1970 
1971 (11 ay 

Fank 

Yazılı 
enformasyon 

sayısı 

716 
730 

— 14 

Yayımlanan 
bibliyografya 

sayısı 

13 
26 

— 13 

[Bibliyografi 
araştırma sayısı 

220 
149 

— 71 

Diğer yayımlar 
sayısı 

5 
6 

1 

Yeni binanın yapılacağı arsanın şahıslarla ilgili kısmının kamulaştırma işlemi tamamlanmış, arsanın köşesindeki benzin istasyonu için değer
lendirme yaptırılıp (3 940 000) Tl. kamulaştırma ödeneği bankaya yatırılmıştır. Bâzı arazi sahiplerinin tezyidi bedel dâvaları sonuelaıınıııs, bun
lardan bir kısmının parası 1971 malî yılı bütçesinden ödenmiş, (1 823 060) Tl. lık bir meblâğın ödenmesi 1972 yılı bütçesine kalmıştır. 

Millî bibliyografyalarda geçen yıllarda görülen 1,5 yıllık gecikme 3 aylık normal aralığa indirilmiş, Batı memleketleri standartlarına yakla-
şılnıısjtiır. 

Kültür çalışmaları arasında 12 konferans, 5 anma günü, 3 oda müziği, 6 plak, 2 Türk müziği konseri, 2 resital, 2 açıklamalı, 6 dokûnıanter 
film gösterisi, biri! Malazgirt'te olniak üzere 8 kitap, biri Aix en Provence, diğeri Balıkesir'de olmak üzere 3 resihı sergisi düzenlenmiştir. 
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Millî Kütüphane binası yapımı, 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı kapsamına alınmış, 1972 yılı sonunda bina bitecek şekülle plân ve program, ya
pıldığı haldie proje hazırlama safhasında Bayındırlık Bakanlığınca bina yapılacak arsada hudutların genişletilmesinin istenmesi ve bunun sonu
cu olarak kamulaştırma işleminde ödenek yetersizliği, parsele sonra eklenen araziye sahip müessesenin karşı koyusundan tapu alınmasının ge
cikmesi, plân hedeflerinde geri kalınmasına sebe bölmüştür. 

Yeni binanın yapımının gecikmesi Millî Kütüphane hizmetlerinin yurt çapında gelişmesine, materyal artmasına engel olmaktadır. Mevcut bina
da iki yıllılk yurt içi neşriyatı alabilecek kadar bir depo boşluğu kalmıştır. 

Mevcut salonlar ancak üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği kapasitededir. Bu da müessesenin fonksiyonel çalışmasını, araştırmacı sayı
sında çoğalmayı engellemekitedir. 

6. Halk Eğiltdlmli Genel MMiirluğü : 
.Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, halkımızı okur - yazar hale getirmek, Atatürk devrimlerinin ruh ve mânasını kavratmak, demokratik rejimin 

ve Cumhuriyetimizin ilkelerini öğretmek ve benimsettmek, yurttaşların çalışma ve güçlerini art ırmak ve yaşama düzeylerini1 yükseltmek, bilgii 
beceri ve davranışlarını olumlu yönde değiştirmek, boş zamanlarını anlamlı şekilde değerlendirmek, millî hars ve kültürümüzü geliştirmekle gö
revlidir. 

Bu amaçlara ulaşmak için il ve ilçelerde halk eğitimi merkezleri, köylerde eğitim odaları tesis emtek, bakanhklararası koordinasyon görevi
ni yapmak ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği sağla mak suretiyle hizmet etmektedir. 

1971 yılı çalışmaları : 
] . 1971 yılında 333 halk eğitimi merkezine 21 tane daha eklenerek merkez sayısının 354 e yükselmiş olduğu ve 2 031 eğitim odasına 51 yeni 

oda eklenerek 2 085 e ulaşmış olduğu müşahade edilmiştir. 

Kurs çeşidi ve sayısı 
Kurs Öğrenci 

Kursun çeşidi sayısı sayısı 

Okuma - yazıma kursu 432 8 543 
Bilgi ve beceri kursu 546 15 935 

Toplam 978 24 478 
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2. 1970 - 1971 çalışına raporlarına göre halk eğitimi hizmetleri ile bu hizmetlerden yararlan anla mı durumu. şöyledir 

1. Toplu/m. eğiltinıü 
2. Teknik ve meslekî çalışma 
3. Temel ve genel B. sayısı 
4. (Sosyal ve kültürel çalışma 
5. Yayın çalışmaları 
6. iSergi1 çalışmaları 
7. Spor çalışmaları 
8. Turizm çalışmaları 

Genel toplam : 

Çalışma Yara rlanan 
»ayısı kişi sayısı 

8 557 
1 457 
978 

9 280 
4 730 
756 
809 
212 

•714 880 
48 590 
24 478 

3 057 433 
402 874 
532 772 
148 3)00 
48 553 

2(> 779 4 977 880 

3. [Malazgirt Zaferiyle ilgili1 30 000 adet Genel Kültür Kitabı, 25 000 adet Yetişkinler Alfabesi, 2 000 adet (Büyük Anne) adlı telif eser, 
4 000 adet Halk Eğitim Metotları Kitabı, 7 000 adet Halk Eğitimi Bülteni Malazgirt Özel Sayısı bastırılmış, 4 000 adet Halk Eğitümi Yıllığı 
da bastırılmak üzere olduğu müşahade edilmiştir. 

4. Halk Eğitimi Teşkilâtında çalışan Başkan, Merkez Müdürü, Uzman Yardımcısı ve Gezici Halk eğitimcilerinin yetiştirilmesi amaciyle 3 
kum reallze edilerek 88 kişinin faydalanması sağlanmıştır. 

5. İğdır projesi ve diğer deneme alanı ilçelerin Halk Eğitimi Personeli için seminer düzemlenıniş, rehberlik yapıılmıştır. Konferanslar, sohbet 
toplantıları ve film gösteril erlinden 714 880 kişi1 faydalanmıştır. Ayrıca İğdır projesi ilcin Mas ter plânı hazırlanmıştır. 

'6. Halk eğitimi merkezle rinide bilgi ve beceri kursları açı'lmış ve bımlarilan ('15 91315') kişi faydalanmıştır. Monitör eğitimi (.15 kı<z sa'-iat ensti-
tüsü mezununa) meslekte intibak ve yetiş'me semineri düzenlenerek: (LIO0) kişinin yetişim esi sağlanmıştır. Ayrıca 24 ilde gezici trikotaj ve makina 
nakışları, daktilo kursları plânlanmış ve aeı'lımıştır. AID ile heralber 7 ilde tngilizee 'kumları açılarak 3 grup halinde geliştirilmesine İvaşlan'mış ve 
öğretmenleri »emilenden. geçirilmiştir. 

'7. Fonksiyonel oikuma - yazma projesi p'.noıgramı hazırlanıp geliştirilmiş, okuma - yazma temel, eğitim çal ıhmaları nida gönüllü kuruluşların 
'katlkılarırnn artırı'lmuası için refhlberlilk yapıl'mış, aynı anlamda diğer kamu kuruluşlarının da 'katılması sağlanmıştır. 

8. Bakanlık ile Sağlılk ve Sıosyal Yardım Bakanlığı ve Dünya Eğitim Teşkil âtının (M. E. I.) müşterek yürüttüğü (POYSEP) projesi çalışma
larına başlamıştır. Proje ile ilgili çeşitli yayın Ve materyaller hazırlanmış ve proje çalışmalarını yürütecek kişilere değişik konularda seminerler 
ve kurslar düzenlenmektedir. 

19. Doğu ve Güney - Doğıı illeri ile bu illere 'komşu iller, halde eğitimi projesi adı altında 22 il, 1'84 ilçe ve 310 ıbu'caik ile 11 3İ30 köyü içine alan 
bir proje hazırlaıımıışltır. 
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10. İler yıla düşen okur - yazlar vatandaş sayısının 1 000 000 kişi okluğu, bunlaraanı 300 000 nin halk .dershaneleri yoluyla okur - yaızar hale 
getirilmesi gerektiği, bugüne kaidar verilen ödeneklerle, yılda ancak 30 OOO kişinin okur - yaızar hale getirildiği ve böylece plânda öngörülen he
deflerin ancak c/c 20 ve % 30 arasında gerçekleştirikliği müşahede. edilmiştir. 

7. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü : 
Türk sa'lme saanıtının gelişmesini, ilerlemesini ve yayılmasını'sağlamak; halkın genel eğitimkıi, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yük

seltmek için her çeşit sahne ve tem&il faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş bulunan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 1970 - 1971 tiyatro 
mevsiminde reperfuvar tiyatrosu olarak Ankara merkezinde 4, İstanbul'da: 2, izmir ve Bursa'da birer olmak üzere 8 sahnede devamlı temsiller ver
mek ve bu arada Anadolu ve yurt dışı turnelerini de sürdürmek suretiyle kesif bir faaliyette bulunmuştur. 

•197*1 yılı faaliyetleri : 
1. Yurt içi faaliyetti : 
a)' Ankaı'a, istanbul, lamir ve Bursa merkezlerindeki sahnelerde : 
İl970 - 1971 mevsiminde 20 piyels sahneye ko nulımuştur. Sahneye konulan bu piyesler 1 3^6 defa temsil edilmiş ve 374 137 kişi taralından seyre-

dil mistir. 

ıb) Turnelerde : 
Tiyatroyu bir halk eğitimi ve'kültür hizmeti olarak yurdun en uzak köşelerine kadar götürebilmek amaciyle Anadolu'ya geniş ölçüde bir turne 

terliıbodilerek Kayseri, Oorum, Sivas, Erzineau, Erzurum, Ağrı, Van, Bitlis, Elâzığ, Malatya ve Gaziantep olmak üzere l'l ilde temsil faaliyetinde 
bulunulmuş ve ayrıca Antalya'da «Aspendos» tarihî tiyatrosunda da temsiller verilmiştir. 

Gerek Anadolu'da ve gerekse Antalya'da Gark, Kaşıkçılar ve Cengiz Han'ın Bisikleti olmak üzere üç telif eser 14 defa, tenisi! e dil İmiş ve bu tem
silleri 10 321 kişi seyretmiştir. 

197:1 - 1972 tivatro m'eu'Ls'imi basından itilbaren Anadolu'da, iki koldan turne faaliyetine başlan mış'trr. P>u suretle, yurdun halen Devlet Tiyatrosu 
kuruluşu bıılunnnyan il ve ilçelerinde de büHün sezon turne şeklinde olmak üzere, Devlet Tiyatrosu tarafından temsille]' verilmesine devam oluna
caktır. 

e) 1970 - 197İ1 mevsiminde gerek Ankara, istanbul, İzmir ve Bursa meıke'Zİeri'.ıdeki sahnelerde ve gerekse yurt içi turne faaliyetlerinde veril
miş olan toplam 1 340 temsili 384 4f)'3 kişi seyretmiş ve müesseseye ('2 211 290) lira hâsılat sağlanmıştır. 

'2. Yurt dışı faaliyeti : 
Geçen yıllarda okluğu gibi, Türk tiyatrosunu başka memlevktleıide de tanıtmak amaciyle ve karşılıklı kültür anlaşması çerçevesi içinde olmak 

üzere bu nioVsim Yugoslavya, Yunanistan ve Kıbrıs'a gidilmiştir. 
a.) Yugoslavya'ya .Refik Erdunm'rn «Cengiz Han'ın Bisikleti» adlı bir Türk eseri ile gidilmiş ve Piriştine, Borjakovilijaca, Tuzla, Zenica, Mos-

tar ve Bul rovtti'k olmak üzere 6 şehirde temsiller verilmiştir. 
/b). Yunanistan'a «Dale Wasls'eıJman'm Don QuijrJte» adlı eseri ile gidilmiş ve 2 500'kişilik açık hava tiyatrosunda 8 temsil verilmiştir. 
e) Kıbrıs'a, Tarık Buğra'nın «Ayakta Durmak Istiyoruım» adlı bir Türk eseri ile gidilmiş ve soydaşlarımızın yuğun bulunduğu Lefkoşe, Mago-

sa, Baf, Larnaka ve Dcfke olmak üzere o şehirde temsiller verilmiştir. 
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'3. Sahneye konan eserler : 
1970 - 1971 mevsiminde, 11 telif ve 12 tercüme olmak üzere toplam 23 eser sahneye konulmuştur. 
Bütün bu çalışmalar sırasında tiyatro dünyasının klâsik ve modern eserleri halka tanıtılırken bir yanda da Türk tiyatro edebiyatının geliş.m&si-

n'în teşvikine âzami ölçüler içinde gayret olunmuştur. 
1970 - 197i mevsiminde tiyatroları'mi'adaki temsil ve seyirci sayıları ile yapılan hâsılat, 

Tiyatronun adı 

Büyülk Tiyatro 
Küçük Tiyatro 
öocu'k Tiyatrosu 
Yeni Haline 
Altındağ Tiyatrosu 
Bursa1 Devlet Tiyatrosu! 
İzmir Devlet Tiyatrosu 
Istanlbul Külttür Sarayı 
Kayseri Turnesi 
Amtıalya Turtmesi 
Ooruım Turnesi 
Anadolu Turnesi 

1970/19171 Genel toplam! 

Temsil «ayılsı 

130 

258 

215 
224 
1913 
190 
12-6 

2 
1 
1 

10 

.1 '340 

Seyirci sayısı 

49 &S3 

72 '250 

27 '283 
68 175 
56 Ö413 
.312 139 
72 484 

1 ;207 
3 IÖ9KÎ 

419 
4 999 

3184 45® 

Hâsılat (Tl.) 

!255 9114 75 

!3'6)2 595 50 

)157 81111 2*5 
167 '545 50 
'220 7198 00 
1'80 802 50 
78)1 422 95 

G 1060 00 
316 '960 00 

3 622 50 
318 157 50 

0 Öl/l 090 45 

8. Devlet 'Opera ve Balesi 'Genel Müdürlüğü : 
Türk sahne sanatlarının, özellikle Batı musiki çerçevesi içinde, Millî Türk Oeperasmm geliştiril meşinde, bunun yanısıra halkımızın kültür ba

kımından eğitilmesinde büyük rolü olan bir kuruluştur. 
önce Devlet Tiyatrosu Kanunun görev alanınla iken, artan iş hacmi dolayısiyle 12 . 6 . 1966 tarihinde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür

lüğü kurulmuştur. Bilâıhara genel müdürlük 1309 sayılı Kanunla tam olarak 23 . 7 . 1970 tarihinde teşkilâtlanarak Ankara ve İstanbul'da faaliyete 
başlamıştır. 

1970 yıh faaliyetleri : 
1. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 1970 - 1971 temsil mevsiminde (12) opera, (1) operet, (2) bale olmak üzere (15) eseri repertu-

varma almış ve bunlarla Ankara'da (60) opera, (17) operet, (36) bale; İsıtambul'da (2) konser, (l)ioratorya ve (1) konferans düzenlenmiştir. 
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2. 1971 - 1972 mevsiminde opera ve bale re pertu varının bir misli artırılacağı öğrenilmiş bulunmaktadır. 
3. 1972 malî yılı Bütçesi imkân verdiği tak lirde Devlet opera ve balesinin faaliyet sahası m vilâyetlerimize teşmili ve temsillerin sayısının 

da artırılması düşünülmektedir. Maddi imkân sağlanalbildiği takdirde bir turne grupunun Kıbrıs'a gönderilmesinin programa alındığı öğrenil
miştir. 

4. İkinci Beş yıllık Kalkınma Plânında Devlet opera, bale ve orkestralarından geniş halk kütlelerinin yararlanması için çevre bölge temas
larının artırılması öngörülmüş ve bu cümleden olarak 1969 yılında açılışı tamamlanan İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde 1969 - 1970 temsil se
zonunda opera ve bale temsilleri devamlı olarak verilmiştir. 

5. Halkımıza opera ve bale temsillerini tanıtmak üzere 1970 - 1971 temsil sezonu içinde küçük bir turne grupu teşkil edilerek Anadolu'nun 
bâzı il ve ilçelerinde temsiller verilmiş, bu arada bir bale grupu da Kıbrıs ve Kuzey Afrika'da temsiller vermiştir. 

9. Millî Folklor Enstitüsü Müdürlüğü : 
Millî Folklor Enstitüsü bilimsel bir kuruluş olup iç. ve dış Türklerle ilıgili bütün Türk folklorunu ve folklor konularının (Halk şiiri, edebiya

tı,' tiyatnosu, halk sanatları, halk gelenek - görenek ve dinî inançları, halk müziği, oyunları, giyimleri v.b) çeşitli kollarında araştırma, derleme 
inceleme, karşılaştırma ve değerlendirme; hetr türlü bilimsel çalışmalar yapmak, bunları düzenleyip yayınlamak, gerekli sayıda ve nitelikte uzman 
yetiştirmek; folklor arşivi,, müzesi, kitaplığı ve ses belgeliği kurmak; folklor çalışmalarını koordine etmek, teşvik etmek üzere kurulmuş millî bir 
kültür kurumudur. 

1971 yıİı faaliyetleri : 
1. Enstitünün folklor kitaplığına kitap ve dengi teminine devam olunmaktadır. Halen enstitü kitaplığında (Folklor ihtisas kita,plığı) 3 000 

den fazla kitap ve dergi vardır. 
2. Folklor arşivi ve ses belgeliği kurulmuş -olur» malzeme teminine devam olunmaktadır. Enstitü arşivinde halen 38 film, 2 500 plâk, karagöz 

kolleksiyionu, çeşitli derlemeler ve bantlar bulunmaktadır. 
3. Resmî kuruluşlar ve özel şahıslar elindeki ' iclor malzemesinin nelerden ibaret olduğu tesbit edilmiş ve Devlet Konservatuvarı Arşivinden 

başlamak üzere kopyalan çıkarılmaya başlanmı {fal1, 
4. Türk folklorunun sorunlarını görüşmek »e Millî Folklor Enstitüsünün çalışmalarına yön vermek üzere memleketimizdeki folklor otorite

lerinden meydana gelen «Türk Folklor Danışma Kurulu» kurulmuş ve ilk toplantısını 7 . 12 . 1971 tarihinde yaparak önemli kararlar almıştır. 
5. Enstitünün dört yayınına ilâveten «Türk folklor ve etnografya bibliyograf yası 1» adlı e e r bastırılmıştır. 
6. Çeşitli folklor alanlarında ihtiyaç duyulan uzman elemanları yetiştirmek üzere Ankara Hacettepe, İstanbul vo Erzurum Atatürk Üniversi

tesi rektörlükleriyle temasa geçilmiş, Hacettepe Üniversitesi rektörlüğünce uzmanlık ve doktora seviyesinde bir folklof kürsüsünün kurulması 
kaibul edilmiştir. 

7. Devlet balesi sanatçılarından kurulu bir «Halk oyunları topluluğu» kurulmuş olup gereldi çalışmalara başlanmıştır. 
8. 1972 yılında Anadolu'da ilk elden derleme çalışmalarına başlamak için taşıt satınalınmış olup, derleme ekibinin kurulmasına çalışılmakta-

Stf. 
9. Felklor dernekleriyle temas sağlanarak, (eğitim yönünden gelişmelerine rehberlik edilme' tedip. 
10. Her dereceli öğretim kurumlarının folk, / uaiı.vuuuarı izlenmekte, teşvik edilmektedir. 
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İkinci Beş Yıllık Plânda yer alan Millî Folk Lor Enstitüsü ile ilgili tedbirlerden, personel ve paraya dayanmış olanlarda güçlüklerle karşıla
şılmıştır. Bu iki seibeple tedbirlerde öngörülen çalışmalar yapılamamıştır. Enstitü kanun tasarısı, ibakaınlıklardan ve P.P.T dan olumlu mıüttalâa ala
rak Maliye Bakanlığına sevk edilmiş vaziyettedir. 

10. Ar§iV Meri Müdürlüğü : 
Bakanlık makamının 5 . 5 . 1960 tarihli mucübi ilıekunuliaın Arşıiv tşjfeınMüdiinlüğü, Baka.nl ıkın onlara ve taşra .teşkilâtlına ai|t cöki ve yetmi yazıla 

arşivleri muhafaza, toplama, koruma, tasnif, düzenleme ve gerekli tasfiye ve imhaları ile arşivlerin konsültasyon hizmetlerini yapmak ve arşiv
leri her türlü ilmî çalışmalara hazırlamak; arşivler üzerinde ilmî çalışmalar yapacak arşivistleri yetiştirecek olan arşiv enstitüsü veya yüksek 
arşiv okulunun açılması konusunda ilgili kurluşlarla işlbirliği yapmakla görevlidir. 

1971 yılı faaliyetleri : 
1. Bakanlığın, mesleki ve teknik öğretim müsteşarlığına bağlı dairelerinin dışında kalan, diğer merkez teşkilâtı dairelerinin arşivlerinin kabaca 

tasiniıE ve düzenlemeleri yaptırılmış; şube, kısıra ve desim-illerine ve kronolojik bir sıraya göre daha, muntazam bir hale getirilmesi hususunda
ki çalışmalar sürdürülmüşitür. 

2. 19Ö9 yılında, son parti olarak Topkapı ıSarayı Müzesinden Ankara'ya getirilip Bakanlığın yeni binasında, depo edilen Maarifi Umumiye 
Nezareti evrakının, tasnif ve kotlama işlerinin yaptırılması çalışmalarına devam olunmuştur. 

Millî Eğitim (Bakanlığı 1971 ve 1972 (bütçelerinin karşılaştırılması : 
Millî Eğitim. Bakanlığının bütçesi içerisinde muhtar olmıyan Atatürk, f'uiversitesi, Karadeniz ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri ile Boğaziçi 

Üniversitesi bütçeleri de yer almaktadır. 
1971 - 1972 malî yılları bütçelerinin karşılaştırılmasında Millî Eğitim Bakanlığı ile muhtar olmıyan üniversitelerin bütçeleri ayrı ayrı tablo

lar halinde gösterilmiş, yatırım harcamalarına, Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekler de dâhil, edilmiştir. (Tablo : 1, 2,3) 
Öte yandan, karşılaştırmada aynı şartları yaratmak bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları 'Kanununun uygulanması dolayısiyle 1971 yılı 

bütçesi cari harcamalarında (1) Tl. olarak ye.v alan ödenekler 1972 yılı bütçesi cari harcamalarından da düşülmüş'tür. 

Buna göre son iki. yıl bütçe rakamlarının karşılaştırılmasında şu sonuçlara, varılmaktadır : 

.1. Millî Eğitim Bakanlığı 1971 ve 1972 bütedıenıi : 
>i\) Uari harcamalar : 
1971 de (490 09b 113) Tl. olan cari harcamalar 1972 de, (1 249 491 HA:)) Tl. fazlası ile (1 739 587 95b) Tl. olmuştur. Artma, oranı % 254.8 d ir. 
b) Yatırım harcamaları : 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde Millî Eğitim Bakanlığı adına, yer alan yatırını ödenekleri de dâhil olmak üzere .1971 yılında (928 918 000) Tl. 

ı>ları yatırını, harcamaları 1972 de (08 474 000) Tl. fazlası ile (997 392 000) Tl. ııa yükselmişlir. Artış oranı % 7,5 tir. 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1971 de (90 920 758) Tl. olan ödenek (9 1.38 İOS) Tl. azalışla. 1972 de (Sİ 782 050) Tl. o im u; tur. Azalma oram % 10,0 dır. 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi toplam olarak alındığında 1972 yılında, 1971 yılma nazaran % 8(İ,G oranında bir artış olduğu görülmektedir. 

http://Baka.nl
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2. Bağlı üniversiteler 1971 ve 1972 bütçeleri : 
Bu üniversiteler Ataitürk: Üniversitesi, Karadeniz ve Orta - Doğu Teknik üniversiteleri, Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere dört üniversiteden iba

rettir. 
a) Cari harcamalar : 
1971 yılında (107 015 189) Tl. olan cari harcamalar % 73,8 oranında artarak 1972 de (186 009 285) Tl. olmuştur. 
fo) Yatırım harcamaları : 
Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan ödenekleri de hesaba katılırsa 1971 yı

lında (85 620-000) Tl. olan ödeneğin 1972 de (110 399 000) Tl. na ulaştığı görülür. Artma oranı % 28,9 dar . 

c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 1971 yılma göre % 19,8 oranında bir artış görülmektedir. 
3. iMillî Eğitim Bakanlığı ve bağlı üniversiteler bütçesi bir arada düşünüldüğünde : 
a) Cari harcamalar : 
1971 yılında (595 111 302) Tl. olan ödenek '(1 330 485 939) Tl. artarak (1 925 597 241) Tl. olmuştur. Artış oranı % 223,5 tir. 

b) Yatırım harcamaları : 
1971 yılında (1 014 538 000) Tl. olan ödenek (93 253 000) Tl. artarak (1 107 791 000) Tl. na ulaşmıştır. Artış oram % 9,1 dir. * 
c) iSermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Yukardaki harcama kalemlerinin aksine 1971 yılma göre, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında % 9,1 lik bir düşüş vardır. 197.1 yılında 

(93 695 759) Tl. olan ödenek (8 588 109) Tl. azalarak (85 107 G50) Tl. na inmiştir. 
Toplam olarak alınırsa, 1972 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde % 88,0 lık bir artış vardır. 
Her ne kadar Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinde, bir önceki yıla g"öre büyük bir artış müşahede edilmekte ise de bu, esas itibariyle 1971 yılı öde

neğini ihtiyacı karşılamaktan uzak olmasından ileri gelmektedir. Nitekim 1971 malî yılı Bütçe -rerokçesi raporunda da belirtildiği üzere hizmet 
alanı her yıl gelişmesine rağmen, personel mas. afları hariç, 1971 yılı bütçesi cari harcamalarında 1970 yılma göre % 11,3 oranında bir azalma 
görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini genel Devlet Bütçesi içerisindeki yeri geçen yıllardakinden büyük bir farklılık göstermekte olup % 15,7 dir. 
Yapılan incelemelerde zaten ihtiyaçları karşılamaktan bir hayli uzak olan 1971 bütçesinde tasarrufa riayett edildiği görülmüştür. 
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Tablo : I 
Millî Eğitim Bakanlığı 1971 ve 1972 malî yılları bütçe rakalmlan (*) 

Son iki 'yıl 
Malî yıllar arasındaki Artış !ve 

Açıklama 197li 14)72 fark ( + , — ) azalış % 

(A/ l ) Cari harcamalar (1) 490 096 113 1 739 Ö87 95ü + 1. 249 491 843 254.8 
(A/2) Yatırım harcamaları (2) 928 ©l8 000 997 392 0O0 ,+ '68 474 ÖÖ0 7.5 
(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 90 920 758 81. 782 650 •-, >9 138 108 — 10 0 

rPoplalnı J 509 934 871 2 S1'8 762 6Ö6 + 1 :)08 827 735 86.0 

(*) 1971 ve 1972 bütçe rakamlarına bağlı üniversiteler bütçe rakamları (Atatürk, Kel. Teknik, Orta - Doğu [Teknik, Boğaziçi Üniversiteleri) 
dâhil değildir. 

% ISon ilki yılın cari harcatma rakaımalafınm karşılaştırılmasında şartları eşit kılmak için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanulnııııun uygulan
ması nedeniyle 1971 yıilınıda (1) Tl. olarak gösterilen (aylı'klar, hiamotli giyim - kuşam alım giderleri v.b.) ödemekler 1972 yılı telkl.il' raikamlann'dan 
da dlüşülmuştür. 

2. (Bayındırlık Bakanlığı Boitçesdn'de yer alan yatınım ödenekten de dâihiklir. 

http://telkl.il'
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Bütçeled iMülîî lEğittiim Ba/kanlığı Bütçesi içimde lota ̂ bağ, 

1971 

(•A/L) -Carî H. (I) 
-(A/2) Yatırını H. (2) 
(A/o) [Sermaye teşkili ve 

Transfer H. 

Toplam 

Atatürk ve 
iKd. Teknik 
Üniversiteleri 

53 515 189 
66 '370 000 

"I 775 001 

121 660 190 

Orta - Doğaı 
Teknik 

Üniversitesi 

m 5oo ooo 

1<9 250 000 

1 (KM) 000 

73 750 000 

lloğaiziçi 
Üniversitesi Toplam 

107 015 189 
85 620 000 

2 775 001 
, 1 

19ö 410 190 

(1) .Rom iki yi İm cari harcama rakamlarının 'karşılaştırılmasında şartları eşit kılmak için, 657 
lıkları, hizımetli giyim kuşamı giderleri v.b.) ödenekler 1972 teklif rakamlarından da düşülmüştür. 

(2) Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik üuiveraitminin Bayındırlık Bakanlığı Bütçesin 
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iı ümv-er îfbeleriîi 1971,1972 maılî yılları IratJçe rakamları 

Tablo : 2 
1972 

Atatürk* ve Orta - Doğu Son iki yıl 
Kd. Teknik Teknik Boğaziçi arasındaki fark 
Üniversitesi Üniversitesi Üniversitesi Toplanı ( + —) 

87 ı509 2&5 80 000 000 18 500 000 186 009 2S5 + 78 994 096 
91 899 000 18 600 000 — 110 399 000 + 24 779 000 

1 825 000 1 500 000 — 3 325 000 + 549 999 

181 233 285 100 000 000 18 500 000 299 733 285 +104 323 095 

sayılı Kanunun uygulaması nedeniyle 1971 yılında (1) Tl. olarak gösterilen 
de yer alan yatırım Ödenekleri de dâhildir. 

Artış 
>% 

73,8 
28.9 

19,8 

53,3 

memur ay-
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Yatırımcı daireler 

Tahk) : V> 

Millî Eğitim Bakanlığı 1971 ve 1972 malî yılları bütçe rakamları 

(•Bağlı [üniversiteler dâhil) 

Açıklama 
M'alî yıllar 

1971 1972 

;SOR ilci yıl 
arasıııkiaki 

fark ( - f , - ) Artm CA 

(A/ l ) Cari harcamalar 
(A/l.) Yatırmı. 'harcamaları 
(A/3) iSerma'yc teşkili ve tranisfe 
harcamaları 

595 111 302 
1 014 538 OOO 

r 
93 695 759 

I 925 597 244 
! 107 791. 000 

85 107 '650 

•4
-

I-

— 

1 3130 485 939 
93 M I 000 

H 588 1:09 

Öffi.f 
9.1 

— '9.1 

Toplam. 1 703 345 001 3 118 495 891 1 415 |1ÖÖ 830 

l>u talhlo, .1. ve 2 No. lıı tabloların icmali alınarak düzetüeıiimiştir. 

1972 malî yılı Millî Eğitim .Bakanlığı yatırımları ve kamulaştırma ödenekleri listesi 

83.0 

Bayındırlı'k 
Bak. IB'üt. Yer M. E. ıB. ÎBütçesinde yer alan yatırını, ödenekleri 
allan yatırım, Yapı tesis ve (MaJkina 

ödeneği ıBii. onarım Itöçjhizaltl Taşıt Toplattı ı 

(1 000 TJ.) 

Toplamı: yatının Kamulaştırma 
Ödeneği ödeneği 

İlllfeöğretilm Gn. MJd. 
Ortaöğretim. Gn. "Mkl. 
Öğrenmen Ok. On. M)d. 
Din Eğ. Gn. Md. 
Yüksek Öğretini Criı. İMÎd. 
—• Karidilli Rasat. 
—• Atatürk Ün. (Eğitim) 
—> At-atlürk tin. (Sağlık) 

302 549 
105 000 
74 850' 
13 424 

31 353 
5 300 

5 500 
20 0C1) 
5 OOÖ 
1 '500 

1: 200 
2 OOO 

—. 

5 200 
30 OOÖ 
9 'OOÖ 
I 500 

2 000 
3 250 
5 880 

130 
— 
800 
— 

300 
675 
— 

,10 830 
50 OOO 
1,4 '800 
3 000 

3 500 
5 925 
5 '880 

3)13 379 
245 000 
89 650 
.10 424 

3 500 
37 278 
11 180 

. 
15 000 
1 000 
250 

, 
— 
_._ 
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Bayındırlık 
Bak. iBiit. Yer 
a) atı yatırını 

Yatırancı daireler ödeneği 

— Çukurova Tıp (Eğiltaım) 5 200 
— Çukurova. Tıp ('Sağiık) — 
— Ivr. Tek. Ün. 22 044 
— Oılta - Doğıı Tek. Ün. ~ 
Plân, Araş. ve Koor. Da, Bşk. 
Sağlık İş. G-. Md. 
Eılke'k Tek. öğ. Genel Md. 
Kız Tek. Öğ. Genel Md. 
Tic. ve Tur. Öğr. G. Md. 
Mes. ve Tek. Yük. Öğr. G. Md. 
Mğitiım Araç. Genel Md. 
Mektupla Öğ. ve Tek. Yay. G. Md. 
İnsan Eğ. G. Md. 
İş. ve Don. G. Md. 
Halk Eğ. G. Md. 
Kütüphaneler G. Md. 
Güzel Sanatlar G. Md. 
Eski Es. ve Müz. G. Md. — 
Millî Kütüp. G. Md. 1 580 
Yayımlar ve Bas. Eğ. Malzemeleri 
G. Md. — 

2 
82 
2'9 
15 
20 
12 

2 
1 
4 
6 
7 

527 
385 
324 
475 
000 
800 
793 

000 
500 
025 
850 
400 

Toplam 83(5 Plfl 

— 437 — 

M. E. B. Bütçesinde yer alan yatınım ödenekleri 
Yapı tesis ve 
Bu. onarım 

, 
— 

1 !697 
16 50>0 

-—. 
— • 

7 500' 
3 000 
1 000 
1 450 

900 
—. 
— • 

—. 
1 250 

600 
— 

22 322 
—• 

— 

91 419 

Maskina 
teçhizat 

3 00d 
3 -500 
7 000 
2 000 

— 
— • 

. 2 '600 
4! 000 
2 000 • 

12 000 
47 (577 

535 
— 

2 500 
1 000 

öoq 
2 151 

400 
— 

3 000 

173 993 

Taşıt 

400 
— 
— 
— 
— 
• — 

— 
200 
— 

160 
880 

65 
— 

• 

300 
300 
200 
990 
— 

— 

5 400 

Toplam 

o o 
o o 
8 

18 

40-0 
500 
697 
500 
— 
— 

'500 
7 200 
o 
o 13 

000 
610 

49 357 

2 
2 
1 
2 

23 

3 

270 

600 
— • 

500 
550 
400 
351) 
712 
— 

ooıo 

812 

Toplan 
öVle 

1 

ı yat ı r ını 
ineği 

8 (600 
3 500 

'3li 1341 
18 500 

527 
S851 

115 824 
36 675 
18 000 
34 410 
62 150 

'600 
Ö OOÖ 
4 000 
6 575 
8 250 
9 751 

23 712 
1 580 

3 000 

107 791 

Kamulaş t ı rma 
ödeneği 

. 
<— 

1 000 
500 

— 
.— 

6 000 
2 000 
2 000 
—, 
__ 
—, 

3 000 
*.._ 

200 
500 

„^_ 

5 000 
600 

_ 

37 050 

1 
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1961 - 1972 yılları toplam eğitim harcamaları YC -Konsolide' Devlet Bütçesi 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1OT1 
1972 

Konsolide Devlet 
(Bütçesi (Bin Tl.) 

9 0316 '395 
10 476 409 
12 563' 530 
14 '020 995 
15 195 396 
17 659 989 
19 786 366 
23 030 108 
m 669 714 
29 893 2319 
38 471 970 

(*) 51 930 527 

Toplam 
Eğitim bütçesi 

(Bin Tl.) 
" | 1 

1 513 164 
1 695 939 
2 242 470 
2 508 273 
2 747 627 
2 978 3ı95 
3 401 153 
3 924 '1(94 
4 241 257 
4 2:6» 88Ö 
2 '547 553 
9 21» 976 

Toplam Eğitim 
Bütçesinin 

Konsolide Devlet 
Bütçesine 

oranı % 

16,7 
16,1 
117,8 
17,8 
a 8,o 
16,8 
(17,1 
17,0 
115,9 
14,2 

— 
17,5 

(Açıklamalar : ; 
,1. Toplam eğitim bütçesi, MiM Eğitim Bakanlığı ile muhtar üniveılsiteLerin kendi bütçeleriyle Bayındırlık Bakanlığı bütçcleiünlde yer alan öde

neklerin tiopl&mıdır. 
2. (657 sayılı Kanunun vrygulaniması nedeniyle 1971 yılı M. E. B. BSütiçesine personel masrafları dahil edilememiş ve % oram hesaplanma-mıştır. 
•(•) Teklif rakamıdır. 
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Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi ve Geme! Bütçedeki yeri 

(1960 - 1972 analı yılları) 
(1 000 Tl.) 

Millî Eğitimi 
Devlet Bütçesi Bakanlığı 

Malî yıl 

1960 
1961 
1962 
1063 
1964 
Î9İ65İ 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(1) 

7 281 695 
8 678 703 

10 -114 861 
12 101 €38 
,13 484 321 
14 421 419 
16 TO 254 
18 813 489 
21 612 211 
25 696 976 
28 860 265 
36 950 754 
50 310 417 

Bütçesi ((2) % 
•• J 

981 J200 
1 308 495 
•1 477 208 
2 007 988 
2 205 147 
2 419 075 
2 594 119 
2 920 143 
3 354 005 
3 427 713 
3 377 378 
1 703 442 '(*)' 
7 934 1612 

oranı (1) 

13,4 
1115,4 
14,6 
16,5 
16,3 
16,7 
15,4 
16,'5 
15,5 
13,8 
,11,7 
— 
15,7 

Açıklaana : 
1. Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe ra'kamları.m Bayındırblk Bakanlığı Bütçesinde yer alan yatınım ödenekleri de dâhildir, 
2. W7 sayılı Dervlet MemurHarı Kanununun uygulaıruması nedeniyle perîsionel masrafları gösterilmemiş, % oranı di I lesapl anmamıştır. 
3. 1972 yılı rakaımdan telklif rakamıldır. M. E.B. Büteelsine Kültür Bakanlığı Bütçesi de dâhil edilmiştir. 

(*) Teklif rakamlarıdır. 
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ilköğretim 
II nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırım ödenekleri 

(1 000 Tl.) 
Plânda öngörülen Bütçeyle 

ödenek İndeks alınan ödenek İndeks Fark (4-, —) 
Yıllar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

(D 
537 600 
472 500 
361 000 
602 000 
226 900 

(2) 

100 
87 
67 
111 
42 

(3) 

380 000 
279 628 
174 650 
324 000 
313 379 

(4) 

100 
73 
45 
85 
82 

— 
— 
— 
+ 

(5) 

157 600 
192 872 
186 350 
278 000 
86 479 

Toplam 2 200 000 1 471 657 — 728 343 

Not : İlköğretim için II nci Beş Yıllık Plânda öngörülenden %• 33,1 oranında, yani 728 343 000 Tl. eksik ödenek verilmiştir. 

Genel ortaöğretim 
II nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırım ödenekleri 

(1 000 Tl.) 
Plânda öngörülen Bütçeyle 

ödenek İndeks alman ödenek İndeks Fark ( + ,—) 
Yıllar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

d) 
313 400 
413 800 
563 800 
517 800 
810 800 

(2) 

100 
132 
179 
165 
162 

(3) 

252 991 
228 500 
217 900 
240 000 
245 000 

(4) 

100 -
90 -
86 -
94 -
96 -

(5) 

60 409 
- 185 300 
- 345 900 
- 277 800 
- 265 800 

Toplam 2 3L9 600 1 184 391 — 1 135 209 

Not ; Genel ortaöğretim için II nci Beş Yıllık Plânda öngörülenden % 49 oranında, yani 1 135 209 000 Tl. eksik ödenek verilmiştir. 
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öğretmen yetiştirme 
IJ nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırını ödenekleıi 

(1 000 Tl.) 
Plânda öngörülen Bütçeyle 

ödenek İndeks alınan ödenek İndeks Fark ( + ,—) 
Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

88 100 
88 000 
84 900 
99 300 

121 600 

100 
99 
96 
112 
138 

55 245 
78 000 
68 245 
82 874 
89 60 

100 — 
141 — 
123 — 
.150 — 
162 — 

32 855 
10 000 
16 655 
16 426 
31 950 

Toplam 481 900 374 014 — 107 886 

Not: Öğretmen yetiştirme irin II nci Beş Yıllık Plânda öngörülenden % 22,5 oranında, yani 107 886 000 Tl. eksik ödenek verilmiştir.. 

Lise dengi teknik okullar 
II nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırım ödenekleri 

(1 000 Tl.) 
Plânda öngörülen Bütçeyle 

ödenek İndeks alman ödenek İndeks Fark ( + ,—) 
Yıllar (1> (2) (3) (4) (5) 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

11 500 
24 200 
91 500 

109 700 
133 000 

100 
210 
795 
953 

1 156 

78 410 
78 500 
76 889 
86 499 
115 824 

100 
.100 
98 
110 
147 

+ + 
— 
— 
— 

66 910 
54 300 
14 611 
23 201 
17 176 

Toplam 369 900 436 122 + 66 222 

Not: Lise dengi teknik okullar için II nci Beş Yıllık Plânda öngörülenden % 17,8 oranında, yam 66 222 000 Tl. fazla ödenek verilmiştir. 
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Ticaret ve turizm öğretim 
I! nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırım ödenekleri 

(1 000 Tl.) 
Plânda Öngörülen Bütçeyle 

ödenek İndeks alınan ödenek İndeks Fark ( 4 , — ) 
Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

16 800 
23 400 
35 600 
50 100 
60 400 

100 
139 
211 
298 
359 

9 270 
13 100 
9 134 
10 208 
18 000 

100 — 
141 — 
98 — 
110 — 
194 — 

7 530 
10 300 
26 466 
39 892 
42 400 

Toplam 186 300 59 712 — 126 588 

Not : Ticaret ve turizm öğretimi için II nci Bc§ Yıllık Plân döneminde öngörülenden c/t 67,8 ora nında, yani 126 588 000 Tl. eksik ödenek verilmiş 
tir. 

Kız teknik öğretim 
(Kız enstitüleri) 

11 nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülen ve bütçeyle verilen yatırım ödenekleri 
(1 000 Tl.) 

Plânda öngörülen Bütçeyle 
ödenek İndeks alman ödenek İndeks Fark (-f,—) 

Yıllar (1) (2) (3) (4) (5) 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

8 500 
11 100 
8 000 
9 200 
9 800 

100 
130 
94 
108 
115 

20 750 
26 528 
23 448 
27 788 
36 675 

100 
127 
113 
133 
176 

+ 
4-
4 
4 
4 

12 250 
15 428 
15 448 
18 588 
26 875 

Toplam 46 600 135 189 4 88 589 

Not : Kız teknik öğretim için II nci Beş Yıllık Plân döneminde öngörülenden % 187,2 oranında, yani 88 589 000 Tl. fazla ödenek verilmiştir, 
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Millî Eği tim Bakanlığı J971 Jyılı kaidro Çizelgesi 

Derece 1 2 3 4 S '6 7 8 9 10 11: 012 m 1 4 15 16 Toplam 

Gen. id. Hizmetleri 196 483 934 94-5 93-8 646 5128 5'3ı2 669 1290 039 115163 2705 2735 595 1511918 

Teknik H izmet l e r 2 6 4 1 7 122 412 '67 141 im 104i '63 1313 112 9» 94-2 

Sağlık Hizmetleri 5 10 19 30 24 34 40 122 »01 24! 23 104 7(6 81 lllKİ 

Eğ. ,ve öğ. Hiz. 939 965 1181 5243 '7413 8627 7765 8.154 11603 34633 118730. 1Ö3İ5I811 1İ75 — '2102519 

Yiaıldi'mıcı Hiız. 1 4 32 94 75 ;160 31 fi 781 11857 1T664 46 445 115607 

Din Hizmetleri 1 1. 

Toplam 1İ42 1464 1738 6236 '8399 9453' »438 9043 1'2780 36478 20103 1Ö61İ62 5925 14578 641: 445 2430Ö3 

Millî (Eğitim (Bakanlığı |197!2 fph ilâve (kaidro teklifi Içiaelgesi 

Derece 

Gen. M. Hizmetleri 

Teknik Hiam etler' 

Sağlık Hizmetleri 

Eğ. ve £>ğ. Hiz. 

Yandımıeı Hiız. 

1 

ı< 

10 

283 

•o 

İ20 

3 

30 

«2 

4 

m 

200 

5 

48ı 

11511 

6 

75' 

1200 

7 

71 

175 

8 

2» 

İİ09Ö-

9 

22 

1655 

10 

43)6 

m 

110514)4 

11 

14)907 

112 

1221 

102 

18)506 

'113 

787 

14 115 

1249 

16 T o p l a m 

220 26912 

277 

4114 

41813/06 

3547 3547 

Toplam 294 20 62 233 1164 270 &-% 17131 '677 (11013 149127 188(29 787 1249 3767 5!529,6 
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Plânlı dönemde her yıl açılan yeni okul sayısı 

Yıllar 

Mevcut okullar 

1962 — 19613 
1963 — 1964 
1864 — 19'6'5 
1905 — 19!6{> 
1906 — 1907 
1907 — 1968 
1968 — J9W 
1909 — 1970 
1970 — 1971 
1971 — 1'972 

Yenli açılan 
okul topliamı 

Geael toplalm. 

İlkokul 

25 518 

766 
ü mî 
1 '808 
1 2'67 
I '530 
1 4413 
1 860 
M. •'583 
1 139 

631. 

13 354 

38 '872 

Ortaokul 

1089 

36 
4 

41 
72 

121 
\ım 
172 
285 
215 
Wf> 

!1 îl.38 

1 827 

Lise 

153 

2 
4 
6 
3 

46 
6 

75 
65 
68 
27 

301 

454 

İlk. Öğ. Ok. 

69 

1 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
» • 

2 
0 

20 

89 

'Tic. hm. 

29 

0 
7 
6 
1 
4 
7 
3 
5 
0 
0 

33 

m 

Ak. Tk\ 

9 

0 
- 0 

0 
0 
2 
1 
2 
0 
ÖL 
7 

H3 

2)2 

San. Ok. 

107 

2 
0 
1 
0 
2 

4 
8 
2 
9 

3*5 

142 

Tek. Ok. 

— 

, 
— 
—. 
—. 
—-
—. 
— • 

2 
4 
0 

36 

3(6 

Kız Enis. 

. 107 

'1 
3 

111 
0 
'1 
3 
2 
İ! 
9 

10 

41 

M 

Orta 
'topl 

1 

1 

2 

Öğ. 
amı 

lı03 

42 
ıll 
100 
!83 

ÜM 

-m 
2'60 
349 
301:. 
139 

'017 

780 . 

Genel 
toplam 

'm mı 

808 
1 432 
1 874 
1 34)9 
1 717 
1 625 
2 120 
1 9312 
1 440 

700 

14 9*711 

4i :em 
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Okul sa. 

Öğrenci m 

Yeni kayıt 

Mezun 

Öğretelim 
yönertictt 

1970 - 71 
1971 - 72 

Fark 

İlkokullar 
(resmî) 

38 251 
38 872 

621 

1970 - 71 4 974 944 
1971 - 72 i 

Fark 

1970 - 71 
1971 - 72 

Fark 

1969 - 70 
1970 - 71 

Fark 

1970 - 71 
1971 - 72 

5 120 000 

145 056 

934 747 
950 000 

15 253 

710 983 
747 312 

36 329 

134 016 
145 965 

Yatılı bölge 
t l kok 

41 
54 

13 

17 112 
20 130 

3 018 

4 155 
4 206 

51 

2 487 
2 152 

— 335 

600 
762 

Fark 11 949 162 

— 446 — 

İlköğretimde «kul - öğatefanen - öğrenci sayılan 

Azınlık 
Sağırlar Ok. Körler Okul- yabancı ve 

İlk lan (İlk) Özel îlkok. 

9 2 167 
10 3 173 

6 

1 628 
1 767 

217 

323 
396 

73 

98 
144 

273 
368 

95 

33 
74 

41 

54 
21 

24 349 
21 854 (geçici) 

2 495 

4 166 
4 966 

800 

2 946 
3 907 

46 — 33 961 

134 55 1 211 
158 56 1 128 

24 
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Ortaöğretimde okul - öğretlmıen - öğreauai sayıiliarı 

1 ıı e i D e v r o 

C! e n e 1 

Okul sayısı Öğretmen sayısı Öğrenci sayısı Yeni kayıt Mezun 
Okulun adı 1970 -1971 1971 -1972 1970-1971 1971 -1972 1970 -1971 1971 -1972 1970 - 1971 1971 -1972 1969 -1970 1970 -1971 

Ortaokul 
Yatılı bölge ortaokulu 
Yab. Dil Öğ. yapan okul 
Akşam ortaokulu 

Toplam 

llköğretmen okulu 
İmam - hatip okulu 
Kız sanat ortaokulu 
Orta terzilik 

Toplam 

1 nci devre toplamı 

1 702 
4 
9 

29 

1 744 

27 
72 

nı 
1 

271 

2 015 

1 788 
4 

40 
29 

1 831 

27 
72 

174 
1 

274 

2 105 

20 

20 

12 

12 

—. 
23 
— 
— • 

23 
M e t: 

— 
— 
12 

12 

776 790 
955 

3 848 
10 229 

791 822 
; 1 e k î 

13 684 
42 310 
22 042 

157 

78 193 

852 600 
1 300 
4 000 

11 351 

869 251 

13 200 
39 989 
23 992 

160 

77 341 

300 311 
325 

1 041. 
3 423 

305 100 

4 752 
13 137 
8 903 

71 

26 863 

336 500 
500 

1 150 
4 000 

342 150 

3 611 
7 228 

10 444 
70 

21 353 

127 740 
206 
744 
833 

129 623 

3 739 
3 599 
4 442 

51 

11 831 

140 000 
250 
750 

1 000 

142 000 

3 814 
4 757 
4 623 

50 

13 244 

35 870 015 346 592 331 963 361 503 141 454 155 244 

Lise 
Yab. Dil. Öğ. yapan 
Akşam lisesi 

394 
9 

21 

421 
10 
23 

22 515 
—, 
— 

2 n c i ( d e v r e 

G e n e l 

24 896 229 513 
— 2 002 
— 6 457 

271 250 
2 300 
8 500 

78 977 
672 

2 397 

86 500 
700 

4 000 

,34 769 
335 
392 

41 360 
350 
490 

Toplam 424 454 22 515 24 896 237 972 282 050 82 046 91 200 35' 496 42 200 
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M e s 1 e k î 

Okul sayısı Öğretmen sayısı Öğrenci sayısı 
Okulun'adı 1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 

İlköğetmen okulu 
îmanı - hatip okulu 
Ticaret lisesi 
Kız enstitüsü 
Konservatuvar 
Otelcilik 
Kız sanat çiğnetmen okulu 
Sekreterlik okulu 
Akşam ticaret lisesi 

Toplam 

Sanat enstitüleri 
Teknisyen okulları 

Toplam 

2 nci devre, toplamı 

Genel toplam 

89 
39 
62 

137 
3 
2 
1 
7 

15 

355 

132 
36 

168 

947 

2 962 

89 
42 
62 

148 
o 
O 
2 
1 

10 
22 

379 

136 
36 

172 

1 005 

3 110 

i 2 440 
1 348 
1 020 
3 639 

156 
25 
—. 
2,5 
70 

8 723 

3 032 
97 

3 129 

34 367 

34 399 

2 
1 
1 
3 

8 

*> 

o 

37 

37 

461 
452 
114 
548 
165 
32 
—. 
31 
86 

889 
T e 
136 
142 

278 

073 

108 

•51 264 
6 786 

20 617 
11 216 

412 
349 
1.17 
608 

4 210 

95 579 
k .n i k 

47 142 
3 166 

50 308 

383 835 

1 253 850 

54 164 
9 089 

25 228 
13 047 

449 
444 
120 
760 

4 899 

108 200 

57 039 
4 502 

61 541 

451 791 

1 398 383 

Not : 1. 1971 ~ 1972 öğretim yılı rakamları, kesin değildir. 
2. Öğretmen sayıları, 2 nci devresi bulunan okullarda 2 nci devrelerde gösterilmiştir, 

Yeni kayıt Mezun 
1970-1971 1971-1972 1969-1970 1970-1971 

12 667 
3 493 
9 377 
4 369 

50 
104 
79 

342 
2 001 

15 367 
4 281 

13 
5 

2 

045 
187 
90 

155 
42 

388 
784 

12 
1 
3 
«•> 

713 
327 
737 
939 

31 
9 

41 
119 
382 

13 466 
1 460 
3 430 
2 860 

38 
26 
72 

178 
341 

32 482 41 339 21 298 21 871 

20 623 25 802 i) 789 12 300 
1 844 1 636 — — 

22 467 27 438 9 789 12 300 

136 995 159 977 66 583 76 371 

46S 958 521 480 208 037 231 615 
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1970 - 1971 ve 1971 - 1972 öğretüm. y ı l a n yiüdseld Öğretim öğrenci sayıüıan 

Okul sayısı Yeni kayıt Toplanı öğrenci Mezun Öğretim üyesi 
Üniversiteler 1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 1969-1970 1970-1971 1970-1971 1971-1972 

Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
İst. Teknik Üniversitesi 
Orta - Doğu Teknik Üııiver. 
Karadeniz Teknik Ünivıer. 
Hacettepe Üniversitesi 
Boğazi'çi Üniversitesi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 011 
4 284 
1 665 

679 
1 330 
1 357 

415 
1 331 

— • 

2 984 
5 251 
1 609 

465 
610 

1 475 
367 

1 193 
550 

17 979 
33 222 

7 077 
2 671 
7 217 
6 685 
1 331 
5 008 

• — • 

(.) 2 496 ( 
(.) 3 892 ( 
(•) 751 ( 
(.) 389 ( 
(.) 611 ( 
(•) 687 ( 
(•) 70 ( 
(.) 307 ( 
(•) — ( 

) 1 703 (.) 
) 1 486 (.) 
) 646 (.) 
) 481 (.) 
) 489 (.) 
) 764 (.) 
) 123 (.) 
)• 1 029 (.) 
) — (•) 

Üniivıersiteler toplamı 14 072 14 504 81 140 86 000 9 212 11 000 6 721 7 200 
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Okul sayısı Yeni kayıt Toplanı öğrenci Mezun Öğretim üyesi 
Yüksekokullar .1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 1970-1971 1971-1972 1969-1970 1970-1971 1970-1971 1971-1972 

Yüksek Öğretmen okulu 
Eğitiını Kııstitüleri 
Yüksek İslâm Enst i tü le r i 
Devi et Konserva tuv a r la r ı 
İkt . Ticar i İl. Aka. (Gece -
Gündüz) 
E r k e k Teknik Yük. Öğ. 
Okulu 
Kız Teknik Yük. Öğı\ Ok. 
Ticaret - Turizm Yük. 
Öğretmen Okulu 
Teknik Yüksek okullar 

Yüksek okul lar toplamı 
Para l ı yüksek okul lar 

Yüksek okul toplanı 

Genel toplam 

o 
O 

13 
5 
2 

8 

1 
1 

1 
12 

46 
38 

84 

92 

o 
t ) 

16 
5 
3 

8 

1 
1 

1 
12 

50 
38 

88 

97 

.199 
2 750 

722 
50 

4 283 

173 
240 

104 
3 125 

11 646 
15 164 

26 810 

40 882 

352 
3 286 

650 
;50 

4 500 

307 
260 

80 
3 500 

12 985 
13 000 

25 985 

40 489 

1 
6 
2 

21 

7 

42 
49 

9 i 

172 

771 
771 
024 
412 

395 

842 
855 

396 
540 

006 
176 

182 

322 

2 
7 
•> 

24 

8 

46 
47 

93 

179 

0>90 
879 
281 
420 

000 

860 
9.11 

377 
000 

818 
000 

818 

818 

273 
1 688 

283 
31 

2 464 

239 
177 

83 
3 012 

8 250 
2 955 

11 205 

20 417 

2 

2 

3 

9 
3 

12 

23 

354 
288 
300 

35 

500 

185 
199 

65 
200 

026 
400 

426 

426 

1 
2 

o o 

10 

49 
538 
105 
156 

231 

129 
98 

20 
455 

772 
093 

865 

586 

lı 

60 
591 

91 
(•) 

(•) 

(•) 
(•) 

(•) 
(•) 

800 
2 000 

3 

11 

800 

000 

Not : 1971 - 1972 öğretim, yılı sayıları tahminî (geçicidir) dir, (.) işaretli yerler için bilgi temin edilememiştir. 
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TEKLİF VE TEMENNİLER 

1. Bakanlıkça -eğitini sisteminin her kademesinde refoıtm çalınmalarıma girişüdiğini, özellikle eğitim sisteminin bütünleştirilmesine, örgün ve 
yaygın eğitimin, biribirimi tamamlayacak şekilde yeniden, düzenlenmesine çalışıldığını müşahede etmiş biDİunuyoraz. Bıu çalışmaların kısa sürede 
sonuçlandırılmasını temenni ederiz. 

2. Millî eğitim sisteminin bütününü kapsıyan reform çalışmalarınım birbirleriyle bağlantılı olarak yürütülmesi için çalışmaların Bakanlık içimde 
devamlı bir değerlendirme sistemline bağlanimasmda fayda görüyoruz. Böylece, lüzumundan fazla büyümüş ve daireleri arasında koordinasyon zıa-< 
yıflamış, tesirsiz bir hale gelmiş bulunan merkez teşkilâtının reorganizasyomumum 1972 yıllı içinle umaçlamduılnnusımı temenni edudz. 

Millî eğitim çalışmalarında, çağımızın gereklerinle uygun bir idari mekanizmanın kuruilımasımn büyük yanarları (olacağına ıinanıyoruz. Merkez 
teşkilâtının ,reorganizauyo'mu yanımda taşra 11 ./kd âtının yeniden düzenlenımcsini faydalı ve zaruri görüyoruz. 

3. İlköğretimi 8 yıllık bir öğretim devresi haline gıetirmek için deneımclere başlandığı, budememıcnim kademeli olarak önümüzdeki 10 yıl 
içinde geliştirilip yurt çapımda yayılacağı öğrenilmiştir. 8 yıllık bir Öğretimle daha iyi vatandaş yotıiştirilmıesini, hayata atılaeaık öğrencilere daha 
geçerli temel bilgi ve beceriler kazandırılmasını hedef lalam bu denemenin yurdumuz için çok lü/jumlu olduğu kanısındayız. Bu çalışmaların yanı 
sıra 8 yıllık ilkokullar için gerekli nıitieliktc öğretmen yetiştirme işinin süratle ele alınmasını ve ıbsu okulların donatının için gerekli hazırlıiklarım 
yapılmasını temenni ederiz. 

İlköğretimde okullaşma oranının İkinci Beş Yıllıfk Plân »omunda gerçekleştirileceği hedef olarak alındığı halde yatırım ödeneklerinin her yıl 
plânda, öngörülen mektarJnn a'Z verilmesi yilzüu den ilköğretim hedefine ulasılmamıştır. Yapılan hesaplara göre her yıl nüfus -artışı da dikkate 
alınıarak hedefe 10 yıl içinde varılabilmesi için her malî yıl bütçesine en az 850 000' 000 Tl. yatınım ödemeğimin verilmesi gerelkmektedır. Mem
leketimiz içim som derece hayati önem taşıyan temel öğretim konuşumda 10 yıl beklemek mümikün değildir. Üçüncü Beş Yıllik Plân içimde hal-
leddkmelsi için olağanüstü tedbirlerin alımlımasmı temenni (»deriz. 

5. Ortaöğretim sisteminin. geliştirilmen çalışmalarına VI11 nci Millî Eğitim Şûrası kanalları imamda devam edildiğimi, ortaöğretimde gönç
leri ilgi ve kabiliyetlerinle göre yetiştirmek için g^ddirlinukto olan oitaoğı,-etim modelimin IV ne;. .Millî Eğilim Şûrasından sonra, uygulamaya 
ko-p.ulauağıııı öğrenmiş bulunuyoruz. Bu sistemle 8 yıllık ilkokul arasında iyi bir bağlantı kurulmasını tcımenmi ederiz. 

G. Orta dereceli okullarda, öğretmen ihtiyacının büyük okluğu, mevcut öğretmenlerin haftada, fazla say İla ders okutmaya meöbur okluıklları ve
ya meslekten olmıyan kişilere öğretim görevi verildiği, bıuııvm ise öğretimin kalitesinde olumsuz tesirler yaptığı bir gerçektir. Bu durum karşı
sında, 4 yıllık ilk öğretmen okullarında bâzı d iği sildikler yaparak bu okulların .mezunlarından 8 yıllık ilkokullarda faydalamma yollarının aran
ması, eğitim enstitülerinin programlarımın ise yeni düzenlemen ortaöğretim sistemine uygum bir şekilde değiştirilerek mezunlarınım ikinci .devre 
ortaöğretimde kullanıl ma sı mı ve yüksek öğretmen okullarınım ise yüksek okullara öğretmem sağlıyam bir kaymak olarak geliştirilmesini faydalı 
buluyoruz. 

7. Orta öğretimde öğretmenlerim nakil ve tâyinleri yıllardır üzüntü kaymağı olarak devam edip gelmiştir. Orta dereceli okul öğretmenlerinim 
nakil ve tâyinlerinin âdil ve düzenli bir sisteme çok kısa bir zamanda kavuşturulmasını temenni ederiz. 

http://ko-p.ul.au
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8. Orta dereceli okullarda bilhassa matematik, fen, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil ve beden eğitimi öğrotmenlerine çok sayıda ihtiyaç du
yulduğu öğrenilmiştir. Okullarım öğretmen ihtiyacımın kısa zanıamlda giderilmesi için âcil tedbirler yanında uzun vadeli planılar hazıırlanmıasımı, 
eğitimin en önemli sorunu olan bu konunun kısa zamanda bir çözüme kavuşturulmasını temenni ederiz. 

9. Sosyal adaletin sağlanması ve bâzı konularda ihtiyaç duyulan imaang üçünün yetiştirilmesi için bum ve yatılılık imik ânı sağlanfdığı, toplam 
olarak 110 000 e yakım öğrencinin Devlet Bütçesinden yardım gördüğü memnuniyetle öğrenilmiş tir. Fakat bugünkü mevzuatın aksaklığı yüzünden 
Devletin 'birçok konularda iş vermekle yükümlü tutulduğu görülmektedir. Mevzuatın değiştiril; i reyini bâzı konularda; mecburi hizni'etin kaldırı
larak kaiışıiıkf'uz burs verilmesinin yerinde olacağına inanıyoruz. 

10. Sosyal adaletin sağlanması, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin yurt ölçüsünde gerçekleştirilmesi amacı ile yatılı bölge okullarının, yatı
lılık ve burs imkânlarımın artırıldığını; özellikle okul öncesi eğitim kurumlarının yaygmlaştm'm asma ve özel eğitime muhtaç çocukların e^ğ'dimino 
büyük önem verildiğini memnunlukla müşalıade etmiş bulunuyoruz. Farklı çevre ve aile 'Ortamlarında büyüyen çocuklarımıza daha iyi öğ r^nu 
imkânları kazandırmak ve yeteneklerini geliştirmek; özellikle, köy ve fakir aile çocuklarının eğitim imkânlarını artırmak yönünden okul öncesi 
etğitimi üzerindeki çalışmaların hızlandırılmasını temenni ederiz. Bunların yanı sıra yüksek öğretim ve teknik öğretimde de burs imkânlarının 
artırılmasını ve uzun vadeli kredi sisteminin daha geniş öğrenci küt lebine hizmet edecek şekilde geıi'İşLetilmesimi ü'midetımekteyiz. 

11. Ankara Ağaç ve Metal İşleri Olgun! aşım a Enstitüsünün çalışmalarını takdir ve hayranlıkla, müşahede ettik. Teknik okul öğrencilerinin tat
bikat yeri olması ve memleket endüstrisinin hızlı kalkınmasına hizmet etmesi bakımından buna benzer kurumların memleketin muhtelif yerlerin
de açılmasının bir plâna bağlanmasını faydalı bu luyoruz. 

12. İmam - hal t ip okullarının binrud devir el e rinin kaldırıldığını ikinci devrelerinin ise 4 yıl olarak orta okullara dayalı bir meslek okulu haline 
getirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İlerde bir huzursuzluğa meydan veri İra er a esi irin İnim k>>a a - hatly> okulbunnın birinci devresine devam 
eden çocukların mezun oldukları zaman üst okul lara devam edebilmelerini temin maksadıyle gerekli tedbirlerin üzerinde ciddiyetle durulmasını 
ve gerçekleştirilmesini zaruri görüyoruz. 

II. Devre imam -ha t ip okullarının 4 yıllık statüye geçi riılm esi işi nün ise 1972-1978 öğrenim yılında uygulanmaya konulmasını temenni ederiz. 

13. jmaım - hatip okuları mezunlarımın çevre nin ekomiomik ve sosyal kalkınmasında olumlu rol oynıyan birer eleman olmaları için 4 yıla çıka
rılacak imam - hatip okulları yeni programlılarında bâzı yeni kurslar veya dersler ilâvesi ıgibi değişiklikler yaparak imamı - hatip okulları mezun
larına bâzı ek formasyon verilmesi faydalı olur kanısındayız. 

14. Kız ve kadınlarımızın memleketimizin ık donmasında daha 'etkili ve yararlı olmaları için, yürütülen faaliyetler mıamnuıniyetılc müşahede 
edilmiştir. Akşam okulları ve gezici kurslar yolu ile yapılan çalışmalar artırılmalı ve bu tip çalışmaları bakanlıkça büyük önem verilen yaygın 
eğitim faaliyetleri içinde titizlikle yürütülmelidir. Bu suretle eldeki imkânlardan daha iyi yararlanıl bıçağına, kadın eğitiminin daha kolay ve tesirli 
yapılacağına inanıyoruz, Kadın eğitimi alanında Türk toplumunun temeli olanı aile müessesesinin kuvvetlenmesi, Türk kültürü değerinin korunması 
ve kadınlarımızın iş hayatına katkıda bulunacak becerilerle güçlendirilmesi yolunda daha etkili çalışmalar yapılmasını temenni ederiz. 

Mektupla eğitim faaliyeti erin in veni bir organizasyon içinde daha yararlı çalışmalar yapılacağına inanımaktayız. 
15. Sanat enstitülerinin ve teknisyen okulları •> ' »" -!• h\v ^ e ' - - ., a^M,.v- %î Y'-<nmf' - nunda sanat enstitüsü ve teknisyen okulu şek

linde ayrılmasını faydalı ve uygun bulmuyoruz. Bu öğretimin başlangıçta üç sınıfta beraber yürü'ülmesinıi, üçüncü sınıfın sonunda akademik ka-
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biliyeti olanların bir yıl teknisyen okuluna, diğer öğrencilerin ise daha co:k pratikte yetiştirilerek in hayatımı atılmalarının daha faydalı olacağına 
inanıyoruz. 

16. Meslekî teknik okulların programlarının 8 yıllık ilköğretim ve yeni ortaöğretim sistemine uygun: olarak .süratle ele alınmasını, teknik öğret
men' yokluğu karşısında bu okulların sadece öğret men yetiştiren birer kurum olarak geliştirilmesini temenni ederiz. 

17. Millî. Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve- teknik öğretini okul, kurum, a t el ye ve bölümlerinde fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi nede
niyle ımesailer belirli bir saatte bitmektedir. Öğretimle beraber bu üretim de yapan bu kuruluşlarda mesai dışı ve tatillerde yapılan çalışmalar hem 
zamandan ve hem de döner sermaye gelirlerin elen çeşitli faydalar sağlıyacaktır. Bu sebeple f;i:dn mesai ücretlerinin münhasıran döner ser
mayeden ödenmesi gerekli ve temenniye şayan; görülüyor. Bu hususun bütçeye ek bir madde olarak işlenmesini temenni ederiz. 

18. Teknik öğretimin geliştirilmesi hfdâ Türk eğitlımiııin çözüını bekleyen bir sorunu olaraık ortada durmaktadır. Teknik okullar açarak büyük 
masraflarla giriştiğimiz hamleler yanında özellikle meslekî eğitim faaliyetinin «anayi ile sıkı işbirliği yaparak daha sistemli bir şekilde geliş
tirilmesini temenni ederiz. 

19. Kalkınma Plânının öngörüldüğü şekilde, ilkokuldan, sonra üst öğrenime devam edenıiyen ve bu öğrenimi terk etmiş çocukları meslek sa
hibi yapmak için açılmış bulunan pratik sanat okullarının geliştirilmesine devam edilirken, bu okulların daha geniş bir grupa hizmet edecek 
şekilde mesleki iş eğitim merkezleri olarak geliştirilmesini iş hayatı ve endüstri ile bağlantıların iyi kurulmasını temenni ederiz. 

20. Sanayi içinde ve işbaşında insangücü eğitiminin yeniden1 düzenlenmesi son derece önemlidir. Daha önceki yıllarda bakanlıklararası 
koordinasyonda, güçlükerin tekrar edilmemesi için sanayi içinde eğitim işinin bir süre, bakanlık ar dışında daha bağımsız bir organ içinde yürü
tülmesi yolları aranmalıdır. Bu suretle işveren ve işçi teşekküllerinin daha geniş imkânlarla bu çalışmıalara katılabilecekleri kanaatindeyiz. 

21. Okullarımızın ihtiyacı olan ders araç ve gereçlerinin hazırlanmasında Bakanlıkça verimli çalışmalar yapıldığı müşahade edilmiştir. Bu ko
nuda .daha çok, köy ve kasaba okullarına (incelik verilmesini ve özellikle bâzı bölgelerimizde Türkçe öğretim için televizyonla eğitim imkânları
nın araştırılmasını temenni ederiz. 

22. Yaygın eğitimin ve meslekî iş eğitimininyaygınlaşması büyük ölçüde çıraklık sisteminin kanuni temellere oturtulmasına bağlıdır. Bu ko
nuda. yıllardan beri üzerinde çalışılan ve defalarca Meclislere sunulmuş bulunan Çırak - Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun tasarısının süratle 
gerçekleştirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. 

2'). Eğitimde en dikkate değer konulardan biri de yaygın eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesidir. Çeşitli genel müdürlük
ler ve diğer bakanlıklarca yapılan yaygın eğitim faaliyetlerinin ibr bütünlük içinde yürütülmesinin Türk eğitimine ve ekonomisine büyük fayda
lar sağlıyacağına inanıyoruz. Bu konuda ciddî tedibrler alınmasını ve ilgili daireler ve kurumlar arasında tesirli bir kooadinasyoııun sağlanmasını 
tem (îtini ederiz. 

24. Yüksek dereceli okulların eğitim ve öğretim ve öğretini bakımından eşit seviyeye getirilme1 sine ve mezunlarının istihdam işinin daha iyi bir 
düzene kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda yapılmakta olan reform çalışmalarının süratle sonuçlandırılmasını temenni ederiz. Üniversi
telerimizi, Türk eğitim sisteminin bütünlüğü içinde daha anlamlı bir duruma getirecek olan bu çalışmaların, ilgili kuruluşlarla daha ahenkli bir 
işbirliği yapılarak kesin sonuca bağlanmasını ve Üniversiteler Kanununun kısa zamanda Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmesini faydalı ve 
zaruri buluyoruz. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 454 — 

25. Döndükler inde yüksek öğretini ku rumla r ımla öğretini elemanı olarak görev almak üzere Plân gereğince dış ülkelere her yıl. (500 kişi gön
derilmesi gcreikrken, bu hedefe asla ulaşı lamamışt ı r . Yur t dışına gönderilen, öğrencilerin birçok işleri, son yıl larda, üniversite ve yüksek okulların 
sorumluluğuna bırakılmış olmasına rağmen., bu surunun, !416 saydı Kanununda değişildik yap ı lmadan çözüleceğine inanmıyorum. Plânlı dönem 
başından beri her yıl değiştiri lmesi teklif! edilen M !(> sayılı Kanunun 1972 yılı içinde mutlaka, değişi irilmesini temenni ederiz. 

2C>. M. E. B. Plânlanın, - Araş t ı rma ve Koordinasyon Dairesinde son .beş y\\ içinde eleman kalii,esinin çok yükselmiş olduğunu ve çalışmaların 
kali tel i olarak yürü tü ldüğünü müşahede eti.ik. Daha. önceki yıl larda başlamış bubimin bilgi sisteminin geliştirilmesi. \e im Dairenin, fonksiyonlarını 
daha, tesirli yapabilmesi için bu Dairenin daha modern araçlar la takviye edilmesini teklif ve temenni, ederiz. 

27. Midi Eğit im Bakanl ığ ının Plân lam a - Araş ' ırma, ve Koordinasyon Dairesi gibi bilimsel çal ışmalar ve a raş t ı rmalar yapan dairelerin, dış ülke
lerde yetişmiş nmsier veya doktora yapmış elemanlarla takvive edilmesi gerekmektedir . Bu eleman!a,.rın özel sektöre ve üniveı sitelere kaymalar ım 
önlemek için ter l i !er ini engel kmıiyetı, üniversi tede. emsallerinin aldığı kadro la ra denk kadroların verikamdıri teki"!' ve temenni ederi;;. 

28. 057 sayılı. Dcv 'e t Memurları Kauunuumı getirdiği aksakl ık lar dolayısiyle- öğretim oh aau bddmk islemierinîtı ama !<•' -.<•-[' Iıâ iâ ha lîedilmediğini 
öğî'enm'ş bulunuyoruz. Öğretmen kütle\si içinde büyük ö)lçüde huuzrsuzluk ya ra lan bu durumun mutlaka kısa zamanda düzelti lmesini zorunlu 
bulmaktayız. 

İ lkokul müdürler ine, or ta dereceli genel, meslekî ve teknik okuJb;rm yöneticilerine evvelce ödemm ek görev inmeli kaldırı lmış bu I un ma kinelu\ 
Bu hal, kanunun getirmiş olduğu, işin önemi ve sorumlulukla, mütenasip ödeme prensiplerini ze 'elemektedir, kiğor ok ödemeklerin ödenmesi için 
mevzuat müsait değilse k a n u u d d a k i aksakl ık lar ın giderilmesi için Malîye Hakanlığına, yat k.i vemn kanunun çıkarılmasının çabuklaşhnlu ıasn ı ı vo 
konunun H ü k ü m e t taraf ından sürat le olundu bir sonuca, bağlanmasını temenni ederiz. 

29. Eği t imde girişilen bütün hamlelerin başa ah, olması, okul ve suni' çal ışmalarında kendisini göstermesi île mümkün olabilir. Bu yönü im re
form çalışmalarında, öğretmen yet iş t i rme işine de gerekli önem verilmelidir. Öğretmenlerin yaşa m, şar t lar ın ın yükselti lmesi, öğretmenlik mesle
kinin sevilen ve istenen bir meslek halim1 getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını temenni ederiz. 

•Sİ). Öğretmen okullarının daha kali tel i öğretmen yet iş t i rme amacı ite 4 yıla çıkarılmış (duşu memnuniyet verieidir. Ancak, öğretmenler in iş 
başında, eğitim yolu. ile bilgilerinin yenilenmesi ve öğretim, metot lar ındaki yeniliklerin öğretmenlere aktar ı lması son derece1 önemlidir. Bu acelenle1, 
bu konuya büyük bir önem verilmesini., çal ışmalara Devlet Memurları Kanununun get irdiği hüküm!m- ç( rşevesinele yemden yön verilmesini te
menni ederiz. 

o l . İ lkokuldan üniversiteye kada r biribiri ile tutarlı ' bu eğitim sistemi içinde, Ata tü rk dev; inde: ini ve ülküsünü iyi kavramış bir nesil yetiş
t i r m e k ; yurdun, yetenekli insangücünü a r t ı rmak ve el-conomik kalkınmanın gerekt i rdiği nicelik ve1 ı r te l ik te insaııgiicünü hazı r lamak amacı İle giri
şilmiş hamleler eğitime yeni malî kaynak la r ın sağlanması ve eldeki kaynaklar ın daha. etkili kullanılması ile •mümkün. ola-caktır. 

Özellikle 8 yıllık ilkokul, denemesi, meslekî hadi: eğitim, merkezlerinin yur t sathımla yaygınlaşt ır ı lması , okui öncesi eğdim kurumlar ın ın köylerde; 
ve köylerden şehirlere göç edem vatandaşlar ımızın yoğunlaşt ığı yer lerde açılması yeni okul binalarına, elers aran; ve gereçlerine iyi yetişmiş öğret
menlere iht iyaç hisset t i recektir . 

Bu iht iyaçlar ın karşı lanabilmesi için hailem eğitim hizmetlerine olan. yardımlar ın ı a r t ı rma yollar ının aranmasını okul - aile birl ikleri , okul - ko
ruma dernekler inin yerini t u t acak daha etkili ve1 iyi işliyen bir kuruluşun getirilmesini faydalı buluyoruz. 

http://Id.it
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o2. Al ınan tedibı iero rağmen eski eser kaçakçı l ığı devam etmektedir . Eski yı l larda da temenni edildiği gibi bu konuda esaslı tedbir ler get iren 
ve kalen Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu lunan «felci Eser ler kanun tasarısı» ile «Müzeler Döner Sermayesi kanun tasarısının» kısa zamanda 
kanuni asm asını temenni ederiz. 

•]'•}. Zengin bir tar ihe ve sanat hazinesine sahi]) milletimizin paha biçilmez- tar ih ve sanat, «serlerinin bu lunup meydana çıkarılması, titizlik
le onaıt lrp korunması büyük önem taş ımaktadı r , /düzelerimizde bulunan kıymetli tar ihî eserlerin tanıt ı lması maksadı ile, müze dışında her hangi bir 
yerde sergilenmemesi veya geçici olarak her hangi bir maksat için dışardn. kullanılmaması gerekt iğine inanıyoruz. 

Tarihî sanat eserlerimizin onarılması ve korunması ile ilgili o larak daha ciddî tedibı ier alnıma.um ; gerekli ödeneklerin temin edilerek bu konuda 
daha. verimli çalışmalara imkân sağlanmasını temenni ederiz. 

b4. Millî Saraylar ın yönetimi ile ilgili kanun tasarısının ve Anıt lar Yüksek Kuru lu ile ilgili kamın tasarıs ının b i ran önce kanunlaşması sağ
lanmalıdır . 

(.hrağan Sarayı enkazı ile arsası mülkiyetinin Hazineye iadesi ve kul lanma hakkının Millî Eği t im Bakanl ığ ına devrine dair kanun tasar ıs ının 
biran evvel tamamlanıl) Pa r lâmentoya int ikalinin gerektiği kanısındayız. 

IÎ5. Cumhurbaşkanl ığ ı Senfoni Orkestrasının yu r t içi konserleri ya t ımda lise, or taokul ve i lkokul öğrencileri için eğitici, konserler ter t ibetmesi 
çok olumlu karşı lanmışt ı r . 

VA). Millî 'Folklar Ens t i tüsünün kuru luşunun biran evvel tamamlanmasını temenni ederiz. 

KAPOIİTÖIiLEK 

Haindi Hamacıoğlu Kemal önder Nuri Kodamanoğlu 
Afyon Senatörü İzmir Milletvekili Niğde .Milletvekili 

Salih Aygim 
Amasya M i 1 let vekil i 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneğü: 
Madde Bölüm toplamı 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.111 Genel idare aylıkları 
12.112 tik, orta ve yüksek dereceli okullar öğret

men aylıkları 
.12.113 Dış kuruluşlar aylıkları 
12.114 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi Devlet memurları aylık
ları 

12.115 Akademiler Devlet memurları aylıkları 
(Devlet memurları aylıkları toplamı : 

4 800 578 616) 
ÜNİVERSİTELER VE AKADEMİLER 
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI 
AYLIKLARI 

12.121 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üye ve yardım
cıları aylıkları 

1972 yılı için 
Hükümetçe islemen Komisyoaııca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 

Lira 

12 000 

12 000 12 000 12 000 

19 459 546 

1 

1 
1 

1 
1 

114 989 507 

4 828 712 

562 612 

4 208 225 
8 989 

12 555 
8 195 

5 902 389 242 

154 

072 

004 
850 

810 
880 

4 853 

562 

4 208 
8 

12 
8 

642 862 

612 072 

225 004 
989 850 

555 810 
195 880 

5 909 630 549 

13 556 493 23 206 190 23 206 190 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.122 Akademiler''öğretim tiye ve yardımcıları 
aylıkları 
(Üniversiteler ve akademiler öğretini üye 
ve yardımcıları aylıkları toplamı : 

2G 877 688) 
12.150 819 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.251 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 
12.280 işçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.311 Aile yardımı 
12.321 Doğum yardımı 
12.331 Ölüm yardımı 
12.341 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.343 Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 

tedavi ve cenaze giderleri 
12.351 Yakacak yardımı 
12.371 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 

0 Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

— 458 — 

1971 ödeneği 
Madde BöJtim toplamı 

Lira Li ra 

3 671 498 

2 231 
9 601 

6 

2 

651 
200 
750 

550 
000 

000 
000 
000 

36 340 303 

20 
2 

9 

1 
2 

3 

000 
250 
270 
980 

50 
125 
415 

250 

528 

000 
000 
000 
000 

000 
000 
301 

000 
1 
1 

252 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 671 498 

1 255 850 
14 051 218 

8 109 718 
600 000 

5 341 500 
725 860 121 

20 423 630 
2 272 500 
372 500 

30 000 000 

350 000 
1 513 500 

666 555 741 

620 000 
3 752 250 

257 215 003 

671 498 

26 186 558 
14 051 218 

8 109 718 
600 000 

5 34.1 500 
725 860 121 

20 423 630 
2 272 500 
372 500 

30 000 000 

350 000 
1 513 500 

666 555 741 

620 000 
3 752 250 

239 65Ö 002 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Jüra Madde ödeneğin çeşidi 

12.420 
.12.431 

0 

12.441 
12.442 

12.411 Fazla çalışma ücreti 
12.413 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade

mileri fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 
Konferans ücreti 
625 sayılı Kanun gereğince verilecek üc
retler 
Ders görevi ücreti 
Kurs ders ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

EK GÖREV TAZMİNATr 
12.512 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi ek görev tazminatı 
12.513 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade

mileri ek görev tazminatı 
(Kik görev tazminatı toplamı : 412 292) 

12.550 Su altı dalma tazminatı 
12.571 İs güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LECEK DİĞER TAZMİNATLAR 

12.592 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yar
dımcıları tazminatı ile 224 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tazminatlar 

12.593 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri üye ve yardımcıları tazminatı 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenken Komisyonca kaibııl edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top^anu 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

2 200 000 
1 

.1 300 000 

28 250 

16 314 141 

77 140 

237 000 

1 

1 

2 315 001 

2 G00 000 
1 

1 800 000 

250 000 000 
500 001 

19 780 294 

175 292 

237 000 

1 

1 

250 000 

2 400 000 
1 

1 500 000 

235 000 000 
500 001 

19 780 294 

175 292 

237 000 

1 

1 

10 000 000 13 368 000 13 368 000 

3 500 000 3 500 000 3 500 000 



Millî Eğitim Bakanlığı — 460 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı M;ıdde Bölüm toplamı Madde Bölüm top Lamı 

Mîidrîe Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12.594 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri üye ve 
yardımcıları tazminatı 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
(Özel kanunları gereğince verilecek diğer 
tazminatlar toplamı : 19 308 000) 
ÖDÜLLEE 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi ve ödüller 20 000 18 000 18 000 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.812 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi geçici görev yolluğu 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıian geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
12.819 Teknik personel geciçi görev yolluğu 

t 500 

110 
675 

20 
200 

000 

000 
000 

000 
000 

20 075 

150 
1 712 

000 

000 
000 

100 000 
450 
100 

000 
000 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 7 000 002 6 975 452 14 853 052 

12.710 Temsil giderleri 1 1 1 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİ
LEN DİĞER ÖDENEKLER 

12.732 535 sayılı Kanun gereğince Atatürk Üni
versitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim üyelerinin mahrumiyet ödoneği 7 000 000 6 975 450 14 853 050 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 1 1 1 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 22 726 263 49 777 000 41 775 000 

16 

1 

075 

150 
000 

100 
450 
100 

000 

000 
000 

000 
000 
000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde 

12.821 
12.823 

12.831 
12.832 
12.833 

12.834 
12.835 

Ödeneğin çeşidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
Bakanlık müfettişleri geçici görev yolluğu 
İlköğretim müfettişleri geçici görev yol
luğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Staj ve öğrenim yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi, Akademiler araştırma 
ve inceleme yolluğu 
Kurs yolluğu 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi-
leri araştırma ve inceleme yolluğu 

12.836 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri araş
tırma ve inceleme yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Anıtlar Yüksek Kurulu geçici görev yol

luğu 
12.844 Atatürk ve Karadeniz Teknik Üniversitesi 

tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 35 155 000) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt 'dışı kuruluşlar sürekli görev yol

luğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyomıca kajbıü edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 100 000 

6 000 000 

1 312 

GO 
3 859 

22 

5 

800 

22 

10 

000 
325 

500 

625 

000 

500 

000 

2 700 

12 000 

41 
30 

270 
4 000 

22 

6 

1 000 

40 

10 

000 

000 

500 
000 

000 
000 

500 

000 

000 

000 

000 

2 500 

9 500 

41 
30 

270 
3 860 

22 

6 

1 000 

40 

10 

000 

000 

500 
000 

000 
000 

500 

000 

000 

000 

000 

100 000 450 000 450 000 
187 500 375 000 375 000 

10 000 240 000 40 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev volluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi yurt dışı araştırma ve in
celeme yolluğu 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 
12.875 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi yurt dışı staj ve öğrenim 
yolluğu 

12.876 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi yurt dışı kongre ve kon
ferans yolluğu 

12.877 Devlet Mühendislik ve Mimaride Akade
mileri yurt dışı araştırma ve inceleme yol
luğu 

12.878 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri yurt 
dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 6 (İ20 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ. A^.MLAİI 
Kesim toplamı 

13.111 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.121 Basılı kâğıt ve defter alımları vo giderleri 
13.131 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
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1972 yılı için 

1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı M.idde Bolüm ioplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 000 
112 

00 
10 

000 
500 

000 
000 

JA) 000 100 000 50 000 

3 850 000 3 850 000 
325 000 125 000 

150 000 150 000 
120 000 120 000 

800 000 1 300 000 1 300 000 

37 500 100 000 100 000 

37 500 

15 000 

12 772 001 

150 000 
400 000 
30 000 

15 564 248 

40 000 

20 000 

25 235 292 

300 000 
525 000 
160 000 

32 075 456 

40 000 

20 000 

24 775 292 

240 000 
525 000 
160 000 

30 355 456 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Maddo Ödeneğin çeşidi 

YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 

j 3.141 Yayın giderleri 
13.142 Meslekî ve teknik öğretini yayın giderleri 
13.143 Bakanlık kütüphanesi giderleri 
13.144 Türk kültür ve halk tipi yayınlar gider

leri 
13.145 OECD ile müştereken tercüme, ettirilecek 

fen ve teknik kitapların baskı ve tercüme 
giderleri 

13.146 Atatürk Üniversitesi yayın giderleri 
13.147 Bakanlıkça bastırılan ilkokul kitapları 

giderleri 
13.148 Karadeniz Teknik Cniversitesi yayın gi

derleri 
13.149 Kitap, dergi satmalına ve abone giderleri 

(Yayın alımları ve giderleri toplamı : 
23 398 292) 

13.151 Yakacak alımları ve giderleri 
0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

13.191 Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLİ] İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

SU GİDERLERİ 
13.211 Bakanlık su giderleri 

TEMİZLİK GİDERLERİ 
13.221 Bakanlık temizlik giderleri 

AYDINLATMA GİDERLERİ 
13.231 Bakardık aylmlatma giderleri 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul •edilen.' 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 900 000 

10 000 

2 000 000 

20 000 

000 

10 
100 

150 

2 

000 

000 
000 

000 
1 

000 

312 250 

4 050 000 
1 350 000 

10 000 

(i 968 292 

20 000 
100 000 

10 000 000 

500 000 
150 000 

500 000 

2 000 

1 339 214 

250 000 

54 714 

4 300 000 
1 350 000 

10 000 

6 968 292 

20 000 
200 000 

10 000 000 

400 000 
150 000 

450 000 

2 000 

1 029 214 

190 000 

54 714 

60 000 

42 750 

160 000 950 000 700 000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAHÇE GİDERLERİ 
13.241 Bakanlık bahçe giderleri 

DİĞER YÖNETİM GİDERLERİ 
13.291 Bakanlık diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

POSTA - TELGRAF GİDERLERİ 
13.411 Posta - telgraf giderleri 

TELEFON GİDERLERİ 
13,421 Telefon giderleri 

TAŞIMA GİDERLERİ 
13.431 Taşıma giderleri 

TAŞTT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.511 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.521 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
(Taşıt işletme ve onarma giderleri top
lamı : 495 000) 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Bakanlık kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Hölünı toplamı Madde Holüm topisnn 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

9 500 

40 000 

1 194 000 

725 000 

450 000 

19 000 

35 997 

10 497 

25 500 

9 500 

75 000 

3 419 000 

1 850 000 

1 550 000 

19 000 

495 000 

50 000 

445 000 

9 500 

75 000 

2 469 000 

1 450 000 

1 000 000 

19 000 

495 000 

50 000 

445 000 

1 250 000 1 586 950 1 586 950 

91 355 365 163 824 932 153 702 932 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.111 Hükümet konakları dışında oturan ör
gütlerin yangından koruma giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
igerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 nou maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Resim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 

BURS GİDERLERİ 
14.521 Yüksek okullar burs giderleri 
14.522 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul

ları fburs giderleri 
14.523 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî ve 

teknik okullar (burs giderleri 
14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs gi

derleri 
14.526 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi

leri burs giderleri 
14.527 Yüksek Öğretmen okulları, Eğitim ensti

tüleri ve Yüksek İslâm enstitüleri burs 
giderleri 
(Burs giderleri toplamı : 40 145 000) 

14.531 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider
leri 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Holüm toplamı Madde Bölüm top'amı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 750 20 000 20 000 
2 2 2 

91 169 611 162 622 000 152 500 000 

10 000 000 17 530 000 15 000 000 

3 040 000 3 040 000 3 040 000 

4 080 000 4 (580 000 4 G80 000 

8 984 250 13 500 000 13 500 ÛOO 

220 0O0 365 000 265 000 

526 400 660 000 060 000 

1 4 600 000 3 000 000 

27 500 000 57 000 00O 57 000 000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

AÜAŞTIRMA VE ÎNGELEME GİDER
LERİ 

14.541 Atatürk Üniversitesi araştırma ve incele
me giderleri 

14.542 Karadeniz Telknik Üniversitesi araştırma 
ve inceleme giderleri 

14.543 Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
mileri araştırma ve inceleme giderleri 

14.544 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi araştır
ma ve inceleme giderleri 

14.545 Balıkçılık araştırma ve inceleme giderleri 

14.546 Plânlama Araştırma ve Koordinasyon Da
iresi araştırma ve inceleme giderleri 

14.547 Millî K* ol klor Enstitüsü araştırma ve in
celeme giderleri 

14.648 Meslek analizi, sörvey çalışmaları ve da
nışıma 'kurulları araştırma ve inceleme gi
derleri 

14.549 Organizasyon ve metot birimi dairesi 
araştırma ve inceleme giderleri 
(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 

3 95,1 000) 
14.550 ,'Staj ve öğrenim giderleri 
14.'5!59 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğre

tim ve eğitim giderleri 

BEK LENME Gîl)ERLERİ 
14.561 Büro giderleri 
14.562 Ulaştırma giderleri 
14.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edâfen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

'1 250 

350 

100 

25 
75 

50 

50 

000 

000 

000 

000 
000 

000 

000 

650 

400 

50 
3 000 

51 

000 

000 

000 
000 
000 

5 000 000 

380 000 

300 000 

2'5 000 
75 000 

1 640 000 

250 000 

400 000 400 000 

— 215 000 

1 650 000 

1672 000 

50 000 
3 500 000 

100 000 

2 ,500 000 

380 000 

150 000 

25 000 
75 000 

148 000 

250 000 

400 000 

25 000 

700 000 

672 000 

50 000 
3 500 000 
100 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.564 Kira bedeli 
14.560 Malzeme alım ve giderleri 
14.567 Yiyecek alım ve giderleri 
14.568 Dünya gıda programından alınacak besin 

maddelerinin taşıma depolama ve verile
cek buğdayın un haline getirilmesi ile il
gili giderler 

14.569 Diğer alımlar ve giderleri 
(Beslenme giderleri toplamı : 7 850 000) 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.592 Halk eğitimi giderleri 
14.597 özel eğitim giderleri 
14.598 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider

leri 
(Diğer eğitim giderleri toplamı : 

42 180 000) 
ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

BASMA YAZİ YE RESİMLERİ DERLE
ME MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 

14.951 Büro giderleri 
14.952 Ulaştırma giderleri 
14.954 Kira bedeli 
14.955 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.959 Diğer alımlar ve giderleri 

(Derleme Müdürlüğü giderleri toplamı : 
50 040) 
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1972 yılı için 

1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edtiJkn 
Madde Bölüm top&amı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

100 000 
80 000 
500 000 

100 000 
90 000 

1 000 000 

100 000 
90 000 

1 000 000 

2 500 000 3 000 000 3 000 000 
10 000 10 000 10 000 

2 500 000 3 500 000 2 600 000 
400 000 480 000 480 000 

2:5 677 960 39 100 000 39 100 000 

181 002 1 182 930 1 182 930 

8 170 8 170 8 170 
6 270 6 270 6 270 

32 200 32 200 32 200 
1. 1 500 1 500 

1 900 1 900 1 900 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ RESİM - HEYKEL GALERİLE
Rİ VE FAALİYETLERİ GİDERLERİ 

.14.96.1 Büro giderleri 
14.962 Ulaştırma giderleri 
14.964 Kira bedeli 
14.965 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.966 Malzeme alımları ve giderleri 
14.969 Diğer alımlar ve giderleri 

(Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Re
sim - Heykel galerileri ve faaliyetleri gi
derleri : 1 132 890) 

15.000 KURUM GÜDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ Kesim toplamı 

YATILI BÖLGE OKULLARI GİDER
LERİ 

15.211 Büro giderleri 
15.212 Ulaştırma giderleri 
15.213 'Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.216 Malzeme alım ve giderleri 
15.217 Yiyecek alım ve giderleri 
15.218 Uygulama 'bahçeleri giderleri 
15.219 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yatılı bölge okulları giderleri toplamı : 
66 900 000) 

— 468 — . 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edillen 
Madde Bölüm toplamı Madde 'îölünı Lopların Madde Bölüm top.'amî 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 900 83 400 83 400 
6 650 •• 18 000 18 000 

92 910 92 910 92 910 
1 5 580 5 580 

10 000 33 000 33 000 
20 000 900 000 900 000 

292 33? 687 482 454 263 439 830 963 

234 776 243 370 136 600 323 673 300 

10 100 000 15 000 000 15 000 000 
1.00 500 250 000 250 000 
161 123 6150 000 050 0O0 

8 4137 '500 15 d 00 000 .15 100 000 
1 000 000 3 300 000 1 300 000 

17 '6OT 5'70 34 '2T>0 000 34 250 000 
150 000 150 000 150 000 
200 000 500 000 • 200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ORTAOKULLAR, LİSELER, KOLEJ
LER VE tMAM - HATİP OKULLARI 
GİDERLERİ 

15.221 Büro 'giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.224 K i r a bedeli 
15.225 'Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.227 Yiyecek alım ve giderleri 
15.228 Okul kütüphanes i giderleri 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 

(Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip 
okulları giderleri toplamı : 62 532 000) 

İLKödRETMEN OKULLARI GİDERLE
Rİ 

15.231 Büro giderleri 
15.232 Ulaşt ı rma giderleri 
15.233 Taşı t işletme ve onarma giderleri 
15.234 Ki ra bedeli 
15.235 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.236 Malzeme alım ve giderleri 
15.237 Yiyecek alım ve giderleri 
15.238 Okul kütüphanes i giderleri 
15.239 Diğer al ımlar ve giderleri 

(İlköğretnıen okulları giderleri toplamı : 
97 723 600) 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplanış 

Lira Lira 

1972 yılı için 
H ü k ü m e t ç e istenen Komisyonca kabul edailen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
L"iv:i Lira Lira Lira 

22 076 000 
1 750 000 

44 413 
1 OOO OOO 
2 620 400 
2 '650 000 
4 500 000 

100 000 
50 000 

40 OOO 000 
4 000 00O 

90 000 
1 000 000 
2 392 000 

20 750 000 
4 835 000 

500 0O0 
100 000' 

40 000 000 
3 500 000 

90 000 
1 000 OOO 
2 392 000 
10 750 000 
4 500 000 
200 OOO 
10O 000 

7 200 000 
1)90 000 
273 743 
280 OOO 

19 750 000 
2 '500 000 

48 m\ 614 
30 000 

1 200 000 

13 500 OOO 
650 OOO 
'950 000 
280 OOO 

24 750 000 
6 750 000 
59 400 000 

30 OOO 
2 500 OOO 

9 000 000 
350 000 
950 000 
280 OOO 

23 463 '600 
2 750. OOO 

59 400 000 
30 000 

1 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKI TELAM İLE 
EĞİTİM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK 
İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 

15.241 Büro giderleri 
15.242 Ulaştırma giderleri 
15.243 Taşıt işletme ve onarına giderleri 
15.244 Kira bedeli 
15.245 (iiyiııı - kusanı ahırı ve giderleri 
15.246 Malzeme alım ve giderleri 
1'5J247 Yiyecek alım ve giderleri 
15:248 Okul kütüphanesi giderleri 
15.249 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek öğretmen okulları ile eğitini ens
titüleri ve yüksek islâm enstitüleri gider
leri toplamı : 28 895 000) 
ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDE
Kİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR 
GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma ıgiderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.254 Kira bedeli 
15.255 Oiyim - kuşam alım ve giderleri 
T5.25*6 Malzeme alım ve giderleri 
15J257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.258 Temrinlik malzeme alım ve giderleri 
15.259 Diğer alımlar ve giderleri 

(Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve 
meslekî okullar giderleri toplamı : 

51 752 200) 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca katbul edileni 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde BöKim toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 400 000 9 050 000 9 050 000 
Sİ 250 23)0 000 150 000 
(13 750 175 000 175 000 
340 000 305 000 305 000 

4 025 000 4 (577 000 4 (577 000 
1 100 000 3 0(55 000 1 5(55 000 
12 000 000 11 548 000 11 548 000 

75 000 75 000 75 000 
I 200 000 2 150 000 1 350 000 

13 500 000 17 000 000 15 000 000 
850 000 1 850 000 1 3,50 000 
199 750 500 000 500 000 

2 415 200 2 415 200 2 415 200 
3 285 850 3 500 000 3 500 000 
2 000 000 8 500 000 2 500 000 
6 310 754 7 487 000 7 487 000 
9 405 000 19 061 900 15 000 000 
3 750 000 4 000 000 4 000 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK 
OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERİ 

15.261 Büro 'giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 
15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.264 Kira (bedeli 
15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 
15.267 Yiyecek alrm ve giderleri 
15.268 Okul kütüphanesi giderleri 
15.269 Diğer alımlar ve giderleri 

(Güzel sanatlar okul, yüksek okul ve aka
demileri giderleri toplamı : 2 1)79 000) 
DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMAR
LIK AKADEMİLERİ VE YÜKSEK 
OKULLARI GİDERLERİ 

15.271 Büro giderleri 
15.272 Ulaştırma giderleri 
15.273 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.274 Kira (bedeli 
15.275 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.276 Malzeme alım ve giderleri 
15.277 Okul kütüphanesi ıgiderleri 
15.278 Temrinlik malzeme alım ve giderleri 
15.279 Diğer alımlar ve giderleri 

(Devlet Mühendislik ve Mimarlık akademi
leri toplamı : 6 100 000) 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kabul eddfllen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

000 000 1 400 000 1 000 000 
50 000 150 000 100 000 
12 750 17 500 17 500 

324 000 324 000 324 000 
172 500 156 000 156 000 
350 000 1 100 000 350 000 
540 000 576 500 576 500 
153 276 155 000 155 000 
3,00 000 500 000 300 000 

2 000 000 3 500 000 3 000 000 
60 000 220 000 120 000 
7 650 50 000 50 000 

1 200 000 1 200 000 1 200 000 
' 1 30 000 30 000 

500 000 1 000 000 1 000 000 
300 000 J , 300 000 300 000 
100 000 300 000 300 000 
100 000 ; 100 000 100 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK TEKNİK VE TEKNİK ÖĞ
RETMEN OKULLARI GİDERLERİ 

15.281 Büro (giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.283 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.284 Kira bedeli 
15.285 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.286 Malzeme alım ve ıgiderleri 
15.287 Yiyecek alım ve giderleri 
15.288 Temrinlilk mallzeme alım ve giderleri 
15.289 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları giderleri : 11 511 000) 
MİLLÎ FOLKLOR ENSTİTÜSÜ GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.293 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.295 Kitap, dergi, basım ve telif ücreti 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.298 Kitaplık giderleri' 
15.299 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî Folklor Enstitüsü giderleri toplamı. : 
280 500) 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

CUMUURİÎAŞKANLEĞI SENFONİ OR
KESTRA Sİ C İDERLERİ 

15.311 Büro giderleri 

— 472 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kafbul edîLen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 000 000 
125 000 
8 500 ' 

500 000 
i 190 000 
750 000 

3 985 000 
450 000 
100 000 

:i 500 000 
175 000 
50 000 

500 000 
1 190 000 
1 750 000 
:'> 246 000 
500 000 
600 000 

o O 

1 
1 
o • ) 

500 000 
175 000 
50 000 
500 000 
190 000 
750 000 
246 000 
500 000 
600 000 

5 000 20 000 20 000 
2 000 5 000 5 000 
7 650 7 500 7 500 
2 500 150 000 150 000 

15 000 75 0O0 75 000 
10 000 20 000 20 000 
1 000 * 3 000 3 000 

49 867 370 91 109 343 91 629 343 

282 750 305 750 305 750 
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Bölüm Madde 

15.312 
15.313 
15.315 
15.316 
15.318 
15.319 

15.331 
15.332 

16.341 
15.342 
15.343 
15.345 
15.346 
15.347 
15.348 
15.349 

15.351 
15.352 

Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Kitaplık giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gi
derleri toplamı : 995 750) 

DEVLET TİYATROSU, DEVLET OPERA 
VE BALESİ GİDERLERİ 
Devlet Tiyatrosu giderleri 
Devlet Opera ve Balesi giderleri ^ 
(Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi 
giderleri toplamı : 70 965 927) 

YETİŞKİNLER EĞİTİM VE MEKTUP
LA ÖĞRETİM MERKEZİ GİDERLERİ 
Büro ıgiderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

, Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Temriklik malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Yetişkinler eğitim ve mektupla öğretim 
merkezi giderleri toplamı : 1 103 000) 
MİLLÎ KÜTÜPHANE GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri1 

1971 öden-eğî 
Madde 
Lira 

15 
60 

100 
15 

243 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 
987 

1 
000 
OOO 
627 

15 017 887 
20 274 '152 

50 000 
2 000 
8 500 

1 
5 OOO 

400 000 
150 000 

5 000 

225 000 
47 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen KomitsyoaHîa kaibııl edHem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

25 000 
50 000 
75 000 

125 OOO 
115 000 

400 000 

25 000 
50 000 
75 000 

125 000 
15 OOÖ 

400 OOO 

30 028 096 30 028 096 
40 937 831 40 937 mi 

100 OOO 70 000 
3 000 3 OOO 

20 000 20 000 
90 000 90 000 

5 000 5 000 
610 OOO 610 OOO 
300 000 300 000 

5 000 5 000 

300 000 
47 500 

300 000 
47 500 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

15.355 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.356 Malzeme alım ve giderleri 
15.359 Diğer alımlar ve giderleri 

(Millî Kütüphane giderleri toplamı : 
1 312 120) 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.371 (Büro Igi'derleri 
15J372 Ulaştırma (giderleri 
15.373 Tapt işletme ve onarma giderleri 
15.874 Kira (bedeli 
15.375 *Giyim - kuşam alım ve giderleri 
115.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.378 Yeün alım ve giderleri 
15.379 (Diğer alımlar ve giderleri 

(Kitaplık giderleri toplamı : 3 427 346) 

ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.384 Kira bedeli 
15.385 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.388 Müzelik eser alımı ile eski eser ihbariye ve 

ikramiye giderleri 
15.389 Di'ğer alımlar ve giderleri (Bu maddedeki 

ödenekten 750 000 lirası Keban projesine 
ödenmek üzere ODTÜ ödenecektir.) 
(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 

8 593 200) 
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1972 yılı içim 

1971 ödeneği - Hükümetçe âfeıtienen Komisyonca kalbul edllıeaı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira lâfa Lira Lira Lira l ira 

1 

2 

300 000 
100 000 
204 750 
24 000 

1 
40 000 

000 000 

1 9 620 9 620 
455 000 950 000 950 000 
5 000 5 000 5 000 

1 600 000 1 900 000 1 700 000 
150 000 185 000 185 000 
63 750 140 000 140 000 
283 250 262 346 262 346 

1 150 000 150 000 
480 000 780 000 780 000 
15 000 10 000 10 000 
160 000 200 000 200 000 

900 000 
250 000 
150 000 
20 000 
383 200 
40 000 

>00 000 

1 900 000 
250 000 
150 
20 
383 
40 

2 500 

000 
000 
200 
000 

000 

2 400 000 2 600 000 3 350 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

SAĞIR, DİLSİZ VE KÖRLER VE ÖZEL 
EĞİTİM OKULLARI GİDERLERİ 

15.391 Büro giderleri 
15.392 Ulaştırma giderleri 
15.393 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.394 Kira bedeli 
15.395 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.396 Malzeme alım ve giderleri 
15.397 Yiyecek alım ve giderleri 
15.399 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sağır, dilsiz ve körler, özel eğitim okul
ları giderleri toplamı : 5 232 000) 
ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

PLÂNLAMA - ARAŞTIRMA VE KOOR
DİNASYON DAİRESİ GİDERLERİ 

15.451 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırana (giderleri 
15.453 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.454 Kira bedeli 
15.455 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.456 Malzeme alım ve giderleri 
15.458 Bütçe, plân, metot ve organizasyon araş

tırmaları, proje, dokümantasyon ve yayın 
giderleri 

15.459 Diğer alımlar ve giderleri 
(Plânlama - araştırma ve koordinasyon 
Dairesi giderleri toplamı : 3 319 800) 

— 475 — 
1972 yılı için 

1971 öd«neğî Hükümetçe iistenlen Komisyonca kaibul edüHen-
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

550 000 1 '584 000 1 584 000 
20 000 70 000 70 000 
68 000 80 000 80 000 

9 000 9 000 9 000 
749 1950 9*10 000 910 000 
3'60 1192 432 000 4312 000 
917 070 2 137 000 2 .1817 000 
10 000 '10 000 10 000 

4 411 802 9 344 550 7 844 550 

200 000 300 000 300 000 
30 875 100 000 60 000 
18 375 20 000 20 000 

915 000 915 OOO 9)10 000 
1 4 800 4 1800 

300 000 3 000 000 2 000 OOO 

15 000 
10 000 

10 000 
10 000 

10 OOO 
10 000 
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1971 ödeneği 
Madde Holüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira l i ra 

BASILI EĞİTİM MALZEMELERİ HA
ZIRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ 

15.461 Büro giderleri 75 000 
15.462 Ulaştırma giderleri 05 000 
15.466 Malzeme alım ve giderleri 4 750 
15.468 Baskı kağıt ve bıı işle ilgili giderler 2 000 000 
15.469 Diğer alımlar ve giderleri 5 000 

(Basılı eğitim malzemeleri hazırlama mer
kezi giderleri toplamı : 3 179 750) 

KANDİLLİ RASATHANESİ GİDERLERİ 
15.471 Büro giderleri Î50 Oü0 
15.472 Ulaştırma giderleri 1:4 500 
15.473 Taşıt işletme ve onarma giderleri 15 300 

0 Kira bedeli 15 000 
15.475 Giyim - kuşam alrm ve giderleri 1 
15.476 Malzeme alım ve giderleri 300 000 
15.479 'Diğer alımlar ve giderleri 100 000 

(Kandilli Rasathanesi giderleri toplamı : 
1 080 000) 

EĞİTİM BİRİMİ GİDERLERİ 
15.481 Büro giderleri Hi 000 
15.482 Ulaştırma giderleri 20 000 
15.483 Taşıt işletme ve onarına giderleri 5 i 00 
15.486 Malzeme alım ve giderleri 
15.488 Mektupla öğretim, plân araştırma ve de

ğerlendirme ve ilgili giderleri 
15.489 Diğer alımlar ve giderleri 

(Eğitim birimi giderleri toplamı : 265 000) 

on o 

1972 yılı için 
Hükümetçe İKtfân'eıiı Konıisyonea kafoul eddilıen 

Madde Bölüm toplamı Madtle Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

750 

1500 
50 
80 

50 
800 
200 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

70 000 70 000 
100 000 100 000 

f!)U 
000 000 3 000 000 

5 000 5 000 

300 
50 
80 

50 
400 
200 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

25 000 25 000 
35 000 35 000 
30 000 30 000 
20 000 20 000 

200 000 150 000 
5 000 5 000 
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Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

YATAKLİ TEDAVİ KURUMLARI Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE ÇUKUR
OVA TIP FAKÜLTELERİ HASTANL 
GİDERLERİ 

15.531 Büro giderleri 
(Mevcut ödeneğin 981 00ü lirası Çukur
ova Ti]) Fakültesine aittir.) 

15.535 Griyim - kuşam alım ve giderleri 
(Mevcut; ödeneğin 41 000 lirası Çukur 
ova Tıp Fakültesine aittir.) 

15.53G Malzeme alım ve giderleri 
(1. 350 000 lirası Çukurova Tıp Fakülte
sine aittir.) 

15.537 Yiyecek alımları ve giderleri 
(1 000 000 lirası Çukurova Tıp Fakülte
sine aittir.) 

15.539 Diğer alımlar ve giderleri 
(Mevcut ödeneğin 36 000 lirası Çukur
ova Tıp Fakültesine aittir.) 
(Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Tıp 
fakülteleri hastane giderleri toplamı : 

8 423 000) 

PREVANTORYUM - SANATORYUM Gİ
DERLERİ 

15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 

„ 477 __ 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 442 002 10 723 000 10 723 000 

50 000 2 081 000 2 081 000 

216 000 

500 ()))() 3 850 000 3 850 000 

50 (KM) 2 000 000 2 000 (i()0 

!() 000 270 000 

100 000 550 000 550 000 
15 000 50 000 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.545 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alımları ve giderleri 
15.549 Diğer alımlar ve giderleri 

(Prevantoryum ve sanatoryum giderleri 
toplamı : 2 300 000) 

DİŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

YABA NO 1 ÜLKELERDEKİ ÖĞRENCİ 
MÜFETTİŞLİKLERİ GİDERLERİ 

15.851 Büro giderleri 
15.852 Ulaştırma giderleri 
15.854 Kira bedeli 
15.857 Dış ülkelerdeki öğrenci müfettişleri ziya

fet giderleri 
15.859 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yabancı ülkelerdeki öğrenci müfettişlik
leri giderleri toplamı : 601 210) 

YABANCI MEMLEKETLERDEKİ KÜL
TÜR MERKEZLERİ GİDER L KM 

15.861 Büro giderleri 
15.862 Ulaştırma giderleri 
15.864 Kira bedeli 
15.867 Ziyafet giderleri 
15.869 Diğer alımlar ve giderleri 

(Yabancı memleketlerdeki kültür merkez
leri giderleri toplamı : 321 560) 

— 478 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneğî Hükümetçe isıtieınıen Komisyonca fcalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

17 000 
1 

400 000 
800 00O 
400 000 

50 000 
50 000 
600 000 
900 000 
100 000 

50 000 
50 000 

600 000 
900 000 
100 000 

840 270 

80 000 
150 
26)1 

000 
210 

20 000 
10 ooo 

1 112 770 

H60 000 
300 000 
261 210' 

20 000 
50 000 

922 770 

m o ooo 
2O0 '000 
261 12(10 

20 000 
10 000 

25 000 30 OOO 30 000 
15 000 15 000 15 000 

266 560 266 560 2)06 560 
7 1500 5 000 5 000 
5 000 5 000 5 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ORGANİZASYON VE METOT BİRİMİ 
MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARA
DENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LÂ-
BORATUVAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 
J 6.219 Diğer alımlar ve giderleri 

(Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi lâboratuvar giderleri top
lamı : 3 365 000) 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dıs. fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

.16.4.1.0 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider

leri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

— 479 — 
1972 yüı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilesu 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Lira Lira l ira Lira Lira Lira 

80 000 
30 000 

6 355 000 

100 000 

:> ooo 
6 250 000 

38 000 38 000 

82 852 507 159 943 006 168 917 006 

2 105 000 3365000 3365000 

05 000 265 000 205 000 
2 000 000 3 000 000 3 000 000 

•10 000 100 OOO 100 OOO 

160 000 700 000 475 000 

450 000= 
250 000 

7 365 000 

T10 000 

5 000 

7 250 000 

300 000 
175 000 

6 365 000 

1110 OOO 

5 OOO 

6 250 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

TEMSİL AĞIRLAMA VB TÖREN Gİ
DERİ Kesim toplamı 

TEMSİL VE GÖREVSEL TEMSİL Gİ
DERLERİ 

1.6.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.713 Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Ata

türk Üniversitesi makam temsil giderleri 
16.714 Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk 

Üniversitesi görevsel temsil giderleri 
16.715 Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ma

kam temsil giderleri 
16.716 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi görevsel 

temsil giderleri 
16.717 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade

mileri ve Teknik öğretmen okulJ arı makam 
temsil giderleri 

16.718 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri ile Teknik öğretmen okulları görev
sel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.811 Bina onarımı 
(Bu ödeneğin 500 000 lirası Atatürk Üni
versitesi içindir.) 

16.821 Makina ve teçhizat onarımı 

— 480 — 
1972 yılı içim 

1971 ödeneği Hükümetçe isıfconıen Komisyonca kaîbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

94 004 120 004 120 004 

20 000 
1 

19 

5 

000 

.1 

000 

1 

30 000 
1 

35 000 

1 

5 000 

î) 000 000 31 750 000 

500 000 1 000 000 

30 

35 

5 

000 
1 

000 

1 

000 

1 

50 000 50 000 50 000 

ı ı 

9 500 000 32 750 000 18 450 000 

17 450 

1 000 

000 

000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.910 Orta - Doğu Teiknik Üniversitesi cari gi
derleri 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necektir.) 

16.911 Boğaziçi Üniversitesi cari giderleri 
(Boğaziçi Üniversitesine ödenecektir.) 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GİDERLER 
16.921 Büro giderleri 
16.922 Ulaştırma giderleri 

(Mevcut ödeneğin 50 000 Ura",;'Çukurova 
Tıp Fakültesine aittir.) 

16.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
(Mevcut ödeneğin 18 000 lirası Çukurova 
Tıp Fakültesine aittir.) 

16.925 üiyim - kuşam alım ve giderleri 
16.926 Malzeme alım ve giderleri 

(Mevcut ödeneğin 250 000 lirası Çukur
ova Tıp Fakültesine aittir.) 

16.929 Diğer alımlar ve giderleri 
(Mevcut ödeneğin 100 000 lirası Çukur
ova Tıp Fakültesine aittir.) 
(Atatürk Üniversitesi ve Çukurova Tıp 
fakülteleri giderleri toplamı -. 16 798 500) 

— 481 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

64 638 503 115 642 002 140 142 002 

58 500 000 80 000 000 102 000 000 

18 500 500 18 500 500 

6 000 000 8 300 000 10 800 000 
100 000 350 000 350 000 

327 250 573 500 573 500 

1 575 000 575 000 
2 500 000 4 000 000 4 000 000 

110 000 500 000 500 000 
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Holüm Madde ödeneğin cesidt 

KARADENİZ TEKNÎK ÜN i VHRSİTES L 
GİDERLERİ 

16.931 'Büro giderleri 
16.932 Ulaştırma 'giderleri 
16J9'313 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.935 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16J9'36 Malzeme alım ve giderleri 
16.939 Diğer alımlar ve giderleri 

(Karadeniz Teknik Üniversitesi giderleri 

toplamı : 2 843 002) 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PKRrfONEL CIİ DERELİM 
Bölümü toplamı 

13.000 i YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 482 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe ifeıtıenm Komisyonca kaibul •eddllem 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

000 000 2 500 000 2 500 000 
50 000 70 000 70 000 

127 500 243 000 243 000 
1. 1 1 

23 750 30 000 30 000 

12 000 12 000 12 000 

11.4 989 507 5 902 389 242 5 909 (İ30 549 
15 564 248 32 075 456 30 355 456 
91 355 365 i 63 824 932 153 702 932 
292 337 687 482 454 263 439 830 963 
82 852 507 159 942 006 168 917 006 

597 111 314 6 740 697 899 6 702 448 906 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 483 — 

(A/2) YATÎEIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edlilleoı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 8 000 000 250 000 250 000 

TURİZM SEKTÖRÜ 
21.611 Eski eserler vo müzeler etüt ve ]>:'o,je gi

derleri 250 000 250 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
0 Yayınlar ve basılı eğitim malzemeleri etüt 

ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE EÜYÜi: OLARIM Gİ
DERLERİ 68 800 000 432 885 000 91 869 000 

HİZMETLER YE TURİZM SEKTÖRÜ 
ESKİ ESERLER 

22.611 Yapı, tesis ve büyük .inanın giderleri 22 000 000 22 072 000 22 072 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 46 800 000 410 813 000 69 797 000 

İLKOKUL VE YATİLİ BÖLGE OKUL
LARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 500 000 5 500 000 
222 sayılı Kanun gereğince ilköğretim ku
rumları yapı, tesis ve büyük onarım ve 
kamulaştırma giderleri 246 841 000 0 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 

S 000 000 



Milli Eğitim Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

ORTAOKUL, LİSE VE KOLEJLER 
22.821 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

0 Ortaokul, lise ve kolejler yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 

HER DERECELİ: ÖĞRETM EN OKULLA
RI 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
0 Her dereceli öğretmen okulları yapı, te

sis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 
HER DERECELİ MESLEKÎ VE TEK
NİK OKULLAR 

22.841 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Her dereceli meslekî ve teknik okullar 

yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 

22.851 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

DİN EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.861 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

0 Din Eğitimi Genel Müdürlüğü yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri 

• (Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sin e aktarı 1 aeaktır.) 

— 484 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 000 

3 500 000 

10 900 000 

500 000 

500 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edüfl'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 000 

63 375 000 

5 000 000 

4 050 000 

13 850 000 

21 250 000 

500 000 

550 000 

20 000 000 

0 

5 000 000 

0 

13 850 000 

0 

1 500 000 

0 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.871 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yapı, tesis 

ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 
HALK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.881 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü yapı, te

sis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde

sine aktarılacaktır.) 
YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.891 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine ödene
cektir. ) 

KANDİLLİ RASATHANESİ 
22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
22.896 Atatürk Üniversitesinin ağaçlandırılması 

için 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin madde
sine aktarılacaktır.) 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
22.897 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

— 485 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonıca kaibul edilen.' 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

500 000 600 000 600 000 

1 200 000 0 

:;r>o ooo ı 250 000 1 250 000 

750 000 0 

19 250 000 18 500 000 18 500 000 

000 000 1 200 000 1 200 000 

:J0Ö 000 2 700 000 700 000 

1 697 000 t 697 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HALK EĞİTİMİ 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.812 Taşıt alımları, 

ORTAOKUL, LİSE VE KOLEJLER 
23.821 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Tas.it alımları 

HER DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARİ 

23.831 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.832 Taşıt alından 
HER DERECELİ MESLEKİ VE TEK
NİK OKULLAR 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.842 Taşıt alımları 

ESKİ ESERLER VE MÜZELER O EN EL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

23.851 Makina, teelıizal alımları ve büyük ona
rımları 

23.852 Taşıt alımları 

_ 488 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneğ'i Hükümetçe Memen Komisyonea kabul ödüllen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira. Lira Lira Lira Lira Lira 

138 275 000 177 388 006 176 606 000 

136 275 000 177 386 000 176 606 000 

750 00i) 1 000 000 ! 000 000 
•150 000 300 000 300 000 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 
I 000 000 

7 500 000 !) 000 000 i) 000 000 
450 000 800 000 800 000 

7!) 824 000 94 605 000 94 005 000 
1 830 000 1 305 000 1 305 000 

400 000 
GOO 000 

400 000 
990 000 

400 000 
020 000 

http://Tas.it
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DÎN EfliTİMt (!EXEL 11 ttnüRLÜcîÜ 
23.861 Malana, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
VA VIM LAK VL BASİLİ EĞİTİM MAL-
Z KM İLLERİ (İENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

23.804 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rı mları 
KÜTÜPHANBLKB OENEL MÜDÜRLÜ-
ĞÜ 

23.871 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.872 Taşıt alımları 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

23.881 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.882 Taşıt alımları 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

23.885 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
(Mevcut ödeneğin G 500 000 lirası Çukur
ova Tıp Fakültesine aittir.) 

23.886 Taşıt alımları 
(Mevcut ödeneğin 400 000 lirası Çukur
ova Tıp Fakültesine aittir.) 
KANDİLLİ RASATHANESİ 

23.891 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.892 Taşıt alımları 

— 487 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe isteııeu Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

)00 000 1 500 000 1 500 000 

:î 000 000 3 000 000 

400 000 500 000 500 000 
75 000 300 000 300 000 

2 500 000 7 000 000 7 000 000 
290 000 

500 000 15 (530 000 15 630 000 

500 000 ! 075 000 1 075 000 

(500 000 2 000 000 2 000 000 
75 000 300 000 300 000 
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Bölüm Madde Öd enesin 

İLKOKULLAR VE YATILI BÖLGE 
OKULLARI 

23.894 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.895 Taşıt alımları 
SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜSÜ 

0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

23.897 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
PLÂNLAMA, ARAŞTIRMA VE KOOR
DİNASYON DAİRESİ 

23.898 Taşıt alımları 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ Bölümü toplamı 
23.000 MAKİNA, TEÇIÜZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

— 488 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplaımı 
Lira Lira 

4 000 000 
1 200 000 

[20 000 

700 000 

300 000 

S 000 000 

68 800 000 

137 275 000 

1972 yık için 
Hükümetçe üstenin Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira Lira 

r> 200 ooo 
130 000 

4 500 000 
130 000 

2 151 000 

200 000 

250 000 

432 885 000 

177 386 000 

2 151 000 

200 000 

250 000 

91 869 000 

176 606 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 214 075 000 610 521 000 268 725 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Madde Ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

31.421 BöL'îje yatılı okullar döner sermayesine 
31.422 '3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî 

ve teknik öğretim olkullan döner sermaye
sine 

31.423 İlk öğretmen okulları döner sermayesine 
31.424 Derlet kitapları döner sermayesine 
31.425 6990 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uya

rınca Atatürk Üniversitesi çiftliği döner 
sermayesine 

31.426 336 sayılı Kanunun 5 nci maddesi uya
rınca Karadeniz Teknik Üniversitesi dö
ner sermayesine 

31.427 1184 sayılı Kanunun 40 nci maddesi ge
reğince Devlet Mühendislik ve Mimaıiıl" 
akademileri döner sermayesine 

31.428 1172 sayılı Kanun gereğince Güzel Sanat
lar Akademesi döner sermayesine 

31.420 1472 sayılı Kanunla acılan resmî yüksek 
okulların döner sermavekvine vardım 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Liiu, 

4 840 001 

2 750 000 

40 (XX) 
1 

200 000 

50 000 

400 000 

400 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul eddUen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

4 840 001 

4 550 003 

2 '500 000 

1 
1 

1 200 000 

50 000 

400 000 

400 000 

4 550 003 

4 550 004 

2 500 000 

1 
1 

1 200 000 

50 000 

400 000 

400 000 

1 

4 550 004 
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Bölüm 31; K ki i' odmıeğıi: çeşidi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR, 

32.11 1 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 

/ / - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

1)4.220 Meslekî eğitim m erke/ine yardım olmak 
i s/.e re 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine) 

.'14.240 Fen öğretimini geliştirme projesi için Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
muna 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

34.010 İlâve gıda, yardımı karşılığı olarak Mer
kez Bankasındaki ÇARE'nin fon hesabına 

34.620 Dünya Gıda programından sağlanan gıda 
yardımı karşılığı olarak uygulama fonu 

— 490 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği' .Hükümete e istenen Komisyonca 'kabul ediflien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

32 483 000 37 050 000 37 050 000 

32 463 000 37 050 000 37 050 000 

1 300 000 1 800 000 1 800 000 

I 000 000 1 500 000 l 500 000 

300 000 300 000 300 000 

15 382 782 11 116 201 11 326 761 

2 000 000 2 750 000 2 750 000 

13 382 '780 8 366 200 8 396 200 

19 479 226 15 787 645 15 791 245 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.630 Birleşmiş Milletler Kalkınma programı 
(Bu ödeneğin Dışişleri1 Bakanlığının 16.000 
nci bölüm ve 16.491 nci maddesine, Kara
deniz Teknik Üniversitesi özel fon projesi 
için aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkili
dir.) 
ULUSLARARAS i TEŞEKKÜİıLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.721 Uluslararası kurum-ve derneklere katıl
ma payı 

34.725 UNESCO Türkiye Millî Komisyonuna 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YAR
DIMLAR Kesim toplamı 

35.041 (lüzel sanatlar alanında üstün başarı gös
terenlere teşvik ödülü 

35.642 7117 sayılı Kanuna göre ilkokul öğretmen
leri Sosyal Yardım Sandığına 

35.643 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri öğrenci kantinine yardım 

35.644 Güzel Sanatlar Akademisi öğrenci kanti
nine yardım 

35.048 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğrenci kantinine yardım 

3)5.649 Yüksek teknik okulları öğrenci kantinine 
vardım 

— 491 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul edilen 
Madde Bölüm toplam: Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ı 210 mı 

2 796 444 

2 278 734 
517 710 

2 871 444 

2 363 734 
5H7 710 

2 664 484 

2 353 734 
3110 '750 

28 476 532 27 170 352 39 970 352 

670 000 

10 000 

100 000 

100 000 

25 000 

400 000 

45 000 

735 001 

1 

HOO 000 

100 000 

35 '000 

450 000 

60 000 

1 135 001 

1 

100 000 

100 000 

25 000 

850 000 

60 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.711 Devlet memurları öğle yemeğine, yardım 
(Memur Yardımlaşma Sandığına) 

35.712 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi memurları öğle yemeğine yar
dım (Memurlar Yardım Sandığına) 

35.715 Üniversite ve yüksek okullar nıuhtae öğ
rencilerine ilâç. ve tedavi ve para yardımı 

0 Üniversite ve yüksek okullar muhtaç öğ
rencilerine ilâç ve tedavi ve para yardımı 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
35.730 Prevantoryum - sanatoryum pansiyonuna 

yardım 
0 Memleket içi bilim ve meslek kurumları 

ile gençlik tevekküllerine yapılacak yardım
lar 

35.760 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanun gereğince birliklere ya
pılacak yardımlar 

35.770 Memur çocuklarının pansiyon ücretlerin
den indirmeler karşılığı 

0 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri 
teşekküllere yardımlar 

0 Malazgirt Savağını kutlama törenleri ha
zırlıklarının. gerektirdiği her türlü gider
leri 

— 492 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul edillen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

• ) i 771 

200 

250 

250 

530 

000 

000 

000 

27 796 532 26 435 351 38 435 351 

510 350 510 350 

75 000 75 000 

150 000 150 000 

25 000 

100 000 200 000 200 000 

100 000 

25 000 000 32 000 000 

500 000 ' 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

31.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

35.850 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mi ve Yüksek okulları komimi ve vasatımı 
derneklerine yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLAR! 
Kesim toplamı 

36.311 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan <>eeen 
yıllar borçlan 

36.321 Diğer geçen yıllar borçlan 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

KURUMLARA KATİLMA PAYLARİ VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA YL SAT İN ALMA
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 493 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 000 

400 000 

50 000 
350 000 

4oe ooo 

4 840 001 

32 463 000 
19 479 226 

28 476 532 
400 000 

85 658 759 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediÖJen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

550 003 

50 001 
500 001 

550 003 
5 000 000 

550 003 

550 003 

4 550 003 

37 050 000 
15 787 645 

27 170 352 
550 003 

85 108 003 

50 
500 

001 
001 
1 

4 550 004 

37 050 000 
15 791 245 

39 570 352 
550 003 

97 511 604 
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Rapor 
Karma Bütçe ve Hân Korrâslyomı B&şfkanlığiKa 

Tetkikine vazii'eli kıtındığmıız (;îümrii'k ve Tekel Bakanlığının Î972 malî y\\\ Bütçe teklifini ineelv.dik. 

1. Hizmetin niteliği, yerine getirme şekli, gelişmesi : 

9 . 10 . 19ÖT) gün 2825 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanın uı şümulü Udi ide vazifeli bulunan Bakauhk, genel karakteri ile Hazineye gelir sahtiyan bir 
lluıksayona sahiptir. Analıizınet olara'k Gümrük ve Telkel işlerini tedvir et muktedir. 

Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı ile görevlerini yürütmektedir. 

Merkez teşkilâtı : 
1. —• Müsteşarlık, 
2. ~— Hususi .Kalem Müdürlüğü, 
• '>. -•••• Tekel Genel Müdürlüğü, 
4. ----- Gümrükler Genel Müdürlüğü, 
f > . •-- Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
(i, — Hukuk Müşavirliği, 
7. •— Muhasebe Müdürlüğü, 
8. —• Zat ve iSieil İşleri Müdürlüğü, 
9. — Levazım Müdürlüğü, 

10. — Gümrüjk Muhafaza Müdürlüğü, 
1.1. — Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı, 
12. — Savunma Sekreterliği, 
lo. — Organizasyon ve Metot, Şubesi MüdürJüğümle-.n ibarettir. 

Banlardan Telkel Genel Müdürlüğünün tüze] kişiliği ve katma bütçesi vardır. İstanbul'da bıuunan w t'a.ka.1 kuruiluş Kanununa göre merkez teşki
lâtı olarak mütalâa olunan Tekel. Genel Müdürlüğünün, Ba.ka.nhk ile hiyerarşik iş bağlan; ısı Bakaubktaki Tekel Tetkik ve Mıırak.a.be Heyeti Baskan-
lığı aracılığı ile «ağlanınaiktadır. 

Ayrıca, bu yıl, 1497 savdı 6 . 12 . 1971 günlü Kanunla, bu Bakanlığa bağlı, olarak kurulan ray Knrumu Müessesesinin, Kuruluş hazırlıktan, içerisin
de olduğu öğreni'ISmiştir. 

Taşına te§Qdilâtı : 
İstanbul, İzmir, İskenderun ve Mersin gümrükleri başmüdür I eri ile bu başmüdürlüklere bağlı 20 an [er ve doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı .17 

adet olmak üzere cem'an 37 adet Gümrük Müdürlüğünden ve Gümrük .Yfuha!'a.za, Teşkilât ıra! an ibarettir. 

http://Ka.in.mu
http://Baka.nl1'!-
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Personel durumu : 
Gümrük ve Teke'l Bakanlığının (Tekel Genel Müdürlüğü hariç) 9 . 10 . 1935 gün 2825 sayılı Kanımla, alınmış personel kadrosu yekûnu .1849 dur. Bu 

mliktar bilâhara 22 . 3 . 1954 gün 641.0 sayılı Kanunla 1 745 e inmiştir. 10 , 9 . 1956 gün 6851 sayılı Kanunla, lâğvedilen Gümrük Muhafaza Kııman-
danliığı kadnolariindan Gümrük ve Tekel Bakanlığına ilâveten intikâl e.den .1 631 adet kadro ile Bakanlığın kadro durumu 1956 yalında 3 376 ya yük
selmiştir. 

657 saydı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327 sayılı Kanun icabı Genel Kadro Kanunu ile Maliyece Bakanlığa 3 891 adet kadro tahsisi 
yapılmış, buna ilâveten, Bakanlığın gelişen hizmet ihtiyacını karşdıyabilmek için, muhtelif dereceli, 820 adet kadro istenmiş ve ancak 496 adet kad
ro tahsis edilebilmiştir. Alman bu kadrolara uygun şartları haiz memurların nakli veya lise ve ortaokul mezunları arasında açıdan Devlet memurlu
ğu imtihanını kazanmış kişilerin tâyinleri suretiyle doldurulmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuruluşundan bu yana 40 yd; geçmiş bulun makta dır. Bu sebeple vazife ve hizmetlerinde gerek hizmet bakımın
dan gerekse keyfiyet bakımından önemli artış ve değişiklikler olmuştur. Hal böyle iken günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde teşkilât kanu
nu olsun, Gümrük Kanunu olsun meclislere birkaç defa, gelmiş obuasına rağmen kanunlaşmaları mümkün olamamış, kadük olmuşlardır. Bunlardan 
Gümrük kanunu tasarısı tekrar Geçici Komisyondan geçmek suretiyle Meclis gündemine girmiş olup teşkilât kanunu tasarısı da Meclis Bütçe Komis
yonunda bulunmıaktadı r., 

Devlet Bütçesine büyük ölçüde gelir sağlayıcı niteliği yanında turizm endüstrimizin gelişmesinde de faydalı hizmetleri bulunan Gümrük ve Te
ke!! Bakanlığının iş hacminin artması ile birlikte değişik bir durum da göstermektedir. 

Memleketin Gümrük politikası devamlı inkişaf ve değişikliği ica.bettirmekledir. Bunun yanında GA.TT Gümrük İşbirliği Konseyi, Ortak Pazar, 
Türkiye, İran ve Pakistan'la akdedilmiş bulunan Bölgesel İşbirliği (P.C.D.) gibi anlaşmalar hizmetin şümul ve (»nemini artın niştir.' 

•Ayrıca son yıllarda yabancı ülkelerde çalışan ve miktarı her yıl fazlalaşan Türk işçilerinin ve yabancı turistlerin her (türlü Gümrük işlemleri 
iş hacminin büyük ölçüde arnnş olduğunu göstermoktediir. 13una paralel olarak Gümrük geliri Bakanlığın 'kurulusundan bu yana her yıl % 17 riis-
betinde bir gelişme takibederek 70 misli artmış ve genel gelir için % 25 oranında müstakar bir artış seyri takibetmiştir. Buna mukabil Bakanlığın per
sonel kadrosunda gereken inkişafın olmadığı ve gerekli reorganizasyon ve teşkilâtlanmanın yapılamadığı müşahede olunmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının hizmet, faaliyet. Devlet bütçesine sağladığı gelir, bu gelirin Devlet, gelirlerindeki miktar ve oranı, Bakanlık büt
çesi ve Devlet bütçesine oranı, gümrükler gelirleri ile ilgili malûmat son seneler itibariyle mukayese ve mütalâa imkânı vermesi bakımından 
aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 
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TABLO : - 1 

Gümrük ve Teikel Bakanlığı Gümrük Mıınaf aza Teşkiılâtmca, ıs on 5 yıl ininde yakalanan kaçak eş yanın ortalama durumu 

(İirlsto ve eıkı'sOı ynıka innan eşya ve dövizlerin 
kıy nı (ti tura ;-ı 

Soneler : (Tl.) 

.1960 1-1 107 007 
1.9(57 17 090 21-7 
1908 "14 <>S7 K:)8 
.1909 20 000 005 
1970 40 090 000 
1971. 21 007 702 ( 11 nyhk inaklardır.) 

TABLO : 2 

1961 - 1971 yıllarında Devlet gelir bütçesi tahminleri ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ge
lirleri (Tekel dâhil) tahminleri ve oranı 

Devlet gelir Bakanlık goli r 
tali inini tahmini 

Seneler milyon Tl. milyon Tl. Of nisbeti 

1901 
19Ö2 
1900 
1.1)64 

4900 
.1906 
1:967 
1968 
.1969 
4970 
1971. 

18.67'K 
10.114 
L2.1ÜL 
L3.025 
44.024 
46.075 
4;8j040 
20.71:2 
24.497 
28.260 
06.292 

4.090 
1.002 
1.709 
(2.071 
2.040 
0.691 
4.947 
5.045 
0.800 
0.488 
7.217 

0,20 
o.io 
0.14 
0.20 
0.15 
0.22 
0.27 
0.25 
0.27 
0.20 
0.19 
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TABLO : 3 

1965 - 1971 yılları'nda gerçekleşen gümrük gelirleri ile fiilî tahsilat miktarları 

(i e re eki eş en. 
gelir Tahsil fit Fark 

Seneler 

1965 
1966 
1967 
1968 
19G9 
1970 
1971 

i n i İyon Tl'. 

3.256 
3.69 L 
4.947 
5.315 
•6.815 
6.465 
7.218 

mi yon TJ. 

2.941 
3.473 
4.021 
4.515 
4.457 
5.157 
5.227 

îiuilyon Tl. 

313 
217 
925 
799 
357 

1,507 
(Ekim sonu) 

1969 yılındaki tahminle tahsilat aracındaki önemli fark 4/4, 6183, 5383 sayılı kanını]ar icabı yapılan »iimriik tecili indiıimi ve bâzı resmî 
dairelerin borçlarını zamanında ödememesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
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TABLO : 4 

1967 - 1971 yıllarında g-enel masraf bütçesiyle Bakanlığın bu bütçelere katkısı (Tekel gelirleri 
hariç), giderleri ve çeşitli oranlar 

Not 

(kuıiül bütçe (ıMi'lyonTl,) 
.1 tabanlığın bütçeye katkısı (Milyon Tl.) 
Bakanlık bütçesi (Milyon Tl.) 
Bakanlık katkısının geınel bütçeye oranı 
Bakanlık bütçesinin genel bütçeye oranı 
Bakanlık katkısına ((gelirine) oram 
(le.nel bütçe artışı 
Bakanlık katkısı artışı 
Bakanlık bütçesi artışı (Tekel gelirleri hariç) 

1967 .1.908 .1969 

18.81:] 
4.021 

48 
0.21 
1.0025 
0.0121 
0.1.2 
0.16 
0.02 

21.612 
4.021 

48 
0.21 
0.0022 
0.010 
0.15 
0.12 
0.01 

25.696 
4.457 

55 
0.17 
0.0021 
0.0125 
0.20 
0.01 
0.14 

(*) 

(*#) 
/**#\ 

(*) Tekel gelirleri hariç. 
(**) 1969 yılındaki vergi iadesi -ve teciller nedeniyle azalma görülmektedir. 
•(***) Yatırım harcamalarında (4 696 000) liralık artış nedeniyle oran yükselmiştir 



34 — Gümrük ve Tekel Bakanlığı — 501 

TABLO 

(tone! büte,e (Milyon Tl.) 
Ba;ka,ni!ciğın bütejeye kaıtkısL (Milyon Tl.) (*) 
Baica/nkk hütçc-si (Milyon TL) 
Balkıaaılıik kıaitik ısımın «"onioil bütçe oranı 
Bafka/nblk bütecaiınlkı gymû bütçeye oranı 
Bsaikia.ii.lilk kaitikısma (Gelirine) oranı 
(ton/?/! bütçe arıt/ışı 
Btıkauılık katkısı artışı 
Bsıkaınilruk bütçesi artışı (Tekel gol'irkmi ha;ri<:) 0.00-1 :(*****) — 

Not 

4 ün devamı 
1970 

28.860 
5.157 
55 
0.15 
O.0O18 
0.0122 
0.12 
—. 

1971 

38.471 
7.218 
13 (« 
0.25 
0.00045 
0.0018 
0.34 
0.75 

(*) Tekel gelirleri hariç. 
(****) Personel giderleriyle ilgili bilûmum masraflar Maliye Bakanlığınca yapılmış olduğundan 

(**#**J Personel giderleri Maliye Bakanlığında olduğundan mukayese yapılmamıştır. 

http://Bsaikia.ii.lilk
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Yukardaiki tabloların tetkikinden anlaşılacağı üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı gümrük ve tekel gelirleri, gelir bütçemize 1/3 liraya yakm 

bir katkıda bulunmaktadır. Masraf olarak ise genel bütçenin 0,0018 oranı ile ancak binde ikiye yakın bir yer tutmaktadır. 

II - Yatırımlar ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrük yönünden, esas itibariyle bir yatırım kuruluşu olmayıp, hizmetlerinin gereği olarak, ihtiyacı karşılığı 
ve büyük ölçüde Baymdırlılk Bakanlığı aracılığı ile yatırım yapılmalktadır. Bu itibarla genel bütçenin yatırım haomi içinde bakanlığın yatırımları 
çok cüzi bir yer almaktadır. Bununla beraber yurdun çok müşkül şartları bulunan yerlerdeki Gümrük ve Tekel Bakanlığı görev ünitelerinin bilhas
sa meskûn sahalardan uzak ve çoğunlukla memleketimiz sınırlarında bulunan gümrük kapılarındaki idare binası ve vazifelilerin konut ihtiyacı
nın önem ve ağırlığı bulunduğu bir gerçektir. 

ıSon 5 yıl için yatırımların seyri şöyledir : 
I - 1968 yılında verilen toplam (5 747 000) Türk liralık yatırımın, proje değişikliği nedeniyle yapılamıyan ve 1971 programına alınmış olan 

Dereköy Gümrük idare binası için ayrılmış (671 000) Tl. sı eksiği ile gerçekleşmiş olduğu görülmüştür. 

2. — 1969 yılı yatırımları : 
a) İdare binaları ile ilgili kısmı % 45 gerçekleşmiştir. (5 304 000) lira ödeneğin (2 382 000) lirasının sarf edilebildiği görülmektedir. Tanı 

gerçekleşmenin nedeni; İzmir Gümrük binası proje tadili ve temel sistemindeki fiyat artışından ileri geldiği ve keza Güneydoğu - Anadolu'daki 
Uludere, Çukurca, Özalp, Muradiye, Başkale Gümrük idare binaları ile ilgili kısmı inşaatının yılı içinde geç ihale edilmesi olduğu anlaşılmıştır. 
Güneydoğu - Anadolu'daki adı geçen bu gümrük idare binaları inşaatının, yılı içinde % 80 nin ikmal edilebildiği ve maalesef 1970 yılında öde
nek olmaması sebebiyle de ikmal inşaatılannın 1971 yılına kaldığı görülmüştür. Gerek noksan kalan bu gibi işler için, gerekse diğer yıllara sâri 
devam eden işler için Gümrük ve Tekel Bakanlığı ihtiyaçlarına sarf edilmeık üzere 1971 Bayındırlık Bakanlığı bütçesine (5 300 000) Tl. lık bir 
ödenek konmuş olduğu görülmekte ise de bu miktarın da ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşılmaktadır. 

b) 1969 yılı yatırımları konut inşaatı meyanında bulunan ve (1 027 000) Tl. sı ödenek verilmiş olan Kapıkule konut inşaatı yılı içinde 
(648 000) Tl. sı sarf edilerek % 63 oranında gerçekleştiği görülmüştür. Tamamının gerçekleşememesi Kapıkule'de/ki kamulaştırma işinin gecikme
sinden ileri geldiği ifade olunmuştur. İşin ikmali 1970 yılında ele alınmış ise de Kapıkule sahasının yeniden tanzimi sebebiyle ertelendiği ve ko
nunun hallinin 1971 yılına kaldığı anlaşılmıştır. 

c) 1969 yatırımlarından deniz motoru inşası işi, yılı içinde '% 70 nakdi, % 50 fizikî gerçekleşme göstermiştir. Konu sari mukaveleli olup, 
1970 yılında devam ettiği anlaşılmaktadır. 

d) 1969 yatırımları meyanında bakanlığa taşıt alımı için (1 179 000) lira ödenek verilmiş ve fakat bütçede tasarruf sağlanmasını öngören 
tedbirler nedeniyle bu ödenekten (210 000) lirası sarf edilerek, alınması gerekli 17 araçtan 2 adedinin alınabildiği görülmüştür. 

3. — 1970 yılı yaıtımımları : 
a) Bütçeye konulmuş olan (1 342 000) Tl. sı ödenekten (727 000) Tl. sı keşif bedelli Kapıkule sahasının yeniden tanzimi nedeniyle erteleme 

yüzünden konut yatırımları yılı içinde % 47 gerçekleşebileceği anlaşılmaktadır. 
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ib) 1969 yılından sirayet eden işler beyanında bulunan deniz motoru inşaatının ikmali için 1970 yılında (1 269 000) Tl. sı ödenek verilmiştir. 
Ancak yurt dışından getirilmesi zorunlu motor ve malzemeleri için döviz tahsisinin gecikmesi sebebiyle bu işin 1970 yılında da ikmal edilemiye-
ceği ve 1971 yılma sirayet edeceği (108 000) Tl. lık dövizinin halen edilmiş olduğunun anlaşılmasına rağmen bdr zaruret olmaktadır. Kaldı ki, 
tahsisi yapılmış olan (108 00'0) Tl. lık zaruri ithal edilecek kısım için develüasyon sebebiyle (648 000) Tl. lık bir ilâve ödeneğe ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. Bu miktar ödeneğin bu yatırımın ikmali için 1971 bütçesine konulması zorunlu bulunmaktadır. 

4. — 1971 yılı ya/tiranları : 
a) 1969 yılı yatırımlarından % 20 eksik kalan Güneydoğu - Anadolu'daki Uludere, Çukurca, Özalp, Muradiye, Başkale Gümrük kapıları ida

re binalarının ikmal inşaatı ile, devam eden işler meyanmda olan Dereköy, Habur gümrük binaları ve kısmen devam eden ve kısmen yeni proje 
gereği olan Kapıkule, Karakale gümrük kapıları sahasının tanzimi ve idare binaları için Bayındırlık Bakanlığı 1971 yılı Bütçesine (5 300 000) 
Tl. sı ödenek teklif edildiği görülmektedir. Bu miktar ödenekle 1971 mali yılı içinde Habur ve Dereköy inşaatılarının bir kısmı ile İzmir Güm
rükleri Başmüdürlük binasının zemin çalışmaları ve Kapıkule tesislerinin tamamı ikmal edilecektir. 

b) Habur, Kapıkule ve Kapıköy gümrük kapılarında inşa olunacak memur konutları için, projelerine karşılık (1 405 000) Tl. lık bir öde
nek 1971 yılı Bütçesine teklif olunan ödenekten % 70 i gerçekleştirilmiştir. 

e) Kapıkule gümrük kapısı sahasının ihtiyaca göre tanzimi için bakanlığın 1971 yılı Bütçesi transfer harcamaları kısmına (1 858 000) Tl. İlik 
ödenek ile gerekli sahalar kamulaştırılmıştır. 

5. — 1972 yatırmaları : 
1972 malî yılı içinde bakanlıkça yapılacak yatırını miktarı (4 164) Tl. idare binaları ve (2 335 000) Tl. da konut sektöründe olmak üzere 

(6 499 000) Tl. sına baliğ olacaktır. 
Bu ödenek evvelce ihale edilmiş olan işlerin ikmali için olup, 1972 yılı içinde yeni yatırımlar için bakanlıkça istenilen (24 258 000) Tl. lık 

tahsisat Devlet Plânlama teşkilâtınca kabul edilmemişti!'. Ancak, Trakya'da Yunan hududu üzerinde bulunan İpsala gümrük kapısı sahasının 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde genişletilmesi için kamulaştırma bölümüne (1 000 000) Tl. lık ödenek ayrılabilmiştir. 

27/ - Geçen yıllar bütçe uygulaması : 

Konunun yatırımlar, sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili kısmı bölüm II, de yatırımlar bahsinde zikredilmiştir. 
Cari harcamalarla ilgili kısmına gelince; tetkikat ve mütalâalarımız personelle ilgili harcamaların dışındaki harcamalar için aşağıda arz edil

miştir. 
1967 
1968 
1969 
1970 

4 252 002 
4 391 369 
5 427 326 
5 330 296 

3 968 513 
4 422 751 
4 336 874 
4 251 572 

— 383 489 
— 31 382 
— 1 090 452 
— 1 078 724 

132 129,28 
136 940,88 
448 483,04 
850 000,00 
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Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere 1967 - 1970 yıllarında bakanlık cari masraflarından (383 489 -f- i 09ü 452 4- 1 078 724 = 2 552 665 
— 31 382 — 2 521 283 —• sı tasarruf yapılmış, buna mukabil yılları içinde talebedilmiş olan aktarma tekliflerinin gere<4d eşmemesinden ceman 
(1 567 552,20) Tl. sı borçlu kalınmıştır. 

Tetkikatınıızda fazla yapılmış olan harcamaların basılı kâğıt, yakacak, aydınlatma, telefon PTT hizmetleri, kara ve deniz vasıtalara işletme 
ve onarma giderleri gibi harcama maddelerine inhisar (ittiği görülmüştür. Oeşitli Devlet kuruluşlarına olan bu borcun Maliye Bakanlığı bütçesine 
konan ödenekten ve düyun tertibinden ödenmesi gerekmektedir. 

Konunun 1971 yılı harcamaları ile olan kısmına gelince, halen dördüncü üç aylık ödeneklerin serbest bırakılmaması sebebiyle kesin bir sonuca 
varılamamışsa da 1971 malî yılı içerisinde tüketim malları ile hizmetlerde vukua gelen fiyat; yükselmeleri sebebiyle mevcut ödenekle hizmet
lerin karşılanmasına, inıikân olmadığı müşahadeedil.nıişıtir. 

Netice itibariyle Gümrük ve Tekel Bakanlığı cari harcamalarında personelle ilgili giderler dışında geçen yıllardan kalan borç miktarı da na
zara alındıkça, bütçe üdeneikleri altında ve tasarruf! zihniyetine uygun bir tatbikat ve harcama yapıldığı neticesine varılmıştır. 

Ayrıca geçmiş yıllarda büyük mikyasta ve bütçelerin, tertip ve bünyesini ihlâl edecek, mahiyette aktarmalara rasl anmamıştır. Aydınlatma, 
PTT giderleri, yayın ahım ve giderleri, makina teçhizat onanımı gibi maddelerdeki ödeneklerin kifayet sizliği sebebiyle, bakanlık yetkisine giren 
cüzi ve normal miktar ve mahiyette aktarmalar yapıldığı görülmüştür. 

Keza geçmiş yıllarda ek ödenek talebi yapıİManın ve ancak 1971 yılında PTT hizmetleriyle gümrük ambarlarında bulunan eşyaların tasfi
yesi için cık ödenek talebinde bulunulmuş ve tas üye için (1 000 000) Tl. lık bir ek ödenek alınmıştır. 

Ayrıca Devlet dairelerinin bütçe yıllarının son aylarında bütçede ödenek yanmasın düşüncesiyle fuzuli harcama yapılıp yapılmadığı yolundaki 
iddia ve temayülün bakanlık bütçeleri uygulama unda tetkiki yapılmış, cari harcamaların personelle ilgili giderleri dışındaki kalemlerde 1967 
bütçe yılının son üç ayında harcamaların ödenek toplamına oranının 0.078 son ayındaki harc.amala.riu ödenek toplamına oranının 0,02 olduğu gö
rülmüştür. 

Bu, oranlar 1968 bütçe yılında son üç ay için 0,052, son ay için 0.013, 1969 yılında son üç ay için 0,031 son ay için 0,008, 1970 bütçe yılında 
san üç ay için 0,037, son ay için 0,010 olarak ilgililerce ifade edilmiştir. 

1971 bütçe yılı son üç ayı ve son ayı henüz idrak edilmemiş olduğu cihetle böyle bir hesaplama, yapmak mümiküu olmamıştır. Yukarda zik
redilen bilgilerden anlaşılacağı üzere bakanlık bütçe uygulamasında son aylarda anormal bir sarfiyat, nıüşahade olunmamıştır. 

IV - Yeni yıl 1972 bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler : 

1. — Bakanlığın yatırını harcamalar], sermaye teşkili ve transfer harcamaları ile ilgili 1972 bütçe teklif iııddki ödeneklerin plân ve programa 
uygun ve plânlamanın vizesini havi olduğu görülmüştür. Ancak bu kısımdaki ödeneklerin yapılmak, istenen işlere kâfi gelmiyeecği de mügahadc 
olunmuştur. 

ıŞöyle ki; Bölüm : II - Sermaye teşkili ve transfer hareamalarınm 1972 ilgili kısmında da arz ve mütalâa olunduğu üzere; 

http://harc.amala.riu
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a) 19712 yılı ieiıı ancak Bakanlığın önceki yıllarda ihaleye bağlanan yatırımlarımın devamını .sağlamak rnaksadiyle (6 499 000) lira ödenek 
ayrılabilmiştir. 

Bakanlığın idare Ibinalan için (T2 828 OOO) konut için, (2 400 OOO) ve genel idare için de (7 980) liralık ki, cem'an (23 208) liralık yatırım 
töklifi Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilmemiş ve Bakanlığa 1972 yılı için yeni hir yatırım imkânı verilmemiştir. 

b) İpsala gümrük kapısı sahasının genişletilmesi için istenilen (1 000 000) liralık ödenek kamulaştırma bölümüne alınabilmiştir. 
c) Çanaiklkalc ve İstanbul Boğazı ile 'Marmara denizinde kaçakçılığın rmeın ve takibi ile vazifeli Bakanlık: 'halen jandanma teşkilâtından ödünç 

aldığı 'bir motorla vazife görmeye çalışmaktadır. 
Bu maksatla 19'69 bütçesinden devreden ve 1971 bütçesiyle verilmiş olan ödenekle ikmâl edilen ıbir 'deniz motoru bir ay kadar sonra bir zaman 

içinde hizmete girecektir. 
Ancak, bu vazife sahasının genişliği nedeniyle tok motorla bu görevin gerclktiği şekilde yapılması mümkün görülememektedir, (b) bölümünde 

de izah edildiği gibi Bakanlığın iki motor daha yaptırılması hususundaki teklifi 1972 yılı için kabul edilmiştir. 
2. Cari harcamalarla illgili mütalâalar : 
a) Bakanlığım fiilî personel 'kadrosu 4 123 adettir. Bu kadro ile geniş hir sahaya değilmiş gümrük hizmet ve görevleri yapılmaya çalışıl

maktadır. 
Bu yıl ilk (kademe olarak alman ve halen karsa tabi tutulan 80 adet yüksek tahsil görmüş elemanın muayene görevlerinde çalıştırılacağı 'mem

nuniyetle; öğrenilmiştir. 
b) Personelle ilgili harcamaların dışındaki cari masraflara gelince : 1972 ödenek tekliflerinde Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hüküm

leri ve hizımet karşılığı göz önünde bulundurulduğu anlaşılmakta ise de Bakanlığın kira giderlerinde 1972 yılındaki (40 000) Tl. artışa rağmen 
ihtiyaca karşılık olmadığı tetikikatıunız esnasında görülmüştür. Zira Bakanlığa -bağlı teşkilâtın büyülk kısmı kira ile tutulmuş binalarda va
zife görmektedir. Mal sahiplerinin 'devamlı kira artırma talepleri mahkemelerden alman kararlarla lâzmıüliera hale gelmekte ve bu sebeplerle 
normal artış tekliflerinin ödenek kifayetsizliği sebeibiyle idarece kabul olunmaması, bilâhara mahkeme masraflarının da iinzimam etmesi sonucu 
Devlete daha fazla bir ödeme yapmaya müncer olduğu görülmektedir. 

Bugüne kadar İskenderun. Gümrükleri Başmüdürlüğü, adliye teşkilâtına ait bir 'binada görev yapmakta idi. Adliyenin de artan ihtiyaç karşı
sında kendilerine ait binanın tahliyesini istemeleri 'zarureti hâsıl olmuş; ve gümrük hizmetlerinin gerektirdiği ziorunlulk karşısımda Başmüdürlüğün 
yeni liman safhasına intikali zaruri görüldüğünden, orada, (1 000 000) lira karşılığında Zirai Donatım Genel Müdürlüğüne ait bir bina kiralan
mıştır. Ancalk bunun ödeneği Bütçede meveııdolmadığındarı bu bölümdeki .ödeneğin (100 000) lira ilâvesi suretiyle (550 000) liraya çıkarılması 
zaruri görülmektedir. 

Ayrıca Bakanlığın D. I). ile Denizcilik Bankasına önemli miktarda kira borcu olduğu ve bütçelerdeki ödenek kifayetsizliği sebebiyle hu (borcun ödene-
mediği ve geçen yıl arttığı ilgililerce ifade olunmuştur. 

Bakanlığın döşeme ve demirbaş, giderleri maddesine 1971 yılında (1 200 000) liralık ödenek 'konmuş ve bu ödenekle gümrük kapıları dâhil 
olmak üzere, küçük kuruluşlardan büyüğe doğru, birçoklarının ihtiyacının giderilmiş olduğu görülmüştür. 1972 yılı bütçesindeki ödenekle de 
geri kalan eksikliklerin ikmâli işine devam edileceği ilgililerce beyan edilmiştir. 

Aydınlatma giderleri maddesindeki geçen yıla nazaran (160 000) liralık fazlalığın hudut kapılarında aydınlatmada kullanılan jenaratörle-
rin mazot fiyatları ile elektrik bedellerine yapılan artış payını karşılamak zaruretiyle konulduğu anlaşılmıştır. 
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Deniz taşıtları, işletme ve onarma giderleri maddesindeki (100 550) liralık fazlalığında mazot fiyatındaki artış farkından ileri geldiği 
görülmüştür.. 

•Bakanlığa bağlı teşkilâtın 280 adetlinde yangından korunın 'malzemesi yok denecek kadar 'ki fayetsiz olduğu ilgililerce ifade olunmuştur. 
iştir. 

Gıeçen yılki raporumuzda ıbıı konuya temas olunarak, kademeli bir zaman vsiusilesi içinde \u>v yıl bütçesine konulacak ödendlcle 'bir sonuca va
rılması te/klifc" olunmuştu. 

Bu yıl bütçesiılle, bu konuda, (120 000) liralık ödenek-(konulduğu ve ıbu şekilde ilk adımın atılmış olduğu 'meüıınunryetl'e müşahede olun
muştur. 

c) Bakanlığın .1*972 Ibütçe teklifinin tetkikinde, hizmeti aksatmayacak tasarruf çareleri üzerinde de durulmuştur. Devletin ıgenel masraf .bütçesi 
içiride, Gümrük ve Tekel Balkanlığı 'masrafları (0,002) civarında mütevazi Ibr yc-v almaktadır. Buna mukabil hikmetin önem, şümul ve ten evini 
her geçen yıl artmaktadır. Bu ölçüler i çinide hizmet aksamadan, Bakanlığın nuütevazi masraf bütçesinden daha da bir 'kısıntı ve tasarruf tedbiri 
mümkün ğörü'le'm en ı işit i r. 

V - Genel düşünce, dilek ve teklifler : 
]9'31 yılımda kurulmuş1 bulunan! Gümrük ve Tekel Baaknlığının vazife ve hizm.'et alanında .süratli ve büyük gelişmeler olmuş, iş hacmi .trt-

mıştur. Bakanlığa bağlı Mikmii şahsiyeti haiz ve katma bütçeli Tekel Genel Müdürlüğünün ar tan ve önem kazanan iştigal konusu yanında, Güm
rük iş ve işlemleri miktar itibariyle artmış, in aidiyet itibariyle de daimta değişen ve inkişaf e elen bir dunum arz etmiştir. 

Dış seyahatler, mıemleketiınizi ziyaret eden yabancı turistler, ithalât iş ve İşıl emilen ile ilgili Gümrük •muameleleri, bugün sayışı 70Ö O0O i bu
lan yabancı m emilek etlerde çalışan Türk işçilerinin çıkışta ve girişte ve tatil münasebetiyle Yurdumuza gel irslerinde yapılan Gümrük mua
meleleri kemiyet1 ve keyfiyet bakımlarından büyük artış göstermekte ve daima değişebilen' bi r mahiyet arz etmektedir. 

Karayolu transit nakliyatının, Uluslararası alanda, husule getirdiği yeni problemleri de bura da zikretmek yerinde olacaktır. 

GA'TT, Ortak Pazar, Gümrük İşbirliği Koarseyi, NATO R. C. I). gibi anlaşmalar icabı Bakanlığın ilişki ve çalışmaları Bakanlığa klâsik 
'bir kuruluşun üstünde günün şart ve icaplarına göre vazife tahmil eden bir durum göstermektedir. Bu sebeplerle Bakanlık kuruluşunun 
reorganizasıyona tâbi tutulması, kaçınılmaz bir zaruret ve hal o'lmuştur. Bu gerçek nedeni iledir, ki, Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuruluş 
Kanununu değiştiren yeni Teşkilât kanunu ta ansı ile Gümrük kanunu tasarısının hazırlandığı Teşkilât kanunu tasarısının Bütçe Mneünıe_ 
ninde bulunlduğu ve Gümrük kanunu tasarısının da Meclis1 •gündemine katlar'girdiği anlaşılmıştır. 

Bu tasarılarını içinde bulunduğumuz dönemde güniünı şartları ve ihtiyaçlarına1 cevap verecek şekilde kanunlaşmasınıu âcil bir ihtiyaç ve zaru
ret olduğu düşüncesiyle temenniye şayan bulmaktayız. 

Keza Bakaidiğın kira ödenekleri ihtiya'cı kaıişılamamakta ve mıahkeme kararı ile alınan k i ra artırmaları Ikızmenın daha fazla ödeme 
yakmasına müncer olmaktadır. Ayrıca Bakanlığın Devlet Demiryıoillam, Denizcilik Bankası gibi Devlet kuruluşlarına eski yıllardan önemli 
kira borcu oldulu ilgililerce bildirilmiştir. 

Gerek yangınldan koruma, gerekse kira giderlerinin bütçenin genel dengesi içinde objektif olarak hakiki karşılıklarının verilmesi ve 
•konması lâzımgeldiğİııe işaret etmek1 isteriz. 

Bu uımumi miütaılâalardam sonra bütçede gerekli görülüjp de yetersizliği anlaşılan ödenekler konusundaki görüşlerimiz de şöyledir : 
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1. 12 340 ncı «tedavi yardımı ve cenaze masrafları» maddesine geçen yıla nazaran (89 590) lira fazla konulmuş ise de; bir evvelki yılın kaf i 
hesabında ilâç fiyatlarının bugüne nazaran daha düşük .olmasına rağmen (470) bin liraya yakın fiili sarfiyat yapıldığı görülmüştür. 

Ayrıca 1971 yılı içinde ödenek yetmemesi sebebiyle (250 000) lira ımuınzam üdenek istenildiği müşahade edilmiştir. 
Bu nedenle bu maddeye (150 000) lira eklenmesinin zaruri bulunduğu, 
2. 12 811 Nolu sürekli görev yolluğu «maddesine 1970 kesin hesabının dununda bir ödenek teklifinde bulunulduğu görülmüştür. 
Bakanlığın görevi icabı, sık ve çok miktarda nakiller yapılmak zaruretiyle karşı karşıya kalınmış olması hasebiyle teklif edilen bu öleneğin 

ihtiyacı karşılayamayacağı ve bu nedenle ödeneğin (100 000) lira ilâve suretiyle (350 000) liraya iblâğı gerekeceği, 

3. 12 813 Nolu «geçici görev yolluğu maddesine teklif edilen ödeneğin 1970 kesinhesabınm dunun da olduğu görülmüştür. 
Bakanlık bünyesinde görevli muayene ve muhafaza memurlarının mahdut bulunması ve bu memurların Turizm ve Hac seferleri 

nedeniyle geçici görevle vazifelendirilmeleri karşısında kalındığı ve halen Bakanlığın bu maddeden (150 000) lira borcu bulunduğu ve yıl sonuna 
kadar da bu borcun Yılbaşı ve Kurban Bayramı tatilleri sebebiyle yurda gelip gidecek işçilerimizn gümrük işlemlerinin daha çabuk yapılmasını 
temin için geçici olarak görevlendirilecek memurlara verilecek istihkak sebebiyle (250 000) liraya ulaşacağı göz önünde bulundurularak bu 
maddeye tefrik edilen ödeneğe ilâveten (120 000) lira eklenmesinin yerinde olacağı bu paranın kifayet etmiyeceği ve kaldıki anlaşmalarla 
bağlı bulunduğu gümrük işbirliği konseyi komiteleri, 

GATT. BCD. Transit ve Ticaret ve Karayolu andlaşmaları, AET Parlâmento Küimisytmu ve ortak pazar gibi bakanlığın mecburen iştirak ede^ 
ceği kongre ve konferanslara iştirak etmek üzere ödeneğin kalmadığı ve malî yıl sonuna kadar ödenecek ödenek de göz önünde bulundurula
rak bu maddeye de (50 000) lira ilâve edilmesinin zaruri'bulunduğu; 

5. 13 120 nci «Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri maddesine» geçen yılda olduğu gibi, (250 000) liralık ödenek konulduğu görülmüştür. 
Geçen yıla nazaran gerek yurda giren ve çıkan dış ülkelerde çalışan işçilerimiz ve turist miktarında vukua gelen büyük miktardaki artma 

ve gerek kâğıt fiatlarındaki yükselme karşısında konulan bu ödeneğin yetmiyeceği konusuna varıldığından bu ödeneğin (100 000) lira artırıla
rak madde yekûnunun (350 000) liraya çıkarılması; 

6. 13 150 «Yakacak alımları ve giderleri» maddesinde hernekadar (350) bin lira kadar bir artış görülmekte ise de bu fazlalık yakıt ve 
akaryakıtlara yapılan zamları karşılayacak durumda görülememekte ve bu arada, Dereköy Habur, Esendere ve Kapıköy kapılarındaki gümrük 
tesi'slcri 1972 yılı başında işletmeye açılacakları göz önünde bulundurulunca buralardaki kalorifer masraflarının bir hayli yekûn tutacağına 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır. Bu nedenlerle bu yerlerin yakacak masraflarını karşılamak üzere bu maddeye de (120 000) lira eklenmesi 
gerekeceği, 

7. 13 380 «Malzeme alımları ve giderleri» maddesine bundan evvelki yıllarda mevcut silâhların bakım ve onârımlariylo mermi ikmallerine 
yetecek kal ar bir ödenek konulduğu müşahade edilmiştir. 

1971 Yılı içerisinde Bakanlığın kimyager kadrolarının ikmal edilmesi sebebiyle lâboratuvarlar faaliyete geçirilmiştir. Ancak, lâbor&tuvarlar-
da da gerekli tahlillerin yapılabilmesi gerekli malzeme ve cihazların temini ile mukayettir. 

Bu sebeble, bu yıl için bu cihazlardan hiç olmazsa bir kısmının sağlanmasının temini için bu maldeye (60 000) lira ilâvesiyle tahsisatın 
(110 000) liraya çıkarılmasının gerektiği, 
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8. 13 410 Posta ve telgraf giderleri maddesinde yer alan ödenek geçen yıla nazaran fazlalık müsalıade edilmekte ise de gerek iş hacminin gün-
be gün artması ve gerekse PTT. hizmetinin % 100 zam görmesi nedeniyle bu ödeneğin kifayet etmiyeceği ve halen de Bakanlıktaki muhaberatın 
durmuş olduğu göz önünde bulundurulursa bu maddedeki ödeneğin geç yıldaki ödenek miktarının 2 katına çıkarılması için (70 000) lira daha 
ilâve yapılmasına kesin zaruret bulunduğu, 

9. 13 530 «Kara Taşıtları işletme ve onarma giderleri» maddesine konulan ödenek Maliye Bakanlığının vermiş olduğu kıstasa uygun bulun
makta isede bakanlığın göırevi icabı bu vasıtaların kaçağın men ve takibi hizmetlerinde görev aldıkları ve ayrıca gümrük kapılarının hemen 
hepsinin meskûn yerlerden 8 - 30 Km. uzakta bulunmaları ve buralarda çalışan memurların bütün, sosyal ihtiyaçlarının bu vasıtalarla gideril
mesi zorunluluğu karşısında mevcut kıstasa göre verilen ödeneğin bu sahalarda kullanılan vasıtalara uygulanamayacağı nedeniyle bu mad
dedeki ödeneğin (450 000) liraya çıkarılmasının uygun olacağı, 

10. 13 540 «Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri» maddesinde yer alan ödenek geçen yıla nazaran (100 000) lira kadar bir artış akar
yakıta yapılan zammı dahi karşılamaktan uzak bulunmaktadır. 

Ayrıca, malûmları olduğu üzere Marmara Denizi ile boğazlar bölgesinde kaçağın men ve takibi hizmeti için bir karakol motoru bir ay önce 
denize indirilmek suretiyle hizmete girmiş bulunmaktadır. 

2500 Hp. Kuvvetinde bir motorla mücelıhez bu teknenin yıllık masrafının (350 000) liranın üstünde olacağı tahmin edilmektedir. 
Bu sebeplerle bu maddeye de asgari (200 000) lira ilâve bir ödenek konulması zaruri görülmektedir. 

11. 13.610 kira maddesine1, mevcut mukavelelere göre ödenek konulduğu, ancak bütçenin hazırlanmasından sonra İskenderun Gümrükleri 
Başmüdürlüğü için bir yer kiralandığı bu yer Adliye binasının bir kısanında görev yapan Başmüdürlüğün, yeni yapılan limana çok uzak düş
mesi), Adliye Bakanlığının binalarının tahliyesi hususundaki devamlı ve haklı talepleri karşısında Bakanlık yeni liman bölgesinde, Zirai Dona
tım Kurumu Genel Müdürlüğüne ait bir binayı yıllığı (100 000) liraya kiralamıştır. Bu (100 000) liralık kira karşılığının ilgili bölüme eklen-
mıasi, 

12. Kapıkule, ipsala, Yayladağı, Ciliveigözii ve Gürbulak Gümrük kapılarında, bulunan 8 adet jenaratörün 5-8 yıldır çalışmakta 'olduğu, sık sık 
arıza yaptıkları öğrenilmiştir. Bu jenaratörlerde:i gerekli randımanın alınması ve elden çıkmalarının önlenmesi için gerekli ^onarımlarının yapılması 
iktiza etmektedir. 

Bu nedenle (16 820) makin'a ve teçthizat onarımı maddesine (30) bin lira ilâvenin gerektiği, 
13. Bakanlığın 1970 ve daha önceki yıllara ait kamu iktisadi teşebbüsleri borçlarının (772 000) ve diğer geçen yıl borçlarının da (140 000) 

lira olduğu, bunlara karşılık Maliye Bakanlığının sadece (95 000) liralık bir ödemek temin edilebildiği, Bakanlık bütçesinin ilgili maddelerine 
(40 000) lira gibi eüz'i> bir ödenek konulduğu görülmüştür. 1971 yılına ait borcunda (800 000) lira. civarında olacağı ilgililerce ifade edilmek
tedir. 
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Bu durum karşısında, Bakanlık borçlarının '2 veya ;> yıJda tasfiye edilmesinin ve İm maksatla bu ydkibütçenin oO.-'İIÜ nen. maddesinin(500 00) 
ve 36.320 nci maddesindeki ödeneğin (50 000) li'-aya. eıkardması, 

Uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 
Raporumuzu Komisyonun tetkik, takdir ve tasviplerine ar/, ederi/. 

RAPORTÖRLER, 

Bolu Milletvekili Diyarbakır Milletvekili 
.11 alil İbrahim. Cop Sabahattin Savcı 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Devlet memurları aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrai'iarı 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

1 285 503 

775 
73 
37 
300 
.10 

000 
000 
600 
000 
OÛO 
1 
1 
1 

12 000 

3 064 246 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüen 

Madde Dölüm toplamı Madde Dölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

77 OÎİ2 «20 

12 214 555 

720 000 
45 000 
45 000 
479 500 
9 000' 

10 '784 564 
131 400 

1 

12 000 

93 650 163 

12 000 

77 032 1020 

12 252 215 

720 000 
45 00O 
45 000 
517 250 
9 000 

10 784 564 
131 400 

1 

12 000 

93 957 823 

85 502 85 502 

1 1 
1 1 

85 500 85 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa. tazminatı 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.571 İş güçlüğü, is riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12.590 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazmi

nat 

ÖDÜLLER Kesim toplamı 

.12.600 Ödül 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumivct veri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12:81i Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 001 

1 

10 000 

1 

1 763 736 

250 
187 

625 
9 

000 
500 
1 

100 
389 

2 529 002 

1 
1 

2 520 000 

9 000 
2 

1 
1 

1 

1 788 481 

250 000 
250 000 

2 

2 

529 002 

1 
1 

320 000 

9 000 
2 

il 
•T! 

625 100 
4 880 

2 058 481 

350 000 
3170 000 

1 

9215 100 
4 380 

185 000 18'5 000 T85 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12J841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 553 481) 

II - Yurt dışı yollukları 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

! 12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 505 000) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLİM İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.100 Diğer alımlar, ve giderler 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edifltem 

Madde Bölüm topla«mı Mad^e Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 230 000 

100 000 

2150 000 

1. 1200 000 
160 000 
500 000 

20 000 

19 000 19 000 jî) 000 

219 000 200 000 200 000 

5 000 
168 750 
100 000 

6 155 425 

5 000 
350 000 
100 000 

6 '871 4'75 

5 000 
200 OOO 
100 000 

7 540 475 

2 000 000 

100 000 

250 000 

800 
80 
750 
20 

000 
000 
000 
O00' 

2 170 000 

100 

300 

800 
80 
870 
20 

000 

000 

000 
000 
000 
000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe (istenen Komisyonca kabul ©dlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri' 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alım ve giderleri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

659 000 

ÎM 000 
50 00 

500 000 
5 000 

10 000 

1 125 000 

1 100 000 

f) 000 

20 000 

745 000 

300 0O0 
400 000 
45 000 

853 000 

9« 000 
'50 000 

mo ooo 
5 €00 
40 000 

1 275 000 

1 200 000 

5 000 
20 000 
50 000 

1 190 000 

530 000 
•600 OOO 

60 000 

933 000 

98 000 
50 000 
740 000 
5 000 
40 000 

1 325 000 

1 200 000 

5 000 
20 000 
100 000 

1 260 000 

600 000 
600 000 
60 000 
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Bölüm. Maddo Ödeneğin çeşidi 

TAŞİT LŞLHTME Ytf ONAKMA (H DÜK
LÜK I Kesim toplamı 

.510 Bakanlık taşıl işletme ve onarma fidec
ileri 

.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

Î.530 Kara taşıtları işletme ve onarma giderleri 
13.540 Deniz taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
KİRA (Ul)KRLKRİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

<İEN"KL YÖNKTlMLH iLtİİLl II.İZMMT 
(} İl) KULE Kİ Kesim toplamı 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

14.160 (lümriik hizmetleri giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonea kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

986 425 1 103 475 1 302 475 

S İK5 '8 if2ü 8 ^25 

42 500 48 000 48 000 
340 «00 '351 000 450 000 

Tm O0O ı695 550 7$5 550 

410 000 4,50 000 550 000 

591 562 683 962 683 962 

205 000 420 000 420 000 

5 000 120 000 1120 000 
200 000 300 000 300 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MALI HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Ntslbeti kanunlarla belirtilmiş kesenek re 
ikramiyeler 

14.48Ü Para taşıma giderleri 

EĞİTİM YE ARAŞTİRMA GİDERLE
Rİ Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.'620 Gizli haber alma giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

1(5.711 'Bakan temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

205 860 105 860 105 860 

188 000 38 000 88 000 
17 860 17 860 T7 '860 

180 700 158 100 158 100 

7 '600 
171 600 
1 500 

5 000 

341 001 

7 600 
150 OOO 

500 

*5 000 

543 501 

7 600 
150 000 

500 

5 000 

662 501 

15 001 117 501 17 501 

15 000 17 500 17 '500 
1 1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul ediHen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

321 000 521 000 640 000 

300 O00 500 000 600 O00 
21. 000 '21 0O0 40 000 

•12 000 12 000 12 00O 

3 064 '246 9-3 .650 M?3 0l3 mi 823 

6 löö 425 6 .8711 475 7 540 475 

591 I5:62 683 B$2 683 962 

341 001 543 '50)1 662 501 

10 104 234 101 761 101 102 856 761 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul iedilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödemeğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 
32,000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 1 850 000 1 000 000 1 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 1 850 O00 1 000 000 1 000 O00 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 2 126 701 126 701 

ÖDÜL, İKRAMIYE, MÜKÂFAT VE 
YARDıMLAR 

35.656 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenle
rin teçhiz, te&fin re kaibir yapma masraf
ları 1 1 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına 
öğle yemeklerine yardım (Gümrük Me
murları Yardımlaşma Sandığına) 1 126 700 

1 

126 700 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

iGEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.3.10 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan «'ecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
3G.G00 Geri yerilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

«6.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

40 000 

388 220 388 220 

40 000 40 000 

388 220 

35 000 
5 000 

348 220 

1 850 000 

2 
388 12120 

35 000 
•5 000 

348 320 

1 000 000 

im 70i 
388 220 

35 000 
5 000 

348 1220 

1 000 000 

1(26 701 
368 2I20-

SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 2 238 222 1 914 921 1 514 921 



tap 

(S 

03 

4) 

UJ 

IT5 



45 — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı — 520 — 

Rapor 
iKaraıa Bütçe Komisyonu [Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1972 yılı Bütçe tasarısı hakkında yedi bölüm halinde Jıazırlanmış raporumuz ilişik olai'ak sunulmuştur. 
Arz olunur. 

BÜTÇ K RAPORTÖRLE Rl 
Kâzım Karaağaçlıoğlu S. Zeki Köseoğlu Ekrem Kangal 

(Afyon Senatörü) (Rize Milletvekili) (Sivas Milletvekili) 

Enerji /ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1972 malî yılı İBütçe raporu 
iGİRİŞ 

«Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı.» 4951 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 . J2 . 1963 tarihinde kurulmuştur. 
Kuruluşu, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk uygulama yılma, rasltyan bu Bakanlık, 1963 ilâ 1907 plân döneminde yapılan (52,8 milyar 

liralık tüm yatırımların % 22,2 si olan 13,9 milyar liralık yatırımı bağlı ve ilgili kuruluşların çalışmaları ile gerçekleştirmiştir. 
İkinci Beş Yılık Plân döneminin ilk yılı olan 1968 de memleketin tüm yatırım programına nazaran bu oran % 31,3, 1 ÎXi9 da % 34,1, 1970 te 

% 38,2 ve 1971 de ise % 39,7 gibi yüksek bir seviyeye ulaşacak şekilde öngörülmüştür. Bu yatırımların 3970 cani l'iya'tla.rı ile sektörlere göre 
dağılışı ve oranları; gerçekleşme durumları aşağıda gösterilmiştir. 

.Sektörler 

—> Demir dışı Metaller San. 
—• Madencilik San. (Ham Pet. Üre. dalı.) 
—• Petrol Ürün. S a. 
— Enerji 
— Kimya (Petrokimya dâhil) 
—• Tarım Sektörü 
—. Diğer Sektörler 

Genel Toplam 

Yıllık 
yatırım 
programı 
(Mil. Tl.) 

725,0 
lalı.) 845,0 

600,0 
2 148,4 

596,9 
2 000,2 
8 079,5 

14 945,0 

Bakanlık 
payı 

(Mil. Tl.) 

710,0 
795,0 
600,0 

2 102,9 
460,0 

1 120,0 
172,3 

5 960,2 

Oranı 
% 

97,9 
94,1 

100 
97,9 
77,1 
515,6 
2,1 

39,7 

1971 Yılı 
11 aylık 
(*) ger

çekleşme 
('Mil. Tl.) 

589,8 
736,2 
315,7 

1 315,4 
360,5 
806,4 
108,0 

4 232,1 

G ere, ek
leşme 
•oranı 

% 

83,1 
•92,6 (*) 
52,(5 
62,5 (•) 
75,1 
72,0 (*) 
62,0 •(*) 

71 

(*) Genel ve Katma Bütçeye dâhil kuruluşların 9 aylık sonuçları dâhildir. 
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Yukardaki tablonun tetkikinden, 1971 yılında reısmî sektöre tevdi edilmiş bulunan yatırını faaliyetleri görevinin % 39,7'si ile yükümlenmiş bu
lunan Bakanlığın (5 960,7) milyon Tl. İlk yatırımı gerçekleştirmek gayretti içinde ön sırayı işgal ettiği açıkça görülecektir. 

1969 ve daha önceki yıllarda hazırlanan ve fakat kanunlaşması mümkün olmıyan Bakanlık Kanunu tasarısı 1971 yılında yeni baştan gözden 
geçirilerek hazırlanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. 

Bu güne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi içinde mütalâa edilen Bakanlık Bütçesi, bu sene müstakillen düzenlenmiş olarak tak
dim edilmiş bulunmaktadır. 

ıBİKİNÖİ BÖLÜM 

Hizmetin 'niteliği 'vs yerine getirilme sekli 

1. Teşkilât Vasife Kanunlariyle belirli hizmetin kapsamı Ve uzun vadeli plâna uygunluk derecesi : 
Yukarda, giriş kısmında da arz edildiği veçhile, üzerinde gerekli çalışmalar bitmiş bulunan «Bakanlık Teşkilât Kanunu» na göre; Memleke

timizin toprak, su, enerji, maden petrol kaynaklarının en uygun bir şekilde araştırılması, planlanması, geliştirilmesi, işletilmesi, kontrol mu
hafazası ve bunlarla ilgili kanun ve tüzükleri hazırlıyarak teklif etmesi ve yönetmeliklerini yapması bu Bakanlığın esas görevlerindendir. 

Bakanlığın bu görevleri ifada tuttuğu genei politika : 
a) Su kaynakları alanında : Su kaynaklarımızın devamlılığım koruyacak, gelecek kuşaklara faydalanabilecekleri şekilde devri imkânlarını 

bozmadan optimum fayda ilkosii uygun şekilde geliştirilmeleri; sulanabilir toprakların mümkün olan kısa sürede sulanması; taşkınlarda can 
ve mal güvenliğinin tesisi içini taşkınları önleyici koruma ve drenaj işlerine artan bir hızla devam edilmesi; dünya ölçülerine uygun düşecek 
şekilde içme, kullanma ve endüstri suyu temin edilmesi esas tutulmuştur. 

b) Maden alanında : Madenlerimizin kısa sürede, modern tekniğe uygun bir şekilde aranması, özellikle imtiyazı Etibank ve TKİ Kurumu 
ulhdclerinde bulunan maden sahalarının hakiki rezerv durumlarının tespiti istikametinde yapılan çalışmaların etken bir şekilde sürdürülmesi, 
üretimlerin plân hedeflerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, ham cevher yerine daha ziyade yarı işlenmiş veya işlenmiş cevher ihracı gibi 
hususlar, maden politikasının temelini teşkil eder. 

e) Enerji alanında : Sanayiin ve diğer tüketici alanların ihtiyacı olan taşkömürü, linyit ve elektriğin yeterli, sürekli, güvenli ve ucuza sağ
lanması esastır. 

d) Petrol alanında : Yurt ihtiyacının tamamının iç kaynaklardan sağlanması, ürün ithaline genellikle yer verilmemesi, imkân olursa petrol 
oıhracoden bir ülke haline gelinmesi politikanın çsasmı teşkil etmektedir. 

2. Teşkilât Kanununun yokluğu ve uygulamada karşılaşılan problemler : 
Henüz Teşkilât Kanunu olmıyan Bakanlık, sekiz yıllık hizmet süresi zarfında, her ne kadar İdari hizmetlerini akstamadan yürütebilmiş ise 

de, bu husus büyük çapta bağlı ve ilgili kurumlarının yardımlaniyle mümkün olabilmiştir. 
Diğer taraftan, Teşkilât Kanunu ve kadroların olmaması sobobiyle belirli bir personel politikasının takibi de mümkün olamamıştır. 
Bakanlığın karşılaştığı, bu müşküllerin izalesi ^e daha rahat bir çalışma ortamına girmesi: a^cak, Bakanlığın Teşkilât Kanununun biran evvel 

çıkmasına bağlı bulunmaktadır. Bu itibrla, Bakanlıkça hazırlanarak sevk edilmiş bulunan, kanun tasarısının biran önce kanunlaşması gerekmektedir. 
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3. Bakardık (bağlı ve ilgili kurumları ve hizmetleri : 
4951 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan 7 . 2 . 1964 tarih ve 76 - 488 - 469 sayılı Başbakanlık emri ile, özel kanunları bulunan aşağıdaki kurum

lar da bu bakanlığa bağlanmış veya illgilendiriİ!miştir. (Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği bilindiği üzere bilâhara Başbakanlığa bağlan
mıştır.) 

A) Bağlı kurumlar : 
— Petrol Dairesi Reisliği (Bakana bağlı ve 'Katma Bütçeli) 
— Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ('Katma (Bütçesi) 
— Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü, (Genel Bütçeden yardım) 
— Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü (Genel Bütçeden yardım) 

B) İlgili kurumlar : 
a) Sermayesinin tamamı Devlete aitdolan İktisadi Devlet Teşekkülleri; 
— Etibank Genel Müdürlüğü, 
— Türkiye Kömür İşletmeleri Kuranın Genel Müdürlüğü, 
— Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü, b) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete, Devletle birlikte İktisadi Devlet Teşekküllerine 

ait Kamu iktisadi Teşebbüsleri; 
e) Kanunla kurulmuş Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
— Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü, 
— Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü, 
—Petkim Petrokimya A. Ş. Genel. Müdürlüğü, 

Bakanlık bağlı ve ilgili kurumları hizmetleri hakkında bilgiler aşağıda verilmiştir. 

A) Bağlı kurumlar : 
1. Petrol Dairesi (Bakana bağlı) : 
Bu daire katma bütçeli olup, faaliyetlerine dair raporu tarafımızdan ayrıca, hazırlanmış ve (sunulmuştur. 
2. Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü : 
Mezkûr Genel Müdürlük, Katma Bütçeli olup, faaliyetlerine dair raporu ayrıca hazırlanmış ve takdim edilmiştir. 

3. Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü : 
2804 sayılı Kanunla, 19*Î5 yılında tüzel kişiliği haiz ve öızel huku'k hükümlerine bağlı bir şekilde kurulmuş bulunan Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü, Türkiye Maden Envanterinin çıkarılması; yurdumuzun yeraltı servetinin aranıp bulunması, rezerv, kalite ve teknolojik özelliklerinin 
tespit edilmesi ve değerlendirilme imkânlarının araştırılması; madenlerin dalha verimli bir şekilde işletilmesine ilişkin usul ve metotların tetldki 
ve memleketimiz jeolojik yapısının ortaya çıkarılmasiylc ilgilenmekte ve bu konularda çalışacak Türk Mühendis, teknisyen, uzman ve işçilerinin 
yetiştirilmesi hizmeti erini yürütmektedir. 



45 — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bafcanîığı — 523 — 

4. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü : 
YAFA, .1.935 yılında 2819 sayılı Kanuna göre, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine bağlı olarak kurulmuştur. Başlıca görevi yurdumuz-

<da mevcut enerji kaynaklarını etüdederok bunların sağlıyaeağı imkânları meydana çıkarmak ve bunlar arasında elektrik enerjisi ve politika
sına uygun olanlarını tespit ederek Türkiye'nin elektriklendirme plânlarım hazırlamak, plâna giren tesislerin projelerini tanzim etmek, elektrik
le ilgili istatistikleri tutmaktır. 

Ancak. 15 . 7 . 1970 te kabul edilmiş bulunan 131.2 sayılı «Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu» ile, EİE tarafından yapıl a gelmekte olan elektrik 
plânlaması ve istatistikle ilgili hizmetler TEK'na verilmiştir. 

KİMİ. halen bu hizmetler dışındaki işlerine devam etmektedir. 
Ancak 2819 sayılı Kanunun günün şartlarına uydurularak idarenin her türlü mühendislik, araştırma, etüt ve plânlama işleri yapacak bir du

rum (Türkiye ..Mühendislik Hizmetleri Kurulu - TİrMKlTE-) haline getirilmesi için 1971 senesinde çalışmalar yapılmış, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığınca bu hususta hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa ve dolayısiyle diğer ilgili mercilere sunulmuş bulunmaktadır. TÜMKUR'un biran 
önce gerçekleştirilerek, KİEİ İdaresinin bu alanda işe başlaması faydalı sonuçlar verecektir. 

B) İlgili kurumlar : 
1. Etitoank Genel Müdürlüğü : 
19:>5 yılında maden ve enerji alanında çalışmak üzere 2805 sayılı Kanunla kurulmuş ve bilâhara 1957 yılında faaliyetine bankacılık da ka

tılmış bulunan Etibank 1912 sayılı Kanımla Türkiye Elektrik Kurumunun kurulması dolayısiyle çalışmaları 25 . 10 . 1970 tarihindne itibaren sa
dece mailen kaynaklarımızın değerlendirilmesine ve bankaeılığa inhisar ettirilmiştir'. 

440 sayılı Kamımın geçici 1 nci maddesine göre teşkil olunan Yeniden Düzenleme Komisyonu tarafından tesibit edilen esaslara göre Etibank 
kuruluş kanunu tasarısı hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve fakat, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin reorganizasyonu ça
lışmalarının sonuçlarına göre hareket edilmek üzere Hükümetçe geri alınmıştır. 

i'zıın. süredir üzerinde durulan, Etibankm bankacılık kısmının Denizcilik Bankası ve Sümerbankın bankacılık kışı m kiriyle birleştirilmesi konusu, 
Haziran 1971 ayında müzakereye arz edilmiş; Başbakan Yardımcısı tarafından problemin halli görevi Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne veril
miştir. 

A.skiidvi. kakın ve babına.d:a zıaımaaı zmmm intikal «don bu konu Etıitoınılvinınievdualtmjikfernınıi ve kredi işlemlerini olumsuz şekilde etkilemektedir. 
2. Türkiye Elektrik Kurumu Getael Müdürlüğü : 
! Jütün dünyada olduğu gibi, Türkiye'de elektrik işlerinin, bir elde toplanmasında fayda ve teknik gerek, 0 - 11 Nisan 1963 tarihinde topla

nan. «Türkiye 1 nci İst işar i Enerji Kongresi» nde ilk defa yarı resmî olarak ele alınmıştır. 
Bunun için. gerekli örgütle ilgili ilk kanun tasarısı 1959 yılında T. B. M. Meclisine sunulmuş ise de, belediyelerin büyük baskısı yönünden, ka

nunlaşamamıştır. 
İkinci kez, 196:] yılında, tekrar Meclise gelmiş, fakat yine kanunlaşması mümkün olamamıştır. Bu tasarı, "1905 ve 1969 yıllarında tekrar Meclis

ler*1 gelmiş ve nihayet 15 Temmuz 1970 talihinde kabul ve 25 Ekim 1970 tarihinde de yürürlüğe giren l.'î 12 sayılı Kanunla; 
Yurdun ihtiyacı olan elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak; bu amaçla genel plân ve programları hazırlamak' gerekli tesisle

ri yapmak; köy elekti iklendiriitneini temin etmek ve faaliyet konulariyle ilgili makina cihaz ve malzemeleri imal etmek üzere Türkiye 
Kleklrik Kurumu kurulmuştur-. 
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Türkiye Elektrik Kurumu, kısa adiyle TEK, 20 milyar Tl. sermayeli bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 
3. Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu G-enel Müdürlüğü : 
ıG'974 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu «TKİ» taşkömürü, linyit, turp gibi kömür madenlerini aramak ve 

işletmek, bunlardan kok; briket ve bilcümle tâli maddeler imal, istihsal ile kömür tevdii ve satışım yapmak ve Mahrukat Kanunumın verdiği 
görevleri ifa etmek gibi hizmetlerle yükümlüdür. 

4. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 
1954 yılında 6327 sayılı Kanun ile kurulmuş bulunan TPAO, petrol ameliyeleri yapmak, petrol ürünlerini alım, satım ve dağıtımı islerinde 

faaliyet göstermekle görevlendirilmiştir. 
5. Pet'kim Petrokimya A. Ş. : 
Şirket 6327 sayılı TPAO Kanunu hükümleri ıger eğince ve Türk Ticaret Kanununa, göre kurulmuş olup, petrol müştaklarından yeni kimya mad

deleri üretmek amacını gütmektedir. Ayrı bir teşkilât ve görev kanununa sahip değildir. 

6. Petrıol Ofisi Genel Müdürlüğü : 
12 . 2 . 1941 tarihinde, 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa istinaden K/103 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı ile kurulan Petrol Ofisi, halk 

ve millî savunma ihtiyaçları için lüzumlu petrol ve müştaklarını satmalmak depolamak ve satmak görevi ile yükümlüdür. 
Kendisine ayrıca K/1092 sayılı Karar ile de NATO akaryakıt tesisleri ve boru hatlarını işletilmesi görev olarak verilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin, gelişmesine ait istatistik! malûmat ile ileriki yıllara ait program ve düşünceler 
A) Bakanlık : 
Bu yıla kadar bakanlığın bütçesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi ile birlikte tanzi m edilmekte iken, bu yıl müstakil olarak hazır

lanmış bulunmaktadır. 
Bakanlığın geçen yıl bütçe ödenekleri ile bu yıla ait teklif bütçesi karşılaştırılmalı olarak aşağıda belirtilmiştir. 

1971 bütçe rakamı 1972 bütçe teklifi 
Bütee ölenekleri (1 000 Tl.) (1 000Tl.) 

(A/ l ) Cari harcamalar 2 122,8 10 547,1 
(A/2) Yatırım harcamaları 231 130,0 273 200,0 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 75 050,2 G2,7 

Cari harcamalardald artış genellikle, bu yıl personel maaşlarının bütçe tekliflerinde gösteril iniş olması ve diğer cari harcamalardaki fiyat 
artışlarından ileri gıelımcktedir. 

Yatırım harcamaları ödeneği genel toplamında 'geçen yıla nazaran (41 070 000) liralık bir artış görülmektedir. 
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Bu, gerek Bakanlık Maden Dairesi Başkanlığı, gerekse MTA l^ııstitii:;ü uhdelerine, kalkınma, plân ve programları uyarınca tevdi edilmiş gö
revlerin en iyi şekilde yerme getirilme amacına gütmekten ileri gelmektedir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalarının malî transferler bölümünde, köy elektrifikasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere TEK Genel 
Müdürlüğüne yardım olarak 1971 yılı bütçesinde yer alan (75 000 000) Tl. nın. bu yılkı bütçede de (90 000 000) yer alması, bakanlıkça talebe-
dilmiş olmasına rağmen, konunun huzurlarınızda karara bağlanması maksadiyle Maliye Bakanlığınca bütçe teklifinden çıkartıldığı öğrenilmiş bu
lunulmaktadır. 

Ayrıca, bakanlık Maden Dairesin de, şube ve servisler itibariyle hareket halinde bulunan tahminen (35 000) adet dosya ile daire arşivinde ya
vaş hareketli- halinde bulunan tahminen (150 000) dosyayı kapsıyanı mekanik bir Bdlgi Bankası ile bunun desteklediği mekanik bir Rapor düzeni 
sistemim meydana getirmek böylece, yurdumuzun maden politikasının tâyininde gerekli bilgi ve analiz ortamını yaratmak, maden sektörü faali
yetleri üzerinde kurulması arzu edilen plânlama, organizasyonu, teşvik ve kontrol faaliyetlerinin yapılmasına destek sağlamak için hazırlanan 
(125 000) Tl. maliyetli «Bilişim Sistemi projesi» çalışmalarını bütçe teklifinin DPT nca vize edilmesini mütaafcıp anılan teşkilâta intikal ettirildi
ğinden! bütçeye ithali mümkün olamamıştır. 

Modern bilişim teknolojisinden yararlanarak rutin ve tekrar edici mahiyetteki bilgi saklama, bilgi mandplâsyonları \ie bilgi akışı aktiviteleri
nin kısa zamanda ve doğru olarak yerine getirilmesi sistemini tesis etmek amacına matuf bu projeye ait (125 000ı) liralık ödeneğin 1972 yılı ba. 
kanlık (A/2) yatırım harcamalarına ilâve edil mesd çok faydalı olacaktır. 

B) Bağlı ve ilgili kurumlar : 
Bağlı ve ilgili kuruluş]ardan katma bütçeli olan DSİ ile Petrol Dairesi hizmetieıinin gelişmesi konusunda gerekli dstatistikî bilgiler, yukarda 

1 nci bölümde sunulacağını belirtmiş olduğumuz raporlarda geniş şekilde yer almış bulunmakta dır. 

(1) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Enstitü, 1935 - 1.97.1 yıllan içinde, yurdumuz maden potansiyelinin ortaya çıkarılması maksadiyk^ (10 000) den façla çeşitli maden ve ham

madde zuhurlarının prospeksiyon ve etüdünü yapmıştır. Ayrıca, bu zuhurlardan önemli görülenler üzerinde arama çalışmalarına geçilerek 
(827 361) M. sondaj (76 097) M. galeri ve kuyu yapılmış bulunmaktadır. 

Enstitü, 1961 yılından beri memleket madenciliğine daha yararlı olabilmek amaciyle, özel şahıslara ait kömür, bakır, kurşun, çinko, civa; 
antimuan, krom, fosfat, lületaşı, bortuzu; fluoıit; asbest, mika, kükürt, manyezit, bitümlü şist' sahalarında ücretsiz etüt ve 'aramalar yapmakta 
dır. Ruhsat sahipleri ile akdedilen tip mukavele gereğince yapılan ve bu çalışmalar sonucunda tesbit edilen rezervim üretimi ve satışı halinde 
enstitüce yapılan etüt ve araıma '.masrafları karşılığı olarak, ilgililerce Hazineye ödemede bulunulmaktadır. 

Enstitünün 36 yıllık (1935 - 1971) toplam giderleri tutarı (988 844 129) Tl. dır. Bunun (92 416 898) liralık kısmı enstitünün kendi kaynak
larından sağladığı gelirlerden, geri kalanı da Hazine yardımından temin edilmiştir. Buna karşılık enstitünün1 çalışmaları sonucu, takribi potansi
yel değeri yüzyirmi milyar lirayı fazlasâylc aşan eeşşitli maden, hammadde ve köımür rezervderi tesbit edilmiştir. 

Enstitünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar, Türkiye'nin maden, çeşitli hammadde ve enerji kaynakları bakımından zengin olduğunu gös
termektedir. Krom, bortuzları civa, mermer, lületaşı ve jeotermik enerji rezervleri bakımından Türkiyemiz dünyanın en zengin ülkeleri arasına 
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girmektedi r . Ayr ıca ; bakır , ant imuan, kurşun, çimko, manyezit, uranyum, linyit, kükür t , fosfat gibi çeşitli maden ve hammadde kaynak la r ı 
'baikımıtıdan da yu rdumuzda geniş jeelojik i m k â n l a r mevculttur. 

Daiha önceki y ı l larda olduğu gibi 1971 yılımla. da. yoğun bölge ça'luşmalarına devam edil iniştir. 1971 yıl ının 9 aylık çalışım a l an sonun
d a 11.5<07 m. d e m i r ; "lö.'OoiO mı. si b a k ı r ; 24.05S m. si kömiür 1 820 m, si kurşun , ç inko; 1 .l;i2m. si pe t ro l ; 2 088 im. si j eo te rmik ; 2Û7'> m. si 
' radyoaktif ; 1 224 m. si fosfat; 525 rn. si diğer maden aramalarınla dönük olmak üzere toplam o la rak 59.464 m. lik sondaj işi yapılmışt ır . 

MTA. Kmıstitülsü 1971 yılında, bilhassa- demir , balkır, kursun - çinko, kömür, radyoakt i f maden , jeotermik enerji ve fosfat pfoj el erine, ge-
rek yur t içi ihtiyacının karşı lanması , gerekse ih raca t ve i thalât ikamesi imkânlar ın ın ge1!iştir ibnesi açifsıüdan, önem vermiştir . 

Yapı I a'îi. çalışmalar sonucunda : Doğu - Karadeniz bölgesinde,, Murgul, Oayeli, Haris it - Köprübaş ı , Sürmene - Kurt lular , Ardeşen - Tunca-
dere 'de bakı r cevherleri rezervleri ; Batı - Aıiıalolu Bölgesinde Duıısunbey, Yenice, İnelgöl, Bilga, İvrindi, I Bayındır'da kurşun - çinko, an t imuan 
zuıhurlan; Merzifon'da bakır, mniliıbden z u h u r l a r ı ; Malatya - tlasanlçelelbi de demir cevheri rezerv le r i Mardin 'de fosfat cevheri rezervi ve 
yuriduu çeşitli yer ler inde kömür, radyoa'klif m aden, jeotermik enerji rezervleri tesibit edilmişti!'. 

Yeralt ı kaynak tarım izm t esintine dair en vau te r çalışmaları eiiım'levsinden olarak ş imdiye k a d a r Türkiye demir, hakir, çinko - kurşun, 
>krom'it, barit , l'lnorit, manganez, asbest, ıımn yezit, sepiolit, zımpara - diaspori! - boklsit, 7>ı• lıt, kükür t , boraks vvolfram - molibden arse-
,11lik - civa - Antimuan, adın ya tak lar ı İsindi k i t ap la r la , Türkiye mermer, civa, diyatonıi t , demi r envanter k i taplar ı neşredilmiş ve ilgililerin 
istifadelerine sunulmuştur . Bunlar dışında, T ü r k i y e arsenik, bakır, ant imuan, 'boksit, bortuzla riı, i'luorit, i'osfat, grafit , manganez, delmir - ok
sit boca lan , Dünya •demir envanter raporlar ı , i lgili lerin istifadelerine sunulmuş durumdaki ir. Ayr ıca Türkiye madencilik faaliyetleri, yev bilim
leri ile ilgili yayınlar yapı lmaktadı r . 

2- Elektrik hicri-Etüt İdaresi : 

VÂVÂ Kıırui!usundan bugüne kadar , bütün su hurimiz üzerinde rasat istasyonları (295 akım ra;sal istasyonu, 9 göl seviye istasyonu, (i meteo
roloji istasyonu, 5.'> aidet sedimant istasyonu faal iyet te , 5 büz yükü. 9 ka r rasat istasyonu) 'kurarak ölçümlerini yapmış ve böylece memle-
•ketim'.r/in baz su aıkım şebekesini tosiıs e tmişt i r . ifaden bu• çalrşmalaıra devanı edilmektedir . I] i V) İdaresi Keban, ( lökçekaya, Seyhaın, Denıir-
fc'öprü, Turfan 11, Kemer, Kadıncık, Asla'ntaş, Xa rıyer, A'lnuış, A'lınus, Kesikkıöprü ve Hazar gibi başlıca1 büyük rezıervuarlı Hidroelektr ik Sant
ral imkânlar ın ın ve diğer birçok akarsu santral i ar ının hidrograf ik, topoğraf ik ve jeolojik etüt ler ini yapmış projeler ini ikmal etmiştir . İda re ay
rıca Türk iye Klcktr ik 'Kurumu kuru lana kadar , bellibaşlı büyiük te rmik santral ler imizin etüt , proje ve enfeirkonnekte sistemini p lânlama işlerini de 
yü rü tmüş tü r . Bu meyanda b i r de Nükleer san t ra l yapı la rak etüdü çalışması ikmal edilmiştir. 

İda ren in son senelerdeki proje çalışmaları daha ziyade Antalya, - Seydişehir 'de k u r u l m a k t a olan alüminyum, teslislerine enerji vermek gaye
siyle projelendiri lmiş olan 540 M W lık M a n a v g a t - Oymapmar HElS. tesisleri ile halen b ü y ü k bir enerji sıkıntısı içerisinde bu lunan Doğu - Kara 
deniz bölgesi h idroelekt r ik imik ânları üzerinde olmuştur. 

iRunıdan başka idare ücre t karş ı l ığ ında çeşitli müesseselere yekûnu yılda 10 milyon Tl. na va ran mühendisl ik hizmetleri de yapmışt ı r . 
3. — Etıbank Genel Müdürlüğü : 
Memleket in maden bankacı l ık sahasında kendisine verilmiş olan görevleri ifa etmekle yükümlü bu lunan Ktibaulkın, Birinci Beş Yıllık Kalkın

ma dönemi içeıüsindeki ve 1968 - 1970 yılı faal iyetleri ile 1971 yılı 11 ayı ve 1972 yılı için öngörülen program değerleri sırasıyle aşağıda göste
ri lmiştir . 
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Maden üretimi 

(Birinci Beş yıl- 1971 yılı 1972 
lıik dönemde 1968 1969 1970 11 aylık üretim 

üretilen üretimi üretimi üretima üretim programı 
Ton Ton 'Ton Ton Ton Ton 

Bakır 
•Krom 
Kükürt 
Bakirli prit 
Kolemanit 
Civa (Saf) 
Kurşun (Kons.) 
Çinko (Kons.) 
Asit sülfürik 
•Boraks 
lAsitborik 
Prit Kons. 
Ferrokrom 
Karpit 
ftodyum tuzu 

129 078 
1 083 330 

111 610 
596 433 
358 584 

251 
8 205 
8 142 

100 156 
259 (*) 
309 (*) 
— 
— 
— 
— 

23 600 
208 250 
24 100 

138 600 
100 150 

75 
2 220 
1 400 

16 652 
6 700 
1 750 

— 
— 
— 
— 

19 270 
254 480 
25 700 

129 843 
106 660 

138 
2 563 
1. 690 

16 253 
.17 779 
6 313 

42 185 
—• 
—. . 
— 

18 951 
280 440 
26 760 
91 108 

162 000 
189 

2 055 
1 884 

16 700 
14 924 
8 467 

70 872 
2 174 
1 169 

— 

16 214 
259 242 

22 183 
57 687 

152 790 
208 

2 207 
1 868 

13 963 
15 675 

8 029 
47 139 

9 219 
9 764 

29 128 

23 050 
330 000 

32 000 
75 000 

200 000 
256 

2 187 
1 929 

63 000 
26 400 
11 000 

184 514 
8 420 
9 300 

75 000 

('•') 1967 yılında başlıyan tecrübe işletmesi üretimidir. 
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Ma'deıü satışları 

Birinci (Beş yıl- 1971 
lık dönemde 1968 1969 1970 11 aylık 1972 yılı 

satılanlar satışları satışları satışları satışı programı 
Ton Ton Ton 'Ton Ton Ton 

(Bakır 
iKro/m 
Kükürt 
Bakirli prit 
Kofemanit 
Oiva 
Kurşun 
Çinko 
Asit Sülfürik 
Boraks 
Asit borik 
Prit Konsa. 
Feırrokrom 
Karpit 
Sodyum, tuzu 

128 
867 
121 
581 
319 

5 
4 
96 

535 
355 
331 (*) 
647 
343 
240 
245 
499 
647 
—. 

1 

—. 
—. 
—. 
—, 

24 421 
195 
23 
141 
94 

2 
11 

927 
348 
164 
750 
79 
437 
660 
537 
572 
434 
— 
—. 
— • 

— 

23 496 
275 
21 
139 
124 

20 
21 
7 

071 
1.9.1. 
319 
530 
128 
233 
308 
262 
871 
141 
-~ 
— 
—. 
— 

16 975 
269 051 
29 223 
85 695 
149 309 

124 
1 003 
143 

12 523 
12 886 
6 964 
13 855 
1 394 
313 
— 

16 
229 
25 
66 
96 

17 
19 
8 
6 
«> 
9 
28 

760 
855 
933 
892 
980 
230 
729 
72 
215 
122 
592 
560 
464 
895 
044 

23 050 
307 200 
34 000 
75 000 
200 000 

256 
1 137 
637 

62 000 
26 400 
11 000 
185 000 
8 500 
9 500 
66 400 

(*) Üretim dışındaki satışlar stoktan yapılmıştır. 
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'Satışlardan elde olunan hasılat miktarları da Birinci Boş Yıl hık dönemde (1 887,6) milyar lira olmuştur. 1968 hasılatı 488,1 milyon Tl. 1969 
hasılatı 555,4 milyon Tl., 1970 hasılatı (İvik dâhil) 559.8 milyon Tl. ve 1971 yılı 11 nei ayın sonunda ise 647,8 milyon Tl. dır. 

Maden dış satışlarından sağlanan döviz ise Birinci Beş Yıllık dönemde 118,7 milyon dolar olmuştur. 1968 yılında 29 . 4 . 1969 yılında 29.5.1970 
yılında 21,5 dolar ve 1971 yılı 11 ııei ay sonunda 43,2 milyon dolardır. 

1956 yılında kurulmuş olan bankacılık örgütünün 1970 sonunda 45 olan şube adedi, 1971 yılı sonunda 49 a yükselmiştir. 
31 . 12 . 1971 tarihi itibariyle : 
Tasarruf mevduatının 575 000 000 
Ticari mevduatın 275 000 000 
Diğer mevduatın 150 000 000 
Nakdî plasmanların 1 000 000 000 
Gayrin akit plasmanların 188 000 000 na baliğ olacağı talimin edilmektedir. 

Şube başına düşen ortalama mevduat (20 408 000) Tl. olup, diğer bankalara nazaran yüksek seviyededir. 
49 şubenin toplam, sermayesi (40 000 000) TL dır. 
Bankacılık örgütü kuruluşlarından 1970 yılı ısonuna kadar net (83 080 091,30) Tl. kâr sağlamış olup, 1971 i'iizyon kfınmn (8 000 000) TL 

civarında olacağı tahmin cdilmekttedir. 

4. — Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) G-enıel Müdürlüğü : 
15 . 7 . 1970 te kabul edilen 1312 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Elektrik Kurumu (THK) Genel Müdürlüğü elektriğin üretim, ile

tim, dağıtım ve ticareti için (su kaynaklarından elektrik üretimi konusunda etüt plânlama ve inşaat projesi hazırlama ve bu projelenin inşaası 
hariç) gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak, istatistik bilgilerini toplamak, köy elektrik! en dinmesini özel 
bir teşkilât kurmak suretiyle yapmak ve köy elektriklendirme fonu yönetmekle görevlendirilmiştir. 

Türkiye Elektrik Kurumu, 1970 yılı sonu itibariyle .1 430 000 kilovat, kurulu güçteki 21 adet santralden 5 974 000 000 kilovat saat enerji 
üretmiş, bunu 10 365 kilometrelik hatlarla ve 1 827 000 kilovat ampeıiik transformatör postalariyle yurda dağıtmıştır. 

TEK, 1971 yılında, kuruluş kanununa uygun olarak daim önce başka kuruluşlar tarafından kurulmuş olan küçük bölge santrallarını devir al
mıştır. 1971 «onunda 669 000 Kw toplam kurulu gücünde 28 hidroelektrik ve 1 090 000 Kw toplanı kurulu gücünde 6 termik santral olmak üze
re 34 üretim tesisine sahip bulunmaktadır. TEK'in sahibolduğu üretim tesislerinin kurulu güçleri toplamı ise 1 759 000 Kvv tır. 

1971 yılında tamamlanan 361 Km. 380 Kw ve 623 Km. 154 Kw tan daha. aşağı gerilimdeki enerji nakil hatları ile TEK ııuıı a nail ot i m ve dağı
tım şebekesinin uzunluğu 11 936 Km. ye ulaşmıştır. 

Türkiye'de elektrik enerjisi üretim tesislerinin sayısı 1969 sonu itibariyle 165 su ve 753 termik olmak üzere 918 dir. 
1970 yılı itibariyle Türkiye'de kentsel yerleşimlerin elektrik durumu şöyledir : 
İl, ilce, bucak ve köy olarak belediyeli yerler 1 331 
İl, ilçe bucak ve köy olarak elektriği olan belediyeler 1 250 
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Türkiye Elektrik Kurumunun beslediği il, il;r, bucaik ve köy 
•olarak elektriği olan belediyeler 780 

Türkiye'deki toplara, köy sayısı 36 000 
Elektriği olan köyler 2 027 
1969 ydı itibariyle nüfus basma yılda Dünyamla, ortalama 1 265, yurdumuzda 219, Yunanistan'da 963, Bulagristan'da 2 04:5, Amerika'da 8 099, 

Ivusya'da, 2 864-, Norveç'te 1 500 kilovateaat elektrik kullanılmaktadır. 
Beş yıllı'k plân dönemleri itibariyle, Türkiye'de tüketim tahminleri söyle olacaktır ; 

1972 11 370 Milyon kilovatsaat 2,1 Milyon kilovat 
1977 22 460 » » 4,3 » » 
1982 38 700 » » 6,970 » » 
1987 65 210 » » 11,370 » » 

4>u ihtiyacın karşılanması için; yerli doğal .'kaynaklarımıza öncelik verilerek; 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde (1972 - 1977) 
1.050 milyon kilovat takarında ve 5 880 milyon kilovatsaat kapasitede 5 termik santralının, 
1.046 milyon kilovat tâkatında ve 7 127 milyon kilovatsaat kapasitede II su santralının, 

İş 1 etm eye ;ıl ı nım al arı öngö rü tm ektedi r. 
ıBu dönemde 2 755 Km, 380 Kw, 3 717 Km. 154 Ivvv, 10 800 Kim. orla gerilimli dağıtım hattı inşa edilecek, yeniden 224 belediye ve 5 000 köy 

elektriklendirilecek, 460 (beldenin dağıtım şebekesi tevsi edilecektir. 

Yine bu dönem için öngörülen yatırımlar .-
1973 2 581 ıJVlilyon Tl. 
1974 3 012 » » 
1975 3 284 » » 
1976 3 411 » » 
1977 3 422 » » 

Toplam 15 710 » » dır. 
1972 yılında TE!K tarafından üretilmesi öngörülen elektrik enerjisinin üretim merkezlerine güre dağılımı aşağıdaki gibi programlanmış bu

lunmaktadır. 
1972 yılı için öngörülen elektrik enerjisi üretimi : 
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Üretim 
Üretim, merkezleri (Milyon K\vlı) 

Termik : 
Çatal ağzı 
iTuncbilek 
(Ambarlı 
ıSoma 
Silâhta i' 
İzmir 
'Hopa 
•(laz türbinleri 

847 000 
831 000 

4 148 340 
302 000 
493 290 
174 000 
45 000 
74 400 

Termik toplam 
Hidrolik : 
Marıyar 
llirf'anlı 
! Kesik köprü 
Demiirlköpru 
Kemer 
Almu« 
Durucasıı 
Kovada 1 i 
Kovada, 1 
Doğanken t 
İikizdere 
V'isera, 
döksu 
Deniz! i 
Dinar 
Kayak oy 
ıSızır 

6 915 030 

514 400 
300 000 
192 000 
227 000 
151 000 

82 000 
2 340 

187 000 
40 000 

103 000 
87 000 

3 335 
G5 000 
10 800 
5 730 

13 000 
37 500 
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Üretim ni'C 

Tortum' 
Hu/jar I ve 
•Çağ - Çağ 
Girteviık 
Engil 
KM 
Ereiş 
Kcrnek 
Silitfke 
Amamı ur 

Hidrolik )fc< 

Toplam (T 

rkezleri 

II 

Dplataı 

ek üretimi) 

((Milyon Kwh) 

100 000 
156 610 
47 800 
17 890 
13 328 
6 637 
1 626 
3 195 
1 923 
1 689 

2 371 403 

9 286 433 

1972 yılı iedıı öngörülen 9 286,4 milyon Kwh lık enerjisinin 6 915.0 milyon Kvvh'ı termik, 2 37.1,4 milyon Kvvh'ı hidrolik kaynaklardan elde 
edilecektir. 

[Birinci 'Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde, yapılan satışlar toplamı 13 752 milyon Kwh olmuştur. 
1968 satışları 4 329,6 milyon Kwh, 1969 satışları 4 918,3 milyon Kvvlı ve 1970 yılı satışları ise 5 599,5 milyon Kwh tır. 
1972 yılında Türkiye'nin toplam elektrik enerjisi talebinin 11 370 milyon Kwh olacağı hesaplanmıştır. 
1908 yılı satış hâsılatı 633,2 milyon Tl. 1969 yılı hâsılatı 729,1 milyon Tl. ve 1970 yılı hâsılatı ise 843,4 milyon Tl. olmuştur. 1971 yılı 1.1 aylık 

ise 1 226,8 milyon Tl. dır. 
5. — Türkiye Kömür işletmeleri Kuırumu (TKİ) Genel Müdürlüğü : 
a) Kurumun İkinci Beş Yıllık Plân dönemindi; üretmiş olduğu tuvönan ve satılabilir taşkömür ve linyit yıllar itibariyle (1971 11 aylık, 1972 

programı) aşağıda gösterilmiştir. 
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.' 
1968 1969 
Ton 'Ton 

1970 
Ton 

1971 
(11 aylık) 

Ton 

1972 
(Program,) 

Ton 

Taşkönıürü (Tuven an) 
Taşkömürü (Satılabilir) 
Linyit (Tuvcııan) 
Linyit ('Satılabilir') 

7 149 223 7 243 260 7 598 316 7 166 449 8 139 966 
4 768 771 4 683 647 4 672 966 4 242 556 4 888 100 
6 160 585 6 428 547 6 836 €49 6 457 '554 7 267 500 
3 535 856 3 752 547 3 992 749 3 737 106 4 866 000 

Mevcut bilgilere göre 1972 yılı hasında da taşkömürü havzasında; 
'Görünür 192 893 388 
Muhtemel 252 828 530 
Müntikün 852 369 000 

Olmak üzere, toplam olarak 1 298 090 918 ton rezerv, diğer taraftan GLİ, ADI, OAL, ŞLİ bölgelerinde ise toplam olarak 577 757 340 ton 
linyit rezervi mevcuttur. 

b) Mevcut projelere göre kurumun ileri yıllar taşkömürü ve linyit/üretim hedefleri aşağıda gösterilmiştir : 

Satılabilir 1972 1973 1974 1975 

Taşkömürü 
Linyit 

4 888 100 5 100 000 5 400 000 5 849 000 
4 866 000 7- 000 000 8 375 000 8 385 000 

1967 yılı genel enerji dengesinde % 37 oranında bir payı olan odun ve, tezek yerine, yakıt olarak ucu/, linyit ikamesi de böylece ticari olmıyan 
yakıtların kullanılmasının önlenmesi, linyit politikasının anahedefi olup, ekonomik ve sosyal bakımından eok önemli olan bu hedefe ulaşmak iein 
bölgesel üretime ağırlık verilerek uzak mesafelere linyit nakledilmesinin önlenmesi tedbirleri üzerinde durulmaktadır. 

'TKİ, bölgesel üretim ve tüketim politikasının neticesi olarak Çorum, ve Beypazarı'ndaki linyit ocaklarından sonra Erzurum'da Şark linyitlerini 
işletmeye açmış bulunmaktadır. 

Linyit tüketiminin her yıl artmakta oluşu ve üretimin de buna paralel olarak artışı linyit kullanma politikasının istenilen yönde gelişmekte ol
duğuna bir işaret sayılmaktadır. 

Diğer taraftan, Elbistan linyit yataklarının en kısa zamanda değerlendirilmesi düşüncesi ile yılda 10 000 000 ton veya 20 000 000 ton üretim 
hedeflerine göre ön fizibilite raporu hazırlanmıştır. 

MTA Enstitüsünün linyit arama faaliyeti dışında olarak gerek kendi sahalarında, gerekse kendisine1, devredilmesi teklif olunan sahalarda 
sistemli bir şekilde araştırmalarda bulunulmaktadır. 

6. — Türkiye Petrolleri A. O. Genel Müdürlüğü : 
TPAO, kuruluşundan bu yana, 3,7 milyar TL nın üstünde yatırım yapmış ve çalışmalarının büyük bir kısmını arama faaliyetlerine hasret-
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iniştir. 1971 yılında memleketimizde yapılan petrol faaliyetloninde en büyük çaba TPAiO tarafından gösteril iniştir. 1971 yılında 'keşfedilen Adıya
man sahasını süratle develope etmek ve bu suretle İstihsal kapasitesini maksimuma çıkarmak üzere sahada 12 istihsal kuyusu daha açacaktır. 
Trakya gaz sahasında açılacak 4 adet inkişaf kuyusu ile sahada nıeveııt gaz istihsal kuyu sayısı 0 ya çıkarılacaktır. Ayrıca Türkiye Çimento Sa
nayiinin Pınarhisar'da bulunan Çimento l^abrikasına Trakya gaz sahasından tabiî gaz satışını 1972 yılında gerçekleştirecektir. 

[Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 87 Ekip/Ay jeolojik, 111 Ekip/Ay jeofizik olmak üzere 198 -Ekip/Ay lık iş ve toplam olarak 360 028 metre
lik sondaj yapılmıştır. 1971 yılının sonuna kadar toplam olarak 295 Ekip/Ay jeolojik ve 431 Ekip/Ay jeofizik çalışması, ve .yine toplam, : olarak 
851 000 metre arama ve istihsal sondajı yapılmıştır. (Aralık 1971 ayı tahminidir.) 

TPAO Pirinci Beş Yıllık Plan döneminde Kanıan'daıı 598 bin, P.atı - Kamandan 766 029, Carzan - Oermlk'tcn, 1 027 15!!, Mağrip'ten 662 204, 
Kurtalan'dan 15 830, Çelikli'den 30 366 olmak üzere toplam olarak 3 700 179 ton hampetrol üretmiştir. 

1955 yılından 197.1 yılı sonuna kadar TPAıO'nun toplam petrol üretimi 10 660 000 tona ulaşmıştır. (Aralık 197.1 ayı tahminidir.) 
Pirinci plân döneminde Batmanda 3 160 000, İpraş'ta 6 442 000 ton. olmak üzere 9 602 000 ton hampetrol işlenmiştir. 1969 ve 1970 yılı ile 1971 

yılı 1 l ayında, yapılan üretimlerle işlenen hampetrol durumu aşağıda gösterilmiştir. 

1971 
1969 1970 (11 ay) 
Ton Ton Ton 

Hampetrol üretimleri. 1 102 253 i 006 477 913 041 
Rafinerilerde işlenen hampetrol 2 851 400 2 9Kİ 061 4 184 378 

700 000 tondan 1.1 milyon tona tevsii edilmekte olan Batman rafinenisi tevsi işi Nisan 1972 tarihinde 1 a tııaimlana çaktır. 3 mil yon tonluk izmir ral'ine-
lûsinin Akar yakut ünitesi Ocak 1972 de deneme işlet mel erin e geçecektir. İpraş'm 2.2 milyon ton olan kapasitesinin 5.5 milyon tona çıkarılmasını 
öngören tevsi projesi tamam lanmış ve işletmeye geçmiştir. 1972 yılında İpraş'm tamamı 'TPAO ya geçmesi suretiyle rafineri kapasitesi 9.0 mil
yon tona erişecektir. 

Hampetrol nakliyatında kullanılmakta olan muhtelif çaplardaki boru hatlarından 638.4 Kınjs i Tl'AO'ya aittir. 

P>u hatlar içerisinde en önemlisi Batman ile Dörtyol arasında 1965 - "1966 yılları içinde inşaatı bitirilmiş ve 1967 yılı başında, işletmeye açılmış 
olan Batman - Dörtyol boru hattıdır. Takriben 370 milyon Tl. mı mal olan bu hatta 1967 yılında 13 645 121, 1968 de 15 424 426, 1969 da 19 53.2 125 
ve 1970 te 19 843 951 varil petrol taşınmıştır. 1971 yılında bu hatlardan gerek kendi ve gerekse diğer şirketlerin taşıyacağı petrol miktarı 21 
'milyon varile u.l aşacaktır. 

Ayrıca 1972 yılında Adıyaman sahasında hampetrol. istihsali süratle- yükseleceğinden saha ile Sarıl pompa istasyonu arasında, yeni bir boru 
hattı döşenmesi plânlanmıştır. Bu hattın uzunluğu 81,5 Kın. olacaktır. 

7. — Petikim, Petrokimya Anonim Şirketi : 
Şirket petrol ürünlerini kullanarak, birçok sanayi dallarına ucuz hammadde temin edecek ve özellikle elâstik, plâstik, sentetik, elyaf, deter

jan ve kimya, sanayiinde nuihim yer işgal eden maddeler üretecek olan birinci petrokimya koni])]eksini Yarımca (Kocaeli) de tesis etmektedir. 
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Kompleksin ilk ünitesini teşkil eden Etilen tesisleri 1969 yılında tecrübe işletmesine alınmış, diğer üniteler ise yardımcı ve ortak tesisleri ile 
birlikte 1970 yılı içinde peyderpey ikmal edilerek işletmeye alınmıştır. Memleiket ihtiyacına paralel olarak tevsiine girişilmiş olan ünitelerin tesisi
ne devam olunmaktadır. Bu ünitelerin birkaçı da 1972 yılında işletmeye alınacaktır. 

Yarımca Petrokimya Kompleksinin tamamlanan ve halen işletmede olan üniteleri ile. 1972 yılmda işletmeye alınacak üniteleri ve tesisine de
vam edilecek üniteler ve bunların kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir. 

1970 yı l ında 
işletmeye 

alınmış 
ve halen 'işletme

ni ede olan üni-
Ünitel er tel er - kapasi te 

a ) Plânlanmış üniteler : ( V y ) 
Etilen 30 000 (tevsii) 
Po1] i etil en 12 000 » 
Vini lk lorür monomcr (VC\\1) 27 300 
Polivinil Klorür (VYV) 26 000 
Klor 
Klor 18 500 
Sudkost ik 20 000 
Dodosil Benzol (I)I)P>) — 
Karbon siyahı 
•Stiren mouomer — 
Poli'stiren — 
Kapro l ak t am —• 
Sentetik kauçuklar 
SRB — 
(VRıP. — 
B. ar ı tma — 

İşletmeye 
al ınacakla r 

(Vy) 
3,0.000 
12.000 

—• (tevsii) 
— (tevsii) 

—• '(tevsii) 
— • 

10.000 •(tevsii) 
15.000 (tevsii) 

—• 
— • 

— • 

— 
— 
-— 

1972 yi i 

Tesisine. 
devam 

edilebilecekler. 

(Vy) 
— • 

• — • 

27.300 
26.000 

18.500 
20.000 

—• 
15.000 
25.000 
15.000 
25.000 

32.150 
13.500-
33.000 

Imda 

Toplam 
kapas i te 

(t/y) 
«60.000 
24.000 
54.000 
52.000 

3)7.000 
40.000 
10.000 
30.000 
25.000 
15.000 
25.000 

32.150 
13.500 
:>>3.000 

Polimcrizasyon Labr. 

b) Etüt fealindıe olan ü. 
Akrilonitril veya polipropilen 
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Yarımca Kompleksinin bütün üniteleri ile ilgili inşaat: ve montaj hizmetlerini de şirk ot kendisi ifa- etmektedir . 
İkinci Petkim PeJtrokinvya Kompleksini tesis etmek üzere, İzmir - Al iağada yeteri kada r arsa sa ' ınal ınmış olup, İkinci Kompleks ile ilgili ekono

mik, teknik ve malî etüt lere 1972 yılı içinde devam edilecekti!'. 
(Bunlara paralel olarak, .finansman kaynaklar ı araşt ı r ı lacak ve al tyapı tesislerinden, özellikle su ve elektr ik gibi anahizmetlerin gerçek leşi ini-

i nesin e ç a, 1 ıs 11 a çaktır . 

8. Pe t ro l Ofisi (remel Müdürlüğü : 
.1971 yılı sonu i t ibariyle Petrol Ofisinin yurt sathına yayılmış teşkilatı aşağıda gösterilmiştir. 
'(> P>öllge müdür lüğü, 
(> .Anadepo, 

"l-'î rrali depo, 
1 M. yağ ve gres tesisleri, 

10 11 v. Mey. İşletme tesisi, 
"17 Acenta , 

1 170 Bayii, 
170 Şehir içi bayii, 
Ofisin, Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yaptığı benzin, gaz ve motorin satışları (2 9Ö5 000) lou; P. oii satışları (H22 000) ton; M. yağ satış

ları da (14:! 000) ton. olmuştur. 

.İkinci plân dönemindeki satışlar ise yıllar itibariyle : 

1971 1972 
J9bS 19İİ9 1970 10 aylık program 
ton ton 'ton. lou ton 

805 000 1 154 000 1 025 704 954 000 1. 42Ü 000 
2b;5 000 02« KM) :)'-V2 079 ;i:j7 000 580 000 

fM) 000 45 : Î ( )0 :>0 527 44 000 (il 150 
o l m u ş ve p lâ .n laumış t ı r . 

P e t r o l Ofisi. (Jenel \̂1 ü d ü r l ü ğ ü n a b ı 1971 y ı l ı n d a k i t e ş e b b ü s l e r i s o n u c u , ü l k e m i z e se fe r y a p a n veya. t r a n s i t g e r e n y a b a n c ı ş i r k e t u ç a k l a r ı benzin ih
t i y a c ı n ı n Ofisçe k a r ş ı l a n m a s ı h u s u s u n d a l ü z u m l u g a r a n t i , 014 F A I I O N Ş i r k e t i n d e n sağlanmuşt ir. 

H a l e n C H M Y P O N g a r a n t i s i a l t ı n d a h a v a m e y d a n l a r ı m ı z d a , benzin, i k m a l i y a p a n « A t l a n t i s , K a r g a l i i \ ve O e r n ı a n i a l r H a v a N a k l i y e ş i r k e t l e r i ile 
İ r a n Hava Yolları» uçaklar ına inzimameıı, aynı garant i sayesinde «Lnftlıansa, Sabena, Polanya Hava Yolları (Saiber), »Satürn ve Tra.nsnıedita-
rien» Şirket ve teşki lât lar ı ile yapılan anlaşmalara dayal ı olarak 1972 yılı baş ından bil i t ibar bu şirket- ve teşki lât lar uçaklar ının benzin ikmalleri 
de Ofisçe yapılabil ir , İran Hava Yolları ve ( iermauiair Şirluvti ile anlaşmalar yenilenecektir . 

Beya.z mal. 
P. Oii 
M. yağ 
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OÇONOÜ BÖLİVM 
Yatırımlar 

Bakanlığın merkez ünitelerinden Maden Dairesinin yatırım harcamaları ile MTA Enstitüsü ve VÂK. İdaresine bütçeden ödenmesi teklif edilen 
Harana yardımları, Bakanlığın 1972 yılı bütçe teklifinin (A/2) yatırını harcamalarının etüt ve proje giderleri bölümünden yer almaktadır. 

Bakanlığın ve Bakanlığa bağh ilgili bulunan kuruluşların önceki yıllardaki yatırım faaliyetleri ile 1972 yılı yatırım programlan aşağıda sırası 
ile gösterilmiştir. 

1. Bakanlık : 
Ahiden Dairesinin dailıa rasyonel bir şekilde çalışmasını teıııinen Hakanlığın 1972 yılı bütçesi tcklifimU: yatırını harcamaları olarak (1 000 000) 

liralık ödenek konulmuştur. 

2. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü : 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Birinci Beş Yıllık Plân döneminde ('3)7 755 000) Tl. hk ödenekten (ol5 9(59 000) Tl. gider yaparak veri

len yatırım işlerini % 93,5 gerçekleştirmiştir. İkinci plân döneminin ilk yıl, olan 1968 de (120 000 000) Tl. hk ödenekten (115 706 000) Tl. harca
ma yapılmak suretiyle % 96,4, 1969 yılında (125 000 000) Tl. hk ödenekten (12.'î 3.'İ8 000) Tl. harcama. yaparak % 98,6 ve 1970 yılında 
( 144 848 120) Tl. hk ödeneğe (*) mukabil (151) 7o9 767) Tl. harcama yaparak % 106,1 gerçekleş'neye ulaşmıştır. 

Enstitünün 1971 malî yılı tahsisatı (175 000 000) Tl. sı. Hazine yardımı ve kalanı da öz kaynak geliri karşılığı olmak üzere (180 000 000) Tl. 
olarak öngörülmüştür. Enstitü .projelerinin Kasım İİÎ71 sonu itibariyle (9) aylık gider durumları aşağıda verilmiştir. 

(*) Enstitünün 1970 malî yılı Bütçesi (.132 rttSOOO) Tl. olarak tesbit edilmişti. Yıl içinde DPT, Enstitüsünün demir ve bakır projelerini destekle
mek üzere araştırma fonlanndun (12 600 000) Tl. yardım yapmıştır. Ayrıca, öz kaynak gelirleri - bilhassa Karabük Demir - Çelik İsletmelerinden 
mevcut alacaklar yıl içinde tahsil edilerek _ öngörülen miktarın çok üstünde gerçekleşjmiş"lir. Hu yüzden, proje harcamalarında yüksek bir uygulama 
oranı temin edilmiştir. 
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Proje adi! 

1 -T— Metalik maden projesi 

— Denilir projesi 
— Bakır, kurşun - einko, eiva antimuaıı pro. 

11 — Endüstriyel •hanımadeler projesi 

— Fosfat projesi 
— Pertil, .inerimer projesi 
— Kükürt ve dlğıer endüstriyel1 hammadde

ler projesi 
III — Diğer madenler projesi 

v—• Krom, nikel projesi 
—- Nadir ve 'kıymetli madenler projesi 

IV — Enerji ve yakutlar projesi 

— Kömür projesi 
— Petrol projesi 
•—• Raldıyoaklti'f 'maden projesi 
— Jeotermik enerji projesi 
— Tabiî gaz projesi 

197.1. 
tahsisatı 

(1 000 Tl'.) 

Kasımı 1971 
sonu itiba
riyle harea-

i ina 

'(1 000 Tl.) 

9 000 
(> «000 
i] 00Q 
4 000 
1 000 

9 885 
25 510 (*) 

;j 248 
5 ,'505 

550 

Uygulama 
oranı 

77 

,°,5 
42 
' 10 

6 
2 

2 
4 

o 
1 

2:} 

000 

000 
ooo 
000 

000 
000 

000 
000 

000 
000 
000 

72 700 

IH 750 
40 700 
8 740 

5 280 
1 510 

1 950 
2 1.60 

1 440 
720 

44 558 

94 

. 91 
97 
87 

88 
76 

98 
54 

48 
72 
194 

110 
425 ( 
108 

m 
55 

19) 

• (*) 1971 yatırım programına konulmadığı halde Rusya ve Romanya'dan sahnalınan petrol sondaj makinaları borçları bu projeden ödemliği için 
(18 355 000 Tl.) uygulama oranı yüksektir. 

Gerçek uygulama oranı % 119 dur. 
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ro.ıe a ; 11 

Y — IlaH'talar projesi 

\'\ — Lâboratuvarlar projesi 

YIL —. Diğer projeler (İtklrojeoloji, maden en
vanteri, bilimsel ve teknik araştırma, in
şaat, sondaj malkana ve teçhizatı, taşıt te
mini projeleri) 

Kasnın İDT'I. 
sonu itdiba-

.197.1. ıiyle harca- Uygulanu 
taıhsİKatı ma oranı 

1 000 Tl.) (1 000 Tl.) •% 

10 000 8 770 

18 IKK) 15 240 

38 000 10 972 

180 000 162 950 

88 

85 

29 

90.5 

M.T.A. Enstitüsünün 1972 yatırım programı aşağıda gösterildiği şekilde tesbit olunmuştur. 

.M et allık madenler projesi 

1 Demir etüt ve aramaları projesi 

2 — Bakır, kurşun, çinko, civa etüt ve aramaları projesi 

— Bakır, kurşun, çinko, «tüt ve aramaları projesi 
Oiva etüt ve aramaları projesi 

1972 yılı 
tahsisatı 

(1 000 Tl.) 

94 

33 

61 

000 

000 

000 

55 000 
6 000 
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II. Endüstriyel hamim a deler projesi 

Eosfat etüt ve aramaları projesi 
Mermer, pertil, pomzataşT et üt ve aramaları projesi 
Diğer endüstriyel hammaddeler projesi 

III. Diğer ımademler projesi 

— Krom etüt ve aramaları projesi 
—• Nikel etüt ve ara-maları projesi 
— Nadir ve kıymetli mineraller ve madenler projesi 
— Manganez etüt ve aramaları projesi 

IV. Enerji hamim ad del eri projesi 

— Kömür etüt ve aramaları projasıi 
—• Radyoaktif mineral proıspeksiyonu ve aramaları projesi 
— Jeotermil'k enerji etüt ve aramaları x>rojesi 

V. Haritalar pı-ojcis'i (Çeşitli ölçekte jeolojik, {tektonik, nıetalojenik, graviı 

VI. Lâbora.tuvarlar projesi 

VII. Diğer projeler 

— riidrojeolojik etütler projesi 
•— Bilimsel ve teknik araştırmalar projesi 
•—• Karadeniz Of f - Shore projesi 
— Sahil plaserlerinin etüt vıe aramaları projesi 
— İnşaat projesi 
— Makina ve vasıta alım projesi 

Toplam : 

30 500 

letrik haritalar) 

22 
1 
(i 
î) 

«•> 
:.ı 
•1. 

4 
27 

'l8 
4 
f> 
!) 

500 
500 
500 
000 

500 
000 
000 
500 
000 

000 
000 
000 
000 

i;? ooo 

:;r> 057 

<> >> 
1 

29 

800 
200 
200 
000 
000 
857 

217 557 
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(3) EÎE îtaesi : 
Bu Marc, Birinci Plân dönem inde (190 835 000) Tl. ödenekten (173 030 706) Tl. gider yaparak programını c/c 90,6 geı*çekleştiımiştir. 
tkînol Plân döneminin 1968 yılında (54 ÜÜO 000) Tl. ödenekten (48 298 000) Tl. harcıyarak % 48; 1909 yılında (55 000 00Û) TL ödenek karşılığında 

(52 353 057) haı-cıyarak % 95; 1970 yılında (52 170 000) Ti, ödeneğe karşılık (75 804 000) Tl. (*) haı-cıyarak % 140 gerçekleşme sağlanmıştır. 1971 
yılı (7) aylık uygulama durumu aşağıda gösterilmiştir. 

(*) Bu miktarın (9 051 000) TJ.hk kısmı ücret mukabili yapılan işlere aittir. 
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1971 (programı ive (7) aylık uygulama 

Ptfoje adı 
A. Devam, eden işler 

•Sakarya havzası 
İyidece - Cevizlik projesi 
iSakarya - Kar£ı projesi 
Kızılırmak havzası 
(Tnözüve Kepez baraj yeri) 
Seyhan havzası 
Ceyhani havzası 
Aşağı Dicle havzası 
(iBotan kavşağı maımabı) 
Aşağı Fırat havzası 
^CJıölkoy barajı yeri ve Pogo hey elan sahası) 
Akdeniz havzası 
liîatı Karadeniz havzası 
B. Yeni işler toplamı : 
Genel araştırma ve etütler 
Çeliştirme ve yetiştirme 
Araştırma sabit kıymetleri ve teçhizatı 
Taşıt araçları 
Çeşitli üsler 

Toplanı 

(*) Bu miktar 'ücret -mukabili yapılan 

542 — 

I »7.1. vıh 

11)71 ödeneği 
(.1000 Tl.) 

1 000 
1 600 

700 
2 000 
2 000 
1 000 
2 000 

/ aylık 
ha rcama 

(1000 Tl.) 

SMS 
(591 

97 
2 242 
1 204 

425 
2 391 

/ aylık 
»•erçekleşme 

•% 

sı,s 
4;J,2 

1)5,9 
112,1 
00,2 
42,5 

1 19,0 

1 000 
(i 000 
5 000 

11 200 
2 000 

İS 000 
2 500 
;5 ooo 

59 000 

s 
2 

9 

4 

>> 

:jfi 

•).)-> 
019 
46IJ 

601 
9 İS 
420 

— 
264 (*) 

952 

• > ' > , • > 

ı*u; 
49,:i 

S6,:)> 
45,9 
24,6 

— • 

10S, 8 

62,5 

lerc aittir. 
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E.İ.E. 1972 yılı yatırım progTamı 

Kaark't eristiği 

Devanı etlen işler : 
'Kızılırmak 'havzası 
(1 nazü ve Kepez Baraj yerleri) 
»Seyhan havzası 
Ceyhan havzası 
Akdeniz havzası 
('Manavgat, Köprüeay, Göksu -
[Silifke havzaları) 
Doğıı Karadeniz havzası 
(Tıozküy baraj yeri ve Tydderc havzası' 
Aşağı Dicle havzası 
(Ilısu baraj yeri) 
Aşağı Fırat havzası 
(Gölköy, Fındıklı baraj yerleri, 
Bego heyelan sahası) 

1972 yılı ödeneği 
(1 OOO Tl.) 

Dış Toplam 

Sondaj etüt 

» » 
» » 

s ooo 

ı ooo 
2 000 

4 000 

2 000 

2 000 

3 000 

Devam eden işler toplamı : 17 000 
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•Projenin adı 

Yeni işler : 
Oenel a raş t ı rma e tüt lor 
Geliştirme - yet iş t i rme 
Araş t ı rma saibıit kıymetleri ve teeilıizatı 
Taşı t a raç lar ı 
İ n imi TIE.S projesi 
Altelye binası inşaatı 

Karakter is t iğ i 

Yapılı Hık etüdü 
iM.imari proje, inşaal 

!972 yılı ödeneğıi 
(1 000 Tl.) 

Dış Toplanı 

Yenilişler toplanıl : 

••5 500 

000 

6 500 

20 
1 
13 

1 

3)7 

000 
500 
000 
800 
300 
500 

100 

-KİKİ d e n e l toplamı 0 500 54 100 

4. E u b a n k Genel I t îadür îaği i : 
E t i bank 'm 1963 - 1967 yı l lar ını kapsıyan Biriııei P>eş Yıllık Plân devresinde ele almış bulunduğu projelerin maliyet -bedelleri (3 013 358 000) 

J.iraya ulaşmış ve bunlar iein yıllık ya t ın ın programlar ı toplamı (708 300 000) Tl. yi bulmuştur . 

Tkınkarım ele akl ığ ı bu projelere karşılık, yıllık uygulama sonuçları toplamı (442 210 000) Tl. olmuş ve tevdi (Hİilen yat ı r ım hizmeti % 62,4 
o ran ında fiilî o la rak gereekl eştiril mistir. 

İk inei Plân döneminin i lk yılı olan 1968 de yatır ım programı (171 139 000) Tl. ve uygulaması (171 139 000) Tl. ile % 100; 1969 yılı ya
tırım. programı (2,34 943 000) Tl. ve uy «•ulaması (280 936 000) Tl. ile % 119,8; 1970 yılı ya t ı r ım p rog ramı (627 47 L 000) Tl . ve uygulaması 
(697 600 000) Tl. ile % 111,1 olmuştur. 1971 programı ile 11 ayl ık uygu lama d u r u m u ise sektör ler i t ibariyle aşağıda gösterilmiştir . 

1971 yılı 11 aylık ııygu-
progranı ı l ama d u r u m u 

(1 000 Tl.) (1 000 Tl.) 
(leree'kl'eşnıe 

o ran ı % 

M a d e n 
Kimya. 
iMetallurji 

150 000 
60 000 

710 000 

102 493 
44 041 

,589 884 

«8,3 
73,4 
83,0 

920 000 73,6 418 80,-
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1972 yılı programı Yüksek Plânlamaya sunulmuş şekliyle (1 342 983 000) Tl. olarak kabul edilmiştir. Bu proıgramm (1 163 402 000) liralık 
kusmı devam eden işlere, (179 581 000) liralık kısmı da yeni işlere ayrılmi'ş'tır. 1972 yılı programının sektörlere göre dağılışı aşağıda gösterildi
ği şekilde tepit olunmuştur. 

Devam eden Yeni işler Tıoplam 
(1 000 Tl.) ı(,l 000 Tl.) ;(1 000 Tl.) 

•Maden 282 565 107 880 390 445 
Kimya 79 464 45 589 125 053 
'Metallurji 801 373 26 112 827 485 

1 163 402 179 581 1 342 983 

Birinci Beş Yıllık Plâna alınmış ve İkinci Beş Yıllık Plân 'dönemimle de devam edecek projelerden; Emet Develotpmanı (Maden ve konsantra-
börü), Bandırma Sülfat Asidi Tesisi ve Alüminyum Entegre tesisleri, terinin programlarına uygun .olarak yürütülmelerini teminen yatırım faaliyet
lerine devam edilecektir. 

1971 yılı yatırım, programında yer alan projelerden : 
— Keçiborlu kükürt işletmesi zirai kükürt K!ia'boınit karıştırma tesisi tamamlanmıştır. 
— Ergani Sülfat Asidi Tesisi ile Ergani Flota<syon ve izabe tevsii projeleri ikmal edilmiş olup, Flotasyon ve izalbe tesisleri faaliyete geçmiş

tir. Pirit kavurma tesislerinde tespit edilen aksaklık nedeniyle Sülfat Asidi tesisi henüz normal işletmeye alınamamıştır. Gerekli çalışmalar ya
pılmaktadır. 

Ergani tesislerinin komple olarak 1972 yılı ilk yanışında normal işletmeye alınalbileeeği talimin edilin ektedir. 

— Yılda, 300 000 ton konsantre kolemanit ve 600 000 ton kolcmanit istihracına matuf «Emet Dcvelopmanı (Maden ve Konsantratörü projesi) 
1973 te ikmal edilecektir. 

— Yılda, 600 000 ton cevher istihracı ve 402 000 ton konsantre istihsaline matuf «ıKırka Doğal Boraks Tesisleri» projesi 1973 te ikmal edile
cektir. 

— Yılda, 1,2 milyon cevher istihsaline matuf «Ergani Milden Dcvelopmanı» projesi 1973 te ikmal edilecektir. 
— Yılda, 561 000 ton Tuvenandan 2 2(50 ton 'konsantre istihsaline matuf» Wolfram Madeni» projesi 1974 te ikmal edilecektir. 
— Yılda, 220 000 ton cevher, 130 000 ton konsantre üretimine matuf «Sark Kromları İşletmesi Maden üevelopmanı ve Kefdağı Konsantratörü» 

projesi 1973 te ikmal edilecektir. 
— Yılda, 120 000 ton Sülfat Asidi Üretime matuf «'Bandırma Sülfat Asidi Tesisi» 1972 de ikmal edilecektir. 
— Yılda, 55 000 ton Boraks ve 25 000 ton Asit Borik üretimine matuf «Bra'ks ve Asi'tborik fabrikal'arı tadilleri» projeleri 1972 de ikmal edi

lecektir. 
— Yılda, 20 000 ton Sodyum Perhorat istihsaline matuf «Perborat İstihsali Tesisleri» projesi 1973 te ikm'al edilecektir. 
— Yılda, 70 ton civa istihsaline matuf «Eenil C'iva Asetat» projesi üzerinde çalışılmaktadır. 
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— Yılda, 200 000 ton Alümma 60 000 ton Alüminyum, <'}4 000 ton van iiıvlinıiıu- matuf «Alüminyum Ktıte^re tesisleri» nin Alnındın1 kısım 1972 
de, Alüminyum kısmı 197o te ikmal edilecektir. 

— Yılda, 50 000 ton yüksek Karbonlu Kerre - krom üretinıdne mnlııl* « P e r m - Krom Tesisleri» projesi 197o te ikmal edilecektir. 

5. Türkiye Elektrik (Kurumu Genel Müdürlüğü : 
Kurumun, l.'M2 sayılı Kurutuş Kanununa »-öre devraldığı Ktiihank Pııerji (Jrubunun Birinci Beş Yıllık Plân dönemindeki yatırımlar'] : 

Program toplamı 1 768 Pil 000 Tl. 

(İerçekieşme 1 :504 474 000 Tl. 

olmak üzere or ta lama gerçekleşme oranı f/< 7-'î,8 .<ribi yüksek bir değere ulaşmıştır. 

fkinci Plân döneminin ilk üç yılında : 
(i e ı vek I eşi n e (J e.iv.ek 1 eşm e 

Yıllar Program Tl. Tl . oranı % 

1968 414 541 447 JJ89 % 107,9 
1969 754 712 750 222 % 100,2 
1970 1 024 598 1 185 795 % 115,7 

.olmuştur. 1971 yılı yatır ım programımda (1 225 000 000) Tl. tahısis edilmiş ve Kasını sonuna kadar takriben (785) Milyon liralık yat ır ını ger
çekleştirilmiş olup, bu durum, % 64,1 oranında bir 'o-erv/ek I eşmeye tekabül e tmektedir . 

Cari yıl. yat ı r ım p nokramı ile gerçekleşmenin ki e tayı ise şöyledir ; 

1971 yı l ında (52)Pj milyon üret im tesislerine, (627) milyon Tl. Şebeke ve işletin .eler tesislerine, (75) milyon Tl. Köy Klektfikasyonu yat ı r ımlar ına 
ayrı lmış bulunuyordu. 1.971 yılı Kasım ayı sonuna, kada r 11 aylık dönemde, 

— Üretim teslislerine <>28 ıMilyorı 
— Şebeke ve işletmeler tesMerine 141 » 
— Köy elektr if ikasyonu yat ı r ımlarına 316 » 

olmak üzere (785) milyon l iral ık yat ı r ım yapılmıştır . 
1971 yılımda 190 OOO K.\v. kuru lu gücünde Ambar l ı IV ncü Ünite ile 48 00ü Kw. Iık Kovada II ve 24 600 K.vv. Doğankeınt saıutralleri tamamla

n a r a k işletin eye alHımışlardır. 
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Aynı yılda 361 Kın. 380 Kv. 587 km. 154 kv. iletim ve 623 kını. 154 kv. dan aşağı gerilimde yardımlcı iletim ve dağıtım hattı olmlafc 
üzere toplam olarak 1571 km. enerji .nakil hattı tamamlanmıştır. 1 .Mart 1971 - 15 Ara'lık 1971 döneminde 670 köy elektriğe kavuşturnl-
mnşıtur. 

1972 yılı yatırım ihtiyaçları köy elektriklendirilmevsi için tahsis edilen (104 586 000) Tl. dâhil (1 376 963 (DO) Tl. tahsisat ayrılabilmiştir. 
1972 yatırım pnoıgramına göre : 
1972 v© 1973 yajtomlan aşağıdaki gibi1 öngö'nül'müışıtür : 

1972 Yatırım 1973 Yatırım 

Dış 'Toplanı! Dış Toplam1 

Üretim1 tesisi e ri 
Şöbedce tesirleri 
İjşlettmeler Dai. Yat. 
Merkez T eş. Yat. 
iMakina tedhizat 
Taşıtlar 
tKiöy T es. ana iletim Hat. 
Kjöry b] 1 e ktriliıka syıonu 
Eğitim '»Sektörii 

Toplanı 

343 903 
311 715 

4 681 

5 726 
1 350 
1 241 
7 248 

6 765 864 

505 863 
627 ı632 
20 897 
22 700 
12 176 
5 430 

15 680 
104' '586 

2 000 

1 376 963 

500 0179 
196 70l2 
12 500 

5 295 
4 400 

724 976 

805 241 
602 076 

29. 000 

8 575 
5 120 
8 950 

93 282 

1 5-52 244 

Tablodan görüleceği gibi 1973 yılında hiçbir yeni iş ele alınmasa dahi (1 552 244 000i) Tl. yatının a ihtiyaç olacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, yı'lda 500 köyün1 elektriklendiril m elsi hedefi önlgörülimüç ine de, finansman olanaklarının zamanın

da sağla nama m'aısı nedeniyle bu hedefe ulanıl am-amıştır. Plân döneminin ilk dört yılı için yıllık ortalatma 775 köy seviyesinde kalmış
tır. Türkiye Elektrik Kurumunca' projeleri hasırlanmış bulunan 1 350ı köyün finansman ihtiyaçları sağlandığı takdirde 1972 yıhn'da elek
triğe kavıı'şturulabilecekle'nı öngOrürmektedir. J>u suretle TİSK'in yapacağı köy elektrifikasyonu yatırımları içim 1972' yılı ihtiyacı toplamı 
devam, eden işler için (95 259' 000) Tl. ve yeni işler için (88 496 000) Tl. olmak üzere top kim olarak (183 755 00O) Tl. talimin olunmak
tadır. Bu ihtiyaca karşılık (60 000 000) Tl. sının köy elektrifikasyonu paylarından (1 kuruşlar) ve ('38 755 00O) Tl. sının ise köy katı
lımlarından' temin edileceği hesaplan m aktadır. Bütçeden. (90 000 0010) Tl. sı ödemek tabJsis edildiği takdirde TEİKIn köy elektriklendirilmesin-
de 1972 hedefine ulaşıniası sağlanacaktır. 
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6. Tıürfeiye Kömıiir işletmeleri Kumamı : 
Birinci Beş' Yıllık Plân Döneminde TKİ Kurumu (701 752 000) Tl. Iık yatırım programını, (55:5 ÛÖO İM)) Tl. harcamak suretiyle % 77,6 

oranında gercekie^tirilnıiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plân Döneminin ilk yılı o lan 1908 de, Kuram (109 091) 000) liralık pro,graımı> (185 940 OOÜ) Tl. Iık yalınımla % 109,5 

oranda; 1969 da, (143 750i '000) Tl. Iık programını (140 801 0100) Tl. Iık yatırımda % 98,0 oranında ; 1970 de, (227 004 000!) liralık progra
mını (257 059 OOO) liralık yatırımla, % 113,5 o ramnda •gerçekleştirilmiştir. 

1971 yılı Programındaki projelerim 11 aylık uygulama durumu ise aşağıda görüldüğü şekilde olmuştun'. 

T apikomun." Hav. İda. ve Tev. Prt>j. 
Seyitöimer İda. ve Tev. Proj. 
Tunc/bilek İda. ve Tev. Proj. 
Soma İda. ve Tev. Proj. 
Kömür Satış Dağıtım K. (İdame) 
'Kömür Satış Dağıtım K. (Taşıt) 
Pilot Bölge etüt ve değerlendirme 
Alipagııt - Dodurga Liıı. İşi. (Tretim 
Orta - Anadolu Lin. İşi. Üretim 
EKİ. Taşıt 
Seyitömer taşıt 
Tuneıbilek Taşıt 
Soma Taşıt 
Taşk. Hav. Rehabilitasyon Projesi 
•Seyitömer Dumansız yakıt/ pro. 

197 1 
programı 

(1 000 Tl.) 

160 
150 

000 
000' 

18 OOlO 
5 

o 

1 

8 
1 

000 
500 
3130 
500 
650 
500 
310 
275 
235 
180 
000 
500 

1971 yılı 
uygulanıa 
'd uru mu 

(1 000 Tl.) 

198 095 
75 454 
10 108 
i\ 400' 

450 

29' 
2 575ı 

4 36 

7 

Oerçekleş 
% 

125,8 
50,3 
56,1 
08,0 
90,0 

5,8 
70,5 
29,1 

0,5 

Toplanı 350 000 290ı 554 83,0 

Seyitömer projesinde, yat ı r ımın % 80 iıdn dış pa ra olması ve dış proj'O kredisinin zamanındal temin; edilememesi gerçekleşmenin düşük se
y i r takibetmesime sebeboılmaktadır. 

Devlet Plânlama Teşkilât ı yetkil i leriyle yap ı l an temas neticesinde edinilen bilgilere göre Kurumun. 1972 Yatırını Programı (549 9;33ı 000) 
Tl. olarak kaibul edilmiştir. 
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1972 yılı vatrımı programımın projelere göre dağıtımı aşağıda gösterilmiştir. 

1972 yılı programı 
(1Û0Ü) Tl.) 

Tunç bil ek projesi 
iSoma projesi 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
Taşkönıür havzası projesi 
Seyitömer projesi 
Taşköimür havzası rehabilitasyon projesi 
Dumansız yakıt projesi 
(Etüt ve fizibilite) 
Alpagııt - Dodurga Linyit İşletmesi Üretim 
Alpagııt - Dodur a Linyit İşletmesi Taşıt 
Orta - Anjaıdolu Linyit İşletmesi Üretim 
Orta: - Anadolu Linyit İşi etmesi Taşıt 
Şark Linyitleri İşletmesi Üretim 
Şark Linyitleri İşletmesi Taşıt 
Tunçbilek taşıt 
Somıa; taşıt 
ıSeyitömer taşıt 
E.K.İ. taşıt 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Taşıt 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 
Re organizasyon etüdü 
Tuncibilek açık işletme tevsii projesi 

Toplam 

1!> 000 
r> 900 
3 ıCOO 

•280 269 
146 000 

8 OÛO 

500 
8 255 

245 
3 550 

150 
1 320 

200 
750 
470 
470 

6 144 
310 

400 
65 '000 

549 933 

Yapılan yatırımlar neticesinde yıllar itiba riiyle programlattı rı İm ıs üretim hedeflerine ulaşılmış hattâ eoğu yıllarda hedefler aşılmıştır. 
Aoıeak, Taşkömürü Havzası İdame ve Tevsii Projesi için teklif edilen tahsisatın kısıtlanarak kaıbul edilmesi dolayısiyle lüzumlu üretim- araç 
ve gereçlerin zamanında sağl'aına/maıması yurt dışına kalitıye işçi akımı sonucu kazı işçisinin yeterince temin edilememeisi, derin katlat'a 
inildikce damar yatırımkvrda değişme ve verim 1 erimde aza'lma olması nedenleriyle son 2 yıldır- taşkömürü üretim programı bir miktar düşük 
olarak gerçekleşmektedir. 
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Yıllık programlarda öngörüılen teidhirler iımk'ân nispetinde yerine getirilmektedir. I>ıı konuda' karşdaşjlaıv güçliikler DPT. na intikal etti» 
rll mistir. 

7. Ti ufkiye Petrolleri» Anonim Ortaklığı Genel MüdJiMüğtii : 
Türkiye Petrolleri1 Anininim Ortaklığımın Birin id Beş Vıt'lık Plân Dönemimle ele aldığı projelerin yıllık, yatırından toplaım (1 220 947 000) 

Tl. olup gerçekleşme dununu (1 330 880 33t ) Tl. ile % 109 olmuştur. 

tikiııci Beş Yıllık Plân Döneminin ilk yılı olan 1968 de .'>5o milyon liralık yatırım programmı (214 970 000) Tl. tık hareaıma, ile % 60,8 
1969 yılında (396 919 000) Tl. hk yatırım programını (445 086 000) Tl. lık harcama, ile % 112,1 1970 de (448 677 000) Tl. lık yatırını programını da 
(713 336 000) T!,, lık harcama ile % 159,0 oranında gerçekleştiriillmiştir. 

TPAO, nm gerçeik!-eşti ianeye çatıştığı projeler turan. (4) milyar Tl. «rna aşma/ktadır. 
1971 yİA programının s::'ik)t.ö talere göre dağılışı ve 11 aylık uygulama duramu aşağıda verilmiştir. 

Tahmini 
1971 1971. M uy 

p muttum ııygaıl am a, (l e rçek I esm e 
Sektörler (1 000 Tl.) (1 000 Tl.) % 

182 411 
510 089 
2 000 
6 500 

150 239 
293 014 

660 
(i 002 

82,3 
57,4 
33,0 
92,3 

Petrol (Arama ve üre. dâhil) 
Petrol ürünleri 
Kimya, sanayii 
Mnerji 

Toplaıır 701 000 449 915 (İ4.1 

1971 yılı. programının % 400 oranında gerçekleştiriteibileceği tahmin e'diinıektedvr. 
1972 yıh için (781 519 000) Tl. lık yatırım harcaması programlanmıştır. 
1972 yılı yatırım programı ve sektörlere göre dağılımı 
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Taihnıdnii 
1972 yılı 

Sek!ör (1 000 Tl.) 

IVIrol (Arama üretim dâhil) 201 000 
Petrol ürünleri1 519 519 
Kimya sanayii 60 000 
Imerji 1 000 

Toplam 781 519 Tl. 

lAyrıca, amonyak, üne projesi için tahminen (:>52,5) milyon iç para (465) milyon Tl. sı dış para toplanı olarak (81-7.5) milyon Tİ. sı ha re a nacaktır. 
Yapılan ön hesaplara göre yıllık döviz giderleri ise (Hain madde, katıalist, amortisman, faiz bakım güderleri v.s. dâhil) yılda (9 000 000) dolar ka
tlan* olacaktır. İki dıırııma göre en.'kötümser hesaplarla bile Türkiye'nin yıllık döviz tasarrufu (10 000 000) $ dan aşağı düşmiyecekltir. 

(8) PetMm Betroikiıııya A.Ş. : 
1965 yılında kurulmuş bulunan Şirket Birinci lieş Yıllık döneme ai't .'! yıl içinde (415 500 000) Tl. programını (-'Î55 P56 0(K)) T>1. harcama iie % 

(85.5) oranında g-erçekleştirmiştir. İkinci l>eş Yıllık Plân döneminin ilk yılı olan 1968 de (2o5 550 ÜOO) Tl. yatırını programı (2-17 589 000) Tl. lık har
cama. ile % (100,9) oranında 1969 da (214 459 000 ) T;, hık yatırını programı (290 741 ()(M)) Tl. lık hareaana ile c/c (P15,6) oranında, 1970 te 
(285 495 000) Tl. lık yatırını programı (210 [)'.):) 000) Tl. lık harcama ile c/c (91,4) .oranımda gerçekleştirmiştir. 
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1971 yatır ını program,! (340 000 000) Tl. olup, aynı yılın 'Kasını sonu it ibariyle projelere gör( 
miştür. 

1971. 
p rogramı 

Projeler (1. 000 Tl.) 

'I)oJ.esil lıe/nzo1! 
İvarlkm siyahı 
Süren monomer 
Polistren. 
i İMİ en tevsii 
Po.lıi etilen tevsii 
YCM. tevsii 
PVO tevsii 
.ivlor alkali tevsii 
»Sentetik kauçukla r 
.Kapı K) l ak t am 
Aliağa Petkim Pe t rok imya Kompleks i Akrilfonitriil 
dtüdü 
Akriilıonitril e tu tdü 
İdame yat ı rumlan 

O ı ı o l Toplam 340 000 

14 
77 
r> 
1 
7 
38 
12 
16 
12 

İKi 
23, 
10 

1 
3 

349 
943 
480 
932 
440 
702 
000 
000 
000 
024 
278 
000 

000 
0f>0 

ramıma, vo geree'klıeşmo oranlar ı aşağıda- ver.it-

Y a titanı ı (lereek leşm e 
(1 000 Tl.) oranı % 

22 273 
32 821 
13 300 
22 243, 
12 96(> 
Ki 484 

598 
^ 

21 724 
1 304 
2 079 

153,0 
07,8 

212,7 
151,0 
174,3 
42,0 
5,0 
2 i} 

104,3 
5,0 

20,8 

3 000 98.3, 

2tf9 145 79,1 

http://oJ.es
http://ver.it-
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Kuruluşunun 1972 yılı programı (805 330 OÜO) Tl. olarak kahu! edilmiş olup, projeleı- itibariyle dağılımı aşağıda güslerilimiştir. 

1972 yılı 

Projeler 

Dode.-siJ benzol 
Karbon siyahı 
Mt'ileu tevsii 
Polietilen tevsii 
Akrilonitril etüdü 
Karbon siyahı tevsii 
Stilreu Monomer 
Polis biren 
VUAl tevsii 
Klor tevsii 
Kaprol aklanı 
Yardımcı ve ortak tesisler tevsii 
İkine i Petrokimya Kompleksi 
Senltetik kauçuklar 
PVC tevsii 
İdame yatı rıntları 
Polinıerizasyon Kab-oratu varı 

Toplam. 

9. __ <p«trol Of M Genel MSidürlüğü : 

Ofisin Birinci Beş Yıllık Plân dönemindeki yatırım programları toplann (179 935 000) Tl. ve uygulaması (148 236 000) Tl. olmak üzere gerçek-
ieşnıe oranı % (82,3) olmuştur. 

İkinci mûn dönemi'niıı ilk yılı olan 1968 de pırogram (45 000 OÜO) Tl. uygulatma (37 200 000) ve gerçekleşme c/c '86,7' olmuştur. 
1969 yılımla program (51 869 000) Tl. uygulama (l\8 452 000) Tl. ve gerçekleşme % ,74,1. olmuştur. 
1970 yılı programı (61 200 000) Tl. uygulama (27 855 775) Tl. ve gereekleşme c/f 45 olmuştur. 

progr; 
(1 00ü 

5 
32 

t > 
O 

49 
1 
5 
46 
52 
43 
32 
120 
• 1.60 
56 
130 
42 
20 
1 

805 

ımı 
ı Tl. 

275 
585 
000 
04(5 
000 
OÜO 
000 
500 
000 
554 
000 
ooo 
OÜO 
000 
040 
330 
000 

330 T 
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Offiisün 1971 ve 1972 yıllarına ait ya t ın ın programlar ı ile 1971 yılı programının Kasını 1971 ayı sunu iihiha. 
gösteri lmiştir . 

1971 yılı 
Kasım ayı 

1971 yılı sonu itina-
programı riyala, uyg. 

Projeler (1. 000 Tl.) (1 000 T!.) 

1 — Yeni istasyon yapıma1 

2 — Msiki istasyonların yenilenmesi, 
3 — Depo tamir ve tevsii 
4 — A'karyakılt ulaşım teknik hizmet aracı 
5 — I'dame yat ı r ımlar ı 
(i — .Madeııd yağ ve »TOS tesisleri, tesis ve tevsii 
7 — Likidgay, (LPt î ) tesisleri 

4 000 
6 000 
15 000 
15 000 
3 000 

27' 000 
5 000 

345 
5 381 
(i 014 
9 681 
265 
438 
— 

iTopflam 75 000 22 724 

1 — Madeni yağ ve gıv-s tesisleri 
2 — Likidgaz (LPG) tesisleri 
3 — Yeni istasyon yapıııu 
4 — KNki istasyoıı.lanıı. yenüiiennıesi 
5 — Depo tesis ve tevsii 
6 — İdame ya t ı r ımlar ı 
7 — Akaryakı t id aşım teknik hiz. 

1972 yılı yatanm programı 

d 000 Tl.) 
Tl. 

20 000 
500 

5 000 
2 000 
10 000 
3 500 

40 000 

iToplam 81 000 

http://ta.mii'
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

(A/:>) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları /bölümü 

Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili 
bölümü 
Malî. transfer bölümü 
Sosyal transfer (bölümü 
Borç. ödemeleri îbölümü 

1971 bütçe 
rakamı 

(Tl.) 

1 
75 000 240 

40 001 
10 000 

75 050 242 

1972 bütçe 
teklifi 

(Tl.) 

1 
240 

42 501 
20 000 

62 742 Toplam 

Malî transfer harcamalarının zamanında ve yerinde kullanılması bakımından 1971 yılı Bütçe Kanununun 07 nci maddesinin bağlayıcı hükmü 
"karşısında Köy İşleri Bakanlığının ita âmiri olarak tasarı utta bulunması nedeniyle birtakım güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmıştı-. 

TKK CJenel Müdürlüğüne yardım nıaksadiyle köy elektrifikasyonu çalışmalarında harcanılmak üzere 1972 yılı bütçesinin sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları bölümüne, geçen yıl olduğu gilbi bu yıl da ödenek konulması lüzumuna işaret eden talelbimiz, huzurunuzde kabul edildiği 
takdirde; ita, amirliğinin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığına verilmesi ve bu hususun Bütçe Kanununda yer alması, iki Bakanlık arasındaki 
ihtilâf konusunun, halli bakımından uygun bir yol olacaktır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

G-eçen yıl 'bütçe uygulamaBi 
1. Bakanlık : 
Kırtasiye, basılı kâğıt çeşitleri formlar gibi en zaruri müstehlik malzemenin temini için tahsis edilen ödenekler yıllık ihtiyaçları gereği gibi 

karşıl ly amamı ştır, 
Ayrıca tedavi, aydınlatma, su, posta - telgraf, telefon giderleriyle Maden Dairesi Başkanlığının harita ihtiyacını karşılıyan diğer alım ve gi

derle ;• maddelerindeki ödeneklerin de yetersiz olduğu müşahede edilmiştir. 

2. M.T.A. Enstitüsü : 
Enstitü bütçesinin çeşitli bölümlerinde ver alan ödeneklerin kullanılmasında âzami tasarrufa riayet edilmiştir. 
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057 sayılı Deıvlet Memurlar ı Kaıraım kapsamına al ınarak, eski maddi imkânlar ının alt ına indirilmiş, bulunan teknik personele, İra kanılımın 
öngördüğü yan ödemelerin, 1971 yılı 'Flütçe Kanununda yer aldığı halde yıl içinde öden emeni esi, bu elemanların mağdıı t iyet ini bir ka t daha art ır
mıştır. Bu durum. Ens t i tüyü teknik personel temini ve mevcutların kadro la rda tutulabilmesi yönünden güç. durumda bırakılmıştır . 

3. EİE idaresi : 
Ödeneğin son gerçekleşme durumu raporun üçüncü bölümünde verilmiştir. 
Iı97'l malî yılı için her hangi bir ek ödenek al ınamamış ve ak t a rma yapılmamışt ır . 
Teknik personel teminindeki güçlükler devam ("titrektedir'. 

4. Etibank : 
Özel. Kuruluş K a n u n u ile 110 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulurum kabul ettiği bütçelerde teshil, edilen esaslara <xöre uygulama yapı lmak

tad ı r . 
Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödenekler in kullanılmasında tasar ruf zihniyetiyle âzami titizlikle hareke t edilmektedir . 
5. Türkiye Elektrik Kurumu Grene! Müdürlüğü : 
l-')T2 sayılı Özel Kuruluş Kanunu ve 140 sayılı Kanuna, göre Yönetim Kurulunun 107.1 yılı için kabul ett iği bütçede tesbit edilen esaslara göre 

uygulama yapıl maktadır . 

6. TKİ Kurumu : 
Özel Kuruluş Kanunu ile 140 sayılı Kanuna göre Yönetim Kurulunun 1071 yılı için kabul ettiği bütçelerde teshil edilen esaslara, göre uygu

lama yapı lmaktadı r . 
Harcamala r , zamanında ve yer inde kullanılmış olup, kurum ve derneklere yapılan malî yard ımlar , maksada uygun şekilde yapılmıştır . Borç 

taks i t ler i zamanında ödenmekte olup nıuaeeliiyet kesbetmiş borç yoktur . 

7. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : 
()2o7 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince, idare UIK'C I isimce kabul edilen, ortaklığın bütçesinde de tesbit edilen esaslara göre. uygulama yapılmak

tadır . 
8. Petkim Petrokimya A. Ş. : 
'1971 yılı bütçesinde belirtilen sarf yerlerinde, mevcut ödeneğin kullanılması yönünden âzami tasarruf zihniyetiyle hareket, edilmiştir. 
9. Petrol Ofis* : 
•Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında, tasar ruf zihniyeti ile hareket edilmiştir. 
Ha rcama la rda ödenek tecavüzü, yapılmaması h i n tedbir alınmıştır . 
Yu kardaki, izahatımıza, ilâveten Bakanlığın i ligi 1 i kumluş la ı •imlan bilhaıssa, TEK, Etibank, TKİ, ve Petrol Ofisi petrol pol i t ikalar ında karşılaş

t ıklar ı güçlüklere burada değinmekte fayda mü'â'haz;-, etmekteyiz. 
Bilindiği üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Kanunu henüz tedvin edilmemiş ve bu donemde ücret rejimi 1127 sayılı Kanunla de

ğiştirilen 657 sayılı Kanun hükümler ine bağlanmıştır . 
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Aslında bütçeye büyük malî şarj getirmesine rağmen hoşnutsuzluk y a. r ait an mezkûr kanunu-, ticari esaslara, ekonomik gereklere göre yönetil
mek; kârlılık ve verimlilik anlayışı içindi1 çalışmak durumunda olan İktisadi Devlet Teşekkülleri personelini de tatmin etmemiştir. Bunun sonu
cu olarak : 

a) Kalifiye yönetici ve bilhassa teknik personeli hizmcute tutmak olanağı geniş ölçüd - zedelenmiş; ayrılmalar önlenemez hale gelmiştir. 
ıb) Hizmetin nı/uihtacolduğu kifayetli yöneticilerin ve her derecede, yeterli teknik, idari personelin temini son derece güçlenmiştir. 
Bu hal kuruluşların personel politikasını olumsuz şekilde etkilemiştir. 
Bu itibarla., 440 sayılı Kanuna, tabi kuruluşların durumuna, çahşma tarzına, ve tabi olduğu mevzua la. ve piyasa, şartlarına denk düşen ve mevcut 

istihdam sorunlarını halle yarıyan bir Personel Kanununun acilen, yürürlüğe konmasında zaruret vardır. 

ALTINCI BÖLÜM 

_ , , , Yeni bütçe teklifleriyle ilsfili incelemeler 
A) Bakanlık : J s 

Kuruluş tarihinden beri Bakanlık bütçesi. Sanayi Bakanlığı Bütçesinin bölüm ve maddeleri içerisinde yer almış ve bütçe teklifinin kabulünü mu
ta a kip her iki bakanlık arasında yapılan bir protokol ile ödeneklerin tevzii yolu güdülmüştür. 

Mnerji ve Taibiî Kaynaklar 'Bakanlığının 1972 malî yılı Bütçesi, bu kere malî kaynak olanakları göz önünde tutularak müstakil olarak düzen
le n ı niş bu 1 uıim akta dı r. 

Bakanlığın Teşkilât. Kanunu bulunmaması nedeniyle yeterli, bir kadro ve teşkilâta sahip kılınar.ıamış, çoğu görevler bağlı ve ilgili kuruluşları 
yolu ile sağlanan personel tarafından yümitülegelmliştir. 

Bakanlıkta halen ö7:5 personel çalıştırılmakta, bunun 22:5 adedi 1-122 sayılı (îeııel Kadro Kanunu ile sağlanan Bakanlık kadrosunda bulunmak
ta, geriye kalan o5() personelin aylık ve diğer özlük hakları Bakanlığa, bağlı veya Bakanlıkla ilgili kuruluşlarca karşılanmaktadır. 

(5i57 sayılı Kanunun. :>>> ucü maddesi, 'kadroların her yıl Bütçe kanunlarında gösterilmesini öngördüğünden, Bakanlık kadrolarının Bütçe Kanu
nunda belirtilmesi gerekmekte ise de, kadrolarla kın ulus kanunlarında, belirtilen birimler arasında çok yakın ilişki olduğundan Kuruluş Kanunu 
ibulunmıyan Bakanlığın bütün kadroları 1972 yılı Bütçesine ekleııememiştir. Bu bakımdan, 1971 yılı -Bütçe Kanununun 9 ucu maddesinin son fıkra
sında olduğu gibi, 440 sayılı Kanunun geçici S nci maddesindeki •'> yıllık sürenin 28 . 2 . 197:5 tarihine kadar uzatılmasını sağlıyacak hükme 1972 
malî yılı için de ihtiyaç duyulmaktadır. 

Keza, teşkilât kanunlariyle çok yakın ilişkisi olan diğer bir hususta, atama, formaliteleri ile i'gilidir. (lörevlerin önem. ve derecelerine göre 
atamaya, yetkili-'mercilerin teşkilât kanunlaımda belirtilmesi mutat ve yerleşmiş bir usul olduğundan Teşkilât Kanunu olmıyan öteki bakanlıklar
da. olduğu gibi, I'hıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan lığında, da atamaya yetkili merci bakımından bir boşluk bulunmaktadır. 

Her ne kadar, bu boşluk 1:522 sayılı (îene-1 Kad > Kanununun (> ncı maddesi ile doldurulmuş ise de, sözü geçen kanun geçici olduğundan 1972 
yılı Bütçe Kanununda (Kuruluş Kanunu bulun nıyan bakanlıkların kadrolarına atama yapmaya ilgili ba'kan yetkilidir.) hükmüne yer verildiği 
takdirde," Mnerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığı bakımından da problem halledilmiş olacaktır. 

Bakanlığın önemle üzerinde durulması gereken diğer bir problemi de taşra teşkilâtıdır. Bilindiği gi'bi, Sanayi Bakanlığında bâzı göı evler ayrıl
mak suretiyle kurulan Bakanlığı illerdeki, nuıdenleıte ilgili hizmetleri, sanayi bölge müdürlüklerinde veya il sanayi irtibat meınurluklarındaki 
memurlar eliyle yürütülmekte ve1 bu ünitelerin işlerinin c/( 70 e yakın bir kısmı, hattâ daha çoğu maden işlerini kapsamaktadır. Bu teşkilâtın 
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birbirinden ayrılması kadro şişkinliğini çalışma yerinin sağlanması; kira, su, elektrik ve saire gibi diğer masrafla'rır'ı a'htiş'mf nıueibolacağmdan 
işlerin eskisi gibi yürütülmesi öngörülmüş, ancak, İm yıl iki bakanlık bütçeleri ayrılmış bulunduğundan, .Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
mın sözü göçen taşra kuruluşlarının masraflarına ne şekilde katılacağının 1972 yılı Bütçe Kanununda belirtilmesi gerekli görülmektedir. Bu ba
kımdan Bütçe Kanununa : 

(Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölge sanayi müdürlükleri ve il sanayi irtibat memurluklarının maden işleri ile ilgili olarak kırtasiye, basılı 
kâğıt, defter ve diğer yönetim ile ilgili giderleri «ı(A/l) cari harcamalar» bölümünün «1 o.110 - kırtasiye ve alım giderleri», «13.120 basılı kâğıt 
ve defter alım ve giderleri» ve «13.290 - diğer yönetim ile ilgili giderler» maddelerinden karşılaırıır) hükmünün eklenmesi uygun bulunmakta
dır. 

1971 yılı bütçe raporunda belirtilen oto hizmetlerinden doğma sıkıntının bu yıl giderilmesi için, bilhassa, madencilik sektörünün zorunlu ihtiyacı 
olan makina, teçhizat ve taşıt alımlarının gerçek!eştirildbilmesi için (A/2) yatırım harcamalarının «Makina, teçhizat, taısıt alımları ve onarımları» 
'bölümlüne (1 100 000) liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. 

B) Bağlı kuruluşlar : 

1. M.T.A Enstitüsü : 
Enstitünün 1971 malî yılı Bütçesi (175 000 000) T!. Hazine yardımı ve (5 000 000) Tl. özkayiıak olmak üzere (180 000 000) Tl. olarak öngörül

müş ise de, bu bütçe ile mevcut etüt ve arama kapasitesinin tam olarak kullanılması, makina ve teçhizat yönünden gerekli gıüçle menin imkânla
rı yeterince sağlanamamıştır. Ayrıca, petrol sondaj makinaları dış borçları, 1971 yatırım programına konulmadığı halde, gene bu 1 nite eden öden
mek zorunda kalınmıştır. 

— Enstitüde açığa, alman memur ve hizmetli /bulunmamaktadır. 
— Kadrosuz istihdam yapılmamaktadır. 
— Memur kadroları hizmetle ahenklidir. 
— Enstitüde halen 267 jeep, 95 kaptıkaçtı, 60 kamyotn, 2,5 station vagon, 17 otobüs bulunmaktadır. Bu vasıtalardan 17 otobüs ve 9 station va

gon hariç, diğerleri Enstitünün bütün yurt sathına dağılmış ekip ve kamplar halinde yürütülen etüt ve aramaların gerektirdiği iş vasıtalarıdır. 
—• Yayın harcamaları, abonman ve kitap satmalmması bütçenin ilgili bölümlerinde yer alan ödeneklerden yapılmakta ve evvelki harcamala

ra, uygun olarak hcsabedilmiş bulunmaktadır. 
—• 14IH6 sayılı Kanuna göre halen yabatncı memleketlerde 67 öğrenci tahsil görmektedir. 1972 yılı sonuna, kadar (başarı gösterdikleri takdirde) 

bunların 11 adedinin yurda dönmesi icabetin ektedir. 
M. T. A. Enstitüsünde mukaveleli olarak çalışanlar : 
a) 1962 yılında 35 kişi olan ve mukaveleli ve döviz transfer edilerek, çalıştırılan yabancı uzman, 1971. yılında (1 e) indirilmiştir. 
b) Bunlardan banka Kıbrıslı 7 eleman döviz transfer edilmeksizin yabancı uyruklu olmaları sebebiyle mukaveleli olarak çalıştırılmaktadır

lar. 
c) Bunların haricinde Enstitüde mukavele ile çalışan 4 pilot daha mevcuttur. Emekli olarak çalıştırılan bu pilotların 1101 sayılı Kanuna 

göre emekli maaşları kesildiği takdirde mevcut şartlarla, çalıştırılmaları kabil olmıyacağı için. bunların ücretlerinin artırılması zorunludur. Ha
vadan maden prospeksiyoınu faaliyetlerine devam edebilmek için 3 pilotun 1972 yılında da mukaveleli olarak çalıştırılmaları gerekmektedir. 
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2. EİE idaresi : 
EİEİ 1971 yılı bütçesi için Bakanlığımız bütçe teklillerinde ('54 KM) (XX)) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
—• Kuruluş Kanununa göre kadrolar her yıl ihtiyaca göre alınmaktadır. Bu bakımdan kadro şişkinliği ve kadrosuz istihdam banis mevzuu de

ğildir. 
—• İdarede yaibamcı uzman istihdam edilmemektedir. 
C) İlgili kuruluşlar : 
Etibank, TKK, TKİ, TPAO, PETKİM ve Petrol Ofisinin statüleri icabı Bakanlık bütçesi ile ilgili durumları bulunmamaktadır. 

VttDİNOL BÖLÜM 

I - Dilek ve genel düşünceler 

1. Bu raporun giriş kısmında da belirtildiği üzere tüm. yatırımların önemli bir miktarını gerçeşkleştirmek gibi büyük ve şerefli bir yük altın
da. bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar I Sakan; iğ:; um hukukî bünye ve düzenini sağlıyae-ds Teşkilât Kanunu henüz çıkarılamamıştır. 

1967 yılında T. B. M. Meclisine sevk edilmiş bulunan bu Bakanlığını kuruluş ve görevlerine aidolan kanun tasarısı 1969 seçimleri sebebiyle 
kadük olmuş, geçen zaman içinde değişen şartlara ve günün ihtiyaçlarına uyacak şekilde yenliden düzenlenerek Başbakanlığa sevk edilmiştir. 1972 
yılı yasama devresinde kanunlaşma temenni olunur. 

2. Ekonomimize geniş istihdam gücü ve önemli üretim ve ihracat değerleri katabilecek olan madenciliğimizin geliştirilmesi konusunda dina
mik tedbirler alınması »orunludur. 

Maden Kanununda yapılması gerekli değişiklikler ile 'Maden Dairesinin uygulamada etken obuasını sağlıyacak tarzda roorganizasyonu hususu 
/bu tedbirler arasında görülmekte ve Bakanlıkça hazırlanmasını uygun gördüğümüz Madencilik Kanunu reform tasarısının biran önce ele alın
ın a sı 1 üzıu m lııdu r. 

'). Özel sektörün madencilik alanındaki uzun ve orta vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını karşılamak ve statüsünde yazılı işleri yap
mak üzere 12 milyon Ti. sermayeli Türkiye Maden .Bankası A. O. lığı kurulmuş ise de henüz faaliyete geçememiştir. Memleket madenciliğine 
fayda sağlıyacak bu teşekkülün faaliyete geçirilmesi için gerekli finansman imkânlarının temimi lâzımgclmektedir. 

4. Bakanlık bünyesinde maden kömürü, linyit ve petrol ürünlerini, yakıt politikası esaslarına uygum şekilde değerlendirmek üzere Enerji ve 
Vakit Dairesinin kurulması uygun mütalâa edildiğinden bu husus Teşkilât kanunu tasarısında da yev almalıdır. Tasarının bu şekilde kanunlaş
masında yarar görülmektedir. 

Diğer taraftan Bakanlığını Türkiye'nin uzun vadeli enerji ve yakıt politikasını entegre bir şekilde» ele alarak saptanması ve izlemesi ve bu mak
satla Bakanlıkça hazırlattırılan «Ön raporu» geliştirmesi, oradaki önerilere uygun bir şekilde bilimsel yönden yetenekli bir uygulama ve kontrol 
mekanizmasının kurulmasını sağlıyacak bir çalışma düzenine girilmesi zorunlu görülmektedir. 

Böylelikle konunun, Türkiye'nin vadeli bir enerji ve yakıt plânı çerçevesi içinde çözümlenmesi cihetine gidilmelidir. 
5. Memleketimizdeki petrol arama, üretim, artı tana, depolama, dağıtım ve satış işlerinin memleket çıkarlarına uygun bir tarzda yeniden düzen

lenmesini temin için «Petrol Reformu kanun tasarısı» nın hazırlanarak bu yasama dönemi içinde kanunlaşması maksadiyle yeterli gayret gösteril
mesi tavsiye olunur. 
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6. 440 sayılı Kanun hükümlerine uyularak kurulmuş bulunan İktisadi Devlet Teşekküllerini yeniden düzenleme komisyonu çalışmaları sonucu' 
hazırlanmış buluınan Etibank ye TKİ Kuruluş kanunu tasarılarının 1972 yasama devresinde idari rot'orm çalışın alarmın sonuçlarına uygun bir şe
kilde kanunlaşması temenni olunur. 

7. Su haklarının kullanılması hakkındaki kanun tasarısı da; çok önemli tasarılardan birisidir. 
T. B. M. Meclisine sevk edilmiş bulunan bu tasarımın, 1972 döneminde kanunlaşarak memleket hizmetine arzında birçok faydalar vardır. 
8. 057 ve 13l2'7 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi ve çeşitli uygulamalar ile teknik personel mağdur duruma düşmüş 

ve geçen bir yıllık süre içinde problemleri çözümlenememiştir. 
'Devlet kesimi yatırımlarının büyük bir kısmını gorçekleştinmek durumunda olan 'bu Bakanlığın bağlı ve ilgili (kuruluşlarımn kilit noktaların

da (dahi hizmet ifa eden Ite'kni'k personel arasında tarafımızdan müşahade edilen huzursuzluğun kısa zamanda giderilmesi clzeni'dir. 
Kanunun ömlgördüğü yan ödemeler gilbi kısmeti durumu 'düzeltici tedlbirlor uygulamaya konulamamıştır. 
Durumu düzeltmek amaciyle -son defa çıkarılan 19 . 11 . "1.971 tarih, 14020 'numaralı Resmî Gazetede münteşir 7/o484 sayılı ek göstergelere 

ait 'kararname .gereğince yapılacak ödemeler uygulanamamaktadır. 
İBunuıı sağlanması için gerdkli oian yönetmeliğin Devlet Personel .Dairesi tarafından biran önce oı/karı İması ve te'knik elemanlara, ait yan ödeme

lerin büro. işletme ve şantiye ,hizme|tlerini de kn psıyacaik şekilde d üzen tenim esi 'temenni 'olunur. 
Ayrıca 'harcıralhlar günün .kurallarına uygun hale getiril'melitlir. 
ISonuç olaralk, teknik personel'büyük bir silkinti içinde bnlumim akta dır. En yetenekli yetişmiş elemanlar yurt dışına veya kamu sektörü dışına 

kaymaiktadır. Bunun neticesinde tüm miühcn'disük hizmeti erin de aksamalar doğinıakta ve bunun yatırımlara etkisi gürü! inekledi r. 
İşletmelerde de bu yüzden milyonlarca ifaîde edebilen zararların olduğu 'bir gerçektir. 
Tdknik elemanların bu (duruma •düşünülmesi sonucunda, bütçeden tasarruf edilmiş gibi görülen cüzi -meblağların mukabilinde, yurt ekonomisin

de idoğan ve doğacak olan taihriibatın bugün için kesin olaralk saptanması olanağı yok ise de, yakın bir süre içimde bu sonucun memleketin yara
rına almadığı ve taihriibatın (büyüklüğü görülecek ve fakat 'düzeltme im!k.'âm kalmamış olacaktır. 

9. !TEK. kurulduktan sonra E.İ.E. İdaresine ait pek çok hizmet o bünyeye aktarılmıştır. Bu durumda Hükümet programında da öngörüldüğü 
gibi tüm mühenldisliık (hizmetlerinin görüleceği bir proje ofisinin çekirdeğini E.İ.E. İdaresnin teşkil etmesi uygun olacaiktır. Hizmetlerin 'büyük bir 
kısmı üzerinden alınmış ve yeni bir yapıya kavuşturulması öngörülen Kİ.'E. İdaresinin durum unun açıklığa kavuşturulup memleketimize daha 
yararlı hizmetler yapar bir hale getirilmesi şarttır. 

İÜ. ITüıikiye'de bulgun içki büyük bir yakıt sıkıntısı 'mevcuttur. TKİ ve özel sektör 'bu talebin ancak bir kısmını 'karşıhyaJbiIimdktedir. Yurdu
muzda toplam enerjisinin yalklaşıik olaraJk % '>0 u tezek ve odun gibi gayri ticari yakıt türlerinden karşılanmaktadır. Bilhassa şeihirleşme hızı
nın artması ticari yakıt talebini hızlandırmaktadır. Son yıllarda yakıt talelbi sosyal bunalımlar doğ'ura,caik seviyeye ulaşmıştır. !Bir «iaden ocağının 
üretime gelebilmesinin en az o yıllft nbir hazırlı'k devresini gerektirdiği göz önüne alınırsa vakit kaybetmeden, Türkiye'nin çok önemli olan ya
kıt probleminin yurt içi kaynaklarından hallinde tek olanak bulunan linyit yataklarının 'bu malksatla faaliyete geçirilmesi yegâne çare
dir. 

Halkın bu reddedilmez talebinin Devletçe .karşılanabilmesi için TKİ nin, (Kanununun da öngördüğü şekilde güçlendirilmesi ve İni (kaynakların anı
lan 'kuruma intikalinin sağlanması zorunlu görülmektedir. Aiksî takdirde TKİ nin elindeki yatalklarla ve işin teknik ve eTöonomiık. nitelikleri ve 
ri-.'ki, 'büyük yatırım hacmi glöz önüne alınarak, halkın hayati önem taşıyan bu probleminin çözülmesi müımlkün görülmemektedir. 
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[Bugünkü koşullar altında. Ibu çapta ve uzun vadeli bir program içinde böyle bir •madenciliği özel sektörün kifayetsiz madencilik faaliyetleri 
3ramsıra ancak 'bu konuda kuvvetli bir Devlet gücünün zarureti a'şilkârdır. 

Bu itibarla da «Madencilik kanunu reform tasarısı» ııuı içinde mütalâa edilmesi düşünülen bu konunun da önemıle Üiran önce ele alımması zo
runlu görül mektedir. 

Ayrıca kömür satış ve tevzii hizmetlerinin Tiulkiyo çapi-nlda yeterli bir seviyede yapılıp bu konudaki »şikayetlerin önlenmesi için andan kuruluş 
için gerekli her türlü tedbirler alınmalıdır. 

'11. Bütün elektrik üretim ve dağıti'm t esimlerinin belli bir zaman içinde TEK in kuruluş maksadını, yerine getirir bir şekilde TEK e devredil
mesi uygun görülmektedir. 

•Primer enerji kaynaklarının, teknik, ve -gerçekçi görüşle envanter ve yapılabilirlik «Fizibilite»1 etütleri en kısa zamanda bitirilmeli ve uzun vfıde-
li bir enerji plânlaması içerisinde öncelikleri t es bit edilmelidir. 

12. Yatırımların aksamadan yürüydbihmesi iç iri tahsisatların zamanında ve yeterli olarak verilebilmesi sağlanmalı, her türlü bürokratik usuller 
kaldırılmalıdır. (Gümrük mevzuatı, transfer usulleri, istimlâk ve irtifak nıeselleleri, ihale usulleri v.b.) 

B>. Betkim Beltokimya Sanayii Türkiye'de temel .sanayi olarak ele alınmalıdır. .Bu maksatla bu sanayiin tesisine imkân verecek, uzun vadeli 
programlar yapılmalıdır. Bu programların uygulanmasına «sas olacak özel bir kanunun hazırlan masında yarar görülmektedir. 

1.4. Türkiye'nin eikono/mik yönden' kalkınabilmesi için yeraltı servetlerinin süratle değerlendirilmesi zaruridir. Bunun için kaynakların aranı]) 
bulunması, etkonıomik değerlerinin açıklığa, kavuşturulup üretime geçilir hale sokulma.sı lfıznmbr. Bu itibarla, özellikle ün aram a, Detay Arama ve 
Teknolojik Değerlendirme hizmctlerinhı ciksiks:;: ve yeti ki ile görülmesi şarttır. Birbirlerini tamamlayan bu hizmetlerin etkili ve layı ki veçhile ifa 
edileJbil.mcsi MTA. Enstitüsü nün üç ayrı enstitü halinde örgütlenerek güçlendirilmesi ve ihtısaslastırılması suretiyle kabildir. 

Bakanlıkça bu maksatla, lüzumlu tabanların biran evvel hazırlanarak kanunlaştırılmasında Türk ekonomisi ve kalkınması yönünden hayati za
ruret vardır. 

df>. Enerji ve Talini Kaynaklar Bakanlığının lî)72 bütçesi muşta kil len hazırlandığına ve Bakan, âmiri ita yetkisini hizzat haiz bulunduğu/n a 
göre;, muhasebe İli/metlerinin daha iyi ve süratli bir .»şekilde ifası için diğer kuruluşlardaki emsalleri uyarınca Maliye Bakanlığından bir kadro 
alınarak bünyesinde bir muhaseJbe müdürlüğünün şayanı tavsiyedir. 

İG. Son yıllarda LPO kullanılması yaygınlaşmış ve halkın vazgeçilmez ihtiyaç maddeleri arasına girmiştir. 
IJPC» Tevzi ve Satış ş:ıkotleri müstakil çalışmalar! dolayısiyle dolduranı tesislerinden birlikte fa.ydalaımmadıkiarı için ihtiyacın zaman zaman karşılana

madığı haller ortaya çıkmaktadır. 
IBunun yanında. I7PG tüplerimden alman depozite ücretlerini bâzı şirketlerin finansman kaynağı olarak kullanılandan seibclbiyle şikâyetler vâki 

olmaktadır. 
(Bugüne kadarki uygulamada tevzi sirketterine .mukavelelleri gereğince üretim kapasitesinin yüzdesi olarak yapılan tahsislerin başka şirketler 

için yeni tahsislere engel olması halklı şikâyet l e ri mucibolmaktadır. 
Bundan 'böyle yapılacak ımulkavelelerde bu hususları nazara alarak ve uygulamada bugüne kadar görülen aksaklıkları gidermek ve bütün pet

rol! ürün'lerinin tevzi ve satışının, Bakanlığın -etkin bir denetimi altında yapılabilmesini sağlamak amaciyle Bakanlıkta başlandığı öğrenilen çalış
maların biran önce sionuçlanldırılnıası temenni olunur. 
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17. Aynı 'hizmetin devamı şeklinîde mütalâa edilmesi icalbedeıı petrolle ilgili !fcüım faaliyetlerin, dünya'da'ki emsalleri uyarınca entegre edilmiş 
bir kuruluş ibünyesinlde 'görülmesi yararlı ve zorunlu ollduğu 'halde, maalesef hiame't duIbliikasıyo<nlarına, koordinasyonsuzluğa sebobolan ve aynı 
zamanlda palhalı hizmet örneği venen'buigünkü'duruimun ısıl ahi için; Petrol Ofisin, TPAO. bünyesine alınması elzeim ^görülmektedir. 

18. îTürk ekonomik ve politik hayatında mühim bir yeri olan petrolün menfaatlerimize uygun bir şekilde değerlendirilmesi temin için mevcut 
Ö326 sayılı Petrol Kanununun modern elkonmrnik ve teknoloji icaplarına uygun ;bir sekilide yenide/n tedviri hayati bir ihtiyaç olarak görülimelktcldir. 
Bu çalışmalar'da, Hükümet programlarında gösterilen hedefler göz önümde 'bulunidurulra alildir. 

19. — Bakanlık, bünyesinde topladığı ekonomik ve tebnolojik dev müesseseleri ile Türk ekonomik ve sosyal hayatında büyük bir ağırlık taşı
maktadır. 

Bu itibarla ürettiği temel hizmet ve malların millî ekonomimizin plânlı devredeki gelişmesine türlü yönleri ile mâni teşkil edecek fiyat artışla
rına yol açmıyacak tedbirleri; Tüm Hükümet politikası içerisinde ele almalıdır. Bilhassa Toplu Sözleşmelerde vâki prodüktivite ile ilgisi olmı-
yan ölçüsüz ücret artışlarının genel fiyatlara inikası da nazarı dikkate alınarak kamu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki aynı iş kolunda 
yapılacak Toplu sözleşmelerin genel Hükümet politikası içinde mütalâa ederek, dengeli bir şekilde düzenlenmesi tedbirlerinin mutlak surette 
alınmasında kaçınılmaz zaruret vardır. 

20. — 657 Sayılı Kanunun 33 ncü maddesi, kadroların her yıl Bütçe Kanunlarında gösterilmesini öngördüğünden, Bakanlık kadrolarının 
Bütçe Kanununda belirtilmesi gerekmekte ise de, kadrolarla kuruluş kanunlarında belirtilen birimler arasında çok yakın ilişki olduğundan Kuru
luş Kanunu bulunmıyan Bakanlığın bütün kadroları 1972 yılı Bütçesine eklenememiştir. 

Bu bakımdan, 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinin son fıkrasında olduğu gibi; 
440 Sayılı Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıllık sürenin 28 . 2 . 1973 tarihine kadar uzatılması hususunda: 
«12 . 3 . 1964 günlü ve 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkındaki Kanunun geçici 8 nci maddesindeki 3 yıl

lık süre 28.2.1973 tarihine kadar uzatılmıştır.» 
Hükmünün Genel Bütçe Kanununda yer alması zorunlu görülmektedir. 
21. — Altıncı bölümün : (A) Bakanlık Maddesinde esbabı mucibesi açıklandığı üzere; Kuruluş Kanunları henüz bulunmıyan Bakanlığın kad

rolarına atama yapma yetkisinin Bakana verilebilmesi için 1972 yılı Genel Bütçe Kanununa «Kuruluş Kanunu bulunmıyan bakanlıkların kadrola
rına atama yapmaya ilgili bakan yetkilidir.» 

Hükmüne yer verilmesi zaruri' görülmektedir. 
22. — Bakanlığın Kuruluş Kanunu olmaması nedeniyle illerde bakanlığın faaliyet alanına giren maden işleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanağının 

Bölge Sanayi Müdürlükleri ile 11 Sanayi İrtibat memurları tarafmlan yürütülmektedir. 
Bu sebeple Genel Bütçe Kanununa : «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bölge Sanayi müdürlükleri ve 11 Sanayi İrtibat memurluklarının maden 

işleri ile ilgili olarak kırtasiye, basılı kâğıt ve defter alımı ve diğer yönetim ile ilgili giderleri Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçe
deki ilgili bölüm ve maddelerindeki ödeneklerden karşılanır.» Hükmünün bir madde halinde eklenmesi her hangi şekilde ihtilâfa mahal veril
memesi bakımından faydalı görülmektedir. 
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II. — Bütçe teklifinin revizyonu ve ilâve MssdislaJtt taleplerimiz : 

1. — Devlet Memurları Kanununun uygulanması, dışardan temin edilen ücretli işçilerin azalması veya sıfıra inmesi geçen sene olduğu gibi bu se
ne de bir önceki seneden devredilen her hangi bir paranın mevcut bulunmaması, Dilek ve Genel Düşünceler bölümünde kaydedildiği veçhile, 
ElE'nin bir proje ofisi çekirdeğini teşkil etme çalışmalarının tamamlanması gerçeği karşısında, bu hazırlıkların gerçekleşmesi için malî imkân
ların da bütçe içinde mütalâa edilmesi, bu maksatla EİE İdaresi için ayrılan Bütçe yardımının (54,1) milyon liranın (64,1) milyon liraya çıka
rılması öngörülmektedir. 

2. — Halen ağır faiz yükleri altında bulunan1 ve yapılan son zamlara rağmen zarardan yine de kurtulamıyan TKİ Kurumunun, sıhhatli bir 
finansman düzeyine getirilebilmesi ve gerekli yatırımların yapılabilmesi için (750) milyon Tl. olan sermayesiniin en azından (2) milyar TLna 
çıkarılması gerekli görülmektedir. 

3. — Maden Dairesinin 1972 de yaptıracağı harüta işleri bedelinin (250 000) Tl. Harita Genel Müdürlüğünün artık döner sermayeli çalış
maması nedeniyle bu Genel Müdürlüğe ödenememesinden Millî Savunma Bakanlığı Bütçesindeki bulunan ilgili 21.620 maddesine aktarıimasım 
sağlamak amacıyle kayıt konulması lüzumludur. 

4. — Hava kirlenmesi problemini etüdetmek çareler araştırmak, gerekli tesisleri kurmak ve eğitimi sürdürmek amacıyle yapılacak; 
a) Kurs masraflarını karşılamak üzere (200 000) Tl. 
b) Araştırma, etüt, proje hizmetleri ve tesis kurma işleri için (15 000 000) Tl. 
Dumansız yakıt imâlinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere transferi kabil olmak şartıyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe

sinde yer alması zorunlu mütalâa edilmektedir. 
5. — Maden Dairesinin (150 000) adedi bulan dosyalarından zamanında arzulanan süratle istenilen bilgileri çekmek, sıralamak, Maden Ka

nunu gereğince lüzumlu kontrol ve denetimini yapabilmek amacıyle düşünülen «Computer üeçalışma» sistemi için lüzumlu (125 000) Tl.lık 
ek ödeneğin Bakanlık Bütçesine konulmasında yarar bulunmaktadır. 

Hükümet programında da önemle üzerinde durulduğu gibi, köy altyapı hizmetlerinin em başında gelen köy elektrifikasyon tesisleri için 
- 1971 bütçesine (Transfer) (75) milyon Tl. tahsisat konmuş bulunmasına rağmen 1972 bütçesinde 34.210 ncu maddesine hiç bir tahsisatın kon

mamış olduğu tetkikatımız neticesinde anlaşılmıştır. 
Hükümet programındaki beyanlar ve plânlamanın tavsiyesi istikametinde bu hizmetin 1972 yılında ifası için (90) milyon Tl.lık ödeneğin 

ilgili maddeye konulması önemle tavsiye olunur. 
Bu dilek ve temennilerimizle ek ödenek tekliflerimizi yüce komisyonun takdir ve tensiplerine saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Afyon Senatörü Sivas Milletvekili Rize MHetvekÜ 

Kâzım Karaağaçlıoğlu Ekrem Kangal 8. Zeki Köseoğlu 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

12.110 Devlet memurları aylıkları 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

12 000 

55 004 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
L2.350 
12.370 

12.391 
12.392 

12.41.0 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
i)ÎĞ ER SOSYAL YA Rl)İM I,A K 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
(Diğer sosyal yardımlar toplanıı : 2) 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

8 
2 
5 

40 

000 
000 
000 
000 

1 
1. 

1 
1. 

1 

TAZMİNATLAR 
12.570 tş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zamm ı 

12 000 

787 634 

1972 yüı için 
Hükümetçe ilsıteaıfeın Komisyonjca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 

6 672 

1 099 

26 
3 
9 

74 

000 

768 

577 

100 
600 
000 
250 

12 

8 446 

000 

353 

12 000 

6 672 768 

1 099 577 

26 1.00 
3 600 
9 000 

74 250 

12 000 

8 446 853 

967 725 

18 900 

967 725 

18 900 
1. 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDÜLLER 
YABANCI DİL İKRAMİYESİ 

12.610 Ödül 

ÖDENEKLER 

12.750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yollukları 

. DENETİM YOLLUKLARİ 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.840 Tedavi yolduğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 589 002) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARİ 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

— 565 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe i&tıenen Komisyo.ırca kaibul edilen 

Madde P.ölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira Lira Lira Lira 

4 700 
150 0(X) 

239 000 
2:57 00O 

800 

100 

247 
239 

0 0 

1 
000 

000 
000 

1 

000 

732 625 674 504 674 504 

1 
100 000 

247 
239 

3 

000 
000 

1 

000 

5 000 50 000 50 000 

1 1 
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Bölüm Madde Ödenenin eesidi 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon gidenleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt isletme ve onarım gider
leri 

i3.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarım gider
leri 
KIRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
LERl 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

567 --

1972 yüı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe iskemlem K^mdlsyonea kalbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

179 009 

47 
130 
2 

500 
000 
000 

347 000 

125 
220 
2 

000 
000 
000 

347 000 

125 000 
220 000 

2 000 

29 750 35 000 35 000 

12 750 

17 000 

95 000 

10 000 

15 000 

20 000 

95 000 

15 004 

15 000 

20 000 

95 000 

215 004 
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Madde Ödeneğin, çeşidi 

14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 1 1!) nen maddesinin gerektirdiği 
gideri eri 
EĞİTİM YL ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 K ıı r s «.»'i d e r! e ı • i 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞITLÎ GIDERLER: 

TAHLİL VL LÂBORATLVAR <ii DÜK
LERİ 

16.210 Tahlil ve laboratuvar giderleri 

TUMSİL, AĞIRLAMA VL TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevse1! temsil giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe- iisıtıontenı Komisyoııi'ca kalbııl •odülıeıı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lina Lira 

10 000 

10 000 

1 000 

20 001 

20 000 

28 501 

15 001 

15 000 
1 

38 501 

i 000 

30 001 

30 000 
1 

215 001 

215 000 
1 

000 

30 001 

30 000 
1 

38 501 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BAKIM Yi<: KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makimi ve teçhizat onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDER BERİ 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNBTİM GİDERLER! Bölümü toplamı 
14.000 ITİZMBT GİDERLERİ Bölümü toplanı i 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDBRLER Bölümü tophımı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 569 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isten/en Komisyonca kafbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

7 500 7 500 7 500 

5 000 
2 500 

12 000 

787 634 
1 284 750 

10 000 
28 501 

5 
2 
000 
500 

Î2 000 

8 446 853 
2 034 800 

15 004 
38 501 

5 000 
2 500 

12 000 

8 446 853 
2 034 800 
215 004 
38 501 

2 122 835 10 547 158 10 747 158 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

23.000 

21.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tet

kik ve Arama Enstitüsüne yardım 

ENERJİ SEKTÖRÜ 
21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İş

leri Etüt İdaresine yardım 

MAKÎNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.211 Makina ve teçhizat alımları 
23.212 Taşıt alımları 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALAR ITOPLAMI 

1972 yılı için 
Hükümetçe isıfceruen Komisyonca kaimi edilen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

175 

50 000 

130 

000 

000 

000 

231 000 000 

13Ö 000 

231 000 000 

130 000 

231 130 000 

218 000 000 

54 100 000 

1 100 000 

575 000 
525 000 

272 100 000 

1 100 000 

272 100 000 

1 100 000 

273 200 000 

207 100 000 

51 395 000 

1 100 000 

575 000 
525 000 

258 495 000 

1 100 000 

258 495 000 

1 100 000 

259 595 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödemeği: Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşkili 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 1 1 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.410 Maden sahaları döner sermayelerine 1 İ l 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 75 000 240 240 90 000 240 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.210 1312 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gere
ğince köy elektriklendirilmöleri için Tür
kiye Elektrik Kurumuna yapılacak öde
meler 75 000 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 240 240 

9ü 000 000 

240 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı me
murları Biriktirme ve Yardımlaşma Der
neğine (Memurların öğle yemeklerine yar
dım olmak üzere) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

(İLÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

3(5.310 Kamu İktisadi Teşebbüslei'ine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer gecen yıllar borçlan 

— 572 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği; Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam t 
Lira Lira Lira Lira Lira Lir« 

40 001 42 501 42 501 

40 001 42 501 42 501 

1 42 500 42 500 
40 000 1 1 

10 000 20 000 20 000 

10 000 20 000 20 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

10 000 
10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

31.000 KURUMLARA KATİLMA PAYLARI 
VE SERMAYtt TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 573 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 1 1 
75 000 240 240 90 000 240 

40 001 42 501 42 501 
10 000 20 000 20 000 

75 050 242 62 742 90 032 742 
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Rapor 

T. B. M. M. Bütçe Karma Koaniayoıııu Sayısı Başkanlığına 

Tarım Bakanlığı 1972 yılı bütçe teklifi üzerine yapmış oluğumuz incelemeyi tekli!" ve temennilerimizi kapsayan raporu aşağıda sunmak
tayız. 

GİRİŞ 

'Bilindiği üzere memleketimizde tarım millî ekonominin temelini teşkil etmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğu geçimini tanıtıdan sağlamak
ta, millî gclirm önemli bir kısmım tarımsal gelir teşkil etmekte ve ihracatımızda tanırı ürünleri % 81 kadar bir paya sahip bulunmaktadır. 
Gerçekten 1970 yılında cari üretim âmilleri fiyatları ile 124.4 milyar lira olarak tahmin edilen millî gelirin, :>8,:} milyar lira ile % 30,8 ini ta
rımsal gelir meydana getirmektedir. 

Mamafih, bugünkü durumda, tarımsal üretim, süratle aftan nüfusun yiyecek ve diğer tarım maddeleri ihtiyacını karşılaması ve artan miktar
larda tarım ürünleri ihraç edilmesi, ve sanayiin artan hammadde'ihtiyacını karşılaması bakımından yetersizdir-. Ekonominin gelişmesinde temel 
bir faktör olarak rol oynayan tarımın başlıca vazifeleri; (i) artan nüfusun yiyecek ve diğer tarımsal ihtiyaç maddelerini üretmek (ii) tarımda. 
çalışanlara diğer kesim d ekilene yakın bir gelir ve yaşama seviyesi sağlamak ve (i'ii) dahilî r:ı rıayiin gelişmesi için gerekli dövizi, sermaye bi
rikimini temin ekmektir. 

Yapılan hesaplara göre tarımsal gıda maddeleri üretimi artış hızı, nüfus artış hızının genellikle altında seyretmektedir. Nüfus ve yiyecek 
mad.de]eri üretimi artışları bu tempo ille devanı ettiği takdirde önümüzdeki yıllarda yiyecek ihtiyacımızda açıklarla karşılaşılacağı ve gerekli 
tedbirler alınmazsa sosyal ve ekonomik •ba(k?ım;,::rdan sıkıntılar olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Bugün tarımın karşısında bulunduğu en büyük sorun prodüktivitenin artırılmasıdır. Tarımsal kaynakları en iyi değerlendirecek yeni üre
tim metotlarının uygulanması ve girdi kullanma seviyelerinin süratle artırılması gereklidir. 

Tarım Bakanlığının özlenen tarımsal gelişmeyi sağlayacak şekilde bir güce kavuşturulması, tarımda kalkınmayı sınırlayan dar boğazlanıl gide
rilmesi ve bu kesimdeki sorunların tüm olarak ele alınıp, çözümlenmesine imkân verecek mevzuatın hazırlanması lüzumlu ve zaruri görülmektedir. 

Bu genel görüş altında tanımsal gelişme için lüzumlu olan ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da sıralandığı üzere; 
a) Tarımsal üretimin hava şartlarına bağlı hık derecesinin azaltılması, 
b) Halkımızın artacak olan besin ve diğer temel ihtiyaçlarının karşılanması, 
e) Yurdumuzda üretilen her çeşit ürünlere olan ihtiyacın tamamınım yurt içinde karşılanması, 
d) Tarımsal ürünler ihracatının geliştirilmesi, 
e) Birimi sahadan alınacak verimin artırılması, 
f) Tarımsal girdi fiyatlarını asgari sevıiyede 'tutacak tedbirlerin alınması, 
g) Tarımsal girdilerin kullanımının artırılması, 
h) Kredi tatbikatının ihtiyaca yeter hale getirilmesi, 

http://mad.de
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i) Tarım işletmelerinin düzenli, yeter gelirli ve pazar için üretim yapan üniteler haline getirilmedi, 
j): Sulama konusunda yeni yatırımlara gidilmekle' beraber, daha çok yapılmış yatırını landan tanı mânasiyle faydalanılması, 
k)> Tarımsal kaynakların en uygun kullanma şekline göre değerlendirilmesi ve muhafazası, 
1) îyii bir fiyat politikasımn geliştirilmesi, 
m)ı Tarıms'al pazarlama ve değerlendirme tesislerinin geliştirilmesi, 
n) Çiftç.ilmizin teşkilâtlandırılması, 
Gibi çalışmaların titizlikle ele alınmasının ve tarım hizmetlerinin bu politikaya uygun olarak yürütülmesinin lüzum ve zaruretine inanmak

tayız. i. 

Bilindiği üzere, Tarım Bakanlığı 1937 de yayınlanan 3203 sayılı Teşkilât ve Vazife Kanunu ile memleketimizin tarım politikasını uygulama, 
bu tarımsal üretim işlerini düzenleme, ıslah etme, teşkilâtlandırma ve geliştirme görevlerini yüklenmiştir. Fakat günümüz şai'tl'arnıa cevap ver-
miyen bu kanunun değiştirilme zamanı geldiği kanısındayız. 

Tarım Bakanlığına verilen hizmetler aşağıda sayılan teşkilât kanalı ile yürütülmektedir. 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, ; 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, , 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, , 
Devlet Meteoroloji İşleri! Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Yeni Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, 
Yapağı ve Tiftik A. Ş. Genel Müdürlüğü, 
Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğü, 
Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanlığı, 
Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
Pamuk İşleri Müdürlüğü, 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 
'Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü, 
Zatisi eri Müdürlüğü, 
Levazım. Müdürlüğü, 
(Savununa Sekreterliği, 
Muhasebe Müdürlüğü, 
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Aynı*a KaJlkmma; plânları gereklerine uyula rak Plânlama ve Dkmıomik Araştırmalar Dairesi Tanın Ürünleri Değerlendirme ve Pazar
lama Dairesi, Organizaısyoıı ve Metot Dairesi ve Su rrünleri Dairesi Başkanlıkları bulunmaiktadır. 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Miklürlüğ ii ve Devlet .Vreteorolsoji İşleri (lenel Müdürlüğü ayrı büfecilere sahiptir. IUlnlarııı dışında ka
lan T. Zirai Donatım Kurumu (leuiel Müdürlüğü, T. Süt HhıdiİLsıtri'si Kurııınıu (teaıel Müdürlüğü, Vem Sanayii (lenel M'ikiürlüğii ve Yapağı 
ve Tiftik (lenel Müdürlüğü miüsta'kil bütçeli birer kamu iktisadi kurulurudur. 

I - lîa.-k an lığın. 1 î) 72 yılı bütçe teklifi ve 1971 yılı bütçesi ile mukayesesi aşağıdadır. 

1!)71 yılı 1972 yılı 1972 yılı fark 
Bütçesi Bütçe tekli ii veya noksanı 

(A/ l ) ,Cari hareamalar 173 »1.4 415 733 340 330< f 55» 425 915 
(A/2) Yatırım, harca/malan (*) 57 027 ÛM «3 100 000' -\- 20 132 999 
(A/3) Sermaye tenkili ve trans

fer harcamaları 57 378 144 00 978 788 d 9 0Ö0 (İ44 

Toplam; 288 319 500 883 479 118 595 159 558 

1972 yılı, seçen yıla nazıaran car] hamıma landa (559 425 915) Tl. yatırım harcamalarında (20 132 999) Tl. ve sermaye teşkili ve transfer 
harcam'al'arında da (9* 000 044) Tl. olnra'k üzere toplanı; (59'5 1.5'9' 55<8)! Tl. fazla bulunnıaktad ir. Ancak bu faydalığm mühim* bir kısmı eari 
ha'rcanral ardaki (559 4251 915) Tl. hk hir artış tam ileri g-elmiştir. Şöyleki, 057 sayılı Devlet M emurlları Kanununun yürürlüğe sinmesi nede
niyle intibaklar sonunda teshît edil ecele derece ve kademeler itibariyle hesaplana>ca'k miktarlar ve diğer ödemeler Maliye Bakanlığı Bütçe-

(®) Bakanlığımız sâri inşaatları irin aynı ijillar Bayındırlık Bakamlığı Bütçesine konulan ödenekler •cetveldeki rakamlara dâhil edilmemiştir. 
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simden, aktarılmak suretiyle ödenek alınacağında dan, özlük haklar ve sosyal yardımlar için 19 71 bütçesine. yeteri kadar ödenek konulmama-
siıiıldan ileri gelmiştir. 

' (A/l) işaretli cetvelde buluuan Bakanlığımız 1972 cari bütçe teklifi ile, 1971 bütçesini n hizmetlere dağılışı şöyledir : 

Dairesi 1971 yılı 'bütçesi 1972 yılı teklifi 

Ziraat İşleri (ienel Müdürlüğü 51 0O5 477 58 246 301 
Veteriner İş. Ün. Md. 49 954 150 52 387 793 
Zirai Mücadele ve Zir. Kr. (İn. Aid. 55 010 529 64 983 476 
Tetkik ve İstişare Kur. Bşk. 1 357 040 1 450 209 
Teftiş Kurucu Bşk. 551 788 597 637 
Pamtık İşleri Müdürlüğü 894 321 1 01)3 167 
Zat işleri Müdürlüğü 11. 242 972 547 970 780 
Neşriyat Müdürlüğü 700 002 725 751 
Levazım Müdürlüğü 2 579 128 3 320' 968 
Hayvancılığı Gel. Pro. Cin. Md. 617 002 1 572 237 
Savıın.ni'a, Sekreterliği 2 000 2 
Su Yvünleri Dairesi Bşk. 992 003 

Tarım Bakanlığı Toplamı 173 914 415 733 340 330 

(A/2) işaretli cetvelde bulunan1 Bakaıılığım.ız 1972 yı'h »-eııel yatırım bütçe teklifi ile 1971 yı'lı yatırım' bütçelinin hizmetlere dağılışı şöy. 
ledir. (1) 

1971 vıh bütçesi 1972 yılı teklifi 

Ziraat İşleri (ienel Müdürlüğü 30 050 000 37 535' 000 
Veteriner İş. (İn. Md. İL 725 000 18 975 C€0 
Zirai Müeadde ve Zir. Kr. (İn. M d. 11 820000 9 400 00O 
Panru'k İşleri Müdürlüğü 3 150 00L 15 000 00O 
Hayvancılığı Gel. Pro. (İn. Md. 282' 000 2 250 000 

•Tanım. Bafcıınlığı Toplamı 57 027 001 83 160 00O 

(1) Rakamlara Bayındırlık Bütçesine giren sâjri yatırımlar dâhil edilmemiştir. 
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1972 yılı yatınım, bütçe teklifinin kalkınma plânı ve 1972 yılı programına uygun olarak tanzim edildiği müşahede edilmiştir. 

(A/3) iSermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesinin 1971 ve 1972 yıllarındaki dağılışı aşağıda gösterilmiştir. 

Dairesi 

Ziraat İşleri Genel (Müdürlüğü 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Zir. Müc. ve ıZir. Kar. Gn. Md. 
Tetkik ve İstişare Kur. Bşk. 
Pamuik tş. Müdürlüğü 
Zatişleri Müdürlüğü 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Muhasebe Müdürlüğü 

Tarım Bakanlığı toplamı 

197 L yılı 
Bütçesi 

26 576 419 
16 525 722 
2 380 000 
3 656 000 

190 000 
1 

8 000 000 
50 002 

57 378 144 

1972 yılı 
teklifi 

30 137 477 
19 146 171 

1 880 000 
3 000 000 

'550 000 
•528 140 

6 000 000 
5 737 000 

m 978 788 

Genel olarak Tarım Bakanlığı 1972 yılı Bütçe teklifinde yer alan (A/ l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerdeki ödeneklerin kuruluşlar itibariyle 
dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 
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Dairesi 

•Ziraat İş. Gn. Md. 
Veteriner İş. Gn. l'Md. 
Zir. Müc. Kar. Gn. Md. 
Tetkik ve İst. Kur. Bşk. 
Teftiş Kuralu Başkanlığı 
Pamuk İşleri Müdürlüğü 
Zatişlcri Müdürlüğü 
Neşriyat Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Hayvan Gel. Pro. Gn. Md. 
(Savunma Sekreterliği 
8u Ürünleri Dal. Bşk. 
A. O. Ç. Müdürlüğü 
Muharebe Müdürlüğü 

•Cari (A/l) 

58 246 301 
52 387 793 
64 983 476 
1 450 209 
597 637 

1 093 167 
547 970 786 

725 751 
3 320 968 
1 572 237 

2 
992 003 

— 
— 

733 340 330 

Yatırım, 
'('A/2) 

37 535 000 
18 975 000 
9 400 000 

—• 
—. 

15 000 000 
—. 
— • 

—. 
'2 250 000 

—. 
—-
— • 

—. 

83 160 000 

Transfer 
(A/3) 

30 137 477 
19 146 171 
1 880 000 
3 000 000 

— 
550 000 
528 140 

—-
— • 

— 
— 
—. 

,6 000 000 
5 737 000 

66 978 788 

Toplam 

125 918 778 
90 508 964 
76 263 476 
4 450 209 

597 637 
16 643 167 
548 498 926 

725 751 
3 320 968 
8 822 237 

2 
992 003 

6 000 000 
5 737 000 

883 479 118 Bütçe teKlifi toplamı 

Tanın Bakanlığı bütçesine konulanı(83 160 000) liralık 1972 yılı (A/2) yatırım harcamasından başka sari inşaatlar iein aynı yıl [Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesine konan (34 409 000) Tl. lık yatırımlarla Bakanlık yatırım (bütçeısi (117 569 000) Tl .sına yükselmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesine konulan devam, eden işlere ait 1971 ve 1972 yılları yatırımlarının dairelere göre ayırımı şöyledir : 

1971 yılı 1972 yılı 
Dairesi yatırımı yatırımı 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 
Zirai Mücadele ve Zir. Kar. Gn. Md. 
Pamuk İşleri Müdürlüğü 

28 650 000 24 784 000 
15 176 000 9 025 000 
1 680 000 600 000 
1 900 000 — 

Toplam 47 406 000 34 409 000 
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Diğer taraftan Tarım, (Bakanlığına bağlı genel bütçeli, katma "bütçeli, döner sermayeli ve İktisadi Devlet 'Teşekkülü 'kurulusların 1971 ve 1972 
yılları mukayeseli yatırım 'programları aşağıda gösterilmiştir. Rakamlara Bayındırlvk Bakanlığı bütçesine .giren Kâri yatırımlar dâ'hil eüi'l mistir. 

Dairesi 

Pamııık İşleri Müdürlüğü 

'I Üiteesi 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 

Veteriner İsleri (İenel Müdürlüğü 

Zirai Mücadele Geneıl Müdürlüğü 

DÜO. Genel Müdürlüğü 

1971 yılı 1972 yılı 
p rogram ı p ro gr anı L 

yatırım yatırımı 
(000 Tl.) (000 Tl.) 

(fenci 
Döner sermaye 

Toplam 
(ienel 
Döner sermaye 

Toplam 
Genel 
Döner sermaye 

Toplam 
Katma 
Döner .-sermaye 

Toplam 
Genel 
Döner .'sermaye 

58 700 
1 300 

60 000 
26 901 

3 000 

29 901 
13 500 
1 000 

14 500 
40 000 
34 00O 

74 000 
5 050 

700 

02 319 
1 583 

63 902 
28 000 

3 808 

31 808 
10 000 
1 600 

11 600 
28 000 
50 000 

78 000 
15 000 

395 

Toplam 5 750 15 395 
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Dairesi 

D. 'Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Zirai [Donatım. Kurumu Genel Müdürlüğü 
İS üt End. Kur. Genel Müdürlüğü 
Yem Sanayii T. A. §. Genel Müdürlüğü 
Yapağı Tiftik A. ;Ş. Genel Müdürlüğü 
\I\y. Gel. Pro. Genel Müdürlüğü 
A. O. O. Müdürlüğü 

Genel bütçe toplamı 
Katma bütçe toplamı 
t )öner sermaye toplamı 
İki. Dev. Teş. Toplamı 

•Bütçesi 

Genel 
İkt Dev. Teş. 

» » » 
» » » 
» » » 

Genel 
1 )öner sermaye 

Genel toplam 

Genel Toplam 

1971 yılı 
yatırını 

programı 
(000 Tl.) 

6 150 
9 199 

15 000 
5 900 

— • 

282 
5 900 

228 682 
110 583 
40 000 
45 900 
39 099 

226 582 

J972 yılı 
yatının 

programı 
(000 Tl.) 

10 100 
9 900 

45 400 
— 

1 000 
2 250 
5 850 

27ö 205 
127 669 
28 000 
63 236 
56 300 

275 205 

II - Bakanlık genel bütçeli kurıüıışlarının çalışmaları ve bütçeleri : 

1. — Ziraat İşleri ıGenfcl Müdürlüğü : 

Tarım Bakanlığı Devlet teşkilâtı içerisinde memleketin ziraat ve hayvancılık politikasının tatbikatına ve bu konulara giren işlerin ekono
mik durumlarına göre tanzimine, ıslahına ve teşkilâtlandırılması ve inkişafına mütaallik. hizmetleri görmek üzere 4 . 6 . 1937 tarihinde kabul edi
len 3203 saydı Tarım, Bakanlığı görev ve teşkilât Kanununa göre görevini ifa etmektedir. 

Bu kanunun 6 ncı maddesine göre Genel Müdürlüğün görevleri şu şekilde sıralanabilir : 
a) Ziraat üretimini iç ve dış ekonomik icaplara göre düzenlemek ve ıslah etmek, 
})) Zirai araştırma, ıslah ve üretme müesseseleri kurmak, 
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c) Tohumların tescili, kontrol ve sertifikalarını yaparak yüksek vasıflı tohumluk sağlamak, 
d) Zirai ürünlerin memleket içinde işlenip krymetlendirilmesine çalışmak ve bunun için lüzumlu tesisatı kurmak ve kurdurmak, 
e) Zirai üretimi canlandıracak ve çoğaltacak teşkilât meydana getirmök ve tedbirler almak, 
f) İRv, çiftlik ve köy okonomisiniıı düzeltilmesine ve düzenlenmesine çalışmak, 
g) lOkul içi ve okul dışı zirai eğitimi teşkilâtlandırmak, 
h) Ziraat alet ve makinaları üzerinde araştırmalar yaparak, memleket şartlarına en uygun ziraat alet ve maknalannı bulup kullanılmasını teş

vik, murakabe ve yurt ölçüsünde organize etmek, 
i) Bunlar dışında özel mevzuatla yüklenen vazifeleri yapmaktır. 
Ziraat İşleri Grene! 'Müdürlüğü bu hizmetleri 12 bölge ziraat başmüdürlüğüne bağlı 67 adet teknik ziraat müdürlüğü, 629 adet ilçe ziraat 'mü

hendisliği, 4 163 adet köy teknik ziraat teknisyenliği ve 7 adet bölge zirai- araştırma enstitüsüne bağlı 71 araştırma enstitüsü, deneme ve üretme 
istasyonu, o8 adet ziraat meslek okulu ve 3 adet ev ekonomisi okulu vasıtası ile yapmaktadır. 

'Genel müdürlük hizmetleri bünyesinde bulunan 1 750 adet ziraat yüksek mühendisi, 4 482 adet. ziraat teknisyeni, 407 adet ev ekonomisti, 
76 adet nıakina, ihtisas okulu 'mezunu ve 1 178 adet makinist okulu, sanat enstitüsü orta. ve ilkokul mezunu, olmak üzere 7 89:1 elemanla yürütül
mektedir. 

A) Başlıca girdilerin uygulanması : 
İ967 ve 1971 yıllarında başlıca girdilerin uygulama, neticeleri ile 1972 yılı programları aşağıdadır. 

a) Tohumluk : 
Dağıtılan 
tohumluk 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
İ972 

.(Ton) 

259 997 
215 468 
274 749 
133 427 
55 517 
149 465 (Program) 
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b) Gübre : 
Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

c) Fidan : 

İvretilen fidanın cinsi 

Zeytin, fidanı 
Zeytin niivelikleri tesisi 
Zeytin aşılama ve geliştirme 
Antepfıstığı çöğür üretimi 
Antepfıstığı nüve'lik tesisi 
Yabani antepfıstığı aşılama 
Muhtelif meyve fidanı 
Yabani meyva ağaçlarının ası lan ması 
Dut fidanı 

d) MuMelif tesisler : 

'Peşisin cinsi 

Standart üzüm çeşitleriyle niivelikleri (Dk.) 
Amerikan bağlantım standart çeşitlerle a 
ması (Dk.) 
'Bağlarda yüksek terbiye tesisleri (Dk.) 

— 585 — 

Dağıtılan (Kibre (Ton) 

1 537 278 
2 116 640 
2 448 422 
2 215 236 
2 610 000 (Geçici) 
3 845 000 (/Program) 

Yıllar 

1970 1971 1972 (Program) 
(Adet) (Adet) (Adet) 

101 480 
505 458 
257 468 
67 000 

1 000 000 
504 613 

3 107 340 
313 '552 
60 000 

100 000 
500 000 
500 000 
480 000 

1 000 OOO 
300 000 

3 109 064 
160 000 
54 00!) 

100 000 
500 000 
500 000 
•500 000 

1 OOO 000 
500 000 

5 200 000 
1 OOO 000 
100 000 

1970 1971 1972 (Program) 

1 979 2 679 3 200 

1 006 1 145 3 000 
300 200 1 000 
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Tesisin e insi. 1970 1971 1972 (Programı) 

Arazi ıslahı (Dk.) 
Yonca tohum üretim nüveliği '(Dk.) 
Korunga tohum üretim nüveliği (Dk.) 
Siyah tohumluğu fiğ nüveliği (Dk.) 
Arazi ıslahı (Dk.) 
Diğer yem bitkileri tohumu 
Çayır otları toihumu nüveliği (Dk.) 
Mera kültürünün geliştirilmesi (Dk.) 
Yem İbitkileri kültüraııün (geliştirilmesi ı(Dk.) 
Dureak 'tohum üretim nüveliği -(Dk.) 
Mücsseselei'de cayır - mera yem ibitkileri araştı 
ma projeleri 
Toplu meyvelik tesisi (Dk.) 
Arazi ıslahı (Dk.) 

e) Üretilen ve dağıtılan [kiiçüik tevcil (hayvanlar : 

Cinsi 

Toplanı yumurta üretimi 
Damızlık yumurta üretimi 
'Civciv 
İlindi yavrusu üretimi 
Tavşan üretimi 
«Hail -(.Kg.) 
Dağıtılan damızlık yumurta 
Dağıtılan damızlık civciv 
Dağıtılan Ihindi yavrusu 
Fenni arı kov anı 
Dağıtılan tavşan 

090 
10 359 
15 231 
8 100 
500 

12 455 
— 
— 
— 
— 

. 
38 ooı 
4 07:} 

r : 
1970 

-.(Adet) 

8 783 489 
2 499 552 
1 309 032 

35 000 
3 900 
8 '580 

706 547 
965 304 
28 905 
1 010 
2 015 

600 
9 071 
12 223 
3 167 

— 
— 
925 

5 100 
— 
— 

17 601 
1 801 

1971 
(Adet) 

6 305 000 
1 080 000 
710 000 
48 000 
4 875 
12 400 
545 000 
507 500 
38 200 

775 
3 020 

700 
10 000 
12 000 
18 000 
1 100 
4 000 

— 
10 000 
25 000 

20 

45 Ad. Proje. 
10 230 
1 000 

1972 (Program) 
(Adet) 

15 000 000 
3 000 000 
2 000 000 

50 000 
•— 

14 500 
500 000 

1 750 000 
40 000 
2 500 
3 000 
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Tesisin cinsi 

J )aniflM[h:k 
Damızlık 
j>a:mı/hik 

•tavıt'k 
h indi 
hindi 

f. 'Damızlık : 

/(fal Sİ 

Hığır 
Ivoyun 

yıınuu •tası 

1970 
adet 

— 
— 

1971 
adet 

, 
— 
— 

1972 
PnigTH'111 
adet 

100 000 
,;5 ooo 

90 000 

1970 "1971 
(atlet) (adet) 

190 :K)0 
\:\ 200 

g. Traktör ve "biçerdöver satışları 

"ıh 

9(57 
908 
969 
970 
971 

Yıh içinde 
eiftoiye 
sat ı lan 

t r ak tö r 
(adet), 

14 690 
17 000 
,14 :Î7() 

5 700 
10 OH:1» 

Y 
t 

il. sonu 
•aktör 

(adet) 

74 982 
85 475 
99 845 

11)5 545 
115 628 

Yıl ünnde 
(ai'teiye sa-
t-.'laıı 
d öve 

bieer-
r ad. 

488 
459 
:u)8 
261 
:î41 

Yıl 
hiçe 
me\ 

«onu 
•döver 
'. ad. 

7 840 
8 200 
8 508 
8 920 
9 261 
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B - Yatırımlar : 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 1967 - 1972 yılları genel bütçe yatırım programı iile uygulama netieeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971. 

Tanın ve 
imalât sek. 

(000 Tl.) 

57 566,0 
60 566,0 
87 526,0 
80 242,0 
:n 800,0 

Eğitim 
sektörü 
(000 Tl.) 

12 730,0 
20 930,0 
56 785,0 
41 950,0 
26 900,0 

Toplam 
yatırımlar 
(000 Tl.) 

70 296,0 
81 878,0 

İS]4 311,0 
122 192,0 
58 700,0 

.Nakit 
ıhar cama 
(000 Tl.) 

58 262,0 
60 918,0 

108 905,0 
115 986, 
31 432,0 

Uygu! ama 
oranı 
% 

82,8 
74,4 
75,4 
94,9 

(Eylül sonu itibariyle.) 
1972 44 000 17 819 02 319 — — 

(1) Rakamlara. Bayındırlık aDkan'lığı bütçesine giren sari' yatıranlar dâhil edilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi Genel1 Müdürlüğün yatırıimlan 1969 yılından sonra devanıh eksiliş göstermiştir. 
Yatırım ödenekleri özellikle bağ ve bahçe, çayır mera ve yom bitkileri tesisleri, araştırma müesseseleri, fidan ve tohumluk üretme merke/.loıi 

inşaatları, tarım okullarının yapılması ve teşkilâtın ihtiyacı bulunan ma.kina ve teçhizat ile taşıt satınalınmasmda kullanılacaktır. 
Genel Müdürlüğün sorumluluğuna verilen zirai yayım hizmetlerinin gereği gilbi yapılmasında taşıt yatırımlarının önemi çak büyüktür. Dev

let Malzeme Ofisi, vasıtası ile satmalınan taşıtların temini çok güç olmakta ve program büyük ölçüde aksamaktadır. Genel Müdürlüğün taşıt 
yönünden takviyesi zaruri görülmiektedir. 

1967 - 1971 yıllarında programa konulan ve satmalınan taşıt miktarları ile 1972 programı aşağıida gösterilmiştir. 

Program 
mikta rı jSatm alman. 

Yılı (adet) (adet) 

1967 
1968 
1969 
1970 
4971 

99 
105 
•150 

49 
51 

24 
13 
33 
15 
26 (Eylül som i 'Mıbariyle) 
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Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 1972 programına 'konulan 062 3.19 000) Tl. lık yatırımın bütçelere ve sektörlere göre dağılımı şöyledir : 

Sektörü Bütçesi Program Toplamı .(Tl.) 

Tarım Genel 4:2 500 000 
Eğitim Genel 17 819 OOO 
Gıda ima'lât Genel 2 000 000 

Toplam 62 319 000 

Tarım sektörü genel bütçeye konulan (42 frOO 000') TL. sının (8 715 000) Tl. sı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine konulan sâri inşaat proje
lerine ait buulnmaktadır. Aynı şekilde Eğitim Sektöründe bulunan (17 819 000) Tl. nın (16 069 000) Tl. sı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ko
nulan sari inşaatlara aittir. 

C) Eğitim : 
38 adet Ziraat Meslek Okulunda 3 204 adet erkek ve 3 ev ekonomisi okulunda 335 adet kız öğrencinin öğretim .görmeleri sağlanmış ve 1970 

- 1971 dere yılında '828 adet Ziraat Teknisyeni ve 104 adet ide ev ekonomisti mezun olmuştur. 
1972 yılı içinde kuruluşlarını tamamlıyacak olan 7 adet Ziraat Meslek Okulu Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılmakta olan .çalışmaların ve 

Hükümetçe 'buna muvazi olarak alınması öngörülen tedbirlerin ışığı altında öğretime ıgeçilmesine çalışılacaktır. 

Neşriyat : 
Broşür 7 adet çiftçi broşürü bastırılmış ve 4 adet ba&ikı safhasındadır. 
Ziraat Bülteni 5 000 iadet başlı nlmış, 
Ziraat ve yayım mecmuası 10 000 .adet bastırılmış, 
Gözle eğitim iSlayt, filim, fotoğraf çekimi, afiş hazırlama, ve sergi fuar faaliyetlerinde bulunulmuştur. 

2. Veteriner işleri 'Genel aVCiidürlüğıü : 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 320-') sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre kundmuş olup, •görevleri, Tarım Bakanının direktifleri dâhilinde, 
a) Hayvan sağlığım korumak ve ılıer türlü 'hayvan hastalıkları ile -savaşmak, 
b) Her türlü .hayvan mahsûlleri ile hayvan yiyeceklerini, muayene, murakabe ve tahlil etmek, 
c) Hayvan hastalıkları ile savaşta gerekli aşı, serum, kimyevi ve -diğer biyolojik müstahzarları üretmek vo .üretilmelerini kontrol ve muayene 

etmek, 
d) İthal ve ihracedilecek hayvanların sağlık kontrollerini yapmak, ve bu amaçla hudut kapı ve iskelelerde tahaffuzhaneler açmak, 
e) Hayvan hastaneleri, dispanserleri ve klinikleri açmak ve açacaklara izin vermek, 
f) Hayvanların vasıflarını ve verimlerini artırmak için haralar, inekhaneler, depolar, örnek ağıllar, binicilik mektepleri ve benzeri kuruluş

lar açmak ve idare etmek, 
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g) ^Muhtaç köylere damızlık (hayvan teinin etmek, damızlık için çoğaltılan hayvanları, parasız veya ıbedeli karşılığında yetiştiricilere vermek, 
Jı) Ücretsiz isimi tolhumılama, yaptırmak ve hu .amaçla iEnstitü, lâıboratuvar, istasyonlar kurmak, 
i) i ler türlü hayvan ive su ürünlerinin pazarlamımsı konularında çalışmak, 
,j) .Hayvan ve (hayvansal ıgıda maddeleri .üretiminde çiftçinin eğitimini önplânda tutmak yetiştiricilerin teşkilatlandırılmasını teşvik et

mek, 
k) Veteriner ıh e kimlerin, .hizmet içi eğitimini yapmak ve Hayvan ıSağlık .memurları okulları açmaktır. 
]>u görevler, merkez ve taşra teşkilâtında çalışan 11 (>8 Veteriner hekim, 1 222 Hayvan Sağlık 'Memuru ve :> 140 memur olmak üzere C> 5;>0 adet 

personel tarafından yürütülmektedir. Personel Kanunu nedeniyle boşalan kadrolara, yeni tâyin yapılamamasından memur sayısı 1970 yılına 
göre !>06 adet düşmüştür. 

A) Veteriner işleri 'Genel Müdürlüğünce yapılan 'başlıca faaliyetler aşağıya çıkarılmıştır. 
. a) Hayvan Ihastalıb ive (parazitler ile mücadele faaliyetleri : 

Yurdumuzda «hayvan, ürünleri 've verim düşüklüğü nedeniyle, ekonomik ızararlar doğuran hayvan hastalıklarına karşı savaş hizmetleri verilen 
imkânlar 'ölçüsünde ve ,1234 ısayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu esaslarına »'öre ıbaşarılı bir şekilde yürütül m ektedir. 

Son (beş yıl içinde, ICie.ne! Müdürlükçe yürütülen salcın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele hizmetleri aşağıda güsterilmiıtir. 

Vıh 

19(57 
19(JS 
19(İ9 
1970 
1970 ( 

Aşılanan ve il açla-
,ııau hayvan «ayısı 

:17 808 ;8G4 
;m 10(1 »22 
45 209 «59 
48 994 248 

;*) 47 044 8İt) 

• M 

ir 
uayı 
•n h. 

.modeli geçiri-
ayvau sayısı 

5(1 74!) 958 
44 8157 711 
54 #4(i 871 
•(>() 124 147 
41 242 7!)5 

Xot : ('•'') Ekin t ayı sonu itibari]/1C. 

1972 yılında, ise ıgerek .geçmiş yıllarda hastalık çıkan köylerde, gerekse umıırni mücadele programına alman, yerlerde 4(1 milyon ıbaş hayvana koru
yucu aşılama. ve ilaçlama yapılması, 50 milyon 'baş hayvanın Veteriner (Sağlık 'muayenesinden geçirilmesi, Trakya ve 'Marmara Bölgesi ile Do
ğu ve (liin:(\y - 'Doğu isımr illerimizde 15 - 20 Kın. 'derinliğinde aşılama yoluyla tampon, bölge teshil edilmesi programlanmıştır. 

(İzcilikle İm (bölgelerde !> ımilyon kaş çift tırnaklı, .hayvana şap hastalığına, karşı koruyucu aşılama yapılacaktır. Ayrıca ıhütün .Avrupa ve 
Asya 'kıtalarında epidemik olarak seyreden şaj) hastalığına karşı hayvanları .koruyucu olarak aşılamak maksadiyle Ankara'da kurulmuş bulu
nan 'Şap rhiKtitüsüudo üretilen aşılarla. 19(İ9 yılında 4,(i milyon baş (hayvan, 1970 yılında :>,7 milyon ıbaş .hayvan 1971 Mkim sonu itibariyle de 2,1 mil
yon kaş hayvan aşılanmıştır. 
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Diğer taı-aftan önemli bir salgın hastalık olan ve büyük tahribat yapan sığır vebası hastalığı komşu ülkelerlde çıkmış, sınırlarımızdan yurdu
muza 'da sirayet etmiş, ancak (gerekli tedbirlerin alınması sonucu yayılması (önlenmiştir. Bu amaçla 1970 yılında 11,(i milyon baş sığır ve mamla, 
1971 yılı Kikim, ayı itibariyle de 10,2 milyon baş sığır ve manda bu hastalığa karşı aşılanmıştır. 

Hastalık mücadelelerine paralel olarak yurdun çeşitli bölgelerine dağılmış Bakterioloji Enstitüsü ve lâboratuvarlarında, hayvan ihastalıkla-
riyle mücadelede kullanılmak üzere 19(57 - 1971 yılları arasında üretilen aşı, serum, biyolojik madde, kimyevi madde miktarları -şöy] eldir : 

Yıl lar 

19(57 
.1968 
19(59 
1970 
1971 (*) 

Aşı (Doz) 

47 185 022 
51 798 908 
58 829 000 
71 644 258 
(54 2:59 890 

Serum (Doz) 

9 24ü 
11 ma 
(5 748 
4 883) 
4 ;'>79 

(Do-/) 

678 480 
905 825 
(587 755 
1«'Î5 550 
759 750 

(*) Ekim ayı sonu itibariyle, 

1972-yılında da bu müesseselerde yeteri miktarda aşı, serum, biyolojik ve kimyevi madde ü reJt.il e'ce'ktir. 
Ayrıca dış ülkelere yapılacak camlı hayvan ve hayvansal ürünler ihracatında salgın hayvan hastalıkları ve uluslararası ikili anlaşmalar 

yönünden kont rolün düzenli olarak sağlanması amaciyle memleketin çeşitli yerlerinde (5 adet ta h'ar'i'uzıhaneyaptırılmış bulunmaktadır. 

(b) Hayvan ısıah faaliyetleıri : 
Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde,, bu bölgelerin iklim, tarımsal karakter ve pazar şartları ııa uygun olarak yetişti riilee ek hayvan ırkları, 

araştırılmakta ve uygun bulunan araştırma sonuçları yetiştiricilere intikal ettirilmekte, tabiî ve suni tohumlama metotları uygu lam ak su
retiyle yetiştirici hayvanları ıslah edilmektedir . 

1967 yılından itibaren suni ve taibiî tohumlama yol iyi e hayvan ıslah çalışmalarında olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 

http://reJt.il
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Yılı 

L967 
1968 
1969 
1970 
1971 (*) 

•Suni olarak 
tohumlanan 
inek sayısı 

167 220 
,178 180 
191 551 
.181 533 
149 447 

Tabiî olarak 
tohumlanan 
inek sayısı 

65 803> 
90 730 

103 750 
111 940 
61 630 

(®) Ekim sonu itibariyle, 

1972 yılında ise 180 000 adet ineğin suni tohumlaması ve 136 920 adet ineğin de tabiî olarak tohumlanması programlandırıl mistir. 
Ayrıca, yünlü dokuma sanayiinin ihtiyacı bulunan ince yapağıyı yurt içinden temin etmek için uygulanmakta olan Merinos projesi sonucu, 

1965 yılında 1 083 260 Kg. olan ince yapağı üretiminin, 1970 yılında 1 608 989 Kg. a 1970 yılında Ekim ayı sonu itibariyle L 769 418 Kg. a çıka
rılması mümkün olmuştur. i 

Yine ıslah çalışmaları çerçevesinde hayvancılık kurumlarının kadro fazlası damızlık hayvanları, yetiştiricilere intikal ettirilmektedir. 1967 -
1971 yılları arasında bu dağıtım aşağıda görüldüğü gibi gerçekleşmiştir. 

Ankara 
Yıllar Sığır Koyun Keçisi At Kanatlı Yumurta 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (1) 
1972 (2) 

1 480 
1 906 
2 550 
2 617 
1 747 
3 000 

6 315 
6 31.1 
6 716 
5 484 
4 649 
5 500 

840 . 
660 
173 
313 
216 
3,00 

362 
494 
429 
403 
182 
375 

485 558 
1 038 101 
341 297 
499 159 
590 271 
525 000 

3 624 181 
1 804 744 
4 081 872 
5 831 986 
3 060 371 
5 500 000 

Xot : (1) Ekim 1971 sonu itibariyle, 
(2) Program, 

Hayvan ıslah çalışmalarım etkili kılmak amaç iyi e soy kütüklerine kayıt işlemiyle, süt - yağ ve verim kontrolları çalışmalarına devam edil
mektedir. 'Bugüne kadar 776 baş jersey, 3 944 baş siyah - alaca ve 3 845 baş esmer ırkın soy kütüklerine kayıtları yapılmıştır. 
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C) öajnOı haiyvaaı ürüMieiriiniıı pazatrlanması : 
Hayvan ıslahı ve hastalıklarla savaş çalışma lan sonucu artınlma/kta olan hayvan ve hayvansal ürünler üretiminin değeri fiyatına satılmasını, 

düzenli bir şekilde pazarlanmasmı ve değerlendirilmesini sağlamak amaciyle 1966 yılından beri kurulan ve kurulmakta olan pazarlama tesisle
rine, yenileri1 ilâve çdilmeiktedır. Öncelikle üretim, bölgeleri ile büyük tüketim merkezlerinde yaptırılmakta olan bu tesislerin sayısı halen 16 yi 
'bulmuştur. (1966 da 4 adet, 1967 de 2 adet, 1968 de 6 adet, 1969 da 3 adet, 1970 de 1 adet, olup 1971 de de 1 adet programa alınmıştır.) 

Ayrıca önemli bir üretim kapasitesine sabip bulunan dericilik ve deri sanayilinin gelişmesine yardımcı olmak maksadiyle, bir «İlericilik vb 
Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma Enstitüsü» tesis edilmektedir. 

id) Olda feonıtral femıeltleri : < 
Hayvansal gıda maddelerinin üretimden tüketime, ihracata kadar bütün safhalarında sağlık ve kalite yönlerinden kontrolü halk sağlığı ve 

beslenımesi bakımından çok önemlidir. Bu maksatla, hayvansal gıda maddelerini tahlil eden yurdun çeşitli yerlerinde kurulmuş 18 gıda kontrol 
Jâboraltuvarı faaliyet halindedir. 

Gıda kontrol lâboratuvarlarmda, 1969 yılında, 29 922, 1970 yılında 27 650 adet ve 1971 yılı Ekim ayı sonu itibariyle de 28 516 adet gıda 
maddesinin bakteriyolojik ve şimik ımuayene ve analizi yapılmıştır. 

1972 yılında hizmete girecek olan iki lâboraltuvar ile birlikte toplam 20 gıda kontrol lâboratu varında 32 000 hayvansal gıda maddesinin mua
yene, tahlil ve kontrolları yapılacaktır. ! 

e) Hayvaıiıicılbk kredileri: : 
Hayvan ıslah ve geliştirilmesi yönündeki' kredileme çerçevesinde ele alınan ve kaliteli et üretimini artırmak ve birim basma et verimini yük

seltmek amaciyle 40 ilde T. C. Ziraat Bankası ile birlikte Veteriner. Teşkilâtının kontrolü altında besi hayvancılığı çalışmalan yapılmaktadır. Bu 
amaçla AU) ve Birleşmiş Milletler gibi teşkilâtı arla .işbirliği yapılarak'karşılıklı .paralardan sağlanan (15 000 000) lira ile CR-44-13-2 sayılı besi 
hayvancılığı projesi 7 ilde, aynı kaynaktan sağlanan 10 milyon lira ile uygulanan 277-TF-41-130-1010 sayılı besi hayvancılığı projesi 8 ilde ve bun
ların yanında T. C. Ziraat Bankası Hayvancılık kredilerinden ayrılan 39 milyon lira ile 25 ilde uygulanan besi hayvıancılığı projesi basan ile 
yürütülmektedir. .s , • /. • '. 

Hayvansal üretim için 190 ve 1971 yıllarında T. O. Ziraat Bankası, plasman programlarında ayrılan kredi miktarları şöyledir. 
, : - | f : •-• .-1970, 1971 

BanJkaca açılan çevirme kredileri 380 milyon Tl. 500-milyon Tl, 
Tarım Kredi Kooperatiflerince açılan çevirme; 
kredileri 350 » » 350 » » 
Orta ve uzun vadeli hayvancılık kredileri 370 :» » 250 » » 

1 100 1 200 

1972 yılında ise hayvancılığın gelLştiriOmesi yönünden T. C. Ziraat Bankasınca kısa ve orta vadeli hayvancılık kredisi olarak (850 000 000) 
Tl. öngörülmüştür. 
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tf) EğMn : 
Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilâtında halen 1 168 veteriner hekim bulunmaktadır. Sadece Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültes&n-

de yetişen veteriner hekimler kamu hayvancılık hizmetlerinde kalkınıma plânının öngördüğü sayıyı karşılıyamadığından Elâzığ ilinde bir Vete
riner Fakültesi öğrenime açılmıştır. Ayrıca İstanbul ilünde de açılması öngörülen Veteriner Fakültesine büyük ihtiyaç vardır. 

Diğer taraftan veteriner hekimlere yardımcı eleman yetiştiren 3 hayvan sağlık memuru okulu vardır. 4 adet hayvan sağlık memnnı oiknlu 
inşaatlarının da ikmal edilmesine karşılık kadrosuzluk nedeni' ile öğretime açılamamıştır. 

B) YatamLar : 
Genel Müdürlüğün 1965 - 1971 yıllan yatırım programı ile bunların yıl sonu uygulama neticeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Yatırım 
programı 
(000 Tl.)1 

55 964,0 
63 864,0 
62 235,0 
55 670,0 
61 761,0 
35 178,0 
29 901,0 
28 000,0 

Nakit 
harcama 
(000 Tl.) 

36 356,0 
41 859,9 
42 643,6 
34 098,9 
40 984,0 
29 678 
10 720,0 (#) 

— 

Uygulama 
oranı % 

64,0 
65,5 
68,5 
61,2 
66,3 
84,3 
35,8 (•) 
— 

Not : (*) 15 Eylül itibariyle, Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinde çıkan sâri inşaat yatı
rımları dahil edilmiştir. 

Yatırımlar veteriner sağlık kontrol lâboratuvarlan, sağlık merkezleri, suni ve tabiî tohumlama lâboratuvan, hayvan pazarlan, haralar ve 
araştırma müesseseleri gibi başlıca konulara yapılmıştır. 
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«Gıetnel Müdürlüğün 1972 yılı yatınım programı aşağıya çıikanlmııştır : 

<a)' Tartın Bakanlığı bütçesinde oüatnlaar : 

K o n i m 

Damızlık hayvan ve dondurulmuş sperma alımları Tanım 
Makina teçhizat alıralan ve büyük onarımlar 
Taşııt alımlan 
ıMakiınıa teçhizat alımı 
Yapı, tesis ve büyük onaran giderleri 
Yapı, teste ve büyük onanım giderleri 

ıb) Bayındırlıik Bakanlığı bütçesinde 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Deri - Kösele 

Sektörü Yatıran tultarı (TL) 

Tanım 
Tarım 
Taran 
Eğitim 
Tansın 
Bğiftim 

Toplam 

Tarım 

Toplam 
Genel toplam 

1 216 000 
3 500 000 
4 050 000 

500 000 
9 G09 000 

100 000 

18 975 000 

6 625 000 
2 400 000 

9 025 000 
28 000 000 

3. H&ayvanjoihğı ^Mşltöjrme Projeleri Genel MüdliMüğii : 
A) tfelelfenn çattışmaîllairı : 
Hayvancılığı Geliştirme: Projeleri Genel Müdürlüğü yurdumuz hayvancılık poliltikası, Kalkınma plânları ve yıllık programlann hedeflerine uy

gun olarak, iç ve dış kaynaklardan yararilanmak suretiyle projelere daya/lı bir şeldlde hayvancılığım gelıiştirilımesi, hayvansall üretimin birim başı
na kalite ve kantite bakımından artınllması amacdyle organize hayvancılık işletmeleri ve köy üniteleri için geliştirme plân ve projelerini hazırlamak 
ekonomik analizlerini yapmak uygulamak ve izlemekle görevlidir. 

a) Hazırlanan projelere göre hayvancılık işletmelerinin ve köy ünitelerinin ihtiyacı bulunan hayvansal üretim ile ilgild girdilterin ve yatıran
ların proje prensipleri dâhilinde kredflendirilmesini ve kredilerin yerinde kuM'anılmasmı sağlamak, 

b) Hayvancılığın daha rasyonel bir duruma getirilmesi için. üreticilere teknik yardımda bulunup, projelerle ilgili çiftçi eğitimleri yaptır
mak, 

c) Projelerin uygulanması ile hayvancılığa dayalı endüstrinin rasyonelleştirilmesinde ve ihracata yönelmiş 'kaliteli hayvansal ürünler üretümi 
ile bu sektörden sağlanan döviz gelirlerinin artırılmasında öncülük eder, hayvan ve hayvansal ürünlerin değeıiendirilm'esihde önemli yeri olan üre
tici "kooperatif ve birliklerinin organizasyonu suretiyle yetiştiricilerin örgütlenmesinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, 
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Şimdilik yukarda say ulan hiiznıet'lıerd bünye umde bulunan 6 adet Vete tiner Helkim, 4 adet Ziraat Yüksek Mühendisi ve 13 adet genel idare 
hizmetlileri ile yürütmekte olup 197,2 yılımda kımıl acaik olan bölge proje müdürfük]eriyle bıın'lara bağlı proje grupu şeflikl'eri ve büroları için 53 
adot kaıdıu) tale'beidiilımi.ş bulunmaktadır. ' 

Halen i<ki proje üzerinde uygulamaya .geçilmesi karalaştırılmıştır. lB !& .... ,., 
1) Finansman, toplam, (25,9) milyon dolar tutarındaki «Entansif süt sığırcılığı işletmeleri» kon inlim ası nı hedef a'ian projemin ilk etabının, ma

lî projesi (7,5) mıil'yon dolardır. Bunun % GO na eşdeğer olan (4,5). milyon:dolarlık kısmı Dünya Kalikınma Bankası teşkilâtınca, % 18 ine eşde
ğer (1,35) m ili yon dolan Türk Bükümii'ti ve c/c 22 s i'ne eşdeğer (1,65) milyon, doları da projeye dâhil edilecek çiftçiler tarafından karşılanacaktır. 

Bu proje ille, zirai entansüte, ekolojik koşullar", süt ve ıııamûlleri talebi ve süt fal)rikalarıtım tesüs yerleri gibi çeşi'tlli faktörler göz önünde 
bıiludurıılarak 15 ili içine alan dört bölgede belarli kapasitelerde 300 adet «Entansif sür sığın işletmesi» ıkurulacaktır, Bunun için etütler yapıl/mır; 
bulunmaktadır. 

Bu projenin amaclaıını şu şekijde sı rai ay ah ili riiz. 
a)' Memileket sığırcılığının ıslâhı için yüksek verimli peuligrili hayvanlarla süt sığın işletmeleri kurmak, 
,b) Süt fabrikalarının çevrelerinde Marmara - Trakya, Eğe, Çukurova, ve Orta Anadolu bölgelerimde Ihıtansif tarıma dayalı model işletmeler 

kurularak süt üretimini artırmak ve işletmecilifk prensiplerine dayalı model işletmelerin .tatbikatını geliştirmek, 
e) Süt sığırcılığının geliştirme projesinin ilik etabında üretilecek dişi damız';tklaria yeni işletmeler kurularak projenin uygulama sahasının ge

nişletilmesini sağlamak, . . 
d) loütün üreticiden süt .fabrikasına ve tüke ilciye kadar olan pazarlama zincirimin pazarlama fonksiyon/kırını i a/m olarak ve hijyenik şartla.ula 

yerine getirdbileeek sekilide işlenmesine yardımcı olmalk ve1 bu amaçla üreticinin organizasyonunu sağlamak', 
e) Kurulacak bu işletmelerde yem ihtiyacını karşılamak üzere yem bitkileri kültürünün işletmenin amacına uygun olara/k yerleşmesini ve ge

liştiril meşini yem nebat lan münav ebesini sağlıyarâk hayvan yemi üretimini artırmaktır. 
2. Hayvancılık potansiyelinin yoğun ve ekolojik koşulların e!JVerişil olduğu bölgelerde, mevcut yerli hayvanlarımızın sayı artımına gitmeksi-

ziln ıslahı suretiyle hayvansal! üretimi artırmak ve hayvansal üretimi etkiliyen altyapı tesis ve yatırımlarını ikmal etmek üzere «Köy hayvancılığı
nı geliştirme projesi» hazırlanmış olup .Dünya Kalkınma Bankasınca da benimsenen bu proje müzakere safhasındadır. 

G'ıene:!' proje toplama! (400 milyon,dolar olarak düşünülen bu projenin'birinci kısmının uygulanması için envanter toplanması ye etüt safhası ta
mamlanmıştır, Malî portesi (25) milyon doilâr olan hu kısmın (d5) milyon doları köy hayvancılığını geliştirme pı-ojesi (10) milyon dolan da besi pro
jesi için tefrik edilecektir. 

Bu projenin a,ma,çla:rıııi' da şu şekilde sıralanıaik mümkündür. .- . 
a) Köy hayvancılığının tüı.ıı olarak kalkındırılması ilkesine dayanarak proje alanındaki köy üniteleri ye şahıs işletmelerinin plânlarının ha

zırlanması, 
b) Yem bitik il eri, çayır ve mera., kültürünün gelişti ri'lm esi ve ıslahı, 
e) Arazi developmanı, 
d) Elde mevcut köy sürüsünü teşkil eden yerli materyalin yüksek verimli damızlıklarla ıslahı, 
e) Çiftçilerin kooperafler ye bil ilikler yolu ile örgütlenmesi ve böylece hayvan ürünlerinin daha iyi. pazarlannıası imkâııllarıuın sağlanma

sı, 
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B) Yaitunmlar : 
«Genel Müdürlüğün 1971 yılı yatırımları toplamı (282 000) Tl. ve 1972 yılı yatınmları ise (2 250 000) Tl. dır. 
1972 yılı yat ınmlan detayı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yatırım 
.turan 

Konusu Sektörü /Tl. 

Hayvancılığı geliştirıme projeleri etüt ve proje giderleri Tarım 730 000 
Hayvancılığı igeliştinue proje'len taşıt alımları Tarım 1 520 000 

; ; ' ; Toplam ... 2 250 000 V 

4. Zirai Miicaıdıele ve Zirai Ramn/tâtna Genel (MüdiMîüğü : . ' 
Tarımsal üretimde bitki hastalık ve zararlıları ile mücadelenin zoranluğu ve taşıdığı önem malûmdur. Mücadele lrazmetleri ihmal edildiği, 

takdirde, elde edilmesi mümkün olan tarım ürünleri, bâzı ahvalde % 100 e kadar yükselobilen bir tahribata uğramak suretiyle, diğer bütün tedbir, 
emek ve masraflar boşa güdebilir. İşte Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün anagörevi, hastalık ve zararlılardan doğan ve memleketimiz 
de oldukça büyük bâr yekûn tutan ürün kayıplarını asgari hadde indirmıektedir. Bunun yanında, taran ürünlerimizin kalite bakımmdan iç ve dış 
pazarların istediği niteliğe ulaştın! ması, ihracedil m elenme engel teşkil eden hastalık ve zararlılardan temizlenmesi, memleketimize- yurt dışından 
girmesi muhtemel tehlikeli hastalık ve zararlıların gir'İşlerinin önlenmesi ve yurdumuzun her hangi bir yerimde gönden hastalık ve zararlıların di-
ğer temiz bölgelere sirayetimi önlemek de esas görevleri arasındadm 'r . 

Genel Müdürlük ve görevleri merkezde 13 şube, 8 bölge Zirai Mücadele Enstitüsü ve istasyonu, 10 bölge zirai mücadele. ve Karantina Reisliği, 
3 bölge Zirai Karantina Müdürlüğü, 3 bölge Zirai Mücadele Ambar Müdürlüğü, 52 'ildeki Zirai1 Mücadele ve Karantina müdürlükleri ve 3 ilçede'Zirai 
Mücadele grup şeflikleri ile yürütülmiektedir. .' 

Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtında toplam olarak 1 242 teknik, 507 idari eleman, 350 kadrolu işçi ve 989 -diğer eleman çalışmaktadır. 
A) Zirai Mücadele ve Zirai Karantina' Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini başlıca aşağıdaki gruplar- altında toplıyarak incelemek mümkün

dür: . . . . 
,a) llaitfbiM smüicadele hizmetleri : 
1. Türkiye'deki bitki hastalık ve zararlıların tamamına karşı1 doğrudan doğruya Devlet eliyle. mücadele yapılması imkânsızdır. Bu sebeple, tat

biki mücadele hizmetlerinde nihai gaye, mücadele tekniğini öğreterek ve zirai mücadeleyi benimseterek, çift çillerimizi kendi bitkileri üzerindeki has
talık ve Zaralılarla kendileri mücadele yapar ve yaptırır hale getirmektir. Bu maksatla deımonstrasyon ve Devlet müesseseleri'ile çiftçi eğitimi faali
yetlerine devam edilmektedir. 
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2. Btölge çapında âni olarak çılkan ve süratle yayılma istidadı gösteren ve önlenmesi çif çil erin kudretli dışında bulunan hastalık ve zararlıla
ra karşı, Genel Müdürlükçe bizzat mücadele yapıl mıaiktadır., 

3. Ziraıi Mücadelenin çiftçiler ıtıarafmdan henüz bilinmediği veya benimsenmediği yerlerde mücadele işleri çiftçilerle işbirliği yapıüaralk Ge
nel Müdürlüğün ilâç, alet ve teknik yardımı ile ve onun yöndtlim ve dene'timi altında yürütülmektefdir. 

4. Zirai Mücadelenin çiftçilerce tamamen benimsendiği yerlerde ise, mücadele işleri Genıel Müdürlüğün teknik yardım ve yol göstericiliği 'al
tında çiftçiler tarafından yürütülmektedir. Genel Müdürlük teşkilâtı, tehlikeyi çiftçilere duyurmaikta, haıstalık ve zararlıları teşhis etmekte, bun
ların önlenmesi için en uygun ilâç ve mücadele metodunu tavsiye etmektedir. 

5. 6968 sayılı Kanunun 32 nei maddesi hükümlerine uygun olaark çalışan ve kazanç maksadily-e zirai mücadele yapan teşebbüs ve kuruluşlar 
teşvik edilecek, tutunmaları ve çoğalmaları için yardım ve kolaylıklar gösterilecektir. 

6. 6968 sayılı [Kanunun 25 nei maddesi hükümlerinden faydalanılarak kurulmuş veya kurulacak çiftçi teşekkülleri yoluyla toplu halde mü
cadele yapılması teşvik edilecektir. 

1967 - 1971 yıllarında yapılan bitkisel mücadele hizmetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllaı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 •(•) 

Toplam ilaçla
nan saha (Dik.) 

31 517 000 
37 653 792 
39 913 564 
40 522 524 
40 873 536 

Toplam ilaçla
nan ağaç (Ad.) 

43 246 000 
45 484 568 
54 797 800 
56 182 000 
55 625 494 

•Sürmeye karşı 
ilaçlanan 

tohumluk: 
(Ton) 

775 829 
890 3>69 
858 423 
767 656 
155 017 

(Aımbar zararlı
larına karşı 

ilaçlanan mah
sul (Ton) 

I 

9 403 
31 205 
28 383 
31 361 
82 762 

(*) 1971 yılı gerçekleşme durumu rakamları 14 . 12 . 1971 tarihi itibariyle olup, mücadele devam etmektedir, 
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Yukarda işaret edildiği gibi mücadele hizmetleri Devlet ve halk tarafından müşterek yapılmaktadır. 1970 ve 1971 yılları mücadele pfrogramlan 
mevcut imkânlara göre uygulanmış yerinde ve zamanında alman tedbirler sayesinde hastalık ve zararlıların zarar yapması önlenmiştir. 1970 
yılı içinde ve 1971 yılında 14 . 12 . 1971 itibariyle yapılan mücadelelerin Devlet ve halk mücadelesi olarak ayrımları aşağıdaki tabloda gösteril
miştir. 

Mücadelenin Nev'i 

Çeşitli hastalık ve zararlı ve yab. otlara karşı ilaçlanan saha 
Çeşitli hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanan ağaç. 
Sürmeye karşı ilaçlanan tohum 
Diğer çeşitli hastalık ve zararlılara karşı ilaçlanan tohumluk 
Sterlize ve gazlamaya tabi tutulan pamuk tohumu 
Ambar zararlılarına karşı ilaçlanan mahsul 
Ambar zararlılarına karşı ilaçlanan ambar 
İtlaf edilen.muzır hayvan 
Zararlı kuş 

Birim 

Dekar 
Ad/et 
Ton (DY) 
Ton 
> 
# 

Adet 
> 
3» 

1970 
Devlet 

10 808 811 
17 390 689 

660 352 
32 7-00 

—. 
12 720 
1 946 
35 834 

— 

Halk 

29 713 713 
38 791 023 

107 304 
41 520 
7 881 
18 641 
14 582 

— 
19 377 

1971 
Devlet 

5 409 352 
9 027 127 
108 728 
30 090 

— 
6 569 
2 137 
15 384 

— 

Halk 

35 464 184 
46 898 367 

46 289 
50 853 
13 415 
46 193 
15 859 

— 
14 151 

1971 yılında malî yıl sonuna kadar (3 670 930) dekar sahada fare mücadelesi yapılmış olacak, 51 900 adet muzır hayvan 110 000 adet zararlı 
kuş itlaf edife'cek ve 600 000 ton hububat tohumu sürmeye karşı ilaçlanmış olaealktır. Bu yıl Güney ve Güneydoğu - Anadolu bölgesindeki hu
bubat sahalarında zarar yapan süne haşaresine karşı 2 920 ton ilâç sarfı ile 1 651 085 dekar sahada Devletçe gerekli mücadele uygulanmış ve za
rarlıların tahribatına imkân verilmemiştir. 

Yapılan bu mücadele sayesinde 1971 yılında 107,8 milyon lira değerinde 107 852 ton hububat ürünü süne haşaresi tarafından yokedilmek teh
likesinden kurtarılmıştır. 

'önceki yıllarda olduğu gibi 1972 yılında da âni epidemi yapması muhtemel olan zararlı ve hastalıklara karşı Devletçe gerekli mücadeleler 
yapılacaktır. 

Bu arada Güney komşularımızdan gelmesi muhtemel çöl çekirgesi ve yapılan kış sondamalan neticesinde ilkbaharda epidemi yapacağı tah
min edilen süne haşarelerine karşı zamanında mücadele yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Diğer taraftan hububata zarar veren kımıl, bambul, zabrus, tarla faresi, ekin güvesi gibi haşarelere karşı imkânların müsaade ettiği ölçüde 
ilâç ve alet Devletçe karşılanmak suretiyle Devlet yardım mücadelesi yapılacaktır. 

Bu arada, eskiden beri Devlet mücadelesi şeklinde yürütülen sürmeye karşı tohumluk ilaçlaması halka intikal ettirilmeye çalışılacaktır. 
Zara.i mücadelenin önemini ve metodunu müstahsıla öğretip benimsetecek kendi mücadelelerini kendi yapar hale getirmek amaeiyle yapılacak 

çalışmalara devam edilecek halkın eğitimine daha fazla önem verilecektir. 
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'-" ' Tafiîl aletler 'yüzünden mali gücünü yitirmiş fakir müstahsılâ imkânlar nisibetinde ilâç ve alet yardımı yapılmak suretiyle gerekli mücadele
lerin yapılması sağlanacaktır. 

b) Zirai karanltina hizmetleri : 

Zirai (karantina hizmetlerinin başlıca, gayesi, -'memleketimiz ziraatinin dışardan gelmesi muhtemel tehlikeli hastalık ve zararlılardan korunmak, 
yurdumuzun bir yerinde görülen tehlikeli hastalık ve zararlıların diğer temiz bölgelere sirayetini önlemek ve ihracedilen zirai ürünlürimiziıı alıcı 
memleketlerin zirai karantina mevzuatına uygun olarak hastalık ve zararlılardan âri bir şekilde gönderilmesini sağlamaktır. 

1967 -1971 yıllarında uygulanan zirai ıkarantine hizmetleri aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. , 

Yıllar 

19Ö7 
1968 

;X969 :' 
"'19'7"(f'!' 

1971 

<ç) 53lraâ 

Karantina mu
ayenesi yapılan 
ihracedilen Zir. 
ürünleri mik. 
' ' . ı('Ton) 

927 514 
924 889 

1 130 İSİ 
İ 198 825 
1 800 000 

Mücadele İlâç ve 

Karantina mu
ayenesi yapıla

rak ithal edilen 
Zir. Ür. Mik. 

(Ton) 

'41 279 
22 232 

539 472 
609 773 
700 000 

aletlerinin temin 

.Fümiğe 
Zir 

V;e 

. Üı 
edilen 

•. Mik. 
(Ton) 

40'604 
26 695 
26 032 
34 160 
35 000 

Karantina mua
yenesine tabi 
tutulan Fid. 
Mik. 

konıtrdlu hizmeıtleri : 

(Ad.) 

195 422 
261 349 
206 130 
255 106 
260 000 

, Zirai mücadele ilâç, ve aletlerinin, yurda sokulmasının yurt içinde imalinin, âzami satış fiyatlarının tesbitinin, piyasaya a r a ve satışı işlerinin, 
696$"'sayi'îi Kanun ve buna ilişkin nizamnamesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesi de Genel Müdürlüğün (görevleri arasındadır. Zirai 
mücadelenin gerektirdiği gibi ve zamanında yapılmasını temin maksa'diyle yeteri kadar ilâç ve aletin kullanılmalarının müstahsılâ öğretilmesine, 
müstahlsıîuV ıbunları kolaylıkla ve mümkün okluğu kadar- kredi yolu ile temin etme imkânlarının hazırlanmasına, ibunlaıın yerli olarak imali ile 
daha ucuza temin edilebilmelerine çalışılmaktadır. " • . . . ' . • • ' . 
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. !')ff7, - 1.971 yıllarında yapılan ilaç ve alet faaliyetleri, aşağıdaki .cetvelde gösterilmiştir. 

İmal edilen İthal edilen ; 

alet zirai mücadele 
Yıllar ilâç (ton.) ilâç (ton) (Adet) (Adet) uçağı.. (Adet) 

İtihal 
edilen 

ilâç (ton) 

2 534 
10 998 
16 544 

1 874 
1 608 

Yerli 
imal. 

ilâç (ton) 

37 Gül 
51 329 
44 841 
48 930 
29 931 

İtihal edi
len alet 
(Adet) 

• 111 Ö53 
3, 389 

20 
. .5 
—. 

1967 2534 37 Gül • 111053 24 506 13 
1968 10.'998 51 329 3 389 25 012 16 
1969 16 544 44 841 ' 20 25 '549 38 
1970 1 874 48 930 5 ' 25 066 18 
1971 1 608. 29 931 — 25 000 3 (*). 

Not : (:r') İthal-müsaadesi-verilmiştir. 

400 litre ve daJha büyük kapasiteli arabalı motordu pülverizatörier ile,. elektrikli atomizürlcr, şişleme cihazları, zirai mücadele uçakları ve kendi 
yürür pülverizatörier hariç, diğer zirai mücadele aletlerinin yerli imalâttan karşılanması sağlanmış ve yer aletleri ihtiyacının tamamına yakın 
kısmı yerli imalâttan karşılanmıştır. • '• 

1072 yılında da zirai mücadele ilâç ve aletlerinin ruhsat verme ve kontrol lıiz/metlerine (havain' edilecektir. 

d) Zliıraıi MücadeT'e Kredileri : 
•Meunıl'c'fcetimizdü mevcut 'hastalık ve zararlıların tahribatı tarımsal üretimimize geniş -ölçüde tesir etmektedir. ,Hastalık ve zararlıların talıriıba-

tının'azaltılmasına ise daha ziyade çiftçilerimizin zirai mücadeleyi benimsemeleri ve bitkilere arız olan hastalık ve zararlılarla kendilerinin serî 
şekilde savaşmaları ile mümkün olabilecektir. Çiftçileri kendi mücadelelerini kendileri yapar hale getirmek için diğer tedbirler yanında kredi 
kolaylıkları da ısağl anın aktadır. 

İki maksatla T. (I Ziraat Bankasında biri zirai mücadele ilâcı diğeri ise .zirai mücadele alet ve ekipmanları t e/m in inde kulllanılm'ak üzere iki 
adet fon tesis edilmiştir. Her türlü zirai mücadele ilâcının cif tellerce aynî olarak alınmasında kullanılan «Zirai Mücadele Aynî ilâç Kredisi» plas
manı 40 milyon liradır. 

34 milyon liralık ı«Zirai .Mücadele alet ve ekipmanları kredisi» fonu 15,5 milyon lirası AID özel fonu ve 34,5 'milyon lirası da T. C. Ziraat 
Bankası iöz kaynaklarından karşılanmak üzere 50 milyon liraya yükseltilmiştir. .Bu plasman 1971 yılında 25 milyon lira olmuştur. 1972 yılında 
ilâç ve alet kredi plasmanının '50 şer milyon liraya çıkartılmasına çalışılacaktır. 

e) Eğitim, yayım ve araştırma hizmetleri : 
Araştırma hizmetlerinin an aigay elerini aşağıdaki şekilde özeti eımek mümkündür. 
1. Kültür bitkilerine arız ıo'lan hastalık ve zararlılara karşı çeşitli bölgelerin ekolojik şartlarına (göre ve bu konuda üıızla ilerliyen teknik 

gelişmelerle paralel (olarak e,n müessir, en ucuz, en pratik ve en az yan zararlar 'tevlidedcn mücadele metotlarını bularak tatbikata iıltikal ettirmek, 
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2. [Memlekete ithal edilecek veya Türkiye'de imal edilecek zirai mücadele ilâçlarının fizikî ve kimyevi tahlillerini, biyolojik toksikologik de
nemelerini yapmak, 

3. Biyolojik mücadele metotlarını araştırmak, tatbiki mümkün -olanlara uygulama alanlarına intikal ettirmek, 
4. Radyo izotoplardan zirai mücadelede faydalanma imkânlarını ve kısırlaştırma metotunun tatbiki çarelerini araştırmak, 
Yukarda (belirtilen bu anaigayelere ulaşabilmek için metvcut 7 adet araştırma enstitüsü ve 1 adet araştırma istasyonunun takviyesi gerek

mektedir. İBu nedenle Ibir adedi Doğu Bölgesini içine alacak şekilde Erzincanıda bir adedi de göller ıbölıgesinde «olmak üzere 2 yeni enstitü kurul
ması programlaştırılmıştır. Bunlardan Erzincan Zirai Mücadele Enstitüsü yatırım programlarına ıgirmiş olup inşaatı devam etmektedir. Bunlar
dan başka birde (özel teknik konularda daha ileri araştırma imkânları sağlamak ve aynı zamanda bitki koruma sahasındaki araştırma personelinin 
gereken formasyonda yetişmeleri için onların hizmet içi eğitimlerini yapmak gibi hizmetleri yürütmek üzere kurulması kararlaştırılmış olan 
Bitki ÎEoruma Araştırma Merkez Enstitüsünün de kısa ızamanda hizmete sokulmasına çalışılmaktadır. 

1970 yılında mevcut enstitülerde 297 adet araştırma projesi üzerinde 'çalışılmış bu projelerden 135 adedi neticelendirilerek tatbikata intikal 
ettirilmiştir. 

1971 yılında merinde çalışılan 392 araştırma projesinden grup ve konsey toplantılarında uygun görülenler tatbikata intikal ettirilecektir*. 

Ayrıca 1970 yılında 12, 1971 yılında da 11 adet geçici araştırma istasyonu çeşitli yerlerde ortaya çıkan yeni problemler için faaliyete geçi
rilmiştir. Biyolojik mücadele üzerinde de ehemmiyetle durulmuş, narenciyelere zarar veren unlu bite 'karşı 1970 yılında 164 000 predatör, 1971 yı
lında ise 495 000 pretatör, 950 660 adet de parazit üretilerek müs'ta/hsı'la dağıtıl'mıştır. 

1972 yılında uygulanacak araştırma faaliyetleıti zirai mücadele çalışma grupları ve zirai mücadele araştrıma konsey toplantısından sonra 
programa bağlanacaktır. 1971 yılından arta kalan projeler ile yenli projeler bu faaliyetler içerisinde yürütülecektir. 

Zirai Mücadele konularında müstahsıla ve teknik personelle gerekli meslekî temel bilgileri, yaniilikleri vermek ve onların daha yüksek teknik 
seviyeye ulaşmalarını gerçekleştirmek üzere, teşkilât bünyesi içinde eğitim ve yayım faaliyetlerine devam edilmektedir. Zirai mücadele eğitim ve 
yayıim faaliyetleri çiftçi eğitimi, teknik eleman eğitimli, büro personeli eğitimi vıe işçi eğitimi sekilinde ele 'alınmaktadır. 

Çiftçi eğitimleri köylerde demonstrasyon tarla ve ibahçe günleri, toplantılar sohbet konuşmaları, film ve ıshayt gösterileri şeklinde yapıl mak-
ma'kta, bu arada ilgili sirküler mektupları kitap, broşür ve afişler köylere dağıtılmaktadır. 
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1967 - 1970 y ı l anuda yapılan çiftçi eğitim faaliyetleri aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (x) 

Not : 

Demonıs 
adeidi 

1 994 
2 380 
1 069 
1 910 
1 241 

strasyon 
iştirak ad. 

21 111 
34 547 
23 500 
27 369 
19 053 

Toplantı -
adeidi 

6 787 
7 572 
9 618 

16 963 
18 167 

Konferans 
iştirak ad. 

203 654 
171 332 
288 856 
566 849 
535 221 

Tarla 
adedi 

327 
283 
191 
317 
198 

günü 
üştira'k ad. 

11 487 
14 430 
12 500 
15 467 

9 441 

Kısa süreli kurs 
adedi 

501 
203 
398 
318 
224 

iş. adedi 

17 903 
6 352 

17 832 
7 945 
4 283 

(x) 1971 rakamları 9 aylık faaliyeti kapsamaktadır. 

Ayraca 1970 yılmda 896 film ve slayt gösterisine 132 053 kişi iştirak etmiş, 400 pan'o afiş. 253 380 gazete ve ıdergi, 201 225 çiftçi mektubu dağıtıl
mış ve 194 radyo konuşması yapılmıştır. 1971 ynlının f.ik 9 ayında da 413 000 gazete ve dergi, 181 140 çiftçi mektubu dağıtılmış ve 235 radyo 'ko
nuşması yapılmıştır, fiilimi ve slayt gösterisi 1971 yıllından itibaren toplantı - konferans ile beraber mütalâa edilmiştir. 

Ayrıca zirai mücadele faaliyetlerinin halka tanıtılması maksadı ile 1970 yılında 12 yerde, 1971 yılında 11 yerde fuar ve sergilere çieşitdi mater
yallerle iştirak ödilımiştir. 

OB) Yatoraffilaır1 : 
Zirai mücadele ve zirai İcarantina Genel Müdürlüğünün 1967 - 1971 yılları yatırım programı ile Imnlarm uygulama duramu aşağıda gösterilmiş

tir. (1) 
Yatırım 
programı 

Yılı (Tl.) 

Not 

1968 12 100 000 
1969 26 700 Ö00 
1970 <T9 598 000 
1971 13 500 000 
1972 ,10 000 000 

Nalkıit 
harcama 

cm) 
12 800 000 
7 629 000 

15 256 000 
18 425 000 
5 953 000 

Uygulama 
oranı 

% 

71,2 
63,0 
67,1 
94,0 
44,0 

(1) Rakamlara Bayındırlık Bakanlığı bütçeisne giren sâri yardımlar dâhil edilmiştir. 
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(lenel Müdürlüğün 1972 yılı yatırım programı ilse aşağıda gösterilmiştir. 

Konusu Sektörü Yatınım Tutarı Tl. 

J. Tarla ımücadelesi yapı tesis ve büyük 
omarım giderleri • Tarım 1 400 000 (T) 

2. Tarla mücadelesi makina teçhizat alımı 
ve büyük onlarım giderleri Tarım 6 680 000 

;>. Tarla mücadelesi taşıt alı im ve büyük 
onarım gMeıieri Tarım 1 920 000 

üenel Toplam. 10 000 000 

Not : (1) 1972 yih sâri taahhüt karşılığı olarak (600 000) Tl. sı liaı/nıdırhk Bütçesine konulmuştur. 

5....;-, Pıamıık iştteıri Müdürlüğü; 
A)l: ; Üretim çalnşınaJlıarı : 
Pamuk İşleri Müdürlüğü 3'203 sayılı Bakanlık Teş'kilât Kanununun. 8 ,nci maddesine dayanarak kurulmuş müstakil bir müdürlüktür. Ay

rıca 2903 sayılı Döner Sermaye kanunları ile de, mıcmloketimizddki pamuk ıslah ve üretimi düzenlenmektedir. Bu kanlılar eerçevelsinde Pa
muk İşleri Müdürlüğünün belli başlı görevleri şunlardır. 

&} Kalkınma plânı ve Hükümeit programına uygun olarak Türkiye'nin pamuk ziraati politikasını yürütmek, 
b)' .Millî Pamuk İstişare Koimitesi Sekreteryalığını yapmak, Pamuk Araştırma Konseyi ve bölge çeşit denemeleri 'komitesi çalışmalarıma 

katılmak, dünya pamuk ekiliş, üretim, tüketim., ithalât, ihracat ve fiyat hareketlerini izlemek ve d eğeri endi rmek, pamuk eken memleket. 
lerle işbirliği yapmak, 

c) Daha verimli ve yüksek kaliteli pamuk çeşitleri bulmak için, seleksiyon, m el ezil em e, int rodiksiyoın ıslahı ve bunlarla ilgili lâboratu-
var çalışmaları yapmak, 

d) Memldkelimizie en uygun ve dış pazarla rıır, aradığn vasıfta pamuk üretmek için bölge çeşit denemeleri yapmak, sonuçlarını çiftçilere 
intikal ettirmek, 

e)! Pamuk ile ilgili gübre, ekim sulama, v. s. kültür denemeleri yapmak suretiyle en uygun usulleri te'sbit ve çiftçilerin istifadesime sun
mak, 

f)1 Araştırma, ıslah ve denemeler somunda o08 sayılı SertiıfikaByom Kanunu gera>eğmce tescil ve üretimi kararlaştırılan pamuk çeşitleri 
için 2582 sayılı Kanuna göre kurulan döner sermayeli işletmeler ye mukaveleli çiftçiler eliyle yeter miktarda tohumluk üretmek ve bunları çift
çilerim istif ade'siine sunmak, 

g) Personelin yurt içi ve yurt dışında yetişmelerini temin ve çiftçilerimizin bilgi ve görgülerimi artırmak için burslar, seminerler top
lantılar tarla günleri' vle demonatrasyonlar tertiplemek, kitap, broşür ve bültenler yayınlamak, radyo yayımları yapmak suretiyle eğitimlerini sağ
lamak, 

http://pam.uk
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(h)ı Bölgelerde yetiştirilecek pamuk çeşitlerinin safiyetini muhafaza için 2903 sayılı Pamuk Islah Kanunu gereğince tarlalarda ve çırçır fab
rikalarında her türlü tedbiri almak ve kontrollari yapmak, 

(ı) Pamuk yetiştiren çiftçilerin çırçır fabrikalarımın ihtiyacı bulunan kredi, makina, alet vle malzemenin temini için yol göstermek ve yar
dımcı olmak, 

Halihazırda, bu görev ve hizmetleri, 417 adet teknik, idari, ve yardımcı personelin çalıştığı, imerkez teşkilâtı ve buna bağlı 2 adet Pamuk 
Araştırma Enstitüsü (Adana ve Nazilli), 4 Pamuık Deneme ve Üretme Çiftliği (Esikişehir, Manisa, Malatya, Antalya), 2 alt istasyon (Maraş, Çak-
mar) ve 3 teknik müfettişlik ve mütehassıs tarafından yürütülmektedir. 

Ortalama 300 bin çiftçi ailesinin geçimini sağladığı pamuk, yan ürünleriyle birlikte 1970 yılı kati' rakamlarına göre 4 milyar lira üzerinde 
gelür sağlamış bur. Lif, küspe ve linteı- ihraçatından 2 milyar lira civarında döviz elde edilmiştir. Toplam ihracatımızın % 33,8 i oranına ulaş
mıştır. Dünya lif istihsâlinde yerimiz 9 ncu, pamuk ihraç eden memleketler arasında 5 nei ve hektar lif verimi itibariyle 500 bin hektardan 
yukarı ekim yapan memleketler arasında 4 ncü sırada olup son 38 yılda pamuk istihsalimiz 21 misli artmıştır. 

1967 - 1971 yılları arasında memleketimizde pamuk üretilen saha, lif üretim miktarı, verim ihracat miktar ve değerleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (*)• 

Ekim alanı 
(000 Ha.), 

717,6 
712,8 
638,5 
528,0 
688,4 

L i f - P a m u k 

İstihsal Verim 
(000 Ton) (Ha./Kg.) 

396,0 551 
435,0 611 
400,0 626 
400,0 758 
496,9 721 

İhracat 
(000 Ton) 

223,1 
223,9 
203,9 
310,0 
300,0 

İhracat Değ 
(000 Dolar) 

128,5 
136,1 
110,0 
170,7 

• — -

Not : (*) Ön tahmin 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere son yıllarda pamuk ekihıi sahalarında 1970 yılınia kadar bir azalma 1971 yılı tahminlerine göre 
ise tekrar bir artma olacaktır. 

Pamuk ekim sahasında meydana gelen bu azalma pamuk üretim bölgelerinde Meksika menşeli buğday ekiminin artmasından ileri gelmiş ve 
bu durum pamuk ekiliş ve üretim hedeflerine ulaşmayı engellemiştir. 

Buna karşılık pamuk tarımında prodüktivite hızla artmakta, öngörülen verim hedefleri aşılmakta ve bu sayede üretim artışı sağlanmakta
dır. Meselâ 1960 yılı öncesi memleketimiz lif pamuk verimi dünya ortalamalarımdan düşük iken, son senelerde dünya ortalaması hektar başına 
285 Kg. gibi büyük bir farkla geçilmiş olıip halen pamuk ekim alanı 500 bin hektarı geçen ülıkelerarasında memleketimiz verim bakımından 4 ncü 
sırayı işgal etmektedir. 
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Memleketimizde realize edilen bu büyük verim artışı : Üretim girdilerinin (kimyevi gübre, sulama, iyi tohumluk ve zinai mücadele Maçları
nın) geniş çapta kullanılması, daha verimli ve erfcenci pamuk çeşitlerinin bölgelere yerleştirilmesi ve makinalı zıiraatin daha fazla yaygınliaştıriil-
nıası gibi teknik ve kültürel tedbiri erin alınması ile sağlanmıştır. 

(Meselâ 1965 yılından itibaren, üretibinin tohumluk ihtiyaçları (1965 te 30 bin ton, 1969 da 26 bin ton ve 1970 yılında 24,5 ton) tamamen kar
şılanmıştır. Diğer taraftan yıldan yıla sulanan pamuk sahalarımda hızlı bir artış göstermiştir. (ıSulanan saha, toplam pamuk ekim sahasının 
1965 te % 59 unu ve 1969 da isıe % 72,3 ü) pamuk üretiminde kullanılan kitmyevi gübre miktarı ise 1965 te 179 bin ton 1970 de 211 bin ton olmuş 
ve 1971 yılında da 242 biln ton olacağı tahmin edilmekltedir. 

B ) Yıajtansnliar : 
Pamuk İşleri Müdürlüğünün 1967 - 1971 yıllarında yatırım programına giren ve gerçekleşen yaJtnımlar aşağıda gösterilmiştir. (1) 

Program Nakit Uygulama 
Yılı toplamı Tl. harcama Tl. oranı T.l 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (*) 
1972 

5 349 000 
6 415 000 
7 000 000 
8 675 000 
5 050 000 
15 OOO 000 

3 426 000 
3 669 000 
2 698 000 
3 326 000 
1 288 000 
— 

64,0 
57,1 
38,5 
38,3 
— 
— 

(*) Rakamlara Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
giren sâri yatırımlar dâhil edilmiştir. 

Müdürlüğün yukarda gösterilen yıllık yatırım programları ile yapıdan işler arasında Adana, Manisa, Beydere, Nazilli, Antalya sawgin tesir
leri, Nazilli elektrik şebekesi pamuk araştırma ve üretme müesseseleri, alet, malzemıe ve arazi devalopmanı yatırımları, taşıt gibi başlıca yatı
rım projeleri bulunmaktadır. 

Müdürlüğün 1972 yılı yatırım programı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Yatırım tutarı 

K o n u l u Bütçesi Tl. 
1 . . J 

üinter maikinaları (Nazilli, Manisa, Antalya, 
Adana) Genel 14 305 000 
Yapı, tesis, büyük onarımı Genel 545 000 
Muhtelif t ip taşılt Genel 150 000 

Toplam 15 000 000 
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m - Tanim. Bakamflığı 1971 v© 1972 yıllan Bermaye teşkil ve tramstter harcamaJıarı foütçesd : 

1971 1972 

1. iSermıaye teşkili : 
Döner sermayelere yardım 4 670 000 4 980 000 
Kamulaştırma ve satıaıalımalar 4 000 000 3 000 000 
2. Transferler : 
İktisadi transferler : 
1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklarının zarar karşılığı ola
rak Ziraat Bankasına — 50 000 
5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına 17 920 586 18 796 694 
5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasının çıkardığı tahvillerin faiz 
farkları 1 338 400 1 131 500 
Merinos yapağı alımını desteklemek maksadiyle pr&n karşılığı Tiftik Ya
pağı Anonim Şirketine yardım 
A. O. Ç. yardım 
ıMalî transferler : 
özel idarelere yardım ve ödemeler 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Sosyal transferler : 
Ödül ikramiye mükâfat ve yardımlar (Vet. Hek. 1er Konseyine yardım) 
35.710 memurlara yemek yardımı 
FAO ile müşterek kurulacak bitki araştırma merkezlerine yardım 
6964 sayılı ve 1330 sayılı kanunlara göre ziraat odalarına 
FAO ile müşterek Pendik Bölge Lâb. Teşhis merkezleri ve Saha Vet. 
Hizmetleri gelişmeleri özel fon projesine yardım 5 738 870 6 029 625 
EAO ile müştereken kurulan Dericilik ve Mezbaha Yaaı Ürünleri Araş
tırana ve Eğitim Enstitüsüne yardım 3 169 878 2 845 285 
Borç ödemeleri : 50 002 5 737 000 
Diğer maddeler 3 

3 125 344 
8 000 000 

400 000 
3 656 000 

100 001 

2 217 430 
2 000 000 

4 615 139 
6 000 000 

400 000 
3 000 000 

100 000 
528 139 

5 609 280 
2 000 000 

Toplam 57 378 144 66 978 788 
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IV - İttisaldi DevM (kuruluşları : 
1. TünMyıe Zirai Donatım kurumu Genel Müdürlüğü : 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 3780 sayılı Millî .Korunma Kanununa dayanılarak 1943 yılında kurulmuş ve 4004 sayılı Kuruluş Kanunu ile 

de (Kamu İktisadi Teşebbüsü haline 'getirilmiştir. 
Kurum; tarımda kullanılan girdilerden alet ve makina vasıta ve .malzeme lilâç ve ilâç maddeleri suni gübreleri imal etmek, istihsal ve imalden 

arta kalan maddeileri işletmek, tohumluk, damızlık iş ve irat hayvanlarını tedarik etmek ve imal ve tedarik ettiği tarımsal girdileri peşin veya 
taksitle satmak bu faaliyetler için gerekli her nevi zirai, sınai ve ticari müesseseleri kurmak, işletmek .ve bu kabil işlerle iştigal eden müesse-
«elerıle sermaye işbirliği yapmak ve tamirhaneler açmakla görevlidir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun bahse konu görevleri 2.1. bölge /müdürlüğü, 5 şube; müdürlüğü, 174 ajans şefliği, 23 tamirhane ve 2 016 özel 
Iırma ile yürütülmektedir. Kurumun tarım alanında faaliyet 'gösteren 7 kuruluşta iştiraki ayrıca zirai alet -ve makinaları imal eden Adapazarında 
bir 'müessesesi vardır. 

Kurum faaliyetlerinde 1 441 genel idare elemanı, 103 teknik eleman, 585 yardımcı, 2 .sağlık, 43 tamirhane personeli, l 532 adet işçi çalışmak
tadır. " ' ' • : • ;; 

Türkiye Zirai -Donatım Kurumu anateşekkül 1971 mamul emtia tedarik plânı (986 705 635) TL. 1972 yılL (804 719 070) Tl., yedek parça teda
rik plânı ise 1971 yılında (20 100 000) Tl. 1972 yılında (15 490 800) Tl. dır. 1372 yılı-Adapazarı müessesesi tedarik plânı ise (89 832 040) Tl. dır. 
Kurumun 1972 mamul emtia satış plânı 1971 yılma nisbetle'% 9 oranında bir artışla (1 035 536 770) Tl. olarak tahmin edilmiştir. Adapazarı mües
sesesinin ise <•% 8,7 oranında bir artışla '(127 407 430) 'Tl. olarak hesaplanmıştır. 

Kurumun 1972 yılı tedarik plânında 5 516 adet traktörün 736 700 ton gübrenin ttemini hedeftir. Kurumun 1970 - 1972 yılları önemli girdilerden 
traktör /kimyevi gübre ve biçerdöver tedarik ve satış program gerçekleşme ve tahminleri aşağıdadır. 

Tedarik 

(Maddeler 

Traktör miktarı (iAd.) 
Tutar (000 Tl.) 
'Biçerdöver miktarı (Ad.) 
'Tutar. (000 Tl.)-
Kimyevi gübre .miktar (Ton) 
Tutar (000 Tl.) 

1970 
Program 

4 000 
140 034 

25 
2 500 

1 140 000 
738 619 

Gerçekleş. 

, 4 000 
140 034 

— 

•61.0 000 
420 000 

1971 
Program 

4 863 
285 614 

. — 
— 

625 127 
564 970 

'Gerçekleşme 
Tahmin 

6 500 
300 000 

—• 
— • 

425 000 
380 970 

1972 
Program 

5 516 
126 481 

— 
— 

736 700 
571 209 
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Traktör mıiktar 
Tutar .(1 000 Tl.) 
Biçerdöver miktar 
Tutar (1 000 Tl.) 
Kimyevi gübre tutar 
Tutar (1 000 Tl.) 

— 609 — 

Satışlar 

1970 
'Program 

5 824 
271 640 

40 
4 875 

1 235 000 
837 720 

Gerçekleş. 

3 081 
165 128 

12 
1 395 

517 571 
373 418 

1971 
Program 

4 195 
262 248 

— 
• — . 

676 395 
•579 881 

Taam ini 

4 000 
250 000 

— 
— 

650 000 
540 000 

1972 
Program 

4 066 
235 656 

— 
• — 

794 500 
668 995 

1970 yılında başlanılan çiftçilerin önemli bir talobi olan pulluk uç demiri imal edecek olan pulluk uç demiri fabrikası projesine 1972 yılında 
da devam edilecek ve fabrika 1973 yılında üretime geçirilecektir. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumunun 1967 - 1972 yılları genel bütçe yatırım programı ve uygulamaları ve 1972 yılı programı aşağıda gösteril
miştir. (1) 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Yatırım 
programı 

12 557 000 
22 979 000 
10 140 000 
1 500 000 
9 199 000 
9 900 000 

•Gerçekleşme 
Tl. 

10 077 900 
15 223 200 
8 565 000 
1 740 000 
2 983 000 

Uygulama 
oranı 

80,2 
60,2 
84,5 
116,0 
32,4 

Nat : (1) Bakamlara Baytndtrhk Bakanlığı bütçesine giren sâri yatırımlar dâhil edilmiştir. 
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1972 yılında «kuruma ayrılan toplam (9 900 000) Tl. yatırım ile yapılması programlanan işler ise aşağıdadır. 

Konusu 

iGübre deposu '(7 adet)i 
Kükürt deposu (1 adet) 
'Taşıt (10 kamyon, 11 pick - tıp) 
Pulluk uç demiri 
Fabrikası (Adapazarı) 

Sektörü 

'Tarım 
Tarım 
Tarım, 
Tarım alet ve m? 
imalât sanayii 

Yatının toplamı 

i ki nal arı 

Yatırım 
tutarı 

3 700 000 
250 000 

2 050 000 

3 900 000 

9 900 000 

2. Yem ıSamayii T. A. Ş. 'Genel MüdiMüğü : 

Yem ISanayii T. A. §. öenel iMüdürlüğü, Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve sonra 440 sayılı Kanun kapsamına alınan, kuruluş sermayesi 
(57 600 000) Tl. olan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Bu genel müdürlüğün gayesi, yurdumuz hayvancılığının kalkınması, gelişmesi ve verimin çoğaltılması için lüzumlu olan tam ve tamamlayıcı 
karakterde karma yem istihsal etmek üzere, me^jut yem çeşitlerini ve kaynaklarını, bu arada organik şehir artıklarını işleyip, bu maddelerin te
darik, imal ve ticaretini yapmak ve bu maksada matuf olarak her türlü zirai, ticari ve sanayi teşebbüslere girişmektir. 

Şirket bu görevlerini yerine getirmek üzere başta genel müdürlük teşkilâtı olmak üzere, Ankara, Konya, Erzurum, İstanbul, Adapazarı ve 
Barosun Yem Fabrikalarını hizmete açmış, ikinci Ankara, İstanbul ve [Bursa yem fabrikalarının da hizmete sokulması için ıbütün imkânları ile 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Diğer taraftan Konya'da mevcut iki adet yonca tesisinden maada 6 adet daha (Çumra, Aksaray, Balıkesir, Adapazarı, Takat, Erzurum) yonca 
tesisini ikmal ederek bâzılarını tecrübe faaliyetine geçirmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca genel müdürlük teknik önderlik yapmak ve sermaye iştirakinde bulunmak suretiyle yurt sathının muhtelif bölgelerinde özel sektör
le müştereken 13 adet iştirakli yem fabrikasının da 'kurulmasını sağlamıştır. 

Bu iştirakli yem fabrikalarından 4 adedi çalışmakta ((Eskişehir, İzmir, Bandırma, (Mersin) olup, diğer 9 iştirakli yem fabrikalarından, Biga, Kay
seri 1971 yılı sonlarında, Aksaray, Kars ve Çorum fabrikalarının ise 1972 yılında işletmeye açılmaları muhtemel görülmektedir. 

Manisa - Uşak - İsparta - Sivas fabrikalarının ise etüt - proje ve makina siparişlerinin mütaakşi'p yıllarda tamamlanacağı ümit edilmektedir. 
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Bn fabrikaılarca kuruluşundan bu yana üretilen yem miktarı devamlı artış göstermiş olup 19G7 -1971 yılları arasında, üretileni yem miktarları 
aşağıdaki gibidir. 

Öz sermayeli Özel sektörle Toplam Bir önceki 
fabrikalarca iştiraki i Faib. yem yıla oranla 

Yıllar üretilen yem üretilen yeni üretimi artış 
(Ton.) (Ton) (Ton)l % 

19 G7 
1968 
1969 
1970 
1971 

48 445 
68 347 
75 698 
79 132 
100 000 

38 329 
60 380 
61 66« 
68 216 
84 OOÜ 

86 774 
128 727 
137 361 
147 348 
184 (XX) 

33 
48 
7 
7 
25 

Halihazırda, faaliyette bulunan yem fabrikalarının yıllık kapasitesi (tek vardiya), öz sermayeli fabrikaların 67 700 ton ve iştirakçi fab-
fikaüarrn 25 200 ton olmak üzere toplamı 92 900 ton'dur. 1971 yılı üretimi bu kapasitenin üstüne çıkarak 184 000 ton olarak tahakkuk ede
cektir. Böylece % 98 oranında kapasite üstü üretimi yapılimış olacaktır. 1972 yılında mevcut kapasite işüetmeye girecek üç yeni fabrika (Kay
seri - Biga - Aksaray) ile 142 900 ton olacak tır, 

Toplam kapasite 1072 de yapılacak [Kapasite üstü) Kapasite üstü 
Ton liretim (Ton) üretim! (Ton) üretim % si 

142 900 228 000 135 100 59,5 

1972 yılında yapılacağı tahmin edilen yem üretimine, bâzı yem fabıikaOarının iki veya üç vardiya çalışması sonucunda ulaşılabilinecektir. 
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Yaitmmüar 5 
1967 - 1971 yıllarında Ye.m Sanayiinin yaptığı yıllık yatırımlarla bunların uygulama neticeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yatırım Nakit Uygulama 
Programı Harcama! Oranı 

Yılı 

19Ö5 
1906 
19671 
1968 
1969 
1970 
1971 

>(T1.> 

3 OOO OOO 
19 30(21 000 

im ooo 
16 07& ÖCO 

(*)i 3 900 OOO 

(Tl.)-

888 000 
16 927 000 

150 000 
16 675 000 
3 884 000 

(%) 

29,6 
111,3 
100,0 
100,0 
65,8 

Not : •(*) 1972 yılı için Genel Müdürlüğün p rograma alınmış yatırımları bulunmakladır. 

3. TiMriye Süt Eadlüâbrki Kurutanı Geme!1 MüHMüğii : 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ıniMahsılı n üröttligi sütü imlemek ve değerlendirmek özel s ektöre önderlik etmek ve süt sanayiinin geliş

mesine yardımı etmıek ve bu konularda kooperatif leşımıeyi teşvik etomek ve odlarla ortak tesisler kunnıak ve mevcutları devretmıek veya ortak 
etmek hizmetlerini yürütün ek' üzere 2(27 sayı lı Kanunlai 196Ö yılında kurulmuş, bir İktisadi D evlet Teşekkülüdür. 

Kurumun halen Adana, îstanibul, İzmir ve Kars'ta çalışmakta olan 4 adet pastörize süt v e mamulleri fabrikası mevcuttur. 
özel teşebbüs tarafından) kurul/makta olan B Urdur Süt Sanayii ve Ticaret A. Ş. ti Balkan 1ar Kurulu kararlyle Kuruma devredilmiştir. 
Ayrıca Kurumlun Konıya, Tutkal ve Bolu'da k urulmakta olan süt samaydi ve ticaret anonim ş irketlerine iştiraki vardır. 
Bunflara ilâve olarak 1972 yılı Sonlarında işletmeye alınması prog rami aştı rılmuş bulunan Çanfkın, Kastamonu, Edirne ve Muş peynir ve te

reyağı fabrikalarının ihaleleri yapılarak inşaatla rma başlanmıştır. 

Yajtmrnilar r 
Kurumun 4 fabrikası (98 4T6 440) Tl. harcanaralk 1968 yılında işletmeye açılmıştır. 1970 yılında yatırım programı buluıımamaMadır. 
Biğer taraftan Birleşimi^ Milleter UNtöEF/FAO/WHO örgütlenn'in teknik ve aynî yardımları ile İstJaıınul süt ve mamulleri sahasında yatı

rım tu tan (4 900 000) Tl. olacak çocuk maması fabarikaSı kurulmaktadır. 
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1972 yılı yatırım programına alınan yatırım projeileri aşağıya çıkarılmıştır. 

Konusu Sektörü Yatırım tutarı TL 

Peynir ve tereyağı fabrikası Gıda 42 350 000 
jSıterilize süt tesisi etüdü Gıda 50 000 
Köy süt toplama soğuk tankı Gıda 1 200 000 
'Muhtelif tip taşıt Gıda 1 800 000 

Toplam 45 400 000 

1972 yılına konmuş bulunan 42 350 000 Tl. lıködenekle Muş Ejastamonu, Edirne, Çankırı Peynir ve Tereyağı fabrikaları bitirilerek hizmete so
kulacak ve buma ilâve olarak Ağn, Van, Bingöl, Diyarbakır, Urfa - Siverek, Erzincan, Sivas ve Trabzon illerinde Pleynir ve Tereyağı fabrika
ları inşaatına başlanacaktır. 
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Süt fabrikalarında 1969, 1970 ve 1971 yıllarında işlenen süt miktarları ile elde edilen mamul ler aşağıda gösterilmiştir. 

Mamulün adı 

İşlenen süt 
Pastörize süt 
Yoğurt 
Ayran 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Pastörize tereyağı 
Lor peyniri 
Tulum peyniri 
Sade yağ 
Dondurma 
Süttozu (yağlı ve yağsız) 
Gravyer peyniri 
Tilsit peyniri 
Ivamambetv peyniri, 
Münister peyniri 
Yağsız süt 
'Kazan yağı 

1969 
Ton 

11 589 
5 627 
1 166 
1 679 
339 
15 
115 
53 
12 
o 
—• 
3 
-—. 
—. 
— 

— 
—, 

1970 
Ton 

18 352 
6 915 
5 218 
3 027 
204 
85 
200 
23 
5 
1 
15 
235 
—• 
— • 

— 

— 
—. 

1971 
Program 
Ton (X) 

33 998 
13 480 
7 115 
4 749 

155 
307 
33 
— 
12 
60 
415 
40 
20 
5 
5 

360 
6 

4. Tdirikiye Yapağı ve Taf1L!1S A.Ş. «Gen'&l Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğün temel faaliyetleri, memleketimiz tekstil sanayiinin illitiyaeı olan merinos yapağısı üretiminin dâhilden sağlanmasını teminen 

bu üretim dalını fiyat ve prim sistemleriyle teşvik ederek geliştirmek yerld yapağı ile tiftik üretimini hi'maye etmek, gelistinnek ve bu ürünleri iç 
vıe dış piyasalarda değerlendirmek amaciyle gerekli pazarlamia hizmet ve fonksiyonlarını icra efomtiktir. 

Kuruluş bu •görevlerini, Genel Müdürlük teşkilâtı ve İstanbul, Ankara, (Gölbaşı), Kursa'da bulunan bölge teşkilâtları ile birlikte yürütmektedir. 
Merkez ve taşra teşkiilâtında toplam 100 personel bulunmaktadır. 

Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. nec, merinos üretiminin geliştirilmesi ve yeril i yapağı ile tiftiğin değerlendirilmesi amaciyle, bu ürünler; yerinde, 
zamanında ve tatminkâr fiiyat baremlerîyle mubaıya edilmiş'tîr. Uygulanan iyi bir fiyat ve prim sistemi sonucu .merinos yapağı üretiminde yıilda 

ortalatma %• 15 oranında bir gelişme sağlamış ve 1965 yılında 401 ton olan üretim seviyesi 1970 yılında 850 tona ulaşmıştır. 
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Diğer taraftan, yerli yapağı üreticiyi tatmin eden barem fiyatlarla, tiftik Devlet destekleme alımına tabi tutulmak suretiyle 1970 yılında; üretici
lerden 1629 ton merinos yerli yapağı ve tiftik satına'lınmış karşılığında (24 300 000) Tl. ödenmiştir. 1971 yılında da bu ürünlerden 1 393 ton satma-
Iınmış ve yalldaşıtk olarak (24 200 OOO) Tİ. eklen mistir. 

.Merinos üretimini teşvik için üreticilere (3 000 000) Tl. primi ödenmiştir. 1971 yılında merinos mübayaasmdaki artış 60 ton olmuştur. 
1970 - 1971 yıllarında Rusya ve Fransa'ya, toplam 280 ton tiftik ihractxlül'miş ve kaı-şılığında (555 000) dolar döviz sağlanaııışjtır. 

1972 yılında merinos, yerli yapağı ve tiftik olarak üreticilerden 1 900 ton ürün alınması, karşılığında üreticilere (40) milyon Tl. ödenmesi prog
ramlanmıştır. Ayrıca 250 ton tiftik ihracatı plânlanmıştır. 

Yatmmlar : 
1972 yılında ürünlerin tasnif, tefrik ve depolanması atmaciyle tesisler kural ması, için (1 000 000) Tl. lık yatının. programlaşftırılmıştır. 
5. Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 25 . 5 . 1925 tarihinde Ataltürk tarafından kurulmuştur. Müdürlük; Ankara çevresinin ağaçlandırılması, ta

rım alanında yeni teknik ve işletnu&cilik metotlarını uygulamak, çevreye modern bir tarım, işletmesi olarak örnek olmak, Ankara halkının çeşitli 
tanımsal gıda maddelerini temine yardımcı olmak gibi görevlerle yükümlüdür. 

Müdürlüğün İstanbul Beşiktaş'ta bir süt işletmesi mevcut bulunmaktadır. 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde 167 eleman ve yardımcı eleman 410 adet yevmiyeli daimi işçi ve yıllık ortalama 390 civarında da yevmi

yeli muvakkat işçi çalışmaktadır. 
Müdürlük mevcut arazisi ve İstanbul ve Ankara süt fabrikaları Ankara Şarap Fabrikası \<e meyva suyu tesisi ile halkın temiz ve kaliteli gıda 

maddeleri teminine yardımcı olmak için çalışmaktadır. Ayrıca Hayvanat Bahçesi ve diğer tesis ve parkları ile Ankara halkının mesire ve din-
]eınme yeri olarak önemli bir sosyal ihtiyacını da karşılamaktadır. 

Atatürk Orman Çiftliğinin döner sermaye bütçesi çerçevesinde 1967 - 1971 yıllan yatırım program ve gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
:197i 
1972 

Yatımın 
programı 

9 985 000 
3 875 000 
4 165 000 
5 805 000 
5 900 000 
5 850 000 

Gerçekleş
me Tl. 

9 370 000 
795 000 

2 740 000 
3 979 000 
2 832 OOO 

___ 

Uygul 
oranı 

ama 
L % 

93,8 
20,5 
65,7 
68,5 
48,0 
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Kuruluşun 1972 yılı yatırım programı ise (5 850 000) Tl. olup detayı aşağıda verilmiştir. 

Konusu 

İnşaat ve tesisat 
Hayvanat Bahçesi Yat. 
Hayvancılık tesi. ve teçhizatı 
Bağ - Bahçe tesisleri 
Ankara ve İstanbul Süt Fab. 
Şarapçılık yat. 

Yat. 

Rektörü 

Tarım 

Tarım 
Tarım 

Gıda 
İçki 

Yatırım 

650 000 
780 000 
795 000 
275 000 

2 850 000 
500 000 

!%. 

Yatırım toplamı.. 5 850 000 

V. - Teklif ve tamennileir : 
1. Genel teklif ve teım^mıtiEer : 
1. Tarım Bakanlığında reorganizasyon: 1937 yılında 0 günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, çıkarılmış bulunan Tarım Bakanlığı 

Kanunu artık günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bulunmaktadır. 
Bu itibarla günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir teşkilât Kanununun çıkarılması zorunludur. Bu sebeple, Bakanlık yeni bir Teşkilât 

Kanunu çıkarılması için devam eden çalışmalarını hızlandırmıştır. 
2. 196o te Başbakanlığın talinıatına göre kurulmuş olan ve yıllık programlarda teşkilât kanununun çıkarılması önerilen ve olumlu çalışma

larını müşahede cfttiğilmiz Bakanlık Plânlama ve Ekonomik Araştırmalar Dairesünin bir Genel Müdürlük seviyesinde kanuna bir seviyeye çıkarıl
ması zaruridir. Hazırlanan kanun /tasamı T. B. Al.-M. ne biran evvel sunulmalıdır. 

3. Tarım Ba'kanlığmm merkez kuruluşları birbirinden uzak, dağınık bir alanda ve elverişsiz şartlar altında yerleşmiş bulunmaktadır. Bu hal 
personelin iş verimini düşürmekte ve maliyeti artırmaktadır. Bu durumda Bakanlığın bina ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanacak: projenin 1973 
yılı programına girmesi sağlanmalıdır. 

Böyle bir bina yapılması halinfde Devlet senede (1 212 890) lira kira vermek yükünden kurtulacağı gibi hizmetlerin de merkezde toplanması 
mümkün olacaktır. 

4. Son zamanlarda Balkanlık bünyesi içinde bir İaşe Genel Alüdürlüğü kurulmuştur. Bu kuruluşu, gıda maddeleri ihtiyacımın karşılanması 
yönünden atılmış olumlu bir adım olarak karşılamaiktayız. Bîlilndiği gibi hal'kımızın gereği gibi beslenmesi, tarımsal üre'timin toplum yararına 
uygun olarak artırılması Anayasaanız tarafından Devlete verilmiş görevler arasındaklır. Bununla birilikte iaşe işleriyle ilgili yetiki ve görevlerin 
çeşitli daireler arasında irtibatsız ve yetersiz bi'r şekilde dağılmış oliması dolayısiyle tarımsal üretimin rasyonel bir şekilde planlıanamadığı ve gıda 
majddeleri arzında toplum zararına zaman zaman noksanlıklar veya lüzulmsuz fazlalıklar meydana geldiği bir vakıadır. 
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Lİ962 tarihli Merkezi Hükümet Teşkilâtı Arattırma Projesi, 1964 tarihli Tarım Bakanlığı reorganizasyonıı projesi raporları ile Salkınma Plân 
ve program! armlda kurulması öngörülen bu Genel Müdürlüğün başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için aşağıdaki teklif vıe temen-
nilerimizin gerçekleşmesinde; 

a) Bakaulilk olum ile kurulmuş bulunan bu Genel Müdürlüğün en kısıa zamanda, 3203 sayılı Teşkilât Kanununa bir ek madde ile kanuni bir 
kuruluş haline getirilmesi, 

b) Gıda maddelerine karşı talebin karşılanmasında araç olarak kullanılacak teşekküllerin Tarım Bakanlığı kontrolü altına verilmıesi1, 
e) Dağım'k ve yetersiz bir durumda uzun seneler zarfında oluşmuş bulunan gıda ile ilgili mevzuatın gözden geçirilerek hizmetlerin daha sü-

ı atili ve daireler arasında sürtüşmelere yol açanıyacak şekilde günümüzün ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilmesi ve nihayet, 
d) 1972 yılında adı geçen Genel Müdürlüğün İdrarı evvel faaliyete geçirilmesi için teşkilât ve kadrolarının ikmal odilmıesi ve bütçeden cari har

camaları için ödenek verilmesi hususi arını faydalı ve zorunlu görmekteyiz. Bu kuruluşun biran evvel faaliyete geçmesi şartı, gerekli ödeneğim 
verilmesine bağlı olup, 'müspet sonuç alındığı takdirde kısmen de olsa, hayat pahalılığının, önlenmesine ve vatandaşa kaliteli gıda maddesi arzına 
imkân vereceğine inanıyoruz. 

5. Bilindiği gibi halkımızın gereği gibi beslenmesi tarımsal üretimin toplum yararına uygun şekilde artırılması, tanım ürünlerini ve tarımla 
uğraşanların emeğini deeğrleındirnıek için gereken tedbirlerin alınması Anayasamız tarafından Devlete görev olarak verilmiştir. 

Bu ımaksatla gerek iç tüketimi gerekse dış talepleri -karşılıyacak şekilde üretimin planlanması, ve plânlanan seviyede idrak edilmesini sağlı-
yacak fiyat politikalarının tespit ve uygu!aması, tarım ürünlerinin ihtiyaç mahallerinde bulundurulması için gerekli nakliye depolama ve (mu
hafaza hizmeti erinin' yerine getirilmesi için gerekli işlerin yapılmasını temin edecek yetki sorumluluk teşkilât ve imkânların bir ıbiri ile tam 
bir ahenk içinde ve bir bütün olarak bir idare altında bulundurnlıması bir zarurettir. 

1 Falkmuzun yeterli şekilde 'besiemmesi için birinci derecede önemi haiz olan et, süt, yumurta gibi hayvani ürünler ile hububat sebze, meyve 
gibi neibati ürünlerin üretiminin yukarda belirtilen espri içerisinde planlanması ve pazarlama, şartlarının üretici ve tüketici lehine ıslah edil
mesi, Tarım Bakanlığınca yürütülmekte oran, hayvancılığı geliştirme projesi, hububat üretimini artırma projesi, yaş meyve ve sebze projesi ve ha
zırlanması gerekli benzeri üretim projelerinin ekimin neticeler vermesi halamından ; bu ürünlerin pazarlanması sahasında faaliyetleri ve yetki
leri bulunan Et ve Balık Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlükleri ve üretimle ilgili diğer kuruluşların Tarım .Hakanlığına bağlanma
sını teklif ve tonıcnni ederiz. 

2. Ziraat işleri ;0-eııel Müdürlüğü teklif ve temenni'cr 
!. Ziraat İşleri Geınel Müdürlüğünce son aylarda yapılan yoğun çalışmalar sonucunda Merkez ve Taşra kuruluşlarında köklü değişiklikler ya

pılmış ve bu suretle teşkilât çiftçilere, tarımımıza ve ekonomimize daha yararlı bir hale getirilmiştir. 
Bu re organizasyondan sonra merkez hizmetleri, araştırma - plânlama, zirai öğretim ve eğitim ile üretim - yayım adı altında üç. grupta top

lanmış ve yeniden Araştırma, Plân - Bütçe ve Ziraat Teknolojisi Bal releri teşkil edilerek modern tarımın gerektirdiği hizmet dalları faaliyete so
kulmuştur. 

Araıştıııma, deneme ve üretim faaliyetlerinde bulunan ve sayısı 82 yi bulan çeşitli müesseselerden araştırma ve deneme işleriyle 'görevli olanlar 
bölge esasına göre tertiplenmiş, 7 nci Bölge Zirai Araştırma Em;tifüsü tefrik olunarak diğer müesseseler bunlara bağlı kılınmıştır. Bu suretle hiz
mette denge ve vatandaşın ayağına gitme ilkesi tahakkuk ettirilmiştir. 
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Diğer taraftan 12 Bölge Başmüdürlüğü ihdas olunarak iller Teknik Ziraat .Müdürlükleri ve üretimle görevli müesseseler teknik işler bakı
mımdan, bu başmüdürlüklere bağlanmıştır. 

İlçelerde Ziraat teknisyenliklerimi! yerini Ziraat Yüksek Mühendislikleri almış ve .GOO - 1 000 çiftçi ailesine bir teknik eleman isabet edecek 
şekilde, köy ziraat teknisyenlikleri kurulması yoluna gidilmiştir. Tedricen uygulanacak bu plân .sonucunda köylerde oturacak 4 lü'A teknisyenle 
çiftçilere d allı a faydalı hizmetler götürüleceğine' şüphe yoktur. 

Bu suretle bÖlıge esasına göre reorganizasyona tabi tutulan teşkilât, mevcut imkânları daha rasyoneli bir sekilide kullanarak bölgelerim kalkın
masına daiha fa'zla katkıda bulunacak ve çiftçilerim, tohum, fidan, damızlık, alet - nıakina, kredi, igübre ve benzeri ihtiyaçları daha yakından im
lenerek yerine masraf, zamanımda ve daiha iyi surette karşılanmaları .mümkün olacaktır. 

Bumdan başka mevcut Ziraat meslek okullarıda ele alınmıştır. Mevcut okulların aynı .sı.ırt>t!o öğretime devamları yanında bunla,!'! mevcut 
potansiyelinden faydalanarak 19 okulda çeşitli dallarda usta yetiştiriiımasi, 15 okula çiftçilerin eğitilmesi 've vasıflı tarım işçisi yetiştirilmesi,. 
10 okulda personel eğitimi yapılması için merkezler tesis olunimuş ve ikisinin, de Balıkçılık Okulu halime çevrilmesi kararla ştırıJımıştır. 

Ziraat İşleıri Genel Müdürlüğü kuruluşlarında yapılan bu re-orgamizasyonla daha rasyonel bir ç a] ıs m a ortamının sağlanacağına ve bıiındau ta
rımın. büyük ölçüde faydalanacağına şüphe yoktur. Ancak, teşkilâtım, bu şekli ile faaliyette bulunabilmesi için, gerekli araç ve gereçlerin de 
kendisine verilmesi şarttır. Bu itibarla, Ziraat İşleri (îenel Müdürlüğünün bu istikametteki taleplerinin yüksek komisyonca iyi niyet ve anlayışla kar
şılanacağını u/mımaktayız. 

2. Tarımsal üretimini plân hedeflerine uygun olarak gelişmesi için üretimde gerekli girdilerin çiftçilere, zamanında ve kolay temin edilmesi 
gerekmektedir. Bu bakımdan programa alınan girdilere lüzumdu kredi plâsım anıl arının her yd programlanın öngördüğü oramla verilmemesi yüzün
den programları uygulamak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle girdiği program ile İrer yıl çiftçilere açılacak kredi miktarları arasında denge 
kurulması sağlanmalıdır. 

3. Tarımsal alet ve m akmaların imali, ithali ihracı, teknik vasıfları, piyasaya ara , maliyet ve satış fiyatları ile satışları ksonularma ait esas
ların Tarım Bakanlığımın koordinatörlüğü altında teshil, ve kontrol, edilmesini temenniye şayan günmekteyiz. 

4. Kalkınma plânlarının ünigördüğü hedeflere ulaşmak için. mevcut insangüeü kaynaklarımın iyi kullanılması gerekmektedir. Hizmet alanında 
mevcut problemler, işi yapacak ve yaptıracak 'olanların eğitime talbi tutulımasiylc çözülebilir. Hizmetin ıbuluındıığu her yerde eğitim gereklidir. 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün 1972 malî yılında, uygulayacağı yeni eğitim .esasları konular itibariyle üç bölüme ayrılmaktadır. 
a) Tanımımızda özel ve kaımu kesimlerinde ihtiyaç, duyulan .çeşitli dallardaki ustaların yetiştirilmesi için Ziraat Meslek okulları görevlendirile

cektir. Bu okullara en az ilkokul mezunu İli yaşını bitirmiş köyü ve çiftçi çocukları seçilerek alınacaktır, öğretim taımamıeın uygulamalı olacak
tır. Ziraat Meslek okulları yönetimi altında ve hazırlanacak özel yönetmelik ve öğretim programlanma göre kurs mahiyetinde eğitim yapılacaktır. 
Kamu sektöründe çalıştırılacak ustaların seçiminde bu okul 'mezunlarına öncelik tanınacaktır. 1972 yılımla çeşitli /zirai koııı ularda yapılacak (> ay 
süreli 45 adet kursa 205 kişi iştirak edecektir. Bu sebeple adı geçen Genel Müdürlüğün 14.511 nci kurs giderleri maddesine (755 400) liranın 
ilâve edilmesi gerekmektedir. 

b) Birim s alı ad an alınan verimi artırabilmek için zirai teknolojinin gelişmesine intibak edecek önder çiftçileri yetiştirmek Ziraat İşleri Genel 
Müdürlü günün görevlerindendir. 

http://'ola.mlairi.iv
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Prensiıbolarak bütün Ziraat Meslek oku] lan aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi eri 'alarak görev yapacaktır. Ancak şimdilik okullardan, ola
nakları yeterli bulunan 14 ünde erkek çiftçiler için çeşitli konularda değişik sürelerde kurslar açılacaktır. 

Bu kurslar hazırlanacak özel yönetmelik ve programlara göre yürütü'leoek ve kursu bitiren çiftçilere birer belge verilecektir. 
Çiftçi kum profgraml arının hazırlanma ası, kursiyerlerin seçimi ve eğitimin yapılmasında bölge başmüdürlükleri ve İl Teknik Ziraat Müdürleri 

sıkı işbirliği yapacaklardır. 
1972 yılında çeşitli zirai konularda 20 - 30 gün süreli 385 çiftçinin iştirak edeceği 16 kurs açılacaktır. 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin 1-1.511 nei maddesine (470 150) liranın ilâve edilmesi gereklidir. 
e) Ziraat Teşkilâtına yeni atanacak elemanların hizmet içi eğitimlerinin .sağlanabilmesi ve bu personelim teorik bilgi yanında pratik bilgile

rini de artırarak faaliyet alanlarıma daıba faydalı olabilmelerini sağlaımak için eğitime tabi tutulmaları faydalı mütalâa edilmiştir. 
Eğitimde esas; girecekleri kurumun örgüt ve fonksiyonları, çalışacağı birimin örgüt içindeki yeri, kendisinin görevi ile yetki ve sorumluluk

ları, görülecek hizmetlerin gereği gibi yapılabilmesi için okulca- yeteri kadar verileaıiiyen bilgi, beceri ve davranışlann kazandırılması olacaktır. 
Ziraat Fakültelerinden mezun oiup teknik ziraat teşkilâtında görev akacak 600 Ziraat Yüksek Mühendisinin 30 gün süreli 15 adet hizmet içi 

eğitim programı için (620 160) lira, 
Mevcut Ziraat Meslek Okullarında öğretmenlik yapan 170 Ziraat Yüksek Mühendisinin 20 şer gün süreli 7 adet hizmet içi eğitim programı 

için (168 848) lira, 
Ziraat .meslek okullarından mezun olacak olan 1 106 ziraat teknisyeninin 30 ar gün süreli 27 adet hizmet içi eğitim programı için (1 041 158) 

lira, 
Ev Ekonomisi okullarından mezun olacak .1.34 Ev Ekonomistinin 30 ar gün. süreli 3 adet hizmet içi eğitim programı için (98 032) lira, olmak 

üzere 1972 yılında uygulanacak hizmet içi eğitim programının gerçekleşebilmesi için (1 928 198) lira olmak üzere ceman bütçenin 14.5.11 nei kurs 
giderleri maddesindeki ödeneğin (-3 598 298) lira. olması icabetnıektedir. 

Bu itibarla 1972 yılı Bütçe teklifinin '14.511. nei maddecinde yer akın (444 550) liralık ödeneğe (3 153 748) lira ilâve ile, bu maddenin 
(3 598 298) lira olması. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerini goı-ce.kIe«tireıbilnu\s,i için gerekli görülmektedir. 

,5. Ziraat. İşleri Genel Müdürlüğü, bütün yurt çapma dağılmış geniş teşkilâtı ile modern ziraat bilgisini ve araştırma sonuçlarını .çiftçiye utaş-
tınmak ve uygulamasını sağlamakla yükümlü bulunmaktadır, iiıı hizmetin uygulanmasında karşılaşılan en önemli güçlük akaryakıt problemi ol
makta ve dolayısiyle hizmetin köylünün ayağına götürülmesi gerektiği şekilde yapılamamaktadır. Bu durum teşkilâtın itibarını sarstığı gibi 
taşıt ve ma.kinaîar ile doğrudan doğruya, (dilcinin zirai potansiyelinin artırılması hizmetlerinin yerine getirilememesi durumu ile karşılaşılmak
tadır. 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü teşkilâtında mevcut tam t, selektör ve diğer ziraat makinaları 67 il ve 600 ilçe'dc faaliyet gören yayım teşkilâtı 
ile 120 okul ve araştırma, üretme 'müessesesinde proje ve programın aksatılmadan yürütülmesi maksadiyle devamlı olarak (Çalıştırılması icabet
nıektedir. 

Makin a. parkının yıllık işletme ve onarım masrafları yetersizdir, örneğin; İlçe ziraat mülıendisliklerindeki taşıtlar, yılda asgari 50 köyün hiz
metini yürütmekte bu maksatla da ortalama 20 000 kilometre katetımektedir. Birtakım lastik (2 000) lira, 20 000 kilometrede 4 000 litre yakıt, 
100 kg. yağ sarfiyatı (6 000) lira, tamir masrafı asgari (2 000) lira ki, toplanı masrafın (10 000) lira olması gerekirken, taşıtlar için sadece 
(5 800) Lira, asgari masraf konulmuştur. 
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1972 bütçe teklifinde bu bölüme (8 170 015) lira konulmuş olup, bu miktar ihtiyacın % 50 sidir. 
1969 yılında makina parkı bu güne nazaran % 10 .oranında daJİıa az ve ay.ni yılda tamir, akaryakıt ve lastik fiyatları daha düşük olduğu hal

de; 1969 yılı, ödeneği 1972 yılından daha fazladır. 
Bu sebeple yukarda arz edilen fiilî durum ve gerekçe muvacehesinde 1972 yılı ödeneğinin ihtiyacı en aız ölçüde karşılayacak miktar olan 

(8 349 985) lira ek ödeneğin .bütçeye konularak miktarın (16 520 000) liraya iblâğı zorunlu görülmüşltür. 
6. Tarım Bakanlığınca bu yıl illerdeki teknik ziraat teşkilâtının daha etkin bir çalışma sahası içine girmesi için 12 bölgede Ziraat Başmü

dürlüğü kurulmuştur. * 
Kurulan bu başmüdürlüklere bağlanan deneme ve üretme istasyonları, 67 İl Teknik Ziraat Müdürlüğü, 564 Ziraat Mühendisliği ile 4 163 

merkez köy ziraat teknisyenlerinin çiftçi gelirini ve dolayısiyle millî gelirimizin artmasını etkileyecek çalışmalarını asgari seviyede ifa edebilme-
lcri için valiliklerin teklifi de dikkaite alınmak suretiyle döşeme ve demirbaş hariç ısıtma, aydın labma, su ve kırtasiye gibi çok zaruri ihtiyaçları
nın karşılanabilmesi için 1972 yılı Bütçesinin 14.811 nci maddesine (4 114 080) liralık ödenek konulması zorunludur. 

1971 yılı Bütçesine konulan ödenek il ve ilçeler teşkilâtının büro giderlerinden sarfınazar ısıtma giderlerini dahi karşılamadığından, 1972 
yılı Bütçesinde 14.811 nci maddeye (3 051 580) liralık ödeneğin daha ilâve edilerek madde toplamınım (4 114 080) liraya çıkarılması uygun gö
rülmektedir. 

7. Tarım Bakanlığınca bu yıl illerdeki Teknik Ziraat Teşkilâtının daiha etkin bir .çalışıma sahası içine .girmesi için 12 ilde Ziraat Başmüdürlü
ğü kurulmuştur. 

Kurulan bu başmüdürlüklere bağlanan deneme ve üretme istasyonları, 67 11 Teknik Ziraat Müdürlüğü, 564 ilçe ziraat mühendisliği ile 4 163 
merkez köy ziraat teknisyenlerinin çiftçi gelirlerimin ve dolayısiyle millî gelirimizin artmasını etkiliyecek çalışmalarını asgari seviyede ifa edebil
meleri için valiliklerin teldifi de dikkate alınmak suretiyle mevcut telefonların artan fiyatlarda göz önüne alınarak yıllı'k abonman, mükaleme 
ücreti ile telgraf, posta pulu, koli ve nakliye giderleri karşılığı olarak 1972 yılı Bütçesinin .14.812 nci -maddesine asgari (1 997 ,243) liralık ödenek 
konması zorunludur. 

1971 yılı Bütçesine konulan ödenek, teşkilâtımızda mevcut telefonların yııllılk abonman ve mükâleme ücretlerini dalhi karşılayamaın'akta.tlır. 
1971 yılı ödeneğinin kifayetsizliği sebebiyle 1972 yılına mühim bir miktar borç devredilmiş olacaktır. 

Bu itibarla 14.812 nci maddeye (1 18.1 243) liralık ödeneğin daha ilâve edilerek madde toplamının (1 997 243) liraya çıkarılması zorunlu gö
rülmektedir. 

8. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü tarım politikasına ve kalkınma plânına göre hazırlanan çalışma programının yürütülmesi ve hedefe ula
şılması için gereğini yapmakla yükümlü bulun maktadır. 13u sebeple yukarda arz edildiği üzere bölge teşkil âtını kurarak daha verimli çalışma 
alanına yönelmiştir. 

Ziraat İşleri Genc'i Müdürlüğü yukarda izah edilen düzen içinde yürütülmeye çalışılan programın gerektirdiği giderlerden bilhassa yolluk 
ödeneklerinin karşılanmasında büyük zorluklarla karşılaşmaktadır. 

Çiftçiye dönük ve büyük faydalar sağlı yan bu hizmetlerin tatbikatında çalışan personelin (teknik personel, şoför, makinist) bölge, il, ilçe 
ve köylere yapacakları görevlendirmelerde ihtiyaç olacak yolluk verilmesinde kanuni zorunlu'k bu'unmaıictaidır. 

http://ay.ni
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1971 yılı Bütçesinin 12.910 ncu maddesinde yer alan (3 079 000) lira ihtiyacı amcak çok kısa bir süre için karşılamış, yılın büyük bir kısmın
da ise çiftçiye götürülen ve diğer faaliyetler gereği giıbi yerine getirilememiş ve köyle irtibatın kopması tehlikesiyle kanşAaşılmış bulun/makta
dır. Bu durum, çalışma imkânından mabrum bırakılmış personeli çalışamamaktan ötürü bir moral çöküşüme de sürüklemiş bulunmaktadır. 

Devlet hizmetlerinin yıldan yıla artması yanınla personel mevcudu da artmış bulunmaktadır. Her yıl yatırım hizmetleri ile ilgili bütçenin 22.113 
maddesine konulan teknik personel geçici görev yolluğunun 1971 yılı bütçesinden çıkanlmış olması Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü yalnız 12.910 
ncu maddedeki ödeneğe bağlamış bulunmaktadır. 

Bu duruma göre yatırım bütçesinden kaldırılan teknik personel (geçici görev yolluğu ödeneği ve artan eleman durumunun da nazarı itibara alı
narak 12.910 ncu maddeye ilk teklif edilen (7 116 460) liralık yolluk ile ihtiyacın asgari derecede karşılanabileceği anlaşılmaktadır. 

Bir fikir verilmesi bakımından 1972 yılı bütçe teklifi ile 1970, 1971 yılları bütçesi harcırah ödenekleri ve (genel idare, sağlık, eğitim ve öğretim 
hizmetleri hariç) yolluğa müstahak eleman durumu aşağıda çıkarılmıştır. 

Personel iAdedi (Harcırah Ödeneği 

Personel Personel 
Yıllar Teknik Yardımcı »Toplam 12.910 22.113 Toplam Tl. 

1970 5 232 4 436 9 668 3.000.000 3.500.000 6 500 000 
1971 6 500 4 500 11 000 3.079.000 — 3 079 000 
1972 7 893 4 684 12 577 7.116.460 — 7 116 460 

Yukarıda açıkça 'görüldüğü üzere artan eleman ve iş hacminin gerekli gördüğü asgari yolluk ihtiyacı 1972 yılı için (7 116 460) lira olmaktadır. Bu 
itibarla millî istihsalimize büyük ölçüde katkıda bulunan Ziraat İşleri iGenel Müdürlüğü yatırım programının tahakkuku ve cari hizmetlerin ifası için 
1972 yılı Bütçesine üVIaliye Bakanlığınca '(5 100 000) lira olarak kabul edilen teklifimize (2 016 460) liralık bir ilâve yapılarak bu madde ödeneğinin 
(7 116 460) lira olarak kabul edilmesinde zaruret görülmektedir. 

9. — 1470 sayılı ıKanunun 1 nci maddesinin (k) fıkrası gereğince haşhaşla ilgili yapılacak takip, kontrol ve kovuşturma giderleri her yıl Ta
rım Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten karşılanır. 

Bu Kanunun tatbik şekline dair yönetmeliğin 20 ve 21 nci maddeleri gereğince bu masrafların nasıl yapılacağı teyiden açıklanmaktadır. 
7368 sayılı Haşhaş Kanununun Tarım Bakanlığına tahmil ettiği vazifelerin gerektirdiği giderler adı altında bütçenin 418/90 bölümüne eski

den para konur ve sözü edilen giderler buradan karşılanırdı. 
Ancak, bütçeler bölündükten sonra bu para kaldırılmış bulunmaktadır. ıŞimdi yeniden haşhaş ekiminin kazandığı önem dolayısiyle ya bütçede 

tekrar böyle bir madde ihdas edilerek 7 milyon lira konması veya Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün yolluk kısmına 2,5, taşıt işletme ve onarım 
kısmına 2,5 ve büro giderleri kısmına 2 milyon lira olmak üzere ceman 7 milyon liranın bütçeye ilâvesi zorunlu bulunmaktadır. 
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3. Veteriner işleri genel müdürlüğü teklif ve temenniler : 
1. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen hayvancılık ilkeleri esas alınarak pnogram kıstırılan Oenel Müdürlük hizmetlerinin eksiksiz 

gerçekleştirilebilmesi için teklif edilen bütçenin kısıtlanması sıonu hizmetler ancak bu ölçü içinde uygulanabilecektir. 1972 yılı Bütçe teklifinin, tüm. 
hizmetler dikkate alınarak hazırlanmasına rağme n, istenilen ödenekler ilişkili olarak sağlanamam iş, hikmetlerin uygulanmasında düşük İcapasite 
bırakma durumu hâsıl (olmuştur. 

2. Uygulamaya alınan yatırım projelerinden, bilhassa hayvancılık yatırımları karakteri itiba riyle her yıl cari .giderlerde değişen miktarlarda 
artışları zorundu (kılmaktadır. Diğer bir deyimle başlangıçta projenin bütünü içinde düşünülen sabit yatırım ve işletme giderleri, projenin sabit 
yatırımları bittikten sonra yerini cari harcam alara ıbırakmaktadır. Bu duurm ise esasen dar olan imkânlar nedeniyle hizmetlerin aynı oranda 
gelişmesini engellemektedir. Ayrıca bir yıl içindeki hizmetlerin görülmesi için yeterli ödenek miktarının, ertesi yıl değişen şartlarda aynı hizmetin 
görülmesine yeterli olmadığı belli bir ölçüde artırılması zorunluluğunun da göz önüne alınması gerekir. Örneğin 1885 baş boğa kapasitede bulu
nan tabiî tohumlama lâlboratuvarında ancalk 19G9 yılında 671 baş, 1970 yılında 593 baş, 1971 yılında 500 baş boğanını bakım - besleme imkânlarını 
karşılayabilecek ödenek verilmiştir. Bu durum müessesenin •% 27 ıgibi düşük bir kapasitede çalış ma, durumunda, bırakıldığını göstermektedir. Bu 
örneği diğer hizmetler için de göstermek ve genişletmek mümkündür. 

3. Yurdumuzda sığır varlığının sağlığı yönünden büyük önemi lolaıı sığır vebası ve şap hastalıklarının 1972 yılında da büyük 
bir önem taşyacağı ve en az üç yıl süreli koruyucu aşılamayı gerektirmesi nedeniyle 1972 yılı bütçe tekliflerinde konunun hayvan sağlığı ve ihra
catın kısıtlanması yönünden de göz önlünde tutularak Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bu yöndeki kısıtlamalardan vazgeçilerek yeterli mik
tarda ödeneğin bütçeye konulması gereklidir. 

4. Yıl içinde programlaıştırıllan hizmetler için ayrılan ödeneklerden bir kısmının harcanmasının malî yıl sonlarında, (kısıtlanması, bâzı hizmetlerin 
göriüllmemesine veya harcamaların yapılmamasına, bazen de gelecek yıla aktarılmasına sebebolm aktadır. Uu ise zaten sınırlı olan o yıl ödeneğin
de yeni zorlamalara ve hizmeti etkilemesine yol açmaktadır. 

5. Hayvancılıkta ileri gitmiş ülkelerle memleketimizin, durumu özellikle et üretimi yönünden karşılaştırıldığında girdi çıktı, dengesinin mem-
lelketimiz aleyhine (olduğu görülmektedir. Birçok tarım ürumûmide destek taban fiyat politikası uygulanırken et için böyle bir uygulama olmadığı 
gibi za.man zaman ete •konulan âzaımi satış fiyatı (narh) sistemi esasen bozuk olan dengeyi daha da bozmakta ve hayvancılığımızda telâfisi güç za
ra,!'! ara selıehol inaktadır. 

Bu itibarla esasen !bir ve ikinci beş yıllık plânlarda, da öngörülen narh sisteminin kaldırılması lüzumlu ve faydalı bulunmalktadır. 
(>. Hayvancılık kredilerinin ihtiyaç duyulan zamanda, ve miktarda verilmesi gerekmektedir. Böylelikle hayvancılık politikasında öngörülen. 

belli büyüklükte hayvancılık, işletmelerinin meydana getirilmesi sağlanacak' ve hayvansal üretimi artırıcı yönde daha etkin bir sonuç doğuracaktır. 
7. .Yirnııle'kelilımizdc bıngiin müşahede edilen hayvani protein noksanlığının sebeplerinden biri erken kesilen kuzu ve besisiz (kesilen sair kasap

lık hayvanlardır. 
Bunun önlenmesi, yeterli müeyyideleri havi bîr mevzua! in süratle çıkarılması ile ımümikündür. 



35 — Tarım Bakanlığı — 623 — 

4. Zirai (Mücadele v̂e Zirai IKararitina Genel Müdürlüğü teklif ve temenniler : 
1) Memleketimiz zirai ürünlerine arız olan çeşitli zararlı ve hastalıkların hemen her yıl ika ettikleri zarar derecesi, Türk lirası olarak milyar

larla ijfadc edilebilmektedir. Mücadele hizmetleri ikmal edildiği takdirde, elde edilmesi mümkün olan tarım ürünleri bâzı ahvalde % 100 e yakın bir 
tahribata uğramak suretiyle, diğer bütün tedbir, emek ve masraflar boşa gidebilir. 

Bu nedenle zararın asgari hadde indirilmesi dış ve iç pazarların istediği temiz kal i tdi ve bol ürünün elde cdilebilnı.csıi, bu zararlı ve hastalıkla
ra karşı zaman m'J a ve usûlüne uygun bir şekilde mücadele ya.pıla.biLmesi bütçe ve malî imkânlarla sınırlı bulunun aktadır. 

Yıllık bütçelerde genel müdürlüğe verilen ödenekler genellikle tekliflerin çok altımla olmakta bundan ötürü ödenek yetersizliğinin işlerin arzu 
edilen seviyeye ulaşmasına mâni olmaktadır. Örneğin 1972 yılı cari harcamalar teklifi (108 408 288) Tl. aken T.B.M.M. sine sevk edilen miktar 
(69 984 487) Tl. Yatırım harcamaları teklifi (29 906 100) Tl. iken' (L0 000, OOG) Tl. olarak tekliflerin çok altına düşürülmüştür. Bu nedenle daha 
önce belirtilen mücadelelerin tam olarak ya.pılabil;me.c-'i iiçin bütçe değişikliği teklifleri icmal tablosunda muhtelif bölüm ve maddelerde gösterilen 
toplam (20 368 000) Tl. lık ilâve ödeneğin verilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

2) Yıllık bütçelerde verilen ödeneklerin, dönemler halinde sarfına yetki verilmesi hususu da işlerin aksamasına sebep olmaktadır. 'Çünkü, 
zirai mücadele hizmetlerinin özelliği itibariyle hikmetlerin % 70 - 80 i Mart - Eylül ayları arasında, uyyulanmaktadır. 

3) Ayrıca yıllık bütçelere konan motorlu taşıtlar, miktar ve vasıf itibariyle Devlet Malzeme Ofisi tarafından karşılanamamaktadır. Programda 
yer alıp da Devlet Malzenıo Ofisince karşılanmayan taşıtları ilgili Dairesi piyasadan alabilmelidir 

5. Pamuk işleri Müdürlüğü Teklif ve Temenniler: 
1. Müdürlüğe bağlı Adana ve Nazilli'de Bölge Pamuk Araştırma Entitüsü ile Antalya Manisa, Malatya da Pamuk Deneme ve Üretme Çiftli

ği bulunmaktadır. Bu kuruluşlar ilımî araştırma deneme ve yayım yaparak millî ekonomıiımizde önemli bir ürün olan pamuğun ve ram ve kalite 
yönünden mükommelleştirilmesinc çalışmaktadır. Bu önemli görevi yerine getirmek için Pamuk araştırma projelerine ayrıca ödenek ayrılmadı
ğından kamu hizımcti yapan döner sermayeli 'bu kınTJ! usların gerekli harcamaları için yıllık bilançoları yıldan yıla fiyat artışları ve sendikal faali
yetlerle işçi ücretlerinle uygulanan asgari ücret artışları karşısında zararla kapanmak tehlikesiyle karşıkarşıya bırakılmaktadır. 

İhraç ürünlerimizden başlıcası olan pamuğumuzun kalitesinin iyileştirilmesi ve idamesi için bütçeye konulan ödenek kâfi görülmemiştir. 

6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel M'idüriüğü Teklif ve Temenniler : 
1) Türkiye Zirai Donatım Kurumu 3780 sayılı Millî Korunma Kanununa dayanılarak 1948 yılında kurulmuştur. 1944 yılında yürürlüğe gi

ren 4605 sayılı Kuruluş Kanunu ile sermayesi (50) Milyon Tl. olarak tesbit edilmiştir. Kurum 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri Kanununa 
tabidir. 

Hükmi şahsiyete haiz bu kurumun iş hacını kuruluşundan itibaren süratle artmış artan iş hacmi çerçevesinde öz kaynakların mabdudo'luşu ku
rumun yabancı kaynaklara müraoaa'tım geı^ek'tirm iştir. Kurumun sermayesi (5Ü0 OOO'OOO) Tl. ya çıkardmışbullunriiaktadır. 1972 yılında özk aymak mik
tarı (38'6 160 O'O'O) Tl. o'larak hesaplanmış ve kurumun faaliyetlerini yürütmek üzere (667 481 OOOi) Tl. lık bir kısıa vadeli yaibaincı 'kaynaklar topla
mına ihtiyacollduğu hesaplanmıştır. Görüldüğü üzere hizmetin ifasınla tahsis edilen kaynakların önemli nisbetini yahan-cı kaynaklar teşkil etmekte 
ve yabancı kaynaklar için yüksek faiz miktarı tanın girdileri maliyc'tlnin yükselmesine etki etmektedir. 
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2) Bu durum kurumun yapması gerekli hiz mertleri yerine getirmesi yönünden malî bünyesinin desteklenmesi lüm'mumu gösteranektedıri T. Zi
rai Donatım Kurumunun Tanm Bakanlığı ve Teşkilâtına muhtelif zamanlarda vermiş olduğu çeşitli emtianın bedeli olan (10 400 000) Tl. ya !kar-
şı'lik Bakanlık bütçe tasarısının 36.360 mci madde sime koıı'ulan (5 000 OOO) lira gayrikâfi görül'm üştiır. Bu sebeple aynı maddeye (5 400 000) lira 
daha ilâvesini uygun görmekteyiz. 

7. Yem iSamaySii T. A. Ş. Genel M3üd/ürl'ü^ü teklif ve temenniler : 
'1. — 440 sayıllı Kanuna göre Yem Sanayii Kurumu olarak hazırlanmış ve Millet Meriisine sunulmuş olan kanun tasarısının biran evvel kanun

laşmasını bu kuruluşun çalışmalarını ve gelişmesini 'daha da hızlandıracağından, temenniye şayan görmekteyiz. 
2. — 9<3'3 slaydı Kamumun bâzı m addederinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeni ile ortak karma teşebbüslere bütçeden verilmekte olan 

yatirım 'kredilerine son verilmiştir. Bu kanunun bahsettiği kredi imkânına göre plânlanmış olan yatırımların gerçekleşmesi güç 1 esmiştir. Bu se
bepten kurulmuş olan ortak teşebbüsler iptal edilen kanunun yerine ikame olunacak yeni bir mevzuata intizarem çalışmalarım yavaşlatmış!ardır. 
Bu 'durumun gerektirdiği tedbirler alınmalıdır. 

3. — Yem Sanayiinin anamadde'1'eriınkl.en birisi küı>peh-.rdir. Son zamanlarda küspe 1;iy altları, dış pazarlardaki fiyat artışı ihracat. dol ay isiyle çok 
artmış bulunımaktadır. Bu durum sanayi yemi maliyetlerine çok olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle memleketin ihtiyacı olan küspenin ihraç ye
rine hayvancılığın gelişmesine yardım edecek şekilde /memleket içinde kullanılması sağlanmalıdır. 

4. — Hayvancılığım geMşmcsi, kaba ve sanayi yemi üretiminin artırılmasına bağlıdır. 1 îu alanda halen bir-mevzuat boşluğu vardır. Bu nedenle 
Yerm kanunu tasarısımın biran evvel T.B.M. Meclisim*, şevkimi zorunlu görmekteyiz. 

8. Türkiye Yapağı - Tiftik A. Ş. Genel Müdürlüğü tekliıf ve temennilsr : 
J. — Bilindiği gibi ülkemizde gerek merinos yapağısı üretiminin geliştirilmesi ve gerekse yerli yapağı ve tiftiğin iç. ve dış piyasalarda değer

le udini lım esi ilk başta müstahsilin ürettiği bu ürünlerin iyi bir fiyat Ve prim sistemine bağlı olarak pazar!anmasın a bağlıdır. 
Ancak Genel Müdürlüğün başlangıçtan 'beri finansman güçlüğü çekmesi nedeniyle müstahsilin ürününü zamanında, ve tanı olarak mubayaa 

edememekte, çoğu zaman % 20 gibi yüksek bir faizle bankalardan teımin ettiği krediler ile buimubaynyı yapmakladır. Bu itibarla müstahsilin ma
lını zjam'anrmda değeri fiyata aJlmak ve ürününü dirilik fiyatlarla tüccarlara satmaktan kurtarmak amacıyle (Ki 000 000) Tl. sermayeli Genel Mü-
dünl'üğün scrmiaye'sinün takviycisi gerdivinektedir. 

2. —• Diğer taraftan Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü 440 saydı Kanını kapsamına al inim iş ve iktisadi devlet teşekküllerini yeni
den düzenleme komisyonunca da (100) milyon Tl. r-enmayed «Türkiye Yapağı ve Tiftik Kurumu» haline getirilmesi kabul edilmiş ve hazırlanan Ku
ruluş Kanun tasarısı Hükümetçe Büyük M'iillıkH '.••.•eksime sevk rTÜrimiş bulunmaktaklır. 

Genel Müdürlüğün görevlerimi gereği «eklide yapabilmesi için .sözü edilen kanun tasarısının biran, önce kamunl'a;şnıaısını temenni etmekteyiz. 
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9. Ataitfürk Ornıan Çiftliği MüdiMüğü : 
Teiküif ve t̂ meımnilller : 
1. Atatürk Orman Çiftliğinde yapılmış bulunan Marmara Otelinin inşaat güderleri için çeşitli kuıııhı şiardan alınım iş bulunan borç ve faizleri

nin itfası için Bakanlık bütçesinin 33.300 neü maddesine konulmuş bulunan miktarın (13 013 350,5) liraya çıkarılması gerekli göriilmektedir. 
2. Müdürlüğün Ankara Belediyesi ve bağlı işletmelerine ve İstanbul Beşiktaş Süt Fabrikasının İstanbul Belediyesine bağlı işletmelerine ver

diği süt ve süt mamulleri bedellerinden doğan alacağın tahkim tasarısı dışında tutularak biran ünce ödenmesi gereklidir. 
3. 13.18 sayılı Finansman Kanunu ile Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikle ilgili bir sayılı tablonun 9 ııcu pozisyonun (d) fıkrası ile ilâç 

şişeleriyle tabiî meyva sulan şişeleri dışmdafei şişeler % 40 Güder Vergisine tabi tutulmak suretiyle farklı bil* dııııım yaratılmıştır. Halkın, 
meyva suyundan daha önemli bir gıda maddesi olan sütlerin muhafaza şişelerinin ayrı ve masraflı bir rejime tâbi kılınması maliyetin yüksel
mesini, istihlâkin azalmasını ve dolayısiyle halk sağlığı ve beslenmesi yönünden olumsuz etkiler yaratmakta, işletmeden umulan gelirin düşme
sine etki etmektedir. 

Bu itibarla, süt şişelerinin de meyva suları şişeleri gibi mütalâa edilerek vergi indiriminden faydalanmasını sağlıyaeak mevzuat değişikliği 
süratle yapılmaktadır. 

RAPORTÖRLER 
Afyon; Kana/hisar Mjüetve&ili Diöraıfba'kLr Milletvekili İzmir MM-ötvdcM 

Hamdi Hamamcıoğlu Sabahattin Savcı Ali Naki Üner 
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Bölüm 

12.000 

13.000 
14.000 

1 5.000 

16.000 

33.000 
36.000 

Madde 

12.910 
12.911 
13.352 
14.511 
14.811 
14.812 
14.813 
14.821 
14.822 
14.823 
15.253 
15.393 
15.713 
15.721 
15.722 
15.723 
16.375 
16.812 
33.300 
36.350 
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Taıroan BaJkaıöClığı 

Bütçe değıişlküğa' tjekfliilflleri icmal tablosu 

Madde adı 

Tarım işleri ve kurumları geçicigörev yolluğu 
Tarımsal mücadele işleri ve kurumları geçici görev yolluğu 
Tarım mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları 
Tanım işleri kurs giderleri 
Tanım hizmetleri büro giderleri 
Tarım hizmetleri ulaştırma giderleri 
Tarım hizmetleri taşıt işletme ve onanım giderleri 
Tanım hzimetleri büro giderleri 
Tarım hizmetleri ulaştırma giderleri 
Tarım hizmetleri taşıt işletme ve onanın güderleri 
Okullar taşıt işletme ve onarım giderleri 
Eğitim kurumları taşıt işletme ve onarım giderleri 
Tarım kurumları taşıt işletme ve onarım giderleri 
Tarımsal mücadele kurumlan büro giderleri 
Tarımsal mücadele kurumlan ulaştırma giderleri 
Tanımsal mücade kurumlan ta şut işletme ve omanm giderleri 
Tarımsal mücadele iç fuar ve sergi giderleri 
Tanımsal mücadele büro güderleri! 
Atatürk Orman Çiftliğime yardım 
Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlar 

ri 

Toplıam 
Haşhaş projesi için 

Cfenel. toplanı 

Bütçede teklif 
edilen Tl. 

5 100 000 
3 400 000 
28 374 600 

444 550 
1 062 500 
816 000 

4 890 000 
1 275 000 
2 975 000 
4 875 000 
1 295 400 

17 000 
2 000 000 
1 300 000 
200 000 
650 000 
25 000 
625 000 

6 000 000 
5 000 000 

70 325 050 
— 

70 325 050 

İlâvesi istenen 
Tl. 

2 016 460 
1 672 000 

13 550 000 
3 153 748 
3 051 580 
1 181 243 
4 610 000' 

525 000 
900 000 

2 125 000 
1 204 600 

3 000 
2 500 000 
345 000 
25 000 
268 000 
35 000 
923 000 

7 013 350 
5 400 000 

50 501 981 
7 000 000 

57 501 981 

Toplanı Tl. 

7 116 460 
5 072 000 

41 924 600 
3 598 298 
4 114 080 
1 997 243 
9 500 000 
1 800 000 
3 875 000 
7 000 000 
2 500 000 

20 000 
4 500 000 
1 645 000 
225 000 
918 000 
60 000 

1 548 000 
13 013 350 
10 400 000 

120 827 031 
7 000 000 

127 827 0,31 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

11.000 

Ödeneğin eesidi 

ÖDENEKLER 

12, 
12. 
12. 

12.11 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLAR[ 
Kesim toplamı 

110 Genel idare aylıkları 
111 Tarım işleri ve kurumları aylıkları 
112 Tarımsal mücadele isleri ve kurumları ay

lıkları 
Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı
vanlık, ev ekonomisi ve makinist oku ilan 
aylıkları 

114 Veteriner hayvan sağlık memulları ve 
nalbant okulları aylıkları 

0 Tarımsal eğitim merkezi aylıkları 
0 Tarım ve tarımsal araştırma kurumları ay

lıkları 
0 Tarımsal mücadele kurumları aylıkları 

119 Veteriner isleri, kurumları ve lâboratuvar-
ları aylıkları 

121 Pamuk Meri ve kurumları aylıkları 
0 Veteriner lâboratuvarları aylıkları 

123 Hayvancılığı geliştirme projeleri aylıkları 

12. 

12. 

12. 

12 

1971 ödeneğ'i 
.Madde Bölüm toplamı 

!<ira Lira 

12 000 

11 

12 000 

42 953 074 

1972 ; 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

593 185 840 

463 492 716 

31 214 675 
223 008 799 

58 491 345 

33 494 346 

5 510 592 

106 581 522 
5 191 436 

lı için 
Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

593 663 440 

463 492 716 

31 214 675 
223 008 799 

58 491 345 

33 494 346 

5 510 ,592 

106 581 522 
5 191 436 

1 1 
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Ödeneğin çeşidi 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

YABANC[ UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETİ 

12.251 Tarım isleri yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücreti 

12.252 Tanınsa.! mücadele işleri yabancı ıızma.n-
larla yardımcıları ücreti 

12.253 Veteriner işleri, yabancı uzmanlarla yar
dımcıları ücreti 

12.254 Hayvancılığı «'elişi"irme projeleri yabancı 
uzmanlarla yardımcıları ücreti 

12.255 Su ürünleri yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti 
(Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
toplamı : 770 000) 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.281 Tarım işleri, genel idare ve. kurumları işçi 
ücretleri 

12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel, idare ve 
kurumları işçi ücretleri 

12.283 Yetenine!' işleri, genel idare, kurumları 
ve lâboratuvarları işçi ücretleri 

12.285 Pamuk işleri, genel idare ve kurumları 
işçi ücretleri 

Bölüm Madde 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topJ.amı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23 155 003 23 502 403 23 440 003 

1 112- 400 50 000 

1 1 " 1 

1 1 1 

720 000 " 720 00Ö 

1 1 

50 000 ,80 000 80 000 

10 000 000 10 000 000ı 10 000 000 

9 290 000 9 000 000 9 000 000 

1 535 000 i 535 000 1 535 000 

500 000 500 000 500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.286 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı
vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
işçi ücretleri 

12.287 Veteriner hayvan sağlık memurları ve 
nalbant okulları işçi ücretleri 

12:288 Tarımsal eğitim merkezi işçi ücretleri 
(işçi' ücretleri toplamı : 22 590 000i 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

SOSYAL SİGORTALAR Kl'Rl'MLARE 
KESENEK VE PRİM KARŞILIKLARI 

12.381 Tarım işleri sosyal sigortalar kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 

12.382 Tarımsal mücadele sosyal sigortalar ku
rumları kesenek ve prim karşılıkları 

12.383 Veteriner işleri sosyal sigortalar kurum
ları kesenek ve prim karşılıkları 

12.384 Pamuk işleri sosyal sigortalar kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları 
(Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları toplamı : 2 001 310) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

5 

i 

1 

725 000 

30 000 
25 00i) 

255 828 

180 000 
IG0 000 
32 000 
210 000 
34 000 

1 

1 

81 

4 

u 

68 

500 000 

30 000 
25 000 

471 376 

190 040 
203 400 
64 000 
389 000 
34 000 
0G6 925 

1 500 

30 
25 

000 

000 
000 

81 471 376 

4 190 
. 203 
04 

3 389 
34 

68 066 

040 
400 
000 
000 
000 
925 

1 35L 250 1 325 375 1 325 375 

1 06S ;r>0 1 035 000 1 035 000 

179 975 183 435 183 435 

40 250 57 500 57 500 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
HUZUR ÜCRETİ 

12.42 L Tarım işleri artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonlarında bulunacak belediye üyeleri 
huzur ücreti 

12.422 Tarımsal mücadele işleri artırma, eksilt
me ve ihale komisyonlarında bulunacak 
belediye üyeleri huzur ücreti 

i 2.423 Veteriner işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 

12.424 Pamuk işleri artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarında bulunacak belediye üye
leri huzur ücreti 
(Huzur ücretleri toplamı : 47 000) 

KONFERANS ÜCRETİ 
12.431 Ziraat işleri konferans ücreti 
12.432 Veteriner işleri konferans ücreti 
12.433 Zirai mücadele işleri konferans ücreti 
12.434 Tetkik ve İstişare Kurulu konferans ücreti 

(Konferans ücreti toplamı : 4) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kajbul edilen 

Madde Bö;ii:n toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplatnrİ 
Lira J^ira Lira Lira Lira Lira 

1 
1 

1 627 002 

2 922 

6 209 

4 500 

700 
1 

004 

000 

2 922 700 
1 

6 209 004 

4 500 000 

r> ooo 5 ooo 5 ooo 

15 000 25 000 25 000 

5 000 15 000 15 000 

2 000 2 000 2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DERS GÖREVİ ÜCRETİ 
12.441 Okullar askerlik dersi ücretleri 
12.442 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçı

vanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları 
ders görevi ücreti 

12.443 Veteriner hayvan sağlık memurları ve nal
bant okul lan ders görevi ücreti 
(Ders görevi ücreti toplamı : 1 662 000) 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.510 Okullar ek görev tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLx\RI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 67 000 67 000 

1 500 000 1 500 000 1 500 000 

600 000 95 000 95 000 

4 220 857 5 717 836 5 582 836 

571 050 935 000 800 000 
133 800 ' 148 750 148 750 

4 000 50 000 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YOLLUK KARŞILIMI YERİLEN TAZ
MİNATLAR 

12.8.17 Tarım, işler; yokuk karşılığı verilen ta/mi-
mit, 

12.8.18 Veteriner işleri yolluk karşılımı verilen 
tazminat 

1.2.811) Ilayvancılığ! gelişi irnıe pı-ojesi, yolluk 
karşılığı verilen tazminat 
(Yolluklaı- karşılığı verilen lazminatiar 
toplanır : 2 1 •"> 1. 236) 

DENETİM YOLLUKLARİ 
12.821. Müfettişler ueriei »üı-ev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 

(Öğretim yollukları toplamı : 3) 

KURS YOLLUKLARI 
12.834 Tarım işleri kurs yolluğu 
12.835 Veteriner işleri kurs yolluğu 
12.837 Pamuk işleri kurs yolluğu 
12.838 Tarımsal mücadele kurs yolluğu 
12.839 Hu ürünleri kurs .yolluğu 

(Kurs yolluğu toplamı : 496 459) 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 4 576 698) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

6f>5 000 I 318 (105 1 3ÎS 005 

900 000 - 0(15 39! 965 391 

1 12 240 12 240 

>()7 500 ^:l 887 533 887 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

300 000 318 750 318 750 
35 720 29 750 29 750 
4 750 7 709 7 709 
25 000 68 000 68 000 

72 250 72 250 

56 700 148 750 148 750 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışv yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla, yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.8G1 . Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 108 751) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

12.910 Tarım işleri ve kurumları geçici görev yol
luğu 

12.911 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları ge
çici görev yolluğu 

12.912 Veteriner işleri, kurumları ve lâboratu-
varları geçici görev yolluğu 

12.914 Pamuk işleri ve kurumlart geçici görev 
lıığıı 

12.915 Tarım propaganda geçici görev yolluğu 
12.917 Hayvancılığı geliştirme projeleri geçici 

görev yolluğu 
12.918 Su Ürünleri geçici görev volluğu 

— 633 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edallen-

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

117 108 150 000 î 50 000 

1 1 1 

44 288 63 750 63 750 

(»35 000 . 600 000 600 000 
;:;4 400 200 000 200 000 
80 536 95 000 95' 000 

S 694 309 

2 309 

2 865 

3 348 

58 

250 

000 

'750 

:868 
1 

112 I5O0 

12 792 501 

5 100 000 

3 400 000 

3 $25 

85 

l'TO 
212 

000 

000 
İ 

000 
500 

13 

5 

O 

, 4 

467 

JOO 

501 

000 

400 000 

500 

. m 

470. 

000 

000 
, 0. 

ooo 
3fâ ÖO0 
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Bölüm M;ıdd" ödeneğin cesidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alınılan ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alını ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri1 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENKL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatnıa giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kesim toplamı 

13.351 

13.352 

KAflLIK ARAÇ. GEREÇ VE İLÂÇ 
ALIMLARI VE uİDERLERt 
Tarım işleri sağlık arae, gereç ve ilâç 
alımları ve giderleri 
Tanîusaİ mücadele sağlık araç;, gereç ve 
ilâç alımları ve giderleri 
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1972 yıh için 
1971 ödemeği 

Madd e 
Lira 

1 130 000 

1!78 OO0 
90 000 
80 000 

650 000 
107 000 
2ö 000 

303 401 

100 000 
25 '800 

\m tm 
l 

116 000 

31 000 001 

Bölüm topl 
Lira 

34 191 

yrıu 

127 

Hükümetçe 
Madde B 
Lira 

1 265 750 

'1150 000 
•J(20 000 
180 000 
675 750 
100 000 
40 000 

450 001 

100 000 
30 000 

300 000 
a 

20 000 

34 374 601 

istemen 
ölüm toplamı 

Lira 

38 245 242 

Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

38 245 242 

1 265 750 

150 000 
120 000 
mo ooo 
675 '750 
100 ÖOÖ 
40 000 

450 001 

100 000 
30 000 

300 000 
1 

20 000 

34 374 601 

ı ı ı 

25 000 000 2S 374 600 28 374 600 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

J'J.'JÖÜ Veteriner işleri sağlık arae, gereç ve üâe 
alımları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.-110 Bakanlık taşıt isletme ve onarma gider
leri 

.13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
FORA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

JL4.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YöNETİMLK İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

i4.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

G 000 000 

625 000 

225 000 
400 000 

32 725 

S 500 

24 225 

1 100 000 

52 602 010 

fi 000 000 

900 000 

300 000 
000 000 

42 000 

9 000 

33 000 

1 212 890 

53 550 937 

6 000 000 

900 000 

300 000 
600 000 

42 000 

9 000 

33 000 

1 212 890 

55 934 332 

5 000 

2 001 

1 1 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 .sayılı Kamına dayan ı la rak çıkarı lan 
Tüzüğün 119 nen maddesinin gerekt irdiği 
giderler 

EfiİTİM VK AKAKTI RAİ A fJİDKTM .Eİtİ 
Kesim toplamı 

K U R S (UDKELERİ 
14.5.11 Tarım işleri kurs giderleri 
14.512 Ye te r imi ' isleri ku r s giderleri 
14.5.14 Tarımsal mücadele işleri k u r s giderleri 
1,4.515 Su ürünler i kurs giderleri 

(Kurs giderleri toplamı : 848 300) 

14.520 Bnrs giderleri 
ARAŞTIRMA VE İ N C E L E M E (İİl)KR-
L E R t 

14.541. Araş t ı rma ve inceleme giderleri 
14.542 Topra.k ve t a r ım ' reformu uygulama, gi

derleri 
14.543 Hayvancıl ığı geliştirme projeleri araşt ı r

ma, ve inceleme giderleri 
14.544 Sn ürünleri araşt ı rma ve inceleme yüder-

• leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

— 636 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a L i ra Li ra Li ra Li ra 

2 000 

8 928 376 

418 000 
250 <Hi(> 

66 075 

7 138 400 6 430 200 G 436 200 

8 418 

444 
212 
85 
106 

6 436 

250 

34 

850 

702 

550 
500 
000 
250 

200 

200 

1 

000 

1 
000 

8 418 

444 
2Î2 
85 

106 

1 

702 

550 
500 
000 
250 

300 000 250 200 250 200 

1 1 1 

40.000 34 000 34 000 

ı 
715 000 850 000 850 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TARİM HİZMETLERİ (İLDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARJM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.811 Büro giderleri 
14.81.2 Ulaştırma giderleri 
14.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.814 Kira bedeli 
14.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.816 Malzeme alım ve giderleri 
14.817 Yiyecek alım ve giderleri 
14.819 Diğer alım ve giderleri 

(Tarım işleri giderleri toplamı : 8 72.1 002) 
TARİMSAL MÜCADELE GİDERLERİ 

14.821 Büro giderleri 
14.822 İTİ aştırın a giderleri 
14.823 Taşıt işletme ve onarma, giderleri 
14.824 Kira bedeli 
14.825 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.826 Malzeme alım ve giderleri 
14.827 İlıalc ile yapılacak mücadele isleri gider

leri 
14.829 Diğer alım ve giderler 

f Tarımsal mücadele işleri giderleri top
lamı : 13 492 426) 

— 637 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

43 6QQ 632 

800 000 
479 000 

3 859 000 
1 350 000 

1 
500 000 

1 
50 000 

800 000 
2 400 000 
4 590 000 
1 499 000 

1 
500 000 

3 560 000 
100 000 

45 132 232 

1 062 
816 

4 890 
1 400 

510 

4». 

1 275 
2 975 
4 875 
1 600 

623 

2 059 
85 

500 
000 
000 
000 
1 

000 
1 

500 

000 
000 
000. 
000 ".'.'. 
1 

050 

3 7 5 • ' • ' • • " • : . 

000 

47 515 627 

ı 002 500 
816 000 

4 890 000 
1 400 000 

1 
510 000 

1 
42 500 

1 275 000' 
2 975 000 
4 875 000 
1 600 000 

. 1 
023. 050 

2 059 375 
85 000 



Tarım Bakanlığı — 638 — 

Madd* ödeneğin çeşidi 

VETERİNER İŞLERİ GİDERLERİ 
14.831 Büro giderleri 
14.832 Ulaştırma giderleri 
14.833 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.834 Kira bedeli 
14.835 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.836 Malzeme alım ve giderleri 
14.837 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
14.838 Hayvan alımları, tazmini ve giderleri 
14.839 Diğer alım ve giderler 

(Veteriner işleri giderleri toplamı : 
23 995 896; 

PAMUK İŞLERİ GİDERLERİ 
14.851 Büro giderleri 
14.852 Ulaştırma giderleri 
14.853 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.854 Kira bedeli 
14.855 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.856 Malzeme alım ve giderleri 
14.859 Diğer alım ve giderler 

(Pamuk işleri giderleri toplamf .- 113 901) 

TARIMSAL YAYIN GİDERLERİ 
0 Malzeme alım ve giderleri 

HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJE
LERİ GİDERLERİ 

14.871 Büro giderleri 
14.872 Ulaştırma giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 
10 
46 
29 

15 
3 

000 
000 
750 
200 

1. 
000 
000 

225 000 
20 000 

197 
Hükümef^ istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 7150 000 
800 000 

6 008 995 
1 959 781 

1 
1 150 000 
3 760 000 
7 500 000 

75 000 

1 912 500 
1 27ı5 000 
6 008 395 
1 675 000 

1 
1 062 500 
3 748 750 
5 866 605 

63 750 

8 000 
10 000 
48 700 
29 200 

1 
15 000 
3 000 

360 000 
40 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Jlölüm Madde Ödenenin cesidi 

14.873 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.874 Kira bedeli 
14.875 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.870 Malzeme alını ve giderleri 
14.879 Diğer alım ve giderler 

(Hayvancılığı geliştirme projeleri gider
leri toplamı : 591 401) 
SU ÜRÜNLERİ GİDERLLRÎ 

14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.88.') Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.884 Kira bedeli 
14.885 Giyim - kuşam alını ve giderleri 
14.886 Malzeme alım ve giderleri 
14.889 Diğer alım ve giderleri 

(Su ürünleri giderleri toplamı : 601 001) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

BÖLGti ZİRAAT, TKKNİK ZİRAAT, 
TEKNİK BAHÇIVANLIK, EV EKONO
MİSİ, MAKİNİST, VETERİNLR, HAY
VAN SAĞLIK MEMURLARI VE NAL
BANT OKULLARI GİDERLERİ 

İ 5.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 

— 639 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hü'kümelee isteyen Komisyonca kaibul edtiflen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

59 500 
100 000 

!. 
50 000 
10 000 

100 000 
131 400 

] 
50 000 
10 000 

100 000 
131 400 

1 
50 000 
10 000 

:î00 00Ü 300 000 
40 000 40 000 
* (i 000 36 000 
120 000 120 000 

1 1 
60 000 60 000 
45 000 45 000 

33 920 202 36 077 309 36 077 309 

22 119 001 20 802 901 20 802 901 

6 030 000 tf 6Ö0 000 6 1030 000 
500 000 467 500 4167 500 
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35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.714 Kira bedeli 
15.715 Giyim - kuşam abın ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.717 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
15.719 Diğer alım ve giderleri 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumlan 
toplamı : G 230 451) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.721 Büro giderleri 
15.722 Ulaştırma giderleri 
15.723 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.724 Kira bedeli 
15.725 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.726 Malzeme alım ve giderleri 
15.727 Yiyecek alım ve giderleri 
15.729 Diğer alım ve giderler 

(Tarımsal mücadele kurumları giderleri 
toplamı : 2 885 001) 
VETERİNER KURUMLARI GİDER
LERİ 

15.731 Büro giderleri 
15.732 Ulaştırma giderleri 
15.733 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.734 Kira bedeli 
15.735 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.736 Malzeme alım ve giderleri 
15.737 Yiyecek, yem alım ve giderleri 

— 641 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemem Komisyonca kalbul edlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

76 000 
1 

1 !1<35 000 
479 O0Ö 
50 000 

m 450 
a 

OJ 500 000 
T50 000 
60 000 

90 4J50 
1 

1 500 000 
750 000 
60 000 

00ü 000 1 300 000 1 300 000 
105 000 200 000 200 000 
518 500 650 000 650 000 
119 700 150 000 150 000 

1 1 1 
340 000 500 000 500 000 
3 000 5 000 5 000 
80 000 80 000 80 000 

375 000 500 000 500 000 
400 000 500 000 500 000 
255 000 258 000 258 000 
30 000 30 000 30 000 

1 1 1 
300 000 400 000 400 000 
100 000 3 500 000 3 500 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm 

16.000 

Madde 

15.738 
15.739 

15.751 
15.752 
15.753 
15.755 
15.756 
15.757 
15.759 

ödeneğin çeşidi 

Hayvan alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Veteriner kurumları giderleri toplamı : 

5 666 001) 
PAMUK İŞLERİ KURUMLARI GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Pamuk işleri kurumları giderleri top
lamı : 266 002) 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

VETERİNER LÂBORATUVARLARI 
GİDERLERİ 

16.211 Büro giderleri 
16.212 Ulaştırma giderleri 
16.213 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.214 Kira bedeli 
16.215 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

— 642 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe îatenıen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

470 000 470 000 470 000 
8 000 8 000 8 000 

15 000 
9 000 

76 500 
1 

50 000 
1 

3 000 

25 000 
12 000 

150 000 
1 

75 000 
1 

4 000 

25 000 
12 000 

150 000 
1 

75 000 
1 

4 000 

10 236 002 12 269 002 12 269 002 

7 215 001 

2 350 000 
550 000 
425 000 

20 000 
1 

2 000 000 

8 644 001 

3 000 000 
7i50 000 
504 000 

20 000 
1 

2 400 000 

8 644 001 

3 000 000 
750 000 
504 000 

20 000 
1 

2 400 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşiüı 

16.217 Yiyecek, yem alım ve giderleri 
16.218 Hayvan alım ve giderleri 
16.219 Diğer alım ve giderler 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

İÇ FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 
16.371 Tarım işleri iç fuar ve sergi giderleri 
16.372 Veteriner işleri1 iç fuar ve sergi giderleri 
16.374 Yayın işleri iç fuar ve sergi giderleri 
16.375 Tarımsal mücadele iç fuar ve vergi gider

leri 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası uzman, memur, öğretmen ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

— 643 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe .istenen Komisyonca kaJbul edaÜien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 300 000 
500 000 
70 000 

575 000 

50 000 
450 000 
50 000 
25 000 

1 400 000 
500 000 
70 000 

575 000 

50 000 
450 000 
50 000 
25 000 

1 400 000 
500 000 
70 000 

575 000 

50 000 
450 000 
50 000 
25 000 

95 000 70 000 70 000 

15 000 

40 000 

50 001 

25 000 
1 

25 000 

30 000 

40 000 

70 001 

35 000 
1 

35 000 

30 000 

40 000 

70 001 

35 000 
1 

35 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödene&'in çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BİNA ONARIM l 
16.811 Tarım işleri bina onarımı 
16.812 Tarımsal mücadele bina onarımı 
16.813* Veteriner işleri bina onarımı 
16.815 Pamuk işleri bina onarımı 
16.816 Bakanlık bina onarımı 

(Bina onarım; giderleri toplamı : 
2 195 000) 

MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 
16.822 Tarımsal mücadele makina ve teçhizat 

onarımı 
16.823 Veteriner işleri makina ve teçhizat ona-

: rımı 
16.825 Pamuk işleri makina ve teçhizat onarımı 

(Makina ve teçhizat onarımı toplamı : 
715 000) 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplam; 
15.000 KURUM GtDRRLERÎ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 644 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 341 000 

675 000 
500 000 
575 000 
13 000 
8 000 

1972 yıh için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 910 000 

'900 000 
625 
'626 
25 

000 
000 
000 

20 000 

2 910 000 

900 000 
625 
625 
25 

000 
000 
000 

20 000 

490 000 '600 000 600 000 

70 000 
10 000 

100 000 
15 000 

100 000 
15 000 

12 000 12 000 12 000 

42 953 074 
34 191 127 
52 602 010 
33 920 202 
10 236 002 

593 185 840 
38 245 242 
53 1550 937 
36 077 309 
12 269 002 

593 663 440 
38 245 242 
55 934 332 
36 077 309 
12 269 002 

173 914 415 733 340 330 736 201 325 



35 — Tarım Bakanlığı — 645 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Pamuk işleri etüt ve proje giderleri 
21.120 Veteriner işleri damızlık hayvan ve don

durulmuş sperma alım ve giderleri 
21.151 Hayvancılığı geliştirme etüt ve proje gi

derleri 
21.155 Hayvancılığı geliştirme işçi ücretleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ 

TARİM BAKANLIĞI 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
22.111 Tarım işleri yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
22.114 Tarım işleri işçi ücretleri 
22,151 Pamuk işleri yapı - tesis ve büyük onarım 

giderleri 
İMALÂT SANAYÎI SEKTÖRÜ 

22.311 Tarım işleri yapı - tesis ve büyük onarım 
giderleri 

1 000 000 

200 000 
82 000 

Kesim toplamı 22 300 000 

lfl 9Ü0 000 
4 800 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edil'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 282 001 1 946 000 1 946 000 

1 282 001 1 946 000 1 946 000 

22 300 000 

2 000 000 

1 2ft6 OÖÖ 

550 000' 
180 000 

38 385 000 

İfL 5m 000 

2!2 '75/1 O00! 

3 900 000 

.MÜ 000' 

2 000 000 

41 235 000 

1 216 000 

560 000 
1180 000 

26 791 000 

•22 75,1 ÖOO 
3 900 0O0 

•MO 000 

2 000 000 

29 541 000 



35 — Tarım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Yapı - tesis ve büyük onarını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

22.881 Tarım işleri yapı - tesis ve büyük onarım 
giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONAJRIMLAEI 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 Tarım işleri makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 

23.112 Tarım işleri taşıt alımları 
23.121 Tarımsal mücadele makina, teçhizat alım

ları ve büyük onarımları 
23.122 Tarımsal mücadele taşıt alımları 
23.131 Veteriner işleri, makina, teçhizat alımları 

ve büyük onarımları 
23.132 Veteriner işleri taşıt alımları 
23.133 Hayvancılığı geliştirme projeleri taşıt 

alımları 
23.151 Pamuk işleri makina, teçhizat alımları ve 

büyük onarımları 
23.152 Pamuk işleri taşıt alımları 

— 646 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe üstemem Komisyonca kafbul edilen. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

,8150 000 

100 000 

1 500 000 750 000 750 000 

33 445 000 39 979 000 39 979 000 

29 270 000 38 479 000 38 479 000 

2 800 000 1 350 000 1 350 000 
2 000 000 5 004 000 5 004 000 

5 1300 000 '6 1080 000 6 680 000 
6 1520 000 1 $20 000 1 920 000 

2 '650 000 3 500 000 3 500 000 
'6 850 000 4 050 000 4 050 000 

1 320 000 1 520 000 

3 1150 OOÖ 14 1305 000 
150 000 

14 305 000 
150 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları 

VETERİNER OKULLARI 
23.813 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

/ 

— 647 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 175 000 

2 1500 000 
450 000 

1 0O0 O0O 

225 000 

1 282 001 

22 300 000 

3i3 445 000 

1972 3 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

1 946 000 

41 235 000 

39 979 000 

x için 
Komisyonca, kabul edüen. 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 500 000 

1 000 000 

500 000 

1 946 000 

29 541 000 

39 979 000 

57 027 001 83 160 000 71 466 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe Menen Komisyonca kaıbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

31.431 Tarım işleri döner sermayelerine 
31.432 Tarımsal mücadele döner sermayelerine 
3.1.433 Veteriner işleri döner sermayelerine 
31.435 Pamuk işleri döner sermayelerine 

32.000 ' KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATEN ALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

32.141 Tarım işleri kamulaştırma ve satmalına 
bedeli 

0 Tarımsal mücadele kamulaştırma ve sa
tmalma bedeli 

32.143 Veteriner işleri kamulaştırma ve satmal
ma bedeli 

II - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

4 670 000 

1 100 000 
1 880 0O0 
1 500 000 
190 000 

4 000 000 

2 000 00O 

500 000 

î 500 000 

4 670 000 

4 000 000 

30 384 332 

4 980 000 

1 100 000 
1 880 000 
i 500 000 
500 000 

3 000 000 

1 500 000 

1 500 000 

â. 980 000 

3 000 000 

30 593 335 

4 980 000 

1 100 000 
1 880 000 
1 500 000 
500 000 

3 000 000 

1 500 000 

1 500 000 

4 980 000 

3 000 000 

30 593 335 
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Bölüm İViadde ödeneğin çeşidi 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
NE İKTİSADİ TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

33.124 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk to
humluklarının zarar karşılığı olarak Zi
raat Bankasına 

33.130 5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına 
33.140 3788. 5748 ve G754 sayılı kanunlar gere

ğince çay kredisi için Ziraat Bankasına 
33.150 5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankası

nın çıkardığı tahvillerin faiz farkları 
33.160 Merinos yapağı alımım desteklemek mak-

sadiyle prim karşılığı Türkiye Yapağı ve 
Tiftik A. Ş. ne yardım 

33.200 Tohumluk buğday ile ilgili giderler kar
şılığı Devlet Üretme Çiftlikleri (ienel Mu-
iüğüne vardım 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

22 384 331 

17 920 586 

i \i:\S 400 

3 125 344 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilem. 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira 

24 593 334 

50 000 
18 796 694 

1 

i 131 500 

4 615 139 

24 593 334 

50 000 
18 796 694 

1 131 500 

4 615 139 

33.300 Atatürk Orman ÇiiYliği Müdürlüğüne yar
dım 

Î4.f:00 MALÎ TBAHSFEELEE 

ÖZEL İDARELERE YÂUDİMLAR VE 
ÖDEMELER 

34.340 904 saydı Kanuna göre özel idarelere yar
dım 

8 000 000 

400 000 

4 056 000 

6 000 000 

400 000 

3 400 000 

6 000 000 

400 000 

3 688 935 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASİ TEŞEKKÜLLERİM 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL/ İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.061. 6343 sayıl? Kanuna göre Türk Veteriner 
Hekimleri Konseyine yardım 

35.002 4480 sayılı Kanuna göre Tarım okullarını 
bitirenlere verilecek malzeme karşılığı yar
dım 
DERNEK.. BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Tarım Bakanlığı memurları öğle yemeği
ne yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir. ) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
35.730 0904 ve 1330 sayılı kanunlara göre Ziraat 

Odaları Birliğine yardım 
35.740 FAO ile müştereken hazırlanan Pendik 

bölgesi teşhis merkezleri ve saha veteriner 
hizmetlerinin geliştirilmesi özel fon proje
sine vardım 

— 650 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyomca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira .Lira Lira Lira Lira Lira 

3 « ooo :.Î ooo ooo 3 288 935 

14 217 310 19 268 453 20 268 453 

100 001 100 001 100 001 

100 000 100 000 100 000 

K- 117 800 19 168 452 20 168 452 

1 52S llii) 528 139 
1 1 

2 000 000 2 000 000 3 000 000 

5 738 870 6 029 (525 0 029 625 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.750 FAO Türkı'ye şap hastalığı araştırma, 
geliştirme ve bölgesel eğitim özel fon an
laşması uyarınca Şap Hastalığı Enstitü
süne yardım 

35.760 FAO ile müştereken kurulan Dericilik 
ve Mezbaha Yan Ürünleri Araştırma ve 
Eğitim Enstitüsüne yardım 

35.770 FAO ile müşterek kurulacak bitki araş
tırma merkezlerine yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA YE SATJNALMA-

LAR Bölümü toplamı 
33.000 İKTİSADI TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

— 651 — 

1972 yılı için 
1971 ödemeği' Hükümetçe û&benien Komjisyonıca kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

991 630 2 516 125 2 516 125 

3 .169 878 2 485 282 2 485 282 

2 217 430 5 609 280 5 609 280 

50 002 5 737 000 11 137 000 

50 002 5 737 000 11 137 000 

1 637 000 637 000 
50 000 100 000 100 000 

1 5 000 000 10 400 000 

4 670 000 4 980 000 4 980 000 

4 000 000 3 000 000 3 000 000 

30 384 332 30 593 335 30 593 335 
4 056 000 3 400 000 3 688 935 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 14 217 810 19 268 458 20 268 453 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 50 002 5 737 000 11 137 000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 57 378 144 66 978 788 73 667 723 
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Rapor 

Biltıçe ve Plân Komisyonu BagücaaılığiTia. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün iDevlet hizmetinde yüklendiği görevleri dikkatle ve hassasiyetle yerine getirmeye gayret eden ör
nek kuruluşlarımızdan biridir. Meteoroloji G-enel Müdürlüğünün yapmakta olduğu hizmetin öneminin bütün vatandaşlarımızın takdir ettiklerinden 
emin olarak denilebilir ki, bu başarı ve çalışmanın sevgi ve saygıya dayanan bir m,esai kurmuş olan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ve onun bü
tün personeline aittir. 

Mesaisi yorucu ve yıpratıcı olan meteoroloji mensupları görevlerini müdrik olarak, vazifelerini yapmakta gayret sarf etmektedirler. Verilen 
hava raporlarının isabetli, doğru çıkması bu müesseseye olan itibarı ve itimadı artırmaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımız radyo ve televizyonun 
haberler bülteninin sonundaki hava raporunu dinlemeyi itiyat haline getirmişlerdir. 

Meteorolojik çalışmalar beynelmilel karakter taşımaktadır. Bu yüzden de milletler meteorolojik faaliyetler yönünden birbirinin hem desteği 
ve hem de kontrolcusudur. Memnuniyetle ifade edelim ki, Türk Meteoroloji Teşkilâtı, kaydettiği gelişmeler ile dünyanın kuvvetli meteoroloji teş
kilâtlarından birisi olduğunu yabancı memleket uzmanlarına kabul ettirmiştir. Kendilerini tebrik eder, teşekkürü bir borç biliriz. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1972 malî yılı Bütçe teklifi tetkik edilmiştir. 
Bölüm ve maddelerin açıklanmasından önce genel müdürlüğün başlıca görevlerini ve hizmetlerini belirtmekte fayda vardur. 

I - Hizmetin özelliği : 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gerek kuruluş kanunu ve gerekse Milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş esaslar içerisinde gö

revlerini büyük bir dikkat ve hassasiyetle yerine getirmektedir. 

Bu hizmetler özetle: : 
— Millî ve 5411 sayılı Kanunla kabul edilmiş Dünya Meteoroloji Teşkilâtı ve 4749 sayılı Kanunla nizamnamesi kabul edilmiş Milletlerarası 

Sivil ıHavaeılı'k Teşkilâtının standartlarına göre, belirli alanlarda hareket eden ve hareket halinde bulunan yerli ve yabancı, askerî ve sivil, kara, 
deniz ve hava taşıtlarının meteorolojik korunmalarını sağlamak; yurt içinde meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gösteren resmî ve özel sektöre gerek
li bilgiyi hazırlamak, 

— Tarım alanında çiftçiye gerekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle üretilen tanımsal bitki ve ürünlerin meteorolojik emniyetini temin et
mek, tarımsal mücadelede ilaçlamaya müsaidolan günlerde yapılmasını sağlamak suretiyle emek ve ilâç masraflarının boşa gitmemesini temin et
mek; orman yangınları ile mücadelede gerekli rasat ve tahminler ile ikazda bulunmak, söndürme işlerine meteorolojik yönden yardım etmek. Ay
rıca günlük ve haftalık hava tahminlerinin yardımı ile çiftçi vatandaşın günlük ve haftalık mesaisinin düzenlenmesinde yardımcı olmak. 

— İklim rasat ve etütleri ile Türkiye çapında yapılan ilmî araştırma ve incelemelerle yatırım plânlarının önprojelerine ve proje tatbikatlarına 
ışık tutmak, 

—• Memleketin tarım, orman, bayındırlık, ulaştırma, adalet, ekonomi, sağlık ve kültür faaliyetleri için gerekli meteorolojik çalışmaları yapmak, 
— Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin NİATO ve OENTO anlaşmaları ile yüklenmiş olduğu meteorolojik hizmet 

ve vecibeleri yerine getirmek, 
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— Meteorolojik şebekeye dâhil muhtelif karakterdeki meteoroloji istasyonlarının rasatlarına dayanarak gerekli istatistikleri, bültenleri ve 
grafikleri hazırlamaktır. 

I I - Hizmettin gelişmesi : 
Türkiye'de meteoroloji teşkilâtının tarihçesi çok kısadır. Cumhuriyetin kuruluşunu takiben, .muhtelif bakanlıklar kendi maksatlarına göre 

teşkilât kurmaya başlamışlardır. Bu şekildeki kuruluşun her bakımdan ekonomik olmadığı göz önünde tutularak 1937 yılında, muhtelif bakan
lıklara bağlı 'meteoroloji teşekkülleri bir araya getirilmek suretiyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 3127 sayılı Kanunla kurulmuştur. 
Daha sonra 1942 yılında çıkarılan 4256 sayılı Kanun ile genel müdürlük, teknik personel ihtiyacını o zamanın şartları ölçüsünde karşılıyabilecek 
bir hale getirilmiştir. ıFakat bu kanun bugünkü ihtiyaçlara cevap vermekten uzaktır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiştir. Gerek yurt içinde, gerek milletlerarası faaliyetlerde yük
lendiği görevi karşılryacak bir iseviyeye gelmiş bulunmaktadır. 

Nitekim, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve iller kuruluşları tetkik edilecek olursa, kaydedilen gelişme açık olarak görülecektir. 
1960 yılında takriben 100 olan iklim istasyonu sayısı halen toplam olarak 425 e, 455 olan yağış istasyonları sayısı toplam olarak bugün 1 211 e 

yükseltilmiştir. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca hava tahminlerinin yapılmasında 'kullanılan rasatları yapan 65 adet sinoptik meteoroloji istasyonuna 

sahiptir. 
Bu istasyonların hepsinde alıcı ve verici telsiz cihazı bulunmakta ayrıca 34 merkez ile de telli teleks devresi irtibatı sağlanmıştır. Bu 65 sinop

tik meteoroloji istasyonundan altı tanesi yüksek atmosfer rasatı yapan radyosonde istasyonudur. 65 sinoptik istasyonundan 24 tanesi askerî, sivil 
ve beynelmilel meydanlarda vazife görmekte olup, bu meydanların hepsinde hava tahmini yapılmaktadır. 

Ayrıca, Bandırma'da orta ve kısa dalgadan otomatik ve mors ile yayın yapan deniz meteoroloji istasyonu kurulmuştur. Bu sayede Antlaşma
larla genel müdürlük sorumluluğunda bulunan (iMa.lta'dan itibaren Doğu - Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz) sahalardaki yerli, yabancı, as
kerî ve sivil gemiler, günün belirli saatlerinde İngilizce olarak yapılan deniz istidlalleri ve fırtına ihbarları yayınları ile himaye edilmektedir. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez teşkilâtı da geliştirilmiş bulunmaktadır. Bu arada, kurulmuş bulunan ve dünyamızın etrafında 1 400 
Km. yüksekte dönen meteoroloji suni peyklerden dünyamızın resimlerini alan APT cihaziyle teşkilât takviye edilmiş ve bu suretle memleketimizin 
deniz olan kuzey ve güney kısımlarındaki sinoptik rasat istasyonlarının hissedilen yokluğu oldukça giderilmiştir. 

Bu cihazla temin edilen resimler analiz edilmek suretiyle hava tahminlerinde isabet nisbeti yükseltilmektedir. 
Son onbir yıl içerisinde 123 modern meteoroloji istasyonu binası inşa edilmiştir. Merkezde 'kurulmuş olan telekominikasyon ve aletler atel-

yelerinde cihaz ve alet imaline başlanmıştır. Genel müdürlük; termograf, higrograf, barograf, plüviyograf gibi evvelce ithal edilen aletleri bu
gün kendi atölyelerinde imal etmektedir. Ayrıca daha önceleri bol miktarda ithal edilen ve yazıcı meteorolojik aletlerde kullanılan özel vasıfları 
olan bir cins mürekkep de artık genel -müdürlük atölyelerinde yapılmaktadır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yabancı memleketlerde pek rastlanmıyan ve yabancıların takdirini de kazanan özel bir radyo yayın imkânına sa
hiptir. Bu da çiftçi vatandaşlara ve askerî birliklere ve halka hava tahminlerini ulaştıran Meteorolojinin Sesi Radyosudur. Yayın saati 9,5 saate 
yükseltilen bu radyo Türkiye'nin her tarafından dinlenebilmekto ve meteorolojik raporları, müzikle süsliyerek herkesin dinliyeceği bir şekle sokul
muş bulunmaktadır. 



17 — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü — 656 — 

Bilhassa son zamanlarda hava tahminlerinde kaydedilen isabetler .memnuniyeti muciptir. 
Durum böyle olmakla beraber, memleketimizin meteorolojik hizmetleri bakımından şebekesinin yeterli olduğunu ifade etmek mümkün değildir. 

Bu sebeple millî ve milletlerarası maksatlarla çalışan meteoroloji teşkilâtını daha da geliştirmek ve gereği gibi teçhiz .etmek lüzumu ortaya çık
ıt1 aktadır. Aynı zamanda bu genel müdürlüğe, genişliyen görevleri ve artan sorumlulüklariyle n^gun imkânlar verilmesi gerekmektedir. 

III -1972 bütçesi : 
1. (A/1) bütçesi 1972 yılma göre (53 783 167) lira artış göstermektedir iki, bu artışın (50 891 190) lirası personel giderlerine, (1 925 602 lirası 

yönetim, (254 375) lirası hizmet, (555 000) lirası kurum ve (157 000) lirası da çeşitli giderlerde görülmüş ve bu artışlar hizmetin icabı zaruri ka
bul edilmiştir. 

Ancak genel müdürlüğün teknik çalışmalarının belkemiğini teşkil eden 13.420 Telefon giderleri maddesinde mevcut (3 539 733) lira genel 
müdürlüğün ihtiyacını karşılamayacağından 13.4'0 madde ödeneğinin ı(5 910 400) liraya iblâğı zorunludur. 

Bu husus teklif ve temenniler kısmında etraflıca açıklanmış bulunmaktadır. 
2. Devlet IPlânlama Teşkilâtından geçen (A/2) bütçesi, bu malî yıl için (10 100 000) liradır. 
Geçen yıldan devam eden işler için bu malî yılda Bayındırlık Bakanlığı bütçesine (250 000) lira ve genel müdürlük bütçesine de (9 850 000) lira 

teklif edilmektedir. Bu miktarın (750 000) lirası gene Bayındırlık Bakanlığı bütçesine verilecek ve malî yıl sonuna kadar 3 merkezde meteoroloji 
istasyonu binası yaptırılacaktır. 

Genel müdürlüğün bütçesinde kalacak olan (9 100 000) liralık ödeneğin (300 000) lirası ile taşıtlar alınacak geriye kalan (8 800 000) lira ile 
de elektronik cihaz, rasat aletleri ve delikli kart makinaları alınacaktır. 

(A/2) bütçesi programı yerinde ve zorunlu görülmüştür. 
3. Genel müdürlüğün (A/3) bütçe tasarısı altı maddeden müteşekkildir. 
Bu maddelerden 32.100 ncü madde ödeneği hariç; diğer madde ödenekleri yerinde görülmüştür. 
Ancak genel müdürlüğün bir savaş halinde yüklenmiş olduğu görev ve mesuliyetler de vardır. 
Savaşın kazanılmasında önemli bir hizmet görecek bu örgüte karşı bir saldırı veya sabotaj hareketi, gerek savunmada ve gerekse taarruzda bü

yük bir hizmet noksanlığını ortaya çıkarır. 

Bu sebeple, genel müdürlüğün bir savaş halinde, plânlan Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak, atom ve benzeri silâhların tesir edemiyeceği 
karakterdeki bir çalışma yerinde görev yapması zaruri ve millî menfaatlerimizin icabıdır. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü maalesef birkaç yıldan beri, plânlamış olduğu yeraltı çalışma yeri sahasının istimlâki için gerekli ödeneği teklif 
ettiği halde alamamıştır. 

Bir savaş halinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün. birinci derece hedefler arasında bulunacağını ve bir isabetle Ordumuzun önemli bir deste
ğini kaybetmesi hususu hayati önemi ve sorum (a luğu taşımaktadır. 

Bu yerin teminine şimdiden başlanılması gerektiğinden Bütçe tasarısının 32.100 Kamulaştırma ve satmalına maddesine konan 1 liranın 
(2 000 000) ) Tl. ya iblağı yerinde görülmüştür. 
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IV. Teklif ve temenniler : 
1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü halen 1937 yılında çıkarılmış (bulunan bir Teşkilât Kanunu ile yönetilmektedir. Teşkilâtın o tarihten bu yaaıa 

kaydetmiş olduğu gelişme, tatbik edilmekte olan yenilikler ve yeni ihtiyaçlar bu teşkilâtın artık mevcut kanunla yürütülmesine imkân bırakma
maktadır. Bu Ikonu üzerinde daha önceki raporlarda da ısrarla durulmuştur. Bu sebeple her yıl olduğu 'gibi, hazırlanmış olan yeni Teşkilât Ka
nununun bir an evvel çıkarılması zorunludur. 

2. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde çalışan bir kısım personel, gece - gündüz, Cumartesi - Pazar ve bayram günlerinde aralıksız olarak çalış
mak mecburiyetindedir. Hizmet, asgari personel kullanmak suretiyle günlün 24 saatinde ekipler halinde çalışılmakla yerine getirilmektedir. 

Zorluğundan başka hiç bir avantajı bulununlyan, eikseriya şehirden çok uzak yerlerde çalışmak mecburiyetinde olan bu personel gece - gündüz, 
bayram ve tatil günlerinde çalışmanın insan bünyesi üzerindeki tahribatı nedeniyle kısa zamanda sıhhatini kaybetmiş bir eleman olarak normal 
mesâi saatleri içerisinde iş igören bürolara aktarı! makta veya teknik yönden yetişmiş olan bu peısonel müsait şartlarda iş bularak sağlıkları tehli
keye girmeden teşkilâttan ayrılma yollarını aram aktadırlar. 

Bu durum halen asgari personelle yürütülmeye çalışılan işlerin daha zor şartlarla daha az elemanla yerine getirilmesi mecburiyetini ortaya çı
karmaktadır. 

Yukarıda izahına çalışılan ışartlar altında çalışmak mecburiyetinde olup personelden dört ekip halinde çalışanlar yılda 2190 saat, üç ekip halin
de çalışanlar yılda 2920 saat ve i/ki ekip halinde çalışanlar ise yi İd 4380 saat çalışmaktadırlar. Normal mesai yapan bir memurun yıllık çalışma sü
resi 1950 saat olduğuna göre dört ekip halinde çalışan personel, yılda (2190 - 1950=240) 240 saat, üç ekip halinde çalışan personel, (2920 - 1950 = 
970) 970 saat, ilki ekip halinde çalışan personel ise yılda (4380 - 1950 = 2430) 2430 saat fazla çalışmaktalar. 

Ancak, faızla çalışılan bu süre 7.9.1971 tarih ve 7/3082 sayılı Devlet Memurları fazla çalıyla yönetmeliğinle göre nöbet hizmeti olarak tarif 
olunduğundan ve aynı yönetmeliğin başka bir maddesine göre çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayı-
lamıyacağı hükmime göre meteoroloji personeline fazla çalışma ücreti verilememektedir. 

Yukarıda izah edildiği üzere ekipler halinde 24 saat çalışan personel normal mesai yapan memurlara nazaran yılda 240 ilâ 2430 saat fazla çalış
makta olup, bunun izinle telâfisi de mümkün değildir. 

Münlhasırau atmosferik sirkülasyonla ilgili hikmet 'gören ve yaptığı rasatlarla atimosfer olaylarının devamdı bir şefikle gö'sibondiği gelişmeleri ta
kip ve tesıbit eden bu hizmet, .ekipler yollu ile yapıl maktadır. 

Bu sebeple 7 . 9 . 1971 tarih ve 7/3082 sayılı Devlet Memurları i'az'la çalışma Yönetmeliğinin 5 nci maddesinde belirtilen nöibet hizmetiyle bu hiz
meti irtibatlandırmak mümkün değildir. 

Bu sebeple, esasen 3056" sayılı Kamunun 22 nci maddesine, göre (200) Tl. brüt ödeme yapılmakta iken G57 sayılı Devlet Memurları Kanunun çıkması 
neticesi kaldır ılımış olan fazla çalışma ücretinin gerekli yönetmelik tadilinin yapılarak Meteoroloji personeline de yorucu, yıpratıcı ve güç fazla ç ali iş 
ma şartlarının karşılığı olarak ödenmesi gerekmektedir. 

3. Meteorolojik çalışmaların sıhhatli ve verimli olması geniş hava küt İçlerindeki değişikliğin sıhhatli ve süratli olarak bilinmesine bağlıdır. 
Bu da ancak, rasatların sıhhatli olarak yapılması ve yapılan bu rasatların süratli olarak bil inmesiyle mümkün olmaktaki ir. Bu bakımdan Mete

oroloji Genel Müdürlüğünün çalışmalarında haberleşme, belkemiği durumundadır. 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gerelk millî ve milletlerarası ve gerekse askeri, sivil bütün çalışmaları haberleşme imkânlarıma bağlı bulun
maktadır. 
1971 Yılı Bütçesinde 13.420 Telefon Giderleri maddesinden (2 500 000) Tl. ödenek verilmişti. PTT Genel Müdürlüğünün ,her türlü posta masrafları
na yüzde yüz zam yapması sonucu 13.420 nci Telefon Giderleri Maddesine 1971 malî yilı bütçesinde konulan ödenek kâfi gelmediğinden (1 730 000) 
Tl. ,eik ödenek talebimde bulunulmuştur. 

Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 1971 lılımda ihdası plânlanan Ankara Genel Müdürlükleri ile Sivas, Muğla, Çanakkale Meteorolo
ji İstasyon Müdürlükleri arasındaki teleks devreleri tesisi de, 13.420 nci Telefon Giderleri maddesindeki .ödeneğin kifayet etmemesi nedeniyle ta
hakkuk ettirilememiştir. 

İhdası plânlanan bu tele'ks devrelerinin abonman ücreti (590 988) Tl. sı tutmaktadır-. 

Ayrıca, 1972 yılı içerisinde ihdası plânlanan Ankara Genel .Müdürlükleri ile Sinop, Tekirdağ, Dikili teleiks devrelerinin tesisi, uçak giriş yollan 
üzerinde olması nedeniyle bu merlkezler çek büyük önem taşımaktadırlar. 

Meteoroloji Geneli Müdürlüğünde hâlen mevcudolan teleks hatlarının bakımı vıe kira ücretleri (4 179 484) Tl. dır. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1972 yılında kurmak mecburiyetinde olduğu teleks devreleri ücreti dahili 13.420 Telefon Giderleri Maddesine 

(5 910 800) Tl. lık ödeneJk teklif etmiş buna mukabil mevcudollan teleks hatlarının bakım ve kira ücreti olan (4 179 484) Tl. yi karişılayamıyam bir 
miktar elan (i3 539 733) Tl. ayrılmışitır. 

Genel Müdürlüğün teleks devrelerinin abonman masraflarınım öd emmemesi neticesi PTT Genel Müdürlüğünce mukavele feshedilmek suretiy
le teleks devrelerinin durdurulması, hizmetin aksamasına sebep olabilecek nitelikte; olup, hayati önemi ve sorumluluğu taşınmaktadır. 

Yukarıda da izah edildiği üzere, Devilet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe tasarısının 13.420 Telefon Giderleri Maddesine konulmuş bu
lunan (3 539 733) Tl. lık ödenek kâfi gelmiyecektir. 

Bu madde Gendi Müdürlüğün .çalışmalarımı düzenliyen bir işletme maddesidir. 
Tetkikimizde Geneli Müdürlüğün bu madde için ('5 910 400) Tl. sı ödenek teklifinde bulunduğu ancak, (3 539 733) lira ödeneğin tahakkuk et

tiği görülmüştür. 
Adı geçen Genel Müdürlüğün çalışmaları Yüksek Komisyonumuzca da malûmdur. 
Gereğim ifası içim (5 910 400) Tl. lık asgari ödemek lüzumludur. 

Bu baklamdan 13.420 Telefon Giderleri Maddesine (2 370 667) Tl. sı ilâvesiyle madde ödeneğinin (5 MJO 400) Tl. ya iblâğı zaruridir. 
4. Ayrıca bütçenin (A/3) kısmında yer alan 32.100 Kamulaştırma ve Satmalına maddesine Genel Müdürlükçe (2 650 000) Tl. olarak teklif 

edilmişse de; Devlet Plânlama Teşkilâtı bu teklifi kabul etımiyerek sadece maddemin muhafazası için bir liralılk bir ödenek teklif etmiştir. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün bir savaş halinde yüklenmiş olduğu görev ve mesuliyetler malûmunuzdur. 
Savaş halimde ilik hedeflerden birisi de Genel Müdürlük ve tesisleridir. Savaşın kazanılmasında önemli bir hizmet görecek bu örgüte -karşı bir 

saldırı veya sabotaj hareketi, gerek savunmada ve gere'kse taarruzda büyük bir hizmet aksaklığını ortaya çıkarır. 
Bu sebeple, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünüm bir savaş hâlinde, plânları Millî Savunma Bakanlığınca yapılacalk, atom ve benze

ri silâhların tesir ediemiyeceği karakterdeki bir çalışıma yerimde görev yapması zarurîdir. 
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Genel Müdürlük, bu tesislerin kenldi bütçesine yük teşkil etmedıen yaptırılması için gerekli her türlü teşeibbüsü yapmışsıa da, her hanıgi bir netice 
allamamış tur. 

Bu sığmağın kısa bir süre içerisinde seçilmiş odan yerde yapılması zorunludur. 
Bunun için de, gerekli kamulaştırmaya başlanılması büyük bir ihtiyaçtır. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bu bususu göz önünde tutarak, 1972 Bütçe tasarısının 32.100 ncü Kamulaştırma ve Satmalma Maddesi

ne, diğer müteferrik ihtiyaçlar da gözönünde tutularak, (2 6150 000) Tl. teklif etmişse de, Devlet Plânlama Teşkilâtı bu telklifi kalbul e'tımiyerek sa
dece maddenin muhafazası için bir liralık bir ödenek teklif etmiştir. 

Ancak, yukarda -açıklanan sebepler muvacehesinde kamulaştırılması zorunlu olan yeraltı çalışma yeri sahasının 1972 mallı yılında satınalınalbil-
mesi için, Devlet Meteonoiloji İşHeri Genel Müdürlüğünün (iA/3) Bütçe tasarısınnn 32.100 ncü Kamulaştırma ve Satmalma maddesine. (1 999 999) lira 
ilâvesiyle, bu madde ödeneğinin (2 000 000) Tl. sına iblâğı zamiridir. 

Genel Müdürlük çalışmailarınm bu şekilde devamı temennisiyle Bütçe Kanun tasarısıum tekliflerimizle birlikte Yüce Komisyonun takdir ve tas
viplerine saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Afyon Milletvekili 'Diyaribakır Milletvekili 

Jlamdi Hamamcıoğlıı Sabahattin Savcı 

İzmir Milletvekili 
Ali Naiki Üner 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜM 

1971 YILI 
FAALİYETLERİ 

'Hizmetin niteliği ive yerine (getirme şekli 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Dovieit hizmetinde yük i emdiği görevleri dikkatle ve .hassasiyetle yerine getirmeye gayret eden kuru
luşlardan biridir. Bu genel müdürlüğün belli başlı göırev'leri şöylece özetlenebilir : 

1. Millî ve Milletlerarası anılaşmalarla, belirli alanlarda hareket eden yerli, yasbamcı, askeri, sivil, kara, deniz ve hava taşıtlarının meteorolojik 
korunmalari'nı sağlatmak, yurt iyinde ımeteoirotojik çalışmalara ihtiyaç gösteren teşekküllere ve lıaika. gerekli bilgiyi hazırlamak. 

2. Tarım .alanında, çiftçiye gerekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle istihsal edilen tarımsal ürünlerin emniyetini temin, etmek, tarımsal 
mücadelede ilaçlamaların nıüsaklolan günlerde yapılmasını temin ederek, emek ve ilâç. m asra Harının heba olmamasını sağlamak, orman yan
gınları ile mücadelede gerekli hava t ahimi nl eri yapmak suretiyle söndürme işlerine yardımı etmek ; ayrıca, bütün bunların yanında, günlük ve haf
talık hava tahminileri ile çiftçi vatandaşın günlük ve haftalık /mesaisinin tanzimine hizmet etmek. 

3. Türkiye çapında yapılan iklim rasat ve etütleri ile ilmî araştırmalara ve yatırım plânla.rnın ışık tutmak. 
4. Mclmleketin Bayındırlık ve Ulaştırana, Adalet, Ekonomi, Sağlık ve Kültür faaliyetleri iç'in. gerekti çalışılmaları yapmak. 
6. NATO ve OENTÜ Askerî Andla.simala.ri ille yüklenmiş olduğu askerî sorumlulukları yerine getirmek. 
6. 54-11 sayılı Kanun ile üyesi bulunduğunu uz Dünya Meteoroloji Teşkilâtı ve 4749 sayılı Kanun ile üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Sivil 

Havacılık Sözleşmeleri gereğince meteorolojik bakımdan yüklenmiş okluğu görevleri yenime getirmek, kabul edilen sta/ndartlaırı uygulatmak. 
7. Meımlektin hudutları dâhilimde yapılan muhtelit' karakterdeki rasatlara dayanarak, gerekli bülten, harita ve grafikleri hazırlayarak ilgilile

rin istifadesine sunmaktır. 
Hizmetin gelişmesi 

Meteoroloji talbıninferindeki isabet derecesini artırmak ve meskun olmıyam büyük denizler ile meteoroloji şebekesinin bulunmadığı yerlerde 
depresyonların toşeldküllcri, hareket yönleri ve şiddetleri tespit edilmekte büyük fayda sağlıyan meteoroloji suni peyklerinden hava fotoğrafları 
alan (APT cihaızı) sistem teşkilâta kazandırılmıştır. Bu sistemle elde edilen hava fotoğrafları ile bilhassa tarım, ulaştırma hizmetleri ve bunların 
çeşitli kollarında gerekli hava tahminlerinde büyük ömoın taşıyan bulut sistemleri ve yoğunluk dereceleri, kar örtüleri, kar erimelerini tesbit ve 
takibetıme'k mümkün olmaktadır. 

Ankara ile Etim<e;sgut, Mürted, E-senlboğa, Yeşilköy (İstanbul), Adana, Malatya, İzmir, Bandııma, Antalya, Erzurum, Diyarbakır, Konya, Mer
zifon, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Samsun, Gölcük (İzmit), Trabzon, Erzincan, Afyon, Elâzığ, Zonguldak, Bursa, İsparta, Edirne, Van arasında 
telli telem irtibatı bulunan merkezlerin sayısı 27'e yükseltilmiş tir. Bu suretle bu 27 merkez ile Genel Müdürlük arasımda metooroilojik malûmatın 
24 saat devamlı ve anımda teati etme kolaylığı sağlanmıştır. 

http://Andla.simala.ri
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İsitid'lâl tekniğinin gerektirdiği, yer ve yüksek atmosfer haritası olarak 24 saat içerisinde belirli bir programla analizi yapılarak çizilmiş 24 ha
ritanın muhtelif bölgelere serpiştirilmiş 20 meteoroloji istasyonumuza telsiz foto sistemi ile çalışan radyo faxsim.il ile gönderiilmeiktedir. Bu su
retle teknik mubaibcL'c ve meteoroloji tckniğindeki gelişmeler sayesinde 20 analiz merkezinde aynı cins haritalarla haya t ahım ki koilaylıklıarı geliş
tirilmiş ve tahminlerdeki isabet oranı yükseltilmiştir. 

Muhtelif bölge ve merkezlerde olmak üzere aşağıda isimleri yazılı meteoroloji istasyonlarımızda .elektronik bulut tavanı ölçme cihazı (Siliögraf) 
•kurulmuş; bu suretle bugüne kadar tahmine dayanan bulut tavan ölçmelerinde elektronik olarak: ölçüm temin edilmiştir. 

Siliograf kurulan istasyonlar : 
Yeşilköy, Balıkesir, Bandırma, Eskişehir, İzmir, Konya, Diyarbakır, Malatya, Mürted, Esen boğa, Kayseri, Etimesgut, Adana, Merzifon, Antalya, 
Ayrıca önennli bölgelerdeki metooiro'loji istasyonlarımıza rüzgârın hız ve yön bakımından devamlı kaydını yapan Anemograf cihazları kurul

muştur. Bu suretle rüzgârın 24 saat içerisindeki seyri bir diyagram üzerinde tespit edilmiş olduğundan, gerek istidlal ve gerekse iklim hizmetleri 
yönünden büyük faydalar sağlanmıştır. 

Genel Müdürlük ile Esenboğa D1IML İşletme Merkezi arasında telli telem devresi getiştirilımiş, memleketimize ait meteorolojik malûmatın Tah
ran ve diğer lüzumlu merkezlere süratle ulaştırılması sağlanmış ve havadaki uçaklara iniş malûmatı veren VIIF VOLMBT neşriyatı otomatik 
cihazlarla yapılması geliştirilmiştir. 

Yeşilköy Meydan Meteoroloji Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş bulunan Deniz Meteoroloji Bürosu denizciler için gerekli faydalar sağla
maktadır. 

(İnliden güne dinleyici kütlesi artan ve ilgiyle takibedil.cn Meteorolojinin Sesi Radyosunun yayın süresi uzatılmış ve yayın programı daha. da 
genişletilerek yararlı bir hale getirilmiştir. 

(«ecen yd TRT Kurumunca tecrübe yayınlarına başhyau Ankara Televizyonunda da meteorolojik haberlere yer verilmiş; bu suretle Televizyon 
seyircilerine önemli meteorolojik olayları ve 24 saatlik istidlalleri bildirmek imkânı sağlanmıştır. 

Bu yıl Batıdan giren sistemlerin hareketlerini ve gelişmelerini yekinen takibcdobilmek ve beynelmilel karakter taşıyacak bir meydanda modern 
cihaz1!anmayı sağlamak üzore İzımir/(Jiğii ve Konya'ya bir Hava Gözlem Radarı kurulması programlanmış, temin edilen cihazın mahalline kurulması 
için gerekli hazırlıklar ikmal edilmiştir. Bu suretle daha önceki yıllarda Ankara, Yeşilköy ve Diyarbakır'a kurulmuş bulunan Meteoroloji Göz
lem Radarı sayısı 5'e yükselmiş ve Türkiye'nin geniş bir radar taraması imkânı sağlanmış; böylece meteorolojik'olayları radarla devamlı takip 
temin edilmiş, neticeleri süratle muhabere imkânları ile ilgililerin istifadesine sunulacaktır. 

Muhtelif meteoroloji istasyonlariımıada paratoner tesisleri yapılmış ve rasat parklarının standarma göre yer altı elektrik tesisatı ikmalime 
devam edilmiştir. 

Çiçekdağı, Gazipaşa, Seferihisar, Sultanhisar merkezleri Büyük Klimatoloji İstayonu haline getirilmiştir. 
Daha evvelki yıllarda yağış istasyonu olarak çalışan aşağıdaki merkezler, Küçük Klimatoloji İstasyonu haline getirilmiştir. 
Çermik (Diyarbakır) 
Dağ (Antalya) 
Karaealköy (İstanbul) 
Keçiborlu (İsparta) 

http://faxsim
http://faxsim.il
http://takihedil.cn
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Malkara (Tekirdağ 
Yapraklı (Çankırı) 
İklim şebekemizde bulunan muhtelif tip ve karakterdeki meteoroloji istasyonlarınca tutulan rasat vesikalarının kontrolleri yapılmış, istasyon

ların noksanlıkları giderilmiş, kooıtrolları yapılarak eğitimleri sağlanımıştır. 
Mevcut meteorolojik bilgilere göre memleketin iklimini tespit etmek amaciyle hazırlanmasına başlanılan Türkiye Klimatolojik Atlasının; 

sıcaklık, rüzgâr analizleri tamamlanmıştır. 
Meteorolojiye ait araştırma problemlerinin büyük bir çoğunluğu logariitmik, fizik, dinamik, akışkanlar mekaniği ile diferansiyel ve integral 

hesaplara dayanımak'tadır. Bu konulardaki araştırma ve etütlerin bütün Dünyada olduğu gibi yurdumuzda da süratle çözümlenebilmesi için; işilem 
kapasitesi itibariyle bu çeşit hesaplamaları yapabilecek Gonuputer için araştırma projelerine başlanılmış ve bu amaçla bir çalışma grupu tesis. 
edilmiştir. 

Hidrolojik su blânçösunuın teslbitinde önem arz eden 11 mahalde yeniden Buharlaşma havuzu kurularak Buharlaşma şebekesi 89'a çıkarılmıştır. 
Memleketimizde yağış rejimini tesbit maksadiyle acılan yağış istasyonları sayısı 1 209'a yükseltilmiştir. Ayrıca 24 saatlik yağış miktarlarının 

saatlerine ve şiddetlerine göre analiz etme imkânı veren plüviog.raf şebekesi; bu yıl yeniden 16 mahalle plüviograf aleti kurularak 23:1'e yüksel
tilmiştir. 

Doğal âfetlerin tarımsal alanda meydana getirdiği zarar ve ziyanlar tesbit edilerek bu yıl da değerlendirilmiş, ayrıca yurdumuzun kültüre alın

mış bitkileri üzerinde iklimin olumlu ve olumsuz etkileri aylık hava ve ziraat, vaziyeti bülteninde aylık olarak yayınlanmıştır. 
1970 yılında fenodoji istasyonlarının sayısı 657 iken 1971 yılında 680'e yükseltilmiştir. 
Tarımsal bakımdan önem taşıyan İlk ve Sonbahar donları bakımından 0 °C, - 2 °ıC, 3 °C ve daha düşük olan sühunetlerin Eıge, Marmara ve Ak

deniz bölgeleri prolbabiliite hesaplarının incelenmesi bitmiştir. 
Bitkilerin meteorolojik olaylara karşı gereken himayesi önceden ilgililere duyurulmaktadır. Olağanüstü olayların yapmış olduğu zararlar 

ilgililere zamanında bildirilmektedir. 
Bitkilerin vejetasyon devrel erindeki aylarda vükubutaın sıcaklığa göre düşen yağış ile yağışa olan ihtiyacı mukayeseli halitalarla belirtilmiştir. 
İç - Anadolu ve Güney - Doğu Anadolu Bölgelerinde yetişen buğdayın hasat devresinin istidlali (tahmini, hakkındaki çalışma tamamlanmıştır 
O °C inin altındaki sıcaklıkların devam müddetleri ve minumumları arasındaki münasebetler tamamlanmıştır. 
Teknik neşriyat yönlünden günlük meteoroloji ıhülteni hergün muntazam yayınlanmış ve tespit edilmiş abonelere muntazaman dağıtılmış, Ay

lık Hava ve Ziraat Vaziyeitli Bülteni, Aylık Yağış Dağılışı ve Yağış Fırtınaları Bülteni ile 1967 - 1968 tarım yılı Tarım ve Meteoroloji Bülteni 1968 
yılına ait «Yıllık Meteoroloji Bülteni» ve «Günlük Yağış Dağılışı Bülteni» yayınlanarak ilgililerin istifadesine arz edilmiştir. 

Bunlardan ayrı olaralk «Hava Kirliliği Meteorolojisi», «Buharlaşma ve Metotları», «Kıtasal kuraklığın meydana gelmesi ve yayılması», «Tür
kiye'nin Kar ve Rüzgâr etüdü», «İç - Anadolu Bölgesinde Kültür Bitkileri Sulama Suyu İhtiyacı», «Samsun iklimi» gibi yayınlar çıkartılarak abo
nelere ve istek sahiplerine ulaştınlmıştır. 

1970 yılı «Yıllık Meteoroloji Bülteni» ile aynı yılın günlük yağış dağılışı bültenlerinin (yıllık) müsveddeleri baskıya hazır hale getirilmiştir. 
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Teknik neşriyat yanında rasat bilgileri muhtelif değerlendirmelere tabi tutulmuş ve bazı illerimize ait ve bölgenin iklim özelliklerini be
lirtici nitelikte özel etütler yapılmış ve ilgilile rin istif ad asin e arz edilmiştr. 

Genel Müdürlük teknik teçhizatlanmaya para1!el olarak personelin teknik bilgilerini artırm ak üzıere 8 hafta süreli «Klimatolojik Rasatçı 
Kursu» açılmış ve toplam olarak 19 personel e ğitil'mdştir. Ayriyeten 16 elemanın iştirakiyle b i r «Temel İstidlal Kursu» açılmıştır. Elektronik 
hesap ünitesinde çalışan 3 elemıan IBM 1130 programlama kursuna 25 gün müddetle tabi tutul muşlardır. Eelektronik cihazlar üzerinde bilgi 
ve görgüsünü artırmak amaciyle bir eleman b ir ay müddetle kursa alınmıştır. 

Yabancı dil konusunda personelin eğitimlerini sağlamak üzere 5 eleman muhtelif sürelerle Gazi Eğitimi Enstitüsündeki lisan kumuna de-/ 
vam ettirilmiştir. Ayrıca İzmir Hava Lisan Okullunda 5 elemanımız 9 ay süre ile lisan eğitimine tâlbi tutulmuşlardır. 

Muhtelif tip ve karakterdeki meteoroloji istasyonlarımızdan elde edilen meteorolojik bilgiler bültenler, grafikler ve haritalar halinde 
derlenmeye tabi tutulmuş bundan ayrı olarak komşu yabancı .m eım'l ek etlerin bu konulardaki çalış/maları da ayrı bir değerlendirmeye 
tabi tutulmuştur. Elde edilen bu bilgilerle çeşitli kamu ve özel kuruluşların talebettikleri her türlü rasıat istek ve bilgileri karşılan
mıştır. 

Meteorolojik şebekemizde bulunan ve1 iklim etüdü yapmaya elverişli periyodu tamamlamış 2'6Û meteoroloji istasyonumuzun klimıatilo-
j ik rasat değerleri (1 600 000)) adet delikli kar ta geçirilerek kontrolleri yapılmış, iklim etütleri için lüzumlu şekle getirilmiştir. 

«Ankara'nın Hava Kirliliği» çalışmalarında kullanılmak üzere yapılan özel ve resmî rasatlar 5 278 adet karta delinerek Amerika Birle
şik Devletlerine gönderilmiştir. 

Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (W!MO) Gönüllü Yardım Programı (VAP) Çerçevesinde .emin olunan uzun vadeli program gereğince te
minine çalışılan1 elektronik beyinden yararlanmak suretiyle araştırma)]arın yapılması amaciyle istatiistiki meteoroloji konusunda bir elema
nımız Amerika B'irleşik Devletlerine ve bir ele manimiz da 'meteoroloji sahasında üniversite tahsili yapmak üzere Almanya'ya gönderilmiştulr. 

Zirai meteoroloji konusunda İsrail'de tertibe dilen kursa bir elemanımız iştirak etirilmlştir. 
CEN'TO Çok Taraflı Teknik İşbirliği Pro^g raimi çerçevesinde müşterek açlışmalarm dah a verimli b'ir hale getirilmesi aJmaieiyle iki elema

nımız İran'a gönderilmiştir. 
Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (WMO) Gönüllü Yardım (VAP) Çerçevesinde iki adet uzun vadeli burs temin edilmiş ve adayların lisan 

durumları akademik bir seviyeye ulaştığında b urslar .gerçekleştirilecektir. Buna ilâveten ayrıç a aynı kaynaktan talebedilen 25 adet bursun 
gerçekleştirilmesi için çalışmalar son safhaya g etirilmiş bulunmaktadır. 

Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (WMO) ile yapılan istişareler sonucunda Orta - Doğu Teknik. Üniversitesinde Meteoroloji Bölümün açılması için 
çalışmalar devam etmekte ve olumlu yönde gelişmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Teknik Yardım Programı çerçevesinde meteorolojik aletler konusunda bir burs ile meteorolo
j ik istatistik konusunda bir uzman temini gerçekleştirilmiş ve gerekli teşebbüslere başlanmıştır. 
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5411 sayılı Kanunla üyesi burunluğumuz Dünya Meteoroloji Teşkilâtımın standartlarına göre sınıflandırılan meteoroloji istasyonlarımızın son 
12 yıl içindeki sayıları aşağıda gösterilmiştir. Meteoroloji istasyonları sayılarının artırılmasından ziyade, kapasitelerinin artırılması cihetine gi
dilmiştir. İstasyonlarımızın 1960 - 1971 yıllarının sayıları aşağıda tablo 1 de verilmiştir: 

TAlBLO : 1 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4970 
,1971 

Meydan 
meteoroloji 
istasyonu 

12 
13 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
20 
23 
23 
23 

ıSin optik 
meteoroloji 
istasyonu 

39 
38 
37 
39 
39 
38 
37 

• 38 
40 
39 
39 
42 

Büyük 
klimatoloji 
istasyonu 

54 
56 
65 

118 
135 
145 
151 
154 
167 
167 
168 
174 

Küçük 
ıklilmaboloji 

istasyonu 

6 
16 
41 
57 

113 
131 
133 
134 
143 
161 
161 
164 

Yağış 
istasyonu 

398 
394 
382 
526 
579 
636 
649 
693 
710 
771 
773 
764 

Fenoloji 
istasyonu 

430 
475 
510 
540 
555 
574 
623 
645 
655 
667 
675 
680 

Not : Açılan iklim istasyonları, genellikle yağış istasyonlarının büyütülmesi suretiyle tesis edilmek
tedir, Bu bakandan, memleketin yağış rejimini ortaya koymak üzere, yağış rasadı yapan is
tasyon sayısı, yağış istasyonları, küçük klimatoloji istasyonları, büyük klimatoloji istasyon
ları, sinoptik meteoroloji istasyonları ile meydan meteoroloji istasyonlarının toplamı olan 
1 167 merkezde yapılıyor anlamını taşımaktadır. Bu sayılara muhtelif müesseselere ait 25 
büyük klimatoloji ve 4 küçük klimatoloji istasyonları dâhil edilmemiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 1961 yılına kadar mevcut istasyon binaları sayısı 37 dir. 1961 yılından 1971 yılı sonuna kadar 
123 yeni ve modern meteoroloji istasyon bilnası yaptırılmıştır. 1972 yılında yapılacak olan 3 bina ile bu yeni istasyonların sayısı 126 yi bula
caktır. 

Meteorolojik çalışmalarda esas şartlardan birisi de meteoroloji istasyonlarının müsait araıziler içerisinde kurulup, yerleşme ve hiçbir suretle 
rasat yapılan yerlerin değiştirilmemesidir. Bu sebeple binaların yapılması ile bu husus sağlanmakta ve arzulanan anahtar istasyonlarının sayıları 
artırılmaktadır. 1960 yılından sonra her yıl nerelerde meteoroloji istasyonu binası yapıldığı aşağıda tablo 2 de gösterilmiştir: 
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TABLO : 2 

1961 yılında yapılan binalar : 
1 —• Anamur (İçel) 
2 — Burdur 
3 — Bodrum (Muğla) 
4 — Kars 
5 —• Maraş 
6 — Mardin 

7 — 
8 — 
9 — 

10 — 
11 — 

Mersin 
Yozgat 
Çankırı 
İnebolu (Kastamonu) 
Bozkurt (Kastamonu) 

1962 yılı/nida yapılan ve sa/tınalman Mn/aliaır : 
12/ 1 Silifke (İçel) 16/ 5 Alanya (Antalya) 
13 /2 Erzincan 17/ 6 Konya 
14/ 3 Van 18/ 7 Marmaris (Muğla) 
15/ 4 Manisa 

1963 yılımda yapılan ve sataaîhaıan 'binalar : 
19/ 1 Fethiye (Muğla) 
20/ 2 Ağrı 
2 1 / 3 Gaziantep 
22/ 4 Ordu 
23/ 5 Kmklareli 
24/ 6 Merzifon (Amasya) 
25/ 7 Aydın 
26/ 8 Antakya (Hatay) 
27/ 9 Ulukışla (Niğde) 
28/10 Bergama (İzmir) 
29/11 Bingöl 

30/12 Karaman (Konya) 
31/13 Erzurum 
32/14 Hakkâri 
33/15 Batman (Siirt) 
34/16 Elmalı (Antalya) 
35/17 Adıyaman 
36/18 Finike (Antalya) 
37/19 Edremit (Balıkesir) 
38/20 Balıkesir 
39/21 Çeşme (İzmir) 

1964 yılında yapılan binalar 
40/ 1 Afyon 
41/ 2 Kayseri 
42/ 3 Elbistan (Maraş) 
43/ 4 Göksün (Maraş) 
44/ 5 Tokat 

49/10 Karapınar (Konya) 
50/11 Akhisar (Manisa) 
51/12 Tatvan (Bitlis) 
52/13 İğdır (Kars) 
53/14 KüLyos - Kumköy (İst.) 
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45/ 6 Simav (Kütahya) 
46/ 7 Gemerek (Sivas) 
47/ 8 Bayburt (Gümüşhane) 
48/ 9 Bitlis 

1905 yılınida yapılan. binalar : 
58/ 1 Hava ve Analiz Bürosu 

(Ankara) 
59/ 2 Adapazarı 
60/ 3 Aksaray (Niğde) 
61 / 4 Beypazarı (Ankara) 
62/ 5 Birecik (Urfa) 
6 3 / 6 Ayvalık (Balıkesir) 
64/ 7 İpsala (Edirne) 

1966 yıilıınıda yapılan biaıaü'ar : 
73/ 1 Acıpayam (Denizli) 
74/ 2 Bandırana (Balıkesir) 
75/ 3 Cihanbeyli (Konya) 
76/ 4 Cizre (Mardin) 
77/ 5 Dörtyol (Hatay) 
78/ 6 Ereğli (Konya) 
79/ 7 Giresun 

1967 yılında yapılan binalar : 
87/ 1 Alaita - Erdemli (İçel) 
88/ 2 Başkale (Van) 
89/ 3 Difkili (İzmir) 
90/ 4 Keban (Elâzığ) 
91 / 5 Göztepe (İstanbul) 
92/ 6 Milas (Muğla) 

1968 yılında yapılan binalar : 
97/ 1 Bozcaada (Çanakkale) 

666 — 

54/15 Bandırma (Balıkesir) 
55/16 Ardahan (Kars) 
56/17 Eskişehir 
57/18 Doğubeyazıt (Ağrı) 

65/ 8 Muş 
66/ 9 Kuşadası (Aydın) 
67/10 Selçuk (İzmir) 
68/11 Siverek (Urfa) 
69/12 Sivrihisar (.Eskişehir) 
70/13 Tunceli 
71/14 Uludağ - Zirve (Bursa) 
72/15 Uşak 

80/ 8 Salihli (Manisa) 
8 1 / 9 Sarıkamış (Kars) 
82/10 Seydişehir (Konya) 
83/11 Solhan (Bingöl) 

t 84/12 Tefenni (Burdur) 
85/13 Uzunköprü (Edirne) 

' 86/14 Ünye (Ordu) 

9 3 / 7 Köyceğiz (Muğla) 
94/ 8 Sarıyer - Kireçburnu 

(İstanbul) 
95/ 9 Tercan (Erzincan) 
96/10 Trabzon 

102/ 6 Akçakoca (Bolu) 
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98/ 2 Dinar (Afyon Karahisar) 103/ 7 Sivas 
99/ 3 Kangal (Sivas) 104/ 8 Şile (İstanbul) 

100/ 4 Muradiye (Van) 105/ 9 Tekirdağ 
101/ 5 Polatlı (Ankara) 106/10 Zara (Sivas) 

107/11 Rize 

1969 yıknida yapılara! bimlbrf; 
108/ 1 Amasya 
109/ 2 Bartın (Zonguldak) 
110/ 3 Çemişgezek (Tunceli) 
111/ 4 Edirne 
112/ 5 Florya (İstanbul) 

1970 yıhmıdıa yapılan binalar : 
118/ 1 Yeşilköy (İstanbul) 
119/ 2 Yumurtalık (Adama) 
1971 yılınıd'a yapılan "binalar : 

120/ 1 Gazipaşa (Antalya) 
121/ 2 Seferihisar (Aydın) 
122/ 3 Sultanhisar (İzmir) 
123/ 4 Manavgat (Antalya) 

113/ 6 Karataş (Adana) 
114/ 7 Bolvadin (Afyon K.) 
115/ 8 Kulu (Konya) 
116/ 9 Ödemiş (İzmir) 
117/10 Samandağ (Hatay) 

Meteoroloji istasyonlarının rasat, aletleri standart duruma getirilmiş, kalibre ve testlerinde gelişmeler kaydedilmiştir. 
Genel Müdürlük Aletler Atelyesinde son 12 yıl içinde başlatılmış bulunan meteorolojik alet imali 1971 yılında daha da geliştirilmiştir. Bu

nun neticesi olarak daha evvelki yıllarda yurt dışından ithal edilen birçok aletler atelye imkânlarıımızla imal edilmektedir. 
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Devlet Meteoroloji İşleri Grenci Müdürlüğünün son 12 yıl içerisinde bütçe bakımından durumu aşağıda taiblo 3 te gösterilmiştir. 

Yılı 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

10 
13 
15 
19 
21 
22 
24 
27 
33 
41 
40 
10 

'(A/l) 

839 912 
163 960 
143 565 
058 660 
508 496 
520 997 
110 183 
649 209 
533 401 
076 388 
494 762 
787 925 

TABLO 

Genel Md. 

2 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
5 

475 002 
657 501 
927 501 
479 000 '• 
822 000 ; 
098 000 
360 000 
000 000 
625 000 
159 000 
804 100 
000 000 

: 3 
(A/2) 
ıMaliyo 

— 
—. 
—• 

1 045 000 
490 000 
845 000 

— 
— 
—. 
— 
— 
—, 

Bayındırlık 

ı 3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
1 

—, 
— • 

— 
100 O00 
950 003 
560 003 
140 003 
720 000 
625 001 
340 001 
370 000 
150 000 

(A/3) 

— 
— 
— 
— 

934 575 
743 550 
918 550 
764 584 
950 745 

1 742 922 
712 549 
797 052 

Genel 
toplam. 

11 
13 
16 
25 
31 
30 
32 
35 
41 
50 
45 
17 

414 914 
821 461 
071 157 
682 660 
705 074 
767 550 
528 736 
133 793 
734 147 
318 311 
381 411 
734 977 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bilgili teknik elemaına sahilbolmak maksadiyle lise seviyesinde 1962 yılında Meteoroloji Meslek 
Okulunu kurmuştur. Bugüne kadar 199 mezun vermiş bulunan bu meslek okulu teşkilât bakımından büyük hizmetler vadetmektc ve mezun
lar çalışmalarında başarılı olmaktadır. 
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DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 1972 MALÎ YILINDA 

YAPACAĞI İŞLERİ 

1972 yıilı içinde yapılacak: ıçaflışmailıar 

Devlet; Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü h er bakımdan, her yıl' yapacağı gelişmıeleri planlamakta ve bu plân dâihülinde çalışmalara de
vam etmektedir. Bu plânlı çalışmaların esasi; şdbekeyi her bakımdan takviye etmek, yeni istasyonlar kurmak, gerekli âlet ve elektronik 
cihazları temin etmek, personeli eğitime tâbi tu tarak teknik bilgilerini yükseltmek ve dolayısiyle meteorolojik çalışmalarda ilgili şahıs ve mües
seselerin gelişen ihtiyaçlarını sıhhatli bir şekilde karşılamaktır. 

Tekniğin icabettirdiği en son hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmakta olan hava tahminlerinin isaibıet dcrece^-
lerinin daha da artırılmasına gayret sarf edile çektir. 

Yöşilköy (İstanbul) Uluslararası hava Timamnda bulunan, meteoroloji istasyonu meydanının genişletilmesi ile ilgili olaralk Dünya Sivil 
Havacılık Teşkilâtı Ananizamnıamesinde beilrtiilen standartlara uygun şekilde teknik ka pasitesi artırılacaktır. ' 

G-üksun Büyük Küim&tsoloji İstasyonu Sinoptlk Meteoroloji İstasyonu haline getirilecektir. 

Seyyar Meteoroloji İstaisyonuınunun, Tarımın ve Silâhlı Kuvveti erimizin ihtiyaçlarına göre sayıları 3 e çıkarılmış, vasıta ve cihaz durum
ları ihtiyaçlara en iyi cevap verecek şekilde e 1 e alınacaktır. 

Sivas, Muğla ve Çanakkale meteoroloji istasyonlarımıza birer teleks konarak m'erkezle direkt irtibatları sağianacaik, bu suretle merkezle 
teleks irtibatı kurulan istasyon sayısı 3)0 a yükseltilecektir. 

Kumköy, Akhisar, Silifke, Muğla ve Gemer ek Meteoroloji istasyonlarındaki vericilerin ta kati erinin artırılmasıma çalışılacaktır. 
Uçurulup geri dönen radiosonde vericilerinin en az hasar görmüş olarak geri toplanması ve Ikaliterasyonu ile ilgili çalışmalara başlana-

calktır. 
Memleket ebonomiisi yönünden büyük kıyme t if aide eden balıkçılık meteorolojik yönden el e alınarak denizlerimizin muhtelif derinliklerine 

ait deniz suyu sıcaklığı rasatları daha yaygın hale getirilecek ve neticeleri haritalar halinde radyo . foto tekniğine göre faksiımil cihazları 
ile yayınlantmasma devam olunacaktır. 

Elektronik cihazlarla bulut tavana ölçen istasyonlar sayısının artırılmasına çalışılacaktır. 
Rasat parklarının: kurulmasına dair Teknik Nizamnameye uygun olarak meteoroloji istaisyonlarınm rasat parklarını standartlaştrııl-

masma devam edilecek ve meteoroloji istasyon lan alet yönünden takviye edilecektir. 
1972 yılı içinde doğal âfetler, zirai plânilama, hastalık ve haşerelere karşı mücadelede meteorolojik yönden gerekli uyarmalar yapılacaktır. 
Fenoiojik gözlem yapan merkezlerin artırıl masana çalışılacaktır. 
Çukunova bölgesiinde ırüzgâr hızı, rüzgâr yö nü ve hava rutubeti arasındaki münasebetleri bulup çıkarmak ve «narenciye mahsulü üzerine 

tesıirleri, Ege Bölgesinde meydana gelen don laylarının istasyonun yüksekliği ile ilişkisi, Mar mara Bölgesinde şeftalinin üşüme müddeti ve 
Akdeniz Bölgesinde turunçgillerini çeşitli iklim faktörlerinden gördükleri periodik zararlar konuları araştırılarak elde edilen sonuçlar ilgililerin 
istifadesine sunulacaktır. 
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17 rnerkeizde açılması plânlaman Büyük Klimatoloji ist asyonll arınan faaliyete geçirilmesine çalışılacaktır. 
Kadro imlkânlaırmın ınıüsaadesi nisbetimde bu yıl yeniden 20 merkezide yağış istasyonu a cumasına çalışılacak bu suretle daha geniş bir 

idroımeteoroloji şebekesi ile Türkiye Yağış Rejim inin te'sbitine çalışılacaktır. 
Halen 281 mierkezde yağış; şiddet ve vuku bulduğu anı ile- tesbit eden plüviograf istateyon u sayısı yediden ilâve edilecek 210 plüvograf 

adeti ile şebeke geliştirilecektir. 
TeSibit olunan program uyarınca, mieteoıro loji istasyonları raisat aletleri ve cihazlarayle t aileviye edilecek, alet ve cihaz yapımına ve ona

rımına döv.am ollunateaktır. 
Muhtelif meteoroloji istasyonllarmiin paraton er ve rasat parkı yer altı elektrik tesisatı ikma 1 işine devam olunacaktır. 
Meteoroloji istasyonlarının rasat -değerleri de likli kartlara geçirilerek kontrol edilecek, pro gnostik, enterpole ve ekstrapole hesapları ya

pılacak, talebollunan meteorolojik bilgiler cetv el ve taiblıolar halinde hazırlanacak, ayrıca m etteoroloji problemlerin prograimları hazırla
narak ve çözümlerine çalışılacaktır. Elde edilen sonuçlar ilgili,]erin istifadesine sunulacaktir. 

Günlük Meteoroloji Bülteni, Aylık Hava ve Ziıaat Vaziyeti Bülteni, Aylık Yağış Dağılışı ve Yağış Fırtınaları Bülteni, 1970 yılı «Yıllık Me
teoroloji Bülteni «19701 yılı» Günlük Yağış Dağılışı Bülteni, yetifştirebildiği ve ödenek d/urumu müsaade ettiği takdirde «Ortalama 
ve Ekstnem Kıymetler Meteoroloji Bülteni» 1968 - 1969 Tarım Yılı Tarım ve Meteoroloji Bülte nd yayın/l'anaraik ilgililere ulaştırılmasına çalışıla
caktır. 

Meteoroloji personelinin teknik bilgilerini artıyrm'ak atoaciyle aşağıda sıralanan teknik konularda kursların açılmasına gayret sarfoluna-
sarfolunacaktır. 

a)' Her birimde 20 elemanın katılacağı 10 h afta sür elli 2 devre Klimatoloji Rasatçı Kursu, 
b) 5 'elemanın katılaılağı 10 hafta süreli Me Leorolojik Aletleir Bakını ve Onarım Kursu, 
c) 10 elemanın katılacağı 8 hafta süreli Elektronik Araçların Bakım ve Onarım Kursu., 
Bunlar dışında, ayrıca teşkilâtımız dışında hizmet içi eğittim; maksat]arı ile muhtelif elemanla nınızın, çeşitli istatistik, elektronik hesap maki-

nalları programladığı, pamçkrat teknisyenliği ile yabancı dil kurslarına katılmalarına çalışılacaktır. 
Muhtelif konularda araştırma faaliyetlerine devam olunacak ve sonuçları yayınlanara/k ilgili]enin istifadesinle sunulacaktır. 
WMO dan temin olunan buraların gerçekleştirilmesine ve muhtelif 'kaynaklardan teknik yardım çerçevesinde burs teminine çalışılacaktır. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1 972 yılında Tarım, Ulaştırma, Baayıındırlık v e bunların çeşitli kollarında resmi ve özel sek

törün Jhtiyacı bulunan hulsuslaırda gerekli meteoroloji desteğini temine çalışılacaktır. 
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(A/ l ) CARI HARCAMALAR 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Bolüm Maddo Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 965 422 

12.110 Genel idare aylıkları 1 
0 Meteoroloji hizmetlileri aylıkları 1' 

12.112 (Meteoroloji kurumlan aylıkları 1 

ÜCRETLER Kesim toplamı 85 001 

12.250 Yaibaneı uzmanlarla yardımcıları ücreti 1 
İŞÇİ ÜCRETLERİ 

12.281 Genel idare işçi ücretleri 25 000 
12.282" Meteoroloji kuramları işçi ücretleri 60 000 

(işçi ücretleri toplamı : 102 060) 
«SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 329 678 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı vo cenaze masrafları • 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 

90 000 
19 000 

6 900 
200 000 

4 000 
1 

1972 yılı için 
Hükümetçe üstoDen Komisyonca kabul eddüen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

51 855 612 51 855 612 

43 387 407 

13 612 995 

29 774 412 

102 061 

1 

37 260 
64 800 

7 525 981 

612 252 
32 400 
45 000 

3'50 325 
18 873 

6 291 170 

43 387 407 

13 612 995 

29 774 412 

102 061 

1 

37 260 
64 800 

7 525 981 

612 252 
32 400 
45 000 

350 325 
18 873 

6 291 170 
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Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği: 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kaıbul edillen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DÎĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti1 

TAZMİNATLAR 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

9 İli 

550 733 

100 000 
,141 729 

13 268 

1,62 692 
1 

120 855 

1 
1 
1 

120 852 

13 268 

162 692 
1 

120 855 

1 
1 
1 

120 852 

1 

1 

719 305 

130 000 
165 000 

1 

1 

719 305 

130 000 
165 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 

12.831 ıStaj ve öğrenim yolluğu 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DÎĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 495 003) 
21 - Yurt dışı yollukları 

YÖNETÎM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görov yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 

12J871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 224 302) 

13.000 YÖNETÎM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
•13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

— 673 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe itelemen. Komisyonca kabul edıüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 000 1' 1 
1 1 1 

114 000 161 000 161 000 

39 000 39 000 39 000 

30 OOO 
75 000 
50 000 

775 001 

100 000 
50 000 
100 000 

3 965 694 

36 500 
100 000 
87 800 

880 001 

125 000 
70 000 
120 000 

5 091 296 

36 500 
100 000 
87 800 

880 001 

125 000 
70 000 
120 000 

8 261 963 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13:210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma ıgiderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALLMLAR 
13.350 Sağlık; araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.490 Diğer ulaştırma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira -bedeli 

— 674 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edile» 

M;K!(!('• Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bötfüm tofuaaaı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 

'> 

905 

405 
500 

001 

000 
000 
1. 

150 000 190 000 190 000 
375 000 375 000 375 000 

1. 1 1 

275 001 370 001 370 001 

00 000 120 000 
35 000 v5 000 
i 20 000 175 000 
30 000 30 000 

214 734 

G75 000 
3 539 733 

1 

120 
45 
175 
30 

000 
000 
000 
000 
1. 

(MM) 5 000 5 000 

6 

5 

585 

675 
910 

401 

000 
400 
1 

9 690 94 500 94 500 

327 060 327 060 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isıtemen Komisyonca kabul edâllen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

HİZMET GİDERLERİ 1 201 054 1 455 429 1 455 429 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından (korunma giderleri 10 000 10 000 10 000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 2 2 2 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 1 1 
EĞ-İTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 6? 800 68 800 68 800 

14.510 Kurs giderleri 15 000 15 000 15 000 
14.520 Bura .giderleri 8 800 8 800 8 800 
14.550 'Staj ve öğrenim giderleri 44 000 45 000 45 000 

TARİM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 1 123 252 1 376 627 1 376 627 

METEOROLOJİ HİZMETLERİ GİDER
LERİ 

14.871 (Büro (giderleri 80 000 100 000 100 000 
14.873 Taşıt isletme ve onarma giderleri 786 250 975 000 975 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.874 Kira bedeli 
14.875 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.877 Yiyecek alım ve giderleri 
14.879 Diğer alım ve giderler 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

METEOROLOJİ MESLEK OKULU Gİ
DERLERİ 

15.'251 iRüro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.258 öğrenci harçlıkları 
15.259 Diğer alım ve giderler 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

METEOROLOJİ KURUMLARI GİDER
LERİ 

15.771 Büro giderleri 
15.772 Ulaştırana giderleri 
15.774 Kira (bedeli 
15.776 Malzeme alım ve giderleri 
15.779 Diğer alım ve giderleri 

— 676 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî 

Madrid Böl 
Lira 

255 000 
1 
1 

2 000 

509 750 

175 000 
1 000 

68 000 
4 000 

205 000 
23 500 
33 250 

3 640 002 

75 000 
70 000 

1 
3 495 000 

1 

lüm toplamı 
Lira 

4 149 752 

Hükümetçe 
Madde 
Lira 

299 

2 

1' 

625 
1 
1 

000 

559 750 

225 
1 
68 
4 

205 
23 
33 

4 145 

75 
70 

4 000 

000 
000 
000 
000 
000 
500 
250 

002 

000 
000 

1 
000 
1 

istenen 
I (ilii m 

I 
toplamı 
jira 

4 704 752 

Komisyonca kabul edilen 
Madde B 
Lira 

299 625 
1 
1 

2 000 

559 750 

225 000 
1 000 
68 000 
4 000 

205 000 
23 500 
33 250 

4 145 002 

75 000 
70 000 

1 
4 000 000 

1 

ölüm toplamı 
Lira 

4 704 752 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.370 İç fuar ve sergi giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Maıkina ve teçhizat onarımı 

— 677 — 

1972 yılı için 
1971 ödeaeğl Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 001 

2 000 
1 

3 000 

öOl 000 

506 003 663 003 663 008 

12 001 

2 000 
1 

10 000 

651 000 

12 001 

2 000 
1 

10 000 

651 000 

500 000 
1 000 

650 000 
1 000 

650 000 
1 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe îsıtonıen Komisyonca Isaibul eddllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira l i r a Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1)65 422 

3 965 694 

1 201 054 

4 149 752 

506 003 

10 787 925 

51 855 612 

5 891 296 

1 455 429 

4 704 752 

663 003 

64 570 092 

51 855 6.12 

8 '261 963 

1 455 42!) 

4 704 752 

663 008 

66 940 759 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneğe 
Madde Bölüm, toplamı 
Lora Lir» 

1972 yılı için 
üiikiinietee istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Löıra 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 
0 Yapı, tesis vo büyük onarım giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

5 000 000 

5 000 000 

750 000 

4 100 000 

750 000 

9 100 000 

3 965 000 

8 965 000 

23.111 Maikina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 

2-).511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

5 000 000 3 800 000 
300 000 

5 000 000 

3 800 000 
165 000 

5 000 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKlLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Makide Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Idra 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

36.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Meteoroloji memurları öğle yemeğine yar
dım (Memurlar Yardımlaşma Sandığına 
ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

500 00ü 

292 500 

500 000 

292 500 

4 551 

402 703 

163 875 

402 703 

163 875 

435 375 

2 000 000 

402 703 

163 875 

2 000 000 

402 703 

163 875 

435 375 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALI TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 681 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madxie Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

550 

4 551 435 375 435 375 

500 000 

292 500 

1 
4 551 

145 
290 

1 
000 
374 

1 

402 703 

163 875 
435 375 

1 
145 000 
290 374 

2 000 000 

402 703 

163 875 
435 375 

797 052 1 001 954 3 001 953 





36-Ulaştırma Bakanlığı 



3G — Ulaştırma Bakanlığı — 684 — 

Rapor 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1972 MALÎ YILI BÜTÇE RAPORU 

Bütçe Kanma» Komisyonu Sayın Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçe teklifi ve Bakanlık faaliyetleri üzerinde yapmış olduğumuz inceleme sonuçlariyle bu Bakanlıkla ilgili ve 
468 sayılı Kanuna göre denetlemeleri T. B. M. M. ne aidolan iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Anonim ortaklıklarının faaliyetleri aşağıda arz edilmiş
tir. 

I - Bakanlık kuruluş ve görevleri : 
A) Kuruluş : 
önceleri bir kısmı Nafıa Vekâleti, bir kısmı da İktisat Vekâletine bağlı, olarak yürütülen Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, 27 Mayıs 1939 

tarihli 3613 sayılı Kanunla kurulmuş olan Ulaştırma Bakanlığına tevdi olunmuştur, ikinci Dünya Savaşından sonra büyük bir gdlişme gösteren 
ulaştırma sistem ve faaliyetlerinin, mevcut hükümlerle yürütülmesi güçleştiğinden, 27 Haziran 1945 tarih 4770 sayılı Kuruluş Kanunuyla Bakan
lığın teşkilât ve hizmet sahaları genişletilmiştir. 

Sivil havacılık alanındaki gelişmeler dolayısıyle 10 Mart 1954 tarih ve 6382 sayılı Kanunla bu hizmetler yeni esaslara bağlanmış, Bakanlık teş
kilâtına da «Sivil Havacılık Dairesi» ilâve edilmiştir. 

Plânlı döneme geçiş ve ulaştırma ve haberleşme hizmetlerindeki hızlı gelişmeler, Bakanlık teşkilâtına yeni birimler ilâvesini gerektinmiş Ku
ruluş Kanunu değişikliği beklenmeksizin 1968 yılında plânlama birimi kurulmuş, 1971 yılında da HaJberleşme Dairesinin kurulması için hazırlıkla
ra geçilmiştir. 

B) Görevleri : 
1. Ulaştırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin teknik, ekonomik ve sosyal icaplara, kamu yararına ve millî güvenlik alnaçlarına uygun olarak 

kurulup geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirlerini besleyici ve tamamlayıcı şekilde yürütülınuvsini sağlayıcı esasları hazırlamak, tatbikatını takip 
ve murâkalbe etmek, ulaştırma ve haberleşme istek ve ihtiyaçlarını teshit etmek, plânlamak ve sistemi düzenlemek, ulaştırma nevileri arasında koor
dinasyonu sağlamak, 

2. Ulaştırma ve haberleşme işlerinde kamu düzenliğini, can ve mal emniyetini sağlayıcı Tedbirleri almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip ve 
murakabe etmek, 

3. Bakanlığa bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkla ilgili PTT, TCDD, Denizcilik Bankası, D. B. Deniz 
Nakliyatı ve Türk Hava Yollan. A. O., Genel müdürlüklerinin faaliyetlerini amaçları ve özel kanunları gereğince gözetmek, denetlemek ve ulaştırma 
ve haberleşme hizmetleri gören resmî teşekkül, yerli ve yabancı gerçek kişilerin bu hizmetlerini (1) bendinde belirtilen esaslar dairesinde düzenle
mek ve uygulanmasını takip ve denetlemek, 

4. Ulaştırma ve haberleşime işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan ve yapacak olan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ulaştırma piya
sasına giriş esas ve şartlarını hazırlamak ve müsaade belgelerini vermek, 
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5. Yabancı memleketlerin ilgîili kuruluşlariyle ulaştırma ve haberleşme münasebetlerini düzenlemek ve yapılacak anlaşana ve andlaşmıaları uygu
lamak, 

6. 697 sayılı Kanuna göre olağanüstü hal ve savaşta da yukarıda belirtilen ulaştırma ve haberleşme hizmetlerini yürütmek, 
Olarak özetlenmiştir. 
II - Yüksek Denizcilik Okulu 'kuruluş ve görevleri : 
A) Kuruluş : 
Okuil 1909 yılında Kaptan Hamit Naci tarafından «Millî Ticareti Bahriye Kaptan ve Çarkçı MektöM Âlisi» adı altında özel bir yüksek okul 

olaraik kurulmuş, 1928 yılında devletleştirilerek «Âli Ticareti Balhriye Melrtebi»' adiyle İktisat ve Ticaret Vekâletine, 1939 yılında da Münaka
lat Vekâletine bağlanmış ve adı «Yüksek Deniz Ticaret Okulu» olarak değiştirilmiştir. 1946 yılında 4915 sayılı Kanunla «Yüksek Denizcilik 
Okulu» adiyle yeniden teşkilatlandırılmıştır. 

B) Görevleri : 
Türk Deniz Ticaret Filosuna kaptan ve gemi maikinaları (mühendisi yetiştirmektir. 
III - Teşkilât : 
A) Merkez teşkilâtı : 
Müsteşarlık 
B aşmüşavirl'ik 
Savunma Sekreterliği 
Teftiş Kurulu 
Hukuk Müşavirliği 
Tarife Ticaret Dairesi 
Liman ve Deniz İşleri Dairesi 
Karayolları Ulaştırma Dairesi 
Sivil Havacılık Daüresi 
Plân - Bütçe Dairesi 
Özlük işleri ve Kütük Müdürlüğü 
Levazım Müdürlüğü 
Yayın Müdürlüğü 
Kâğıt İşleri Müdürlüğü 
B) İller kuruluşları : 
1. Karadeniz, Marimara, Ege ve Akdeniz bölgeleri liman ve Deniz işleri müdürlükleri. 
2. Yüksek Denizcilik Okulu, 
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C)i bakanlığa (bağlı kuruluşlar : 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

D) BAKANLIKLA İLGİLİ KURULUŞLAR : 
1. iktisadi DevM Teşekkülleri : 

POSTA, TELGRAF VE TELEFON İŞLETMESİ GENİM MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 
T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 

2. Anonimi ortaklıklar : /• 
Denizcilik Bankam T. A. O. Genel Müdürlümü 
D. B. Nakliyatı T. A. Ş Gendi Müdürlüğü 
Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü (THY) 
Denizcilik Bankası T. A. O. ve D. B. Deniz NaklÜyatı T. A. Ş. 440 sayılı Kıanunun geçici 1 nei maddesiyle laırulaıı «İktisadi Devlet Teşek

külleri Yeniden Düzenleme Komisyonu» tarafından yapılan teklif üzerine kararname ile İktisadi Dejvlet Teşekkülü olarak (kanunun kapsamına alın
mışlardır. 

IV - Bakanlığın 1971 yıllı çalışmaları : 
A) iGenel dunum : 
Ulaştırlrna, kısaca insan, eşya ve haberlerin yer değiştirmesini sağlayıcı faaliyetler olarak tarif edilebilir. 
Bu şekilde kısaca tarif edilebilen ülaşltınma, bütünüyle komplike bir sistemler ve faaliyetler (manzumesidir. 
Yurt e bono m isimde, sosyal ve kültürel gelişme hizmetlerinde hedef sistemler arasındaki dengesizliğin ıslahı, faaliyetlerde ahenk ve düzenim sağ

lanması, sektörün değişen ve gelişen şartlara uyabil ecek dinamik bir yapıya kavuşturalım ası olarak özetlenebilir. 
İBu hedefe ulaşabilimek üzere Bakanlıkta gerekli çalışmaların yapıldığı müşahade edilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar ulaştırma faaliyetleri

nin bugün içinde bulunduğu bunalımı çözümliyecek seviyeye henüz gel em eni iştir. 
Bumun başlıca nedenleri : 
1. .Ulaştırma sektörünün yürürllükteki mevzııatiyle, yapımcı ve işletmeci knraluşiarın ayrı bakanlıklara bağlı olması ve her birinin ayrı 

hukukî ve malî statülerde bulunmaları, 
'2. Ulaştırma Bakanlığı kuruluşunda alt sistemlerin türlerine taımamen uygun ve onlara para Mİ örgüt] emmenin, mevcut olmaması, dolayı -

siyle sektör içinde etkili bir gözetim ve yeterli bir işbirliği ile yönetimin sağlanamamasıdır. 

B) Hizmete ilişkin çalışmalar : 
. Liman vö deniz Ihizfaıetleri : 
Liman ve deniz hiz/metlerinin düzenleyici ve yürütücü durumunda olan .Bakanlık Liman ve Deniz İşleri Dairesi, kanunla verilmiş görevleri 

yapabilecek kadro ve yeterince yetenekli personelden yoksun görülmüştür. 
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Güç. şartlara rağmen bu alanda yapılmakta olan çalışmaların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. 
a) 933 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine Maliye Bakanlığı Bütçesinden ayrılan ve Deniz

cilik Bankası tarafından yönetilen Gemi İnşa Kredi Fonu, yürürlükten kalktığı gibi, bir yönet nıetlikle kurulmuş olan «Gemi Koordinasyon 
Kurulu»1 nun faaliyeti de s'on bulmuştu. 

'Türkiye Deniz Ticaret Filosu ve Gemi İnşa Endüstrisinin gelişmesini temin ve bâzı himaye tedbirlerinin alınması için, 
i) 1971 yılında yürürlüğe giren bir yönetmelikle «Gemi Koordinasyon Kurulu» yeniden faaliyete geçirilmiştir. 
ii) ,1:00 milyon liralık bir «Genni İnşa Kredi Fonu» nun yeniden ihdası için Maliye Bakanlığı il o mutabakata varılmıştır. 
;b) Denizde can ve mal güvenliği ile ilgili hizmetlerin daha iyi yürütülmesini sağlamak amaeiyle iller teşkilatının yeniden düzenlenrneısi ya

pılmakta, yürürlükteki bütün mevzuatın gelişen ve değişen şartlara uygun hale getirilmesi için çalışmalar son safhaya gedmiş bul ulumaktadır. 

e) Gemi İniş a Sanayiinin gelişmesi için Pen dikte yeni bir tersane kurulması 'kararlaştırılmıştır. İlk kademede yılda 135 - 150' 'bin DWT 
gemi inşa. kapasitesine sahibolmavsı düşünülen tersanenin arsası istimlâk edilerek tesviye edilmiş, ımenklirck inşaatı bitirilmiş ve denizaltı harfiya-
tı yapılmış olup proje çalışmaları devaîn etmektedir. Bütün bunlar için şimdiye kadar 44 milyon Tl. sı harcanmıştır. Tersanenin bir Japon 
firması ile Denizcilik Bankası T. A. O. tarafından kurulacak ortaklıkça işletilmesi hususunda müzakerelere girişilmiştir. Konu Bakanlıklararası 
Ekonomik: Kurula aksettirilmiş, kurulca, 13 . 9 . 1971 tarihinde, ilgili bakanlık temsilcileriyle bir çalışma grupu kurulmuş ve bu grup çalışmala
rının Sonucunu ve görüşünü bir raporla, teshil: etmiş bulunmaktadır. 

d) İhraç ve ithal nmllnrMiın büyülk bir k rmı yabancı bayraklı gemilerle taşınmakta, bu hal büyük ölçüde döviz kaylnna yol açmaktadır. 
Bu nedenle Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi için yapılan teşebbüsler olumlu sonuca bağlanmış ve Yüksek Plânlama Kurulunca D. B. 
Deniz Nakliyatı T. A. S. Genel Müdürlüğü 1971. yılı yatının programına 30 - 35 bin DWT iki dökme yük gemisi, 8 0 - 120 bin DWT iki tanker. 
5 - 6 bin ])WT iki tanker ilâve edilmiş ve kuruluşça satmalma ve inşa teşebbüsüne geçilmiştir. 

e) istanbul limanının tanzim ve tevsii için proje çalışmaları yapılmaktadır. 
Ayrıca Türkiye - Kıbrıs - Beyrut limanları arasında çalışacak 100 araç ve 401) yolcu kapasiteli bir feribot satınalmmış ve 1971 yılı sonun

da Ticaret Filomuza katılmış bulunmaktadır. 

2. Kara ulaştırma hizmetleri : 
Düzensizlik içerisinde bulunan karayolu taşımacılığı can, mal ve prodüktivite kayıplarına yol açtığı gibi, ekonomimizi de olumsuz yönden 

etkilemektedir. Bunun başlıca nedeni; düzensizliği ortadan kaldıracak teşkilâtın henüz kumlamıamış olması, dolayısiyle hizmetlerin bir mânada 
sahipsiz kalmasında aranmalıdır. 

Genel olarak Ulaştırma, Bayındırlık, İçişleri bakanhklariyle, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ve mahallî idareler arasında dağıtılmış 
bulunan karayolu taşımacılığı düzenleme hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde toplanması gerekmektedir. 

Kara ulaştırma hizmetlerini düzenli emekle görevli Bakanlık Karayolları Ulaştırma Dairesi, yeterli kadro ve personelden yoksun olmasına 
rağmen düzeniomc çalışmaları üzerinde önemle durulmaktadır. Yapılan çalışmalardan bâzıları şunlardır : 

a) Karayolu taşımacılığını düzenlemek üzere yoğun çalışmalar yapıldığı müşaihede edilmiştir. 
'b) Şehirlerarası yolcu ve yük taşımalarında ilk defa tavan - t alı an ücret tarifeleri tes'bit edilmiş, yüklü araçların tartılması esası vazedil

miş ve uygulamaya konulmuştur. 
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c)! 'Türkiye - İran Demiryolu bağlantısını sağlıyan Van - Kutur demiryolu 27 . i) . ıD'71 tarihinde işletmeye açılmıştır. 
d) Türkiye - Bulgaristan demiryolu bağlantısı 4 . 10 . 1971 tarihinde iş]ötmeye açılmış, hudut hizmetlerinin düzenlenmesine ait andlaşmıa 

da aynı tarihte imza edillm iştir. 
Bu suretle her yıl Yunanistan'a ödenen 20' milyon Tl. sini aşan geçit ücreti bundan böyle öYlenmiyeeektir. 
e) Uluslararası kara nakliyatının gelişmesi dlolayısiyle İran, Romanya, Yugoslavya, Ürdün, Bulgaristan, Macaristan, Irak, Hol ânda, Avus

turya, Fransa, Belçika, Afganistan, Kuveyt, Yunanistan, Sovyet Rusya, İtalya ve Polonya ile uluslararası karayolu nakliyat anlaşması yapıl
mıştır. Bululardan İtalya, Sovyet Rusya ve Polonya ile yapılan anlaşmaların Balkanlar Kurulundan henüz onayı alınmadığı anlaşılmıştır. 

Çok yönilü olan bu anlaşmaların uygulanması görevi Bakanlığa aidolduğundan, her hangi bir aksaklığa meydan verilmemek üzere Bakanlık 
Karayolları Ulaştırma Dairesinde özel bir büro kurulması yerinde olacaktır. 

f) Yaş meyva ve sebze ihracında taşıma sorunlarını çözümfleımek üzere Bakanlığın koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarla müştereken yapılan 
çalışmalar sonucu 1971 ihracaatımn 150 000 tona baliğ olacağı anlaşılmış olup frigorifik kamyon parkının ve taşıma hizmet I eninin buna göre tan
zimi yararlı görülmüştür. 

3. Sivil Havacılık tatanıeltllöri : 
Ulaştıronıa sektörü iejerisinde süratle gelişmesi nedeniyle hava ulaştırması hizmetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasında her gün yeni sorun

lar ortaya çıkmaktadır. 
Bakanlığın sivil havacılık dairesi, hava ulaştırması sorunlarını çözümllüyeeek ve uygulayacak teşkilât ve personel gücünden yoksundur. 
Ayrıca bir ihtisas dallı olan hava seyrüsefer ve uçuş kontrol hizmetlıeri ile Uluslararası ilişkileri yürütecek personelin, mevcut personel mevzu-

atiyle temini mümkün olmadığından Hava Kuvvetleri Komutanlığından, personel yardımı istenilmiş, komutanlıkça 2 yıl süre ile ',] subay U-laştır
ırım Bakanlığı emrine veril mistir. Ancak geçici nitelikteki bu tedbir yeterli görülmemiştir. 

' Sivil havacılık konusunda yapılan çalışmaların başlıcaları şunlardır: 
a) Türk hava sahasında uçuş emniyeti ve 'düzeninin sağlanması, hava alanlarının ve emi niyet sistemlerinin Uluslararası Havacılık Kuruluşla

rınca tesbit edilen standartlara uygun hale getirilmıosi, 
b) ,Hava liman ve meydanlarındaki «Handling» hizmetlerinin bir elden yürütülmesinin sağlanması, 
c) THY bünyesinde bir «Charter» şirketi kurulması, konusunda çalışmalar yapıldığı anlaş dm ıştır. 
d) Uluslararası sözleşmelere (Varşova, Lâhey, Tokyo anlaşmadan) katılmak üzere yapılan çalışmalar tamamlanmış, konu Dışişleri Bakanlığına in

tikâl ettirilmiştir. 
e) İskandinav ülkeleri ve Hollanda ile ikili hava arılaşmaları yapılmış, diğer ülkelerle evvelce yapılan anlaşmaların, yeni koşullara göre tadili 

için çalışmalara başlanılmıştır. 
f) 1971 yıllı içinde 17 adedi zirai ilaçlamaya 1 adedi DHMİ Genel Müdürlüğüne aidolmak üzere 18 uçak kazası vukubulmuştur. 
Bu kazalarda bir kişi ölmüş ve bir kişi de yaralanmıştır. Uçaklardan birisi % 50 den fazla hasara uğramış olup diğer hasarlar önemli olmadı

ğı anlaşılmıştır. 
Uçak kazaları, ayrı ayrı kaza tahkik heyetlerine tahkik ettirilmiş, uçak işlletmeeilerine de, kazaları önlemek için alınması gereken tedbir

ler hususunda tavsiyelerde bulunulmuştur. 
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g) Türkiye uçak filosunun geliştirilmesi çalışmaları sonucu olarak TTIY Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1971 yılı programına, 1 je t uçağı konulması , kiralan-
rnış olan ^ ı d e t yolcu uçağınm, ileriki y ı l la rda yerini alacak yeni uçakların kredi! ile sağlanabilmesi için gereken işlemlere başlanılması, Yüksek 
Plân lama Kuru lunca karar laş t ı r ı lmış t ı r . 

4. Haberleşme hiameıtıleri : 
Bakanlıkta. haberleşme hizmetlerini yürü tecek bîr daire mevcut olmayıp hu hizmetler halen BaşmüşavirHkçe yürü tü lmekted i r . 
Yapı lan başlıca çal ışmalar : 
a) Uluslararası Posta ve Telekomünikasyon b'.riiği (Iııteîsat. ve ('.omsat) ka ra r la r ın ın uygulanmasına, 
b) Iktisa'Ji ve sosyal kalkınmanın gerekt i rd iği Haberleşme iht iyaçlarının millî güvenlik, kamu yarar ı ve ekonomik gereklerle bağdaşt ır ı lma

sı ve hikmetlerin emniyet, sürat, ve düzenle yürütü lmesin i saği ıyaeak tedbir ler ve mevzuatın hazır lanmasına ait hususlar lir. 

5. Plân. ve bütçe çal ışmalar ı : 
Plânlı döneme geçiş ve İktisadi Devlet Teşekkülleri iie müesseseleri ve iş t i rakler i hakkmdak i440 sayılı Kanunun getirdiği hükümlere göre Ba

kanlığa bağlı ve iluili kuruluşlar ın yatırını pn l i t ika lannın teshili ve projelerinin uygulama safhalar ının izlenmesi amaciyle PNİS yılında Araştır
ma. - Piânia.ma ve Koordinasyon Dairesi kuru lmuş ve 1971 yılımla Başbakanlığın emri ile Bakanlık bütçesinin hazırlanması görevi 'de bu daireye 
verilerek i<(mi. Plân - Büfe:1 Dairesi olarak değiştiri lmiştir . 

Tamamen bir ihtisas konusu olan plânlama hizmeHeri için yetenekli eleman teminine personel mevzuatı ve 1 -4 dereceleri teskût eklen kara rna
me muvacehesinde bugün için imkân görülmemektedir . 

Yapı lan başl ıca çal ışmalar : 
a,) Bakanlığa, bağlı ve ilgili kuruluşlar ın 11)72 ve bunu izleyeni 4 yıl için p rograma alınmasını teklif ettiği projeler değerlendir i lmişt ir . 
il») Kil »-ulusların 440 sayılı Kanuna iî'âvv hazırladıkları yatır ım ve finansman programlar ı müşterek çahşma.laria değerlendiri lmişt ir . 
e) (içüncii Beş Yıllık Plân çalışmaları devam etmektedir . 
Ü) "Bakanlık klâsik ve program bütçeleri hazır lanarak Maliye .Bakanlığına tevdi edilmiştir. 
4>ütçe hazırlanması, masraf unsurlar ının hizmet, p rogramlar ına dflğılımı. t a sa r ru f tedbir ler inde metotların i eski t i ve ilgili elemanların eğitilmesi 

için hazırlık çalışmalarına başlanıllmıştır. 

6. 1971 malî yılı bü tçe uygulaması : 
ıBakanhğm 11)71 malî yılı ( A / 1 ) , (A/2), ( A / 0 dilimleri ödenekleri genel oiarak İOÖO sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ve .11)71. malî yılı 

Bütçe Kanununa uygun olarak' kullanılmış bulunmaktadı r . 
'Cari yıl içinde başlıca Î2.000, .PkUUO, lö.O(M) uçi '»ölümleri i(;indeki maddeler arasında ceman ı2öl) :>KD) liralık ak ta rma yapılmasına zarure t 

hâsıl olmuştur. 
Ayrıca. Bakanlığın yönet im giderleri (Posta, telgraf ve telefon) ödeneği, tarife değişikliği dm1; ay isiyle ihtiyacı karsı l ıyanıadığından bu bölüme 

(1.10 İM)) liralık, 
(A/k) malî t ransferler 34.000nci bölümündeki uluslararası kurum ve derneklere katılma payı ödeneği de, kur faikları doîayısiyle ihtiyacı karsılıyama-

dığından, bu maUdeye (5 G97) liralık, "Ek ödenek verilmesi Maliye Bakanlığına, teklif edilmiştir. 

http://kred.il
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(Bakanlığa bağlı Yüksek Denizcilik Okulu BJ.OOO bölümüne ait ders görevi ücreti maddesine konulan (10 000) lira ihtiyacı karşı! anladığımdan 
bu maddeye (05 öiiO) lira ve yine okulun 15.000 kurum. giderleri fbölüımüne ait giyim ve yiyerdk madde le r ine 'konulan ödeneklerde. fiyat ar t ış lar ı 
dolayısiyle iht iyacı karşd ıya ınadığ ından bu bölüme ceman (100 •O'0'O) lira İde ek ödenek ta I e bedii mistir. 

(Böylece 19TL yılı içinde Ulaşt ırma Bakanl ığı bütçe uygulamasında toplam olarak (259 080) liralık ak ta rma \'e (041 257) liralık da eik ödenek 
isifcenrniş l ıulun'maktadır . 

(Bu rakamlar ın Bakanl ık bütçesi toplamımı nisne-ti göz önünde bulundurulursa 1071 malî yılı bütçesinin, samimiyetle hazırlaninnş ve uygulan
mış bulunduğu kanaatl im varılmışltır. 

(!) 'Mevzuat ve düzenleme çalışmaları ; 
1. Tamamlanan, çalınmalar : 
Devlet Denizcilik (Akademisi kanun t asar ıs ı : Türk. Deniz Ticaret Fi losunun ihtiyacı oian deniz personelinin umdem esaslara, güre yetiştiril

mesini sağlamak üzere, Yükselle Debizeilik Okulu i'; a. akademik bir hüviyet vcilmdk auıaciyie hazır lanan tasarı , 27 . 4 . 1071 tar ihinde Millet Mec 
] isine sunulmuş olup, Ulaştırma, Millî Eğit im. Bütçe - 1dan 'komisyonlarina havale edildiği anlaşılmıştır . 

TCDD İşletmesi Kurulu kanunu t asar ıs ı : 
440 sayılı Kanun gereğince hazırlanan K u r u l u ş ieMnunu tasarısı , '11 . 4 . 1071 tar ihinde Millet Meclisine sumılmuşl ur. 
'Tasarının Ulaştı rina. Komisyon unda görüşü 'üp krıbuj edi ldikten sonra. Plan w Bütçe Ko.misyonuna tevdi edildiği anlaşılmıştır. 
Türk Deniz 'Yolları işletmesi kanun tasar ıs ı : 
Deniz sek töründe idare ve işletmeyi düzenle ne amaeiyh- hazır lanan 5 tasarıda.n birisidir, Tasarı , Denizcilik Ban'kası T. A. O. ve D. B. Deniz 

Nakliyat ı T. A. Ş. hıra Tından yürütülen Deniz İşletmeciliği hizmetlerini bir ehU toplamak amaciyîe hazırlanmış, İL* . 5 . 1 0 7 1 t a r i h i n l e Mil
let Minelisine sunulmuş olup İkt isadi Devlet TeşOkküIleri Kuruluş kanunu, t a şan la r ım incelemek üzere teşkil olunan Derici Komisyona tevdi 
edildiği a n I a sil m ışt ı r. 

Ulaştırma 'Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakk ında k a n u n tasar ıs ı : 
(Gelişen ulaşt ırma ve haberleşme sistem ve faaliyetlerini düzenlemeye yeterl i olmayan 4770 saydı Kanunun yerine 'kaim olmak üzere hazır la

nan bu tasar ının 20 . G . 1071 ta r ih inde Millet Meclisine sunulduğu ve Ulaşt ırma Komisyonunda incelenip kabul edildikten şuura 'id . 10 . .1071 
tar ihi n!d o Bütçe - Plân Komisyonuna tevdi edildiği anlaşılmıştır. 

Devlet ıLimanları İşle'tmesi kanunu tasarısı : 
Çeşitli, kuruluşlara, bağlı olarak dağınık bir şekilde idare edikm limanların bir ehle toplanmasını sağlamak amaciyîe hazır lanan tasa r ı 

29 . 5 . 4071 tar ih inde IBa.şIbakanlığa sunulmuştu!*. 

Devlet Gemi inşa Kurumu ikanunu (tasarısı : 
Ayrı bir ihtisas dalı olan gemi inşa sanayiinin, gelişmesi için özerk t)ir kuruluş bünyesinde toplanması amaciyîe hazırlanan t a s a n 0 . 0 . 1 9 7 1 

tar ih inde Başbakanl ığa sunulmuştur , 
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Van Gölü işletmesinin TCDD ye (devri hakkında kanun tasarısı : 
Türk - İran demiryolu bağla nti'sımn tamamlanimasiyle önem kazanan Tatvan -Van Feribot İşletmeciliğinin daha verimli hale getirilmesi 

amacıyle TUDİ) İşletmişine bağlanııııası için hazırlanan taşanımı, 2b" . (> . 1971 tarihinde Millet Meclisine sunulduğu ve Ulaştırma Komisyo
nunda görüşülüp kabul edildikten sonra, 2.'} . 10 . 1971 tarihinde Plân - Bütçe Komisyonuna tevdi edildiği anlaşılmıştır. 

Hariçten ısatmalınaoı -buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek malzeimenin Gümrük Resminden İstisnasına 
dair 3339 sayılı (Kanunun yürürlük süresinn uzatılması hakkında kanun tasarısı : < 

Himaye tedbirinin devamını sağlamak amacıyle hazırlanan tasarı, 9 . 9 .1971 talihinde Millet Meclisine siınııbnuş, ilgili komisyonlarda kabul 
edildikten sonra Millet Meclisi Günklemine alınmıştır. 

Telsiz kanunu tasarı : 
Tasarı telsiz alıcı - verici hizmet ve lisans verme işlerini düzenlemek amacıyle hazırlanmış <»!up 1 . 12 . 19(19 tarh inde Millet .Meclisine sunul

muştur. 
Tasarının Millî Savunma, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Ulaştırma ve Bütçe - Plân komisyonlarına havale edildiği anlaşılmış

tır. 
Posta Biriktirme Sandığı kanunu tasarısı : 
20 . O . 1970 tarihinde Millet Meclisine tevdi olunmuş. Ticaret Komisyonunda »-örüşülüp kabul edildikten sonra Adalet Koalisyonuna tevdi edil

miştir. 
PTT Kuruluş kanunu tasarısı : 
440 sayılı Kanun gereğince hazırlanan Kuruluş kanunu tasarı, 12 . (i . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulmuş. olup Ulaştırma Komisyonun

da görüşülüp kabul edildikten sonra Bütçe - Plan Komisyonuna tevdi edilmiştir. 
İktisadi .Devlet Teşekküllerinin 440 sayılı Kanuna o-örc yeniden teşkilâtlanmasını ön «'('iren tasarıların. Hükümet, tarafından kurulan İktisadi 

Devlet Teşekkülleri îîeform Komisyonu çalışma sonuçlarına intizaren komisyonlarda, bekletildiği anlaşılmıştır. 

2. Hazırlanmakta olan tasarılar : 
Karayolu Taşımacılığı kanun tasarısı : 
Tasarı karayolu işletmeciliğini düzenliyecek bir h izim et kanunu olara'k hazırlanmaktadır. 
Karayolları Trafik kanunu tasarısı : 
Tasıarı, karayolu trafiğim1 yeni bir düzen verilmek üzere hazırlanmaktadır. 
Karayolu işletmesi ve Trafik Genel Müdürlüğü kanunu tasarısı : 
Tasarı, karayolu işletmesiyle il «ili ve yurt sathına, yaydın bütün hizmetleri tek elde toplayacak bir örgütün, kurulması amacıyle hazırlanmakta

dır. 
Demiryolu Nakliyat kanun tasarısı : 
Bir hizmet kanunu niteliğinde hazırlanan tasarı ihtiyacı karşılamaktan, uzak bulunan demiryolları nakliyatına ait. çok eski hizmet mevzuatının 

yerine kaim olmak üzere hazırlanmaktadır. 
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Denizde Can ve ıMal Emniyeti kanunu tasarısı : 
Denizde ea,n - .mal emniyeti hikmetlerini yeniden, düzenlemek amacıyle hazırlanmaktadır. 
Hava ıSeyırüsefer kanunu tasarısı ;: 
Hava seyrüsefer hizmetlerini yeniden düzenlemek anıacıyle lm.zirlanm.akt.adir. 
Kıyı Emniyeti Teşkilâtı kanunu itasarısı : 
Kıyı emniyet hizmetleri, bir kamu hizmeti okluğu halde iktisadi Dinlet Teşekkülü olan Denizcilik Bankası T. A. O. tarafından yürütülmekte

dir. Bu nedenle kıyı emniyet hizmetlerinin Ulaştırma Bakanlığına bağlı kalma bütçeli bir işletme bünyesinde yürütülmesi öngörülmektedir. 

3< 1972 yılı içinde yapılacak çalışmalar : 
a) İstıanibul Boğaz trafiğinin yeniden düzenlenmesi için mevcut tüzüğün değiştirilmesi, 
!b) Ta.liiniait.la idare edilen Bartın, Çanakkale, Ereğli. İnebolu, Kuşadası ve Mersin limanlar! ile talimat ve tüzüğü bulunmayan 3o liman için 

talimat lia.zirlaiiima.si, 
e) Vat limanları ve yanaşma, yerlerini düzeuliyeeek mevzuatın hazırlanması, 
d) (remi adamlarının yeterlikleri ve sayıları hakkındaki tüzüğün değiştirilmesi, 
e) Ticaret gendi erinin teknik vasıfları hakkındaki tüzüğün değiştiritmesii, 
f) Türk denizci kütüğü ve gemi .adamları sınavları hakkındaki yönetmeliğin, günün gerdklerinc göre değiştirilmesi, 
g) Baraj, göller ve iç sularda can, mal güvenliğim düzeuliyeeek yönetmeliğin hazırlanması, 
h) Ticaret gemilerinin sörveyleri hakkındaki yönetmeliklerin değiştirilmesi, 
i) Yıl içinde çıkacak kanunların gerektirdiği tüzük ve yönetmeliklerin, hazırlanması, 
j) Uçuş uzmanları ve uçuş teknisyenlerine lisans verilmesi hakkındaki yönet inçliklerin hazırlanması, 

gibi faaliyetlerdir. 

V. - Bakanlık 1972 imallî yılı bütçesi : 
A) Kadro ve personel durumu : 
Ulaştırma Bakanlığı merkez, iller ve Yüksek Denizcilik Okulu personel kadroları, 1322 ve 1327 sayılı kanunlara göre yapılan intibaklar netice

sinde tosbit edilmiş, münhal kadrolar iade edilmiş ve bu suretle kadro sayısı (i:>9 a indirilmiştir. î'971 yılı içinde 12 . 7 . 1971 tarihli, 7/278'S sa
yılı Kararname ile ilâve edilen 57 ka'dı̂ o ile birlikte 1 Aralık 1971 tarihi itibariyle merkez, iller ve Yüksek Denizcilik Okulu personel kadro
ları : 

http://lm.zirlanm.akt.adir
http://Ta.liiniait.la
http://lia.zirlaiiima.si
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Genel İd. Teknik Hz. Sağlık Hz. Eğitim Hz. Yard. Hz. Toplam 

Merkez ve iller 402 57 
Y. 1). O. 20 29 

Toplanı 422 86 4 07 147 690 
olarak tesbit edilmiştir. 

Halen bu kadrolardan 121 adedi münhal olup, 057 sayılı Kanunun uygulanmasındaki güçlükler nedeniyle doldurulaulamaktadır. Teşkilât ve 
personel sorunlarına Ba.kanlık Çalışmaları bölümünde ayrıca değinilmiştir. 

Mevcut kadrolara ilâveten 1972 bütçesine konulmak üzere Maliye aikaıılığma : 

Genel İd. Teknik Hz. Sağlık Hz. Eğitim Hz. Yard. Hz. Toplam 

Merkez ve iller 70 
Y. D. O. 2 

Toplam 78 30 1 — 8 117 

adet kadro teklif edilmiştir. 
Yeni teklif edilen kadrolara ait ödeneklerin bütçenin ilgili bölümlerinde nazarı itibara alınmadığı anlaşılmıştır. 
Ulaştırma Bakanlığı hizmetleri çeşitli ihtisas dallarından elemana ihtiyaç göstermektedir. Bu ihtisas elemanları genellikle 657 sayılı Kanuna 

tabi ülmıyaıı Denizcilik Bankası T. A. O., D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş., THY A. O. Genel Müdürlüğü kadrolarında veya özel sektörde daha 
yüksek ücretlerle çalıştığından Ulaştırma Bakanlığındaki görevlere rağbet etmemektedirler. 

•Bu nedenle Ulaştırma Bakanlığına sözleşme ile personel istihdamı yetkisi verilmesini sağîıyacak hükümlerin tedvinine zaruret görülnıoktedir. 

<B) Bütçe : 
Ulaştırma Bakanlığı 1972 malî yılı bütçe teklifinin, hizmetler mümkün olduğu kadar programlara ayrılmak ve masraf unsurları da mali

yetler tesbit edilmek suretiyle hazırlandığı müşahade edilmiştir. Metotlu ve teknik bütçe hazırlamanın başlangıcı olarak telâkki edildiğinden bu 
hal memnuniyetle karşılanmıştır. 

10! 570 
126 

zt .10 
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1972 malî yılı bütçesi .1971 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösteril misti ı*. 

1971 yılı 1792 yıO .Fazlası Noksanı 

Genel toplam (i 570 77:» 499 033 127 492 098 753 236 399 

(A/ l ) cari harcamalar (Toplanı) 3 fil5 772 27 514 127 24 109 754 211 399 

Ödenekler ve personel giderleri 722 706 2:1 908 122 23 :î5:i 004 107 048 
Yönetim giderleri 1 00:1 000 1 380 000 354 250 7 250 
Hizmet giderleri 33 504 31 004 9 000 11 500 
Kurum giderleri 1 071 500 2 045 000 373 500 — 
Çeşitli giderler 155 002 150 001 20 000 25 00J 
(A/2) yatırımlar (Toplanı; 2 350 000 3 000 000 050 000 — 
(A/o) sermaye teşkili ve transfer • • 
hareaımaları (Toplam) (505 001 408 519 000 407 938 999 25 000 

(A/ l ) cari haırcatmaMırı : 

Bu bölüme (27 514 127) lira teklif edilmektedir. Bunun yaklaşık olarak (6.7) milyon Tl. sı (% 24 ü) Yüksek Denizcilik Okulu masraflarını 
(20.8) milyon Tl. sı. (% 70) ise Bakanlık haı-eaıııalarına tahsis edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığına çeşitli kanunlarla yüklenen görevlenil karşısında bütçesinin çok dar tutulduğu açıkea görü İm ektedir. 
('ati harcamalarda 1971 yılma nazaran (23 898 355) lira fazlalık görülmektedir. 
1970 yılı Kasım ayında uygulamasına geçilen Personel Kanununun 1971 yılında getireceği ha/rcamalaı- kesinlikle bilinmediğinden, personel 

aylıkları emekli kesenekleri karşılıkları, yiyecek, yardımları ve diğer yan ödemeler gibi Personel Kanununa ilişkin ödenekler, Bakanlık bütçe
lerinde yev almanı ıştır. Bu nedenle fazlalık gerçek durumu yansıtmamaktadır. 

Personel Kanununa ilişkin ödemeler dışında kala.11 personel giderlerinde yurt içi, yurt dışı geçici görev ve kongre, konferans yolhıklariyle 
ilgili bölümün bâzı maddelerinde 1971 yılına nazaran toplanı olarak (78 521) liralık bir artış, buna karşılık (89 498) liralık azalış vardır. Bu
na göre mezkûr hizmetler için ayrılan ödenek 1971 yılma nazaran (10 977) lira noksandır. 

Oari! hare'aınalardaki gerçek fazlalık yönetim giderlerinde (347 000) lira-, kurum giderlerinde ise ('373 500) lira olmak üzere toplam olarak 
(720 500) liradan ibarettir. Buna karşılık hizmet giderlerinde (2 500) lira, çeşitli giderlerde ise (5 001) lira noksanlık olduğundan fazlalık. 
(712 999) Ito-ay'a düşmektedir. ,•; ', 

http://kala.11
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Yönetim giderlerindeki fazlalığın, büyük ölçüde kırtasiye, basılı kâğıt, posta, telgraf ve telefon, yakacak, su, temizlik, kira gibi masraf unsur
larındaki fiyat artışlarından doğduğu. Bakanlıkça yapılan detaylı hesapların incelenmesinden anlaşılmıştır. 

Yüksek Denizcilik Okulunun «Kurum giderleri» adı altında toplanan çeşitli giderîelindeki fazlalık da yine büyük ölçüde fiyat artışlarından 
ileri gelmektedir. 

Yüksek Denizcilik Okulunda mevcudolan münhal öğretmen kadrolarına gazetelerde yapılan ilân ve özel teşebbüslere rağmen asil öğretmen 
bulunamadığı, ve halen 9 kadronun boş olduğu anlaşılmıştır-. 

Öğrencilerin gerektiği şekilde yetiştirilekilmeleri için üniversitelerle, denizcilik işletmelerinde mevcut mühendis ve denizcilik alanında ihtisas 
sahibi elemanlara ek ders görevi verilmek suretiyle 1971 öğrenim yılma başlanılmış olup (05 500) lira ek ödenek talebedildiği ve aynen (40 000) 
liralık ödeneğe daha ihtiyaç olduğu tesbit edilmiştir. 

1972 yılında da münhal kadroların doldurulamıyacağı ve öğretmenlerin ek görevle istihdamıma devamında zaruret bulunduğu, buna mukabili 
1972 malî yılı bütçesinde 12.440 ders görevi ücretlori bölümüne (4 500) liradan ibaret bir ödeneğin kadroların doldurulabileceği mülâhazasiyle 
konulmuş olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle kadro karşılığı olarak 12.111 ııei Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları maddesine konulmuş olan (3 965 97G) liralık ödeneğin tamamı
nın sarfı bahis konusu olamıyacağından, bu ödenekten (140 000) liranın tenzili ile 12.440 ncı ders görevi ücretleri maddesine aktarılması su
retiyle mezkûr maddedeki ödeneğin (144 500) liraya yükseltilmesi zorunlu görülmektedir. • 

(A/2) yaitınım harcamaları : 
Ulaştırma Bakanlığı yatırımcı bir kuruluş olmadığı cihetle bütçelerinde büyük yatırını rakamları görülmemektedir. 
1972 yılı için teklif edilen yatırını (3 000 000) lira olup bunun (1 905 000) lirası denizde can, mal emniyeti gereği olarak yeni inşa edilecek 

olan (7 000 000) lira proje tutarlı yangın söndürme gemisine, (205 000) lirası Yüksek Denizcilik Okulu Atölye alet, teçhizat ve demirbaşları
na, (375 000) lirası eğitim için bir ahşap tekne ile limanlar için denet motorlarına, (515 000) liı-ası da 4 limanda yapılacak hizmet binası ve 
lojman inşası için sarf edilecektir. 

(A/3) isermıaye teşlkili ve transfer harcamaları: 
(Bu bölümde 1971 yılıma nazaran (467 913 999) iira fazlalık görülmektedir. 
ıBâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermayelerinin artırılması hakkındaki 1381 sayılı Kanunun ek 4 neü maldesiyle TCDD İşletmesinin yol 

yenileme, tamir ve bakım masraflarının Bakanlık bütçesinde yer alması öngörülmüştür. Bu nedenle bütçenin (A/3) bölümü geçen yıllara naza
ran değişik bir karakter arz etmektedir. 

1381 sayulı Kanunum ek 4 ncü maddesiyle getirilen hüküm, demiryolunun gelişmesinde büyük oranda faydalar sağlıyacaktır. Bahis konusu 
madde gereğince TCDD İşletmesinin kendi kaynaMariyle veya kredilerle yapmakta olduğu yol yenileme ve batkım masraflarımın Bakanlık büt
çesine konulması yol bakımının düzenli, programlı ve daha süratli yapılmasını sağlıyacak ve işletme zararının azalmasında büyük katkısı ola
caktır. 

Bütçede, TCDD İşletmesinin yol yenileme ve bakım gideri olarak (447 000 000) lira teklif edilmiştir. Bunun (96 000 000) lirası yol yeni
lenmesi için yatırım harcamalarına, (351 000 000) lirası da yol bakım masraflarına tahsis edilecektir. 
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Yatırını hareamalariyle Halkalı - Pehlivanköy (28 Km.) Samsun - Kalın (18 Km.) Ulukışla - Ayran (10 Km.) Boğazköy - Kayseri (13 Km) 
ve muhtelif yerlerde 50 Km. takviye pozu ki toplanı 'olarak (119 Km.) demiryolu yenilenecektir. 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. nün. İpar Traınsport genıMeriniıı yedîadilliğinden doğan zararlarımı! (20 295 000) liraya ulaştığı anlaşılmıştır, 
440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca Hazinece karşılanması gereken bu zarar da Maliye Bakanlığının 10.11.1971 tarihli, 52340/3-F-5475Ö 
sayılı yazısı üzerine Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde yer almıştır. 

TCDD ve D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. ne verilecek miktarlar dışınla kalan ödenek talebinde 1971 yılma nazaran (619 000) liralık fazlalık 
mevcuttur. Fazlalığın (389 000) lirası Pendik Belediyesine Tersaneye tahsis edilen arsadan doğan bore, (170 000) lirası milletlerarası kurum 
ve derneklere katılma paylarının kur farkları ve gecen yıllardan kalan borçlar, (47 000) Birası bu yıl yeniden Bakanlık bütçelerine konan 
memurların öğle yemeklerine yardım tahsisatı olup kalan miktarın da İktisadi Devlet Teşekküllerine olan borçlar karşılığı olduğu anlaşılmıştır. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE İLGİLİ KURULUŞLARIN İ^AALİYOTLERİ 

Ulaştırma Hakanlığı ile ilgili Kanın İktisadi Teşebbüslerimin faaliyetleri 468 sayılı Kanun hükümlerine göı-e Yüksek Demetleme Kurul unca 
incelenini ekte ve tanzim edilen rakorlar T. I>. Al. Al. Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komisyonuna tevdi edilmektedir. Bu k < um isy on
da yapılan inceleme sonuçları, Senato ve Millet Meclisinde ayrı ayrı tartışılarak ibra veya sorumluluk kararı alınmaktadır. 

Bu nedenle bahis konusu kuruluşların bütçeleri üzerinde inceleme yapılmamış, Ulaştırma politik a siy] e ilgisi yönünden faaliyetlerinin özetlen-
m esiyle yetinilmis, daha iyi çalışabilmeleri için teklif ve temennilerde bulunullmuştur. 

I'. ITT İŞLLTMU (ÎKNKL AlTİf)ÜRL(v(ltv 

A) Kuruluş : 
Daha evvel Katma Bütçeli bir idai'c olan PTT İşletme (İemel Müdürlüğü, 17 . 10 . 195 ! tarihinde 6.145 sayılı Kanunla bir Kamu İktisadi Te

şebbüsü haline getirilmistir. 
B) Görevleri : 
Halkımızın Anayasa ile şahit haberleşme hak ve hürriyetlerine ait hizmetlerin memleket içinde ve dışında beklenen emniyet ve süratle, ihti

yaç nisbetinde yürütülmesini sağlamak amaclyle: 
1. Yurdun her tarafına açık ve ka.pah mektupları ve haberi eşim e kartlarımı, kabul, nakil, tevzi etmek, telgraf - telefon tesisleri kurmak ve 

işletme gribi hizmetleri ifa etler. 
2. Gazete, dengi ve kitaplar her türlü iş kâğıtları, tebliğ kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, küçük paketler, değerli mektuplar, değersiz 

posta kolileri kabulü, taşınması, dağıtılması, posta ve telgraf havaleleri maı anı el el eri, posta çekleri hizmetleri, posta, biriktirme sandığı kurmak 
gibi hizmetleri düzenler ve yürütür. 

C) İdari bünye : 
Teşkilât bir genel ımüdürlük, ona İti bölge başmüdürlüğü, üç telefon başmüdürlüğü, sekiz yardı-meı üniteden meydana, gelmiştir. 197.1. yılı 

sonu itibariyle 900 PTT merkezi, 1 150 PTT Şubesi ve 1 050 acentelik olmak üzere 3 100 işyeri ile faaliyette bulunan PTT'ınin, işyeri sayısı 
1972 yılında -'1 300'e yükselecektir. Faaliyetleri daha. ziyade imsangücüne dayanan PTT'ııin personel mevcudu 36 800 dür. 
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D) Malî bünye : 
1. Sermayesi tamamı Devlet tarafından karşılanmış olup (1 000 000 000) Tl. dir. 

2. Gelir - gider durumu : 
(Milyon TL) 

1972 
1968 1969 1970 ı(l) 1971 (2) Programı 

Gelir 818.0 918.8 1 128.7 1 731.1 2 072.1 
iGider 705.9 844.0 1 495.4 1 628.2 1 811.1 

Fark ' ( + — ) + H2.1 + 74.8 — 371.7 + 102.9 261.1 

(1) 1970 yılındaki zarar personel kanunu ve devalüasyonun getirdiği ek ödemelerden doğmuştur. 
ı(2) 9 aylık fiilî 3 aylık tahmini 
E) işletme faaliyetleri : 
1. — Pasta işletmesi : 
Posta trafiğinin 1968 - 1971 yılları arasındaki durumu ile 1972 yılı programını gösterir tablo aşağıdadır. 

(1 000 Adet) 
1972 

1968 1969 1970 1971 Programı 

441 236 514 359 520 200 610 651 672 504 

2. — Telgraf işletmesi : 
Telgraf trafiğinin 1968 - 1971 yılları durumunu ve 1972 yılı programını gösterir tablo aşağıdadır. 

ı(l 000 adet) 
1972 

1968 1969 1970 1971 Programı 

10 183 10 932 11 521 11 000 10 700 

1971 ve 1972 yıllarındaki trafik azalışının nedeni .arz edilen telefon sayısının artmasıdır. Teleks abone servisi bugün için 1 000 rakamına ulaş
mıştır. 1972 .yılında 3 000 adet komple telem cihazı alımı ihaleye çıkarılmıştır. 
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— Telefon işletmesi : 
lei'on. sistemlerinin 1.968 - 1971 yılları arasındaki durumu ile 1972 yılı programı 
— Kapasite : 

3. 
T<? 

4. 
a) 
1. 

Otomatik santraller : 
- Otomatik santral adedi 
- Otomatik santral kapasitesi 

1968 1969 1970 
1972 

1971 Programı 

b) 
1. 
o 

(1)1 74 75 81 83 85 
(2> 229 600 265 600 292 800 338 400 388 200 

Manuel santraller : 
iSantral adedi 
Santral kapasitesi 

1972 
1968 1969 1970 1971 Programı 

c) 

(1) 1 011 1 210 1 325 1 528 1 650 
(2) 06 375 80 065 97 599 109 446 135 000 

Şebekeler (Kurşunlu kaiblo) : 
LU'nha] adedi 
Hat kapasitesi 

1972 
1968 1969 1970 1971 Programı 

d) 
1. 

(1) 293 301 327 333 361 
(2) 571 729 637 049 659 824 725 600 812 000 

Havai hatlar (Kan.) 
Telefon devresi 
Telgraf devresi 

aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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1968 

(i) m 8io 
(2) 3 603 

e) Kuranporttörler : 

1969 

69 246 
3 '353 

1. Telefon kuranportörleri '(Kanal sistemi) 
2. Telgraf kuranportörleri ( » 

1968 
» ) 

1969 

1970 

71 101 
3 341 

1970 

1971 

71 530 
3 341 

1971 

1972 
Programı 

77 080 
3 400 

1972 

(1) 2 483 2 521 
(2) 1 155 1 183 

f) Yatırım faaliyetleri : 
Yatırım programları ve gerçekleşme durumu 

Program ((Milyon Tl.) 
Kabul Oran 

Yıllar Teklif edilen Harcama % 

2 886 
1 251 

3 702 
1 251 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

192.8 
270.3 
377.0 
649.2 
729.8 

161.5 
188.4 
247.0 
307.0 
548.0 

214.2 
207.2 
322.5 
307.0 

129.8 
118.4 
169.7 
100 

(D 
'(2) 

4 074 
1 251 

(1) Devalüasyonun etkisi 89 milyon TL olmuştur. '13u miktar programa ilâve edilmiş olup, gerçekleşme % 96 dır. 
(2) 9 aylık fiili 3 aylık tahminidir. 

Teşekkülün 1971 yılında yaptığı yatırımların miktarı (307 000 000) Tl. olacaktır. Yıl içerisinde 46 100 hatlık otomatik telefon santralı hizme
te verilmiş olup, ayrıca Ankara - Eskişehir - Bursa - İzmir - İstanbul arasında 1 800 kanal kapasitede radyo - link sistemi tesis edilmiştir. 

Bu sistom içerisinde aynı güzergâhta televizyon yayınma uygun link't e hizmete verilmiştir. 
1972 yılında 49 800 hatlık otomatik telefon santralı yeniden işletmeye verilecektir. Ankara - istanbul - İzmir arasında 'kurulup işletmeye açı

lan 1 800 kanallı radyo - link sistemi şehirlerarası konuşmalarda büyük ferahlık yarattığı gibi güzergâhındaki şehirlere televizyon yayını yapılma^ 
sı imkânını sağlamıştır. 
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Ivadyo - link sisteminin (İstanbul - Edirne temdidi 1972 yılı içerisinde tamamlanara.k Avrupa ile haberleşme imkânları genişliyeeek ve televiz
yon irtibatı sağlanabilecektir. 

g) Telekomünikasyon ve elektronik sanayii : 

1. — PTT fabrikası : 
•PTT hizmetlerinin gerektirdiği malzeme ve teçhizatın büyük bir ıkısmı ile yılda 10 000 hatlık manııel santral ve teçhizatını imal etmektedir. 
2. — Net fabrikası : 
I T T ile ı\orthern Electric firması ortaklığında kıırıılan NET labrika-sının kapasitesi 60 000 hatlık otomatik telefon santralı ve 60 000 adet 

telefon ntakinasıdır. 'Fabrika tevsie müsaittir. 'Ancak, haberleşme sektörüne ayrılan tahsis yeterli olmadığından fabrika tam kapasite çalışama
maktadır. 

3. — Elektronik laboraituvarı : 
Tevsi edilmekte (dan lâboratuvar tolekomün kasyon sistemlerinin ihtiyacı olan malzeme ve teçhizatın büyük bir kısmını imal ettiği gibi, çeşitli 

kuran portör sistemleri de imal etmektedir. 

M - TCDD İKEKTMEİSİ GE^EL MÜDÜRLÜMÜ 
Â) Kuruluş : 
44 sene önce 1042 sayılı İvanunla. 1927 yılında TCDD İsletmesi ve Limanlar Genel Müdürlüğü adı ile .kurulmuş olan teşekkül 29 . 7 . 1953 ta

rihine kadar mülhak 'bütçeli bir gemdmüdürlük olarak faaliyet göstermiştir. Bilâhara 6186 sayılı Kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü hüviye
tini iktisabetmiş ve 440 sayılı Kanunla da bu durumu teyid.olunmuştur. 

B) Görevleri : 
1. — Mecburi olanlar : 
a.) Devletçe kendisine1 verilen demiryollarını işletmek. 
])) Demiryollarına bağlı liman, rıhtım ve iskelelerden .'Hükümetçe kendisine verilenleri isletmek, 
c) Demiryolları ile liman tesislerini işletmek, tesisleri ıslah ve tevsi etmek, 

2. — İhtiyarî olanlar : 
a) Denizyolu nakliyatını tamamlayıcı mahiyette her,türlü nakil işlerini yapmak, 
b) Ambar, antrepo, depo, sundurma, silo, akar yakıt depoları ile benzeri tesisler, umumi mağazalar kurup işletmek, 
e) Emanet odaları, otel, lokanta, gazino, büfe. büvet ve benzeri gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılçyan tesis ve servisler kurmak, işletmek, 
d) Yurt içinde ve dışında aceiıtalıklar, temsi ellikler kurmak, 

C) İdari bünye : 
Teşkilât bir genel müdürlük, altı işletme müdürlüğü ve dört fabrika müdürlüğünden müteşekkildir. 
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Teşekkülün 1968 - 1971 yı l lar ı arası personel duranra aşağıda gösterilmiştir . 

1968 1969 1970 1971 

Memur 
Ilizimetlİ 
Veymiyeli 
Daimî işçi 
Çırak 

Toplanı 
(»ecici işçi 

(ıı.'iıcl toplam 66 M)4 67 3S2 05 874 58 697 

Tablonun te tk ikinden anlaşılacağı üzere 197.1 yılında 1969 yı lma nazaran pei\M>nei adedinde 4 470 kişilik bir düşme görülmektedir . Personel 
mik ta r ın ın gelecek yı l larda planlı olarak azal t ı 'masma devam edilmesi öngörülmüştür . 

D) Malî bünye : 
Teşekkülün 1968 - 1970 ka t i 1971 yıiı dokuz ayîtk !'ii!î w sun il'; a yi ilk tahmini gelir - gider durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Milyon TL 
Yıllar «ielir End . (i ider End . Zara r 

24 7*2 
3 205 
687 

30 987 
1 866 

61 527 
5 367 

24 
3 

•31 
l 

62 
,» 

402) 
310) 
737) 
618 
943 

010 
372 

28 441 

30 019 
2 072 

60 532 
5 342 

26 053 

29 890 
.1' 597 

57 540 
1 157 

100 
.118 
150 
162 

480.2 
087.1 
991.1 
788.9 (Talimini 

1968 I 212,4 106 1 692.6 
1969 1 302.3 109 ! 989.4 
1970 1 547.4 128 2 538.5 
1971 1 956.4 162 2 745.3 

1970 yıiı g ider in in: (1 433) milyon Tl. sim personel. (43^) milyon Tl. sini malzeme, (230) milyon T!, sini amortisman, (182) milyon Tl. sim faiz 
(255) müymı lirasını diğer giderler. 

197! yılı gel i r inin: (1 101) milyon T!, s im taşıma. (250) milyon Tl. sini liman ve iskeleler, (130) milyon Tl. sim r ıh t ım resimi, (147) milyon 
Tl. sini çeşitli gelirler ve (328) milyon Tl. sim da 138.1 sayılı Kanunla Ulaşt ırma Bakanl ığı Bütçesine konmuş bu lunan teşekkül yol bakım ve 
gözetim masrafı karşılığı, hazine iş t i rakini teşkil Inn-ktedir. 
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Teşekkül masraflarının bağlıca, artuş kalemlerini 1 . 3 . 1970 tarihimde yürürlüğe giren Personel Kanunu ile memur ücretlerine yapıları zam, 
Ağustos/1971 ayınıda imzalanmış (bulunan ve Mart 1971 ayından itibaren yürürlüğe giren Toplu sözleşme ve 1970 yılında alınan devalüasyon 
kararları He 1971 yümdaki akaryakıt, kömür ve bir kısmı malzemelere yapılan zaımlar meydana getirmektedir. 

E) imletme faaliyetleri : 
1. Yol durumu : 
Teşekkülün 1971 yılı sonu itibariyle 
Cari kattı 8 lo4 Km. (72 Km. si elektrikli hat) 
İstasyon hatları 120 » 
Tali hatlar 1 520 » (;}1 Kırı. si elektrikli hat) 

Toplanı 9 780 Km. hattı olup bunun 3 373 Km. si teknik ömrünü doldurmuş durumdadır. Bu miktar, cari hattın 

'% 42 sini teşkil etmektedir. 
2. 'Trafik durumu : 
Teşekkülün 1968 - 1970 kati 1971 yılı dokuz aylık fiilî ve sum üç aylık tahmini haım - ton, net - ton ile yolcu - Km. si aşağıda gösiterilımiiştiir. 

Yıllar 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

İ l am ton 
Kın. 

(Milyon) 

18 520 
19 669 
20 797 
21 100 
22 400 

I K ' M İ I Û V U t ' t 

Knid. 

100 
106 
112 
114 
121 

c;-ı.-!kınm;-ısi! 

Net 
K 

(Mi 

H. m 

Ton 
m. 
yon) 

5 681 
5 784 
•G 092 
6 267 
'6 500 

imi ek et 

i1! (İKİ. 

10C5 
105 
111 
114 
118 

il f e t i ' l i l i l 

Yolcu 
ıKm. 

(Milyon) 

4 :m 
4 602 
5 56i 
Cy '700 
(İ 000 

U t ı :ı t ' t . ı u ü s i i n 

KlKİ. 

100 
102 
122 
126 Tali. 
ı;j2 » 

1 İk-'hİNM'ltİ .O" 

3, Ticari durum : 
TCDD İşletmesi plânı hedeflenin1 

tör yatırım ve faaliyetlerini destekleyici l>ir ulaştırma, politikası gütmekte olup faaliyetlerinde olundu gelişmeler kaydetmektedir. 

a) Yolcu taşıma faaliyetleri : 
i) Banliyö yolcu kaşımaları : 
G'eıne! olarak İstanbul, Ankara, Lam ir. Adapazarı ve Malatya şehirlerimizde yürütülmekle olan (bu hizmeti ende devamlı bir artış görülmekte 

Ankara'da Sincan - Kayaş arasında çalışmaya başlatılacak olan elektrikli banliyö işletmesi ile hu artışın daha da çoğalacağı umulmaktadır. 
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Yıllar itibariyle banliyö yolcu adedi, yolcu kilometresi ve geliri : 

Yıllar 

1968 
1969 
1970 

(T) 1971 
(T) 1973 

Yolcu 
adedi 

(Milyon) 

100 
108 
110 
114 
120 

End. 

106 
113 
116 
120 
126 

Yolcu 
Km. 

(Milyon) 

895. S 
962.1 

2 116.9 
2 200.0 
2 400.0 

End. 

118 
127 
281 
292 
318 

Yolcu 
geliri 

(Milyon) 

31.0 
36,6 
46.2 
58.0 
55.0 

End. 

100 
118 
149 
171 
178 

Ortalama 
(Milyon) 

12.2 
12.2 
26.3 
26.5 
27.5 

End. 

100 
100 
215 
217 
225 

(T) : 1971 yılı son dört ayı ve 1972 yılı rakamları tahminidir. 

ii) AnaJıat yolcu taşımaları : 
Teşekkül, yolcu taşımalarının koni'or ve süratle yapılmasını bedel olarak kahul etmiş ve bu nedenle 1958 yılından bu yana taşıma ücretlerine 

her hangi bir zam yapılamamakla beraber, demiryol fabrikalarında yeni yolcu ve lokantalı vagonlar imal etmek suretiyle devamlı surette işletme
ye arz edilmiş. Batı demiryollarındaki gibi üc m e vk.il i sistemden I. ve II. mevkii i sisteme geçilmiş, büyük şehirlerimizin kalabalık işyerlerinde bi
let gişeleri açılarak yolcuların rabatlıkla bilet «İmalnrı sağlanmış, ayrıca yolcu trenlerine dizel lokomotifleri verilerek trenlerde sürat ve temiz
lik temin edilmiş böylelikle yıldan yıla yolcu adedi ve gelirlerinde artış kaydedilmiştir. 

b) Yük taşımaları : 
yükün tonu, 

YılHar 

1968 
1969 
1970 

(T) 4971 
(T) 1972 

ton - Km. si 

Taşınan 
ton 

(Milyon) 

14.0 
13.2 
13.8 
14.6 
15.5 

ve geliri. 

End. 

100 
94 
99 

104 
110 

Ton 
Km. 

f Milyon) 

5 245.5 
5 245.7 
5 628.8 
6 267.2 
6 500.0 

End. 

103 
103 
111 
123 
129 

Gelir 
(Milyon) 

609.0 
636.9 
743.0 
821.0 
,855.0 

End. 

100 
104 
122 
W6 
140 

Ortah ama 
(Milyon) 

372 
395 
407 
426 
419 

End. 

100 
106 
109 
114 
112 

•(T) : 1971 yılı sonu dört ayı ve 1972 yılı rakamları tahminidir. 

http://vk.il
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F) Yatırım faaliyetleri : 
1. İkinci Beş Yıllık (1968 -1972) Plân dönemi yatırımları : 
1968 - 1972 yı l lar ını kaps ıyau İkincil I>es Yıllık Kalkınma Î.Mâ.nmda. öngörülen hedeflere ulasa.hilınesi iyin, bu dönemde plânlanan yat ı r ını 

projeler inin toplamı 2 milyar 320 milyon Ti. olup, i!k iie yıllda yıllık p rogramlara verilen ve gerçekleştir i len ya t ı r ımlar aşa.ğ-ıdaki tabloda, göste
rilmiştir. 

(J 000 Tl.) 
1' rog r a m la G e t v.e kil o« m e Öz kay 1ı a k 

Yıllar verilen İlerce ki eşen loranı % yat ı r ımlar ı Toptanı 

1968 :m 800 391 710 114 12 «46 404 556 
1969 2|91 601 291 GOL 100 10 .10:5 301 71)4 
1970 318 399 301 633 95 42 781 341 414 

3 yıllık 
Toplam 952 800 984 944 103 -65 7:U) L 050 671 

2. ik inc i Beş Yıllık P l an döneminin ilk 3 y ı lmda (1968 - 1970) yapı lan y a t ı n n ı i a r m baslıcaîarı : 

a) 332 Km. lik. yol yenilen mis, 
ıb) ıG4'2 Kın. lik te lekomünikasyon tesisleri hizmete akılmış, 
e) 44 Km. lik yol elektrikli işletin eye acıtmış, 
d) 426 Km. lik yol elektr ikl i sinyal işletmesine amhııiş, 
>e) 10 adet 'komple dizel, amaıhat lokomotifi ithaıl. edilmiş, 
1') 2 adet dizel anaha t lokomotif montajı tamamlanmış ve diğer S adet lokomotifin, imalât w montajına devam edilmiş, 
g) 6 adet dizeıt manevra lokomotifi! imal edilerek servise verilimi.ş ve diğer (i adedinin yerli imalâtının (

:'< 98 i yapılmış, 
lı) 476 adet yolcu vagonu imal edilerek servise verilmiş. 18 adet yolcu vagonunun İmalâtı ıbiimiş olup yalnız dinamo ve nâzım beklemekte, 

akış 'hatt ında bulunan 34 adet vagon imalLâtmm ('f 70 i yapılmış bu lunmaktad ı r . 
ı) 1 247 adet lokomotifin, 3 083 adet yolcu Vagonunun ve 16 273 adet yük vagonunun fa.mirlerj yapılmıştır . 



36 Ulaştırma Bakanlığı 705 

3. 1971 yılı yatının programı ile gerçekleşmesi 

Sektörler 
.1971 

programı 

45 000 
250 000 

5 000 
1 700 

Kasım sonu 
itibariyle 

harcama 

17 145 
257 460 

1 647 
753 

itibî 
% 

38 
103 
33 
44 

Yıl 
iriyle 

har 

(1 000 Tft,) 
sonu 

( tahmini 
caıma % 

21 107 
Î26 141 

2 752 
1 700 

b 

47 
130 
66 

100 

Taşıt onarım imalâtı 
1 )my. ulaştırması 
Dem;: Ulaş. 
Sağlık 

Toplam 30.1 700 277 005 92 

4. 1971 yılı yatırım programına dâhil önemli projeler ; 
a) Taşıt onarım - imalât sektörü : 
Mskişeıhir fabrikaları tevsii projesi : 
b) Demiryolu ulaştırması sektörü ; 
1. Yol yeniılemeleri (Poz) projeleri : 
Halka!ı - Pehlivanköy - Samsun - Kalıtı, Ulukışla - Ayran ve Poğazköprü - Kayseri. 
2. Haydarpaşa - Arif iye - Adapazarı elektrifikasyon sabit tesisleri projesi. 
3. Haydarpaşa - Sirkeci - Pehlivanköy - Edirne - Hudut telekomünikasyon tesisleri projesi. 
4. Yolcu vagonları yapımı ı projesi. 
5. Yük vagonları yapımı projesi. 
(>. Dizel anahat, dizel manevra, ve elektrik lokomotifleri projeleri. 
7. Ankara banliyösü elektrifikasyon projesi. 

5. 1972 yılı yatınım programı : 
a) İkinci Pes Yıllık Kalkınma Planında TC!1)1 

700 117 

yi ^ilendiren sektörlerde (devalüasyondan evvelki duruma /gön?) 2 milyar 320 milyon Ti. bk 
yatınımöngörülmesine rağmen 4 yılda (1968, 19-69, 1970 ve 1971 yıllarında) verilen cem'an (1 254 500 000) 'TL lık ödeneğin (kifayetsiz olması. 

ıb) ıBas'ianmış işlerin biran önce hizmete sokularak netice alınması. 
e) İşletmenin idamesi için. bâzı yeni yatınım projelerinin pnoıgramılara ithalinin zaruri olması. 
d) İhtiyaca göre ayarlanmış bulunan fabrikalarda kapasite daraltılmasına ve gayriiktisadi bir (-alışmaya meydana verilmesi, hususları göz 

önümde tutularak 197)2 yılı için. 
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SelkıtörJıer Bin TJ. 

103 401 
1 022 052 

17 980 
1 389 

1 144 822 Tl. lık ödenek talebedilmiştir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ise ayrılan tavana göre : 

Sieikitönlıer 

Taşıt onarım - imalât 
1 Mnizyoltl arı ııl aştı rinası 
Deniz 
Sağlık 

542 375 Tl. !ık bir ödenek tefrik edilmiştir. 

6. -Dünya Bankası ile ilişkiler ve 1972 - 1982 yatırım plânı : 

Fizikî ve geometrik standartları düşük yollar üzerinde, yıpranmış, ve yetersiz çeken ve çekilen vasıtalarla ekonomik oılnııyan bir işletme yapmak 
zoımnluğunda kalan ve bu nedenle de devamlı açık. veren TCDD t tin bu durumdan kurtarılabilmesi ve modern bir işletmeciliğe kavuşturulabil
mesi için Birleşmiş Milletler Kalkınana Programı özel fonundan bir müşavir firmaya yaptırılan «demiryolu etüdü kesin rapor» undaki ve Dünya 
Bankası ilgililerinim önerileri göz önünde tutularak 1972 - 1982 yılları arasında yapılması zorunlu görülen ve aşağıda gösterilen yatırımların bi
rinci bölümü olarak 1972 ve Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine isalbet eden kısmına ait takriben 110 milyon dolarlık dış finansmanı için Dünya 
Bankası ilgilileri ile temaslar devam etmekte olup, 11)72 yılı Şulbat veya Mart ayında kesinleşecek duruma, göre bu yatırım'lann Üçüncü Beş Yıllık 
Plâna ve yıllık programlara ithali ile iç finansmanının sağlanıması gerekmektedir. 

r\)ııy/v çına raim imıailâıh .İÇI'JU 
I )erniM*yoi!;u ııllaştııımiaısı içim 
Deniz ulaştııtması için 
Sağlık için 

Bin Tl. 4-
i 

103 400 
432 000 u 

6 000 ̂  
975 
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1. TÖDD nin 1972 - 7982 yatırım planı : 
Tutarı 

(Bin Tl.) 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
«) 
h) 
ı) 
.i) 
k) 

Yol yenilenmesi O 512 
Telekomünikasyon ve sinyalizasyon 
Yolla ilgili diğer yatırımlar 
Dizel anaihat lokomotifleri 
Dizel manevra lok. 
Yolcu vagonu 
Yük vagonu 
iCenle ilgili diğer yatırımlar 

iFabrikalar yatırımları 
Limanlar 
Diğer yatırımlar 

Toplam 

9 

520 
124 
855 
915 

Km. 

adet 
» 
» 
» 

o o 

2 
o 

1 

12 

506 859 
763 978 
244 379 
056 092 
•208 648 
612 470 
387 876 
183 891 
232 103 
10-9 850 
372 366 

678 504 

111 - DENİZCİLİK BANKASI T. A. O GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A) Kuruluş :; 

Denizcilik Bankası T. A. O. 5842 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Balkanlar Kuırulunun 20 . 2 . 1952 tarih ve 3/14411 sayılı 
Kararı ile onaylanan anasözleşmesi hükümleri dairesinde 1 . 3 . 1952 tarihinde bir anonim ortaklık olarak kurulmuş olmakla beraber, 440 sayılı 
Kanunun şümulü içine alınıp aynı zamanda «İktisadi Devlet Teşekkülü» hüviyetini de iktisabetmiiştir. 

B) Görevtei : 
1. Türk ve yabancı sularda yolcu ve yük nakliyatı yapmak, 
2. Boğazlarla, Türkiye kıyılarında muntazam posta seferlerinin uğrağı olan yerlerdeki isıkele, rıhtım, ve kanallardan 3004 sayılı Kanun gere

ğince Bankaya verilecek olanları işletmek, 
3. Van Gölü İşletmesini özel kanuna göre işletmek, 
4. Karadeniz Boğazı ve Haliç'te, Marmara denizinin bâzı kıyılarında, İzmir körfezinde makiinalı ve motorlu araçlarla yolcu nakli ve araib'a 

vapurları, feribotlar ve benzeri özel araçlarla yük nakli işlerini tekel şeklinde yapmak. 
5. İstanbul, İzmir, Trabzon ve Giresun liman hizmetleri ile gemi ve diğer deniz araçlarını inşa, tamir ve havuzlama işlerini ifa etmek, 
6. Denizde can ve mal emniyeti, kıyı emniyeti ve gemi kurtarma yardım işlerini yapmak, 
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7. Bankacılık hikmetlerini yerine getirmek, 
8. Yalova Kaplıca ve tesislerainli işletmek, 
olarak özetlenebilir. 

IC) idari foüımyıe : 
1. Ylönieiltîm. Kunılıu : 
(Bakanlar Kurulunca tâyin edilen Genel Müdür Başkanlığında Genel Müdür muavinleri, Maliye1 vo. Ulaştırma bakanlıkları temsilcileri ile işçi 

temsilcisinden ibarettir. 

2. TeşlkİEt : 
Genel Müdürlüğe ilâveten 5842 sayılı Kanunla kuruluşıa verilmiş bulunan görevleıı yapan İşletme Müdürlükleri, Haliç, Oamialtı, tsltinye, Has-

köy ve Alaybey tersaneleri ile bankacılık faaliyetlerini yürüten 36 şube müdürlüğünden müteşekkilidir. 

3. Beröotmed diımumı : 
1970 

Kadro 
adet 

3 283 
503 

1 783 

1 407 
4 473 
8 569 
153 

•Orta. 
adet 

2 915 
500 

1 699 

1 377 
4 419 
7 395 
104 

1971 
Kadro 
adet. 

3 316 
522 

1 794 

1 436 
4 529 
8 645 

-63 

Orta. 
adet 

3 008 
503 

1 738 

1 374 
4 404 
7 123 

55 

1972 
Kadro 
adet 

3 316 
522 

1 794 

1 436 
4 529 
8 645 

63 

Kara personeli' : 
ıBüro memurları 
İskele personeli 
Müstahdem 
Gemi adamları : 
Zabitler 
Tayfalar 
İşçiler 
Geçici personel 

Toplam 20 17.1 18 409 20 305 18 206 20 305 

Talbloda görülen pesonel artışları, bâzı ünitelerde iş hacminin artmış bulunması, bankacılık faaliyetlerindeki gelişme ile yeni şubelerin hizmete 
girmesi' gibi zaruri ihtiyaçlardan doğduğu ifade edilmektedir. 
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D ) Maflî Ibümjyte : 

1. Setfnnajye : 
Bankanın nominal sermayesi (500 000 000) lira iken 23 . 3 . 1971 tarih ve 1381 sayılı Kanunla (1 500 000 000) liraya çıkanlmıştır. Bunun. 

(1 498 300 000) lirası Hazine, ( l 000 000) lirası T. İs Bankası, (300 000) lirası Etibank, (400 000) lirası da T. Ticaret ile T. Emlâk Kredi Bankası 
tarafından karşılanmıştır. 

Sermayenin (1 012 352 981) lirıası tamamen ödenmişse de pek büyük kısmı nakit dışı varlıklara bağlanmış bulunduğundan işletme faaliyet
leri için efektife ihtiyaç duyulmaktadır. 

2. Grdlir - güder dtorunru : 

Gelir 
Gider 

Fark (+ —) 

1968 

814.6 
878.9 

— 64.3 

(1 000 Tl.) 
1969 1970 

818.6 1964.6 
961.1 1.068.0 

— 142.5 — 103.4 

1971 (1) 

1.193.1 
1.220.6 

— 027.5 

1972 (2) 

1,347.0 
1.493.4 

— 146.4 

(1)9 aylık fiilî, 3 aylık tahinim 
(2) 1972 yılı proyraımı 

Banka, 1966 yılı harateolmak üzere, 1963 yılından beri bilançosunu devamlı zararla kapatmaktadır. 

3 , ZRoırlçaJar : 
1973 Ekim sonu itibariyle iç borçların dununu mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

•Ekim 1970 Ekim 1971 

Devlet Yatırım Bankasına 
(Maliye Bakanlığına 
Petrol Offibi (Müterakim) 
iSümerbank 
T. C. Emekli Sandığına 
Banka kredülerii (İş Bankası) 
Devalüasyon neticesi Alk. Kur. farkı 

924 499 058 
.82 974 285 
22 075 400 
3 086 200 
12 431 735 
7 879 190 

782 713 368 
76 577 367 
10 871 758 
3 595 533 
8 387 505 

5 813 766 

Toplami 1 052 945 868 887 959 297 
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Dış borçlar feıe 1971 yılında tamamen ödenmek (suretiyle tasfiye edilmiştir. 

E) İşletime :fiaJa%elt(teı! : 
1. Filonun duruımu : 

Yolcu ve yük Araba Kurtarma 
gemileri vapurları gemileri' Tankerler 

işletmenin adı Adet G. ton Adet G. ton Adet G. ton Adet G-. ton 

Denizyolları 15 71 338 7 10 362 — — 1 892 
Şehir Hatları 49 27 441 17 16 598 — — — — 
İzmir 5 2 585 —• — — — — — 
Van Gölü 5 3 257 — . — — — — — 
Gemi Kurtarma — — —• —• 2 2 066 •— — 

Denizyolları ve Şehir Hatları İşletemesindeki eslki, masrafları fazla ve rantabilitelerini kaybetmiş olan gemiler peyderpey filodan çıkarılarak 
satışları yapılmış olduğundan bugünkü filo yaş itibariyle esfci yıllara nazaran daha müsait bir durum arz etmektedir. 

1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Plân döntemlerinde filo, bir adet açıik yolcu araba vapuru, güçlü bir kurtarma gemisi ve tersanelerde inşa edilen yeni 
araba vapurlariyle takviye edilmiştir. 

Ayrıca Türkiye ile Kıbrıs ve Lübnan arasında tesis edilecek hatta çalıştırılmak üzere bir Noı-vec fi rinasından 3 100 G. tonluk 1 adet fe
ribot satma!ınımış olup, Denizyolları İşletmesinin 1972 yılı sefer programlarına alınmıştır. 

3. Yük ve ytoHcu taışiMaflian : 
a) Yolcu toşumalllairı : 

İç hat Dış: hat 
Yılı Milyon yolcu-Km. Milyon yolcu-Km. 

1970 133 329 76 326 

|b) Yük; tiaşaımıaıları : 
İç hat Dış hat 

Yıllı Milyon ton - Km. Milyon ton - Km. 

1970 52 691 94 783 
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4. Liman hikmetleri 

Yükleme 
Boşaltma 
Aktarma 
'Giren eşya 
Çıkan eşya 

1968 

888 349 
1 591 580 

11 362 
425 341 
430 416 

1969 

905 136 
1 420 662 

12 489 
377 993 
372 600 

1970 

1 008 187 
1 394 549 

14 606 
383 291 
371 048 

T 
1971 

tahmini 

1 090 657 
1 434 454 

16 660 
424 907 
442 508 

on 
1972 

progam 

1 254 900 
1 415 000 

18 100 
429 600 
424 500 

F) YATIRIM FAALİYETLERİ : 

1. Yatınım taarcaansalan : 

Yık Program 
(Milyon Tl.) 

Harcama Nisbet % 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

64.1 
81.7 
97.8 
92.0 
161.3 

45.6 
63.1 
78.5 
92.0 (*) 

71 
77.2 
80 
100 

(*) .9 aylık fiilî, 3 aylık tahmini harcama, tutarı. 
2. Başlıca yaUnmilar : 
a) Pendik Tersanesi inşaatı. 
b) Şehir Hatları İşletmesi için 2 100 kişilik 3 adet motorlu yolcu gemisi inşası. 
c) İstanbul Feribotu (İzmir - Brendizi - Venedik hattı için) 
d ) 1 000 yolcu kapasiteli 2 geminin yurt dışından satınalmması (Marmara ve yakın hatlar lüçiıı). 
e) 1 500 yolcu kapasiteli iki geminin yurt içinde inşası (Marmıarla ve yakın hatlar için). 
f) İki adet kılavuz motoru inşası. 
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IV - (D., B. DENİZ NAKLİYATI T. A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
A) Kulruıluış : 
D. B. Demiz Nakliyatı T. A. Ş. Genel Müdürlüğü Denizcililk Bankasının kuruluşuna ait 5842 sayılı Kanunun taımıdığı yetkiye iktinaden 18.6.1955 

tarihinde bir anonim, şirket olarak kurulmuştur. 

IB) GKirlelv̂ öni : 
1. İç ve dış sularda her türlü yük, hayvan ve ilâveten yolcu nakliyatını sağlamak, 
% İç sularda, kara veya havada kombine veya yardımcı her türlü nakliye işlerini yürütmek, 
3. Aoentalık işleriyle uğraşmak, 
4. Eski ve yeni gemi alım ve satımı, 
5. Gemi kiralama, kiraya verme ve her türlü navlun mukavelelerinin her sıfatla aldıd ve ifası, olarak özetlenelbilir. 

€> idari biinıyef: 
1. TeşMIât : 
1 Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı ile, 5 Daire Başkanı, 12 Müdürlük, Ankara Temsilciliği ve Dış Teşkilât ve aeentallardan müteşek-

feildjDr. 

2. PıetrsoMdl : 

Yıllar 

1968 
1968 
1970 
1971 (*) 

1968 yılına göre personel adedinde artı§ % 20 dir. 
Personel sayısındaki artı§, filoya katılan yeni gemilerin personel ihtiyacı nedeniyledir. 
(*) 30 . 9 . 1971 tarihi itibariyle mevcut personelin % 19 u yüksek tahsilli, % 6 sı lise, % 7 si 

ortaokul, °/c 32 si ilkokul ve % 36 sı da okur - yazardır. 

Memur Müstahdem Zabitan Mürettebat Yekûn 

267 47 409 982 1 705 
287 46 424 983 1 740 
291 47 473 1 088 1 899 
310 54 497 1 184 2 045 

\ 
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D) MaM. !büm(yıe : 
1. Senmıajye 
Kuruluşunda (110 000 000) lira olan ortaklığın sermayesi 19 . 3 . 1971 tarihinde (500 000 000) liraya çıkarılmıştır. 
Tamamen ödenmiş olan sermayenin esıki ve yeni dağılımı şöyledir. 

Ni&beti Hisse tutarı Nisbeti Hisse tutarı 
Eslki Yeni 

Hissedarlar % TL %> T l . 

Maliye Bakanlığı 
Danîzcdli'k Bankası 
Emekli Sandığı 
T. Ticıaret Bankası 
Btibank 
Petrol Ofisi 
T. Emilâk Kredi Bankası 
T. Is Bankası 

, 
51.00 
47.90 
0.32 
0.23 
0.23 
0.23 
0.09 

5G 
52 

, . 
100 000 
100 OOO 
350 000 
250 OOO 
250 000 
250 000 
100 000 

52.10 
24.72 
22.94 
0,07 
0.05 
0.05 
0.05 
0.02 

260 
123 
114 

500 000 
600 000 
70O 0100 
350 000 
250ı 000 
250 000 
250 000 
100 000 

100 00 .110 000 000 100 00 500 000 000 

Sermayenin artırılması dolayısiyle mahsul)edilen borçlara ait faiz külfeti bertaraf edilmiş ve ortaklık önemli dür yükten kurtulmuştur. 
Kuruluşun taşıma kapasitesdlnin artırılması yönünde alman tedbirler ve reorganizasyon sonucu ortaklığın gelir - gider dengesinde olumlu bir ge

lişme kaydedildiği görülmüştür. 

2. Cteflffir - güfdler duruMTU : 
Yıllar 

1968 
1969 
1970 
1971 (İş Prog.) 
1971 (İlk 6 ay.) 

Gelir 

193 463 434 
194 981 515 
311 400 990 
490 727 000 
273 783, 847 

Gider 

202 453 258 
220 968 231 
299 989 198 
476 827 000 
251 820 991 

Kâr - zarar 

— 8 989 824 
— 31 986 616 
+ 11 411 792 
+ 13 900 000 
+ 21 962 856 
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E) işMme faailiiiyidfclieTi : 
Teşekkül filosu 37 kuru yük gemisi ve 5 adet tarike r olup, toplam taşıma kapasitesi 427 892 l)WT. dur. 
Mlonun hatlar itibariyle 1970 - 1971 yılları faaliyeti aşağıda gösterilmiştir. 

Taşınan Geliiır Taşınan Gelir 
Hatlar Sefer adedi yük (ton) Tl. (OOO) (Sefer adedi! yük (ton) Tl. (000) 

Amerika 
Korutinant 
Akdeniz 
Adriyatik 
ferdemi r 
Tanker 
A. Sülfrik 
Tramp 

Toplanı 

20 
44 
11 
34 
274 
89 
21 
26 

519 

263 226 
279 087 
38 109 
60 619 

1 561 238 
1 802 916 

57 847 
294 113 

4 357 155 

96 722 
61 901 
7 646 
12 006 
17 597 
61 046 
5 592 
24 720 

287 230 

37 
64 
14 
28 
277 
116 
— 
41 

577 

289 300 
318 645 
33 900 
78 241 

l 555 60O 
2 303 400 

— 
351 770 

4 930 856 

189 936 
123 827 
Tl 855 
10 943» 
17 200 
68 613 

— 
58 604 

480 987 

Not : 1970 yılı dövizli gelir (73 607 100) Tl. dır. 
1971 » » » (104 279 890) Tl. dır. 

1972 yılında filo kapasitesinin 322 000 DWT ilâvesiyle 749 892 DVVT na ve taşman yükten elde edilen gelirin 1971 e göre (74 022 000) TL 
fazlasiyle (555 000 000) Tl. na ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı üzere teşekkül gemileri Türkiye - Amerika, Kontinant, Adriyatik, Akdeniz, Erdem ir hatlarında çalışmak
ta ve Tramp seferleri yapmaktadır. 

F)' YaJtıınlm faıaliilyietıleıri : 
1. 1971 yıla yaltınmıliaın : 
1971 yılında öngörülen yatırını miktarı (540 700 000) lira olup 9 aylık gerçekleşme % 56 ile (303 925 000) Tl. dır. 
a) 2 760 I)WT lıık 4 adet köste rin tekne inşası tamamlanarak denize indiril m iş olup, 1972 yılı Mayıs ayından itibaren peyderpey hizmete 

girecektir. 
1)) Yurt dışında inşa ettirilmesi 1969 yılında, mukaveleye bağlanan 10 gemiden son 4 ü yıl içinde filoya katılmıştın-. 
e) 25/35 000 1)WT lıık 2 adet dökme yük gemisinin sipariş işlemleri 1972 Nisan - Temmuz aylarında teslim edilmek üzere tamamlanmıştır. 
d) 15/17 000 1)WT Iuik 2 adet cevher gemisi ile 4 500/6 000 I)WT luk 2 adet lamı yük gemisine ait projelerin temini için gerekli teklif

ler alınmış ve değerlendirilmesine devanı edilin ektedir. 
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2. 1972 yıllı ya'tomlaırı : 
1972 de öngörülen yatırını miktarı (248 000 000) Tl. olup, 
a) 1 200/2 700 DWT luk koster (4 adet) 
b) 15/17 000 I)WT luk 3 adet cevher gemisinin yurt içinde inşası gerçekleştirilecektir. 
Öngörülen yatırıma ilâve olarak Yüksek Plânlama Kurulunca : 
80/120 000 DWT luk 2 adet tanker, 
25/35 000 DWT luk 2 adet dökme yük gemisi, 
t4 500/6 000 DWT luk 2 adet tankerin 1971 yılı programına ilâvesi kararlaştırılmıştır. Gemilerin dış kredilerle temini veya peşin ödemenin 

tütün ihracı suretiyle temini öngörülmüştür., 

V - TÜRK HAVA YÜLLAIU A. O. GIİNHL MÜDÜRLÜMÜ 
A) Kuruluş : 
Yurdumuzda ilk hava ulaştırma, teşebbüsü 1933 yılında faaliyete geçmiştir. 
Meydan ve uçak işletmeciliği 2 . 5 . 1955 tarihinde ayrılarak 0(523 sayıJı Kanunla THY Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

B) Görevleri : 
1. — THY A. O. Gen'el Müdürlüğünün a im. görevi; Türkiye içinde ve dışında yolcu, posta, hayvan ve eşyaya mütaallik her türlü hava nakliyatını 

yapmak ve bu meyanda ; 
2. — Ortaklık ve diğer hava. yollarına ve nakliyat isleriyle iştigal eden sair hakiki ve hükmi şahıslara ait uçaklarla diğer nakil vasıtaları için bilet 

yi- hamule senedi satmak ve bilet satış mahalleliyle hava nakliyatına, ait depolar tesis etmek ve işletmek. 
3. H-ava nakliyatii ile alâkalı her türlü teçhizat ve malzemeyi ikmal etmek ve bu maksatlar için hangarlar, depolar, tamirhaneler tesis etmek ve iş-

- I e tir ek. 
,Ş Hava nakliyatı ile alâkaılı, yolcuların, postanın hayvanların ve eşyanın nakli için her nevi otobüs, otomobil ve kamyon işletmek, olarak özet

lenendir. 

Ç) İdari Bünye : 
I. jvîerkez teşkilâtı ; 
î .(Tenel Müdür, 1 Genel Müdür' Yardımcısı ve 16 Üniteden ibarettir. 
THY 108 saydı Kanun icabı olarak teşriî organın murakabesine tabidir. Kuruluş Kanununun 11 nci maddesi gereğince Maliye ve Ulaştırma Ba-

. kahbklari ortakluğın bütün hesaplarını doğrudan doğruya veya liaş'bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu marifeti ile tetkik ve teftişe salahiyetlidir. 
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2. (lörevli personelin yıllar itibariyle dağılımı şöyledir. 

Yoillaı-

1969 
1970 
1971 

İdareci 

107 
117 
110 

Uçucu 

268 
282 
345 

Teknik 

461 
632 
613 

Büro satış' 
t ı-aük 

894 
1 089 
1 285 

11 izmetli-

70 
76 

104 

Mini ka veli
ler 

14 
7 

1! 

İşçi 

530 
559 
505 

Toplam 

2 344 
2 772 
2 973 

Wul.on.un koltuk kapasiteni ve setin* adediniın artırılması sımıtcn ö /ellikle uçucu ve büro, satış ve trafik peı*None:li istihdamında normal bir artış ol 
dıığu g"örİLİımekt(!'(lir. 

1969 yılına &'öre istihdam kapasitesindeiki artış % 26 dır. 

D) Malî bünye : 
Kumlusunda (60 000 000) lira olan Ortaklık sermayesi 1968 tarihinde (200 000 000) liraya erk ani mistir. 

Tamamen ödenmiş olan sermayenin dağılımı şöyledîr. 

Maliye Bakanlığı 
PTT 

TCDD 
110 ACI 
Düğerleri 

1972 yıllında satnıalınması 'kat a. rl aştırıl an 4 adet jet uçağınım proje tutanından. (120 000 000) liranın Ortakh'k imkânları ile karşılanması öngö
rüldüğünden Ortakh'k naldt im kanla ninni artırılması ve 4 uçağını borçlanmaları ile sermayesinin 6 misline çıkacak olan borç yekûnunun kuruluş Kanu
nu hiükümi!erine aykırılığmı önlemek gayesiyle Bakanlar Kurulunun 15 . M . 1971 gün ve 7/3471 saydı kararı ile sermayenin (900 000 000) liraya 
yükseltilmesi kaı*a riaştı nlmıştır. 

Taahhüdolunan 

194 689 800 
1 000 000 

100 000 
3 920 000 

290 200 

200 000 (XX) 

Ödenen 

194 «89 800 
1 000 000 

J00 000 
3 920 000 

290 200 

200 000 000 

% 

97.3449 
0.5000 
0.0500 
1.9600 
0.1451 

100 

http://Wul.on.un
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Aşağıdaki gelir - gider tablosunun tetkikinden de anla.şılaeaf;ı üzere kuruluş devamlı bir gelişme 
1972 (Program) 

(İo.liı- Tl. Gider Tl. Kâr - zarar 

1968 174 720 »58 İSO 090 987 -^ II 1570 029 
1969 248 938 96.1 238 22(5 508 -f 10 712 453 
1970 352 710 914 341 017 892 + ,U 693 022 
1971. (x) 602 847 000 577 847 000 + 25 000 0C0 
1972 (Program) V 40 223 210 

(x) 10 aylık fiili 2 aylık tahmini neticelere göre hesaplanmıştır. 
E) İşleitaııe (faaliyetleri 
Ortaklığın uçak filonu 
7 adet F 27 
1 ». Viscount 
8 » 1)0-9-30 
1 » D(^9d0 (kiralık) 
3 » Boeing 707 (Ikirallık) 

olup arz edilen koltuk 1 750 adet ve koltulc - Km. 2 000 000 000 «lir. 1970 - 197Î yılarında arz edile 
gelişme aşağıda gösterilmiştir. 

Arz edilen koltuk - Km. 

1970 1971 ,%ı 1972 programı 

İç hatlar 465 986 057 615 987 000 + 32 798 342 000 
DTS hatlar 732 691 090 1 203 513 000 + 64 1 535 9.14 000 

1 198 677 147 1 819 300 000 + 52 2 334 256 000 
Taşımın üeretJİl yolcu sayısı 

İç hatlar 814 410 000 1 071 198 016 +, 32 
Dış hatlar 283 781 000 451 305 523 + 59 

Toplanı 1 095 191 000 1 522 503 539 + 39 

dedir. 

k - Km. ve taşman üeretii yolcu - Km. deki 
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Tablolar incelendiğinde, arz edilen koltuk - Km.. itibariyle 1970 yılına nazaran .11)7.1 de iç hatlarda <% '*2, dış ha'tl-ania % b'4 oran'J*da kapasite ar-' 
tiişu sağlanması na mukalbi'l yelen yükleme faktör!erinin (ücretli yolcu - Km. nin arz edilen koOûlk- - Km, ye oranı) (/c Öo olaraik ,muhw.£aza edilerek 
iç - dış haıtlarida ücretli yolcu Km. lerdc ayın şekilde arhş sağlanması THY. ııııı henüz is/ba .nokta* s* adan e>k uzaklarda olduğu ani aş ılımaktadır. 

F. Y.aıtiTim f aıaliyetıl'eri : 
1. 1971 yıüt yıatıınımları : 
Oı t aklığımı 1971 yuh yatırımı (286' 681 985) Tl. dır. İki mik'tar yıl içinde imzalanan kredi andiaş'miaLsındatV tem in edilmiş olup satın alınıp 1971. 

yılı içerisinde hizimete verilen 4 adet T)G - 9 Jet uçağının 1974 yılı ödeneğine aittir. 
Aynıca yer nakil vasıtalarının yenil'enımeisi ve feknik idame yatırının ola'rak (18 İKfO 000 000) lira. sar f edil mistir. 
2. 1972 yılı yıatınmlaîı : 
a)1 41 izm et! erin idatmesi için lüzumlu uçak ve teçhizatına, atelye ve yer teçhizatıma, yer nakli vartalarına ait yedek parça ko'mpouent ve kü

çük takımların satın alınması için (291 759 000) Tl. 
b) Yeşilköy iç hatlar yolcu terminalindeki s ıkışukiığı önlemek içki binanın aprona doğru genişletilmesi ve yan tarafına' büro yapılması için 

(:i 000 0(1)) Tl. 
c)i İslam'bul, Ankara, tamir Hava alaniarma kargo binası yapımı ve'kargo teşkilâtı için t> adet üçer tonluk kamyonet alumı için (2 241 OVA}) Tl. 

olmak üz e re cem'an1 ('.15 OOO 000)' Tl. lıik yatırını yetkisi öngörülmüştür. 
d) .1.972 yıllında ayrıca dış kredilerle sağlanmak üzere 4 adet Jet uçağı ahnmaısı Yüksek Plân lama Kurul unca karanlaştırıbuıştır. Proje bedeli 

((iti) 000 '000) Tl. dır. 

Ttekilif ve Tamenaıileir : 
A. CrEoıel : 
'1. Ulaş'tınmaı Bakanlığının, Türkiye kin Ulaştırma: '»o ılımlarına hakim, uygulama politikasını tevhit eden, ulaştırma eJkouomtei ile ilgili araştır

malar yapan, sistemler anasımdaki denge ve koordinasyonu sağlayan d alı a- güçlü bir hüviyete kavuşturulması içini yapılan1 çalışmalara hız verilme
lidir. 

2. Bakanlıkça hazırlanıp Millet Mecfkiue tevdi edilmiş- olan aşağıdaki kanını tasarılarımın öncelikle ele alınması ve bunlardan kuruluş ka
nunlarının idari reform i ilçelerime uygun olarak kaniiııtılaştınlması yararlı görülmektedir. 

a) Ulaiştırma Bakamıbğı Kuruluş Kanunu Tasarısı 
b)' PTT İdelıme'si Kuruluş Kanamu Tasarısı 
c) TODI) İşletmesii Kuruluş Kanunu Tasarısı 
d}r Türk l)eniz<yolları İşletmeci Kuruluş Kanunu Tasarısı 
e) Devlet Denizciılik Akademisi Kamunu Tasarısı 
t') Telsiz Kanunu Tasarısı 

http://sa.glaunia.si


36 — Ulaştırma Bakanlığı — 719 — 

g) Povslta Biriktirme Sandığı Kamunu Tasarısı 
h) 3oî39 Sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkımda Kanun tasarısı 
i) Van dölü İşletmesinin TODD'ye devri hakkında Kanun tasarısı 
ö\ (Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığa tevdi edilmiş olan Devlet Limanlar İşletmesi Kanım ta sarısı iK Devlet Cemi İnşa Kurumu Kanunu ta

sarısın mı Lsür'atle Millet Meclisine intikali sağlan malıdır. 
4. Karayolu Ulaştınımaçı lığını tanzim edecek hizmet ve teşkilât Kanunu çalışmaları sür'ati e tamamlanmalı ve Millet Meclisine tevdi edilmelidir. 
5. Ulaştırma Kamu kuruluşlarımın yorucu ve yıpratıcı hizmetlerinde çalışan personeline 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine 

göre «Fiili hizmet zammı» verilmesi hususunda Ba'kanlıkca bir kanun tasarısı hazırlamnıaılıdır. 
(5. Çeşitli ihtisas dallarında personel' istihdam etme zorum! uğunda bulunan balkan lığın mevcut personel statülsü ile mütehassıs eleman temin 

etmesinin -mümkün! olmadığı anlaşılmıştır'. Bu nedenle bakanlığa sözleşmeli personel istihdam etme yetkisinin verilmelsi gerekli görülmüştür. 
7. Personel Kanununun uygulanmasındaki güçlük nedeniyle •münhal kadrolarım kap at ulama dığı ve dolayısiyle işlerin aksadığı ımüşahatde 

edilmişti!'. Hizmet e alınacak personelin müktesep halklarına g'öre bâzı kadroların torba kadrodan değiştirilmesi gerekmekte, bumu m formalite
leri ise çok uzu n zaman aldığından yeni personel temimi imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle formaliteler basitleştirilmeli veya Bakanlığa yetki 
verilmelidir. 

8. TCDD ve PTT gibi teşekküllerde, fikrî mesaiden ziyade bedenî mesai yapan düşük dereceli personel istihdamı zorunluğıı vardır. Başlan
gıçta 15 ve 16 ııscı derecelere girebilece!k bu gibi personelle verilebilecelk ücret benzeri pozisyonlarda çalıştırılan işçilere nazaran % 50 oranında 
düyüktür. Bu nedenle 657 sayılı Kanunda tesibit edilen aısgati ücretlerin yeniden ele alınarak dü zeııleumesimde yarar görülmektedir. 

9. İ.'thal ve İhraç mallarının büyük bir kısım inin' Türk Bayraklı gemilerle taşınımasın] sağlaya cak tekinini er sür'atıle alınmalıdır. 
1!0. Gümrük resmi ve formaliteleri. Ulaştırma kamu 'kuruluşlarınım işletme ve yatırım faaliyetlerini aksattığımdan bu kuruluşların ithal ede

ceği malzeme ve teçhizatın gümrük resmi ve formalitelerin/den muaf tutulması sağlanmalıdır. 
11. Yüksek Denizcilik Okulunda mevcud'olan münhal öğretmen kadrolarına tâyin yapılama ması ve öğrencilerin gerektiği şekilde yetiştirile-

bihneleri içini ünivemit elerle denizcilik işletmelerinde mevcut Mühendis ve denizcilik alanında ihtisaK sahibi elemanlara ek ders görevi verilmesi 
zorun.']uğn 'karşısında, kadro karadığı olarak 12 111 Yüksek Denizcilik Okulu Aylıkları maddesi me konulmuş olan (-> 965 976) liralık ödenekten 
(140 000) liranın tenzili ile 12440'ders görevi lir retle:'i maddesine aktarılması suretiyle mezkûr madde ödemeğimin (144 500) liraya yüksetülmesi 
temenniye şayan görülmüştür. 

B, Halberleşme Hizmetleri : 
1. PTT İşletmesi Oenei Müdürlüğü yaltırımla rı için yapılan ydli'k tahsisler yurt ihtiyaçların]!! çok altında olduğundan gelişmeler yeterli sevi

yede olamamaktadır. Bu nedenle yıllık yatırım 'tahsislerinin artırılması veya başka finansman ka.ynakla.nmn bulunması zorunlu görülme'ktedir. 
2. Şehiritçi telefon şelb ek el erimin ıslah ve tevsii ile .konuşmaların tatmin edici bir seviyeye getirilmesi sağlanmalıdır. 
:î. Havai hat ve R/L sistemi erinini müsait olduğu bölgelerde şehirlerarası konuşmaların oto m atikhale getirilmesi temin edilin elidir. 
4. Telefon hizmetlerinim köylere ulaştırılması için gerekli etütler yapılmalıdır. 

http://ka.ynakla.nmn
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5. Kurudan m'üderrı eğitim'merkezi faaliyetleri memnuniyetle kaı-şılanmıştır. Arıcaik büyük çapta peraone! istihdam eden PTT için eğitim 
merkezinin kapasitesi yelte ili görülmemiştir. Eğitim merkezinin gel işti rilmclsl ve bölgelerde de de stekleyiei eğitim teslislerinim 'kurulması sağlauma-
ıl idi r. 

ö) ©enDiıryol'u ulaştırması : 
k TOBD'nin halen uygulamakta olduğu yolcu ve yük taşıma ücret tarifeleri, genellikle marjinal' maliyetlerin a İt MI da bulunduğu ifad»ş 

ediHmektedir. Marjinal maliyeti]er hesaJbedilmeli v e tarifeler buna göre düzenlenmelidir. 
'2. 'i.'JSl saydı Kanunla TÖDD İşletmevsinin sermayesi 8 milyar Tl. sına çıkarılmış ve yol yenileme ve bakım masraflarının da Ulaştırma 

Bakanlığı Bütçesinde yer aLması öngörülmüştü r. Kanunun getirdiği hükümler malî bünyede büyük bir ferahlık yaratmış olmakla bera
ber, toşelk'küiü zarardan: kurtaracak olan yeni yatırımlara gidilirinim esi içini yeterli finansman sağlanamamaktadır. Bu nedenle yol yenilen
mesi. ile çeken ve çekilen araçların temininde pirim hedef]erinin gerisinde 'kalnn!maktadır. Y u r t u'la'çhrmntundaki önem1! göz önüne alınarak 
T(ll)i) yatırımları için yeterli finansman imkânları sağlanmalıdır. 

TÜDD'nin anayatıırıımları ilcin Dünya Bankasınca' ya.pıîma-sı öngörülen dış fin'aıusüua.iiM. pa. ralel oılara'k gerekli iç finansmanın 'zamanında 
sağlanması ıbüyüık bir önem arz etnıeiktedir. 

:;. TCDD bünyesinde bulunan Demiryolu imalat Sanayiinin daha* ranıa'b! bir şekilde- çalışabilmesi için Ulaştırma Bakanlığına bağlı özerk 
bir kurmuş halinle getirilmesi sağlamimıa'hdır. 

4„ 1980 yulma kadar buharlı işletnıedea die'-rîii iş'lclmcye geçiş plânlanmıştır. Buharlı iş leJme, deaıiııyoılhırının zarar nedenlerinin ba
şında yer ahmaktadır. Bu İtibarla di ese M i işletmeye geçl-J süresini asgariye indirecek trtfbir !'•:* üzerinde önemle durulmalıdır. 

5. Teknik ö'mrünü doldurmuş' demode yük ve yolcu vagonları, işıletme maliyetlerini artn-ma'sı ve trafiği a kısalması nedeniyle büyük 
ölçüde işletme zararına yo] açmaktadır. YÜk ve yolcu vagon parkının modern ve gelişen t, eknolojiye uygun araçlarla yenilenmesi ve tak
viye edil'mesi gerekmektedir. 

0. Yeterli sayıda teknik eleman ve kalifiye işçi temini ve mevcutların muhafazası içim g e; vl;li. tedbirim-alınmalıdır. 

D) Deauiız ulaşıtınmıası : 
1. Türik Deniz Ticaret Filosunun- geliştiril nıe-siı aınaciyle yapılan hamileler memnuniyetle müşahade edilmiştir. Ancak, Denizcilik Ban

kasının filoısunda bulunan genellikle yaşlanmış ve ranltalbil it esini kaybetmiş miks gemiler büyük işletme» zararlarına yol açmaktadır. 
İç ve dış sularda gemilerimizle yapılan yolc u taşııma kırının üç tarafı sularla çevrili yurdumuzun turizmi yönünden taşıdığı önem göz 

önünde bulundurularak Denizcilik Bankası filosunun modern ve yeni gemilerle teçhizi zorun lu görülmektedir. 
2. Denizcilik Bankasının anafonksiiyonu ile il gisi bulunmıyan Yalova. Kaplıcaları ve Liman Lo kaınita«ımm uygun görülecek başka kuruluşlarla 

dövri üzerinde önemle durulmalıdır. 
1$. 'Personel masraflarında tasarrufu sağlıyaca'k tedhirlerin biran evvel alınması ve ihtiyaç* fazlası personelin bir prolgra m dâhilinde azaltıl-

mas ı gerekm'ektceli r. 
4. Dış seferlerde tahmil, tahflüye ve beklem e sürelerini azaltacak tedbirler alınmalıdır. 
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F) Hava ulaştırması : 
1. THY Fil olsunun takviyesi yolunda yapılan çalınmalar ıncmmııniyetle karsılan'mışftır. THY filosundaki F 27 uçaklarının teknik ömürle

rini 1974 yılında dolduracağı anlaşılmaktadır. 1> u nedenle 1974 yılından sonra, tamamen yenilenmiş olacak olan THY filosunun uçuş prograım-
larma paralel olarak hava meydanlarının geliş tirilmesi ve teçhizi gcrekm'ektedir. 

2. THY A. O. bünyesinde bir «Okarter» Şirketi kurulması yolunda yapılan çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılmalıdır. 
o. Personel, yolcu ilişkileri arzu edilen seviyeye ul aşama (lığımdan haklı şikâyetlere konu olrtnya devam etmektedir. Personelin seçimi 

ve eğitimi üzenimle daha öncemle durulmalıdır. 
4. Yur t i ç i ve yurt dışındaki satış büro v e terminallerinin faaliyetleri yeniden 'düzenlenmeli ve daha verimli hale getiriıl'melidir 
Çok çeşitli ve geniş bir alanı kapsı-yan, U laşti!' u;ı Bakanlığı faaliyetleri ile ilgili olarak kısa zamanda yapabildiğimiz i ne elemle sonuçlarını 

özet halinde yukarıda belirtmiş bulunuyoruz. 
Keyfiyeti saygı ile arz ederiz. 

'3.1. 1972 
Kütahya Senatörü Erzurum Milletvekili Malatya Milletvekili Sivas Milletvekili 

î. Stem Erdinç Rasim Cinisli Mustafa Kaftan Ekrem Kangal 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

DLTLLT MEMURLARİ AYLIKLARI 
Kesim toplamı 

12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Yüksek Denizcilik Okulu aylıkları 

13 000 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

YABANCI UZMANLARLA YARDIMCI
LARI ÜCRETLERİ 

12.250 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
SÖZ L RŞ M E Lİ PERSON K11 ÜCRETİ JERI 

J2.260 Sözleşmeli personel ücreti 
İŞÇİ ÜÜRLTLERİ 

12.280 İşçi ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 

000 

225 005 

(il) 
T) 
10 

000 
000 
000 

710 766 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Dira 

12 000 

20 223 851 

Ki 257 875 
:i 005 076 

3 

1 

1 

12 

23 896 

000 

122 

12 000 

20 083 851 

16 257 875 
3 825 076 

3 

1. 

1 

12 000 

23 896 122 

3 201 789 

101 304 
4 500 
36 000 

3 20Î 

101 
4 
36 

1 

789 

304 
500 
000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumlan kesenek ve 

prim ıkarşılıMan 
DİCîFAİ SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 îş fjfiiçlüğii, iş riski ve iş teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumivet veri üdenetn 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.81! Sürekli görev yolukları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

!50 000 
1. 
1 

1 

1 

lamı 
Hükümete. 

Madde 
Lira 

77 850 
1 

2 932 632 

1 

49 500 

25 001 

15 
10 

1 
000 
000 

460 752 

20 000 

1972 yılı için 
e itsiteınıeıı Komisyonca kaibul edüHen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

20 701 

16 200 
4 500 

449 775 

77 850 
i. 

2 932 632 

49 500 
1. 

160 701 

16 200 
144 500 

449 775 

18 000 !<S 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ıJENETÎM: YOLLUKLARI 

12.821 Mıııetlişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları Nidamı : 288 002) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : Kil 773) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALEVL 
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
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1072 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira "Lira 

(İO 

200 

5 

000 

1 

000 

1 
000 

:>(> 2^0 oo ooo 

1 î 

100 000 200 000 

;> ooo j 
2 ooo :, ooo 

o ooo r> ooo o ooo 

oo ooo 4 i r n ıı 771 

07 500 25 OOO 25 000 

ı 1 1 
75 000 05 000 05 OOO 
40 000 1 l 

1 033 000 1 380 000 1 380 000 

305 000 430 000 430 000 

50 OOO 164 000 64 000 
55 000 J30 000 130 OOO 
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[adde Ödeneğin cesidi 

13.130 Döşeme ve demirlbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Baikanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

— 725 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

75 000 
40 000 
75 000 
10 OOÖ 

Hüküm ete e ist ene n 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1(00 000 
43 000 
.85 000 

8 000 

Komisvonea kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira l i r a 

100 000 
43 000 
85 O0O 

8 000 

80 000 107 000 107 000 

20 
20 
35 
5 

000 
OOO 
000 
000 

65 
70 
2 

000 
000 
.500 

30 000 
m 
45 

5 

000 
000 
000 

30 
27 
45 

5 

OOO 
000 
000 
000 

75 000 75 000 75 00O 

137 500 273 000 273 000 

430 000 
140 000 
3 000 

195 500 216 000 218 000 

130 000 
140 000 

3 000 

12 750 7 500 7 500 

34 000 43 500 43 500 



Ulaştırma Bakanlığı — 726 — 

Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul ediıl'en 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira (bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGİLÎ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
[gerektirdiği .giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EÖİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

148 750 

240 000 

2 500 

1 002 

1 000 
1 
1 

33 504 

165 000 

279 000 

1 000 

1 

1 

10 002 

10 000 
1 
1 

31 004 

165 000 

279 000 

000 

10 002 

10 000 
l 
1 

31 004 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZ
METLERİ GİDERLERİ Kesim toplamı 

LİMAN İDARELERİ GİDERLERİ 
14.611 Mayın yoketme 'giderleri 

SİVİL HAVACILIK GİDERLERİ 
14.651 Uça'k kazaları giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ Kesim toplamı 

YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU Gİ
DERLERİ 

15.261 Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma ıgiderleri 
15.263 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.265 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.|266 Malzeme alım ve giderleri 
15.267 Yiyecelk abm ve giderleri 
15.269 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil, giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

— 727 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm tloplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Liira 

30 000 20 000 20 000 

10 000 

20 000 

1 671 500 

#>0 000 
10 000 

lü'6 '500 
200 000 
40 000 
575 000 
80 000 

1 671 500 

155 002 

2 000 

18 000 

2 045 000 

4018 000 
20 000-

'572 000 
220 000 
40 000 

'665 000 
120 000 

2 045 000 

150 001 

2 000 

18 000 

2 045 000 

408 0O0 
20 000 
572 000 
220 000 
40 000 
005 000 
120 000 

2 045 000 

150 001 

60 002 35 001 35 001 

25 000 25 000 25 000 
1 1 1 

35 001 10 000 10 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

,16.810 Bina onarımı 
16.820 'Malkina ve teçhizat onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 728 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

95 000 

80 000 
15 000 

.13 000 

7İ10 »706 

1 -0313 000 

33 504 

1 lG7il 500 

1(515 00)2 

3 615 772 

1972 ; 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

115 000 

(100 000 
15 000 

:12 000 

23 896 1İ32 

!l 380 000 

31 004 

2 0)45 000 

İSO 001 

27 514 127 

iı için 
Komisyonca kabul .edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

115 000 

100 000 
15 000 

12 000 

23 890 122 

II 380 000 

31 004 

2 045 000 

1150 001 

27 514 127 

/ 
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Bölüm Madde ö doııc'nn ÇCKIÜI 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bolüm, toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul .ediflien 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 

Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacaktır.) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 

2 350 000 

2 #50 000 

515 000 

515 000 

2 485 000 

2 485 000 2 485 '000 

2 485 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yıh için 
1971 ödeneği Hükümetçe üstemen Komisyomca kaibul edüHen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

7 - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 25 000 

0 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 25 000 

II - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 20 295 000 20 295 000 

33.200 i). B. Deniz Nakliyatı T. A. S. (Jeııel Mü
dürlüğünün İpar gemilerinin yedi âdilli-
ğinden doğan alacakları karşılığı 20 295 000 20 295 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 550 000 447 720 000 447 720 000 

BA0IM.S.LZ BÜTÇKLÎ İDARE LKRE 
ÖDEMELER 

34.210 TCDD nin yol yenileme, bakım ve tamir 
masrafları 447'000 000 447 000 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 550 000 720 000 720 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 1 47 000 47 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

33.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.7.10 Bakanlık memurlarının öğle yemeklerine 
yardım olmak üzere (TCDD Yardım San
dığına) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geeen 
yıllar boreları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSAI) 1 TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

25 000 

550 000 

30 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca ka(bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

47 000 

457 000 

457 000 

57 000 
400 000 

20 
447 

295 
720 

47 
457 

000 
000 

000 
000 

47 000 

457 000 

57 000 
400 000 

457 000 

20 
447 

295 
720 

47 
457 

000 
000 

000 
000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 605 G01 468 519 000 468 519 000 
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Rapor 

Çalışma Bakanlığı 19712 Malî yılı Bütçesi Roparu 

Bıit^e Karma Kömfeyonu Başkanlığına 

GttlŞ 
23 . 1 . 1.94)6 tarihli ve 48411 sayılı Çalışana Bakanlığı Kuruluş ve ıgörevleri hakkındaki Kanununun 1 nci maddesine göre; Çalışma Bakanlığı, 

çaluşma hayalının' düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyelerinin yülkseltil-rnesi, ealışanlarıla çalıştıranlar araismdaki münaseJbetlerin ınıemleket ya
rarına aihenklentüriİtmesi, memleketteki çalışma gücünün, genel refahı artıracak Surette verimli kılınıması, tam çalıştırma ve s'osyal güvenliğin 
sağlanması ile görevlidir. 

•( röı-ov'l-'eı-i hu şekilde belirtilen Çalışma Baka ıdığının, 1972 malî yılı Bütçesi toplam oılarak (75' 014 (105) liradır. Bunun (.% 9.18 712) lirası 
cari harcamalar, (2 2'T> '(XX)') lirası yatırım harcamadın ve (35 840 29C>) lirası da sermaye teşkili ve transfer haream'ai arından ibarettir. 

.1971 bütçesine göre ilk naza'rda cari barca malarda (28 415 038) liralık bir artış olduğu görülmekte ise de bu dimini, aylıklar, emekli ke
seneği karşılıkları gibi personel giderlerinin -gecen yıl bütçesine (i) lira olarak konmasında n ileri ge'lımektedir. Bu sebeple yolluklar -dışın
daki personıe! giderleri hariç cari harcanın la '" 1971 ve 1972 malî- vınlar ı ifiıbariyle mukayese edilecekti:'. 1972 uva'Iî yılı Bütçesinde cari har-
canıa'lar üzerinde titizlikle durulması nedeniyle bu mukayese önem kazanmaktadır. 

Çahşnı'a1 Bakanlığının yolluklar dışındaki pe rsoıml giderleri hariç cari harcamaları 1971 nıa'lî yılında. (7 7f>1!)' 7-12) lira olduğu halde, bu mik
tar .1972 yılında (463 015) liralık bir artışla (« 21). 767) lira olarak tesibit edilmiştir. 

Bu fark a'neak posta - telgraf ve te'leion gid e il erindeki artışı karşı lıyabillmektedir. 
Çalışjma Bakanlığın MI yıllar itibariyle bütçe'sinin tanı ohırak mukayesesini yapalbülmek için, Bakanlığın görevlerindeki gelişıme'ler ve kadro 

durımmnun da göz önünde tutu'lması gereıkmek tedir. 
1953 yılumla 6<(/50 sayılı Kanunla Bakanlığa verilen kadrolarda, 19*67 yılında1 kurulan yurtdışı teşkilâtı hariç, 1971 yılına kadar her hangi 

bir artış olımamıştır. Aynıca, intibakların yapıildiğı 1970 Kasını ayına kadar Bakanlığın, yurt içi ve yurt dışı kadrolarının toplamı 720 okluğu halde, 
intibaklarda 615 kadro kul'lanılmış ve .105 adet kadro da (îenel Kadro Kanununun 1 nci madd'e si ge'rcğinıce Bakanlar' Kurulu emrinde bloke 
edilnıiştir. 1971 yılı içinde muhtelif kararnamelerle alınan yeni kadrolarla, Bakanlığın toplanı k adrosu 799 a yükselmiştir. 

ISmai hayatımızın devamlı olarak gelişmesi, sosyal düzenin kurulması için gerekli mevzuatın çıkarılması ve özellikle sosyal devlet ilkesinin 
önem kazandığı 1961 Anayasasından sonra, Çalışma Bakanlığının görevlerinde önemli artışlar olmuştur. Örnek olarak; 1936 yılında yürürlüğe gi
ren 1)008 sayılı İş Kanunu, genel olarak 10 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanmakta iken, 1967 ve 1971 yıllarında yürürlüğe gi
ren 9-1! ve .1475 sayılı Yeni İş kanunları ile, bâzı istisnalar dışında, 1 kişiye kadar işçi çalıştıran bütün işyerleri hu kanunların kapsamına alın
mıştır. 

Ayrıca, 1963 yılında yürürlüğe giren 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Orev ve Lokavt 'kanunları da Çalışma Bakanlığı
na özellikle büyük olaylara sebebolahilecck uyuşmazlıkların çözümü gibi önemli görevler ve sorumluluklar yüklemiştir. 
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Diğer taraftan, 1960 yılından itibaren her yıl artan ıbir tempo ile yurt dışına giden işçilerimizin sayısı 600 bini aşmış bulunmaktadır. Yurt dışın
daki işçilerimizin sosyal, kültürel ve meslekî durumları göz önünde bulundurularak, bunların çok sayıdaki meseleleri ile uğraşacak, yeni iş imkân
ları sağlıyacak, meslekî hak ve menfaatlerini koruyacak, etkin bir yurt dışı teşkilâtı ile bakanlıkta merkezî bir örgütün kurulması zorunludur. 

Çalışma (Bakanlığının görev ve sorumluluklarında ki artışı göstermek bakımından özetle belirtilen bu hususlar, ra-porun ilgili bölümlerinde da
ha ayrıntılı olarak ve sayısal bilgilerle açıklanacaktır. 

Burada ayrıca, Çalışma Bakanlığı bütçesinin yıllar itibariyle genel bütçeye oranını da kısaca belirtmekte fayda görülmektedir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
Yıllar genel bütçeye oranı '% 

1961 00,9 (Onbinde 9) 
1964 01,1 (Binde 1,1) 
1967 01,2 (Binde 1,2) 
1970 01,2 (Binde 1,2) 

Bütün bu kısa açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, 1972 malî yılında da, Bakanlığa mevdu ve seneler itibariyle hızla artan görevlerin gereği 
gibi yapılması için yeterli ödenek verilememişti!'. 

1971 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi, mevzuat çalışmaları, diğer faaliyetler ile teklif ve temenniler olmak üzere üç anabölümde sunulacaktır. 

I - Mevzuat çalışmaları : 
Memleketimizdeki ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak Çalışma Bakanlığının görevlerinde de önemli ölçüde artışlar olmuştur. Bu sebeple 

Çalışma Bakanlığının faaliyetleri arasında mevzuat çalışmaları büyük yer tutmaktadır. IMevzuat çalışmaları raporumuzda 3 ayrı bölüm halinde in
celenmiştir. 

A) Bütçe devresi içinde kabul edilen mevzuat, 
B) Hazırlanarak ilgili mercilere sevk edilmiş oları mevzuat (bu bölümde kanun tekliflerine de yer verilmiştir.) 
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C) Üzerinde hazırlık çalışmaları yapılan mevzuat, 
A) Bütçe devresi içinde kabul edilen mevzuat : 
Kanunlar : 

Konusu 

1. -

2. -
3. -

4. -

5. -

6. -
7. -

Kanun 
No. 

133 L 

1451 
1452 

1453 

1474 

1475 
1479 

Kabul 
tarihi 

26 . 1.1971 

29 . 7.1971 
29 . 7 . 1971 

29 . 7 . 1971 

25.8.1971 

25 . 8.1971 
2.9. 1971 

Nafaka alacakları! un yabancı in emi e keti erde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair 
Kanun. 
(Sosyal güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. 
Türkiye; - İsviçre Sosyal Güvenlik ıSözleşnıesiniu nihai protokolün onaylanmasının uygun ıbulunduğuna dair 
Kanun. 
Vatandaşlarla, vatandaş olmıyan kinıselere Sosyal (Hivenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki 
'Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiştirilmesine da
ir 'kanun. 
İş Kanunu 
Esnaf ve anatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal (Sigortalar Kurumu kanunu (BA(1 - KUR) 

Tüzükler : 
931 sayılı İş Kanununun Anayasa Mahkemesince 12 . 11 . 1970 tarihinde iptal edilmesi üzerine, 1475 sayılı Yeni İş Kanunu bütçe döneminde 

çıkarılmıştır. Ancak 1475 sayılı Kanun 1 . 9 . 1971 de yürürlüğe girdiğinden, bu kanunda çıkarılması öngörülen tüzüklerden bir kısmı bakanlıkça ha
sırlanarak ilgili mercilere sunulmuş ve bu sebeple bütçe devresi içinde tüzük çıkartılmamıştır. 
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Bakanlar Kurulu kararlan : 
Kararname 

No. 

7/1983 

7/2085 

Kaibul 
tarihi 

22 . 2 .1971 

15 . 3 .1971 

Konusu 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili sözleşmenin onay belgesinin tevdiinden bir ay 
sonra yürürlüğe girmek üzere onaylanmasına dair. 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin 1 . 4 . 1971 tarihinden itibaren İstanbul ili sınırları içinde 
kalan yerlerde; bütün sigorta kollarını içine almak üzere uygulanması ile kurumun İzmir ve Sivas şube 
bölgelerinde sigortalıların eşleri ve geçindirmekle yükümlü oldukları çocuklarının hastalanmaları halinde, 
sağlık yardımlarından faydalandırılmalarına dair. 

Dış ülkelerin vasıfsız işçi taleplerinin en çok •% 15 kadarının Çalışma [Bakanlığınca öngörülen asgari şart
ları haiz olmak kaydiylc ve asgari % 25 i orman içi ve kenarı köylerin olmak üzere köy kooperatiflerine tah
sis edilmesi hakkında. 
Federal ıA manya'daki Türk işçilerinin teknik, meslekî tekâmül eğitimleri hakkındaki anlaşmanın mektup 
teatisi suretiyle teyidi için ıRonn Büyükelçiliğine yetki verilmesine ve teyidedilen anlaşm,anın, mektupların 
teati tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine dair. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 1 Ocak 1969 tarihinden itibaren 
yürürlülüğe girmek üzere onaylanmasına dair. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre arasında 1 Mayıs 1969 tarihinde aktedilen Sosyal ıCüvenlik Sözleşmesinin uy
gulama şekilleri hakkındaki idari anlaşmanın onaylanması hakkında. 
Deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri doğal olaylardan meydana gelen za
rarların genel hayatı ve bölgenin ekonomik durumunu önemli ölçüde etkilediği hallerde bundan ötürü felakete 
uğrıyanlara yurt dışına işçi olarak 'gönderilme önceliği verilmesi hakkında. 

Yönetmelikler : 
1. Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu turno yönetme]iğinin 6 ve 7 nei maddelerinin değitiril meşine dair yönetmelik. 
2. İşkoliları yönetmeliği 
3. Çalışma müşavirleri, çalışıma ataşeleri, ataşe yardımcıları ile sosyal yardımcılarım sınav şekli ve sınav kuralları hakkında yönetmelik, 
B) Hazırlanarak ilgili mercilere sevk edilmiş olan mevzuat : 

KANUNLAR 

(Tasarı tve teklüfler) 

1. 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunun bâzı miaddelerinin değiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 31-6 ve 317 nei 
maddelerinin kaldırılması hakkında kanun teklifi. (Gündemde) 

7/2980 

7/2989 

7/3070 

7/3122 

7/3338 

19 . 8 .1971 

19 . 8.1971 

2 .9 .1971 

13 . 9 .1971 

20.10.1971 
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2. 275 sayılı Kanunun 7 nıei .maddesinin 1 nci fıkrasının son bendinin değiştirilunesi hakkında kanun teklifi. (Gündemde) 
3. 275 saydı Kanunun adının değiştirilmesi, bir kısıım maddeler inlin değiştirilmesi, bir kısım maddeelrinin kaldırılması hakkında kanun tek

lifi. (Gündemde) 
4. '506 sayılı S. S. K. Kanunun 16 , 7 . 1965 tarihli ve 672 sayılı Kamınla değiştirilen 118 nci maddesine 3 fıkra daha eklerumesine dair ka

nun teklifi. (Plân Komisyonumda) 
5. 506 sayılı S. S. K. Kanunum 123 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanını teklifi. (Gündemde) 
6. 506 saydı S. S. K. Kanununun 60 nci maddesıine bir Okra eklenmesine dair kanun teklifi 41 No. lu Geçici Komisyonda) 
7. 506 sayılı S. S. K. Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. (41 No. lu Geçici Komisyonda). 
8. 506 sayılı S. S. K. Kanunun 3 ncü maddesinin 11 nci fıkrasının (O) bendinin yürürlükten kaldınlması hakkında kanun teklifi (Çalışma 

ve Plân Komisyonlarında) 
9. '506 sayılı S. S. K. Kanunun 68 nci maddesine bir fıkra eklenımesme dair kanun teklifi. (Çalışma ve Plân komisyonlarında) 

10. 17 . 7 . 1964 tarihli 506 sayılı İvanıınun 123 neü maddecinin 2 ve 3 ncü fıkralarının kaldınlıması ve bir fılkna eklenmıesine dair kanun 
teklifi. (Gündemde) 

11. 506 sayılı S. S. K. Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 78 nci maddesinin değiştirmesinle ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi. (41 No. lu Gteçici Komisyonda) 

12. 1186 sayılı Kanunum 23 ncü maddesinde' değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi, (Plân Komisyonunda) 
13. Halk Hastalık Sigortam Kanun teklifi. CIO No. lu Geçici Komisyonda) 
14. İşsizlik Sigorrtası Kanunu teklifi (Çalışma ve Plân komisyonlarında) 
15. Esnaf ve sanarkârlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanun teklifi. (4 No. lu Geçici Koınis,y<:«ıda) 

16. 507 sayılı Esnaf ve Küçük 'Saııaltkânla r Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar eki enim esin e dair 
kanun teklifi. (6 No. lu Geçici Komisyonda) 

17. Çıraklık, kalfalık ve ustalık kanun teklifi (Gündemde)1 

18. Çalışmak üzene yabancı memleketlere giden işçilerle eşlerinin ve çocuklarımın pasaport ve vize haklarının kaklıırlraasına dair kamun tek
lifi. (Dışişleri Komisyonunda) 

19. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçi vasfında olan kimselere ilâve tediye yapılması hakkındaki 6772 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kamun teklifi. (Plân Komisyonunda) 

20. Yurt dışında çalışan işçilere komut ve küçük sanat kredisi açılması ve ödüne para verilmesi hakkımda 499 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı. (Plâın Komisyonunda) 

21. İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) kanun teklifi. (18 No. lu Geçici Konnisyonda) 
22. Türk - Alman Sosyal Güvenlik sözleşmesinin tadiline dair kamun tasarısı Cıtmihuriyet Senatosunun Dışişleri Komisyonunda görüşülerek 

kabul edilımiş ve Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmiştir. 
23. 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 13 neü maddesine bir fıkra eklenımesine ilişkin 7332 sa

yılı Kamunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi. (Gündemde) 
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24. 'Türkiye - Danimarka arasında -Ekim 1970 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik anlaşmasının onaylanmasına dair kanun tasarısı Millet 
Meclisi Dışişleri Komisyonumda kaibul olunmuştur. Tasarı halen Bütçe ve Plân Komisyonundadır. 

Tüzükler : 
1. 'Çalışma Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü (Danıştay'da) 
2. .Sigorta İşlemleri Tüzüğü (Danıştay Genel Kurulunda) 
3. iSağlık İşlemleri Tüzüğü (Danıştay Genel Kurulunda) 
YönetmeHdkler : 
1. iSakat ve eski hükümlülerin çalıştırılmaları hakkında yönetmelik Yüksek Sağlık Şûrasında öğürüşü alınarak hazırlanmış 'Bakanlar Kurulu 

kararı ile yürürlüğe girmesini sağlamak üzere Başbakanlığa sunulmuştur. 
2. Asıgari ücret yönetmeliği, Maliye Bakanlığı ile müştarökan hazırlanan yönetmelik tasarısı görüşü alınımaik üzere Sayıştay Başkanlığına 

gönderilmiştir. 

0) tîzerinıde (hamlık (çalışmaları yapılan mevzuat : 
Kaniüiüar : 
1. Tanım İş kanunu tasarısı; daha önce hazırlanmış bulunan tasarı 1971 yılı icra programının 278 nci maddesindeki hükme istinaden yeniden 

ele alınarak geliştirilmiş ve görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara sevk edilecek durama getirilmiştir. 
2. Çıraklık ve Sanayi Eğitimi kamın tasarısı, Bursa Milletvekili Sayın Kasım Önadımı taraflından Meclise verilmiş bulunan Çıraklık Kanun 

teklifi ile birleştirilerek konu hem çıraklığı ve ham de sanayi'de eğitimi kapsıyacak şeikilde ele alınarak yeni bir tasan hazırlanmaktadır. 
3. Tek işçinin taşıyabileceği yükün âzami ağırlığı hakkındaki 127 sayılı Milletlerarası Çalışma, sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı Bakanlıkların mütalâasına arz olunmuştur. 
4. Asgari ücret tespit usulleri ihdası hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı bakanlıkların mütalâası alındıktan sonra usulüne uygun şekilde Dışişleri Bakanlığına tevdi olunımuştur. 
5. Son şekli verilen yıllık ücretli izinlerle ilgili 52 sayılı Milletlerarası çalışma sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı mütalâ

aları için bakanlıklara sevk edilmek üzeredir. 
G. (Sağlık yardımları ve hastalık ödenekleri hakkındaki 13ı0 sayılı Milletlerarası Çalışma sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısına yeni gelişmelerin ışığında, son şekli verilmek üzeredir. Tasan bilâhara mütalâaları için bakanlıklara takdim kılınacaktır. 
7. Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna ye

ni maddeler elklenımesine dair 864 sayuk Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesini hedef tutan kanun tasansı, Hükümet pragraımı-
mn ışığında yeniden ele alınarak değeriemdirilmek üzere Millet Meclisinden geri çekilmiştir. Bu konudaki çalışmalar tamanılanjmak üzeredir. 

;8. Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Anlaşması parafe edilmiş ve imzalanması için gerekli işlemlere tevessül olunmuştur. Ancak anlaşmanın 
Türkçe metni üzerinde bâzı değişiklikler yapılması bahis konusu olduğumdan, imzalanmasının Ocak 1972 sonlarında tahakkuk edehileceği beklen
mektedir. 
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Tüzükler : 
Aşağıda belirtilen tüzükler; 
1475 sayılı İş Kanıınunun geçici 1 nei maddesinin (D) fıkrası uyarınca Kanunun yayıanı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanacak se

kilide hazırlanmaktadır. 
1. İşçi ücretlerinden eeza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun kuruluşuna ve çalışma esaslarına dair Tüzülk. 
2. İş süreleri Tüzüğü 
3. Sağlık kuralları bakımımdan günde ancak 8 saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında Tüzük. 
4. Hazırlama tamıamlaımıa temizleme Tüzüğü 
5. Kadın işçilerin sanayie ait işlerde gece postalarımda çabştırıüıma şartları hakkında Tüzük. 

6. Belirli çalışma sürelerini bir haftanın iş günlerine bölünmesi suretiyle yüratüLmesine nitelikleri bakımından imkân bulıınmıyan işlere 
ait çalışma usulleri hakkında Tüzük, 

7. İşçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişikin bâzı özel usul ve kurallar hakkında Tüzük. 
8. Fazla saatlerle çalışma Tüzüğü. 
9. İşçi Sağlığı ve İşgüvenliği Tüzüğü. 
10. Paırlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak tedbirler hakkında Tüzük. 
11. Maden kömürü, maden cevherleri ve taş ocakları işletmelerine ilişkin İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü. 
12. Yapı işılerinde işçi sağlığı ve işgüvenliği Tüzüğü. 
13. İşyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerlerinin kapatılmasına ilişkin Tüzük. 
14. İşçi sağlığı ve işgüvenliği kuralları hakkında Tüzük. 
15. Ağır ve tehlikeli işler Tüzüğü. 
16. Gebe ve emzikli kadınların çalıştırılma şartlan ile emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlan (Kreş) hakkında Tüzük. 
17. İş ve İşçi Bulma Kurumunun görevleri hakkımda Tüzük. 
18. İşverenleırin işçi isteklerini İş ve İşçi Bulma Kurumuna bildirilmeleri zsorunluğu hakkında Tüzük. 
19. Aıslkerî işyerleri ile yurt emniyeti için gcreikli maddeler imal olunan işyerlerinin denetim ve teftişi hakkında Tüzük. 
20. İş teftişi Tüzüğü. 
21. İşçi Çalışma ve Kimlik Karnesi Tüzüğü. 

Yönetmelikler : 
1. İş Kanununa tâbi işyerlerinde açılacak kantinler hakkında yönetmelik. 
2. . Yıllık üereltii izin yömötmeliği. 
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumda öngörülen ve Çalışma. Bakanlığı Personeli ile ilgili yönetmelik. 
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II. - Diğer fajaBytötler : 
Çalışma Bak anlığın in mevzuat çalışımı! an dışındaki diğer faaliyetlerine geçmeden önce. Bakanlığın kadro durumunun ve geçen seneler itibariyle 

bütçe rakamlarının belirtilmesinde fayda görülmüştür. 
Kadro duurmu : 

.1.953 - 1967 
1967 - 1970 Kasım 
İnıtibakl ardan sonra 
Sözleşmeli personel intibakı 

688 
720 Bu artış 1967 yılında kurulan yurt dışı teşkilât için alman 82 kadrodan ileri gelnıeıktediı 
615 

13 
628 

1971 yılında alınan kadrolar 17.1 

Toplam 799 

Yuk ardaki tablodan da anlaşılacağı gibi, Çalışma Bakanlığının kadrolarında, yurt dışı kuruluşlar hariç, 1953 yılında 1971 yılıma kadar her 
hangi bir artış olmamıştır. Buna ilâve ola.rak intibakların yapıldığı 1970 Kasım ayma kadar Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı kadroCarısnın toplamı 
720 olduğu halde, intibaklardan sonra, beş kadrolar (reııel Kadro Kanununun 1 nci maddesine göre Bakanlar Kurulu emrinde bldkc edildiğinden 
Bakanlığın toplam kadrosu 615 e düşmüştür. 

Bloke edilen 105 kadronun intibaklar sırasında boş olması, Çalışma Bakanlığının hemen hemen diğer bütün kuruluşlara nazaran meraurlanna 
tanıdığı yan ödemeler gibi malî imkânların az olması ile izah edilebilir. 

1971 yılında muhtelif kararnamelerle 171 kadro alınarak toplam kadro 799 a yükselmiştir. Ayrıca Bakanlığın kadro ililiyaçllarmdan bir kısmı 
için gerekli teşebbüslere geçilmiştir. İntibakı] ar daaı önceki 'kadro sayısının 720 olduğu göz önünde tutulursa, 1967 yılında yurt dışı kuruluşları 
için alınan 82 kadro dışında Bakanlığın kadrolarında 1953 yılından beri çok cüz'i bir artış olduğu an'laşılrrııaktadır. 

Buna karşılık, daha sonraki bölümlerde ayrınıtdı olarak belirtileceği gibi, Çalışma Bakanlığının görevlerinde 1953 yılından sonra çok bü
yük artışlar oînruştur. 
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Çalışma Bakanlığı bütçesinin yıllar itibarîyle gene1! bütçeye oranı, Bakanlık bütçesinden İş ve işçi Büvma Kurumuna yapılan transfer ve trans
ferlerden sonra Çalışma Bakanlığına kalan ödenek miktarları da aşağıdaki ceJtvelde belirtil iniştir. 

illar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

'Grene! Bütçe 

7 
8 

10 
.12 
13 
14 
il6 

:18 
ö!l 
25 
28 

topl 

281 
678 
İM 
•101 
484 
421 
775 
813 
612 
696 
860 

amı 

695 
703 
861 
638 
321 
419 
253 
489 
211 
976 
265 

000 
067 
201 
158 
247 
113 
679 
260 
235 
157 
467 

Ça liş'ma Bak. 
l>üt«esi 

6 
7 
9 

,11 
15 
19 
20 
23 
32 
36 
35 

423 
701 
435 
122 
382 
084 
403 
296 
344 
538 
606 

top. 

233 
000 
656 
376 
508 
183 
210 
678 
€88 
057 
983 

Gene! 1 
eeye oı 

Binde 
Binde 
Binde 
Binde 
Binde 
Binde 
Tiinde 
Binde 
1 Ünde 
Binde 
J Ünde 

lii'it-

0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1; 
1,3 
1 "> 
1 yU 
1,2 
1,5 
1,4 
1.1,2 

h 
veri 

1 
1 

6 
9 

11 
;M 
15 
14 

bulmaya 
ilen inik. 

100 000 
104 000 
500 000 
500 000 
000 000 
000 000 
700 000 
200 000 
825 282 
000 000 
976 908 

Kalan 
Miktar 

6 
7 
7 
9 

12 
13 
10 
,12 
20 
21 
20 

323 333 
597 000 
935 656 
622 376 
ÎÎ82 508 
084 183 
703 210 
096 678 
518 806 
538 057 
630 075 

Not : 1971 yılı Bütçesinde personel (liderleri 1 lira olarak gösterildiğinden, 1971 yılı rakamları alınmamıştır. 

Tablonun incelenmesinden de anlaşıldığı gibi, önemli görevler verilen Çalışma Bakanlığı bütçesinin genel bütçeye oranı İş ve İşçi Bulma Kuru
muna transfer edilen ödenekde dâhil, İlinde 1 le 1,5 arasında değişmektedir. Bu rakamıl&r Çalışma. Bakanlığı bütçesinin yeteı»sizliğin!i açıkça orta
ya koymaktadır. 

1. Çalışma hayatının /düzenlenmesi, denetimi ve itoplu iş ii^Mlarânıe adit faaliyetler : 
Bu faaliyetler iki anagrupta toplanabilir. 
•a) İş kanunlarının ve bunlarla ilgili tüzük ve yönefcmeliklerin uygulanması ile ilgili düzenlemeler ve işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği 

dışınidalki teftişleri, 
b) 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunlarının Bakanlığa yüklediği görevlerin yerine getirilmesi. 
Bu faaliyetler aşağıda sırasiyle incelenmiştir. 
a)' 931 say Dİ ı iş Kanununun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle, bir yıla yakın bir süreden beri, (•alışına hayatının de

netimiyle ilgili olaraik Çalışma Balkarilığına düşen görevler, kanuni bir dayanak bulunmaması yüzünden tam anlamiyle yapılamamıştır. 1475 sa
yılı iş Kanununun 1 . 9 . 197.1 tarihlinde yürürlüğe girmesiyle bu boşluk doldurulmuştur. 
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Çailsrçma Bakanlığımın işyerlerinin denetim ve teftiş görevini tam anılaımiyle yerine getirebilmesi, İş kanunlarına tabi olması gereken tüm işyer
lerinim. Baikanhlk teşkilâtınca tesbit edilmesine bağlıdır. Bu husus bugüne kadar tam olarak yerine getirilememiştir. 

•Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlanma göre, halen sigortaya kayıtlı faal işyeri sayısı 279 405 oliduğu halde, Çalışma Bakanlığınca tesbit edi
len işyeri sayılı 111 491 dir ve ancak kayıtlı olan bu İşyerlerinde iş mevzuatının uygulanmasının 'denetimi kısmen yerine getirilebilmefctedir. 

İler me kadar, 5€6 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına girecdk işyeri sayısında, istisnalar sebebiyle s&gorta-
Içhiue farklılık büluranakla beraber, bu farklılığın (279 405 - 111 491) 167 914 ten az olması gererefkmıeikte.dlr. 

İş kanunlarına tabi olması gereken tüm işyeri sayısının en az 200 000 civarında olduğu tahmin, edilmektedir. Her işyerinin yılda bir def a tef
tiş edilmesi düşünüldüğü takdirde, her yıl 200 000 işyerinin teftihi gerekmektedir. 

İş kanunları ile Çalışma Bakanlığına verilen görevlerin yerine getirilebilmesi için öncelikle İş Kanununa girecek nitelikteki tüm işyerlerinin 
teslbit ve tescili gereklidir. Her ne kadar İş Kanunu, işyerini Çalışma Bakanlığı teşkilâtına bildirme mecburiyetini işvereni e re yüklemiş ise de, 
ınüeyyideısi ço'k hafif olduğundan işverenler bu bildirme mükellefiyetlerini yerine getirmemektedir. 

İş kanunları kapsamına girecek nicelikte oüup .da, bölge çalışma müdürlüklerine bildirilmiyen işyerlerinin tesbit ve devamlı teftiş edilebilmesi 
için örıcelifkle Bakanlığın peı-sonel ve araç - gereç, bakımından takviyesi zorunludur. 

Her yıl teftişi gereken 200 Q0ö işyerini teftiş ve Bakanlığa bildirilmeyen işyerlerinin teshilini yapabihndk ancak, mevcut 123 iş müfettiçi ade-
<ilimlin f-ikndilik asgari iki misline çıkartılnnısı ile mümkün olacaktır. Bunu temin maıksadiyle Çalışma, Bakanlığı torba kadrolarından 121 adet, daha 
iş müiVulüşi talobin.de bulunmuş ve Bakanlığın bu talebi de Devlet Personel Dairesi Başkanlığının ölıınilıı mütalâası ile Maliye Bakanlığına intikal 
ettirilmişti':'. İş müfettişi adedine paralel olarak bö'lge çalışma müdürlüklerinin, büro personeli yönünden de takviye edilmesi gerekir. Çünikü ar
tan teftiş ve tescil işi e iri! erinin zamanında sonu ç hindini m ası ve teftişi erden beMenüen müessi'iyetin sağlanabilmesi için yeleri «ayıda büro per
soneline de ihtiyaç varılır. 

.Ayrıca İş Kanunu kapsamına girecek nitelik teki tüm işyerlerinin tesbit ve teftiş neticelerinin ilgililere tebliğ ve takibi içinde yeter Ölçüde 
kırtasilye ve posta puluna ihtiyaç duyulacaktır. Özel!üçle posta ücretlerindeki artışlar 1971 yılında tebliğ işlemlerinde görevin ifasında çok büyük 
aksaklıklar yaratmıştır. 

İşyerlerinin dağınık ve bölge merkezlerine de uzak olması, iş müfettişlerinin umumi vasıtalarla işyerlerine gidip gelmelerini bir hayli geciktir
mek't e ve beklenen sayıda işyeri teftişinin gerçekleştirilmesini engellemektedir. Bu 'bakımdan teftişlerde istenen çabukluk ve müessiriyeli sağlıya-
b'iıllmek için her böiJge çalışma müdürlüğüne mutlaka bir hizmet aracının, verilmesi zorunlu görülmektedir. 

Öte yandan kadro bakımından takviyesi düşünülen bölge çalışma müdürlüklerinin büyük bir kısmı, günün ihtiyaçlarına dâhi cevap vermıekten 
uzalk binalarda görev yapmaktadır. Yani alınacak kadrolar da dikkate alındığında, bölge çalışma müdürlüklerinin biran önce daha elverişli ve 
yeterli binalara 'kavuşturulması kaçınılmaz bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 

b) Toplu iş ilişkilerini düzenliyen 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt kanunları Çalışma Bakanlığına bir-
çofk görevler yüklemiş bulunmaktadır. Bilhassa bu kanunlardan 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun yüklediği görevle
rin, kanunen tâyin edilmiş bulunan çok kısa müddetler' içinde sonuçlandırılması z,orun!hığu Bakanlığın her yönden daha dinamik bir hüviyete 
kavuşturulmasını gerekli kılmaktadır. 

http://talobin.de
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Toplu iş ilişkilerini merkezde yürütmekte görevli Çalışma Genel Müdürlüğü ile taşrada yürütmekle görev;;! bölge çalışımı müdürlüklerinin bu
günkü kadro ve sair imlkânlariyle ihtiyaç duyulan bu dinamizme salıibu-kluğu söylenemez. 

Bakanlığa bağlı bölge çalışma müdürlüklerinin kadroları, 18 . 2 . J95'J tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6050 sayılı Kanun ile verilen kad
roların. hemen kemen aynı olup, o tarihten bu yana, bir değişiklik olmaumştır. O tarihten bu yana yenli çıkan kanunlarla gerek Çalışma Genel 
Müdürlüğüne gerekse bölge çalışma müdür!ilklerine verilen munzam işüeri eski kadrolar ile istenilen biçim ve seviyede yürütmemin mümkün 
olamadığı ortadadır. Bilhassa 1963 yılında yürürlüğe giren 274 ve 27,1 sayılı kanunların tahmil ettiği yeni görevler, bütün diğer görevlere oran
la öncelik kazanarak bölge çatışına müdürlüklerinin, işyerlerinin'teftişi fonksiyonunu önemli ölçüde aksattığı bir gerçektir. 

Bu duruma bir misal obuası baikımı.U'dan .'İstanbul Bölge Çalışına Müdürlüğünün bir yıl içinde 274 ve 275 sayılı kanunlarla ilgili olarak yap
tığı işleri gösterebiliri:/;: İstanbul Bölge Oaİrnna Müdürlüğünce bir yıl içinde 645 yetki uyuşmazlığı ele alınmış, 504 uzlaştırma toplantısı yapılmış. 
grev oylaması için 126 işyerinde temsilci bulundurulmuş, girev dışı kal.aeakil.ara belge verilmesi için, LOS işyerine gidi'nıiş ve nihayet kanunsuz grev ve 
lokavtlar için de 1 429 teftiş yapılmıştır. Bu görevler eleman yolduğu nedeniyle tamamen iş müfettişleri maıif'etiyle yerine getirilmiştir. 

Diğer taraftan toplu iş uyuşmazlıklarında grev ve lokavta gitmeden öncelikle barışçı yollardan geçilmesi ve bu yolların etkili bir şekilde 
uygulanması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması, böylece işçi ve işveren arasında ahengin sağlanması ile işgücü ve millî gelir ka
yıplarının önlenmesi zorunlu görülmektedir. 

Yıllar itibariyle yapılan toplu iş sözleşmeleri: ile grev ve lokavtlar aşağıda gösterilmiştir. 
Toplu iş s l̂ıeşımıesi 

Kapsadığı işyeri Kapsadığı işçi Yekûn 
Tarihi! Adedi Özel Kamu Özel Kamu İşyeri İşçi 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
Not : Bu bilgüt 

1 149 
2 343 
1 565 
1 374 
1 190 
1 059 

îr 31 . 12 
melerine erittir. 

996 
1 249 
i 435 
1 250 
2 149 

848 
. 1971 tarihine 

1 551 
2 371 
1 653 
1 342 
2 124 
3 210 

kadar Be 

157 877 
109 482 
255 496 

86 439 
270 258 
133 534 

ı kanlığa sicil 

165 877 
78 915 

163 599 
125 754 
181 162 

93 870 
fişleri ile in tikal 

2 547 
3 620 
3 088 
2 592 
4 273 
4 058 

eden toplu 

323 736 
188 397 
419 095 
212 193 
451 420 
227 404 

is sözles-
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Yılı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Y 

1963 -
1968 
1969 
1970 
1971 

ılı 

Grev 
sayısı 

42 
101 
54 
96 

112 
72 

İşyerinde 
greve katı-

Grevin devam 
ettiği gün sayısı 

1 091 
4 121 
1 714 gün (2 
1 927 
1 770 
1 807 

Lokavtlar 
Lokavt Devam 

sayısı süre l 

1967 54 
71 

1 
4 
1 

saat) 

ettiği 
(gün) 

1 307 
10 

276 
45 

lan işçi 
sayısı 

11 433 
9 490 
5 259 

16 957 
21 150 

8 456 

İşçi 
sayısı 

1 661 
758 

18 
1 389 
2 026 

Asgari ücrât : 
931 sayılı İş Kanununun 33 ncü maddesi uyarınca tesbit edilerek 1 . 7 . 1969 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan asgari ücretler, iki yıllık 

süre dolmasına rağmen, bu kanunun 12 . 11 . 1970 tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle yeniden tesbiit edilememiştir. 

1 . 9 . 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanununun 33 ncü maddesi gereğince yeniden asgari ücretlerin tesbütl, öncelikle bu mad
denin öngördüğü Asgari Ücret Yönetmeliğinin çıkartılmasına bağlıdır. Çalışma ve Maliye baikanlrklarınea hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği 
incelenmek: ve görüşü alınmak üzere Sayıştaya gönderilmiş bulunmaktadır. 

Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, en kısa zamanda memleketin ekonomik bünyesine uygun bir asgari ücretin teshili gerekmektedir. 

2. işçi sağüığı ve iş güvenliği : 
Bakanlık, yurdumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde yeri ve etkileri büyük olan işçi sağlığı ve işgüvenliği konusuna gittikçe ar

tan bir şekilde önem vermektedir. 
İşyerlerinde, işçinin sağlığını ve güvenliğini sağlamak ve sürdürmek amaciyle girişilen çalışmalarda teftişin tek başına yeterli olıamıyacağı 

dikkate alınarak hizmetin çok yönlü geliştirilmesine âzami çaba harcan maktadır. 
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Bu amaçla bir taraftan teftiş hizmetlerinin etkenliğini artırıcı tedbirler alınırken, diğer taraftan yeni hizmet alanlarında çalışmalara giri-
şilmektedir. 

İşçi sağlığı ve işgüvenliği konusunda başarı sağlamanın, taraflarım göstereceği ilgi ve işbirliğine bağlı kalacağı dikkate alınarak, Devlet -
işçi - işveren üçlüsünün konu etrafında bilrleşmel erine âzami çaba harcanmaktadır. 

Bu görüş ile Bakanlık, tarafların özelliklerini de dikkate alarak yaygın bir eğitim plânlamasına girmiş bulunmaktadır. 
öngörülen yeni hizmet alanı, çeşitli işkollarında işkazaları ve meslek hastalıklarını doğuran nedenlerin araştırılması olmuştur. Hazırlanan 

plân ve program gereğince çeşitli işkollarında işkazalaniylo, meslek hastalıklarının oluş nedenleri bilimsel çalışmalarla araştırılarak etkin, önle
yici ve koruyucu tedbirler saptanabilecektir. 

Bakanlığın işçi sağlığı ve işgüvenliği konusundaki faaliyetlerini üç noktada toplamak mümkündür: 
a) Teftiş, 
b) Eğitim ve yayın, 
c) İşçi sağlığı ve işgüvenliği eğitim ve araştırma merkezi kuruluşunun tamamlanması. 

sı) Teftiş faja%ldt3)elri : 
İşçi sağlığı ve işgüvenliği alanındaki teftişlerin yeterli ve etkili bilr tarzda yürütülebilmesi için, teknolojinin gerektirdiği nitelikte teknik per

sonelin istihdamına âzami gayret harcanmış ve on branşta 127 işgüvenliği müfettişi görevlendirilmiştir. Bunların branşlarına göre dağılışı şöy
ledir. 24 maden mühendisi, 20 makina mühendisi', 31 kimya mühendisi, 13 inşaat mühendisi ve mimar, 11 elektrik mühendisi, 16 doktor ve ec
zacı ve 10 çeşitli yüksek okul ve fakülte mezunu. 

İş mevzuatının uygulandığı işyeri sayısı ve genellikle bu işyerlerinde mevcut ilkel şartlar dikkate alınırsa, işgüvenliği teftiş kadrosunun 
yetersizliği anlaşılır. Ancak, sadece müfettiş sayısının artırılması meselenin halli için yeterli değildir. Müfettiş raporlarını değerlendiren ve uy
gulayan büroların da takviyesi gerekmektedir. 

\b) Eğindim vıe yajyım faaliyetleri : 
İşçi sağlığı ve işgüvenliği konusundaki eğitim faaliyetlerinin bir kısmı doğrudan doğruya Bakanlık tarafından, bir kısmı da Bakanlık - işçi -

işveren işbirliği şeklinde yürütülmektedir. ^ 
Ayrıca, eğitim ihtiyaçlarının gelecekteki mahiyet ve miktarı ve işyerlerinin gerçeklerine uygun bir şekilde bunların bir programa bağlanması 

hususlarını tesbit etmek üzere, eğitim plânlaması önçalışmaları yapıldığı memnuniyetle görülmüştür. 
Diğer bir çalışma da, koruyucu malzemenin standardizasyonu üzerinde yapılmaktadır. Bu maksatla işçilerin güvenlik ve sağlığını koruyucu 

malzemelerin bir taraftan imalâtı imkânları araştırılırken, diğer taraftan bunların standart bir hale getirilmesi ve koruyuculuk vasfının geliş
tirilmesine de yardımcı olunmaktadır. 

c) is Sağlığı vıe Güvenliği Merkezi : 
Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği konularını - günün icaplarına ve teknolojik gelişmelere paralel olumlu bir düzeye getirmek için - klâsik 

teftiş anlayışının dışında, bilimsel metotlarla inceleme, araştırma, eğitim yöntemleri ile ele almak zorunluluğu vardır. 
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Bu düşünce ile, Hükümetimiz adına Çalışma Bakanlığı Birleşmiş Milletlerle îş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Projesini hazırlamış ve bunun 
uygulamasına 1969 yılında geçilmiştir. Belirli bir sözleşme ve faaliyet programına bağlı olan bu projede, çeşitli nedenlerle geçen yıllarda ge
cikmeler olmuştur. 

Proje konusu İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezinin öngörülen personeli, özel binası ve diğer bâzı ihtiyaçları Hükümetiımizce zamanında sağlana
mamıştır. Bu yıl yeniden titizlikle ele alman vıe üstünde büyük bir ciddiyetle durulan bu konuda ilerlemeler kaydedilmiştir. Şöyle ki ; eksik 
personelin tamamlanması chietine gidilmiş, Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı ile varılan bir anlaşma uyarınca Merkez için, kendi binası inşa 
edilinceye kadar, Hıfzıssıhha Okuluna taşınmış ve orada rahatça çalışılabilecek lâboratuvarlar temin edilmiştir. 

Bunun dışında başta Hacettepe Üniversitesi olmak üzerle diğer üniversiteler ile de yakın işbirliği kurulmuş ve çalışmalara hız verilmiştir. 

Birleşmiş Milletlerden sağlanan modern araçlarla memleketimizde ilk defa olarak sanayide kullanılan ve sağlığa tehlikeli olabilecek madde
lerin güvenilir şekilde analizleri imkân dâhiline girmiştir. Ayrıca, işyerlerindeki çalışma ortamının kimyasal ve fiziksel yönlerden daha isa
betle değerlendirilmelerine de başlanmış bulunmaktadır. 

Belirli işlerde çalışanların sağlıklarını kontrol amacı güden tarama muayeneleri ile incelemelere önümüzdeki aylarda başlanacaktır. 
îş güvenliği bakımından; gerek işveren talebi, gerekse teftiş organlarının gösterdikleri lüzum üzerine ileri derecede teknik sayılabilecek ko

nulara eğilmek mümkün olmuş ve bâzı problemlerin çözümlenmesi yoluna gidilebilmiştir. 
Nihayet, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi de giderek daha yaygın hale getirilmiş ve bu maksatla eğitim aracı olarak yazılı yayınların' hazırlan

masına da başlanmıştır. 
Bakanlığın diğer ilgili1 kuruluşları ile birlikte hazırlanan, adı geçen Merkezin 1972 yılı çalışma programı çalışanların ve işverenlerin iş sağ

lığı vo güvenliği ihtiyaçlarını daha büyük ve tatminkâr bir ölçüde cevaplandırmayı öngörmektedir. 

5. Yuai; dışı işçii sotrunflian : 
Yurt dışındaki işçilerimizin memleketimizin kalkınmasına olan katkılarının önemi artık bütün berraklığıyla anlaşılmış ve bir Hükümet politi

kası olarak ele alınması zorunluluğu kabul edilmiştir. Bu imkânı en iyi şekilde değerlendirerek hem memleketimizi, hem de dış ülkelerdeki iş
çilerimizi âzami derecede faydalandırmak için yurt içinde ve dışında süratle, en etkili bir şekilde teşkilâtlanmak gerekmektedir. 

Bugün, her elli Türk'ten biri yabancı ülkelerde çalışmakta olup, bu yıl ihracattan temin edilen dövizin % 76 sim memleketimize kazandır
mışlardır. Buna karşılık yurt dışına işçi gönderen diğer memleketlerle kıyaslandığında memleketimizin bu sorun üzerinde onlar kadar önemle 
durmadığı ortaya çıkmaktadır. Dış istihdam pazarlarını yakından izliyerek yeni iş imkânları sağlamak, onların memleketle olan bağlarını kuv
vetlendirmek ve nihayet yurda kesin dönüşlerinde geleceklerini emniyet altına almak için teşkilâtlanılmamış, gerekli kadrolar ve finanasman 
temin edilmemiştir. 

Gerekli olan bu hizmetlerin görülebilmesi hususunda yapılacak bir kıyaslama mevcut kadroların ne kadar yetersiz olduğunu ortaya koymak
tadır. Örneğin yurt dışında bulunan 10 090 öğrencinin programlarını kontrol etmek ve gerekli işlemlerini yapmak üzere Millî Eğitim Bakanlı
ğının dış ülkelerde 40, merkezde 20 personeli vardır; yani her 166 öğrenciye bir personel düşmektedir. Öte yandan lisan bilmiyen, çoğu ilk
okulu bile bitirmemilş ve problemleri bir öğrenci ninkinden birkaç misli fazla, sayıları ise 600 000 in üstünde olan işçilerimiz için mevcut kadro 
sadece 97 dir. 
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Bakanlığımız Yurt Dışı Teşkilâtının kurulamasını öngören 864 sayılı Kanun, bu dış teşkilâtı yönetecek ve yurt dışındaki işçilerimizle ilgili 
anapolitikayı saptayarak uygulayacak, yurt içinde ve yurt dışında gerekli koordinasyonu sağlıyacak merkezî bir örgütün kurulmasını öngörme
miştir. Bu görevler Araştırma Kuruluna ek olarak verilmiştir. 

Ayrıca, bir taraftan verilen kadro olanaklarının artan işçi sayısına oranla artırılmaması, öte yandan bu kanunun bâzı maddelerinin uygula
mada meydana getirdiği aksaklıklar ve sınırlamalar sebebiyle işçilerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel çok yönlü sorunlarına bugüne kadar 
köklü ve etkili çözüm getirecek tedbirler alınamamıştır. 

Diğer taraftan, 864 sayılı Kanun uyarınca yurt dışı örgütü nezdinde avukat, müstahdem, mahallî kâtip ve tercüman olarak çalıştırılmak 
üzere verilen 22 adet sözleşmeli personelin istihdam imkânı, yeni Devlet Memurları Kanunu dolayısiyle ortadan kalkmıştır. 

Oysa, yurt dışındaki işçilerimizin lisan ve mahallî mevzuatı bilmemeleri nedeniyle kaybolan hak ve menfaatlerini mahallî mahkemeler nez
dinde ancak yabancı uyruklu avukatlar koruyabilir. Ayrıca belirli sürelerle, belirli işlerin gördürülmesi için de, mahllî lisanı, mevzuatı örf ve 
adeti bilen tercümanlara şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin, vergi iade formlarının gereği gibi doldurulam'amasmdan Almanya'da sadece 
1970 yılında 70 milyon DM. (300 milyon Tl.) gibi büyük bir maddî kaybımız olmuştur. Gerekli tedbirler hızla alınmadığı takdirde bu kayıp 
artarak devam edecektir. 

Yukarda belirtilen nedenlerle, Çalışma Bakanlığı yurt dışı örgütünde sözleşmeli personelin de çalıştırılmasında zaruret görülmektedir. 
864 sayılı Kanunun ek 9 ncu maddesinde, yurt dışındaki işçilerimiz ile eş ve çocuklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaç

larının zaruret görülen hallerde karşılanabilmesini temin için Çalışma Bakanlığı bütçesine ödenek konulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu maddeye istinaden hazırlanan yönetmelikte belirtilen şartlar ve kıstaslar çerçevesinde ölüm, hastalık, işsizlik, sınır dışı edilme hallerinde 
yardımda bulunulması ve muayyen şartları yerine getirmiş olan işçi derneklerine para yardımı yapılması ve ayrıca işçilerimizin morallerinin 
yükseltilmesi, memleketle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amaciyle yapılacak sportif ve kültürel mas
raflara iştirak edilmesi öngörülmüştür. 

Bu yardımların yapılabilmesi ve hizmetin gereği gibi görülebilmesi için verilen ödenekler hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Örneğin, yukar
da belirtilen ve özellikle işçilerimizin lisan ve meslekî eğitimleri yönünden genişletilmesi düşünülen yardım ve faaliyetler için, işçi sayısı daha 
az olan önceki yıllarda 15.897 numaralı maddeye konan (2) milyon Tl. lık ödenek, 1972 malî yılında (100 000) Tl. noksaniyle (1 900 000) Tl. ola
rak verilmiştir. Oysa 1971 yılında işçilerimizin sayısı eş ve çocuklariyle birlikte 750 bini aşmış olup, bu yıl daha da artması beklenmektedir. 
İspanyollar 1970 yılında sadece bu çeşit sosyal yardımlar için (100) milyon Tl. harcamışlardır. 
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işçHerimianı memleketlere göre dağılışı 

Almanya (40 000 i 
Holânda 
Avusturya 
Fransa 
İsviçre 
Danimarka 
Avustralya 
Belçüka 
İsveç, Norveç ve 
işçiler dâhil) 

Eş ve çocuklar 

turist işçi) 

diğerleri (Turist 

492 700 
25 000 
22 000 
15 000 
12 000 

5 000 
3 000 

10 000 

16 000 

600 700 
150 000 

750 700 

İşçi sayısmda olduğu gibi, döviz transferlerinde de yıllar itibariyle süratli artışlar kaydedilmiştir*. İşçi dövizlerinin dış ödemeler dengesiniin 
sağlanmasına olduğu kadar, bu dövizlerin plân ilke ve hedeflerine uygun bir biçimde değerlendirilmesi halinde sanayileşmemize ve dolayısiyle 
memleket kalkınmasına o derece önemli katkısı olacaktır. Ayrıca, yurt dışına işçi yollanması yurdumuzda işsizlik baskısını ve işsizliği de halen 
% 33 oranında hafifletmiş bulunmaktadır. 

Yıllara göre işçi döviz transf erleri : 

1963 yılı sonunda 
1964 - 1966 yılı sonunda 193 000 000 » (3 yıllık) 
1967 » » 
1968 » » 
1969 » » 
1970 » » 
1971 » » 
1972 » » 507 000 000 » (Tahmin olunan) 

3 500 OOO Dolar 
193 000 000 

93 000 000 
107 318 000 
140 000 000 
273 020 778 
490 000 000 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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H/71 yılı sonu i t ibariyle gelen 490 milyon dolar işçi dövizinin, ihracat dövizine oram % 76 olup, i972 yılı sonu için tahmin edilen 550 mil
yon dolar ın ise ihracat gelirine oranı % 80 olacaktır . 

Oysa y u r t dışıındakd işçilerin hizmetlerini görecek teşki lât ın kadro ve bütçesi, ne giden işçilerimizin adedi, ne memlekete t ransfer et t ikleri 
döviz miktar ı , ne de iş, yüküyle orantıl ı b i r ar t ış ıgöst erimiştir. Eğe r mevcut kadro la r do lduru lmuş olsaydı 1971 deki güderler (14 462 405) lira 
tu tacak t ı . 1972 de verilen mik ta r ise (13 313 205) Tl. d ı r ; yani bir yıl evveline naza ran (1 149 139) lira d a h a azıdır. 

.Şimdiye k a d a r her yönüyle ihmal edilmiş olan jaır t d ış ındaki 600 bin vatandaşunıza bu kad ro ve bütçe ile ciddî bir hizmet götürülebileceği 
çjolk şüphelidir . İşçi ihracedeıı d iğer memleket lerde bu iş için sarfedilen para , t ransfer edilen dövizin % 1,5 i ile % 3 ü abrası udadır . 

111 - Beş Yıllık P lân dönemi sonunda, y u r t d ış ındaki işçilerimizden yaklaş ık olarak 3 milyar dolâır beklenmektedir . Bu rakam 'Türkiye'nin 
15 yıllık üç kalkınma plânı döneminde konsors iyumdan alabilmeyi u m d u ğ u faizli borçlan fazladır. 

Bun la rdan da önemli olarak, değişik koşullar içerisinde -memleket hançeri ve terk edilmişlik hisleriyle bocal ıyan vatandaşlar ımızı müsai t bir 
o r tam odarai'k yakal ıyan maksatl ı kişiler, yanl ını ötmek bahanesiyle millî birl ik ve beraberliğimizi ve siyasi bü tünlüğümüzü zedeleme, yolunda, ve 
siyasi p ropoganda yapmak fırsatını ele geçirmelkte ve bu yoılda yoğun faaliyette; bu lunmaktad ı r la r . 

Sayılar ı ve özellikle sorunları sürat le çoğalan böylesine büyük bir top lu luğun anava tan ın kaHunımasına yapt ığı ka tk ı la r hızla ar tmış, an
cak bu vatandaşlar ımıza karşı Devletçe yapılması gereken hizmetler büyük ölçüde ihmale uğramışt ır . Y-a/bancı ülkelere işçi ihraceden diğer 
memleket ler yanında, yeni iş o lanaklar ı sağlama ve işçiye hizmet götürme yönünden en gerinin kaildi ğıımuz yapı lan incelenil elerden anlaşılmıştır . 

Bakan l ık merkezinde öngörülen i)ıs 'İİLşküe:' (lenel Müdür lüğü kuru lduğu, Bakanl ık lar aras ında sıkı bir işbirliği sağ lanarak y u r t dışı teşkilâ
tımız gerekli kadro la r la teçhiz edildiği, diğer memleketlerin dış kuru luş la r ındaki esneklik' ve hareketl i l iğe, onlarla rekabet edecek dinamizme 
kavuş tu ru lduğu t akd i rde sağlanacak olan y a r a r l a r d a n bâzıları aşağıda belirt i lmiştir . 

Bun la rdan özellikle; 
— Yabancı ülkelere daha çok işçinin, d alı a iyi şar t la r la gönderilmesi, 
— He r çeşit hak ve menfaat ler inin gereği gibi korunması , mânevi kayıp lar ın ın ün 1 emmesi., 
—- Bulunduk la r ı ülkeler in lisan ve .meslekî eğitim ve diğer o lanaklar ından işçilerimizin âzami şekilde faydalandır ı lması . 
- Avrupa Banka la r ındak i (600) milyon dolar l ık tasar ruf la r ın ın Türkiye 'ye t ransfe r olunması, 
— Türkiye 'de İşçinin güvenini sağ.l;yaea\" kârl ı ya t ı r ım olanaklar ını ya r a t acak kurm'nşkırla işbirliği yapı larak, bu husus ta işçilerimizin gerekli 

bilgilerle aydınlat ı lması , 
-— İ ler çeşit basın ve yay ın vas ı ta lar ından istifade etmek, devamlı olarak eğitim, dini ümmet, kü l t ü r ve moral yükselt ici p rogramlar dü

zenlemek ve Hükümet in ilgi ve yardımını hissr-ltıinm.ok suretiyle aşırı p ropaganda faaliyetlerinin etkisiz hale getirilmesi, 
— İşçilerimizin çeşitli nedenlerle bulunduklar ı toplumda bırakt ıklar ı ebınısuz etkilerin yok edilmesi ve köylere Türk işgücüne olan Salebin 

art ı r ı lması , 
- - Türkiye 'ye kesin dönüşler inden sonrak i mnmlrket şar t la r ına yeıi'iden adapte edilmesinin sağlanması, 
••- Okul yaşma gelmiş olanlara Türkçe eğitim sağlanması ve anne ile babası çalıştığından bakümsız kalan okul öncesi çocuklar için kreş ku

ru la rak per işanl ıktan kur tar ı lması , 
—- Uluslararası kuruluş lar ın çalışıma haya t ı ile ilgili toplantılarında, m emi ekelim iyin en iyi çekikle temsil edilmesi, 
hususları üzerinde önemle durulması zorunlu göıülmek'uedir. 
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4. Araştırma'Faaliyetleri : 

Çalışma Meclisi : 
Çalışma Bakanlığı Kuruluş Kanununda öngörülen Çalışma Meclisi 24 - 26 Kasım 1971 tarihleri arasında 5 nci toplantısını yapmıştır. 
Bilindiği üzere, 1947 yılından bu yana dört defa Çalışma Meclisi toplanmıştır. Bakanlığın bundan böyle Çalışma Meclisini daha sık aralıklarla 

toplama azminde bulunıması takdirle karşılanır. Bu defaki Çalışma Meclisi Gündeminin ağırlık merkezini istihdam sorunları teşkil etmiştir. Bunda da 
isabet vardır. Nitekim, Cenevre'de 1969 yılında toplanan 54 neü Milletlerarası Çalışana Konferansı bütün dünya mili eti erme hitalbeden bir istihdam 
programı kabul etmiş ve üye mömlcketlerden gelen olumla ve teşvik edici tdkliülere dayanmak suretiyle 2-23 Haziran 1971 tarihleri arasında topla
nan 56 neı Milletlerarası Çalışma Konferansında, irtihdamı anakonu olarak yine programa alınmıştır. 

Çağdaş toplumlarda Çalışma Bakanlığı Devletin ekonomik ve sosyal politikasını âdeta, yönlendiren bir Bakanlık niteliğindedir. Diğer yan
dan, 1962 den beri içinde yaşadığımız plânlı ekomaml ortamında da erişilmesi öngörülen daha yüksek bir istihdam seviyesidir. İstihdama dönük ol
mak plân stratejisinin temelidir. Çalışma hayatında kaydedilen gelişmelerin ve mevcut soranların incelenerek objektif bir çözüme kavuşturulması 
da Çalışma Bakanlığının görevleri içine girmektedir. Ancak gelişme ve sorumların süratli biir değişim gösterdiği ülkemiz koşullarında, bu görevle
rin klâsik bir baalknlık fonksiyonu ve organizasyonu içinde yerine getiriimeısikııde bâzı güçlükler ortaya çıkmaktadır. Bu güçlüklerin başilıealarını 
çalışma hayatının nitelik ve nieelik yönlerinden istatistiki yöntemlerle izlenmesi, bulguların plân hedefleriyle •tutarlıklarmın değerlendirilmesi 
ve nihayet objektif çözüm öne nü. erinin saptanıma sı gibi hususlar teşkil etmektedir. 

5 nei Çalışma Meclisi çalışmaları bir kitap halinde yayınlanmak üzeredir. Bu belgenin İngilizce ve Fransızca dilıleriine de çeviri olanakları 
üzerinde durulmaktadır. Bunun gerçekleştirilmesiyle çalışma hayatiyle ilgili milletlerarası faaliyetlere ülkemiz tarafından faydalı bir katkıda 
bulunulmuş ol acaktı r. 

Çalışma Enstitüsü : 
Yakın ve Orta - Doğu Çalışma KiiKtiitii.su, Milletlerarası Çalışma Toşkilâtiyle Hükümetlimiz arasında 17 . 1 . 1955 tarihinde imzalanan özel bir tek

nik yardım anlaşması hükümlerine göre kurulmuş, 1960 yılına kadar Hüküm etim iz ve Teşkilâtın ortak idaresinde kalmış ve 27 . 2 . 1960 tari
hinde kabul edilen 7460 sayılı Kanunla 1 . 3 . 1961 tarihinden itibaren tamamen Hükümetimize devredilmiştir. 

Teşkilât Kanununun öngördüğü amaçları, çalışma hayatının çeşitli soranları üzerinde düzenlediği seminerlerle tahakkuk ettirmeye çalışan 
Enstitü'nün, bütçe imkânları çok sınırlı okluğnı.dan, ek görev ile öğretim görevlisi istihdamı znruüiluğu ortaya çıkmış ve eğitim faaliyeti 1971 
yılma kadar bu şekilde devam etmiştir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren ek görevleri kaldırmış oldu
ğumdan, üniversite mensuplarının Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsündeki ek görevleri de sona erimiştir. 

Halen, hizmet içi eğitim faaliyetine yönelmiş bulunan Enstitünün yeni bir o-rganizaisyona kavuşturulmasına çalışılmaktadır. 
Enstitünün 16 yıllık çalışma süresinde geçirdiği değişik aşamalarda dikkati çeken huşu::!:;::dan biri Bakanlık ile tam bir ilişki kuramamış 

olmasıdır. Bu nedenle çoğu kez seminerteırin akademik yönü uygulamanın çok üstüne çıkmıştır. 
Bakanlık merkez teşkilâtı yöneticileriyle seminer ve genellikle eğitim yöneticileri arasında ciddî ve etkili bir ilişki kurulamamıştır. 
Enstitünün organizasyonunda bu sakıncanın düzeltilmesine çalışılmalıdır. Bakanlık ve Enstitü çalışmalarının aynı paralelde birbirini tam 

olarak destekleyici nitelikte olmasına (ineni verilmelidir. Örneğin yeni mevzuat hazırlıklarmda literatür taramaları ve dcğerlendinmclerinin 

http://KiiKtiitii.su
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enstitü tarafından yürütülmesi öngörülecektir, Buna karşılık, uygulamanın da enstitüye aktarılması için merkez teşkilatındaki görevlilerin eği
tim çalışmalarıına fiilen katılmalarının uygun olacağı düşünülımefktedir. 

Bugüne kadar daha çok hukuk düzeyinde kalan çalışma sorularının, ekonomik ve sosyal yönleriyle etkilerinin incelenmesi gerekmektedir. Bu 
şekilde işçi - işveren iligkilöri ücret - fiyat - verimlilik açısından da değerlendirilecektir. Bu. bakımdan, Çalışma Bakanlığında yukarda belirtilen 
konularda ekonomik çalışmalar ve istatisltıik toplama ve değerlendirme çalışmaları üzerinde ö,nemile durulması memnuniyetle karşılanmıştır. 

Bumun dışında, 1968 yılından beri yıllık pnograiminrda öngörülen ve kalkınma plânı ve programlarındaki hedeflere ulaşmak ve uygulamayı 
plân ve programlardaki esaslara uygun olarak yürütebilmek için Bakanlıkta Araştırma - Plânlama ve Koordinasyon Dairesi kurulmuştur. Kadro
ları henüz alınamıyan bu daire şimdilik diğer- ünitelerden alınan çok cüzi bir personelli e görevlerini yürütmeye çalışmaktadır. 

Yukardan beri Çalışma Bakanlığının görevleri ve bu görevlerin halihazır gerçekleşme oramı ve çalışmalara verilecek yön belirtilim ey e çalı-
şılımıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; 1946 yılı başında kurulan Çalışma Bakanlığı kurulduğu döneme göre ileri bir anlayışını ürünü
dür. Ancak 25 yıllık dönemde çalışma sorunları bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem kazanmıştır. Özellikle 1961 Anayasasıiyle 
gelişen e/alışma hak ve özgürlükleri ve sosyal güvenlik sorunlarının olağanüstü önem ve genişlik kazanım ası karşısında Bakanlık bu görevi gere
ğince karşıılayaımaz duruma düşmüştür'. 

Bu bakımdan yeniden örgütlenıme kaçınılmaz olmuştur. 
Bakanlığın bugüne kadar S. S. Kurumu Genel Müdürlülk binasının yetersiz bir kısmında kiracı olanak oturması, gerek hikmetin itasını aksat

ması ve gerekse kurumun durumunu da. sıkılık balo getirmesi sebepleriyle haklı tem'kkllere yo! -açmış ve Bakanlık, bu durumlara som vermek için. 
1 . 12 . 1971 tarihinden itibaren S. S. luLruuuuiun Tuna Caddesindeki binasını kiralayarak daha, iyi bir şekilde hizmet etme imkânıma kavuş
muştur. 

5. — Sosyal güvenlik! : 
506 sayılı iSosyal Sigortalar Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . 3 . 1965 tarihinden 1 . 1 . 1971 tarihine kadar bir kişiye teşmil işlemi tamamlanmıştır. 
Sigortalıların eş ve çocuklarının sağlık hizmetleıinden faydalandırılması 1971 yılı sonuna kadar, İstanbul, Tekirdağ, Adana ve İzmir illeri ha

riç 63 ilimizde tamamlanmıştır. 
1972 yılı içinde İzmit ili hariç 66 vilâyette sigortalının eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden faydalandırılmış olacaktır. 
1972 yılı içinde Zonguldak Hastanesinin açılması sebebiyle Ereğli Kömür İşletmelerinde çalışan işçiler de eş ve çocukları dâhil hastalık sigor

tasına tabi olacaklardır. 
Bu suretle 1972 yılında eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden istifade ettirilen sigortalı sayısının 1 350 000 e ulaşacağı hesaplanmıştır. 
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1972 yılı iein tahinin edilen Sosyal Sigortalar ivanunıına tabi işyerleri sigortalı s 
sayıları 1970 fiilî, 1971 8 aylık rakamlarla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

İşyeri sayısı 
Sigortalı sayısı 
Iskazaları ve meslek hastalıkları vakası 
Iskazaları. ve meslek hastalıkları ölümleri 
iska.za.si ve meslek hastalıkları malûlleri 
İstirahat alan hasta sayıları 
Analık vakaları 
MM ûl yaş ve ölüm sigorfahınmlan : 
Mfılûllük aylığına talebi 
Yaşlılık aylığı talebi 
Yaşlılık toptan ödenmesi talebi 
Ölüm aylığı ödenmesi talebi 
Ölüm toptan ödenmesi talebi 
Evlenme primi iadesi talebi 

1970 
Fiilî 

279 405 
1 313 500 
145 418 

'841 
3 527 

714 327 
172 518 

4 507 
23 085 
8 570 
5 158 
2 023 
3 589 

1971 
8 aylık 

342 858 
1 245 255 

94 099 
311 
944 

438 111 
108 539 

2 352 
9 997 
4 040 
3 355 
794 

1 448 

yılariyle sigorta yardımlarından faydalanacak olan vak'a 

1972 
tahmini 

396 000 
1 500 444 

160 000 
1 000 
4 000 

900 000 
200 000 

5 000 
30 000 
9 000 
5 800 
2 500 
4 000 

http://iska.za.si
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Sosyal Sigiortalar Kurumu sağlık tesisleri : 
(Kurumun sağlık tesisleri ile yatak sayılarını gösterir cetvel 1971, 1972 yılları itibariyle aşağıda, gösterilmiştir, 

1971 1972 

Tesis Yatak Tesis 'Yatak 
sayısı sayısı sayısı sayısı 

Hastane 
'Çocuk hastanesi 
Doğum evi 
iS anafor yum 
Yataklı dispanser 
Dispanser 
Sağlık istasyonu 

Toplam 

1972 yılında 500 yataklı Zonguldak Hastanesi. 500 yataklı Tepecik Hastanesi 50 yataklı Tekirdağ Hastanesi, 200 yataklı Tepecik Çocuk Hasta
nesi, 200 yataklı Ankara Çocuk hastaneleri açılacak, ayrıca Ankara Hastanesi 200 yatak; Eyüp Hastanesine 100 yatak eklenecek, İsparta Hasta
nesinin de inşaatı bitmesi sebebiyle 30 yataktan 80 yatağa çıkartılacaktır. iBu suretle 1972 de yatak sayısı 2 135 artarak 14 025 e ulaşacaktır. 

'Muhtelif yerlerde, yeni açılacak dispanser ve sağlık istasyonları, ile- dispanser sayısı 58 den 08 e sağlık istasyonu sayısı da 75 ten 82 ye ula
şacaktır. 

ıSosyal SilgıarMar Kurumunum tedavi faaliyetleri : 
Kurum sağlık-tesislerinde ve anlaşmalı doktor ve müesseselerde yapılan tedavi faaliyetleri 1970 fiilî 1971 altı aylık ralvamlariyle beraber teşmil

lerde nazara alınarak 1972 yılı yatak gün ve poliklinik sayıları t ahimin edilerek mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 
Yatak 

gün sayısı 

53 
— • 

o .) 

3 
58 
75 

195 

10 

11 

408 
• — 

587 
855 
40 
— 
— 

890 

50 
2 
t > 

f > 

,) 
68 
82 

217 

12 143 
400 
587 
855 
40 
— 
— 

14 025 

Kurum 
teısisil eninde , Anlaşmalılarda Toplam 

1970 
1971 ı(6 aylık) 
1.972 tahmini 

2 003 942 
1 123 883 
2 400 000 

373 725 2 377 667 
193 567 i 316 950 
400 000 2 800 000 



37 — Çalışma Bakanlığı —755 — 

Poliklinik 
sayılan 

Kurum .Anlaşmalılarda Toplam 
tesislerinde 

1970 8 718 353 2 228 543 10 946 896 
1971 (6 aylık) 4 766 452 1 082 826 5 846 278 
1972 <tahmini) 10 000 000 2 500 000 12 500 000 

Sosyal Sigortalar KuiTumunun inşaat yatırımları : 
1972 yılında kurumca lüzum görülen idare binaları, sağlık tesisleri ve akaar binaları içki 170 milyon liralık inşaat yatırımı öngörülmüş olmak

la beraber Devlet Plânlama Teşkilâtından ancak (28 490 000) liralık yatırım, müsaadesi alınabilmiştir. 
Gayrimenkuller : 
1972 yılı için tahmin edilen gayrimenkullerin durumu 1970 fiili, 1971 program rakamlariyle mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir. 

1971 sonu 1972 sonu 
1970 sonu Muvakkat Tahmini 

Akaar binaları 
İdare binaları 
Bağlık Tes. binaları 
Müşterek kullanılan bin. 
Hisseli binalar 

98 993 980,91 
15 320 580,51 

609 538 220,48 
89 876 976,33 
24 422 208,11 

99 601 677,80 
27 994 742,32 

783 653 711,01 
114 431 345,96 
24 499 484,11 

165 230 218,05 
27 994 743,32 

810 863 252,81 
120 903 950,69 
87 081 624,21 

Toplam 838 151 966,34 1 050 180 962,20 1 162 073 789,08 
Arsalar 323 742 811,82 315 141 000,00 338 641 000,00 

Genel toplam 1 161 892 778,16 1 365 321 962,20 1 500 714 789,08 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, işçi meskenlerine tahsisli binalar ile henüz ikmal edilmemiş binalar hariç 1972 yıh sonunda çeşitli 
kurum binalarının değeri (1 162 073 789,08) lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

işçi konutları : 
a) ıSig'ortalıları konut sahibi yapmak amaciyle; 1971 Ağustos ayı sonuna kadar Türkiye Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile (509 659 764), Ku

rumca (1 300 000 495), Etibank, ıSümerbank ve Karabük Demir Oelik Müesseselerince (16 916 516), Yapı Kooperatifleri kanalı ile >(1 777 974 910) 
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lira harcanmak suretiyle işçi konutları inşa ettirilmiş olup, toplanı olarak (2 434 551 385) lira kredi tahsis edilmiştir, ü n miktarın; 
1971 ydı sonuna kadar (2 634 551 385) lirayı bulacağı, 
1972 yılında (500 000 000) daha artarak kredi tahsisinin (3 13! 551 385) liraya, ulaşacağı, 
Tali rain o Ilınmaktadır. 
b) 1971 yılı sonuna kadar '(400 000 000) lira Tapı Kooperatifleri, (504 600 000) lira banka aracılığı, (70 000 000) lira kurumca inşa ettirilen 

işçi konutları için, (16 916 516) lira da Etibank, Siu lerhank ve 'Karabük Demir Çelik müesseselerinin inşa. ettirdiği konutların finansmanı için ol
mak üzere tahsis edilen kredilerden toplam olarak (991 516 516) lirasının ödeneceği umulmaktadır. 

İ972 yılında (400 000 000) lira daha ödenerek bu miktarın (1 391 516 516) liraya, ulaşacağı tahmin edilmektedir. 
c) Konut için tahsis edilen yukarda yazılı meblâğa, karşılık 1970 yılı «onunda 51 393 olan koıuıt sayısının 1971 yılında 64 000 e ulaşacağı 

1972 yılında kooperatifler kanalı ile 7 000 konuta kredi tahsis edileceği kurum arsaları üzerine Uşak'ta. 500, Eskişehir'de 2 500 olmak üzere 3 000 
konutun inşasına başlanacağı, 

Eöyleee 1972 yılında 10 000 konuta kredi tahîis edilebileceği, talimin olunmaktadır. 
Netice itibariyle 1972 yılı sonunda tahsis edilen mesken sayısının. 74 000 e ulaşacağı ümidodihnektedir. 

İşçi çocuklarını okutma : 
Kurumca işçi çocuklarının okutulması konusu bir program dâhilinde yürütülmektedir. 
1969 - 1970 ders yılında 152 öğrenci 
1970 - 1971 » » 259 » 
Ok utul ı naya başlanmıştı r. 
1971 - 1972 ders yılı için de 500 kontenjan mevcuttur. 

Kurumun varlıkları : 
Kurumun 1970 yılında öz varlıkları -(10 896 040 559,95) liraya ulaşmıştır, liu miktarın 1971 yılında, 12 milyar liraya, 1972 yılında da 13 mil

yar liraya ulaşacağı tahmin edilmiştir. 
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Tahsilat tediye muvazenesi (Finansman tablosu) : 
1072 yılında tahakkuk eden gelirlerin (4 731 180 000) lirasının tahsil edileceği, buna mukabil fiilî giderlerin (3 025 250 000) liraya ulaşacağı, 

arada meydana gelen (1 705 930 000) liranın plasmana ınüsaidolacağı tahmin edilmiş, bu meblâğın yatırım sahaları aşağıda gösterildiği şekilde 
plânlanmıştır. 

İnşaat 28 490 000 
'Gayrimenkul mubayaası 75 000 000 
İşçi meskenleri 500 000 000 
Sanayi kredisi 10 000 000 
(Munzam imkân (tahvil müb.) 1 042 440 000 
Vadeli hesap (T. Em. K. 'Bank.) 50 000 000 

Toplam 1 705 930 000 

Bugüne kadar sosyal güvenlik kapsamı clışııda bulunan esnaf ve küçük sanatkârlarla bağımsız çalışanların, .sosyal güvenliklerini sağlamak 
üzere 'kurulan BAĞ - KUR, çok büyük bir kütleyi çeşitli risklere karşı sosyal güvenliğe kavuşturmuştur. 

Bütün çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanması ilkesinin son aşaması olarak tarım ve orman kesiminde çalışanların da Sosyal Sigortaların 
kapsamına alınması ile ilgili olarak çalışmalara başlanılmış ve uygulamadaki kolaylıkları göz önünde tutularak öncelikle kamu kesiminde çalı
şan tarım ve orman işçilerinin Sosyal Sigortalar »Kanunu kapsamına alınması kararlaştırılmış ve bunu teminen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nu üzerinde gerekli değişiklik çalışmalarına başlanılmıştır. 

6. iş ve işçi Bulma F&sitfyetîeri : 
25 hizmet yılma doldurmuş bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu, gelişlen bir ekonominin ortaya çıkardığı yenli taleplerin baskısı altında faaliyet, 

amaç ve fonksiyonda rımda bir çeşltlenime ve fark 1 ilasına geçirmiş olmakla beraber Kurumun plânlı bir ekonominin gereklerine ve hedeflerinle1 göre 
yeni bir düzenlemfc'yc ihtiyacı bulunduğu muhakkaktır. 

Kurum 19 60' lara kadar iş arayan i umanlarla iş a rzd enleri birbirleriyle buluşturmaktan ibaret olan klâsik, resmî bir ara'cılık kuruluşu olanak 
çalılsmıştır. O emeilikle gelişime halindeki ülkelerde İş ve İşçi Bul'ma Kurumları belli başlı sana yi merkezi duan kentlerde ve metropoliten bölge
lerde iş arz ve talebini dengeleştiren kuruluşlar olarak ekonominin sadece küçük bir keisimünde faaliyet gösterirler. İktisadî gelişme açısından 
kurum faaliyetlerinin taşraya ve kırsal bölgelere ulaşması gerektiği şüpıhesizclir. Bu yayılnıaniıı zorunluluğu .sadece istihdamı artırma ve istatis
tik! bifgiî'ori zenginleştirmekten ibaret değildir. İş arayanılaırın genel anlaımda yönlendirilmesi /e özellikle okulu terk edenlerin mesleğe yöneltil
mesi kırsal alanlarda kurumun önemli görevlerinden ol'mak gerekir. İhtiyaçların baskısı altında 'kurum bugün Türkiye'nin bütün illerinde örgült-
lenımiş ve önemli ilçelerde de bürolar kurarak faaliyetini yaygmlaşt inmiştir. Fakat bu yayılmanın kırsal alanlara henüz ulaşamadığı bir gerçektir. 

]'%'l yılından itibaren yurt dışına işçi gönderilmeğe başlanması kurumun amaç ve fonksiyonlarına yeni bir boyut 'kazandırmıştır. İhracat 
pazarları ele geçirilmesi kadar ve hattâ ondan daha önemli olan işgücü pazarları ka'zanılması (zira ihracatın ımutlâka ithalâta yansıyan bir y'6-
nü vardır) sadece ekonomimizin şiddetle ihtiyaç duyduğu dış ödeme araçlarının kazanılmasından ibaret değildir. Bunun yanısıra Türkiye'mizin 
uzun yıllar ana sorunlarından birisi olmakta devanı edecek işsizlik sorununun hafifletilmesinde de yurt dışına işçi göndermenin büyük bir rolü 
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varadır. Keza işçiîl'örimüzıiıı vasıf 'kaızanm'ası ve yüksek ıiııi'teiikl'i biir saımayi iş'çisime dömüştmTÜlmcsmde yurt, diişına işçi gönderme müstesna bir fi «sat 
Jeşkil ebraelktcJdir. İş ve İşçi Bulma Kurumu kendi idarî ve malî olanakları ile orantılı olarak bugüne değim bu komutla faydalı bir hizmet ifa ode-
gelmıiştir. Bu fonlksiyonuaı dış taleplerin yapı ve dinamiğine uygum olarak örgütlommesimin gerek tindiği değişikliklere ilgili bölümünde ayrıca de
ğinilecektir. Gerdkli tcdibiriler alınmadığı takdirde ihracat pazar!arımın başka ülkelere kaptırılması 'gibi işgücü pazar'larınım1 da kaybedilmesi tehlike
si vardır. 

Kuramıın gordk klâsik fonkstyan^aırımı en yüksek seviyede yenine getiw;lJiJlınesii, gerekse yemi üstlendiği ve İMİ ("ineceği görevleri ve göıivleriiıme dinami
ğine uygun bir biçimde gerçek! ettirebilmesinin her şeyden önce bir bütçe sorunu olduğu söz götürmez bir husustur. İş ve İşçi Bulma Kuru>mu-
num 1972 yı'lı Bütçesi J971 yılı bütçesin'den ancak (1 ;M3 84M) lira bir fazlalık gösterin ektedir. .Sadece 197İ ydında fiyatların % 20 nitı üzerimde 
artımış olması, Kurumum 1972 yılımda 1971 yılında sağlamış okluğu Mzm eti erin reel maliyetine eşit bir kaynak toplamımı, dahi elde edemediği 
ni göstergesi olarak yorum la um alı dır. Buna rağmen 1972 yılı bütçes'i (10 095 805) liralık 1ü r açıkla bağlanmıştır. Kurum, bütçesi; (!»> 08!7 672) 
lirası genel bütçeden, (15 (XX> 000) lirası Sosyal Sigortalar Kurumu % yarımlardan, (o'OO 00 0) lirası çeşitli geliri enden ve nihayet (10 095 805) 
liraSı da bütçe açığı ol'nıaik üzere (58 98-5 477) lira olarak bağlanmıştır. 

Kurul usundan bu yana bütçesi çeşitli kaymaklardan.' beslemen Kurumun finansmanının ka.ni u hizmeti niteliğimde oltan yaptığı hizmetin 
mahiyeti dikkate alınarak tamaımiyle bütçeleştirilmesi! zamanı gelmiş bulunmaktadır. Anca'k, bu suretle Kurumum mltikrarlı ve yeterli bir 
bütçeye kavuşturul m .ası olanağı elde edilmiş olacaktır. 

Kurumun bu yı'lki bütçesi Personel Kanununun/ gereği olarak tâyin edilecek 1 - 2 - :î - 4 ncü derecelerin karşılığı akın. ödenekleri de ih-
tiiiva etim'ömektedir. Bu itibarla bahis konusu derecelerin' tesbit etilmesinm Kurum bütçesine getireceği asgari ilâve1 maili yük oranımda bütçe
nin artırılması^ gerektiği aşikârdır. 

Kurum faaliyetleri : 

a) Yayın ve Tanıtma : 
Kurum, bünyesi içinde bul umanı basım teçhiza tınıdan, yararlanarak 1971 yılımda, da yayın faaliyetleri sürtlürüLmüş, kitap, broşür, bülten ve 

formüllenler basılmasına devanı edilmişltir. 
Kurum yayınları arasımda bulunan «İş Ara yanıta r Büte'ni» ve «Açık İşler Bülteni»']'eri vasıtaSİyLe iş münhallerinin ve iş arıya m! arın nitelik

lerimin, yurt çapında bilinmesi, olanağı sağlanmıştır. Bu bültenler çok büyük bir kütleye M tabetmektedir. Keza aynı bilgiler haftada iki 
defa radyolardan da halka duyurul'm aktadır. Kurumca hazırlamam «İşgücü Kaporu» yerli ve yabancı (kuruluşlarım istifadesine sunulmaktadır. 

«İşyerleri İşçi İhtiyacı Araştırması» bellibaşlı işyerlerinde yapılan anketlerin sonuçlarımı yansıtması bakımımdan' ilgili kuruluşlar içim son 
derece faydalı olmaktadır. 

b) Yurt içi işe yerleştirme hlznuetleTi : 
İşçilerim elverişli oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için; elverişli işçiler bulumimasıma aracılık etme konularının 'düzenlen

mesi Kurumum klâsik fonksiyonudur. Kurumun bu yöndeki ,hizmetleri kırsal bölgelere ulaş tırıla'mannş durumdadır. Kurumun yurt çapın
da bu fonksiyonu yerinle getireibilmesi içim yaygım ve malî bakundan güçlü bir kuruluş halime g etirilmıesi şarttır. 

Her ilde bir şubesi ve bir kısım ilçe merkezlerimde büroları oıllmasma rağmen Kurum yu r t çapında örgütlenememiştir. Bu yömdeki faa
liyetler belediye hudutları -dışıma nadir ahvalde çıkabilmektedir. Ksasen yaygın işsizliği:r bulumduğu gelişme haiimldeki ülkelerde müteşebbis-

http://ka.ni
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ler vasıfsız işçileri çok defa Devlet Kurumunun aracılığına başvurmaıdan bulabilmıektedirler. Durum ımem'leketimizde 'de aynıdır. Ger
çek ihtiyaç, endüstriyel yerleşme oda'kları ç evresinde stratejik yerlerde tam teşkilâtlı bölge kuram şubeleri . tesis ederek bunların eMeriıı-
deki bilgi ve kaynakları yurt çapımda kullan malarını sağlam a!k no(ktaısında toplanmaktadır. İstihdam hacını içinde tarım sektörünün ağır bak
tığı, kalkınmanın gerektirdiği vasıflı insan gücünün yetersiz, vasıfsız işçinin bol olduğu ve kronik bir gizli işsizliğin bulunduğu ülkemiz
de iş ve işçi bulmıa bürolarını Devletin iş arı yanlarla işçi anıyan'lamı bulunduğu yığmak noktala rina yo ğuul aştırması gerekmelvtedir. 

(c) Eğitim : 
İş ve İşçi Bujlnıa Kurumunun ulusal ekonomimiz yönünden en fazla güçlemdiriimesi gereken yönü sanayi öncesi ve sanayi içi eğittim sorunu

dur. Yurt sanayii her geçen yıl daha yüksek bir sanayileşme hızına erişm'enin çabası ve kavgası içindedir. İleri bir sanayi strüktürünün kurula
bilmesi, maktnalar, teçhizat ve bunlarda temsil ediv en teknoloji kadar bu teknolojiyi kullanabilme yeteneğine erişmiş vasılı bir işgücü haommın yaratıl
masına bağlıdır. Bugün Türk ekonomisi bu «orunun çözümü yönünden bir kavşak noktasına gelmiş bulunmaktadır. (fere!k yurt sanayiinin her yıl gittik
çe artan ve bugün bir darboğaz haline gelmiş okluğu rahatlıkla iddia edilebilen vasıflı işgücü talebi; gerekse yurt: dışından gelen taleplerin bü
yük «l'çülde valsı ti ı işçiye kaymış olduğu vakıası çerçevelinde' vasıflı insangücü yetiştirilmesi bugün Türk ekonomisinin karşılaştığı belki de en 
eıidî sorunidur. 

Bu sorunun yurt yararlarına en uygun bir biçimde çözümü, halihazırdan bu 'konuda içinde bulunduğumuz dağınıklıktan kurtulabilmemize 
bağlıdır. Kısır bir dai.relerar.asi çekişme ve, bâzı kavramların yanlış anlaşılması, hem Milletlerarası kuruluşu a rm bu alandaki yarıdımlarından ge
reği gibi yararlanmamıza engel olmakta, hem üe kemdi çabalarımızın israf edilmesine yol. açmaktadır. Dünya ülkçilerinin hemen hemen hepsinde 
okul sonrası sanayi öncesi ve sanayi içi eğitim çırakların. yırtişitirilini esi, sanayi eğitim merkezlerinin kurulup çalıştırılması tamamen Çalışma 
Başkanlığına verilmiş bulunmaktadır. İş ve İşçi Bcima Ivurumu boyutları gittikçe artan ve ciddî sorunun, çözümlenmesinde en stratejik durumda 
olan kir kamu kuruluşudur. Kurumun bugüne kadar çeşitli konularda değişik eğitim faaliyetleri vardır. Faik at MilMî Eğitim Bakanlığı öğretim 
birliği kavramımı yanlış yorumlıyarak sanayi içi eğitimi keıı.li üzerine almaya kalkışması sonucu bugüne kadar bu konuda gayretler, çabalar 
ve zaman büyük ölçüde israf edilmiştir. Endüstrinin inliyam ;lan vasıflı işgücünün yetiştirilmesi alanında kurumumuz işçi ve işveren arasındaki 
stratejik rolü dol ay isiyle en uygun devlet kuruluşu niteliğindedir. Bugüne değin konunun sorumluluğu kurama verilim emiş okluğu için bu 
alandaki faaliyetler maksadına ulaştırdamamıştıi'. Bu yüzden sanayi eğitimi alamnjdaki kuram faaliyetleri de sınırlı bir çerçevede kalmıştır. İtal
ya'da Çalışma Balkanbğma bağlı sanayi .eğitim merkezlerinde hor yıl 102 000 vasıfsız işçinin vasıflı işçi haline dönüştürüldüğünü zikretmek bu 
konuda yeter fikir vermektedir. Vasıflı işgücü yetiştüıilinesi millî öncel ilk olarak ele almamıyaeak olursa endüstrileşniıCimizin hızı bundan büyük 
bir zarar görecektir. Yeni bitirdiğimiz yıl içinde birçok sanayi bölgelerinde kuramumuza başvurularak bu bölgelerden dışarıya vasıflı işçi gönderil
mesinin. durdurulması isten mişıtir. Diğer taraftan dışarıya i'şçi gönderilmesinde bizimle işbirliği yapan yabancı irtibat büroları bahis konusu böl
gelerde konmuş bulunan vasıflı işçi gönderme yasağının kaldırılmasını ısrarla ialîebctmektedir. 

d) Yurt dışının işçi sevda : 
Yukarda da değinildiği gibi yurt dışına gönderilen işçi sayısının artın İması, hem ödemeler dengesi desteği olarak hem de yurt içimdeki istihdam 

olanaklarının sınırlılığı açısından büyük bir önemi haizdir. İhracat sahasında olduğu gibi bu konuda .da rakiip ülkeler arasımda bir pazar kapma, 
bir pazar kaybotme oilayı varıdır. Millî ekonomimizin ihtiyacı olan yabancı ödeme araçlarını dışarıya fazla borçllanmadan sağlama olanakları ken-

http://dai.relerar.asi
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di elimizdedir. Bunun kısa vâdede en güçlü vasıtası dışarıya daha fazla işçi gönderilmesidir. Yapıdan hesapta Bati! Avrupa'nın önümüzdeki yıllar
da Akdeniz havzasından önemli ölçüde işgücü ithal etmeye devanı 'edeceğini göstermektedir. Burada ilgili ülkelerin ekonormilk konjonktürlerini 
adım adım takibederek ortaya çıkacak fırsatlardan ekonomimizin âzami faydayı ehle etmesini sağlamak madalyonun sadece bir yönüdür. Dış talep 
vasıflı işçiye kaymakta olduğuna göre elde hem iç. sanayinin ihtiyacına hem de dış talep İtaenıma yetecek hacımda vasıflı işçi yetiştirilmesi ma
dalyonun diğer yüzüdür. îşçi almak istiyen ülkelerin işçi eğitimi içiln harcamaya hazır oldukları fonlar, milletlerarası kuruluşlardan bu konuda. 
sağlanacak olanaklar ve kendi iç gayretlerimiz birleştirilerek zaman, kaynak ve enerji israfının önüne geçmek şarttır. Ziıa, (hıümüzileki yıllarda, id ıs 
talepleri karşılama gücümüz elimizdeki vasıflı işgücünün miktarına bağlı kalacaktır. 

Kurumun dışarıya işçi gönderme faaliyetlerinde etkililiğin ve hızlılığın sağlanmasında dış talepler ile içerideki işçilerin çeşitli dıırumlarmm 
komputirize edilmesi büyük bir kolaylık sağlıyacaktır. Ivomputirizasyon bitip tükenmek bilmiyen çeşitli kayırma dedikodularının ortadan kalkma
sını sağlıyacak, dosya ve ist artistikleri son derece basitleştirecektir. Bu itibarla dışa gitmek için vâkî başvurmalarla dış taleplerin behemahal kom
putirize edilmesi gerekmektedir. 

Kurlumun işe yerleştirme ve dışarıya işçi gönderme faaliyetlerine ilişkin istatistik! veriler ek olarak verilmiştir. 
Bâzı kurum f aaffiyetleriınim istatistik özetleri 

YURT ÎOİ FAALİYETİ 

1967 - 1971 yıBarcnida müraoajat edenlerin cinsiyete göre dağılışı 

Yıllar /Erkek 'Kaldın Toplam 

•ilenle 

1967 
1968 
1969 
4970 
1974 

4967 
4968 
4969 
4970 
4974 (U 'ay) 

irin cinsiyete göre dağılış 

Yıllar 

( H ay) 

,EıJkek 

17:i 686 
210 504 
220 077 
499 056 
201 424 

339 990 
388 474 
418 690 
379 699 
375 042 

1 

Kadın 

412 895 
438 267 
435 3,86 
434 932 
.150 350 

128 064 
160 827 
156 762 
162 245 
172 118 

Toplam' 

286 531 
818 771 
855 463 
2^\ 988 
351 774 

468 054 
548 798. 
575 452 
,559 914 
547 160 

T. İçi 
işyer 

4 38 188 
480 908 
178 687 
1458 436 
201 615 

T. Dışı 
işyer 

150 348 
467 868 
478 776 
475 552 
150 459 
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YURT DIŞI İŞOİ GÖNDERME FAALİYETLERİ 

1967 - 1971 yıllarında yurt dışına gönderilen işçilerimMn vasıflı - vasıfsız oldııiklarma göre dağılışı 

Yıllar Vasıflı Vasıfsız Toplara 

1967 2 788 6 159 8 917 
1968 12 086 31. 118 43 204 
1969 25 497 78 478 103 975 
1970 35 010 94 565 129 575 
1971. (11 ay) 30 428 55 055 85 483 

1967 -1971 yıllarında yurt dışına gitmek için mrz 'b-skliyenlîi'in clîiısıiyatine göre dıağılışı 

Yıllar Erkek Kadın Toplam 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (11 ay) 

(Muvakkat) 

698 
716 
775 
926 
998 

350 
768 
558 
889 
295 

8 915 
18 272 
31 461 
74 595 

102 422 
1 
1 

707 265 
735 040 
807 019 
001 484 
100 717 

TeMif ve temenniler : 
A) Teîküifler : 
1. Çalışma hay ait ı ile ilgili mevzuatın işyerlerindeki uygulanmasını Devlet adma teftiş ve denetlemekle görevli bulunan iş müfettişlerine 

ödenmek üzere tasarıya konmuş bulunan (1 400 000) liralık müL'ofctişler geçici görev yol'iuğu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bulunmaktadır. 

1971 yılında bu maddeye (1 718 000) lira ödenek konmuşken 1972 yılında iş müfettişi sayısının iki katma çakartılmasınm öngörülmesine 
ve yeni İş Kanununun yürürlüğe girmesi sebebiyle işyerlerinin kaydedilmesi konusunda geniş bir taramaya ve teftişe girişilecek olmasma rağmen 
geçici görev yolluklarının (318 000) lira eksiltilmesi, hizmetin görülmesini imkânsız hale getirecek niteliktedir. 

1971 yılında konan ödeneğin tamam en harcan amaması, 931 sayılı İş Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve yerine 1 . 9 . 1971 tarihine 
kadar yeni bir İş Kanununun çıkarılamamış olması nedeniyle işyeri teftişlerinin uzunca bir süre yapılamayışından ileri gelmiştir. 
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Yapılacak teftiş ve tetkiklerle sayıları 200 000 i geçecek olan işyerlerini teftişle görevli mevcut 123 iş müfettişinin, torba kadrodan alınmak üze
re goreikli formaıliteileri yerine getirilmiş bulunan 121 iş müfettişi ile birlikte sayıları 244 e yükselecek ve böylece teftiş hizmetlerinin hacmi bir 
misli artmış olacaktır. 

Bu sebeplerle, 1972 malî yılı Bütçe tasarısında (1 400 000) lira olarak kabul edilen 12821 sayılı Müfettişler Geçici görev yolluğunun en az 
(600 000) lira ilâvesiyle (2 000 000) liraya çıkarılması uygun olacaktır. 

2. Kırtasiye alım ve giderleri için 1971 yılında (150 000) lira olan ödenek 1972 malî yılı Bütçe tasarısında (300 000) liraya çıkarılmıştır. An
cak bu miktar da ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. 1475 sayılı İş Kanununun uygulanması dolayısiyle 1972 yılında en az 100 000 işyerinin daha böl
ge çalışma müdürlüklerince kayıt ve tescil işlemi yapılacağından bu işyerleri için açılacak dosya ve klasörler ile bir misli artan iş hacminin gerek
tirdiği sair kırtasiye ihtiyacı bu maddedeki ödenenin (1/00 000) lira artırılmasını icabettirmeîktodir. 

Bu itibarla, 13.110 sayılı kırtasiye alım ve giderleri maddesine (100 000) lira daha ilâve edilerek bu ödeneğin (400 000) liraya yükseltilmesi ye
rimde dlacak'tır. 

3. 1971 yılı Bütçesinde (250 000) lira olarak verilen döşeme ve demirbaş alım ve giderleri ödeneği 1972 yılı Bütçe tasarısında (50 000) lira nok
sanı ile (200 00) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bakanlık merkez teşkilâtı 1954 yılından beri Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlük binasının 53 odalık küçük bir kısmını işgal etmekte 
iken bu defa yeni alınan yeni kadrolar dolayısiyle esasen daha önele de çok sıkışık bir şekilde hizmet görülen binanın değiştirilmesi zorunlu hale 
gelmiştir. Bakanlık 1 . 12 . 1971 tarihinden itibaren 89 odalı bir binaya taşınmıştır, (lereik. yeni binanın tefrişi gerekse bölge çalışma müdürlükleri
nin artik kullanılamaz hale gelen eşyalarının çok küçük bir kısmını yenileimok için (200 000) liralık ödeneğin yetersiz olduğu açıktır. 

Ayrıca yeni alman 171 memur için gerekli döşeme ve demirbaşın ve bu arada mevcut ve yeniden alınacak iş ımifeitişlerine verilmesi gerekli por
tatif yazı makinalarmın alımı için en az (200 000) liraya daha ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan 13.130 sayılı döşeme ve demirbaş alını ve giderleri ödeneğinin (200 000) lira ilâvesiyle (400 000) liraya yükseltilmesi gerekmek
tedir. 

4. Fosta telgraf giderleri 1971 yılı Bütçesinde (175 000) lira iken 1972 yılı Bütçe tasarısında (425 000) lira olarak teklif edilmiştir. Posta ve 
telgraf ücretlerine 1971 malî yılı içinde yüztle yüz bir zam yapıldığı dikkate alınırsa, aslında bütçedeki gerçek 'artışın (75 O00) li'ra olduğu ortaya 
çıkar. Oysa, Bakanlık teşkilâtınca yeniden kaydedilecek 100 000 civarındaki işyerine, önce işyeri bildirge1!eri gönderilmesi ve 'daha sonra da dolduru
lup tevdi edilen bildirgelerin alındığına dair işverenlere iadeli taahhütlü tebligat yapılması gerekmektedir. Bu tebligatın şehir içindeki işyeri e-
rine elden yapılmadı düşünülse dâhi, şehir dışındaki işyerlerine posta ile gönderilmesi zorualuğu (425 000) liralık ödeneğin yetiş miyec eğin i gös
termektedir. 

Bakanlığın bu konudaki iş hacminin bir misline yakın oranda'artacağı göz önünde bulluıdııru!arak 13.410 sayılı posta, telgraf giderlerinin 
(225 000) lira ilâvesiyle (050 0O0) liraya çıkarılması zorunlu görülmektedir. 

5. Bakanlık yurt dışı teşkilâtının kurulmasını öngören 864 sayılı Kanunla, hizmetin özelliği göz önünde tutularak, yurt dışında Türk ve ya
bancı uyruklu avukat, uzman, mahallî kâtip, dak'ilo gibi personelin, sözleşmeli olarak çalıştıriimasma imkân verilmiştir. 

Anoak, 1 . 11 . 1970 tarihimde uygulanmaya, başarımı Devlet Memurları Kanununun sözleşmeli personeli istihdamını büyük ölçüde kısıtlaması üze
rine, yurt dışında çalıştırılan yabancı uyruklu sözleşmeli personelin tamamının işine smı verilmiş, Türk uyruklulardan bir kısmı kadroya alınmış, 
bir kısmı da sözleşmesi yenilenmemiştir. 
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Devlet Memurları Kanununun ilk uygulama yılı olması ve intibak neticelerinin peşinen bilinememesi sebebiyle 1971 bütçesinde (1) lira olarak ko
nulan Bakanlık sözü esmeli personeli ödeneğinin, yurt dışındaki işçiılerimizin bilhassa vergi iadesi ve mahkemeye intikâl eden iş ihtilâflarının çö
zümlenmesinde görevlendirilmek üzere istihdamı zorunlu bulunan yabancı uyruklu uzman ve avukatlara ödenmek üzere 12.261 dış kuruluşlar söz
leşmeli personeli giderleri maddesine (6 500 000) liralık, bir ödenek konulması uygun olacaktır. 

6. .1971 yılı Bütçesinde (250 000) lira olan yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu, 1972 yılı Bütçe tasarısında (40 000) lira noksanı ile 
(210 000) lira olarak kabul .edilmiştir. 

1972 maılî yılından itibaren Bakanlığın yur dışı örgütünü takviye etmek ve yaygm.'iaştırma.k amaciyle işçilerimizin bulunduğu muhtelif mem
leketlere müşavir, ataşe, sosyal yardımcı, memur ve diğer kadroi.'arın gerektirdiği nitelikteki elemanilar gönderilecektir. 

Diğer taraftan, yurt dışı örgütünde çalışan elemanlardan bir kıtmınıın çeşitli nedenlerle merkeze alınması clüşünülm ektedir. 
Bir memurun eş ve. ç.ocuklariyle yurt dışına gönderilme veya geriye alınma masrafları ortalama olarak (10 000) lira tutmaktadır. 
Bu bakımdan 12.851 sayılı yurt dışı kuruluşlar -sürekli görav yolluğunun (465 0O0) lira ilâvesiyle (675 000) liraya çıkarılması gerekmektedir., 
7. 4971 malî yılında, yurt dışı geçici göıvv yclliuğu maddesine konan. (150 O00) liralık ödenek 1972 bütçe tasarısında da aynen muhafaza edil

miştir. 
1972 malî yılundan itibaren işçi sor'iudariyle ilgili dış teşkilâtın yeniden düzenlenmesi, karşılaşılan meselelerin süratli bir şekilde çözümlenmesi 

için gerdken kontrol ve koordinasyonun sağlanması, hizmet ve yönetime yeni bir anlayış getirilmesi gereklidir. 

Ayrıca, işçilerimiz için işbaşında eğitim ve yurt dışında görevli personel için de hizmet içi programlarının plânlama ve uygulama çalışmaları ya
pılacaktır. 

Diğer taraftan, elverişli işgücü piyasaları bulunması yed unda Kanada, Kuveyt ve Suudi Arabistan ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile yakın temaslar 
ve görüşmeler yapılması zorunludur. 

Bütün bu ve benzeri faaliyet ve temaslar için yurt dışına gönderilecek Bakanlık elemanlarının yol masrafları ve günde/l liderinin karşılanabil
mesi için 12.853 sayılı yurt dışı geçici görev yoluğu ödeneğinin (50 000) lira fazlasiyle (200 000) liraya çıkarılmasında fayda görülmciktedir. 

8. Yeniden düzenlenecek olan Çalışma Bakanlığı yurt dışı örgütünün başarılı olabilmesinde on önemli etkenlerden biri esneklik ve seyyaliyet 
prensibine dayalı çalışma şeklinin uygulanmasıdır. 

Genellikle işçi soruulan-mm mahallinde çözümlenebil m esi, ancak yurt dışında görevli personelin elaya zamanında ve olayın meydana geldiği yer
de müdahale etmesiyle mümkündür. 

Diğer taraftan, işçilerimizin sigorta müesseseleri, işverenler, polis ve diğer ilişkisi olan mahallî makamlarla temaslarında ve sorunlarının halli 
sırasında bir devlet temsil e iü'ııin yanında bulunması, işçilerimizle güven vereceği kadar yabancı makam ve şahısların da işçilerimizin hak ve menfaatle
rine daha saygılı ve dikkatli olmalarını sağlıyacaktır. 

Öte yandan, cenazelerin tabutllanması veya defin işlerinin yapılması, dış örgütte görevli din adamlarının uzak bölgelere kadar .gitmelerini zorunlu 
kılmaktadır. 

Geçmiş yıllarda verilen ödeneklerin, yetersizliği bir taraftan hizmetin gereği gibi görül emomesine, diğer taraftan da âcil haili erde personelin ken
di imkânlarını kulllanmalarına ve dolayısıyle şikâyetlere yol açmıştır. 
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'Kısaca özetlenen bu hizmetlerin yapılabilmesi -için yeterli yolluk ödeneğine ihtiyaoolduğu açıktır. 
Bu nedenlerle, geçen yıla nazaran 1972 yılı Bütçe tasarlısında (40 000) 'lira noksanı ile (210 000) lira olarak kabul edilen yurt dışı daırıtluşlar ge

çici görev yolluğunun (400 000) liraya yükseltilmesi zorunludur. 
9. 1971 yılı Bütçesinde (10 000) lira olan yurt 'dışı staj ve öğrenim yolluğu, 1972 bütçe tasarısına yine (10 000) lira olarak kon muştu i-. 
Bakanlık personellinden bir kısmının, toplu olarak Türfk işçisi çalıştıran yabancı memleketi er de staj ve öğrenim yapmasının, bu ülkenin iş ve 

sigorta mevzuatını öğrenmesinin ve bu mevzuatın tatbikini izlemesinin 'memleketimiz için bağlıyacağı fayda.]ar açıktır. 
Bu fayda ve tercübeyi sağlamalv amaeiyle; 1972 bütçe'tasarısında (10 000) lira olarak yer alan J2.871 ııuımatalı yurt dışı staj ve öğrenim yollu

ğunun (90 000) lira artırılarak (100 000) liraya çıkartılması uygun olacaktır. 
10. Federal Almanya'daki Türk işçilerinin meslekî, teknik, ve tekâmül eğitimleri ile Türkiye'ye (döndüklerinde memleket ekonomisine enteigre 

edilmeleri konusunda 1971 Haziranında imzalanan Münih Anlaşması, Bakanlar Kumlumun 18 . 9 . 1971. tarihli 7/2989 sayılı Karariyle onaylan
mış bulun maktadı r. 

Sözü edilen anlaşma uyarınca Almanya'da başlanan teknik eğütime, işletmecilik eğitimi ile Türkiye'de devam edilecek ve Türk işçilerinin Türki
ye'deki eğitim masraflarının yarısı Alman, yarısı Türk Hükümetince karşılanacaktır. 

Yapılan hesaplara göre, bu eğitim programının, uygulanması için llükümet'imijze (200 000) liralık bir ması a i' ti üşmektedir. Bu nedenle 1.4.510 
numaralı maddeye konan (150 000) liralık ödeneğin (200 000) liraya yükseltilmesi, beklenen faydanın tahakkuku için zorunlu görülmektedir. 

11. Yut't dışındaki işçi sayısında meydana gelen artış bunların sorunlarını ve dukıyısıylo dış ••kuruluların 'kırtasiye masraflarım artırmakta 
ve teşkilâtın teksir ve fotokopi makinaiariyle teçhizini zorunun kılmaktadır. 

Ayrıca mevcut müşavirlik ve ataşeliklerin dolap, masa, sandalye gibi eksik olan demirbaşlarımı tamamlanması ve yeni açılması kararlaştırılan 
büro'lann. döşenmesi için lüzumlu olan demişbaş hırın. satmalmması gerekmektedir. 

Bütün bu masrafların karşılanması için 1972 yılı Bütçesine (175 OOO) liralık bir ödenek konulmuştur. 

Yurt dışında büro malzemelerinin pahalı oluşu ve ayrıca yurt dışı kuruluşla rmm bugüne kad iv genellikle aynı binada hizmet etımeleri dol ayı-
siyle istifade ettikleri 'konsolosluk imkânlarım! ı.n bundan sonra ayrı binalarda faaliyet gösterme'eri sebebiyle yararlauamıyaeakları. da göz önün
de tutularak, 15.891 sayılı dış kuruluşlar büro giderleri ödeneğinin (350 OOO) liraya, çıkartılması gerekmekedir. 

12. 1971 bütçesinde ulaştırma güderleri için (250 000) lira ödenek verildiği halde 1972 bütçe alyansında bu ödenek (225 00O) liraya indin'bniş-
t'ir. Bu miktar, her sene artan hizmetin gerektirdiği ulaştırma güderlerini karşılamalktan çok uzaktır. 

Yurt dışı kuru)] usla rina bugünkü yetersiz kadro durumlarına rağmen, vatandaşlardan hev yıl yüzbiulerin üzerimle yazılı ve sözlü müracaat ve şi
kâyetler intikal ekmektedir. Bilindiği gibi bu talep';erin karşılanması, cevaplandırılması 'Devlet ftL:mei;.inhî temel prensiplerinden biridir. 

Vatandaşların sorunlarının bir kısmının, yazışmalara, tahammülü olmıyan, hemen anında çöziimieunesi gereken nitelikte oluşu da çoğu kez tele
fonla konuşma yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Özellikle işgücü şevkinde, dış ülkelerdeki işçi j-aat ücreti bilinlmediği, takihedilerek memleketimize süratle aktarılamadığı için işverenidir yapılan 
anlaşmalarda ücreitler işçilerini izin aleyhine düşük tutulmakta olup sadece bu sebeple uğranılan maddî zaraılar milyonları aşmaktadır. İşçi gön
deren di'ğ/cr ülkeler süratli haberleşme şebekesi kurarak gün begün işçi piyasasını, ücretleri, yatırımları, kısacası istihdamla ilgili bütün hareket
leri ;takii)edel)ilım ektedirler. 
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İşçilerimizin kayba uğramaması, diğer yabancı işçilerle aralarında aleyhe bir fark doğmaması ve daha fazla işgücü sevk eclilmeisi için, 15.892 mad
de numaralı ulaştırma giderleri ödeneğinin (175 000) lira. ilâvesiyle (400 000) liraya çıkartılmasında zaruret vardır, 

13. 197,1 Bütçesiyle (100 000) lira olarak verilen kira. bedeli ödeneği 1972 bütçe tasarısında (125 000) lira olarak kabuil edilmiştir. 
Yurt 'dışında bulunan çalışına müşavirlik ve ataşeliklerinden bâzıları anlaşmalar gereğince bulundukları ülkeler tarafından temin edilen 

bürolarda, bâzıları da bağlı oldukları büyükelçilik vo konsolosluk binalarında kendilerine tahsis edilen yetersiz odalaılda çalışmaktadırlar. İki du
rum hizmetin gerektirdiği sürat ve sürolvliliğe büyük ölçüde engel olmaktadır. İşç ili erimizin yurt dışı kuruluşlarında görevli bulunan personelle haf
tanın her gününde rahatlıkla, çekingenlik duygusuna, kapılmadan ve saatlerce beklemeden temas o fa m es i gerekmektedir. 

Bu nedenle işçilerimizin yoğun olarak bulundukları bölgelerde yeni büroların açılması zorunlu bulunmaktadır. ; 
Ayrıca Fransa gibi, işçilerimizin gün. geçtikçe sayılarının arttığı memleketlerde henüz çalışma müşavirliği ve ataşeliği kurulamamış olup en 

kısa zamanda bu ülkelerde de yeni büroların açılması gerekmektedir. 
Bu nedenlerle 1972 bütçe tasarısında (125 003) lira olarak kabul edilen dış kuurltışlar kira bedelinin, (225 000) lira ilâvesiyle (350 000) liraya 

çıkartılması yerinde olacaktır. 
14. Çalışına Bakanlığı yurt dışı örgütünde görevli elemanların, özellikle, örgütün başında bulunan yetkililerin, mahallî makamlar, işverenler ve 

diğer çeşitli kuruluşlarda en çok t enir. s edilen kişilerle yakınlık kurmaları ve böylece karşılıklı anlayış havası içinde çalışmaları, hem vatandaşlarımıza 
güven verme yönünden ve hem do ilgililerin, işçilerimizin hak ve menfaatlerinde daha dikkatli vo eaygdı ol analarının sağlanması yönünden faydalı 
görülmekledir. 

İşbirliği ve temasların yapılacağı toplantı, ziyafet ve diğer organizasyonların gerektireceği masrafların, karşılanabilmesi için ziyafet giderleri 
olarak verilen (75 '(XX)) liralık, ödenek ihtiyacı karsı I anı aktan çok uzak olup (250 ö00) liraya çıkarılması gerekmektedir. 

15. Çalışma Bakanlığı yurt dışı kuruludarMIMI teşkilini öngören 8(14 sayılı Kanunun ek 9 nen -maddesinde, yurt dışındaki işçilerimizle eş ve ço
cuklarının ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer çeşitli ihtiyaçlarının zaruret "görülen hallerde karşılanmasını teinin için Bakanlık bütçesine ödenek konu
lacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu madde uyarınca hazırlanan yönetmelikte; 'belirli sarilar ve kıstaslar dâlıilinde ölüm, hastalık, işsizlik, sınır dışı edilme ve tutuklama halle
rinde yardım yapılması, işçi derneklerine para yardımında -bulunulması ve ayrıca işçilerimizin boş vakitlerinin değerlendirilmesi ve momleikot-
l.e olan bağlarının, kuvvetlendirilmesi a.maeiyle düzenlenecek tiyatro, folklor, müzik, spor ve sergi gösterilenine iştirak edilmesi öngörülmekte
dir. 

Ancak, sözü edilen yardımların yapılabilmesi için verilen ödeneklerin, adan işçi sayısı ve ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalması nedeni ile za
ruret içerisinde birçok vatandaşlarımızla gereği gibi yardım ya pd ama masktadır. 

Bulundukları memleketin değişik .sosyal ve iktisadi yapışımı intibaksızlıktan çeşidi güçlükler içerisinde bocalayan vatandaşlarımızı terk e-dil-
/mişlik duygu ve kompleksinden kurtarmak, Hükümetin m adı di ve mânevi desteğini sözden fiiliyata çıkarmak ve gerçekten zaruret içerisinde bu
lunan vatandaşlarımıza yardımcı olaibilmek için .1972 malî yılında bütün bu yardımların yapılması için verilen (1. 900 000) liranın (7 500 000) lira
ya çıkarılmasında kati zorunluk 'bulummaktadır. 

http://ya.pdma.si
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(Bu ödeneğin nerelere sarf edileeği aşağıda belirtilmiştir*. 

a) ölüm halinde : 
Yilda ortalama 1 200 işçi vatandaşımız vefat etmektedir. Bir cenazenin tabutlaaıa ve Türkiye'ye nakil masrafı (2 000) DM civarındadır. Bir 

cenazeye ortalama olaralk (500) DM bir yar'Jım yapılması, geride kalan eş ve çocuklarına 10 günlük geçim ödeneği verilmesi ve sonra Türkiye'ye 
dönüş masraflarının karşılanması halinde, 

2 401) 000 Tl. Taibutlama ve nakil -masrafı 
559 200 Tl. 600 aileye 10 günlük geçim ödeneği 

1 440 000 Tl. (îeride kal alılan n dönüş yol parası 

4 399 200 Tl. 
b) Hastalık halinde : 
G<oçmiş yılLarın tecrübeleri göz önüne alınarak, yılda asgari 500 işçi vatandaşımıza hastalık yar.'.:: darı yapılması zorlunlu görülmektedir. 

400 000' Tl. Muayene, fcşihis ve tetlavi masrafları 
360 000 Tl. 300 hasta bekâr işçiye .15 günlük geçim ödeneği 
360 000 Tl. 200' hasta evli işçiye 1.5 günlük geçim Ödeneği 

1 .1.20 000 Tl. 
c) İşsizlik halinde : 
Yılda ortalama 500 işçimize (250 evli, 250 bekâr kabul etmek .suretiyle) işsizuik ödeneği verileceği düşünülerek, 

250 000 Tl. 250 bekâr işçiye 15 günlük geçim 'ödeneği 
400 000 Tl. 250 evli işçiye 15 günlük geçim ödeneği 

650 000 Tl. 

ç) İşçi kuruluşlarına yardım : 
Üyelerine ve çevrelerindeki diğer vatandaşlarımıza faydalı faaliyeltleri bulunan ve yönetmelikte öngörülen şartları yerine getiren derneklere, 

faaliyetlerini teşvik ve desteklemek amaciyle asgari (100 000) liralık yaridım yapılması gerekli görülmektedir. 
d) İşçilerimizle eş ve çocuklarının eğitimleri lisan öğrenimleri, genel bilgi ve kültürlerinin artırılmaları amaciyle yapılacak masrafların 

karşılanması için ('200 000) lira gerekmektedir'. 
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e) İşçilerimizin boş vakitlerinin değerlendirilmesi, memleketle bağlarının kuvvetlendirilmesi ve Türk kültür ve folklorunun yalbancı ülkelerde 
tanıtılması anmciyle düzenlenecek tiyatro, folklor, halk edebiyatı, Türk sanat müziği ve diğer gösterilerin yapılabilmesi için (1 0®0 800) Tl. ay
rılmasında fayda görülmektedir. 

Ölüm halinde 
Hastalık halinde 
İşsizlik halinde 
İşçi kuruluşlarına yardım 
Meslekî eğitim, lisan, genel bilgi 
Tiyarto, müzik 

Toplam 

4 399 200 
1 .120 000 

650 ÛOÛ 
100 000 
200 000 

L 080 800 

7 500. 000 

İ6. 'Tamamen değişik sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar içerisinde /memleket hasreti ve terk edilmişlik hisleri ile bocalayan vatandaş! a omızı 
müsait bir ortam olarak yakalayan malksa/tlı kişiler, yardım etmek bahanesi ile millî birlik ve beraberliğimizi ve siyasi bütünlüğümüzü zedelemek 
yolunda kesif bir şekilde dinî ve siyasi propoganda yapmak sureliyle faaliyette bulunun aktadırlar. 

Bugün her 50 Türk vatandaşından birinin böyle bir ortamda bulunduğu göz önünde tutulursa konunun önemi alınacak tedbirlere öncelik ka
zandırmakta dır. 

Bu gibi faaliyetlere meydan vermemek için daima işçinin yanında ve hizmetinde olmak ve propagandaları etkisiz kılmak için her çeşit basın ve 
yayın araçlarından istifade etlmck suretiyle işçilerimizi aydınlatmak ve uyarmak gcrekmclktedir. 

Öncelikle aşırı aklanlara karşı mücadele etmekle ayrıca memleketimizi tanıtmak, işçilerimizin yarattığı olumsuz etkileri yok etmek amaciyle ya
pılacak tüm basın ve yayın faaliyetleri için lb\.'>f)0 siyasi ve iktisadi tanıtma ve propoganda giderleri maddesine (2 000 000) lira ödenek verilmesi 
gerekmektedir. 

B) Temenniler : 
1. Bakanlığın, yurt dışındaki işçilerimizin çeşitli sorunları ile daha yakından ilgilenmesi, bunlara ait auapolijtikanın saptanması, yurt için

de çeşitli Bakanlıklar ve kurumlar ile bunların yurt dışı teşkilâtı anlısında koordinasyonun sağlanması amaciyle Bakanlık Merkezlinde Genel Mü
dürlük seviyesinde yeni bir birimin kurulmasına ve yurt dışındaki işçilerimizin vergi iadesi, yargı organlarına intikal eden iş uyuşmadıkları 
g'ibi problemlerinin çözümünde yardımcı olacak yabancı uzman ve avukat gibi sözleşmeli per.sonel. istihdamına imkân verecek şekilde Bakanlık 
Teşkilât Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması icabetim ektedir. 

2. Toplu is ilişkilerini düzenliyen 274 saydı Sendikalar ve 175 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, (irev ve Lokavt kanunları arasında paralelliği 
sağlıyacak ve özellikle barışçı çözüm yollarının daha etkili bir şekilde islemesine imkân verecek değişikliklerin biran önce yakılması geirkmek
tedir. 
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o. 1475 sayılı İş Kanununun çeşitli maddelerinde çıkarılması öngörülen tüzük ve yönetmeliklerin, kamın hükümlerinin tatbikini sağlamak 
amaeiyle, biran önce çıkarılması gerekmektedir. Bunlar arasında özellikle asgari ücretin tespitine ilişkin olan yönetmeliğin, asgari ücretin son 
olarak tespitinden bu yana iki yıldan fazla bir sürenin geçmiş olduğu da dikkate alınarak öncelikle yürürlüğe konulması zorunlu gürüfrnekte
dir. 

4. Bakanlığa bağlı yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünün etkili bir sakilde faaliyet gösterebilmesi için, bu enstitüde ders verecek 
olan öğretim üyelerine, Devlet Memurları Kanunu ile çok kısıtlanmış 1)ulunan ak ders ücreti hakkının, öğretim üyelerimi tatmin edecek şekil
de tespit edilmesi ve gerekirse Enstitünün İstanbul'dan Ankara'ya naklinin sağlanması yerinde olacaktır. 

5. Bugüne kadar sosyal himaye dışında kalan, tarım kesiminde çalışanların çalışma şartlarının biran Önce düzene kavuşturulması için, 
yıllandır hazırlık çalış/maları yapılan Tarım İş Kanunu tasarısı en kusa zamanda Parlanıentoya ısevk edilmelidir. 

6. Çalışma hayatımızda en büyük boşluklardan birini teşkil, edem çıraklık müesseessini tanzim edecek olan Çıraklık Kanunu ile ekonomimi
zin şiddetle ihtiyaç, duyduğu kalifiye işçi ihtiyacını karşılayacak olan Hanayı Eğitimi Kanununun öncelikle ele alınması gerekmektedir. 

7. Bir ihtisas mahkemesi niteliğimi e olan İş Malık ekmelerinin iş uyuşmazlıklarını en kısa zamanda çözümiliyecek özel bir yargılama usulüne 
kavuşturulmasını sağlamak amaeiyle İş Mahkemeleri .Kanununun yeniden düzenlenmesi ve bn 'vıahkeımelcrim sayılarının artırılması temenni 
edilmektedir. 

8. '506 sayılı. Sosyal iSıigortalar Kanununa 118(5 sayılı Kanun ile getirilen hizmet borçlanması müosseisestinm, ilgililere çok küçük bir borç
lanma karşılığında ve kısa zamanda emeklilik hakkı sağladığı ve böylece kurum varlığında büyük aktüeryal açıklar yaratacak nitelikte bulun
duğu dikkate alınarak, yeniden düzenlenmesi ve hizmet borçlanmasının mâkul ve âdil ölçüler içinde gerçeıldeşitirilmesi sağlanmalıdır. 

9. Henüz sosyal güvenlikleri sağlana/mamış bulunan tarım ve orman kesiminde çalışanlardan ilk aşamada, kamu sektörümde1, çalışanlara bu im
kânın sağlanmasını öngörecek kanuni düzenle m el e riıı ele alınması ve sonuç] andın Inıası gerekli görülmüştür. 

10. İl ve Yüksek Hakem Kurulları, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkan ve üyeleri ile raportörlerine ve Yüksek Uzlaştırma Kurulu üye 
ve raportörlerine ödenmekte iken Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi ile bu Kanuna tabi bulunanların 1 . 12 . 1970 tarihinden iti
baren ödenmesi durdurulan huzur ücretlerinin, anılan kurulların günlük çalışma saatleri dışında toplanmaya mecbur olmaları ve gördükleri 
işin öneımi ve uyuşmazlıkların kısa sürede çözümlenmesi zıorunluğu dikka.te alınarak yeniden (ödenmesini saglıyaeak kanun değişikliğinin yapıl
ması uygun görülmüştür. 

Çalışma Bakanlığının Bütçesini teklif ve temennilerimizle birlikte Yüce Komisyona saygiyle sunarım. 
Rap o rt öı' 

Ankara Senatörü 
İsmail Yetiş 
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(A/ l ) CAEİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 12 000 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.100 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü 

aylıkları 
12.1.12 Dış kuruluşlar aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.260 Sözleşmeli yabancı personel ücreti 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ye cenaze, masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 

12 000 

3 396 922 

305 913 

120 000 
9 600 

10 500 
165 000 

810 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

12 000 

25 061 059 

14 414 380 

583 415 
10 063 264 

90 001 

00 000 
1 

2 935 481 

135 000 
12 240 
12 150 
288 000 

810 

31 103 945 

25 

14 

10 

2 

12 000 

061 059 

414 380 

583 415 
063 264 
90 001 

90 000 
1 

935 431 

135 000 
12 240 
12 150 
288 000 

810 

32 398 945 
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Bölüm Madd< ödeneğin çeşidi 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve 

prim karşılığı 
12.390 Dış kuruluş sözleşmeli personel sigorta 

kesenek prim ve karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
HTJ2JUR ÜORETÎ 

12.420 Huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 

0 Temsil ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

1 
1 

455 001 

1 

450 000 
5 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen • Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 420 593 

fi 926 

1 
59 760 

1 

2 420 593 

6 926 

1 
59 760 

1 

626 401 

581 400 
45 000 

626 401 

1 

581 400 
45 000 
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Madde 

12.811 
12.813 

12.821 
12.824 
12.832 
12.834 

12.841 

12.851 
12.853 
12.856 
12.861 

12,871 
12.872 

12.910 

Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 
Sürefeli görev yollulkları 
Geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Kontrolörler geçici görev yolluğu 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 086 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 550 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 
Lofcavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları ha
kem kurullarına katılacak olanların yol
luğu 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 611 000 

25 000 
52 500 

718 
2 
000 
000 

500 

250 
150 
250 
75 

10 
75 

000 
000 
000 
000 

000 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe .Meneaı Komisyonca kabul iediüen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 341 000 

1 

40 000 
120 000 

400 000 
1 000 
10 000 
10 000 

5 000 

210 
150 
210 
100 

10 
75 

000 
000 
000 
000 

000 
000 

3 686 000 

40 000 
120 000 

1 900 000 
1 000 
10 000 
10 000 

000 

675 
200 
400 

000 
000 
000 

100 000 

100 
75 

000 
000 

25 000 ')0 000 50 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13,000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirfoaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğ'er yönetim giderleri 
13.380 Malzeme alım ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

— 772 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 
20 
30 
10 

000 
000 
000 
000 

1 866 250 2 805 511 4 005 511 

605 000 732 000 

150 000 
100 000 
250 000 
25 000 
75 000 
5 000 

300 
125 
200 

•;>2 

000 
000 
000 
000 

100 000 
5 000 

20 
25 
40 
29 
10 

000 
000 
000 
510 
000 

275 000 655 001 

175 000 425 000 
100 000 225 000 

5 000 

1 462 

500 
125 
700 
32 

000 

000 
000 
000 
000 

100 000 
5 000 

80 000 114 510 114 510 

20 
25 

000 
000 

40 000 
29 
10 

510 
000 

1 155 001 

925 
225 
5 

000 
000 
000 
1, 
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BÖÜiHi A T a<' < I e Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İ Ş L E T M E V E ONARMA Gİ
D E R L E R İ Kesim toplamı 

13.510 Bakan l ık taşı t işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtlan işletme ve onarma gider
leri 
KÎRA GÎDERLERl 

13.(510 Kira bedeli 

14.000 HfZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ 
GİDERLER 

0 Yargılama giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 noü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
'giderler 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hüküme tçe is tenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplanı'. .Madde Bölüm toplara» 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10G 250 214 000 214 000 

17 500 

196 500 

1 050 000 

208 752 2C3 751 

15 000 6 750 6 750 

250 000 1 0 

2 001 2 001 2 001 

1. I 1 

2 000 2 000 2 000 

34 000 17 500 

72 250 19(5 500 

800 000 1 050 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GtDERLERt 

EĞÎTlM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kösim toplamı 

OALIŞMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
15.361 Büro giderleri 
15.362 Ulaştırma giderleri 
15.364 Kira bedeli 
15.369 Diğer alım ve giderler 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
15.891 (Büro giderleri 
15.892 Ulaştırma giderleri 
15.893 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.894 Kira bedeli 
15.895 Giyim - kuşam alım ve giderleri1 

15.896 Ziyafet giderleri 
15.897 864 sayılı Kanıunun efc 9 ncu maddesinin 

(gerektirdiği giderler 
15.898 Diğer alım ve giderler 

_., 774 _ 

1972 yılı için 
1971 ödeueğü: Hükümetçe Memen Komisyonca kaîbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplara! 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

25 
7 

150 
1 

2 621 

166 
250 

100 

100 

2 000 
5 

000 
500 
000 
000 

000 

000 
000 

000 

000 

000 
000 

200 000 200 000 

150 000 150 000 
50 000 50 000 

2 804 500 2 708 501 8 608 501 

183 500 198 500 198 500 

35 
12 
150 
1 

2 510 

175 
225 

125 
2 
75 

000 
500 
000 
000 

001 

000 
000 

1 
I, 

000 
500 
000 

1 900 000 
7 500 

35 
12 
150 

ı 

000 
500 
000 
000 

8 410 001 

175 
525 

125 
2 
75 

7 500 
7 

000 
000 
1 

000 
500 
000 

000 
500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.390 Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.490 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog
ramı özel fon giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

"11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GÎDERLERl 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GÎDERLERt Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 775 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edüien 
Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

117 000 

177 001 100 003 100 003 

60 001 75 001 75 001 

60 000 75 000 75 000 
1 1 1 

25 000 25 000 

12 000 12 000 12 000 

3 396 922 31 103 945 32 398 945 
1 866 250 2 805 511 4 005 511 
267 001 208 752 208 751 

2 804 500 2 708 501 8 608 501 
177 001 100 003 100 003 

8 523 674 36 938 712 45 333 711 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam? 
Lira Lira l i r a Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ 
2:J.(>12 Taşıt alımları 2 085 000 

2 235 000 

2 085 000 

2 235 000 

HİZMKTLEK VE TURİZM SEKTÖRÜ 
23.911 Makina, teçdıizat alımları ve büyük ona

rımları (özel fondan gelecek malzeme ve 
teçhizatın nakil ve ithali için nakliye, si
gorta, gümrük giderleri) 150 000 1.50 000 150 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edıülen.1 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplantt 
Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.771 Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YADIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Çalışma Bakanlığı memurlarına öğle ye
meği yardımı (Memurlar Yardım Sandı
ğına ödenir.) 

35.720 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
(A) fıkrası gereğince İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna yardım 

2 44i) 04: i 

25 500 001 

25 500 000 

2 449 043 

25 5ö0 001 

2 536 121 

2 586 121 

33 129 172 

33 129 172 

41 500 

33 0S7 672 

2 415 420 

2 415 42ü 

33 129 172 

33 129 172 

41 500 

33 087 672 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36,310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçlan 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca Içaibul edilesn 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı, 
Lira Lira Lira Lira 

60 000 125 000 

125 000 125 000 

125 00O 

50 000 
10 000 

-

-

2 449 043 

25 500 001 
60 000 

28 009 044 

75 000 
50 000 

2 58G 121 

33 129 172 
125 000 

35 840 293 

75 000 
50 000 

2 415 420 

33 129 172 
125 000 

35 669 592 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınım 1972 malî yılı Bütçe raportörleri okvra'k, Hakanlığı. .ilgilendiren. genel ekonomik durumumuz, Bakanlık Teşkilâtı bu 
teşkilâtın işleyişi, teşkilâtın çalışmalarından elde edilen, sonuçlar, Hükümet Programı ve Kalkınma Plânı ile Bakanlık çalışmaları arasındaki mü
nasebetler üzerinde yaptığımız inceleme sonuçlarını ve bu Bakanlıkla ilgili teklif ve temennilerimizi saym 'Komisyonumuza arz ediyoruz. 

Malûmları olduğu üzere; Ticaret Bakanlığının Teşkilâtı YC faaliyetleri evvelce, 1939 tarihli Teşkilât Kanununun 1 nei maddesine göre İç ve 
Pışticaret işleri ve bunlara ilişkin görevleri tanzim, idare ve murakabe ile mükellef olmak üzere : 

1. Hususi Kalem Müdürlüğü, 
2. Tetkik Kurulu Başkanlığı, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. [İçticaret Genel Müdürlüğü, 
6. Pışticaret Dairesi Başkanlığı, 
7. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, 
8. iStandardizasyon Müdürlüğü, 
9. Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü, 
10. Su Ürünleri ve (Avcılığı İşleri Müdürlüğü, 
11. ıZatişleri ve Levazım Müdürlüğü, 
12. Genel Evrak Müdürlüğü, 
13. Savunma (Sekreterliği, 
Bölümlerinden ibaret idi. 
'Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluşlar da : 
— T. C. Ziraat Bankası (îenel Müdürlüğü, 
— Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü, 
— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 
— Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, idi. 

27 Mart 1971 tarih ve 13791 sayılı Resmî Gazetede .yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığının 26 Mart 1971 tarih 4-286 vsayılı yazısıyle onaylanan Hükü
met kuruluşunda ; 

«Ticaret ve Banayi (Bakanlıkları kaldırılarak, Ticaret Bakanlığının Dışticaret Dairesi dışındaki kuruluşlarıyle Sanayi 'Bakanlığı teşkilâtının 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adiyle kurulacak yeni bir (Bakanlıkta birleştirilmesi» 

ve ayrıca [Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı kurulması kabul edilmiştir. 
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12 Aralık 1971 ve 14040 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan ve 'Cumhurbaşkanlığının .11 . 1.2 . 1971 tarih 4-1085 sayılı yazısıyle kurulan, yeni 
Hükümette ; 

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı ile Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığının kaldırılarak, Ticaret Bakaniğınuı yeniden ihdas edilmesi öngörülmüş ve 
23 Aralık 1971 tarih 14051 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 21 Aralık 1971 tarih -î- - 1109 sayılı yazılariyle de, 

«Evvelce Ticaret (Bakanlığının kaldınlınası üzerine bu Bakanlıktan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına devredilmiş lOİan daireler ile son defa kal
dırılan Dıs Ekonomik ilişkiler Bakanlığına Ticaret Bakan fığndan ve Devli et Plânlatma Teşkilâtı Müsteşarlığından intikal ettirilmiş «lan bütün dai
relerin ; yeniden ihdas edilen Ticaret Bakanlığına bağlanması* 

4951 sayılı Kanun hükümlerine istinaden kabul edilmiştir. 
—• Bu suretle, daha önce Sanayi Bakanlığı ile birleşerek, «Sanayi ve Ticaret Bakandığı adı altında U^ekkül etmiş bulunan ve bu kere kaldırı

lan bakanlıktan, bu defa yeniden kurulan Ticaret Bakanlığınla» 
1. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
2. Tetkik Kurulu Başkanlığı, 
3. Hukuk Müşavirliği, 
4. içticaret Genel Müdürlüğü, 
5. Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, 
6. Standardizasyon Müdürlüğü, 
7. Konjonktür ve Yayını Müdürlüğü, 
8. Zatisi eri Müdürlüğü, 
9. Su ürünleri Müdürlüğü, 

10. Umumi Evrak Müdürlüğü, 
İle kaldırılan Dış .Ekonomik İlişkiler Balkan! ığmın aşağıda yazılı daireleri bağlanmış bulunmaktadır. 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği : 
1. İhracat Genel Müdürlüğü 
2. İthalât Genel Müdürlüğü, • , / . • 
3. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü 
4. AET İşleri Genel Müdürlüğü 
5. Değerlendirme Genel Müdürlüğü, 
6. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 

Ticaret Bakanlığı bu kuruluşu ile kendi daireleri ve Bakanlığa bağlı teşekkülleri eliyle, Türkiye'nin her türlü ekonomik faaliyetleri ile ie vo 
dış ticareti, yatırımlar, üretici ve tüketici arasında koordinasyon sağlama, ekonomik kalkınmamızı gerçekleştirecek her türlü iktisadi tedbirleri al
ma ve uygulama gibi çok çeşitli ve önemli hizmetlerle görevli ve bu bakımdan ekonomimizin her yönü ile sıkı ilişkisi olan bir bakanlık halinde 
çalışmalarda bulunabilecektir. 
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Ancak, 1939 yılından beri 32 senedir uygula»an 3SM sayılı Teşkilât Kanunu, yukarıda açıklanan yeni durum karşısında yetersiz" kâlbıafcta1 re 
yeni bir kuruluş kanunu acilen çıkarılması zara ri bale gelmektedir. 

Esasen bu alanda evvelce yapılmış olan çalışmalar mev©uttur.. Bunlardan da yararlanılarak yeni Kuruluş Kanununun kısa bir zamanda; soaafoea 
bağlanacağına inanmaktayız. 

TİCARET BAKANLIĞI ÇALIŞMALARI 

îç Ticaret Genel Müdürlüğü 
Memleketimizin iç ticaretinin düzenlon'mesi ve geliştirilmesi konusu ile ıgörevli bulunan İç Ticaret Genel Müdürlüğü aynı zamanda yerli ve1 ec-

ndbi şirketler, bankacılık ve kredi, sigortacılık, ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsaları, ölçüler ve ayar işleri, esnaf ve küçük sanatkâr
lar ve uyuşturucu tmaiddeler ile ilgili mevzuatın Ticaret Bakanlığına tahmil ettiği hizmetleri de yürütmektedir. 

İç piyasanın Idüzenlemniesi ve g e t i r i l m e s i : 
İç Ticaret Genel Müdürlüğünce; iç piyasadaki 'başlıca gida ve ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketleri yakinen takibodilmekte, fiyatları IL serbest 

rekaibet esaslarına göre tesisini engelleyici hususların ortadan kaldırılması çareleri araştırılmaktadır. 
Bu cümleden olarak, bir taraftan, perakenide satışa arz edilen mallara etiket koyma mecburi yetini getiren 8489 sayılı Kanunun bütün yurda 

teşmili sağlanırken, diğer taraftan da İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1'9'TO yılı programı ve İcra Plânında yer alan tedbire (Tddibir No. 369) 
uyularak, tüketicinin korunması ve örgütlenmesi konusu da ele alminuış bulumu aktadır. 

Bu faaliyetlerin ışığı altında, «Tüketicinin korunması için ticaret konusu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin düzeııleıumesi» halk kındaki Ka
nun tasarısı hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine şevki sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, yaş meyva ve selbze hallerinin geliştirilmesi ve pazar yerlerinin ıslahı imkânları üzerinde durulmakta, tarım ve sınai ürünlerinin 
teşhir ve tanıtılmasına da önem verilmekte ve bu amaçla, turizm yönünden de bölgeye canlılık getiren, fuar, sergi ve panayırların, m'ddern ve tek
nik esaslara uygun bir şekilde kurulmaları teşvik edilmefkte ve bütçeden gerekli yardımlar yapılmaktadır. 

1971 yıllında açılışıma izan verilen fuar, sevgi ve panayırların, durumu,, geçen yıllarla mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 

Yıl 

1965 
1900 
1967 
1908 
î%9 
1'970 
Î971 

Fuar 
Adedi 

3 
3 
5 
(i 
9 
9 
9 

Sergi 
Adedi 

4 
S 
8 
7 
7 
6 
4 

Panayır 
Adedi 

76 
57 
61 

152 
194 
193 
189 

Not .: 1969 - ]1970 fuar adetlerine İzmir Enternasyonal Fuom dâhüâir. 
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Fuarlara yapılan ,nakdi yardımlar ise, yıllara güre şöyledir : 
Yapılan nakdi 

Yardısm 
Yıl Tl. 

1965 304 000 
.1968 425 000 
1967 540 000 
1968 . '535 000 
1969 456 000 
1.970 250 000 
1971 £100 000 

Yurdumuzda 1971 yılı içinde açılan fuar, sergi Ve panayırlar ile bunlara 'Bakanlıkça yapılan yardımlar aşağıda güsterilmiştir : 

Yapıl 
Yard 
Tl. 

an 
ı:m 

20 000 
15 
20 
15 
5 

000 
000 
000 
000 

Bitik - Tatvan .Fııari'na 
Kocaeli Fuarına 
Muş - Malazgirt Sergisine 
Denizli Fuarına (Kuruluş halinde) 
Kütahya - Dumlupmar Panayırına 
Esnaf ve küçük sanatkârların Samsun 
Fuarında inşa edeceği pavyon için 10 000 
Esnaf ve küçük sanatkârların Balıkesir 
Fuarında inşa edeceği pavyon için 10 000 
Esnaf ve küçük sanatkârların Erzurum 
Fuarında inşa edeeiğ pavyon için 5 000 

Toplam 100 000 

1971 yılı Bütçesine, fuar, sergi ve panayırlara yardım için konan (250 000) liralık ödeneğin (150 000) liralık kıstaımın sarfı Maliye Bakanlığı 
tarafından zamanında serbest nırakılmadığından ancak (100 000) liralık kıismınm kııllanılalbildiği görülimiftöir. 
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Bankacılık ve kredi işleri : 
İç Ticaret Genel Mdidürlüğünıce, 7109 sayılı Bankalar Kanununa g'öre, yeni kurulacak ba'nkafar ile şube tesisi, bankacılık muameleleri ve mev

duat kabul yetkisi talepleri hakkınlda mütalâa veril'm'c'kte, ayllıık mevduat, ve kredi cctvelleri'yıe bilançoları incelenmekte, banka 'kredilerinin. Hiı,küm>e-
tin ekonomi politikasına uygun ve ürettim e yönelmiş şekil'Jc düzenlenmesi takiibedil mistir. 

(Bankaların, teşkilâtlanma durumundaki -gelişme aşağıda gösterilmiştir : 

1967 1968 1969 1970 1971 

Banka adedi 47 48 48 48 48 
'Banka şubeleri adedi 2 223 • 2 551 2 948 3 121 3 210 
Ödünç para verme işleri ile uğraşanlar 93 105 105 80 100 

Diğer taraftan, zirai krediler, esnaf ve küçük sanatkâr kredileri ve rehin karşılığında istihlâk kredileri vermekle görevli T. C. Ziraat Bankası,. 
Türkiye Halk İBaııkası ve (İstanbul Emniyet Sandığının 3202, 2284, 3460 ve 440 sayılı kanunlar hükümleri (gereğince denetimi yapılmakta 2279 
sayılı Ödünç Fara Verme İşleri Kanunu ile 1711 sayılı Tasarruf (Bandıkları kanunlarının uygulanması takibedilmektedir. 

Evvelce para ve kredi politikası, 7129 sayılı (Bankalar Kanununun 47 nci maddesi .gereğince kurulan «Banka Kredilerini Tanzim Komitesi» ta
rafından yürütülmekte idi. Ticaret Bakanı ve tçtiearet Genel (Müdürü bu komitenin, üyesi olduğundan, Ticaret (Bakanlığı, para ve kredi politikası 
ile görevli ve alâkalı bulunmaktaydı. 1211 sayılı, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile, .Bankalar Kanununun söz konusu maddesi 
ve bu madde ile alâkalı 33 ncü maddesi yürürlükten kaldırılmış ve bu suretle,, para ve kredi politikasının yürütülmesi görevi Türkiye Cumhuriyet 
Merkez (Bankasına verilmiştir. Bu bakımdan Ticaret 'Bakanlığının genel mahiyetteki para ve kredi politikası ile ilgili görevi kalmamıştır. 

Anonim ve limited şirketlerle ilgili işlemler : 
tçtiearet Genel Müdürlüğünce; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim ve limited şirketlerin kuruluşu, sermaye artırıl

ması ve azaltılması, mukavele tadilleri ve şirketlerin tasfiye işlemleri yürütülmekte, şirketlerin genel kurul toplantılarında komiser bulundurul
makta ve 30 Kasım 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasım Şirketler Kanunu gereğince yabancı şirketlerin faaliyetleri ile 
ilgili işlemler yapılmaiktadır. 
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Muhtelif yıllarda kurulan anonim ve lintited şirketlerin adedi ile sermaye toplamları aşağıda gösterilmiştir. 

Yıl 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

(15 Aral 

Topla 

yılma 

ık) 
-» 
m, 

Adedi 

kadar 1 257 
91 
123 
143 
177 
290 
231 
201 

2 513 

Anonim şirket
ler sermaye 
toplamı Tl. 

3 358 205 000 
398 988 000 
418 071 500 
551 452 000 
932 077 000 
895 390 000 

1 012 388 000 
640 255 500 

8 206 827 000 

Adedi 

3 544 
201 
212 
243 
269 
357 
308 
275 

5 409 

Limited şirketler 
sermaye 

toplamı Tl. 

1 416 179 000 
66 723 000 
80 983 500 
91 370 000 
101 437 OOO 
216 777 000 
108 388 000 
128 822 500 

2 210 680 000 

Sigorta şirketlerinin murakabesi : 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki 7397 sayılı Kanun hükümleri gereğince, memleketimizde kurulmuş Türk ve yabancı sigorta şirket

lerine ait işlerin Devletin sigorta politikası esaslarına uygun olaralk tedvirine İçticaret Genel Müdürlüğünce neza,ret edilmekte, Türk ve yabancı 
sigorta şirketlerinin teşekkülüne, faaliyete geçmelerine, fesih devir ve tasfiyelerine, istihsal organktriyle münasebetlerinin mevzuat, teknik ve ikti
sadi yönden denetimine bakılmakta, ihtiyatların tesisi murakaıbe ve kontrol edilmekte ve 1160 sayılı İKanun ve buna istinaden akdedilen mükerrer 
sigorta inhisarı işletme imtiyazı mukavelesinin uygulanması takibedilme'ktetdir. 

Halem memleketimizde 23 yerli (2 si reasürans) ve 18 yabancı olmak üzere 41 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. 
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Sigorta şirketlerinin tahsil ettikleri prim ve ödedikleri hasar .'tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

Ödenen hasar ve tazminat 
ıtultan Tl. 

Tahsil edilen Hayat sigortası 
Yıl 

1962 
1963 
1964 
1965 
(1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

•pnim Tl. 

230 049 488 
244 686 160 
249 715 267 
265 023 298 
309 468 112 
.362 630 253 
420 489 124 

. 482 815 591 
503 740 09.(> 

lıaniç 

—, 
121 784 860 
115 534 353 
110 755 967 
137 289 057 
168 534 960 
174 248 368 
230 193 324 
279 662 922 

Hayat sigortası 

— 
2 598 994 
3 140 230 
4 089 784 
4 263 101 
4 740 886 
5 982 850 

, 7 837 134 
6 324 567 

Ticaret Odaları, Manayı Odaları ve Ticaret {Borsaları : 

5590 sayılı Ticaret ve iSanayi Odaları, Ticaret '.Borsaları ve Odalar (Birliği Kanununun uygulanması izlenmektedir. 
Fiyat aleniyetini getiren kuruluşlar olarak Ticaret IBorsalarımn kumlusu teşvik edilmekte, tesis masraflarına yardımcı olmak amaciyle büt

çeden ödemeler yapılmakta, hayvan 'kaçakçılığını önlemeye yardımcı olmaları bakımından da borsalai'in, canlı hayvan alım ve satım tesisleri edin
meleri imkânları üzerinde durulmaktadır 

iAyrıca, borsaların faaliyetleri teftiş ve kontrol ettirilmekte, kotc edilen maddelerin niteliklerinin tesbitd, muamelelerin ıslahı, borsa dışı işlem 
yapılmasını önliyecek tedbirlerin alınması konusunda çalışılmaktadır. 
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Borsaların kuruluş ve faaliyetleri aşağıdaki cetvelde, yıllara göre mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

Yıl 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Yıl içinde kuru
lan borsa adedi 

, 
1 
3 
2 

13 
1 
1 

— 

Yıl sonunda fa
aliyette bulunan 

borsa adedi 

37 
38 
41 
43 
56 
57 
57 . 
57 

Borsalardaki 
toplam, muame

le haemı 

6 342 385 300 
6 910 696 300 
7 381 969 500 
8 272 045 000 
8 351 166 000 
9 704 614 700 

10 000 572 387 
— 

Not : Evvelce kurulmu§ bulunan Çanakkale Borsası 1970 yılında kapandığından 1970 yılında yeni bir borsa daha faaliyete geçtiği halde borsa 
adedi 57 olarak kalmıştır. 

1971 yılı içinde yeni tesis kuran Ticaret borsalarına (34 000) liralık nakdî yardım yapılmıştır. 

Diğer taraftan, tüccarın meslekî hizmetlerimi görmek, meslek ahlâk ve ıtesanüdünü .korumak amaciyle teşkilâtlanması teşvik edilmektedir. 
Bu cümleden olarak, 1971 yılı içinde, Kaman ilçesinde Ticaret ve ıSanayi Odası, Yahyalı'da ise Ticaret Odası kurulmasına izin verilmiştir. 
Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluşundaki gelişme şöyledir : 

(Adet olarak) 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Ticaret ve Sanayi Odası 91 94 99 109 116 119 120 
Ticaret Odası 31 34 35 36 40 40 41 
Sanayi Odası 3 5 5 6 6 6 6 

5590 sayılı Kanunun günün şartlarına uydurulmasının ve aksıyan hükümlerinin ıslahının temini maksadiyle, 1963 yılında gerekli çalışmalara 
başlanılmıştır. (Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen, meslek teşekküllerinin görüşlerini bildirmemiş olmasından, daha fazla beklememek için 
hazırlanan tasarı yasama organına sunulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

Meslek teşekküllerinin bilâhara görüşlerini bildirmesi üzerine, tasarı geri alınmış ve Bakanlığınız daireleri arasında bir komisyon teşkil oluna
rak sön şekli verilmiştir. 
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Tasarı bakanlıkların mütalâaları alınmasını müteakip yas/ama organına sunulmak üzere Başbakanlığa takdim edilecektir. 
1971 icra Filânının 343 sayılı tedbiriyle sorumluluğu, bakanlığımıza verilen «Türkiye Deniz Ticaret Odası Kanunu» tasarısı hazırlanarak Baş

bakanlığa verilmişse de, bâzı bakanlıklarla mutabakat sağlanılması istenilmiş ve bu da ikmal edilmiştir. Tasarı bugünlerde yasama organına sunul
mak üzere Başbakanlığa gönderilecektir. 

Esnafın ve küçük sanatkârların örgütlenmesi : 
İçticaret 'Genel Müdürlüğünce 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun uygulanması yapılmakta, esnaf ve sanatkârların örgütlen

mesine çalışılmakta ve bunların ülke ekonomisindeki yerlerini alaibilıneleri için kalkınma hizmetlerinde paylarına düşeni yapabiılmelerini sağlama 
olanakları araştırılmaktadır. 

Diğer taraftan, anılan kanunun aksayan yönlerini düzeltmek amaciyle hazırlanan kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmıak 
üzere, Başbakanlığa gönderilmiş ise de, Maliye Bakanlığının bu tasarı hakkındaki bâzı görüşleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisine şevki 
gecikmiştir. Bu arada Bursa Milletvekili Kasım Önadım tarafından Meclise verilen aynı konudaki değişiklik teklifi Ticaret Bakanlığınca tetkike 
tabi tutularak görüş ve teklifler tesbit edilmiştir. Bahis konusu teklif ve tasarı Millet Meclisinin 8 numaralı iGeçici Komisyonunda birlikte görüşü
lerek karara bağlanmış ve Millet Meclisi Başkanlığına sunularak gündeme alınması sağlanmıştır. 

Esnaf ve küçük sanatkârların 1971 yılı Aralık ayındaki örgütlenme durumu, önceki yıllarla «karşılaştırılarak aşağıda gösterilmiştir. 

1971 
1967 1968 1969 1970 ı(22 Aralık) 
Adet Adet Adet Adeft Adet 

Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneği 2 095 2 232 2 417 2 580 2 674 
Esnaf ve Küçük Sanat. Der. Birliği »G4 64 64 64 65 
Esnaf ve Küçük ISanat. (Federasyonu '6 6 6 6 6 

Esnaf ve Küçük ISanat. Konfederasyonu 1 1 1 1 1 
Yıl içinde kurulan dernek sayısı 1970 te 163 ve 1971 de 94 tür. 
(Haşhaş ekimi ve afyon ticareti. : 
3491 sayılı Topralk Mahsulleri Ofisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince, haşhaşın ekimi ve afyonun meşru ticareti konusunda uluslararası 

teşekküllerce alman kararların memleketimizde tatbiki ile görevli bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayıcı çalışmalara devam 
edilmektedir. 

(Ülkemizin 30 Mart 1961 tarihinde New - York'ta imzalanan «Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi» ne katılması 27 . 12 . 1966 tarih 
ve 812 sayılı Kanunla uygun bulunmuş olup, bu kanun 5 . 1 . 1967 tarih ve 12496 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve Bakanlar Kurulunun 
12 . 5 . 1967 tarih ve 12596 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 14 . 2 . 1967 tarih ve 6/7732 sayılı Kararı ile yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu anlaşma hükümlerini yerine getirmek üzere hazırlanmış bulunan ve 13 . 4 . 1967 tarihinde yasama organına sunulmuş olan, 3491 
sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 nci maddeleri lile ek 2 ve 3 ncü maddeteriınlin dıeğiştiriknesinıe ve 
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bu kanuna bir madde eklenmesine dair, haşhaş ekimi ve ham afyon üretimi ile bunların kontrolü hakkındaki 1470 sayılı Kanun, 25 Ağustos 1971 
tarih ve 13937 sayılı Besmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu kanunun ek 3. ncü maddesi gereğince çıkarılması gereken 
«Haşhaş Ekim ve (Ham Afyon Üretimi Kontrol Yönetmeliği» de hazırlanarak 20 . 10 . 1971 gün ve 13992 sayılı Besmî Gazetede yayımlanmış ve 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bölg<e ticaret ımiüdiirlıükleri : 
'Ticaret 'Bakanlığına tevdi edilen ıgörevlerin yurt ölçüsünde daha iyi ifa edilebilmesi ve Hükümet hizmetlerinin halkın ayağına götürülefbil-

mesi amaciyle 'bölge 'müdürlüğü teşkilâtının genişletilmesine çalışılmaktadır. 
Ankara, Adana, (Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve 'Gaziantep'te mevcut 11 ıbölge müdürlüğüne ilâ

veten Tekirdağ, Antalya, Eskşehir, ISakarya, Kayseri, Muş, Kocaeli ve Konya illerinde de bölge müdürlüğü kurulması için çalışmalar yapılmaktadır. 

ölçü ve ayar kontrolü : 
1782 sayılı Ölçüler Kanunu ve Nizamnamesi gereğince ölçü, tartı aletleriyle, elektrik su havagazı ve akar yakıt sayaçlarının senelik normal 

muayeneleri yapılmış, belediyelerin bu konuda görevli teşkilâtı murakabe edilmiştir. 
Muayene ve kontrolü yapılan ölçü 'aletlerinin miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

İlk muayeneler : 

Yıl 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
(Ekim 

Damgalanan 

sonu) 

Adet 

2 366 908 
2 484 131 
2 389 369 
2 830 140 
2 093 680 
1 763 846 

2 221 743 

(Reddedilen 
Adet 

35 907 
36 730 
39 618 
36 176 
37 160 
32 266 

28 924 

Toplam, 
Adet 

2 402 815 
2 428 987 
2 428 987 
2 866 316 
2 130 840 
1 796 112 

2 250 767 
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Yıllık muayeneleri : 
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Yıl 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (Ekim sonu) 

Bakanlık ölçü 
e a yapılan 

1er teşkilâtın-
muayeneler 

Adet 
Damgalanan 

53 365 
51 538 
54 141 
58 353 
84 247 

112 012 
410 «77 

Ki ftddc 'dilen 

1 615 
859 
882 
759 
951 
881 

3 013 

Grup 
Ayar 
pılan 

.Damgalanan 

799 251 
901 913 
718 190 
688 206 
734 353 
964 677 

(*) 

merkezi ölçü leı 
memurlarınca 
muayeneler 

Reddedilen 

64 330 
67 255 
57 778 
52 079 
55 867 
64 184 

(*) 

• ve 
ya-

Adet 
Toplaım 

918 561 
1 021 565 

832 991 
799 397 
875 418 

1 141 754 
413 690 

(*) Bu değerler ancak 1972 Mart ayında, yıllık çalışma raporlarının vürudundan sonra tespit olunabilecektir. 

Ani muayeneler : 

Yıllar 

1969 
1970 
1970 (Ağ ustos sonu) 

Kontrol a tabi 
İş yeri 
Sayısı 

68 958 
75 998 
80 152 

tutulan 
Ölçü âleti 

Sayısı 

448 225 
5î«î 392 

3 789 

Haklarımda cezai 
•Takibat yapılan 

şahıs «ayısı 

8 160 
13 722 
8 459 

Geçen yıllarda olduğu gibi 1971 yılı içinde1 de bilhassa pa&ar yerleri, odun, kömür satış depoları ile akaryakıt istasyonlarındaki tartı ve ölçü 
âleltlerainin konitrollanna ehemmiyet venilmiştir. 

Ayrıca, ölçüler mevzuatının, gönümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde revizyonu çalışmaları mey anımda, bu yıl Bakanlıkça hazır
lanan «Su Sayaçlarının tamir, ayar ve muayenelerine ilişkin ayar istasyonları yönetmeliği», 4 Ağustos 1971 tarih ve 13855 sayılı liesimî Gazete 
ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuştur. Akaryakı t sayaçları muayene ve ayar yönetmeliği, de hazırlanmış olup pek yakında ya yıınıl a nacaktır. 

Halen 82 olan grup merkezi öldüler ve ayar memurluğu sayısının 1972 yılında 86 ya çıkarılması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 1972 büt
çe yılı içerisinde şehir dışı akaryakıt isttasyonlarındalki ve pazar yerlerindeki ölçü aletlerinin kontrolü için 4 adet vasıta ile yüksek çekeri i bas
küllerin kontrol için 9 000 Kg. lık bir adet etalonlu kamyon almanak bu kodlularda gösteri I on faaliyetlerde genişletilmiş olacaktır. 
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Personel Eğitimi : 
Kalkınma Plânı ve Hükümet programında öngörülen, idareyi ve idari metodları yeniden düzenleme gayesini gerçekleştirmek için İçticaret 

Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan «Organizîasıyon ve metot birimi» çalışmalarına devanı etmektedir. 
fSAgorta endüstrimizin muMacolduğu kaliteli personel yetiştirme gayretlerinden olarak sigorta kursları bu yıl da İstanbul'da açılmıştır. Ge

nel Müdürlük personelinin eğitilmesi için tertibi 'kararlaştırılan hizmet içi eğitim semineri 8 - 1 2 'Mart 1971 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Türkiyede açılan fuar, sergi ve ıpanayırlar 
Talbto (ıC) 

(Fuat, sergi ve panayırlara yapılan nakdî yardımların iller itibariyle dağılımı) 
İller 1967 19(>8 1969 1970 1971 

Samsun 
Bursa 
Balıkesir 
Trabzon 
Kayseri 
Konya 
Erzurum 
Sivas 
Amasya 
Kütahya. 
Bitlis 
Kocaeli 
Muş 
Afyon 
Denizli 
Esldşedıir 
Zoıng-uldaık 
Çanakkale 
Antalya 
Çankırı 
İzmir 

150 OOÜ 
205 000 
30 000 
15 000 
75 000 

— 
10 000 
25 000 
30 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

85 000 
120 000 
30 000 
25 000 
85 000 
50 000 
25 000 
25 000 
40 000 
50 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

<G5 
125 

ı()f) 
23 
40 
10 
20 
10 
35 
8 

5 

20 
,5 
5 
5 

15 

000 
000 
— 
— 

000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
ooo 

— 
000 

— • 

000 
000 
000 
000 
—• 

000 

10 000 
10 000 
f) 000 

— 
35 000 
10 0Ü0 
55 000 

— 
— 

15 000 
25 000 

— 
— 

5 000 
— 
— 
— 
— 
— 

80 000 
— 

10 000 
-— 

10 000 
— 
— 
— 

5 000 
— 
— 

5 000 
20 000 
15 000 
20 000 

— 
15 000 

— 
— 
— 
— 
— 

Toplam 540 000 535 000 456 000 250 000 100 000 
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Dış Ticaret Genel Sekreterliği 

Dı§ Ticaret Genel Sekreterliği, dış ticaret ve dış ticaret ile ilgili bütün işleri düzenlemek, uygulamak, denetlemek, koordine etmek ve bu ko
nularda araştırma yapmak ve yaptırmaik, gerekli mevzuatı hazırlamak, yabancı ülkeler ve ımiUetler arası kurullarla ticari ve iktisadi münasebetleri 
yürütmek ve bu maksatla yapılan anlaşma, sözleşme bunlara ilıişkin protokollara uygulamak ve neticölerind izlemek, yabancı sermayeyi ve ihracat 
ile yatırımları teşvik itte ilgili işlemleri yürütmekle görevlidir. 

Dış Ticaret Genel Sekreterliği merkez teşkilâtı; bîr Dış Ticaret Genel Sekreterli ve aşağıdaki! genel müdürlük (ve genel müdür yardımcılıkların -
dam) kurulmuştur. 

1. İhracat Genel Müdürlüğü : 
— Marketing - Etüt - Program Genel Müdür Yardımcılığı, 
—• Uygulama Genel Müdür Yardumıoılığı, 
— Dış Fuarlar Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı. 
2. İthalât Genel Müdürlüğü : 
— Program - Etüt - Mevzuat Genel Müdür Yardımcılığı, 
—• Uygulama (Tahsisler) Genel Müdür Yardımcılığı, 
— özellik gösteren ithalât Genel Müdür Yardımcılığı. 

3. Anlaşmalar Genel Müdürlüğü : 
— İkili Anlaşmalar ve Anlaşmasuz Ülkeler Genel Müdür Yardımcılığı, 
•— Çok Taraflı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, 
— Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı. 
4. Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü. 
5. Değerlendirme Genel Müdürlüğü : 
— İstatistik ve Yayın Genel Müdür Yardımcılığı, 
— Değerlendirme ve Programlama Genel Müdür Yardımcılığı, 
—• Elektronik Değerlendilrme ve Fiyat Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı. 
6. Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü : 
— İhracatı Teşvik Genel Müdür Yardımcılığı, 
—• Yatırımları Teşvik Genel Müdür Yardımcılığı, 
— Proje (ekonomik: ve malî) Genel Müdür Yardımcılığı, 
— Proje (teknik) Genel Müdür Yardımcılığı, 
Dış Ticaret Genel Sekreterliğine bağlı olarak 3 şehirde irtibat bürosu kurulmuş bulunmaktadır. 

Dış Tiicaret Genel Sekreterliği merkez teşkilâtı ve irtibat büroları toplam kadrosu 394 meslek •memuru (yülksek tahsilli) 134 büro memuını ve 
53 daktilo olmak üzere 581 kişiden ibarettir. 
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Dış teşkilât ise 37 temsilcilikte 99 meslek memuru, beynelmilel teşekküller nezdinde de 6 meslek memuru olmak üzere 105 kişidir. 
Dış Ticaret Geınel Sekreteri, kendisine bağlı genel müdürlüklerin çalışmalarını koondine edere k üslerin aşağıda gösterilen görevlere göre yürü

tülmesini sağlar. 
Dış Ticaret Genel Sekreterliğine bağlı genel müdürlüklerin görev ve yetkileri ise aşağıda g österilmiştir. 
— İhracat Genel Müdürlüğü; ihracatımızın, kalkınma plânları ve yıllık programlarda öngörülen hedef çerçevesinde yürütülmesini sağlamak, 

ihracat politikamızın hedeflerini tesbit ve uygulamak, ihracatımızın geliştirilmesi imkânlarını, ihracat olanaklarımızın âzami döviz gelirleri sağ
lama yollarını araştırmak ve ihracat ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve uygulamak; mûtat piyasalarda sürümü artırmak, piyasanın muhafazası, yeni 
pazarlarda analların tanıtılması amaciyle dış fuarlara iştirak etmek. 

— İthalât Genel Müdürlüğü; ithalâtımızın Kalkınma plânları ve yıllık programlar çerçevesinde yürütülmesini temin etmek, ithalât rejimi ile 
programını hazırlamak ve uygulamak, iç pryasa ve sanayinin ihtiyaçlarını takip ve tesbit etmek, ihracatımızın teşvik edilmesi amaciyle, ihracat
çılara döviz tahsis etmek, geçici ithal işlerini yürütmek, ithal mallarımızın dünya piyasa fiyatlarına uygun olarak ithalini sağlayıcı tedbirleri 
almak. 

— Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Kalkınma plânlarımız ve genel ekonomik politikamız çerçevesinde; çok taraflı anlaşmalarla işbirliği yapıla-
mıyan ülkelerle ticari ilişkiler tesis etmek, tesbit olunacak usul ve şartlarla iki taraflı anlaşmalar yaparak dış ticaretimizin akışını hızlandırmak, 
çok taraf'h anlaşmalarla ülkemiz 'ekonomisinin, gelişmesine, dış ticaretimizin daha geniş sahalarda daha geniş imkânlar içerisinde cereyanına ze
min hazırlamak ve diğer ülkelerle ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi için bu ülkelerle ekonomik ve ticari anlaşmalar yapmak. 

— Avrupa Ekonomik Topluluğu İşleri Genel Müdürlüğü; topluluk ile ekonomik ve ticari ıLlişkilerimizde kısa ve uzun vâdelerde ulaşılacak 
hedefleri saptamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak ve ortaklık anlaşmamız ile bu anlaşmaya ilişkin anlaşma ve protokollerle, bakanlığımız 
görev sahasına 'giren konularda uygulamayı yürütmek. 

— Değerlendirme Genel Müdürlüğü; Dış Ticaret Genel Sekreterliği görev sahasına giren konularda doğru, bilimsel ve ülke ihtiyaçlarına 
uygun kararların almımasına yardımcı olmak üzere ithalâtı ihracat ve anlaşmalarla ilgili konuların yani, Dış Ticaret Genel Sekreterliğine bağlı 
genel müdürlüklerin bütün faaliyet konularının analizini yapmak suretiyle değerlendirmek ve bu suretle dış ticaret uygulatmasının ve politikası
nın temelini teşkil edecek bilimsel doneleri saptayarak uygulamaya aktarılmak üzere Genel Sekreterliğe sunmak, kurulmuş olan iç ve dış teleks 
sistemlinden yararlanmak suretiyle ilgilileri aydınlatmak amaciyle ithalât ve ihracatta endikatif fiyatların saptanması ile ilgili inceleme ve araş
tırmaları yapmak, bilimsel kriterler uygulamak ve computer ünitesinden geniş şekilde faydalanmak suretiyle kotaların dağıtımını objektif 'esaslar 
dâhilinde gerçekleştirmek, iç ve dış ekonomik, malî ve ticari olayları dikkatle izlemek ve bu konulardaki bilgileri derlemek; ve değerlen
dirmek. 

— Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü; İhracatın geliştirilmesi konusunda ekonomik ve im alî olanakları araştırmak, uygulamak ve uygula-» 
mayı izlemek, ihracata ve ithal ikamesine dönük yatırımların teşviki konusundaki ekonomik, teknik ve malî olanakları araştırmak, uygula
mak ve sonuçların} izlemek ve yatırım taleplerinin kalkınma ve programlarında öngörülen bölge ve sektörlere yönlendirilmesinin ekonomik 
ve im alî bakımdan değerlendirilmesi konuları üzerinde çalışmaktır. 
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Dış kollar : 
Dış Ticaret Genel Sekreterliğine bağlı dış kolların görevleri ise; akredite bulunulan ülke veya ülkelere yönelen ihracatımızı geliştirmek, bu ül

kelerden yapıilacalk ithali âtı en uygun şartlarla gerçekleştirmek, ekonomik ve ticari ilişkileri millî ekonomimiz yaranna, düzenlemek, nezdinde bulu
nulan Misyon Balkanının ekonomik ve ticari danışmanlığını yapmak ve meslek memuri&nnın meslekî yetişme ve eğitimini sağlamaktır. 

İhracatımızın ülkemiz yönünden göstermekte okluğu önem göz önüne allmm'alk suretiyle, ihracatımızın in alem milletler seviyesinde geliştirilme
si, 'Kalkınma Plânında öngörülen hedeflere ulaşılması, 'milletlerarası -iktisadi ve ticari münasebetlerin gitgide artarak girifti eşmesi ve ticari mü
badelelerin aritaıı bir tempoyla uluslararası bir mahiyet 'kazanması, bütün yabancı ülkelerle iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için. 
yeni mimasebeltl'or kurulması ve bu sebeple kendileri ile ticari mübadelelerimiz bulunan veya yeniden ticaret münasebetleri tesis etmdk istedi-
ğıinıiz ülkeler nezdinde ticari ve ekonomik temsilcilikler açılması gibi zorunluluklar karşısında, Dış Ticaret (Jenel Sekreterliğinin dış teşkilât kad-
rdlarııım zamanımızın ihtiyaçlarını karşılıyaeak şekilde takviyesi gerektiği kanısındayız. 

İrftİbaıt büroilaın. : 
İhracat işlemlerini süratlendirmek ve bu amaçla taleplerin mahallinde tetkik ve is'afını yapmak üzere, belli başlı ihracat merkezlerinde ku

rulmuş olan irtibat büroları, bülge ticaret müdürlükleri bünyesinde faaliyet göstermektedirler. 
Dış tüoareit politikası : 
Dış ticaret politikamız .Beş Yıllık Kalkınma- Plânında öngörülen hedeflere göre saptanmaktadır. 
a.) İhracat politikamız serbesti esasına dayamırvaıktadır. Ancak, mallarımızın dış piyasalarda d , ığer fiyatla, sal î'şıuı ve bu yolla daha fazla döviz 

kazancını temin etmek aımaciyle memleketimizden yapılacak ticari mahiyetteki1 ihracatta gerekli görülen durumlarda, ve maddelerde fiyat yoğun-
Huğu aranmaktadır. Bu fcon:'tr;ol sistemi ile ihraç, olanağı bulunan biredk ürünümüzün dış ülkelerdeki talep ve piyasa durumu izlenebilmekte, üriin-
lerimizden âzami döviz geliri sağlıyabilmekte ve bütün dünyadaki piyasa durumunu tak ib et m e olanağına, erişemiyen ihracat mı ıza malını değeri 
paihai.sına satması konusunda yardımcı olunmak amacı güdülmektedir. 

Koııslitıyasyon veya müşterek hesap yoliyle ihracatın, serbest dövzi karşılığında olmak kaydlyle, Kliring Anlaşmalı ülkelerle de yapılması imkânı 
sağlanmış bu!ummaktadır. 

Çalbuk bozulabilir inalların fiyat kontrolü ihracattan sonra ya pilim aktadır. 

Sanayi mamulleri ihracatımda da fiyat kontrolünün ihracattan önce ya-pılması kaydının kaldırılması hususunda çalışılmakladır. 
Özellikle kara yoluyle sevk edilen yaş meyva, sebze, taze et ve balık gibi maddelerimizin ihracını kolaylaştıracak tedhirter alınmıştır. Bu ararda 

ihracatı! teşvik ve artırmak gayesiyle, PX)B esasına, göre satılan ihraç mallarının, ithalatçının talebi üzerine, ithalâtçı memleket kara. nakil vasıtala
rı ile nakline müsaade edilmiştir. 

İhracatı ve ihracata dönük sınai yatırımları teşvik.amacı ile çeşitli tedbirler uygulanmaktadır. Örneğin, vergi iadesi, ihracat yapan sanayicilere 
ithalât ve kredi kolaylıkları tanınması, ihracatta vergi, resim ve harç istisnası; yâtırımlai'i teşvik için gümrük muafiyeti, gümrük taksitiendiriİme-
si, ve yatırım indirimi uygullarması bunlar arasında sayılabilir. 

1)) İthalât politikamızın esasını liberasyon ve kota. sistemleri teşkil etmektedir. İthalât ırmızda da gerekli durumlarda ve maddelerde fiyat uy
gunluğu a ninni ak tadı r. 
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Bu inceleanelert.lt> üzerinde durulan nokta, ithalatta fiyat ucuzluğu veya düşüMüğü değil, ithalâtın cari dünya fiyatlarına uygunluğudur. 
APA ülkeleri, serbest dövizle mübadele yaptığımız ülkeler ve anlaşmasız ülkelerden ithalâtı m iz yukarda bahsedilen liberasyon ve tahsisli ithal 

nıailları listelerime göre yapıDımalktadır. Bu listelerin düzenlenmesinde, Kalkınma Plânında kayıtlı hedefler ve ibımlara bağlı olarak saptanan he-
decBler göz önünde tutu/lma'ktadır. "Ekonomik faaliyetloriu aksamadan devamını sağlamak amaciyle, sene içinde kotalara gerekli ilâveler yapılmak
tadır. 

İM taraflı ticaret ve kliringli ödeme Antlaşması yapılan ülkelerden yapılan rthaüât ise, anlaşma']ara ekli ithal listelerinde kayıtlı kontenjan
lar içinde yapılima'ktadır. Her yıl gözden geçirilere!k gerekli değişiklikler yapıllan kontenjanlara dâhil o l a n maddeler, ithal rejimine ekli o'l an Libe
rasyon ve Tahsisli i thal Malları listelerine dâhil buiunmaktadırHar. 

Ali) yardımları çerçevesinde yapılan ithalâtta, anlaşmada derpiş edilen özel usul ve esaslar uygulanmaktadır. 
İthalâtta takas ve bağlı muamelelere izin veri! meni eldedir. 

Dış tıicaretiımizdeıki gelişmeler : 
İthalât ve ihracatımız, Kalkınma Plânı ve yıllık programlarla saptanan ilkelere göre hazırlanan ithalât ve ihracat rejimleri ve Hükümet Prog

ramlarındaki esaslara göre yürütülmektedir. 
[>u prensipler içinde yürütülen ihracat ve ithalâtıınıızın 1 1 aylık uygu lam asiyi e ilgili bilgiler aşağıdadır. 

a) İhraoait : 
Kasını ayı sonunda 1.1 aylık ihracatımız (542 839 000) dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu suretle, gecen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımız

da % 6,2 oranında ve (.'11 720 000) dolarlık bir artış kaydedilmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan T. C. Merkez Bankası kayıtlarına göre, 27 Analık tarihi itibariyle nakdî ihracat gelirleri, {J)~)ö) milyon dolara ulaşmış olup 

bu miktar 1970 in aynı tarihine kıyasla (70) milyon doilâr ve % 14,5 gibi önemli bir artış göstermektedir. 
1971 yılı programı (640) milyon dolarlık bir ihracat hedefi saptamış bulunmaktadır. .11 aylık uygulama sonuçları ve verilen tescil ve lisanslar. 

göz önünde tutulacak olursa bu hedefin gerçekleşmesi beklenmektedir. .11 aylık ihracatımızın sektöı'ler itibariyle dağılımı ve 1971 yılı program he
def leriıyl e karşılaştı ninnisi aşağınla gösterilmiştir. 

(1 000 $) 
1971 Ocak (%) ger-

Progranıı Kasım ç ekleşme 

Tarım - hayvancılık 466 000 384 676 8-3 
Madencilik - oealkçıhk 42 000 . 37 216 89 
Sanayi mamuller i 132 000 120 947 92 

Toplam 640 000 542 839 

http://inceleanelert.lt
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Bilhassa pamuk ihracatında görülen hızlı artış nedeniyle, tarım sektöründe hedefe ulaşılacağı, madencilik sektöründe bir miktar geri kalına
cağı ve sanayi mamulleri ihracatında ise hedefin ?bir miktar aşılacağı tahmin eldildbilir. 

Diğer taraftan programda, ısanayi mamulleri ihraçati'nın, topla/m içindeki oranının % 20,(6 olarak öngörülmesine karşılık, 11 aylık dönem sonun
da % 22,28 oranında gerçekleşme önemli bir gelişmedir. Ayrıca Ocak - Kasım döneminde sanayi mamulleri ihracatı geçen yıla kıyasla % 3$,7 
oranında bir artış göstermiştir. 

Tanm kesîminde görülen nisıpî geri kalışın nedeni pamukta alivre satışlara geç başlatılmış olmasıdır. Bu tedbirin olumlu bir sıonucu olarak, 
pamuk fiyatlarının süratle yükselme'siriden yararlanılmış bulunulmaktadır. 

Aşağıdafki tablo da Ocak - Kasım, döneminde, ihracatında artış görülen maddeler görülmekltedir. 

Maddeler 

1 ' 
incir - kuru 
Antepfıstığı - kabuklu 
Portakal 
Limon 
Haştfıaş kellesi 
Ndhüt 
Fasulye 
Sığır (Baş) 
Koyun (Baş) 
Keçi ((Baş) 
fCa'bııklu hayvanlar, yumuşakçalar 
Krom cevheri 
Koyun eti - taze 
Küspel'er 
Bağırsaklar 

1970 

6 725 
3 139 

791 
2 763 

850 
871 

1 689 
4 043 
7 122 
1 205 
3 735 

14 303 
2 371 

16 935 
1 619 

1971 

7 
4 
1 
6 
2 
3 
2 
6 
9 
2 
5 

16 
3 

446 
951 
956 
318 
266 
104 
618 
321 
5'89 
197 
316 
952 
89'6 

'18 249 
2 831' 

+ 
+> 
.+ 
ı+ 
+ 
-f 
+ 
+ 
'+ 
+, 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Park 

721 
1 412 
1 165 
3 555 
1 416 
2 233 

929 
2 278 
2 467 

992 
1 :581 
2 '649 
1 525 
1 314 
1 '212 

Fark % 

m 
45 

147 
129 
166 
256 

55 
56 
315 
82 
42 
18 
64 

7 
75 
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Maddeler 1970 1971 Fark Park % 

Çay 
Biçilmiş ağaçlar (>m3) 
Dtsri, ceket, palto v. b. 
Fasioneli pamuklu 'dokuma 
Pamuk ipliği 
Çimento 
Akaryakıt 

1 540 
1 373 
2 957 
2 116 
3 504 
2 5137 

3 35*8 
2 739 
7 918 
4 1316 

10 230 
7 658 

+ 1 818 
+ '1 304 • 
4- 4 '961 
+ 2 020 
+ 6 726 
+ 5 121 

1:18 
99 

168 
95 

191 
202 

043 1 388 + 745 lil'6 

Tablonun tetkikimden anlaşılacağı gilbi öııe'mli birçok ürüniüm'üızün ihracatmda artışlar kaydedilmiştir. 

Aşağı'da'ki tabloıda ise, aynı dönemde ihracatı azalma gösteren başlıca maddeler görülmektedir. 

Maddeler 1970 4971 Fark Fark % 

Taze selbzeler 
Kayısı, zerdali (kuru) 
Kayıısı - Zerdali çekirdeği içi 

Pamuk 
Haşlhaş tolhumu 
Mercimek 
Tabiî ham boratlar 
Demir piritleri 
Çinkolu kurşun, kurşun cevfheri 
Taş köımürü 
Şeker (Rafine) 
Kepek 
Antimuan kalsiyum sülfür 
1 - !3 sınıf ilâçlar 
Yünlü dokuma 
Pamuk ipliği (Perakende için hazır) 

2 
775 
168 
895 

144 548 
1 
2 
9 

1 
3 
3 

1 
1 
9 

318 
•957 
497 
786 
521 
011 
912 
902 
807 
133 
067 
169 

1 

131 

8 

3 

250 
074 
254 
292 
541 
188 
150! 
256 
720 
192 
057 
302 
101 
414 
476 

4 543 

r • 

— 525 
— 1 094 
— 641 
—13 2'5G 
— 777 
— 2 769 
— 1 347 
— 1530 
— 801 
— 2 819 
— 855 
— 600 
— 706 
— 719 
— 591 
— 4 $26 

68 
50 
72 
0 

59 
94 
14 
67 
5'3 
m 
22 
66 
87 
63 
55 
50 
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Maddeler 1970 1971 Fark Fark % 

1 24li 
4 404 
2 608 
1 !908 
1 364 

542 
1 406 

774 
101. 
678 

— 704 
— 3 058 
— 1 834 
— 1 807 
— 686 

56 
68 
70 
95 
50 

Elektrolitik bakır 
1)lister bakır 
Ferro Knom 
Ham antimuan 
Oto tdış lâstiği 

Bâzı önemli maddelerin azalma nedenleri şöyle özetlenebilir ; 
— Yukarıda da temas edildiği gibi, alivre satışların kontrol altına alınması sebebiyle pamuk ihracatı geç, başlamış bulunmaktadır. Bununla be

raber Aralık aym'da gerçekleşen büyük satışlar neticesi, yıl sonumda geçen yıl seviyesinin aşılması 'beklenmektedir. 
— Ferro krtoım ihracatı, ABD de görülen ekonomik kriz neticesi fabrikaların üretimlerini kısmalarımdan etkilenmiş bulunmaktadır. 
— Düşük tenörl'ü cevheri işliyecek ek tesislerin tamamlanmamış olması nedeniyle biislter bakır ihracatımı/, düşüş kaydetmiştir. 
— Kayısı ve zerdali kurusu ve çekirdek için ihracatı rekoltenin düşüik olması dolayısiyle azalmış bulunmaktadır. 

İh i'a çatımızın bölgeler itibariyle dağılımı aşağıdaki tabi del a görülmektedir. 

Yıllar 

1006 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (11 ay) 

OECD 
ülkeleri 

3711 
396 
354 
383 
430 
382 

% 

78 
76 
71 
71 
73 
70 

Anlaşmalı 
ülkeler 

89 
96 

102 
108 
96 
75 

18 ' 
18 
21 
20 
16 
14 

Diğer 
ülkeler 

31 
31 
40 
46 
63 
86 

(Milyon $') 
% 

6' 
0 
8 
9 

11 
10 

Toplam 

491 
5213' 
496 
5'37 
589 
543 

'OECD ülkelerine ihracatımız oran olarak hafif bir düşüş gösterirken, anlaşmalı ülkclende önemli bir değişiklik' görülmemekte ve diğer ülkelere 
yapılan ihracatımız ise artış kaydetmekte'dir. 

İhracat olanaklarımızın ve ihracat 'gelirlerimizin artın hm ası ile ilgili olarak yapılmakta olan çalışmaları aşağıda görüldüğü gibi özetlemek 
mümkündür : 

Bakanlığıımızda tesis edilen teleks sistemi ile dış kollarımızla temas kurularalk ihraç maddelerimizin fiyatları günü gününe taldbedilmckte-
dir. 
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Önemli ihraç merkezlerimiz okun İstanlbul, İzmir, Mensin ve (Jürejsun'da irtibat büroları tesis edilerek fiyat kontrolünün, büyük kısmı itibariy
le mahallinde ve günü gününe yapılması sağlanmıştır. 

Önemli ihraç maddelerinin asgari ihraç fiyatları tesfbit edilerek ilgili /meslek teşekkülTerine ve Bakanlığa bağlı irtibat bürolarına bildirilmiş 
bu suretle fiyat kontrol unda daha fazla sürat sağlanmıştır. 

Taze et, taze balık, diğer su ürünleri yaş meyve ve sebze gibi çabuk boızulalbilen ürünlerin fiyat kontrolundan önce ihraeedilimesi ve kontro
lün ihracattan sonra yapılması usulü kabul edilmiştir. 

İ'hracat rejimimizle getirilen diğer bir kolaylıkla, konsinyasyon veya müşterek hesap yoluyla ihracatım., serbest döviz karşılığında olmak 
şartiyle, kliring anlaşmalı ülkelere de yapı İlımlısına imkân sağlanmıştır. 

Özellikle (kara yoluyla sevk edilen yaş meyve, sebze, taze et ve balık gibi ^nadidelerimizin ihracını kolaylaştıracak tedbirler ahıtıııışitır. 
FOB esasına göre satılan ihraç mallarının, ithalâtçının talebi üzerine, mütekabiliyet şartı aranmaksızın, ithalâtçı memleket kara nakil vası

taları ile nalkline müsaade edilmesi cihetine gidilmiştir. J 

İhracatımızı geliştirmek ve yeni ihraç malarımızın tanıtılması amacıyle; JCaMre, Hünîh elsanatları, Brüksel, Floransa elsanatları, .Şam, Kıb
rıs, Zagrep, Kiöln, Anuga gıda maddeleri ve -Bağdat Fularlarına iştirak edilmiştir. 

iSmai mamul ihracatını geliştirmek amacıyle şu tedbirler uygulanmaktadır. 

1. Vergi iadesi : 
İlhraeedilem sınai 'mamullerin 'maliyet bc'.lHIcri içinde yeı* alan direkt ve endirekt vergilerin yükü bu mamullere dış piyasalarda rekabet gücü. 

kazandıraibilmsi için ihracatı müteakip iade olunmaktadır. 
Yapılacak vergi iadesi oranlan bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile teslbit edilmiş olup, bu kararnameye ekli listede yer alanı mamullere dâhil 

oldukları listelere göne % 5, % .15, % 25, % :}() oranımda vergi iadesi yapılmaktadır. 
Ayrıca, bir takvim yılı içinde vergi iadesinden yararlaaıan mamul ihracının (1000 000) Doları asması halinde (1972 yılından itibaren 1200 000 

Dolar) vergi iadesi oranlarına '% 10 ilâve yapılmaktadır. 

2. İhracat yapan sanayicilere sağlanan ithalât <ve feredi kolaylıMarı : 
A) IBir ihracat projesi hazırlıyarak, projede belirtilen miktarda serbest dövizle ihracat yapmayı taalıhüdeden sanayicilere, ihracedecekleri 

mamulüm ihraç fiyatının Bakanlıkça uygun bulunması kaydiyle ihıacediilecek mahsulüm imali için gerekli hammadde, yardımcı madde ve am
balaj malzemesi ile işletme iihtiyacı maddeler ve yatırım imalı ithali için döviz taksisi yapılmaktadır. 

Tahsis edilen döviz tutarları genel olarak ihracat tutarının % 50 sine kadar ulaşmaktadır. 
:B) Buna <dc olarak bir ihracat projesi hazırlıyarak, projede 'belirtilen miktarda serbest dövizle ihracat yapmayı taahhüdejden sanayicilere ihraç 

edecekleri mamullerin imalât ve hazırlık safhasının finansmanı için düşük faizli kredi imkânı sağlanmaktadır. 
o. Vergi, resini ve hare istisnası : 
İhracat maddeleri ile ihracata mütaallik muameleler, ili raeolu nacak mamullerin maliyetlerini yükseltmemek için her türlü vergi, resim ve harç

lardan istisna, edilmektedir. 
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Diğer taraftan, geniş üretici (kütlesini ilgilendiren önemdi ihraç ürünlerimizde fiyat isltilkrarıuı sağlamak, döviz gelirlerimizi artınma'k ve üreti
cinin emeğini dalha iyi değtrleındinmıek a'maıciy'le destekleme alımları yapılma'kJtaJdır. DesteMeme alım fiyatları, her rdkolıte devresi için ıdünıya Ü-
yat konj'onlktıürüne göre teıslbit edilmektedir. Deste'kleme alumlarıınan finansmanı için ilgili kuruluşlar, rekolte durumuma göre yeterli kredilerle teç
hiz 'edilme'ktedir. 

'Sanayi maımuJlieri ilhracaltaıda fiyalt (kontrolünün önceden yapılması kaydının kaldırılması huısu'smıda çalıçi'lma'kt'adır. 
lB) İthalât : 
Kalkınma plânının yıllık uıygulaıma programlarında ithalât için öngörülen hedefler ve tatbikattaki gerçekleşme duramu aşağıdaki tabloda gös-

terâlmiıştir. 

Yıllar 

1İ9I03 
1(9194 
11905 
119106 
1(9167 

mm 
1*909 
1(9170 
1(9)711 

1(9(72 

Program 

/68I2 ' 
ı04O 
«6165 
7215 
,800 
8315 
1860 
S8Ö 

1.0415 
1.300 

(Milyon dolar) 
Gerçekleşme 

088 
ı53T 
1572 
7118 
ÖB5 
704 
saı 
948 

il.0611! (dil ay) 

Gerçekleşme 
oranı (%) 

108 J9 
83 J9 
86.0 
$9,0 
85J6 
9W 
I93.Jİ: 

'1107.17 

'Görüldüğü üzere son y ı l l a rda gerdek le'ş/en iL'halât r akamla r ında hızlı /bir arltış IbuılmiJm aktadı r . 11970 yıl ımla dış ödemeler denigesinde (beliren da r 
«boğazlar medeni ile b i r ısiüre 'karşı lanamıyan transıfer t a lep le r i , -deva lüasyondan sonra 10170 y ı b sonuna k a d a r t amamen karşı lanmışt ı r . 19I7İ1 yıllımda 
i tha lâ t t ak i ihızb art ış eğiliminin devam -ettiği görülımelkte ve Kasım ısıoau iltilbariyle i thalâ t , p r o g r a m hedefini 1)6 milyon dolar aşa rak 1.0I6H milyon 
dolara ul aşmış Ibıılunıma'ktaldır. 
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İİİ972 yılında, ekonominin yatırım, hammadde ve tüketim malı ihtiyacını ikarşılıyafbilmıök için 1.300 milyon dolarlık ithalât programlanmıştır. 
Bu ithalâtın finansman kaynakları ve (kullanılış yerlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda 'gösterilmiştir. 

1972 yılı ifchalâltının dağılımı : 

1191711 gerçekleşme Yatırım 
tahminî toplam malları 

(üMilyon dolar) 
1972 programı hedefleri 

Tüketim 
Hammadde malları Toplam 

Liberasyon 
Tahsisli ithal malları 
Aulaşıma 11 mem 1 eketler 
Program ithalatı 
NATO .enfrastrüktıür 
Özel yalbancı sermaye 
Proje kredileri 
Bedelsiz ithalat 
Tl. (karşılığı gıda maddel 
halatı ve hibe 

C\ enel IU 

eri it-

)plam 

49İ5 
240 
105 
,840 

112 
35 

1İ25 
315 

43 
1.090 

'50 
1180 
25 

2515 
10 
30 

130 
5 

— • 

430 

480 
ÖÖo 
75 

760 
— 
— 
— 
— 

—• 
760 

40 
115 
15 
ı60 
— • 

— 
— 
315 

!1İ5 
OİlfO 

570 
400 
105' 

1.07& 
10 
30 
30 
40 

15 
1.300 

Dış ticaret dengesi : 
119170 yılında 'Tüiıik parasının değerinin yeniden saptanması, ithalât ve ihracat rejimlerinde 10 yddan beri uygulanmakta ol atı temel «uygun fi

yat» ve «önfiyat kontrolü» gibi yenilikler getirilmiş olması ve işçi gelirlerindeki müspet gelişmeler nedeniyle 1971 yılı, dış ödenneler dengesi ha^ 
refcejtleri ve ticari ilişkiler yönünden önemli bir yıl olmuştur. 

d'970 yılı Ağustos ayımda açıklanan Türlk parasumn yeni değeri, özellikle sanayi ürünleri ihracı nı olunnlu /bir biçimde etkilemiş ve bu tür mallar
da ihracat artışı oknuştur. 

Daha önce de belirtilmiş olduğu g'ibi, 1971 yılının Ocak - Kasrın döneminde, ihracatımız geçen yılın aynı dönemine kıyasla % '6.12 oranında ve 
3f 1.7 imilyon dolarlık bir artış göstererek, 5412.8 milyon dolara ulaşmıştır. 

İthalâta gelince, Ocak - Kasım döneminde ülkemizde 1.0'62 milyon dolârlik ithalât yapılım ıştır. Bu ralkam, 1$70 yılınım aynı dönemine kıyasla 
% 25 oranında, (başka bir deyişle 2İ12 milyon dolarlık (bir artışı ifade'etmektedir. Böylece, 11 aylık Ocak - Kasım döneminde ithal âtlımız, ihracatı
mızdan 5119 milyon dolârlılk bir fazlalık göstermiştir. 

(İthalât - ihracat fatihinin, (bu, derece yüksek seviyede gerçekleşmesine izin verilişinin başlıca nedeni, döviz rezervlerimizin son derece ümit verici 
bir gelişme içerisinde oluşundamdır. Bilindiği gibi döviz rezervlerimiz; bir yû öncesine kıyasla, % '86 oranında ve 3144 milyon dolarlık bir arftıg 
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gıöMtererek 27 Aralılk tarihi itibariyle 7417 milyon dolara ulaşmış t IT. ilki sdbeple, döviz rezervlerinin üilke ekonomisi içki eti faydalı şekilde kullanıl-
•malsı yoluna gidilerdk yatırım, üretim ve istihdam korunlarının ejö'zümfetıımesinde olumlu bir katkıda Ibıılunmaik üzere, ku rezervler ithalâta yönel
tilmiştir. 

•Grenci Ibir fikir verelbilme'k üzere, aşağıdaki tak! oda kalkınma planının yıllık program I armda dış ticaret dengeımiz için öııjgörülen rakamlarla 
bunların gerçekleşme dereceleri gösterilim iştir. 

41 ar 
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'Ticari İlişkilerimizin idüzenlenmesi : 
Ticari ilişkileriiıniz iki ve çjo'k taraflı anlaşmalarla düzenienme'kte ve yürütlihrıektedir. 
Anlaşmasız ülkelerle 'olan ticaretimiz ise ıscHbest döıviz esasına, daya mm aktadır. 
I - İki taraflı anlaşmalar : 'İkili anlaşmalar üygukını asında dış ticaretini devlet eliyle yünü ten ülkelerle yapılacak ithalât ve ihracatta muha

tabın Ticarelt Bakanlığı olması öngörülmüş ve ku ilkede».) hareketle dış ticaret rejiminde 'bununla ilgili değişiklikler yapılmış kiilunimakta.ilir. Rv-
vetemirde ku 'ülkelerden yapılacak ithalât ve İm1 ülkelere yapılacak ihracat kir disiplin altın a. alın m ıştır. 

iBu cümleden 'olmak üzere anlaşmalı 'memleketlerden simi olarak yükseltil!niş fiyatlarla yapılagelen ithalât ve kuna ıtnuvazi olarak o ruemle'ket-
lere yapılagelen aynı şekilde yüksek fiyatlı ihracatımızın, ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkileri .göz önüne alnıaralk mezkûr memldketlerden ya
pıl acalk ithalât ile bu ınernlc'ketlere yapılacak ihracatımızı'.! dünya fiyatları! üzerinden, yürütülmesi öngörülmüştür. 

'Diğer (tat'iaftan, anlaşmalı memleketlere yapılacak ihracat muaımelelerinde bakanlığın ımıı'hatap tutulması prensibi ile, ku ülkelere 'müteveccih 
ihracatımızın, dkonomik ilişkilerimiz, 'hesap durumumuz, 'dünya ko'nlokktiürü ve stkk durumumuz nazara alınarak, daıha ,yaikınldan izlenmesi olana
ğına kavuşulmuştur. 

Tki taraflı ticaret ve klirinigli ödeme aklaşması yaptığrmıız (Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslovakya, Doğu - Almanya, Macaristan, Tî-omanya, 
Bulgaristan, Birleşik Arap Cu'mlhuriyeti ve Arnavutluk il-e ticari mübadelelerimizin düzenliyen protokoller '1̂ 9)71.1' yılı kaşlarıulda, yürürlüğe girmiş
tir. 

.Farile 

— ;î20 
— .120 
— 108 
— 228 
— 102 
— 268 
— 264 
— am 
— '51119 

('Mı aylı'k) 
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Endonezya, Tunus , I rak . Üıt tün, F in landiya , İran, Pa'kistan, ve Ynugoslavya g'ifbi bâızı memleketlerle aramızdaki t icari münasebetler , ödemele
ri seıibesit döviz eisasına dayanan t icaret anlaşmalar! . i le yürü tü l m cıkte'dir. 

II - Çok (taraflı anlatmalar : 
Dâihil o lduğumuz çok taraf l ı anlaşmalar uygulamalar ı hakk ındak i Ibitgiler aşağıda verilmiştir. 
a) Türkiye ile A v r u p a Klkonomik Topluluğu a ras ındaki ilişkiler, dl2 I\ylül ]B$i tarihinkle A n k a r a ' d a imzalanmış olan Or takl ık Atdaşması ile 

kurulun ustur . Bu Anlaşma, 4 Şulba't l*i)!(jl4 ta r ik imle bir kanun ile onaylanmış ve '20 Kaisım 0(U t a r ih i i K a r a r n a m e ile yü rü r lüğe kon'Uİim.u§tur. 
Ankara Anlaşma'sının 5 yıllılk haızırlılk dönemi aşıkl ıktan sonra t a r a f l a r aras ında geiçiş dönemine gidilmesi kararlaşt ır ı ' lmış ve bu donemin ger

çekleşme şar t lar ı , usulleri , sıra ve süreleri '31 Kasım llfÜTf* tarilıiııde 'Brüksel 'de imzalanımış olan «Katma protokol» ve -elkleri ile telsJbit edilmiştir. 
Süz konusu protokol ve eklerinin onaylanması 22 . 7 . ÎÜ7H t a r i k ve HffS sayılı Kanun la uygun bu lunmuş tu r . 

Ancak , katiin a protolkolün Türkiye ve Alt ı lar Parlâimentohu-mca onaylanın alsın m uzun zaunan alacağı düşünülerek, bu profokolün t icar i hüküm
lerinin en 'kısa. zamanda yürür lüğe konulması ve özellikle ül(kemize sağladığı t icari tâvizlerden yararlamTnıası amaçlariyle t a ra f la r araisıüda bir ge
çici anlaşma imzalanması uygun gürülımüşitür. 1 I^ylü! H!)7l tarihindi» yürür lüğe konulmuş olan geçici anlaşma en geç ':>Ö Eylül k972 tar ih ine k a d a r 
yürürlüikte ka lacakt ı r . 

deçici anlaşma ile Avrupa. Ekonomik Topluluğu. Türkiye 'nin bü tün sanayi malları ihracat ına gümrük vengi ve resimleri muafiyeti uygu lamaya 
lıaslaınıış ve nııiktar kıs ı t lamalar ım 'kaÜdırnııŞlır. Sanayi mamullerimizden sadece pamuk ipliği, d iğer pamuklu dokumala r ve bir kısım, petrol ü rün
lerimiz gümrük vergisi ve kontenjanlara tâlbi tu tu lmuş tur . 

Tarım. sektörümde ise ürünlerimizin büyük bir kısmi' için özel gümrük vergisi indirimleri sağlanmışt ır . 
ilinim, mukabil Türk iye ve Avrııipa Ekonomik Topluluğuna karşı , igülnıriiJk vergi ve resimleri ile i tha lâ t t emina t la r ında % 5 ve % 10 oranlar ında 

indirim, yapmışt ı r . 
Öte yandan , Or t ak Paza r ülkelerine münhas ı r kalmak üzere yeni b i r liberasyon listesi yü rü r lüğe konulmuştur . A v r u p a Kkonomik Toplu luğuna 

konsolide edilen bu liberasyon listesi itihalât rej imimizde yeni bir uygulamaya yol açmakta olup t icar i değeri ]9<i7 yılı itihalât im iz m % oî> i kadar
dır. 

Oeçiei anlaşma ile üstlenileni yükleniımlerin uygulanması izlenmekte ve bu a r ada Avrupa Ekonomik Topluluğuna, konsolide edilen liberasyon. 
listesinin yü rü r lüğe ikoıımio'sı sonucu or taya cılka n ımeselelerle ilgili teldbirler ineeh'nımeîktedir. 

i lerici aniaşıma ile sağlanan tâıvizler ve üstlenileni yüklenimler konusunda ilgili ihraca tç ı ve i thalâtçı lar ımızla san a yi çilerim ize 'bilgi verilmek
tedir . 

Pyaka.nl iki a ra r a sı A E T Koordinasyon Komitesince kuru lan •çalışma 'grupları faal iyet ler ine kat ı lmma'kta ve Bakanlığımızın /başka idille et t iği Ticari 
İşler (îrutpu çalışmaları yürü tü lmekted i r . 

Toplulukla ilişkilerimizin artınrakta ve genişlemekte olduğu göz (»nüne almaralk. ihracat im ıy.ı a r t ı r m a k maksadiyle yeni imkân la r ' a raş t ı r ı lmakta 
ve ıbu amaçla. topluluğun iktisadi ve ticari alamda kaydet t iğ i gelişmeler ile topluluk, mejvzuatınklaki değişiklikler yakımdan izlenme'kte, gerekli ted
bir ler a l ınmakta ve iealbında ilgili kuru luş la ra bilgi veri lmektedir . 

http://Pyaka.nl
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ılCaıtıma rpnoıt«dkol henüz yü rü r lüğe girmemiş iken, ll9.7îl yılı içerisinde, İngi l tere , N u n ec, Dan imarka ve İ r landa "kivi Avrupa Hkunu'mik Toplu luğuna 
tam. üye olaraik kaltıknak üzere müzakerelere girişmeleri ve ani aş maya vaumaları , Türk iye 'n in allr ülke ile yapmış olduğu 'bu protokolün, .'kaüı İma
lar neJdeniyle genişliyen ve 10 ülkelik bir top lu luk haline 'gelen Ortalk Pazar ile yoni şa r t l a ra göm- yeniden -düzenlenmesi zorunlu luğunu doğ1ur-
muiştur. 

löte yandan , Toplulukça genel p referans lar sistemi çerçevesinde gelişime yolundaki üçüncü ülkelere karşıl ıksız ta-vlzler uygulama yoluna gidile-
rdk m emi ek eıt i m iz aleyhine 'bir durum, yarat ı lmış olması d a süz konusu Katma Jkotok^l hükümler in in iyileştirilmesini gerekli kı lmışt ır . 

ÖBu gefişjmolor karşıs ında, yerde evvelce sağlanmış olan tâvizlerde, gerekse k a t m a protokolün ibir kısım hükünılornnie iyileştirmeler sağlamak ama-
ciyle çal ışmalar yapılmış ve. Alvrupa Ekonomik Topluluğu ile BrükselVIe müzakerelere girişilmiştir. 

ib) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (TfATT) çerçevesinde gelişme yolunda bulunan. memloketkrarası . t icaret in geliştirilmesi 
aımaciyle 'bu ü lkeler arasında yapı lan mü-z-akereler son bulmuştur , Türkiye bu müzakerelerdi; akt if b i r rol oynamış ve fÜ ülke ile tâviz anlaşması 
imzakvırıınştiT. 

ıSınai Mamul le r 'Ticaret Komitesinin faaliyeti e fi. ile ilgili olarak ihraç maddelerimizin dış pazar la rda karşılaştığı ! arife dışı ve tarife benzeri en
geller toıslbit eldi İmiş ve envanter i oıkarılmışf ir. Hunkarm kaldı r ı lması veya. uzat ı lması yolundaki 'G-ATT çerçeveli gerekli teşdblbüsk-re girişilecek
tir. 

A E T ile yapı lan Or tak l ık Anlaşmamız GATT Âk id Ta rafları IUM 27. Düne m. toplantısında talsviıbodilmiştir. 
1119104 yıılmdan beri Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı fFNGTA.D) çerçevesinde müzakere ed ilim ekte olan gel işmiş 'ülkelerin ge

lişime yokludaki ülkelere t an ıyacak la r ı genel preferans lar sorunu preferans tanıyım bâzı ülkelerce ^özümlenmiştir . Memleketimi-z ;bu pref e ransi ar
d a n fayda lanmak içiu büyük çaiba göstermiştir , J a p o n y a ülkemizi yarmrkmıcı olaraik. kaibıt etmiştir . AK'T -de genel preferanslar sisteminden mem-
lcriktimiz 1İ9İ7İ2 nin i lk yar ı s ında yararlanidırılaealctır. 

re)' RtOD faaliyetleri EıOT) nin ku ru lduğa W(H yılından, beri muıktolif tdknik komite ça l ı şmak rı halinde d'-vam etmdktedir . 
!Bu faaliyetler a ras ıoda özeli ilkle önem arz edeu bölge içi t icaret in »-ol'işti tütmesi ve sorbosiiloşfiriimesi konusunda, uzun süredir yapıiagelon çalış

malar son safhaya erişmiş ve b u meyanda F N f T A D raporunda yer alan öneriler üzerinde iki ülkenin uzman heyet ler inden ku ru lu RiCİ) Fzman-
lar Grulpunca yapı lan çalışmalar tamamlanmış t ı r . (İte t a ra f tan . RİO D çeııçeveıskıdo yapılan t icar i mübadelelere ait ödemeler, 1 . 7 . fi(!W7 tar ih in 
de yü rü r lüğe girmiş olan «Ook tarafl ı ödemeler için. RCD İşbirliği A ?d aşını ası» hülkiiım'leri dâilnMinde olumlu b i r şekilde yürütüluıeikitedir. 

Teşki lâ t landı rma Genel Müdür lüğü 

Bu Gene! Müdürlük ' ; özel kanunlar la kuru lmuş bulunan Tarım Kredi ve Tarım Satış kooperat if imi ile birliklerini ve diğer koperatif kuruluş
ların ihracatçı birl iklerinin kuru luş işlemlerini tanzim etmek ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile E t ve Malık Kurumunun çalışmaların! izlemek ve 
olumlu sonuçlara, varmalar ın ı sağlamakla görevlidir. 

I - Tar ım Kred i kooperat i f ler i : 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma P lân la r ına uygun hareket ederek" 1061) sonu i t ibariyle savuları 1 1)02 ye ulaşan Tarım Kredi kooperat if ler i 

adedini, 1070 yılı içinde kuru lmas ına önayak olduğu 02 yeni Tar ım Kredi kooperatif inin kat ı lmasiyle 2 024 ve 1071 yıl ında kuru lan 12 koopera-
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t i fin kat ı lmasiyle de 2 0,46 ya yükselmiş ve yeni kı ırukuı kooperaiL' bü] pelerindeki üretmenlerin t a r ım kredisi iht iyaçlar ının bu kooperatif ler ara-
cılığiyle karşı lanması sağlanmışt ı r . 

a) Plasman ve ikrazat işleri : 
Tar ım Kred i koperat i f ler ine 1971 yılı için 1 ,140 000 000 lira normal. 600 000 000 lira «Kibre ve 200 000 000 lira da tohumluk olmak üzere 

2 040 000 000 lira plasman ayrılmış buhmnıak tadr ı . 
01 . 8 . 1971 günü i t ibariyle 1 070 008 000 liı-ası normal 450 000 000 lirası gübre ve 111 005 000 lirası da tohumluk olmak üzere 2 202 216 000 

lira plasman dağıt ı lmışt ır . 
Tar ım kredi kooperat if ler i cari hesabının bakiyesi de 15 . 8 . 197! günü i t ibariyle 2 201 279 000 liradır. 

h) Çok amaçlı koperatifçilik işlemleri : 
4. Or tak la r ın ta r ımsal araç, i>ereç, ilaç. yem iht iyaçlar ının top tan ve ucuza sağlanmasını gerçekleşt i rmek amaciyle bu .ihtiyaç maddeler inin 

koperat if lcrce satıcıl ığının alınması, tar ımsal alet ve makinahır ın kooperat if malı olarak sa tmalmmas ı ve sıra ile o r tak la r ın hizmetine verilmesi yo
lundaki çalışmalara devam edilmektedir . 

2. Üretmenler in çeşitli ürünler in in muhafazası ve değer f iyatlarla sat ı lmasının sağlanması amaciyle. 18 i] ve ilçede, bölgelerinde bu lunan Tar ım 
Kredi ve Tarım Satış kooperat if ler inin iş t i rakler i ile .soğuk, hava depoları kanmak gayesiyle limitet şirketler , teşekkül ett iri lmiş ve bun la rdan 
10 kadar ın ın gerekli arsaları sa t ınahnmış olu}) depolar ın inşaat lar ı ile ilgili ihale işlemleri yapılabi l i r duruma getiri lmiştir . 

0. Kooperat if tüzel kişiliği adına tesis edilmekte olan ağaçlandırma faaliyetlerine devam olunmaktadı r . 
4. Kooperatif or taklar ın ın tüketim maddeler i i l ı t iyaçlarnıiu tar ım kredi kooperat i f ler i aramlığiyle karşı lanması ve or tak la ra el sana t la r ın ın 

değerlenil irilmesi için önçalışmalar yap ı lmaklad ı r . 

e) Tarım Kredi kooperatiflerinde bina ve depo yapımı işleri : 
Kooperatifin a r t an gübre tedarik durumlar ına muvazi olarak depo ihtiyacı a r t t ığ ından 1970» yılımla da depo yapt ı r ı lmasına hız verilmiştir. 
lUıgüne k a d a r kooperat i f ler in bina sayısı 1 069 a, depo kapasi te ler i de 009 000 tona yükselmişt ir . 1970 yılımla 0 000 ton kapasiteli 24 koopera

t i f 1971 yılında da 15 000 ton kapasitel i 104 kooperat i f deposunun daha yaptır ı lması için ye tk i verilmiştir . 

d) Personel işleri : 
Tar ım kredi kooperat i f ler inde 01 . 5 . 1971 günü i t ibariyle personel kadro du rumu şöyledir : 

Müdür 1 279 
Muhasebeci 906 
Muhasebeci Mua. 1 508 
Odacı 1 164 

5 017 
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e) Eğitim çalışmaları : 
Tarım kred i kooperatif leri memurlar ın ın meslekî bilgilerinin art ır ı lması amaciyle, 1942 yıl ında Ankara 'da başlat ı lan yet iş t i rme ku r sunun 49 nen 

dönemi 20 . 9 . 1971 günü Tarım Kredi kooperat i f ler i Yardımlaşma Birl iği eğit im merkezinde başlamıştır . 

II - Tarım Satış kooperatifleri : 
28:54 sayılı Kanunla k u r u l a r a k faaliyete geçen Tarım Sat ış kooperatif leri v«' bunların birl ikleri , ınemleketimi'zdeki tar ımsal ürünler in en iyi bir 

şekilde pazar lanmasında ve değer fiyatlarla iç ve özellikle dış piyasalarda, satı lmasında en büyük rolü oynamaktad ı r . 30 . .11 . 1971 tar ihi i t iba
riyle 32 birlik ve (529 Tar ım Satış kooperatif i bu lunmaktad ı r . 

Bunla rdan 450 adedi birlik hal inde birleşmiş ve 179 adedi de müstakil o larak faaliyet göstermektedir . 
Bilindiği üzere, -'5202 saydı T. ( \ Ziraat Bankası Kanununun 14 neü ve 28:54 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birl ikleri Kanununun 18 nei 

maddesi uyar ınca , bu kuru luş la r ın banka ve her tü r lü kredi işleri bakanlığımız' emirlerine uygun ve paralel olarak adı geçen bankaca yürü tü l 
mektedir . 

Nitekim bu kuruluş lara bankaca son 5 yılda tahsis olunan p lasmanlar la açılan kredilerin t ü r ve miktar lar ı , borç kalanları ve teminat lar ı aşa
ğıda gösterilmiştir . 

a) Tahsis olunan p lasmanlar : 

Yıl lar Normal Destekleme Toplamı Ar t ı ş 

19(57 750 000 000 — 750 000 000 750 000 000 
19(58 1 500 000 000 — 1 500 000 000 600 000 000 
19(59 350 000 000 i 750 000 000 2 100 000 000 200 000 000 
1970 400 000 000 1 900 000 000 2 300 000 000 1 055 807 000 
1971 82(5 984 455 :5 028 822 545 :5 355 807 000 1(5:5 :504 474 

b) Açılan krediler : 

Yıl lar 
(Kampanıyalar) Normal ,1) estek'] eni e Toplanın 

19(57/19(58 208 331 553 1 004 500 000 1 212 831 553 
19(58/ i 969 277 534 122 2 890 000 000 2 1(57 534 122 
19ıfi9/1970 221 462 471 2 314 000 000 2 535 462 471 
1970/1971 (28 . 6 . 1971) 168 956 185 3 240 000 000 3 408 956 185 
1971/1972 (8 . 12 . 1971) 191 912 580 2 953 250 000 3 145 162 580 
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c) Borç kalanları 

Yıllar 

1967 
1968 
196Ü 
1970 
1971 (30 . 9 . 1971) 

Normal İMstekLetm Toplanı 

267 ÖSS 52,s .1. 239 355 164 1 506 943 692 
318 047 395 j 80!) 185 804 2 127 233 199 
302 544 947 2 547 158 147 2 849 683 094 
326 984 455 3 329 348 868 3 656 333 323 
^ 426 260 3 295 622 146 3 681 048 406 

d) Teiminatlan : 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
197L (31 9 . 1971 

X oi'imr Destekleme Tophm 

221 831 240 859 446 085 1 081 277 345 
252 601 017 1 293 596 389 1 546 197 406 
268 073 823 1 707 485 285 l 975 559 108 
235 454 109 2 283 519 743 2 518 073 852 
235 377 500 2 175 497 618 2 410 875 118 

Yukarıdaki tablolar ın tetkikimden de anlaşılacağı üzere, İm kuruluşlara ta'hsis olunan plasmanlar, acılan krediler, borç kalanları ve teminat lar ı 
bakımımdan her yıl hissedilir mik tar la rda art ış olduğu, keza burç kalanları ile teminat durumlar ın ın kıyaslanmasında ise teminat açıcının büyü-
düğil «yö rii 1 mekt edir, 

Tamnı Satış Kooperat if ler i ve birl iklerinin öz varl ıklar ının (ödenmiş senin ay e ve yedek akçe a l a r a k ) son beş yıllık d u r u m u ise şöyledir : 

Birliklerin İJirliğe bağlı l 'ağımsız 
•öz kemdi kooperat i f ler kooperat i f ler in 

Yıllar ıKay.naklar; (")/. kaynak la r ı Öz kaynakla r ı Toplam 

1966 
1967 
1968 
1969 

128 619 039 36 Sİ0 046 
144 448 768 62 010 902 
157 738 500 03 493 237 
179 113 ı829 79 433 417 

1970 206 882 774 98 816 399 

1 174 73!) 166 603 823 
1 784 796 208 244 467 
1 882 713 223 114 450 
2 595 725 261 142 971 
1 605 536 307 304 709 
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Bu kuruluşların öz varlık!arında her yıl hissedilir miktarda bir artış seyri var ise de, yabancı kaynaklardan sağlanan krediler ve borçları ba
kımından, yeterli gö rülmeıueıktedir. 

Bu kuruluşların Ziraat Bankasına ve Hazineye yükledikleri malî külfetin mahiyeti, münhasıran d esteki om e alımlarından doğan ve Bütçeye 
konulmak üzere, Maliye'den talep olunan zararlar olup bu zararlar için şimdiye kadar bütçelere konulan ve talisi! edilebilen ödeneklerin geme] 
durumu aşağıda acıkl anım ıştır : 

Maliyeden 
fiilen talep .Bütçeye konu- Taliyi 1 olu-

Yılhu* olunan zararlar lan ödenekler nan ödenekler 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
197.1 

13(J 698 1)62 
184 382 829 
63Ö 310 171 
505 899 245 
731 420 342 

1 129 431 690 

31 

35 
60 

20 000 000 
15 789' 600 

— 
10 000 000 
80 000 000 
10 000 000 

19 920 000 
15 7*26 442 

— 
9 960 000 
79 660 000 

— 

Toplanı 135 789 600 125 266 442 

Bunların dışında. Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri üzerinde olup, 250 sayılı Kanımla konsoiidasyona ta'bi tutulan Banka alacaklarıma! 
bu miktar anapara olarak (293 928 376) liradır. 1964 - 1970 yılları taksitleri tutarı olarak 1971 yılı iîütçeNine, (98 772 545.26) liralık kısmı faiz 
olmak üzere (320 000 000) liralık ödenek konulmuş ise de henüz tahsilat yapıla manı ıştır. 

III - Diğer kooperatifleşme Ihareketîeri : 
10 . 8 . 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1.163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 nei maddesi örnek Aııasözieşıne hazırlama görevini Bakanlığı

mıza vermiştir. 

Bu âmir hüküm gereğince yapılan çalışmalar sonucu : 
Yapı Kooperatifleri. Tüketim kaope.ratif.leri, Balıkçılık kooperatifleri, motorlu taşıyıcılar kooperaitifl-cri, temin tevzi kooperatifleri, köy kal

kınma kooperatifleri, Toprak - Su kooperatifleri, Hayvancılık kooperatifleri, Orman Köylerini Kalkındırma kooperatifleri, Çaycılık kooperatifleri, 
Esnaf Kefalet, kooperati İleri, Küçük Sanat kooperatifleri. Çarşı Sigorta kooperatiflerinin birlik ve -merkez birlikleri örnek An a söz] eşmeleri hazırlan
mıştır. 

Bu arada üst kuruluşların kurulmaları konusundaki faaliyetlere hız verilmiş ve Anasözteşaneleri tamanılanan Tanım Satış kooperatifleri birlik
leri merkez birliği. Esnaf: Kefalet kooperatifleri birlikleri ile, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Kefalet kooperatifleri merkez birliği kurularak faali
yete geçmesi sağlanmış ve Köy Kalkınma kooperatifleri birliği ile merkez birliği ve bir motorlu ta-suyi'e ıslar birliği de kurulmuş bulunmaktadır. 

http://kaope.ratif.leri
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MemleL'ktimizde mevcut çeşitli kooperatiflerin nevilerine göre 1970 ve 1971 yılındaki (15 Aralık 1971 itibariyle) durumları aşağıda gösteril
miştir : 

15 .12 . 1970 tarihine Toplam 
Kooperatiflerin adı , kadar kurulanlar 1970 1971 

Hayvancılık 
Yapı kooperatifi 
Esnaf Kefalet 
Küçük sanat 
Köy kalIkıuHiıa 
İstilılâık 
Pancar istihsal 
Yai'dını 
Orman 
İstihsal ve satış 
Çaycılar 
Balıkçılar 
Zirai sulama 
Temin - tevzi 
Nakliye 
Sigorta 
Yayın 

2 
881 

39 
26 

Ö55 
75 
— 
3 

10 
47 
15 
6 

55 
15 

144 
— 
— 

— 
4 371 

486 
409 

1 643 
542 

19 
65 
91 

175 
41 
94 

784 
51 

144 
o O 

11 

18 
5 161 

499 
440 

2 203 
644 

19 
66 

143 
190 

56 
104 
895 
54 

197 
4 

11 
i 

1 871 8 929 10 706 

Muhtelif yıllar itibariyle küçük sanat kooperatiıleri adedi şöyledir : 

Yıllar Kooperatif adedi 

1968 290 
1969 318 
1970 325 
1971 440 
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Sanayi Bakanlığınca Küçük Sanat kooperatiflerinin kredi olarak, 1968 yılında (2 775 000) Tl. (22 kooperatif) 1965) yılında (1 614 500) TL 
(13 kooperatif) 1970 yılımda da (15 . 12 . 1970 itibariyle) (4 170 000) lira (26 kooperatif) tahsis olunmuş 1971 yılı açılan kredi ise 25 'kooperatife 
293 95o tesis ve 2 275 000 işletme olanak üzere (2 569 953) liraya baliğ ol'muştur. 

Küçük sanayicileri birer işyeri sahibi yapmak maksadiyle kurulan 38 Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine tahsis edilen kredi miktarları ise; 
1971 yılında; 

Bankaca yapılan tahsis (30.9.1971) S3 877 777 Lira 
AID fonlarından 4 797 784 Bira 
"İşletime kredisi 6 564 440 Lira 
Ali) Kredisi 3 003 812 Lira. 
olarak : 

2 843 'kişiye .118 675 561 Lira tesis ve 
438 kişi ve 9 568 252 Lira işletime olarak ceman, 

.128 2-LÎ s.13 vira kullandırılmış bulunmaktadır. 

lîankaca, 484 Esnaf Kefalet kooperatifim- (30 . 9 . 1971) tarihi itibariyle (998 629 900) lira plasman tahsis edilmiş, bu miktardan 
Normal 697 245 267 
Taksitli 412 910 
özet tesis ve isletme 217 954 9US 

lira olarak yekûn 915 613 085 
lira 'bilfiil kullandırılmıştır. 

Bu kooperatiflerde kayıtlı ortak sayısı 206 538 olup. iştirak sermayeleri toplamı (.131 1.52 .120) liradır. 
Taşıt edindirme kredisi tahsisi ise (27 257 550) lira olup bu rakamdan (.13 179 45!) lirası kullanılmış, taşıt tamir kredisi tahsisi (20 J14 270) 

lira olmasına rağmen kullanılan miktar (6 208 068) lira olmuştur. '.Bu. iki kredi yekûnu (19 387 519) liraya baliğ olmaktadır. 
Ali) fonlarından karşılanan tesis kredi teninde âzami limit (100 000) Tl. işletme kredilerinde âzami limit (30 000) Tl. Banka fonlarından veri

len tesis edindirme kredilerinin âzami limiti (tesis) (300 000) Tl. işletme kredilerinde ise (30 000) Tl. 
AID fonlaıı : 

Yılı İkraz 

1968 24 521 917 '54 
19-69 25 653 931 89 
1970 Haziran 25 878 910 19 
1971 34 797 784 ;(30.9.1971) 
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jlanka tesis edindirme fanları 

Yılı İkraz 

1958 35 934 374 97 
1969 44 818 104 11 
1970 Haziran 43 822 192 74 
1971 83 877 7T7 ( 3 0 . 9 . 1971) 

,f kefalet kooperatiflerinin sayıları plasman durumları, sermayeleri ve ortak adetleri asağiida gösterilmiştir 

Kooperatif Ortak Plasman Sermaye 
Yi! Adedi Adedi Tl. Tl. 

1968 403, Kil 991 652 839 000 90 825 170 
1969 439 182 912 769 375 800 104 755 855 
1970 465 194248 898 908 900 116 244 €75 
1970 1971 (Hylül) 4S4 206 538 998 629 90ü J31 152 120 

1970 ve 1971 yıllarında Türkiye Halk Bankasınca Hstıaf Kefalet kooperatifi ortaklarına aeılan normal, taksitli özel tertip, tesis ve işletme 
yedilerinin bakiyeleri söyledir : 

3,0 . 9 . 1970 3,0 . 9 . 1971 

Normal kredi 625 752 400 G97 245 000 
Taksitli kredi 679 285 412 010 
Özel tertip, tesis ve 176 569 880 217 955 0(X» 
İşletme kredisi • 

802 821 565 1 328 110 000 

"I>ı.ı kredilerde faiz % 10,5 âzami limit (25 000) uradır. 
Türkiye1 Ouımlıurİyet Merkez llaıvkası ile. Türkiye Halk Haııkası arasında varılan prensip anlaşmasına »'öre reeskont için tevdi olunan senet

lerin c/r 70'i imalât kollarında çalışan küçük sanatkâra 9c 30'u esnafa- ait bulunmaktadır. 
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IV - MiisitaJhsılı tesislendirme çalışmaları : 
ikinci f> Yıllık Kalkınma Plânında verilen görevlerin devamı olan gıda maddelerinin üretim,pazarlama ve işleme tesislerinin hızila ve özel

likle üreticiler eliyle kurulmasını sağlamak maksadiyle yapılan çalışmalar sonunda hazırlanan ve Devlet Plânlarına Teşkilâtı taraiindan teşmk 
belgesi alan projeli er şunlardır : 

>ı-ioje 
No. 

1 
o 

•• s 

4 
•5 

<> 
7 

Projenin yeri 

Adana 
(i iresun 

Gaziantep 
Bursa - Orlıanıgazi 
Bursa - Mudanya 
Pal ıkes i r - Erdek 
Bursa - Orhangazi 

Projenin, adı 1 İlgili Kuruluş 

S 
o 

ÎO 
11 
12 

Ballık esir - Erdek 
Bursa - (ietildik 
Bursa 
Bursa 
Nevşehir 

Nebat yağ kouıbinası Çükobirfik 
Kındık paketleime ve işletme te- FisikoMrililk 
«isleri 
Fıstık değerlendirme tesisleri 
Orhangazi Z. Yağı tesisleri 
Mudanya Z. Yağı tesisleri 
Erdek Z. Yrağı tesisleri 
Orhangazi zeytin salamura tesis
leri 
Erdek zeytin salamura tesisleri 
Gemlik zeytin salamura tesisleri 
Filâtür tesisleri 
İpekböeeği tohum istihsali 
Pastörize üzüm suyu tesisi 

Fiistıkb'irlik 
Martnaıra Bir l ik 

,» 
» 
» 

» 
:» 

-Ko'zalbirlik 
Kozalbirlik 
Taskoîbirlik 

» 
» 
» 

» 
» 

V) Eğitim faaliyetleri : 
Türk - Alman Tciknik işbirliği anlaşması çerçevesinde tanzim edilen kooperatifçilik eğitim projelerinin koordinatörlüğü görevi Teşküâtlan-

dırnıa, Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Buna göre 1070 yılında 28 kooperatife i Almanya'ya, gönderilmiş, Ankara, Mersin ve İzmir'de Türk - Alman 
kooperatife ilerinin iştirakiyle o seminer tertip edilmiştir. 

1971 yılında, da :!() kooperatifçi Almanya'ya gönderildi. Ankara - Samsun - İzmir'de 3 pazaiiianna semineri tertiplenmiş, Uluslararası The 
Plur.kette Poundaiton for Ooop - Study 7 ha t'tahık seminer organize eclilmişitir. 

1072 yılı Türk - Alman kooperatifçilik Eğitim faaliyetlerinin esasları iki ülke temsilcileri arasında protokole bağlanmıştır. KonpeTatifçiliık 
•meslek okulu ve eğitim geliştirme merkezleri kanun taslağı hazırlanmıştır. 

VI - Bu Genel Müdürlüğün çalışma alanına giren, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Balık Kurumu işlemleri kanunların Bankacılığa tanıdığı 
y e t k i 1 e r d a i re sı nd e izi e nm ektedir. 

Her iki kuruluşun çalışıma lan hakkında açıklamalar raporun ulfulu bölümünde gösterilmiştir. 
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Standardizasyon (Müdürlüğü 

1705 ve 3018 sayılı kanunlar g-eerğince hasırlanan murakabe tüzük!eriniden ve 132 sayılı Kanuna dayanılarak Türk Standartları Enstitüsün
ce çıkarılan Standartlardan tarım ürünlerine aidolanl arının mecburi uygula/nması Standardizasyon Müdürlüğünün başlıca işlerini teşkil etmek
tedir. 

Bu müdürlük ile ona bağlı kontrol teşkilâtı halen 8 tanesi tüzük ve 87 tanesi standard olmak üzere ceman 45 maddenin ihracı sırasında Stan
dard kontrolünü yapmaktadır. Bunlardan pamuğun iç piyasa kontrolü da senelerden beri yapılmakta, 1967 Eıkiım ayında yürürlüğe konulmuş 
olan yemeklik Zeytinyağının iç piyasa kontrolü diğer teşekküllerce yapılmakta olan kont notlara ilâveten ifa edilmektedir. 

Tatbik edilmekte olan ceman 45 tüzük ve standard aşağıda gösterilmiştir : 

Tüzükler : 
1. Çekirdeksiz Kuru Üzüm 
2. Fındık 
3. Palamut 
4. Yumurta 
5. Tiftik 
(i. Yapağı 
7. Antepfıstığı 
S. Pamuk 

iStandardlar : 
.1. T K/34 Turuınçgiller 
2. TS/42 Şeftali 
3. TS/89 Salyangoz 
4. TS/100 Elma 
5. TS/101 Sofralık Üzüm 
6. TS/141 Kurufasulye 
7. TS/142 Nohut 
S. TS/143 Mercimek 
9. TS/151 Ceviz kütükleri 
10. TS/156 Büyükbaş - Küçükbaş hayvan ham. derileri ortak hükümleri 
11. TS/157 Taze Mezbaha Sığır derileri 
12. TS/15S Taze mezbaha dana derileri 
J3. TS/L59 Taze mezbaha manda ve malak derileri 
14. TS/160 Salamura (tuzlu yaş) sığır derileri 
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15. TS/161 Salamura (Tuzlu yaş) dana derileri 
16. TS/162 Salamımı (Tuzlu yaş) manda ve malak derileri 
17. TS/163 Tuzlu kuru sığır derileri 
18. TS/164 Tuzlu kuru dana derileri 
19. TS/165 Tuzlu kuru manda ve malak derileri 
20. TS/l66 Hava kurusu sığır derileri 
21. TS/167 Taze mezbaha koyun denilen 
22. TS/168 Ta^e mezbaha kuzu demleri 
23. TS/169 Taze mezbaha keçi derileri 
24. TıS/170 Taze mezbaha oğlak derileri 
25. TS/l71 Salamura (Tuzlu yaş) koyun derileri 
36. TS/172 Salamura (Tuzlu yaş) kuzu derileri 
27. TS/173 Tuzlu kuru keçi derileri 
28. TS/174 Tuzlu kuru koyun derileri 
29. TS/175 Tuzlu kuru oğlak derileri 
30. TS/176 Hava kurusu koyun derileri 
31. 'TS/177 Hava kurusu kuzu derileri 
32. TS/178 Pikle deri 
33. TS/184 Armut 
34. TS/185 Çilek 
35. TS/208 Bağırsaklar 
36. TS/341 Yemeklik Zeytinyağı 
37. TS/342 Yemeklik Zoytinyağı muayene metotları 

Her yıl -bu maddelere bir- kaç yenisi ilâve edilmek;.' ve böylece kontroldan geçen ihraç mallarımızın sayıları artmaktadır. 197! yılında. 11. yeni 
standardın 'mecburi tatbike konulması çalışmalarına başlanılmış, ancak kontrol poraoncii temini için bu yıl içinde yeni kadrolar sağlanması ve 
yürürlükteki standartların uygulanması için dahi kâfi geilmiyen 'mevcut personelle yeni standartlar tatbikatına geçilmesi mümkün okumadığından 
gerekli personelin temini için lüzumlu kadroların alınımasına intizareıı bu çalışmaların. dıırdurnlması zarureti ontaya çıkmıştır. .1972 yılı için istenilen 
kadrolar 'Sağlanalbiitdiği takdirde yeni standartların yürürlüğe konulması çakışmalarımı devam edilecektir. 

1970 yılımda ihracatımızın değer itibariyle (} 60,2:0 sı kont ro İd an geçmiştir. Bu oran 1969 da r/r 55,79 idi. .1.971 yılı rakamları henüz kesin oJa-
rak belli olmamıştır. Bu oranın % (50 ıu üstünde olacağı tahmin edilmektedir. 

'Standard'izasyon teşkilâtı, merkez kurulusu dışında iki lahora!uvar, 13 ihracat kontrolörlüğü ve 31 Fiksperlik .hailinde çalışmaktadır. 
Mecburi uygulamaya konulan standartlar çoğaldıkça teşkilâtın da buna paralel olarak »'erekli personel ve malzeme ile takviye edilmesi gerek

mektedir. Bu arada pamuk kont rol hır mm daha mütekâmil bir hale getirilmesi ve tek balya kontrol sisteminim tatbikine geçilmesi çalışmalar; iler-
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İçmektedir. Çırçır fabrikalarının ıslahı m ak s adiyle hazırlanan tüzük yürürlüğe konulması için Başıbaikanlığa gönderilmiş olup halen Danıştayın 
tetkikinde bulunmaktadır. 

Kontrol işlerinde çalışan personel çok defa mesai satîeri ve günleri dışında vazife görmektedir. Bu munzam çalışmaların değeıieıııdirilmesi 
için 933 sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlığımızın teşebbüsü üzerine Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan kararname iki yıl uygulanmış ve 
ihracatın g-elişmesi bakrmıudian büyük faydalar sağlamıştır. 

Ancak 1 Aralık 1070 te yürürlüğe giren 1327 sayılı Kanun bu konuda yeni hükümler getirdiğinden bahis konusu fazla çalışmaların eskisi 
gibi ücretle karşılanabilımeısi için gerekli teşebbüslere geçilmiş olup bütçeye de, bu hususta lüzumlu ödeneğin konulması taleibedilsmiştir. İhracatı
mızın. aksamadan kontrollü olarak devamı edebilmesi için mezkûr fazda mesai kararnamesinin biran evvel çıkarılması zaruri görülmektedir. 

Müdürlüğün iştigal konulan arasında bulunan ihracat ruhsatnamelerinin ihdas gayelerine ve ihracatın isterlerine daha uygım bir hale getiril
mesi yolundaki çalışmalara devanı edilmektedir. 

Konjonktür ve yayın 'müdürlüğü : 
1939 yılında yürürlüğe konulan 3(514 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde bu müıdüriüğe verilen görev: İktisadi hayatın tezahürlerini takibe 

yanyacak anketler tertip ve endeksler tanzim eylemek ve memleket iktisadiyatının devamlı tahlillerini ve resmî konjonlktür eltütlerini ve buna mü-
teferri işleri ve neşriyatı yapmaktır. 

Bu itibarla, müdürlük, g'örevi gereği memleket ve dünya konjonktürünü akscttirebiimesi bakımından resmî konjonlktür etütleri ve taklitlere 
müteveccih çalışmaları yanında bu çalışmalara m esnedi! an anketler tertip ve endeksler tanzimi gibi istatistiğe ait yönü de bulunan iki cihetli 
lür çalışma ile yükümîendirilmiştir. .Müdürlük, bu cümleden olarak 32 yıl önce memleketin o tarihteki ekonomik bünyesine göre tertip ve tanzim 
edilmiş olan toptan eşya fiyatları endeksiyle Ankara ve İstanbul geçimine, endekslerini yapmaya ve yayımlamaya devam etmektedir. 

Ancak, Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşuna dair 53 sayılı Kanunla Konjonktür ve Yaym Müdürlüğünün İstatistik konusundaki çalış
ma! arı sı nııiandırılmış bu 1 umma'kt a<lir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımda belirtildiği üzere, bahis konusu endekslerin günümüzün ihtiyaç, ve gerçeklerine uygun şekilde ıslâhı 
veya yeniden düzenlenmesi öngörüldüğünden, konu müdürlüğün kendi imkântariyle ele alınmış ve 19G8 yılı içinde toptan eşya fiyatı]arı endeks
lerinin yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanmış ve 1969 yılının ikinci yarısında bu çalışına tamamlanmıştır: 

Bütün ekonomik sektörlerin kapsatıJnı.asma gayret (dilen bu çalışma sonucu 1 400 maddenin, 19G3 yılından 1969 yılı yarısına kadar, endeks
leri hesaplanmış ve iç hizmette kullanılmak kaydiyle geçici olarak yayımlanmıştır. Yeni endeks yürütülmesinde görülen güçlükler nedeniyle 
devanı ettirilememiştir. Bu gün resmî olarak yayımlanan toptan eşya fiyatları cari endksi ancak 94 maddeyi kapsamaktadır. 

Müdürlüğün resmen yayımladığı geçinme endeksleri de, toptan eşya cari endeksi gibi 1938 yılı ibâzına göre düzenlenmiş olduğundan yürütül
mekte olan bu endekslerin de ıslahı zorunlu olmakla beraber, Devlet İstatistik Enstitüsünün kuruluşu hakkımdaki 53 sayılı Kanun büküm
leri karşısında düşülen gür üş ayrılıkları ve bütçe imkânsızlıklar] nedeniyle adı geçen endekslerle ilgili bir teşebbüse girişil meımiştir. 

Ayrıca, dış ticaret fiyat ve hacım endeksleriyle ticaret hadleri eiıdkesleri de 1967 -yılı bazına göre yeniden düzenlenmiş ve yürütülmesine çalı
şılmaktadır. 
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Ekonomik hayat ın barometresi ni tel iğindeki konjonktür ça l ışmalar ından gereği gibi yarar lanı labi l ınesi iein bu . m ü d ü r l ü ğ ü n modern ve rasyonel 
çalışma olanaklar ına kavuş turulması , özellikle hukuk î ve maddi şa r t l a r ın tan ınması ve sağlanması memleket ekonomisi hizmeti bakımından l'aydalı 
olacağı düşünülmektedi r . 

F iya t hareket ler i : 
Kon jonk tü r ve Yayın Müdür lüğü ça l ı şmalar ından elde edilen bilgilere göre ; Türk iye 'de toptan eşya endeksinin 197.1 aylık ortalaması (1.1 ayl ık 

dönem için) 1970 e nazaran % 15,0 oranında ar tmış t ı r . 1969 yılı Temmuzundan 1970 yılı Temmuzu sonuna k a d a r 13 aylık devalüasyon üneesi dö
nemi ile 1970 Temmuzundan 1971 yılı Temmuz sonuna, kada rk i .1)5 aylık devalüasyon sonrası endeks sayıları kıyaslanırsa toptan eşya fiyatların
daki ar t ış oranı % 9,9 dur . 1969 yılı Ek imi ile 1970 Ekimini kapsıyan .13 aylık devreye nazaran daha sonraki 13 aylık dönemde (Ekim 1971 ayı 
dâhil) bu endeksteki ar t ış oranı ise % 14,9 dur . 

Son 7 yıllık dönemde (1971 yılı hariç) memleketimizde top tan eşya fiyatları endeksinde ar t ış or ta lamalar ı yıl lar i t ibariyle şöyledir : 

Yılli 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (11 

ar 

i ty) 

Genel 
Endeks 

101,2 
109,4 
114,7 
123,4 
127.:? 
136,5 
145,7 
167,6 

( 1963 

Artış % 

.1,2 
N,1 
4,8 
7.6 
3,2 
7,2 
6,7 

15,0 

= 100,0 ) 
Gıda m a cld e 

ve yenıN*r 
Endeks 

100,2 
110,3 
116,3 
124,0 
126,4 
136,6 
141,0 
160,0 

Ari 

i eri 

tıs r< 

0,2 
10,1 

5,4 
6,6 
1.9 
8,1 
3 ^ 

13,5 

Sanayi 1; 
ve yar : 

Endeks 

102.7 
107,8 
112,2 
122,3 
128,8 
136,5 
153,0 
180,4 

lanı. m ad. 
mamul 

At • t ı s r ; 

2,7 
5,0 
4,1 
9.0 
;j,3 

6,0 
12,5 
17,4 

Mevsimlik tesirleri gü;̂  önünde tu tu larak 1971 yıllık or ta lama endeksinin .1970 .yılma nazaran '/< !6,0 civarında olacağı la hinin edi lmektedir . 
Mevsimlik temayül ler in per iyodik etkisi dışında, toptan eşya endeksinde i thal maddeleri g rupuna dahil maddelerin yetersiz sayıda olması nede
niyle endeksin haricî kon jonk tü re ! etkilerle ne şekilde gelişeceğini kest i rmek mümkün olamamıştır , hi iuya ekonomik kon jonk türü iki yı ldan beri 
fena konjonktür döneminde bulunmaktadı r . A. IS. 1). ve Batı Avrupa, ülkelerinde hızlı enfilAsyou bu yıl içinde de at lat ı la ınamışt ı r . B u fena kon
j o n k t ü r ü n zaman zaman ülkemizi de etkilemesi ihtimal dahi l indedir . 



100,8 
107,6 
113,5 
120,0 
125,6 
132,7 
148,3 
179,1 

0,8 
6,7 
5,5 
6,3 
4,1 
5,7 

11,8 
20,8 

100,2 
104,8 
113,6 
129,6 
137,6 
144,2 
155,6 
183,7 

0,2 
4,6 
8,4 

14,1 
6,2 
4,8 
7,9 

18,1 
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Geçinme endekslerine gelince, Ankara geçinme endeksi 1971 yılı 11 aylık ortalaması, 1970 yılına nazaran % 20,8 ve İstanbul geçinme endeksi 
de % 18,1 artış göstermiştir. Ankara ve İstanbul geçinme endekslerinin (1971 hariç) son 7 yılı zarfında artış ortalamaları yıllar itibariyle aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir. 

( 1963 = 100,0 ) 
Ankara, İstanbul 
Mudeks Artış % Endeks Artış % 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 (11 ay) 

'Su. Ürünleri ve Avcılığı İlleri Müdürlüğü 
1. 5639 sayılı Kanunla su ürünleri işlerini yürütme görevinin Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına verilmesi üzerine kurulan Su Ürünleri, ve Avcı

lığı İsleri Müdürlüğü Devlet teşkilâtı içinde su ürünlerine ait bütün konular bakımındım yetkili ve görevli daire iken; bu kanunun 3, 4 ve 5 nei 
maddelerinin 4 . 4 . 1971 tarih ve 13799 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1380 sayılı Kanunla kaldırılması üzerine bu görevlerin mühim bir 
kısmı devredilmiş buna mukabil 1380 sayılı Kanmam «Kooperatifleşme» başlıklı 15 nei «Balıkhaneler» başlıklı 26 ve 27 nei, «Yasak vasıta ve 
hükümlerin istisnaen kullanılmaları» başlıklı 29 nmı «.'hıhakeme usulü» başlıklı 33 neü maddeleriyle Ticaret Bakanlığına yeni yetki ve görevler 
verilmiştir. Klvvelco ve eski mevzuata göre Ticaret Bakanlığına verilen görevlere ilâveten bu defa 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile verilenler, 
5(539 sayılı Kanunun meriyetteki 7 nei maddesine '.vöre kurulu Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğünce yürütülecektir. 

2. dere;; eski mevzuat ve gerekse 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu muvacehesinde, Su ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğünün görevlerini 
aşağıdaki noktalarda özetlemek mümkündür : • ' • 

a) Su ürünleri kaynaklarının korunmasına matuf mevzuatın uygulanması için gereken çalışmaları yapmak, av yasaklarını tesbit ve takîbet-
ınek, 

b) Göl ve akar sularda su ürünlerinin kalite ve miktar bakımından geliştirilmesine, istihsalin artırılmasına ve denizlerdeki ürün yataklarının 
ve göç. yollarının tesbit edilmesine, korunmasına ve geliştirilmesine matuf araştırmalara ait çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

c) Balıkhaneler tesis idare ve bunların faaliyetlerini murakabe etmek, 
d) 6118 sayılı Kanun gereğince T. O. Ziraat Bankası tarafından su ürünleri müstahsilimi yapı lan kredi tevziatını, 1380 sayılı Kanunun belirtti

ği esaslar dâhilinde, takip ve kontrol etmek, 
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e) VA ve Balık Kurumunun balıkçılığa mütaallik faaliyetlerini tetkik ve takibetmek, 
f) Kalkınma plânının su ürünleri konusunda Ticaret Bakanlığına yüklediği vazifeleri »•örmek veya gördürmek, 
g) Balıkçılık ve süngercilik alanlarındaki kooperatifleşmeyi teşvik etmek, yaymak ve hususiyle 1380 sayılı Kanunun öngördüğü surette 2834, 

2836 ve 1163 sayılı kanunlara uygun surette dönüşüm ve gelişimi sağlamak, bunların ihtiyaçlarının karşılanmasına çalışmak, 
h) Su ürünleri hakkmda diğer bakanlıklar, daire, teşekkül ve şahıslardan, yabancı hükümetlerden, münasebattar veya. üyesi bulunduğumuz 

Milletlerarası. Teşekküllerle (O. C. D. E., F. A. ()., (1. 1. E. S. M. Akdeniz İlmî Araştırmalar Milletlerarası Komisyonu, Avrupa Prodüktivite Ajansı, 
v. b.) balıkçılık kuruluşlarından gelen soru ve müracaatları cevaplandırmak, bu hususlarda Ticaret Bakanlığına terettübeden işleri görmek ve bu 
konularda yurt içi ve yurt dışı müzakere, kongre, komisyon ve toplantılarda memleketimizi ve Ticaret Bakanlığını temsil etmek, 

i) Su ürünlerine mütaallik mevzuatı hazırlamak veya hazırlamalarında işbirliği yapmak, 

Balıkçılığımızın geliştirilmesi bakımından 1 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere balıkçıların kısa sahil şeridinden kurtula
rak açık denizde can ve mal emniyeti altında çalışacabilmeleriııi sağlamak amaciyle balıkçı barınakları ve çekek iskeleleri yapımı işlemlerine de
vam olunmuştur. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 15 nci maddesinin getirdiği kredi mantini sistemi ve üretim, depolama, pazarlama tesisleri tapu veya 
kira mukavelesi esasına göre teminat kabulü suretiyle bu ürünleri müstahsılma, kredi verilmesi ve yine bu kanun maddesine kooperatifleşmenin. 
geliştirilmesi suretiyle müstahsilin muhtaeoldıığu ucuz ve yeterdi krediyi elde edeceğine ve dolayısıyle de bu sektörde gelişim sağlanacağına inanı
yoruz. 

Teftiş Kurulu : 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 1971 yılında, 10 u müfettiş muavini olmak üzere, 30 kişi ile faaliyette bulunmuştur. 
Bu dönemde, Bakanlığın teftiş ve murakabesine tabi ünitelerde; 
164 teftiş, 
109 tetkik, tahkik yapılmış ve, 
37 ihbarname düzenlenerek ilgili C. Savcılıklarına intikal ettirilmiştir. 
Ayrıca, müfettişlerin yurt dışı incelemeleri sonunda 7 inceleme raporu tanzim olunmuştur. 
Bu arada, Bakanlığı ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlık çalışmalarına iştirak edildiği gibi, diğer' bakanlıklardan gelen mevzu

ata dair tasarılar üzerinde de çalışılarak kurul görüşleri ilgili yerlere intikal ettirilmiştir. 
Kurulun teftiş ve inceleme programlarında memleketimizin ekonomik kotıulariyle ilgili hususlara da yer verilmektedir. 

Tetkik Kurulu : 
Mahdut bir kadro ile çalışmakta olan Tetkik Kurulu Başkanlığı esas itibariyle; Bakanlığa intikal eden kanun tasarısı ve teklifleriyle tüzük, 

yönetmelik tasarılarını incelemek ve mütalâa vermek, kalkınma, plânı ve programlariyle ilgili uygulamalara nezaret etmek, teknik yardım anlaş-
malariyle meslekî eğitim işlerinden bakanlığa taallûk edenleri izlemek ve yürütmek ve makamca tensibedilecek sair işleri görmekle vazifeli kılın
mıştır. 
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Tetkik Kurulu halen, Türk Ticaret Kanununun holding şirketlere ait hükümlerinin genişletilmesi, anonim şirketlerin uygulamada aksıyan hü
kümlerinin düzeltilmesi, kartel ve tröst niteliğindeki teşekküllerin piyasada tekel yaratması ve rekabetin ortadan kaldırılması faaliyetlerinin ön
lenmesi Ticaret Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının hazırlanması konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Ticaret Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışmaları 
Ticaret Bakanlığı; 

— T. C. Ziraat Bankası eliyle, tarım kredi, 
— Türkiye Halk Bankası eliyle, küçük esnaf ve sanatkârlara ait kredi ve kalkınma, 
— Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle, hububat ve uyuşturucu maddeler, 
—- Et ve Balık Kurumu eliyle, et ve balık ile; bâzı gıda maddelerine ait politika, kontrol ve bunlarla ilgili işleri yürütmektedir. 
Bu teşekküllerin durumuna ve 1971 yılı içindeki çalışmalarına dair bilgiler aşağıda ayrıca arz olunmuştur. 

Türkiye Çıi'm'hıiriyöti Ziraat Bankası 
Kaynaiklar ve (taırımsal plasmanlar '. 
Bilindiği üzere, e&onemimizin tanıma bağlı olduğu Yurdumuzda.-tarım sektöründeki Türk cif çilerinin üretimde bulunabilmeleri1 için' ihtiyaç 

duydukları kredileri elverişli şartlar altında sağlamak ve bu sektörün1 gelişimlisine ve kalkınmasına yardım etmeyi anagaye olarak yürüten 
T. C. Ziraat Bankası bu görevini !.()(/ yıh asam bir sürede devanı ettirmiş ve 197.1 yılında da bu görevini başarı ile ifa edebilmek için' yo 
ğmı bir çalışma içerisinde bulunmuştur. 

T. (.-. Ziraat Bau'ka&ı bu ağır ve ÖTtemli görevi başarı ile ifa edebilmek ve ekotw)mi içerisindeki payı 197*0 yılında %29,8 olan tanım sek
törünün gerekli kredi ihtiyacını karşılamak için tarım'sal kredilerde kullanılması müm'kün o km kaynaik ve imkânların tamamını farım, sek-
türüue tahsis etmiş ve çiftçimin kredi ihtiyacını en -elverişli şekilde karşılamaya çalışmıştır. 

Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi T. 0. Ziraat Bankası hor yıl sağlamayı başardığı kaynak ve imkânlardan âzamisini bu sektöre tahsis 
etmiştir. 

(Milyon Tl. Olarak) 
Yıllan- 1965 1968 1969 1970 1971 1972 

Muhammen, «erbest kaynak ve imikânlar 5 171 9 679 12 074 13 489 15 369 17 940 
Tanmlaal plâsunamlar 3 287 6 923 8 789 10 13'6 12 269 14 359 
Tarıımyal plâsm'aıiila'r -muhammen .serbest kay. 
nist. '% 63,6 % 7.1,4 % 72,8 % 75 <1 % 79,8 % 80,0 

Bu ta'blodaıı anlaşılacak üzere; T. Ü. Ziraat Bankası her yıl artan serbest kaynak ve imkânlarını tarım, sektörüne tahsisinjde, gerek mik
tar ve gerekse % itibariyle devamdı artışilar sağlamıştır. 
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Nitekim, 1905 yılında 3,287 .milyar lira olan tarımsal plasmanlar 1970 yılında 10,136 milyar liraya, 1972 yılımla, da 14,359 milyar liraya çıka
rılmıştır. Keza, 1965 yılımda genel kaynak v e imlkânlar içinde % C'M> nöbetini teşkil etlen t arınışa! plasmanların nMıeti 1970 yılında % 75,1 
ve 1972 yılında da % 80,0 a [yükselmiştir. 

Diğer taraftan, kaynak ilişkisi bakımmdam resmî ve ticari sektör plasmanları içinde muta.lâa edilen kalemlerden, Hazineye intikal eden 
zirai alacaklarla, zirai sektöre yardımcı faaliyetlerde bulunan T. Zirai Donatım Kurumu;, Devlet. Üretme Çiftlikleri (İenel Müdürlüğü, Zirai 
Araştırana enstitüleri gibi teşeikküllere tahsis edilen plasmanlarda. nazarı itibara, a Ilındığında, tarım sektörüne doğrudan doğruya ve dolaylı 
olarak tahsis edilen plasmanların muhaıımıe n serbest kaymaklara, nisbeıti % 84,8 e çıkmakta'dır. 

T. C. Ziraat Bankası serbest kaynak ve im kânları nidan tarım sektörüne talisin ve tefrik olunan tanınsa! plasmanların miktar itibariyle 
alt sektörlere dağılışı da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(Milyon Tl. Olarak) 
Tarımsal plasmanlar 
Alt sektörler 1965 1968 1969 1970 .19711 1972 

Doğrudan doğruya çiftçiye açılan zirai krediler 
Teşvik ve geliştirme kredileri 
T. K. Koop. Açılan krediler 
T. S. Koop. Açılan krediler 
Tolıumtuk yardım, kredileri 
Zirai kalkınma kredileri 

1 700 

850 
485 
150 
103 

3 423 

1 650 
1 500 
15K) 
200 

3 994 
3»44 

1 950 
2 100 
150 
250 

4 776 
345 

2 200 
2 300 

1.50 
365 

5< 710 
288 

2 340 
3 356 
150 
425 

6 635 
730 

2 800 
3 519 
150 
525 

Tarımsal plasmanlar 3 287 6 923 8 788 10 130 12 269 14 359 

T. C. Ziraat Bankasınca tarumöai kredilerde her yıl sağlanan gelişmelere paralel olarak 1971 yılında da çiftçi lehine geniş değişiklikler yapıl
mış ve bunlar aşağıda ilgili bölümlerde açıklan mıştı r. 

Tanımsal kredi faaliyetlerinde alt siektörler itibariyle son yıllarda sağlanan gelişmelerle uygulam'ada yapılan değişiklik ve yenilikler : 
Çigtiçiye doğrudan doğruya açilan tarımsal ît redi faaliyetleri : 

1. Som yıllairdia sağlanan gelişmeler : 
T. 0. Ziraat Banka-sınca tarım sektörüne taihsia edilen zirai pltıaıım ulardaki artışların büyük kışımı doğrardan doğruya mıısîtahmla^ verilen 

zirai krediler alt sektöründe olmuştur. 
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Yıldan yıla büyük miktarlarda artan bu alt isektör plasmanlarının vâde ve konular itibanyle dağılımı aşağıdaki tabloda »'(isterilmistir. 

(Milyon Tl. olarak) 

Kısa vadeli kredi plasmanları 1İVG5 1968 1969 1970 1971 1972 

Su mahsûlleri 
Suni gübre 
Hayvancılık 
Sertifikalı tohumluk 
Öncelik verilen ihraç mahsulleri 
I >iğp,r kusa vâ'deli zirai krediler 

Toplam 1 040 2 227 2 640 3 085 3 780 4 570 

Orta ve uzun vadeli kredi plasmanları 1965 1968 1969 1970 1971 1972 

10 
120 
130 
20 

oo^) 
425 

20 
469 
300 
300 
450 
um 

20 
730 
340 
350 
500 
700 

20 
1 100 
380 
455 
500 
630 

15 
1 100 
500 
550 
'580 

1 03(5 

20 
1 100 
500 
550 
650 

1 750 

Teçhiz kredileri 310 615 750 900 1 000 1 000 
Su mahsulleri 23 33 33 40 25 30 
Zirai mücadele alet ve ekipmanları 12 44 46 50 25 35 
Hayvancılık 75 254 260 370 350 350 
Ziraat sanatları ve pazarlama tesisleri — 100 100 124 30 50 
Orta. - uzun vadeli diğer zirai krediler 240 150 165 207 500 600 

Toplam 660 1 196 1 354 1 691 1 930 2 065 

Genıdl toplam 1 700 3 423 3 994 4,776 5 710 6 635 

196Ö - 1972 yıllarında çiftçiye doğrudan doğruya, açılan zirai kredi plasmanlarında görülen buartışlara paralel olarak gerek krediden faydalla-
nan çiftçi sayısında ve gerek ortalama kredi miktarında da artışlar olmuştur. Krediden faydalanan çiftçi sayıları ile kredi ortalamalarında yıl
dan yıla sağlanan gelişmeleri gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Not : 1971 yılı sonuçları henüz alınaynamıstır. 
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(1 000 Tl. olarak) 
1965 1968 1969 .1970 

Fiilen kullandırılan miktar 1620 968 3 612 579 4 371432 4 562 032 
Kredi alan çiftçi adedi 1 546 199 2 063 942 2 193 466 2 137 526 
Ortalama kredi miktarı 1 048 1 750 1 993 2 134 

2, Uygulamada yapılan değişiklik ve yemidifkler : 
— Ayrı yetiştiricilerine açılmakta olan kredilerimiz günün icap ve ihtiyacına göre gen işletil m iş, kredi, birim ve limitler yükseltilmiştir. 
— Traktör fiyatlarında vukübulan artışlar dolayıısiyle, bu konudaki (30 000) liralık kredi 'limiti, traktörün satış bedelinin % 75 ini aşma

mak kaydiyle, (45 000) liraya çıkarılmıştır. 
—• Kimyevi gübre ve sertifikalı tohumluk kredilerinde, 1971 yılı icra plânında öngörüldüğü veçhile, çiftçilerden (bölgesel özellikler ve girdi çe

şitlerine göre % 2,5 - 25 arasında) peşinat alınmasına başlanmıştır. 
1971 yılı uygulamasında, eski yıllardan farklı olarak, vâdesi göçen borcu olan çiftçilere kimyevi gübre ve sertifikalı tohumluk kredisi verilme

mişti f. 
— Toprak değer baremlerinin, arazi değerlorindekl artışı izliyelbüeeek şekilde, yenil e nine s i çalışma I a rina (.levam edilmiştir. 
— Bakamlar Kurulunun 18 . 1 . 19iÖ9 gün ve 6/1127;) sayılı Karariyle öngörülen «Hayvancılığı geliştirme hedefi ve uygulama esasları projesi» 

nin gerçekleştirilmesi amaciyle ,T. Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığmıca hazırlanan besi sığır projesinin finansmaını için T. Şeker Faibrikaları 
A. O. na (100 00O 000) liralık bir kredi açıl iniştir. 

Ziraat Bankası, toprak ve tarım reform gaye ve esprisi •dioğruiltuısuıula gerektiği şekilde değiştirilecek kredilerin tatbikatımda kuiUa.nilm.ak üze
re 1972 yılı programında (100 000 000) lira. plasman, ayırmış olup Toprak ve Tanım Reformu Kredileri Müdürlüğünü de kurmuş bulunmaktadır. 

Zirai Mkımıma kredileri : 
a) Kontrollü airai kalkınma kredileri : 
Bilindiği üzere, T. O. Ziraat Bankası 1964 yılından itibaren çiftçilerin her türlü yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını karşılamak ve müessir 

bir kontrol altımda bulundurmak hedefini güden ve pnoje kredisi olan kontroillu zirai 'kalkınma kredileri uygulamasına başlamış bulunmaktadır. 
1946 yılında iki ilde ve 6 şubede uygulamaya ibaşlanan bu kredi sistemi her sene yeni illerde uygulanmaya, geçilerek 1971 yılında. 28 ilin 245 banka, 

şubesinin faaliyet alanına teşmil edilmiş bulunmaktadır. 
Kontrollü zirai kalkınma kredileri uygulanan bölgelerdeki bu artışa paralel olarak 1965 yılın!;!, 50 milyon lira olan plasman her sene artarak 

1971 yılında 300 milyon liraya yükselmiştir. 
1972 yılıınida bu iş için öngörülen plâsıman 375 milyon liradır. 

b) Toprak - su kredileri : 
Toprak - Su Genel Müdürlüsü ile T. C. Ziraat Bankasının, çiftçilerin her türlü toprak ve su mjuihafazası, arazi ıslalhı, zirai sulama ve bunlar

la üjgili aleit ve makina ihtiyacının temini gayesiyle müştereken hazırlanan projelere istinaden yürütülen bu kredi tatbikatında l'96ö yıllından iti-

http://kuiUa.nilm.ak
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baren yıldan yıla özellikle proje adedi bakımından önemli bir gelişme sağlanmış bulunmakta d iv. 1972 yıllında bu konuda öngörülen plasman 
miktarı 150 milyon liradır. 

Son 7 yılım toprak - su kredileri plasmanları ile kredilerin proje, sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Yıllar 

Plasman prqgraımı 
ile tahsis Proje 

•olunan plasman adedi 

(Ekim 197!1) 

1965 52 000 000 2 881 
WS6 72 000 000 3 939 
1967 72 000 000 5 044 
1968 75 000 000 5 847 
1960 75 000 000 8 078 
1970 85 000 000 9 587 
1971 125 000 000 1,1 337 

Teşvik ve geliştirme kredileri : 
Proje esasına dayanan bir kredileme düzeni içinde büyük ve güçlü işletmeler yaratacak ölçüde bir kredi desteği sağlanması ve bu yolla ta

rım sektörünün belirli kollarının kalkındırılması ulaştırıma, depolama, tesis ve hizmetleri ile gıda sanayii ve ihracatın geliştirilmesi maksadı ile 
açılan bu krediler için 1972 yılında Dünya Bankasından temin edilecek imkânlarla birlikte (730 000 000) lira pflıâsman tahsis edilmiştir. 

1969 yılı içinde bu konuda büyük bir gelişme keydedilmiş, proje adedi 501 e ve açılan krediler (178 549 000) liraya baliğ olmuştur. Ayrıca, Mer
kez Bankası nezdilndeki özel ihracat fonundan cem 'an (46 200 000) liralık kredi açılmıştır. 

1960 ve 1970 yıllarında bu kredilerin fonlar itibariyle dağılımı şöyledir. 

Fon nevi 

Tarımsal igfâliişmie fonu 
Sanayii geliştirme fonu 
İhracatı geliştirme fonu 
özel ihracat fonu 

Kası;m,/1966 
Açılan 
kredi 

71 815 271 
105 483 729 

1 250 000 
31 700 000 

Proje 
adedi 

499 
49 

1 
2 

Kasım/1970 
açılan 
kredi 

164 398 128 
105 473 333 

1 050 000 
46 200 000 

Proje 
adedi 

424 
49 

1 
6 
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933 sayılı Kanunun iptali sebeibiyile 1970 yılı içinde bu konuda kredi açılması tatbikatı durdurulmuş ve bankamın karar organı!arından .geçip 
henüz mukaveleye bağlanımıyan (47 000 000) lira tutarındaki projelerin finansmanı k in Maliye Bakanlığınca Sayıştay Genel Kurallımın karanna 
atfen, fona her naniği bir ödeme yapılmadığından mevcut imkânlar, inşaatı devam etmekte oilan projelerin tamamlanmasına tahsis edilmiştir. Bu
na ilâveten özel ihracat fonundan 1970 yılı içinde (15 500 000) liralık kredi daha açılmış ve bu fondan kullandırılan kredi miktarı (46 200 000) 
liraya ulaşmıştır. 

Tarım Kredi ve Tarım. Satış Kooperatiflerine açılan kredilerle bu konudaki faaliyetlerden sağlanan gelişmeler : 
1965 - 197 lyıllarmda T. K. Kooperatifleri ile Tarım Satış Kooperatiflerine T. C. Ziraat Bankasınca açılan kredilerde bu kooperatiflerin geliş

mesi için yapılan faaliyetlerin sonuçları aşağıda beılirtilımiştir. 

A) Taran Kredi Kooperatifleri : 
a) Kooperatif, ortak ve bağlı köy sayıları : 
Birimci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedeflerine uygun olarak aşağıdaki tahloda görüldüğü üzere, kısa. vadeli zirai kredilerin çiftçi

lere T. K. Kooperatifleri elliyle dağıtılmasına hız verilerek 1965 yılında 1 734 olan T. K. Kooperatifi, 1966 yılında 1 816 ya, 1967 yılında 1 871 e 
1968 yılında 1 919 a, 1)909 yılında 1 988 ve 1970 yılında 2 020 ye ve 1971 yılında da 2 029 a yükselmiştir. 

Kooperatif sayılarında vukubulan bu artışa parala], olarak kooperatife bağlı köyler ile ortak o Lan çiftçi sayılarında da artışlar olmuştur. 
Nitekim, 1965 yılında 18 458 bağlı köyden 1 091 182 çiftçi, kooperatiflere ortak olduğu halde, 1971 yılında bağlı köy sayısı 21 400 ortak 

çiftçi adedi de 1 309 100 e yükselmiştir. 
Kooperatif, ortak ve köy sayıları : 

Yıllar 

i 965 
1 96S 
1969 
1970 
1971 

Kooperatif 
adedi 

1 734 
1 919 
1 988 
2 020 
2 029 

Kooperatif 
ortak adedi 

1 091 182 
J 234 274 
1 >282 300 
i 309 000 
1 309 100 

Kö •y a< 

18 
19 
21 
21 
21 

ledi 

458 
940 
296 
400 
400 

ıb) T. K. Kooperatifleri plasmanları : 
Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 1905 yılında kooperatif normal plasmanı limiti (730 000 000) ve gübre plasman limiti (120 000 000) lira 

iken 1971 yılında kooperatif normal plâsıman limiti (1 740 000 000) liraya ve gübre plasman limiti de (60 000 000) liraya, 
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1965 yılında kooperatif normal ve gübre plasmanları limiti toplamı (850 ÖÖO 000) lira iken 1971 yılında (2 340 000 000) liraya yükselmiştir. 

Yıllar Normal Gübre Toplam 

1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

730 000 000 
1 211 000 000 
1 450 000 000 
1 600 000 000 
1 740 000 000 
2 200 000 000 

120 000 000 
469 000 000 
500 000 000 
600 000 000 
600 000 000 
600 000 000 

850 000 000 
1 680 000 000 
1 950 000 000 
2 200 000 000 
2 340 000 000 
2 800 000 000 

Î972 yılı için öngörülen T. K. Kooperatifleri plasmanlarının konular itibariyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir 
Kısa vâdelî krediler : 

t. Normal (Çevirine; 1 900 000 000 
2. .Kimyevi Rübre 600 0O0 000 
3. Seatifikalı tohumluk 200 000 000 
4. Donatma 100 000 000 

Toplam 2 800 000 000 
c) Tarım Kredi Kooperatiflerinin ozrvarîık durumları : 
19-65 yılında kooperatiflerin tahsil edilmiş sermayesi (146 492 260) lira, özkayna-ğı (77 045 408) lira ve yedek akçesi (127 731 090) lira iken, 

-Haziranı/1971 ayı sonu itibariyle tahsil edilmiş sermayesi (200 453 525) liraya, özkaynağı (177 045 313) liraya ve yedek akçesi de (292 148 689) 
-liraya, yükselmiştir. 

T. K. Kooperatiflerinin tahsil edilmiş sennıaye, özkaynak ve yedek akçelerinde 1965 - 1971 yıllarında, vuknibulan gelişmeleri gösteren tablo aşa
ğıya çıkarılmıştır. 

Tahsil edilmiş 
YıUkır sermaye özkaynak Yodek laikçe Toplam 

(+) 

1905 
1968 
1969 
1970 
1971 

146 492 860 
190 939 223 
191 €42 916 
199 159 256 
200 453 525 

77 04.5 408 
120 000 000 
138 579 478 
165 150 970 
177 045 313 

127 731 090 
195 000 000 
224 '555 977 
273 551. 936 
29*2 148 689 

351 268 758 
505 939 223 
554 778 371 
637 862 162 
669 647 527 

( + ) Haziran/1971 tarihindeki durumudur. 
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d) Çok yönlü kooperatifçilik çalışmaları : 
Ortakların tarımsal araç. ve g&reç ihtiyaçlarının toptan ve ucuza sağlanmasını geliştirmek üzere, bu ihtiyaç, maddelerinin kooperatiflerce satı

cılığının allınnıası, tarımsal alelt ve makiınalarm kooperatdf malı olarak satma lınmasıma ve sıra ile ortaklara. hizmetine verilmesi yoluna »idi İm iştir. 

B) Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri : 
a) Tarım Satı§ Kooperatifleri ve birliklerinle açılan kredüer : 
1965 - 197il yıllarında T. C. Ziraat Bankasınca Tarıım Satış Kooperatifleri ve birliklerine ayıbın kredilerden aşağıda, açıklandığı üzere, kredi ne

vilerine güre bâzılarımda azalma ve bâzılarında çoğalmalar olmuştur. 
Şöyle ki: 1965 yılımda a.çılan destekleme rehinli kredileri (360 (KX) (KM)) liradan 1971 yılında (2 953 250 (KM)) liraya, yüksel m iştir. 
1965 - 1971 yıllan kredilerine ait tablo aşağıya, v ılgarı İm ıştır. 
A'çı'lam. krediler bakımım'dam : 

(KKK) Tl. olarak) 

Yıllar 

.1965 
1968 
1969 
1970 
1971 

.Dost eki eıne 
reJlıinli 

360 000 
1 193 000 
2 036 000 
3 015 000 
2 824 5O0 

İşletme 

40 000 
169 000 
278 '000 

55 000 
128 750 

O rta.lv 
rehinli 

419 573 
126 841 
132 329 
67 854 

112 085 

İşletme 

53 641 
15 864 
18 125 

7 867 
11 570 

Tesis 

14 057 
6 299 
1 632 

— 
100 

İthalât ve 
Lev. ve 
İh. Krd. 

18 364 
31 258 
38 667 

4 335 
89 667 

b) Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin sermaye ve yedek akçe durumları : 
1965 yılında (62 599 392) lh-a olan yedek akçeler 1970 yılımda (101931102) liraya ve ödenmiş sermayelerimin de (62 862 358) lira

dan (106 557 108) liraya ulaştığı gürüdür. 

c) Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Ortak sayısı : 
Aşağıdaki! talbloda görüleceği üzere, Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin sayısı 1965 yılımda 13 iken 1971 yılında 32 ye çıkmıştın*. Keza, 1965 yı

lında 231 olan Tanım Satış Kooperatifi sayısı da 1971 yılımda 629 a yükselmiştir. Kooperatif adedinde meydana gelen bu artışa paralel olarak koope
ratiflere ortak olanı çiftçi sayılarımda da. önemli artış olmuştur. 

Nitekilm 1965 yılımda Tarım Satış Kooperatiflerime ortak olan çiftçi sayısı 148 113 iken bu miktar 1970 yılılnda 239 402 ye yükselmiştir. 
Birlik, kooperatif ve ortak sayısr bakımından: 

http://rta.lv
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Yıllar 

1965 
1968 
1969 
1970 
1971 

Birlik 
sayım 

13 
25 
32 
32 
32 

Kooperatif 
sayısı 

231 
419 
'552 
618 
629 

Ortak 
sayısı 

148 113 
188 635 
215 199 
239 402 
240 000 (Tahminî) 

Resmî v© ticari krediler : 
T. € . Ziraat (Bankası zirai sektörle ilgili ticari kuraluşıara ve resmî dairelere de ticari kredi açmaktadır. 
iBu konuda tahsis edilen plasmanların tutarı ve bunların muhammen imikân ve kaynaklara olan nisbeti aşağıdaki tabloda mukayeseli olarak 

gösterilmiştir. 
1965 1968 1969 1970 1971 1972 

Muhammen serbest imkân ve kaynaklar 5 171 9 679 12 074 13 489 15 369 17 940 
Ticari krediler ve resmî krediler 1 780 2 450 2 646 2 800 2 569 3 016 
Yüzde '% nöbeti 34,4 25,3 21,9 21,8 16,7 16,8 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere bu konuya ayrılan plasmanlar yıldan yıla cüzi artışlar göstermekte ve bankacılık tekniği bakımından 
tarım alanında kullanılması mümkün olmıyan 'kısa vadeli ve devamlı hareket gösteren imkân ve kaynaklar ıbu konuya tahsis edilmektedir. 

(Bu selbeple, Resmî ve ticari kredilerin muhammen serbest kaynak ve .imkânlara karşı oranı 1965 yılında i% 34,4 diken 1970 yılında |% 21,8 e 
düşmüştür. 

1972 yılında bu oranın % 16,8 olacağı tahmin edilmektedir. 

Mevduat durumu : 
İlgili bölümde de belirtildiği üzere, zirai sektörün gelişmesine paralel olarak artan kredi talebini karşılamak için özkaynakların çeşitli yol

larla artınlmasına rağmen, bu artışın istenilen seviyeyi 'bulamıamıası muvacehesinde yabancı kaynak temini ve (bu yoldan elde edilen imkânların 
«irai sektöre tahsisi ile ihtiyacı karşılamak için T. C Ziraat Bankası bu konuda da yoğum bir çalışma içinde bulunmaktadır. 

Nitekim, 1969 - 1971 yılları mevduatında artışlar sağlanmıştır. 
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Bu yıllara ait mevduat miktarı aşağıdaki tabloda vâde ve nevilerine göre müfredatlı olanak gösterilmiştir. 

Vadeli mevduat 

Resmî mevdua/t 
Ticari mevduat 
Tasarruf mevduatı 

Toplaorı 

Vadesiz tasarruf mevduatı 
Alacaklı cari hesaplar (*) 

Toplam 

(ıMilyon Tl. olaı 
1969 
sonu 

324 
307 

1 574 

2 205 
1969 
sonu 

3 600 
2 931 

1970 
sonu 

341 
338 

2 148 

2 827 
1970 
sonu 

4 013 
3 360 

:*ak) 
1971 

30 Eylül 

411 
361 

2 843 

3 616 
1971 

30 Eylül 

4 358 
4 297 

6 531 7 373 8 055 

(''') Bu miktara vadesiz ticari mevduat, bankalar ve resmî mevduat dâhildir. 

Tablonun tetkikinden »anlaşdaeağı üzere; 
a) Vadeli tasarruf mevduatı 1969 yılında (J 574 000 000) lira iken, J.970 yılında % 36,4 ndsbetiııde bir artışla (2 148 000 000) liraya yüksel

miştir. 30 Eüyül 1971 tarihi itibariyle ise vadeli tasarruf mevduatı 1970 yılma nazaran % 32,3 m^betiyle (695 000 000) lira artarak (2 843 000 000) 
liraya ulaşmış bulunmjakitadır. 

Keza, ticari ve resmî mevduatta da olumlu gelişmeler sağlanmıştır. 
h) Vadesiz tasarruf mevduatı da her sene bir evvelki seneye nazaran devamlı olarak \% 8 - 1 0 nisbetinde artarak 30 Eylül 1971 itibariyle 

(4 358) milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

lAlacaklı cari hesaplarda da devamlı artış sağlanmış olup, 30 Eylül 197.1 tarihinde (4 297) milyar liraya, yükselmiştir. 
Bu izahat da gösteriyor 'ki, piyasadaki diğer bankalann adedi ve durumu ve bankalar arasındaki rekabet nazarı itibara alındığında, resmî bir 

kuruluş olan T. ıO. Ziraat Bankası bu konuda, da başarılı bir çalışma yapmaktadır. 
(Son olarak şu hususu da ifade edelim ki, T. (\ Ziraat Bankasının 1971 yılı içinde yeniden açtığı şubelerle birlikte toplam şube adedi 791 e 

ulaşmıştır. 
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istanbul Emniyet Sandığı 
Her sınıf halkın parasını biriktirip umumun yararına kullanmak ma'ksadiyle, 1068 yılında büyük Devlet adamı Mithat Paşa tarafından, hiçbir 

«eranaye tahsis olunmaksızm -kurulan İstanbul Emniyet Sandığı, sadece halkın itimat ve itibarına dayanan re bu sahada faaliyet gösteren tek mü
essese olarak kalmaktadır. 

Sandık son yıllarda yeni şubeler açmak suretiyle teşkilâtlanmaya hız vermiştir. 
1970 yılı sonunda 36 olan şube adedi 1971 yılında, yeniden acılan 2 şube ile 38 e ulaşmıştır. 

Kmniyet 'Sandığının son 4 yıllık mevduat ve ikraza t durumlarını gösteren tablolar aşağıya çıkarılmıştır. 

Mevduat durumu : 
(000 ilâve üe Tl.) 

((Kasım, sonu) 
1968 1969 1970 1971 

Vâdesin tasarruf mevduatı 
Vadeli tasarruf mevduatı 

Genel mevduat toplamı 
ikrazat durumu : 
Menkul ikrazat 
İpotekli ikrazat 

206 711 
106 838 

313 549 

6 437 
223 090 

240 274 
113 548 

353 822 

6 964 
243 094 

250 303 
149 446 

399 749 

7 481 
268 863 

282 095 
203 620 

485 715 

7 463 
342 690 

Genel ikrazat toplamı 229 527 250 058 276 344 350 153 

Memleketimizde istihlâk kredisi konusunda görevli tek müessese olan sandık, özerk bir hüviyete ve öz kaynaklara sahibolmaması yüzünden 
yetersiz kalmaktadır. 

Bu bakımdan emniyet sandığına, görevini gereği gibi yapmak imkânını sağlıyacak bir hüviyet vermek ve lüzumlu sermayeyi temin, maksadiyle 
hazırlanan kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Kısa zamanda kanunlaştığı takdirde kendi sahasında tek başına faaliyet 
gösteren ve memleketin büyük bir ihtiyacına cevap veren sandığın süratle gelişeceğine ve hizmetlerini daha yeterli şekilde yapacağına inanıyoruz. 
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Türkiye Halk (Bankası 

2284, 5652, 6854, 358, 699, 1142 sayılı kanunlar ve teşkilât kanunlarına göre 1938 yılından beri faaliyette bulunan ve 468, 440 sayılı Ikanunlar-
la Devlet denetimine ve İktisadi Devlet Teşekkülleri rejimine tabi olan Türkiye Halk Bankası, meımleiketimizde küçük sanatkâr, küçük sanayici ve 
esnafa kredi veren ve bu meslek gruplarının münferit ve kolektif teşebbüslerini finanse eden başlıea mali müessesedir. 

Bankanın kaynakları : 
Tl. 

1. — Detayları programda gösterilen, öz »kaynak tutarı % 11,86 oranında 280 500 000 
Yabancı kaynak tutarı !% 88,14 oranında 2 083 500 000 

Genel kaynak toplamı 2 364 000 000 

2. — Türkiye Halk !Bankasının ödenmiş sermayesi, birikmiş ihtiyat ve karşılıkları ve yıllık kârından, teşekkül eden öz kaynakları ile, mev-
dut, Merkez Bankası avansları ve çeşitli fonlardan meydana gelen yabancı kaynaklarının son yıllarda gerek (Hükümetin yakın ilgi ve müzaha-
reti ve gerek bankanın kaynak temini hususundaki çalışmalarının olumlu sonuçları dolayısıylc önemli gelişmeler göstermiştir. 

Temel kaynağı teşkil eden, banka itibari sermayesinin 1 milyar liraya yükseltilmesi hususu 1969 yılında 1142 sayılı İCanunla (gerçekleşmiştir. 
Ancak, sermayenin bu şekilde artırılmış olması yeterli değildir. Bankanın 4 yılda Devlet bütçesinden sermaye payı olarak aldığı paralar yıllar 
itibariyle şöyledir : 

TL 

1968 28 000 000 
1969 30 000 000 
1970 20 000 000 
1971 10 000 000 

1971 yılı Bütçesinden ayrılan tahsisat '(30 000 000) lira olup, 15 . 1.2 . 1971 tarihi itibariyle tahsil edilen kısmı .(10 000 000) liradır. 1972 yılı 
Bütçesine de Devlet ıPlânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığının çalışmaları sonunda 30 milyon liralık bir tahsisat konulduğu anlaşılmıştır. Ban-
ika hizmetlerinin iyi bir şekilde gelişebilmesi ve yabancı kaynaklann pahalılığı dolayısıylc, bankanın rantabilitesıini muhafaza edebilmesi ve serma
ye artınımı (kanununun çılaunlmasındaki gayenin yerine getirilebilmesi için, gelecek yıllarda bütçeden ayrılacak sermaye •katkılarının daha yük
sek miktarlarda tesbit edilmesi yerinde olacaktır. Bu suretle, bankanın orta ve uzun vadeli kredilere yönelmesine imkân verecek kaynakların temi
ni de mümkün olabilecektir. 

Sermaye katkısı olarak ıMaliye Bakanlığının vereceği paraların öncelikle ve mümkün olduğu kadar erken ödenmesinin, bankanın hizmetlerini 
geliştirebilmesi yönünde yerinde olacağını belirtmekte fayda vardır. 



32 — Ticaret Bakanlığı — 831 — 

Ayrıca Uluslararası kredi kuruluşlarından da kredi olanaıklan temini yolunda çalışmalar yapılacaktır. 
Bankanın 'kaynak yaratma maksadiyle giriştiği mevduat toplama çalışmaları da son yıllarda gelişmeler göstermiştir. iNitekim 1968 yılında 485 

milyon lira olan mevdııt hacmi 1971 yılında 690 milyon lira. yükselerek '% 142 nisbetinde bir artış kay fi etmiş ve 1 milyar 1.75 milyon liraya ulaş
mıştır. 

Bankanın genel faaliyetleri : 
1. — Banka 'kaynaklarının ıtahsisi : 
»Bankanın 1971 yılı itibariyle (2 364 000 000) lira olan genel kaynaklarının (1 .300 000 000) lirası '(ı% 55) bankanın amacına uygun olarak 

realize ettiği meslekî (kredilere, 450 milyon lirası (% 19) 440 sayılı ıKanıına uygun olarak verimlilik amacının gerçekleştirilmesi için ticari' kredi
lere tahsis edilmiş olup, bakiyesi sabit kıymetler, hazır değerler ve benzeri hizmetlere ayrılmıştır. Meslekî kredilerin genel, plasmana oranı i% 74 
tür. 

2. Oenel .kredi hareketti : 
'.Bankanın genel kredi hacmi 1İ9'68 yıllında 1J1İ1H3 milyon lira iken, 1(3619 yılında l.$48 milyou lirayı, 1Î9I70 (yılında 1.4170 milyon lirayı 'bulmuş., 16171 

yılında ise Iİİ.7İ50 milyon liraya ulaşmıştır. Bu suretle 119168 yılına naızaran % 57 oranındaki ıbir artış elde edilmiştir. U9İ7İ2 programı ile Türkiye 
Halik Bankası 2J2Öİ1 milyonu liralık bir kredi programı uyguhyaeak ve 'bu suretle bankanın genel kredi hacmi 4 yılda % 105 oranında artmış ola
caktır. 

3. .Me l̂eikî krediler : 
Bu krediler Türkiye Halk Bankası finansmanlarının esasını-teşkil et'mekltedir. 
a) Genel olarak, meslekî krediler küçük, sanatkârla!'. küçük sanayici ve esnafın işletme ihtiyacını karşılıyan, 9 aya kadar vadeli çevirme kredi

leri ile donatım ve 'tesis îMiyaçlarma cevap veren, /beş yıla, kadar orta ve yedi yıla kadar uzun vadeli kredileri kapsamaktadır. 
Son 4 yıllık devrede m.-esleîkî kredilerle elde edilen gelişmeler (4 000 Tl.) olarak aşağıdaki• (tabloda gösterilmiştir. , 

49*68 İİ9İ69 1(9*70 Artış % 10(711 

49(2:025 mrtm msısm • \W& m o o o 

284.740 339J64İ9 4611.885 0J7,5 M.OÖO 

8.400 I1I2.0S7 412.000 

Toplamı 7»77J365 070.802 Iİ!.l107.'8iQ8 ıll7,3 1.3O0.0O0 

Kısa vadeli çevirme kredileri 
Orta ve. uzuu vadeli donalım tesis ve 
edindirme kredileıi 
Küçük sanayi - makina imalât sa
nayii kredileri . 
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Kooperatifler kanalıyla dağıltılan plasmanların genel taihsfcİerilyl'e, kooperatiflerin, kooperatif ortaklarının sayılarındaki ıgeliışiöie v'ö bunların 
oransal önemini de şöylece belirtmek mümkündür : 

119109 Artış % 019170 Artış % 11)971 

Plasman bakiyesi Tl. 
Kooperatif ısayısı 
Ortak sayısı 
Ontak (başına ortalama kredi 

22.000 
4m 

183.000 
.10.9120 . 

m 
6 
8 
9 

'3211.İ2İ33 
4m 

19I8J39I9 
1(1,000 

1.119 
7 
'6 
f> 

982.000 
4)9)9 

2110.000 
112.500 

732.000 
23-.70I1 

3;28 

8!2)l,2Kî 

-mm 
4 

9lg2.000 
!3r>.f)O0 
3.6 

Kooperat i f kredileri ile kanuni t ak ip t ek i alacak-]ar arasmdalki ilişki de aşağıdaki tabloda gösteri]mist ir 

1(9(619 1070 1İ97U 

Plasman 'balkıyesî 
Kamnri italkilbat 
Plâteman - kanuni takibat v/c oran 

Kooperatiflerin tasfiye olunacak alacaklarımın oransal öneminin 1'971 yılında azalmış olması' olunu İn bir dövmeme girildiğinin işareti olarak 
kaibul edilmektedir. 

(b) Küçük sanayi çarşı ve şaibeleri : 
Küçük sanayicilere ait i l e r le r in in modern esaslara göre. düzenle ninesi ve birer sanayi sitesinde toplatılması, Sanayi ive Teknoloji Bakanlığının 

uyguladığı ve bankanın aracılık eîbtiği bir plânla yürütülmektedir. Bu nıaksattla; Sanayi ve Tefeıoloji Bakanlığınca bankada, >çcşitli yıllarda tesi*! 
edilen fonların 10711 yıûı itibariyle balkıyesî (1*35 000 000) lirayı bulmuştur. Halen, 34 yerde sanayi sitesi inşa halinde olup, M yerde inşaat tamaımlan-
mışitır. , 

c) vOıiganize sanayi ibölıgıeleri : 
Sanayi kuruluşlaraniın Iböllgeisel topluluklar haline 'getirilmesi ve yurt çapında sanayi bölgeleri teessüs edelbilmesi için yine 'Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca bankada tesis edilen 0Ö7Ü sonu iftilbariyle bakiyesi (3)8 000 000) lirayı (bulmuştur. Halen, Manisa, Konya ve öazianrtep 'organize isanayi 
ıbölgeileri inişa durumuodaidır. 



86.000 
1(22.000 
116.000 

400.000 

624.000 

93.000 
1(40.000 
119.000 

972.000 

824.000 

20 
00 
58 
ö l 

4(2 

IH&OÜO 
-1168.000 
30.000 

065.000 

İÜ7I5.O0Ü 
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4. Mevduat : 
Son yıllarda (bankanın ıgenel mevduat toplama .çalışmaları aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere oldukça (başarılı sonuıçlar vermiştir. 

(1.000 Tl.) 
19$9 1070 Artış % U9I71 

Resmî mevduat 
Ticari mevduat 
Badka mevduattı 
Tasarruf 

Toplam 
5. Örgüt açma : 
a) Banka 'son yıllarda hizmeti halkın yanına .götürmek konusunda (başarılı 'çalışmalar yapmıştır. 
İİ9Ö8 yılında $5> 1(9̂ 69 yılında tU9, 1(970 yılımda ,21, 119171 yılında '18 şube açarak 1(9(618 sonunda 116(2 olan şube sayılanı î22û ye yükseltmiştir. 
Ib) Kuruluş Ikanun tasarısı, 
'440 sayılı Kanuna göre hazırlanan, bankanın kuruluş kanun (tasarısı Parlâmentonun göçen döneminde yasama organına sunulmuş, aoncak vaktin 

yetersizliği nedeniyle kanunlaşmadan hükümden düşmüştür. 
Ancak yapılmakta olan reorganizasyon çalışmaları sonumda, kuruluş ikanunu en son şekliyle Hükümetçe Meclise sevk 'edilecektir. 
6. (Sosyal faaliyetler : 
a) Kooperatifçiliğin 'gelişmesi, 
Banka, kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda da başarılı çalışmalar yaplmaktadır. 
(119168 yılında, 13(8, 11(9(69 yılında 316, '1970 yılında '26 ve lİ9!7!l yılımda 34 esnaf kefalet kooperatifi kurulmasına öncülük ederek, .U9I08 yılımda 403 

olan kooperatif sayısının 4919 a ulaşmasını temin etmiştir. 
Ib) Eğitim, 
Banka, Satıayi ve 'Teknoloji Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının işbirliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunun da iştirakiy

le yürüttüğü ve küçük 'saonayicinin eğitimini hedef-tutan eğitim çalışmalarını) ,WWi- yılımda da başarı ile uygulamıştır. Bu programdan yararlanan 
küçük sanayici ve sanatkâr sayısı 17 243 e yaklaşmaktadır. 

Banka, 11999 yılında Ibaşlıyan kooperatifçilik eğitimi konusundaki faaliyetlere (1(97(1 yılında dadevam etmiş ve modern kooperatifçilik ile 'muha
sebe gilbi teknük (bilgilerin kooperatif çile re imal edilmesi maksadiyle, Esnaıf Kefalet Kooperatifleri Ibaşıkanları ve muhasebecileri sıeviye'sinde toplam 
olarak İd kurs düzeaııli'yerek 404 kişiriin 'eğitimi sağlaıumıştır. 

c) Sosyal dayanışma, 
Kooperatif adetlerinin artması ve eğitim faaliyetlerinin gelişmesi, orta sınıfın sosyal dayanışmasının kuvvetlendirilmesi için yeterli olmıyaca-

ğından, banka, zaman 'zaman kooperatif çileri muayyen (bölgelerde toplıyarak, hem (bölgesel sorunların çözüm yollarını araştırmakta ve hem de koo-
peraJtiifçi'lerin birbiriyle temasına imkân hazırlamaktadır. 
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1119711 yılınida Adana ve MJe itsin ide 'kooperatifti lerie geniş aulamjda !bir toplant ı yapıllmiiştır. 
A'ynı maksa t la , yeni sulbe açılmalanorııda d a (bölgenin (kooperatif çil eri i le Ibanlka müdür l e r i (bir a r aya getirile ne'k, hem yulkardaki ma'ksada hizimelt 

edil'meJkte ve hem ide (bankamın! Ihalkla i l işkilerinin geliştiriLmasine 'çalıişılmalkltaldır. 
Y u r d u n ıçjeşitli Iböligelerinden gelen Ocoopera'tifciilerin h i r a rada bu lunduk la r ı Ikoopcraltiıf eğitimi çalışmalarım d a bu a£Hdası değerlendirm'ek \müm-

teüddür. 
id.) Pa&arla'ma, 
DaJlıa 'önceki yı l lar ın tecrübeler inden i lham alara'k el kanat lar ı ve köcailk 'sanayi ürünler in in y u r t içi ve y u r t 'dışında 'pazarlanmasmı sağlaımaik 

aınaeiyle (banka 1.1(9(71.1. yılımda İzmir XUluslararası Fua r ına b i r paviyonlda (katılmış ve üret ic i ile alıcı aras ında ilişkiler 'kurulmaisı tetmin edilmiştir. 

Topralk Mahsulleri Ofisi 

'M om I «ketimizin bububat ve afyon gibi tarım ü ri'm'Ieri j)iy<ıs;ısııılda fiyat temevvüçlerine mâni olarak, bunların alını ve sat ımmı ist ikrarlı bir düzen 
için saklamak aunaciyıle çalışmakta o,lan Toprak Mahsulleri Ofisi, aynı zamanda -'5491 sayılı kuruluş Kanunu ve 440 sayılı 'Kanuna müsteniden çıka
rı lan. kara matinelerle kendisine verilen görevleri yürü tmekted i r . 

Ofis bu faaliyetlerinde, bir ta raf tan gayriciâst iki talep, d iğer ta raf tan iklim şartla rina tabi üret ime »öre teşekkül eden bububat piya.sa.sm.da hem 
üret ici ve hem de tükoticiyi koruyarak fiyat dengesini temin edebilmek için bâzı ydlarda daha çok tedar ik ve stokîamıa müessesesi, diğer bâzı yı l larda 
da. pazarlama teşpikkülii hüviyeti içinde çalışma zorunluluğundadır . 

:149i ve 440 sayılı •kanunlar hükümleriyle Hakanlar Kurulu kararnameler ine göre sınırlandırıl mi'ş bulunan Toprak' Mahsulleri Ofisinin faaliyet
leri şu şekilde özetlenebilir. 

a) Hububat, çeltik ve afyon ürünler in i üreticiyi himaye edecek şekilde tesbif edilen bir fiyatla sat ınalmak, 
h)' Tüketim merkezilerinin eîkmeklik hububat ve un ihtiyaçlarını kararnameler le tâyin edilmiş fiyat ve esaslar dâhil inde temin etmek, 
e) İç piyasadan satın al man afyonların ve üret imin müsait olduğu yı l lardaki ihtiyaç; fazlası hububat ıu. dış piyasaya satılması suretiyle döviz sağ

lamak, 
id) Tohumluk hububat ın dağıtımı konusunda Tarım Iia.kanhg.ma ve ilgili kurumlara yardımcı olmak, 
e) rrettimin yeterl i olmadığı yıllarda dış 'memle'keitlerden hububat ithal etmek suretiyle, iç tüketim, ihtiyacını sağlamak ve olağanüstü hal ler 

iciu gerekli hububa t s tokunu tesis ve muhafaza etmek, 
f) Dünya Gıda Yardımı Teşki lâ t ından muhtelif teşekküller adına gelen hububat ın ve tabiî âfet ler nedeniyle muhtaç du ruma düşen vatandaşla

ra. yapılacaik yardımlar ın i thal ve dağı t ım işlemi enini yürü tmekt i r . 
g) Ofisin bu fa alil yeti erine ilâveten son defa :i491 sayılı Kanunun :> neü maddesinin değiştir i lmesine dair olan 141-2 sayılı Kanunla, buğdaydan 

başka diğer hububat , bakl iyat , yağllı tohumlar ve Bakanlar Kuru lu karar iy lc lüzumlu görülecek d iğer tarım ürünleri de buğday gibi iştigali konusu
na dâhi] cdüljmiştir. 

1971 yıllı sonu iitibaıriyle Ofisin öz kaıynaMarı ye senmıayesi : 
Ofisin (1 027) milyon liraya balliğ olan öz kaynalkilarıudan ((>()()) milyon lirası ödenmiş sermaye, bakiyesi ise iht iyat , karşı l ık ve birikmiş amort is

man la r ından ibaret t i r . Öz kaynaklar ın c/( 65 i d u r a n varl ıklarda dondurulmuş bu lunduğundan finansman, ihtiyacının karşı lanabilmesi için sermaye-

http://piya.sa.sm.da
http://Iia.kanhg.ma
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şiirin tezyidi yoluna gidilmiş ve 23.3.1971 tarih ve 1381 sayılı Kanunla Ofis sermayesi (1 400) milyon .liraya, çıkarılmıştır. Ancak bunun (800) milyon 
lirası henüz ödenmemiş olduğundan, mevcut öz kaynaklanıl kifayetsizliği nedeniyle bilhassa alım kampanyası sırasında duyulan finansman ihtiya
cı T. C Merkez Bankasından sağlanan reeskont kredisiyle karşılanımaktadır. İşletme faaliyetlerinin daha ekonomik ve ranltabl bir şekilde yürütül
mesini teminen sermayesinin tezyîdedilen kısmının en kısa zamanda ödenmiş sermaye haline kalb edilmesi zorunludur. 

1971 yılı faaliyetleri : 
Alımlar : 
Ofis 1971 yılında : 

Ton Tl. 

2 548 265 
175 410 
60 537 
1 760 
2 099 
21 368 

2 80!) 439 

2 498 674 436 
,140 338 000 
45 402 750 
1 284 800 
1 931 080 
46 154 880 

2 733 775 94(5 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Mısır 
Çeltik 

Olmak üzere (2 809 439) 'ton ve (2 73:5 775 946 Tl.) liralık mubayaada bulunmuştur. 
1970 - 1971 mahsûl yılında havaların müsait seyretmesi ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkânlar neticesinde normalin çok üstünde ve rekor 

bir seviyede üretim elde edilmiş ve Ofisin altın yılı -olarak isimlendirdiği bu allım kampanyası 2 198 964 tona yükselmiştir. Bu nedenle mubayaa edi
len hububat .miktarı memleketimizin içinde bulunduğu yıll ihtiyacını karşı'hyacak ve nıütaakıp yıla uzun senelerden beri enişilemiyen bir stokla gi
rilecektir. 

(leııel olarak memleketimizin buğday üretiminin 1971 yılında müsait iklimi şartları nedenleriyle 3 250 000 ton civarında bir artış göstermesi ne
denlerine ilâveten; 

a) İstanbul, ve İzmir gibi büyük tüketici ülerimizde bulunan ithal buğday stokunun iç piyasadaki talepleri azaltmış olması, 
b) Hububat komisyoncusu ve tüccarın geniş ölçüde kredi imkânı sağ-byamıamıası dolayusiyle daha az ahım yapması, 
e) Doğu illerimiz -ekmeklik ve yemlik ihtiyaçlarının zaıinanında, depo edilerek karşılanması sebebiyle serbest piyasadaki taleplerin azalması, 
fç, a'lıım lan miza olumlu yönde etki yapmış ve 1971 - 1972 alım devresinde geçen yılın 840 6-61 tonlutk aihmına. karşılık 2 198 964 ton mubayaa yapı

larak ıııüdevver mallarla birlikte stok miktarı Ekim 1971 ayının birinci haftası sonlarında 2 523 925 tona baliğ olmuştur. 
Aralık aynım birinci yanışında 2 377 828 ton olan stokun büyük losımı kapalı depolarda, bir kısmı ise açıkta örtülü olarak muhafaza, altına alın

mış bulunmaktadır. Örtülü olan yığın şekli emniyetli bir usuldür. Ofis bunu senelerden beri uygulamaktadır. Bundan ötürü her hangi bir kıy
met kaybı bahse konu değiMir. Kapalı depolarımızda hububat dışında çeltik, pirinç, mısır ve un da muhafaza edilmektedir. 
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Silo ve depolarımızla açık yığınlarda muhafaza altına alman hububatrn haşere tahribatına karşı ilaçlama yolu ille gerekli şekilde korunması sağ
lanmış ve bu yüzden her hangi bir surette kıymet kaybına sebebiyet verilmıemesi hususunda âzami gayreft sarf edilmiştir. 

Ancak, iç üretimin umulanın aksine bir şekilde olağan üstü bir seviyeye ulaşacağı kampanya devresine girildikten sonra anlaşılaJbildiğiiaden 
zamanında alman tedbirler cümlesinden oüarak stoklarımızı takviye maksadiyle mutaden yapılan çalışmalar sonucunda başta A.B. Devletlen 
olmak üzere muhtelif ülkelerden 610 475 ton buğday ithali de programa alınarak gerçekleştirilmiştir. Aynca iç piyasadan (22 080 131) lira değerin
de 149 ton, afyon ve dış piyasadan da (6 000 000) 'lira tutannda uyuşturucu madde satma] inim ıştır. 
Satıhlar : 
Ofis 197.1 yılında; 

Ton Tl. 

İç. piyasalara 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dış piyasalara 

1 157 764 
10 796 
18 322 

863 
7 848 

24 631 
— 
W 

10 000 

1 230 288 

1 1.92 496 920 
9 176 600 

ı.l8 322 000 
690 400 

7 848 000 
86 208 500 

6 511 647 
24 251 040 

8 278 875 

1 353 783 982 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
(Mısır 
Pirinç 
Uyuş. madde 
Afyon 
Arpa 

Toplam.. 

Olmak üzere 1 230 288 ton ve (1 353 788 982) liralık satış yapmıştır. Dış memleketlere yapılan 64 ton Afyon ile 10 000 ton Arpa satışından 
(32 529) lira karşılığı döviz sağlanmıştır. 

Yıaltunmlar : 
Ofisin 1971 yılındaki yaitırınıları (7 838 000) lira olarak program!aştırılmış ve burum % 80 i yıi] içinde tahakkuk ettirilmiştir. Bu meyanda Hay

darpaşa Silosu ikmal edilmiş otlup diğer yatırılmiıar da tamamlanimak üzeredir. 
Ctölderler : 
1971 yılına ait ofis faaliyetlerinin (310) milyon liralık bir masrafla yürüitüldbiHeceği program! aştırılmış ollup, yılın sonuna yaklaşıldığı bugün

lerdeki fiilî ıduruma göre (21) milyon lira civarında bir artış kaydederek masrafların (331) milyon liraya baliğ olacağı tahmin olunmaktadır. 

İ l e r ne kadar gerekli ödenekler alınmış ise de bu artışın başlıca nedenleri nakliye masraflarının gerelk tonaj ta/hdidi ve gerekse 1971 yılı için
de yapıdan alımların evvelki yıllarla mukayese odilemiyecek bir seviyeye yükselmiş bulunması diolayısiyle işyerleri arasındaki taşıma masrafla
rının artmasından, kampanya devresi içinde finanman ihtiyacını karşılamak üzere müracaat edilmiş olan reeslkont kredisine ödenen faiz miktan-
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nın çoğalmasından ve yine adımlar sebebiyle stoklama ve muhafaza masraflarının buna paraleû olarak yükselmesinden ileri gelmeldedir. Ayrıca 
1971 yılı içinde genel ekonomik şartların icabı olarak bâzı masraf kalemlerinin piyasa fiyatlarımın bir evvelki yıla nazaran fazlalaşmış bulunması da 
yapilan tahminlerin üzerinde masraf tahakkukuna sebebiyet vermiştir. 

1972 yılı faaliyetleri 
Alimi ar : 
Ofis 1972 yılında; 
Üreticiden 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hariçten 

Toplanı 

1 132 000 

47 000 
20 550 

450 
4 500 

40 000 
150 
— 

1 244 650 

TL 

1 132 000 000 
37 600 000 
15 412 500 

328 500 
4 140 000 

86 740 000 
22 500 000 
25 000 000 

1 323 721 000 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Mısın 
Çeltik 
Afyon 
Uyuş. mad, 

Olmak üzere cem'an 1 244 650 ton ve (1 323 721 000) liralık alım yapmayı programlaştırmıştır. 1971 yılındaki alımların menmnuniyet verici ve re
kor bir seviyede bulunması nedeniyle 1972 yılma 2.3 milyon ton civarında bir stokla girilebileceği ve yıl içinde yapılacak iç alımlarla birlikte mem
leketimizin ihtiyacı fazlasiyle karşılanacağı için, 1972 yılı programında ayrıca ithalâta yer verilmemiştir. Hattâ ihtiyaç fazlası stokların ihra
cata yöneltilmesi suretiyle normal seviyeye indirilmesi ve döviz temini imkânları da aranmaktadır.... 

Bu çalışmaların seyrine göre ilk plânda 200 000 ton buğday ile (50 000 - 100 000) ton Arpanın ihracı programına başlanmış ve bu hususta Uluslar
arası anlaşmalardan ileri gelen engeller bertaraf edilmiştir. 200 000 ton buğdayım 100 000 tonunun Hükümet satışı olarak İran'a ihracı için gerek
li anilaşmıa yapılarak sevkıyatına başlanılmıştır. Bundan sağlanacak döviz miktarı $ (6 490 000) di IM 

10 000 ton Arpanın ise beher metrik tonu $ (55,75) ten satılmış olup, teslimatına başlanmıştır. Bu partinin satışından elde edilecek döviz mik
tarı $ (557 500) dir. 

Ayrıca Erzurum işyerlerimizden teslim kaydiylo bir firmaya beher metrik tonu $ (56,51) den 5 000 ton beyaz Arpa satılmış ve firma aynı fiyat
la ikinci 5 000 ton için teklifte bulunmuştur. Bu şekilde satışının tahakkuku halinde elde edilecek döviz miktarı $ (565 100) dür. 
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ihalesi 4 Ocak 1972 tarihinde yapılmak üzere halen 10 000 ton Trakya malkarnalık buğdayı, 10 000 ton arpa ile 20 000 ton çavdar ilânen satışa arz 
edilmiştir. Ayrıca kısa zaman içinde 30 000 ton beyaz arpa ile 70 000 ton buğday miiddetsiz olarak yine ilânen satışa arz edilecektir. 

Açıklanan bu ihracat programımızın tahakkuk ötmesi hailinde ihraç için sağlanan 200 000 tonluk limitin 500 000 torna çıkarılması için gerekli 
teşebbüslerde bulunulacaktır. 

Hükümettin, aldığı son afyon ekimiyle ilgili kararlar muvacehesinde, taıha'kkuıku mümkün olup olamıyacağı pek bilinememekle beraber 1971 yılı 
alımlarının seyri göz önünde tutularak 1972 yılı içinde 150 ton afyonun dâhilden mubayaa edilebileceği kaydı ihtiyati ile programla alınmırştır. Ay
rıca memleketimizin normal ihtiyacının karşılanması için (25 000 000) lirailık uyuşturucu madde ithali prograımlaştırılnı ıştır. 

Ton Tl. 

1 305 000 
36 500 
40 000 

1 500 
4 500 

24 000 
105 

1 411 605 

1 435, 
32 
43 

1 
4 

84 
•57. 

1 658 

500 (100 
850 000 
200 00O 
245 0O0 
500 000 
000 000 
267 000̂  

562 000 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
jMısır 
]*iriııç 
Afyon 

Olmak üzere (1 411 605) ton ve (1 658 562 000) ilim tutarında satış yapılacağını program kıştır mistir. 
Yaitınmlajr! : 
1972 yılında yapıttım ası öngörü!] en ve Devlet Plânlaıma Teşkilâtı "Müsteşarlığınca kabul edilmiş buHunan yatırımı tutarı (9 712 000) liradır. 1972 

yatınım programında yev alan faaliyetlerin zamanında kârlılık ve verimlilik ilkellerine uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma
lara başlanmıştır. 

Giderler : 
Ofis masraflarının tesbitin.de âzami şekilde tasarrufa, riayet edilmiş, işin gereği ve yapılması öngörülen harcamaların maliyet ve nev'i göz,. 

önünde tutularak hareket olunmuştur. Personel ıkaklrdlarının iLhtiya-c seviyesinde tutuillması, Ofis için iktisadi olmnyan iinitelei'in verimli bir faali
yet düzeni içine solkulmasıı prensipleriyle hareket edilmiştir. Bütün bu tedibi rtleriıı alınmıasma rağmen 1972 yılı programının taıhakkukıı için 
(38.1 956 703) liraHıık bar masrafın yapılması zorunlu görülmüştür. Bu yıil bütçelinin gecen yılla nazaran (51) milyon liralık artış göstermesi; 

1. Genel ekonomik şartların ve fiyat artışlarınım Of üs e yüklediği munzam külfetlerden. 

Ofis 1972 yılında; 

İç piyasalar 
» 
» 
» 
» 
» 

Dış piyasalara 

Toplam 

http://tesbitin.de
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2. Bu yıilki alımların yükselmesi karşısında i'mansın-an ihtiyacının karşüanması için reeskont, kredisine ödenecek faizlerden, 
3. 4972 yılına girerken meydana gelecek yüksek stokların tüketim merkezleri ile, depolama imkânları müsait işyerlerine şevki ve ayrıca 

ılaikliye ücretlerindeki artışlar dolayısiyle Demiryolu, Karayolu masraflarında meydana gelecek artışlardan, 
4. Diğer taraftan depolama kapasitesinin çak üstüne çıkan stokun muhafazası nedeniyle kira ve 'muhafaza masraflarının fazlalık arz etmesin

den, ilâçlarma ve çuval masraflarının da o nisibette artmış olmasından, 
ileri gelmektedir. 

Çeşitli faaliyettiler : 
Ofis 1972 yılı içinde yukarda açıklanan esas görevlerine ilâveten mevcut imkân ve personelinden faydalanmak suretiyle memleket ekonomisi

ne yararlı olacağını üımidettiği aşağıdaki konular üzerinde de çalış/malarına devanı edecektir. 
1. :Memileket dâhilinde üretimin artırılması 'konusunda doğrudan doğruya bir görevi bulunmamakla beraber, yetkili teşekküllere her türlü 

yardımın yapılması suretiyle üretimin artırılmasına yardımcı olmak ve uygun bir fiyat poliltökasiyle üreticiyi dest ekil emek. 
2. 3491 sayılı Kuruluş Kanununun 3 ncü maddesini değiştiren 1412 sayılı Kanun Ofisin iştigalkonusunu genişletmiş bulunduğundan, bu mev

zuda, hemen uygulamaya, geçilebilmesi için gerekli hazırlık çalışmalarını yapmak. 
3. Hububat teknoloji lâboratuvarmda, çeşitli hububat ve mamullerinin verimi, teknolojik vasıf ve değerlerinin tesbiti, üretime alınan ecnebi 

menşeli buğdayların kalite ve özelliklerinin tâyini, değişik bölgelerde yetişmekte olan çeşitli buğdayların dkmeklik kalitesini bozmadan paçal 
suretiyle sarfı imkânlarım araştırmak. 

4. ..Hububat teknoloji lâhoratuvarı eleman re ekipman yetenekleıinin imkânı nisbetinde özel sektör sorunları için. faydalı olması amaeiyle, 
bu sektörden gelecek hububat, un ve unlu maddelerin, tahlil ve araştırmalarını yapmak. 

5. 1969 yılında işletmeye açılan ekmek deneme fırını imalâtının halkın güvenini sağladığı ve küçük ekmeklerin israf ve zayiatı önlenmede 
geniş çapta etkili okluğu görüldüğünden bu imalâtın daha geniş bir fabrikasyon haline getirilmesi çalışmalarını' yapmak. 

(h İşyerlerinde ve pazarlarda perakende olarak yapılan pirine; ve un satışlarının 1972 yılı içinde yaygın hale getirilmesi çalışmalarına giriş
mek. 

7< Özel değirmen ve un fabrikalarının ilaçlanması çaihşmalarını tahakkuk ettirmek. 
8. Çeltik kurutma ve kırma tesislerinin yapılması hususundaki çalışmalara devam etmektir. 
Ofisin borç ve alacak durumu : 

1 - Borçları : 
Ofisin 1971 yılı sonu itibariyle borçları yaklaşık olarak (3 394 418 020) lirayı bulmaktadır. 
a) Borcun büyük kısmını (3 000 000 000) lira ile T. O. 'Merkez Bankasından alman reeskont kredisi teşkil etmektedir. 1971 - 1972 kampanyası 

.alımları için Maliye Bakanlığının garantisi ve T. (\ Merkez Bankasının Yönetim Kurulu kararları ile sağlanan (3 080 000 000) liralık krediden 
(1 080 000 000) lirası 3! . 5 . 1971 tarihi itibariyle reeskont borcunun tecdidine tailısis edilmiş, (2 000 000 000) lirası da Ofisçe bilfiil kampanya 

aliımlarında kullanılmıştır. 
İH . 12 . 1971 tarihine kadar (80 000 000) lira ödenmek suretiyle .1972 yılına (3 000 000 000) liralık bir reeskont borcu ile girilmiştir. 
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b) 300 000 tonluk fevkalâde hal stoku için A.I.D. adma Maliye Bakanlığı ille Ofis arasında yapılan ikraz anlaşması gereğince uzun vadeli ola
rak temin edilen (134 000 000) liralık kredi borcu, altışar aylık muntazam taksitlerle ödenmekte olup bakiyesi 1971 yılı sonunda (107 198 500) 
liraya inmiş oilaeaktır. 

c) F.A.O. Dünya Gıda Yardımı Teş/kilâtıncamuhtellif teşekküller adına Ofis aracılığı ile gönderilen hububat ve unlardan bakiye borç olarak 
hesaplarda (69 969 410) lira görülmekte olup, ilgili teşekküllere ait emtianın tamamen teslimi halinde bu hesap kapanacakıtır. 

d) Dünya Gıda programı teşkilâtınca 628 sayılı milli]î buğday rezervi projesi içiiı gönderilecek400 000 tonluk stoktan 1971 yılında gelen 87 000 
ton buğday ve 1:2 000 ton unun tutarı olarak tahminen (102 064 000) lira Ofis 'kayıtlarına borç olarak intikâl ettirilmiştir. 

e) 1965 - 1966 yıllarına ait Hazineye borç ı'kaydeldiilen görev zararı karşılığı olara'k (43 186 110) ilira Ofis hesaplarına alınmıştır. 
f) Yeni Personel Kanununa göre yapılan intibaklar sonucunda (Mıart ilâ Kasım 1970) 9 aylık ücret farkı olarak (72 000 000) liralık meblâğ 

Ofis borçları meyanma alınmıştır. 
II - Alacakları : 
1971 yılı sonu itibariyle Ofis alacaklarının tutarı yaklaşık olarak (813 765 746) lira olup, bu alacaklar başlıca üç grupta toplanmaktadır. 
Haziaedenj alaoalklar : 
Ofisin Hazineden alacakları toplam olaraık (555 359 041) liradan ibaret bulunmaktadır. Bunun; 
(14 809 347) lirasını 3491 sayılı Kanunun 14 ncü maddesine göre 1965 yılından önce tahakkuk ettirilen âlım, satış fiyat farkları,. 
(66 482 691) lirasını 1961 - 1964 yıllarına ait kesinleşen bilanço zararlarından hakiye alacağını, 
(182 631 831) lirasını 440 sayılı Kanunim 24 ncü maddesine göre Haziineye borç kaydedilen 1965, l.%6, 1967, 1968, 1969, 1970 ve 1971 yalarımı 

ait görev zararlarını, 
(413 366) lirasını 691 sayılı Kanuna göre tahkim edilen belediye borçlarından Hazinece ödenmesi icaboden kısmını, 
(217 727 916) lirasını (Millî Savunıma Bakanlığına) yapılan satışlardan Hazine emanetine intikâl eden alacağını, 
(11 242 890) lirasını da çeşitli tabiî âfetlere mâruz kalan vatandaşlara hibe suretiyle daği'tılan hububatın tevzi masraflarını, 
Teşkil etmektedir. Ayrıca (62 051 000) liralık Hazine bonosu ve tahvili mevcuttur. 
Geçmiş yıllar kesinleşen bilanço zararları, fiyat farkları ve görev zararlarının tetkiki ile biT' neticeye bağlanması için Ofisçe yapılan teşebbüs 

ler üzerine, bu alacakların ilgili bakanlıklar teni siklileri tarafından 1971 yılı içinde incelenmesi sağlanmıştır. 
\>) Mfijllî Saıvujnimıa Bakanlığından afllaıcaiklar : 
Bu alacaklar yaklaşık olarak (170 667 947) lira olup bunun; 
(157 376 725) lirasını duyuna kalan ve 1972 bütçesine ödenek konulması gereken meblâğ, 
(13 291 222) lirasını ise cari yıl satışlarından muameüesi tamamlandıkça Hazine emanetine intikâl ddecek kısım, 
teşkil etmektedir. 
c) Kurum ve teşekküllerdiefci alacaklar : 
OfMn diğer kurum ve teşekküllerdeki alacaklarının toplamı (87 738 758) liradan ibaret olup, bunların mahiyet ve müfredatı aşağıda gösteril

miştir. 
L Fiıskobirlilkteki alacak toplamı (12 035 032) liradır. Bunun (1 967 755) lirası kredili olarak verilen 3 000 ton buğdayın tutarı diğer kısmı ise 

proltokdla bağlı eski borç ve faizlerden teşe'kkül etmekledir. 
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Bu alacağın tahsili için Bakanlığımız aracılığında Fiskabirlik temsilcileri ile yapılan toplantıda hazırlanan protokol taslağı iki teşekkül yet
kililerince tetkik edilmekte olup, kati şeklini aldıktan sonra tesbit edilecek esaslara göre tahsilata başlanacaktır. 

2. Ofisin kredili satışlarından alacağı (23 418 100) lira olup, bunun (12 399 584) lirası 10*60 sayılı Kanunla terkin edilmiş, bakiyesinin takip ve 
tahsili T. C. Ziraait Bankası ve Ofisçe temin edilmektedir. 

3. Kredili olarak yapüan yemlik ve yemeklik buğday dağıtımımdan tahassül eden (10 934 043) liralık alacağın takip ve tahsili de T. C. Ziraat 
Bankasınca yapümaktadır. 

4. Eit ve Balık Kurumundan, Ofisin alacağı (26 915 700) lira olup, bunun (22 678 072) lirası kuruma devredilen balıkçı gemileri ile, motor
lar ve kombine tesis bedelıleridir. Geri kalan kısım ise, tahakkuk efttirilen faizlerden teşekkül et inektedir. Balıkçı gemileri ile motorların satılma
sı. ve bu suretle alacağın tahsili hususunda her iki teşekkülce çalışmalar yapılmaktadır. 

5. Aymıi Millî T. A. Ş. den alacak tutarı (3 926 023) lira olup bu meiblâğ her yıl (400 000) liralık taksitlerle tahsil edilmektedir. 

6. Oukobirlike 1958 yılında nakden ödenen ve faizi ile birilikte 31 . 12 . 1971 tarihimde (8 605 117) liraya inen Ofis alacağı yapılan bir anlaş
ma ile Aleme plânına bağlanmış olup, tahsiline devam edilmektedir. 

7. Yem Sanayii T.A.Ş. kâr hissesinden Ofisin (1 904 743) liralık bir alacak bakiyesi mevcuttur. 
Yulkardaki izahattan anlaşılacağı üzere Ofisin borçiları toplamı, alacaiManna nazaran (2 580 652 274) liralık bir fazlalık göstermektedir. Bu

nun başlıca sebebi, 1971 - 1972 kampanya devresinde evvelki yıllara nisbetle büyük miktarda alım yapılmış olması nedeniyle 1971 yılı sonunda 
stoklara yaklaşık olarak (2 312 056 865) liranın bağlanmış bulunmasıdır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin 1970 - 1971 faaliyetleri hakkında toplu bilgi 

ölçü 1970 1971 

İtibari sermaye 
Ödenmiş sermaye 
Ödenmemiş -sermaye 
Öz kaynaklar 
Yabancı kaynaklar 
Saibit kıiymetlcr 
Birikmiş amortisman 1ar 
İşyeri 
Memur ve müstahdem 
Personel masraf la r ı 
Genel masraflar 
Bilanço zararı ve kârı 
Görev -zararı 

Tl. . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
Tl. 
» 
» 
» 

( + ) 

600 000 000 
600 000 000 

—. 
1 024 837 358 
1 478 664 002 

625 294 721 
271 050 826 

314 
•5 733 

301 861 965 
311 042 159 
28 776 948 

5 013 571 

1 400 000 
600 000 
800 000 

1 027 359 
3 394 418 

631 945 
292 361 

5 
195 672 
1.31 490 

(—) 255 141 
5 641 

000 
000 
000 
597 
020 
000 
000 
369 
612 
869 
422 
000 
308 

+ 

+ 
+ 

• + 
+ 
-1-
+• 

• — 

— 
+ 
— 
+ 

800 000 000 
—« 

800 000 000 
2 522 239 

1 915 854 018 
6 050 279 

21 310 174 
55 

121 
6 189 096 

20 448 263 
283 917 948 

630 737 
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Alıınılar : 
Buğday dahMi 
Buğday ithal 
Diğer hububat dahili 
Diğer hububat ithal 
Afyon dahili 
Uyuşturucu madde 
Satışlar! : 
Buğdlay iç 
Buğday ihraç 
Diğer hulbubat iç 
Diğer hububat ihraç. 
Uyuşjtuırucu madde iç 
Afyon iîhrae 
Stoklar : 
Buğday 
Diğer hububat 
Afyon 
Uyuşturucu madde 

1970 
Ton Tl. 

1971 Fark + 
Ton Tl. Ton Tl. 

807 226 
753 628 
68 447 
14 918 

03 
— 

1 146 473 
9 135 
21 723 

— 
— 
77 

624 364 
77 511 

58 
—. 

685 011 274 
363 294 741 
93 957 012 
24 701 955 
5 545 179 
7 578 728 

1 025 152 095 
7 308 000 
45 660 706 

—, 
7 893 268 
13 314 815 

561 560 969 
109 602 093 
6 215 573 
5 375 152 

1 937 780 
610 475 
261 174 

—. 
149 
— 

1 157 764 
— 

62 460 
K) 000 

— 
64 

2 057 203 
252 933 

131 
— 

1 937 
560 
235 

22 
6 

1 J92 

122 
.« 
6 
24 

2 057 

790 000 
884 436 
101 510 

—. 
080 131 
000 000 

496 930 
__ 

245 500 
276 875 
511 647 
251 040 

203 000 
230 617 250 
19 
4 
373 110 
863 500 

+ 1 
— 
4-
— 
+ 

4-
—. 
-r-
1 
T 

— 

4- 1 

130 564 
143 153 
192 727 
14 918 

86 
— 

11 291 
9 135 
40 757 
10 000 

— 
13 

438 839 
Okunamadı 
Okunamadı 
Okunamadı 

.4- 1 
4 
+ 
— 
4 
— 

4 
— 
+ 
.4-

. 
+ 
+ 1 
4 
+ 
— 

252 
197 
141 

778 726 
589 695 
144 498 

24 701 955 
16 
1 

167 
7 
76 
8 
1 
10 

495 
121 
'13 

534 952 
578 728 

344 025 
308 000 
584 794 
278 875 
381 621 
936 225 

642 031 
015 157 
157 737 
511 647 

Et ve Balık Kurumu 

Et ve Balık Kurumu kuruluş kararnamesiyle yükümlü bulunduğu faaliyetlerini ve Kalkınana Plândyle verilen görevleri 440 sayılı Kanun esprisi 
içerisinde kararname ve plân hedeflerine uygun olarak reatlaze etmekte ve bu alanda gösterdiği bütün ticari faaliyetlerinde sermaye birikmesini* 
hizmet etmektedir. 
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Bu esaslar dâhilinde çeşitli yönler/de yürütülen kurum faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 
Alım faaliyetleri : 
Kuram, faaliyetinin anakapsaınıını teşkil eden alımlarında, her yıl artış sağlamayı hedef almakta ve bumu çabası içinde bulunmaktadır. 
•Serbest ve bağlantılı yollardan aldığı kasaplık hayvanların yüksek randıımamlı ve et kalitesi bakımından iyi durumda olanları ön, plânda tu

tulmakta ve üreticilerin 'daima bu yönde hayvan yetiştiıım el erini teşvik etmek suretiyle, imkânları ölçüsünde hem hayvancılığın gelişmesine bü
yük katkıda bulunmakta ve hem de hayvanını kolaylıkla satış imkânına kavuşan küçük müstahsil, aracıların istismarından, kurtullmuş olmak
tadır. 

Ancak; İni görevin ifası sırasında ekle elmıyan çeşitli nedenlerin etkisi ile, alımlarda bâzı yıllarda is'tertilen ^düzeye çıkılaımamaktadır ki 1971 
yılı uygu laması da bunu göstermektedir. 

!970 - 1971 yılları alım faaliyetlerimin; ve buna etken faktörlerin belirtilmesi, durum hakkında bir fikir vermek bakımından faydalı olacaktır. 
1970 yılında : 
<— I)iı yıl alımlarda, 1969 yılma kıyasla nispî bir artış olmakla beraber yine de, bilhassa sığırda beklenilen miktara ulaşılamamıştır. Koyun 

alımlarında genel olarak programın üstünde bir gerçekleşme olmuş ise de., bu artış daha çok et ihracatını yapan kombinalarda 'görülmüştür. 
—• .19(59 yılında Doğu Anadolu'da hüküm süren kuraklığın etkileri ortadan kalikımadan 1970 yılında da Güney - Doğu'da yemi bir kuraklığın 

meydana, gelmesi, üreticinin hayvanlarını erken elden çıkarmasına, sebebolmuş ve bu durum, döküm, mevsiminde yaz besisi olarak beklenilen ımu-
varedntm olmamasına, dolayısiyle de kurumun bu oranda alması gereken hayvanları, diğer etkenlerin de inzimamı ile alınımaması sonucunu do
ğurmuştur. 

— Para sıkıntısından dolayı peşin bedelle alım yapılmamış birikmiş bomçlarm tasfiye edilemeyişilnden.' kombina pazarları dağılmış ve satıcılar 
hayvanlarını kombinalar dışında değerlendirme yoluna gitmişlerdir. 

—• Memlekette ortaya çıkan sığır vdbası dolayısiyle konulan kordon, bölıgelerarası muvaredatı engellemiş ve böylelikle sığır alımlarında pek 
-çok aksamalar olmuştur. 

—• Malî imkânsızlıktan., bağlantılara avans verilemeyişi ve dailıa çok avanssız bağlantı yapılmasının tercih edilmiş olması, üretici ve besicinin 
ilgisini azaltmış ve böylece bağlantıdan beklenen, sonuç elde edilememiştir. 

—• Genellikle kombinalarda kasaplık hayvan alım fiyatlarının üstümle teşekkül eden piyasa fiyatları da alımları etkilemiş ve bu durumda 
kurum, piyasa seviyesinde bir fiyat uygulamak suretiyle diğer alıcılar karşısında rekabeti doğurucu bir davranışa yönelmekten kaçınmıştır. 

—• 1970 yılındaki para ayarlamasının iç piyasada meydana getirdiği genel fiyat yükselmesi, kombinaların hayvan alım fiyatlarını da etkile
miş ve program fiyatlarıma yapılan % 10 ilâvemin dahi hiçbir tesiri olmadığı görülerek, bu fi vat yetkisinin % 25 e kadar yükseltilmesi ciheti
ne gidilmiştir. 

— Memleket hayvancılığının ıslahı ve geliştirilmesi projesi gereğince kurum ile Şeker Şirketi tarafından müştereken yürütülen ve 1969 yılın
da yalnız 8 şeker fa.brikasıada uygulamasına başlanılan ihracata dönük genq sığır besiciliği, 1970 yılında 17 şeker fabrikasına teşmil edilmiş ve 
daha fazla sığır besleme imkânı sağlanmıştır. An'cak, yurdumuzdaki sığır vebası nedeniyle komşu ülkelere ihracat yapılmaması karşısında, bu 
hayvanların iç tüketilme verilmeleri zorunluğu ile karşılaşılmıştır. 

Bunun sonucu olarak, nedret aylarındaki iç tüketim sığır eti ihtiyacımızın temininde büyük bir ferahlık yaratılmış olmaktadır. 
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1971 yılında! : 
Bu yılın, son aylarına gelindiği cihetle, alımların istenilen düzeyde gelişemediği ve 1970 yıılma nazaran da bir azalma olduğu görül'mü^tür. 
Bunun nedenlerini şöylece sıralamak mümkündür .-
—• Bu yıl, 1970 yılındaki kuraklığın aksine, mahsulün iyi olması ve havaların müsait gitmesi ve hayvan yemi bolluğu dolayısiyle, kasap

lık hayvan üroticd ve besicileri ellerindeki hayvanları, geçmiş yılların a'ksine daha yüksek fiyat 'bulurum ümidiyle satmaktan imtina etmişler ve 
bu tutumlarını da ePan devam ettirmektedirler. 

Bu durumda, bu yılın döküm mevsiminde piyasada beklenilenin çok altında hayvan muvaredatı görülımüş ve kombinalar et stoku için gerekli 
hayvanı alamamışlarıdır. 

—• Kasaplık hayvan kaçakçılığı bu yıl da devam etmiştir. 
— İhracat yapan şahısları piyasadan yüksek fiyatla hayvan almaya devam, etmişlerdir. 
Para sıkıntısı 1971 yılında da devam etmiş v e hayvan bedelılerinin ödenmesinde gecikmeler olmuştur. 
Malî (sıkıntının sonucu, bağl anttılar a bu yıl da avans verilemediği için, bu yoldan da beklen il'en elde edilmem emıişıtir. 
Paom ayarlamasından ımeydana gelen fiyat, yükselişleri bu yılki hayvan alınlılarımda da pi yalsa fiyatları karşısında düşük kalan fiyat

larla, alımlar olumlu yönfde inkişaf ettiriletoemdş tir. 
Ürkemizde son yıllarda koyun ve sığır eti tüketimi ve bu oranda belli bir düzene bağlı o Imıyan kasaplık hayvan ihracatı kasaplık 

gücümüzü zorlamakta ve dolayı'sıyle azalmasın a müncer olmaktadır. 
Alim faaliyetlerimize 1971 yılının som 'aylarında başlıyaın ve 7 . 7 . 197.1 tarih ve 7/2647 sayılı) Kararnamie ile verilmiş bulunan Rusya'ya 

yapılacak 13 50G tonluk canlı sığır ihracatını gerçekleştirme çabası ile halen devam edilmektedir. 
Ayrıca, memleket hayvancılığının geliştirilmesi vie ıslahını hedef alan ve Şeker Şirketi ile Kurum tarafımdan müştereken yürütülen 

ve 1969 - 1970 dön emimlden itibaren başlanan, özellikle ihracata dönük besi projesi uygulamasına 1971 - 1972 dönemi içinde başlanılmış olup, 
bu uygulama bütün şeker fabrikalarında yürütül mefetedir. 

-Sonuç olarak, kasaplık hayvamıların piyafsaya aynen istenilen düzeyde gerçekleşmemiş olmaması karşısında, 1971 yılı tedarik yönünden bir
çok güçlükler doğunmuştur. 

Bütün bunlara rağmen, güvenilir pazar ve garanti fiyat şartlarının mevcudokluğu bir nıüeıssese durumunda bulunan Kurum, fiyat tem ev -
vüçlerini önleyici mahiyetteki abndariyle daima müstahsilinin itimat ve tercihini muhafaza etmektedir. 

Kurumun 1971 yılı alımları 1970 yılı ille mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir : 
1970 1971 

Oinislor (B!aş) (Baş") 

Sığı r 
Koyum 
Manda 
Kuzu 
Keçi 

181 04G 201 105 
754 924 657 006 

1 556 501 
17 588 7 788 
57 542 14 
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Alımüarda uygulanan yıllık ortalama fiyatlar ise şöyledir : 
1970 1971 

Cinsler (Krş/Kg.) (Krş/Kg.) 

-Sığır : 
Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zıeytinlburnu 
Urfa 
Elâzığ 
Bursa 
Kayseri 
Koyun r 

Erzurum 
Konya 
Ankara 
Zeytinbıırnu 
Urfa 
Elâzığ 
Bursa 
Kayseri 

445 
434 
497 
459 
393 
433 
576 

553 
633 
638 
591 
659 
602 
650 

526 
578 
571 
608 
508 
519 
582 
513 

683 
713 
722 
741 
728 
691 
720 
708 

Üretim faaliyetleri : 
1. Et w mamulleri : 

Kesimllleır : 
1971 yılı içinde Kayseri Et Kombinası üretim devresine s*okulımakla kesim kapasitesinde günlük 1 800 küçükbaş (36 ton) 158 büyük-

başüik (16 ton), depolamada, 3 8501 metrekarelik, buz üretiminde 10, dondurma kapasitesinde de günde 13 tonluk bir artış sağlanmıştır. 
Aynı yıl içinde tamamlanması programlanan Kars Et Kombinasının faaliyete geçirilme si temim edilememiştir. 
Kapaisite artışına paralel alarak kesimlerde ve et üretimılerinde de artış sağalnmıştır. Faka t sağlanan bu artış Kurum adına yapılan 

kesimlerden ziyade bir kısım belediye mezlbaha hizimet1]erinin devraılmmasmdan ve ihracat ma'ksadiıyle kesim yaptıran ihracatçıların kesim
lerinden ileri gelmiştir. Gerçekten de 1971 yılı içinde Urfa, Elâzığ ve Kayseri belediyeleri mezbaha hizmetleri bu şehirlerde bulunan "korn-
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bmalarca devralınmıştır. Konya Belediyesi ile bu konuda yapılan çalışmalar isie devanı etim ektedir. Ancak, belediyelerle yapılan bu kalbîl 
çalışsmıalaır daüna güçlüğe uğramaktadır. 

İıılşa, halinde bulunan Kars, Ağrı, Diyarbakır, Tatvan ve Adana komlbinaları gibi kombin a. arda da: mezbaha hizmeti erinin devrabiTafeil-: 
•üresi iein 1580 sayılı Belediye Kanununda değişiklik yapılması t'ultatflı olacaktır. 

Ii'i'zurutm, Urfa, Elâzığ, Ankara ve İstanbul - Zieytinburau kombina!arında da ihracatçılar için önemli miktarda kesim yapılmıştır. 
EaırÇa - (palisat et ve kemiksiz öt ünetiınlleıri : 
Eirzüruim K]t Ko'mlbkıaısı bünyesinde kurubnakta -olan 5'0 ton1/gün kapasiteli parçalama dairesi ve et mamulleri ünitesi henüz faaliyete 

geçirilememiş olmakla beraber mevcut parçalam a dairelerinde kapasite zorlanarak imkân His betinde parça - paket et üretimi artırılmaya 
e a. I ışıl muştur. 

Kıonısenve ]Vıe'©t : 
Alman Hükümetince ayrılan bir kontenjandan faydalLaınılarak bu üllkeye ihraeedilmek üzere f>iO tonluk ka<vurma tipi koyun eti konservesi 

imal edilmiştir. İhracat başarılı olduğu takdirde imalâta devam edilecektiı\ Keza ordu binlik 1 eri ve piyasa için istek oranında sığır eti kıyma 
koniservesl saikaıdattan mamul konserve üretim 1 erin e devam .edilmektedir. 

Şarküteri : 
Sucuk, sosis, salam, jöle işkembe ve füme dil gibi şarküteleri maımuHerine rağbet çok artmıştır. Satış fiyaltlarıınn maliyet fiyat'larnnn 

altında kalnıaısı sebebiyle 1971 yılı içimde üretimin artırılmasında pek istekli davranılmamıştır. Fakat 1971 sonuna doğru fiyat, artırımı teklif
leri kabul edildiğinden üretime hız verilmiştir. 

2. Yan iirün iinetimleıri : 
a) IKüçıülkbaş haıyvajn dterileırd : 
'Mevcut kapasite ile üretilen koyun deriler inin tamamı pikle edilmiştir. Fakat 1971 yılı için Erzurum: Kom'binalsı pikle dairesinde öngö. 

Kilen kapalsite artışı (l1 5Ö0 deri /güne cıkarı'la çaktır.) sağlanaımıaımışltır. Bu seibep, pikle deri tesisleri yapan tek bir firmanın bu işi yap
makta Ç|(>k nazili dafvi'anmıasıdır. Konu üzerinde önemle durul inaktadır. Üretilen ve Türk standartlarına göre tasnif edilen (asorti edilen) ko
yun derileri ihracat piyasalarında daima arta iv bir değer kapanmak ta'd ir. 

b) Bıüyülklbaş hay vasi derileri : 
Kurumca ileri bir işletmeye tabi tutulması d üşüniiO'mememiştir. Bunun yerine önemli bir ismi Süimerbank Beykoz Deri ve Kundura Mües

sesesine bir kısmı da serlıest piyasaya satılmıştır. 
c) Bağırmaklar : 
Üretilen koyun ve sığır bağırsakları Türk standartlarına göre aisoKi edilerek ihracedilmekte, az bir knsımı da Kurum imtalatında kullanıl

maktadır. 
Yetisldn amorti .elemanı bulmaktaki müşkülât orrijinal bağırsak stoklarının artmasına s ebeli ol maktadır. Konunun çözüme kavuşturul'maısı için 
çalıışma'lar yapılmaktadır. 
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d) Iten&eriııg : 
Et - Kemik unu, kemik umı, kan unu ve renlderinıg yağıları gibi rendeıing ürünleri üretimi aıftan hızla devaan etmekteldir. Konılbina-

larda üretilen1 kesim artıklarından' başka dışarı dan bu kabîl malzeme satınalınarak jışlenfmekt edir. Ayrıtça özel şahısların getirdikleri kemik
ler ücreti mufcaJbili işlenerek kendilerine veril inektedir. 

Özellikle Kayfseri Koimibinasında bu komıda önemli faaliyetler beklenmektedir. Ancak, bu komtbinamızda pres ve öğ'ütücüler henüz ta.m raaı-
dımanla) çalışır hale getirilememiştir. 

Kurumun 1971 yflı üretimi, 1970 yılı ile nıüka yeseli olaraik aşağıda göisteriimiştir : 
1971 

(9 aylık fiilî 
OinıSÎer 

Sığır eti (Ton) 
Koyun eti .(Ton) 
Diğer etler (Ton)1 

'Et mamulleri ı(Ton) 
Taze yağlar (Ton.) 
Eritilmiş yağlar (Ton) 
•Bağırsak (Adet) 
Küçükbaş deri '(Atlet) 
'Büyükbaş deri (Ton) 
Pikle deri (Adet) 
Rendeadng yağı (Ton) 
Et - kemik unu (Ton) 
Kan unu (Ton) 
Buz (Ton) 

1970 

18 250 
11 807 
l 214 
l 147 
2 81Ö 

510 
820 0411 
657' 129 

2 655 
687 289 

610 
2 173 

210 
24 473 

3 aylık taihmim) 

17 im 
14 999 

164 
t tt06 
2 084 

511 
810 879 
625 121 

2 865 
674 969 

601 
1 876 

225 
23 884 

Kurumun 1970 et stokları 2 079 ton sığır e t i ve 787 ton koyun eti iken 1971 yılı tahmini stoklan 913 ton sığır eti, 435 ton koyun etidir. 
Safetşlar : 

a) iç saıtışlar : 
Kuramca, Yurt içinde yapılan et satışları, aşağıda belirtildiği üzere iki anagrup ve şekil içinde; 
1. Bağlantılı (Kesmî ve özel sektöre) olara k 

Gövde et halinde 
Kemiksiz et halinde 
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2. ıSerfbetls (Piyasaya) olarak 
Gövde et hallimde 
Palfceitlen'miş (parça) et halinde, 

toplan m a'ktaldı r. 

Kurumun yurt içi et satışlarının takriben % 80 ni bağlantılı, % 20 rii ise serbest »atışlar teşkil etmekte ve alıcı grupları itibariyle askerî birlik
ler :% 51 . 52, diğer resmî kurumlar ve özel büyük işlieittm'eler % 29, kasap, lokanta gibi toptan alıcılar ;% .'5, mağazalar ve bayiler yoliyle' halk 
tüketimi % 16 oranımda yer almaktadır. 

1970 yılı fiilî ve 1971 yılı 9 aylik fiilî, o aylık tahmini genel et ısatış miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

: , 1970 1971 

(Büyükbaş hayvan, eti 
Küçükbaş hayvan eti 

Bağlantılı et Katıştarıaıida malî yıl süreli olarak sabit fiyatlar uygulanmakta, serbest satışlar'da; gövde et için 27 . 8 . 1971 tarihine'katlar gü-
nün piyasa ve maliyet şartlarına göre teşekkül eden fiyatlıar uygulanıımıkta iken mezkûr tar ihten itibaren büyük tüketici nıerke'zilerde Sıkı 
Yönetim: Komut anlığı ve belediye başkanlıklarınca tel^bit ve tâyin] olunan toptan fiyatlar, pake Henmiş et için de keza aynı merciler tara
fından tâyin olunan parâkende fiyatların al t ında olacak şekilde teshil ve Hükümetçe taısvibolunatı fiyatlar tatbik eidilraektedir. 

Piyasakla et fiyatlarının istikrarlı bir şekild e seyretmesi ve • zaıman zamau fiyat dalgalanmalarının meydana gelmemesi için Kurumca im
kânları nisbetinde çaiba gösterilmektedir. Bunun yanışıma bu yıl için de Hükümetçe alınan 24 . 8 . 1971 tarih 7/IKM-2 sayılı Karanla Kuru
ma et tanzim satışı görevi verilmiş ve Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde bu görevin if afa'sına başlanmıştır. Kasapların1 ihtiyacını kar-
şılamaik üzere yürütülen bu görev yanında paketlenmiş (parça) et üretim ve satışlarının da artırılması yolunda gayret sai'feidiil'miştir. Üre-
t il en paketlenmiş etler : 

M.ağaızata. rda Bayi 1 erdv 

16 
: 8 

25 

847 
184 

mı 

Ton 
Ton 

Ton 

18 
. 8 

26 

74» 
269 

982 

Ton 
Ton 

iTou 

Ankara\la 2'Adtıt ;îi> Aklel 
İstanbul'da 6 » 55 » 
Konya'na 1 » 
Eılâzığlda 1 » 

yoliyle halika iıntikal ettirilmektedir. 
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Kurumun 1971 yılı iç satışları 1970 yılı ile m ukayeseli alarak şöyledir : 

Cinsle! 1970 

6 271 
13 021 

12 

1 902 
3 826 
1 166 
2 ÜW 

486 
2 .'>89 

78 789 

(9 
3 i 

197 
aylıl 

lylık 

6 
12 

L 
6 
1 
1 

2 
81 

1 
v fiilî ve 
taıhmini) 

366 
63f» 

1 

902 
078 
086 
827 
469 
476 
'028 

(lövıde et : 
Koyun eti (Ton) 
Sığır eti » 
Keçi eti » 
Parça ot : 
•Koyun ieti (Ton) 
iH-ığır etıi » 
Kt maimülleri » 
Taze yağ' » 
Kritilmiş1 yağ » 
nüyükbaş deri » 
Kük-ükbaş deri (Adet) 

Dış satışlar : 
Kurum ihracatının anamaiddelerini, canlı hayvan, et, pikle koyun derisi, bakırsak ve bunların yanışını çeşitli' guddeler gibi yan ürünıler 

teşkil' etm ektedi r. 
Yurdumuzdaki şap hastalığı, Avrupa ülkelerine et ve et mamulleri ihracına genellikle imkân vermemektedir. Yalnızca Almanya'ya bir ınilk-

tar et konservesi ihracı mümkün olabilmiştir. 

Kalite ve fiyat faktörleri nedeniyle; ihraca tunuz, et ve et mamulleri i içn en uygun paza:r özelliğini taşıyan Doğu ve (Kiney - Doğu ülkeleri
ne yöneltilmiştir. Sığır vebası dolayrsiyle bir a i'a durdurulan Kuveyt'e et ihracına, bilâıhara devam edilmiştir. 

.1971 yılının Ağustos ayında S. S. C. B. ile vâki anlaşmamız gereği, bu memlekete Kars havalisinden 13' 500 ton (takriben 38 00O baş) canlı 
sığırın ihracına tevessül edilmiş ve Aralık 1971 ayının ortalarına, katlar ihracat 'devanı etmiştir. 

Kurum, canlı hayvan, et ve et marm'üileri ihracatını geliştirmek «ıırctlyle hiKtut kırımızda v âk i canilı hayvan kaçakçı lğmın azaimaisında et
kili olmuştur. Devalüasyonu mütaakıp ihracat kârlı bir duruma geçtiğinden kaçakçılık büyük ölçüde azalımış ve e anlı hayvan ihracatı 
özel1 sektör tarafından da yapılmaya başlanmıştır. 

Kurumca, üretilen pikle koyun 'derisi ile bağırsakları (özellikle asorti olarak) dış piyasalar da kolaylıkla satılmaktadır. 
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Maddeler 

Pikle koyun derisi 

Pikle keçi derisi 

Sığır bağırsağı 

Koyun bağırsağı 

İhraeedilen ülke 

U. S. A. 
İsviçre 
Lübnan 
İtalya 
İtalya 
A. B. D. 

Toplam 

Avusturya 
B. Almanya 

Toplam 

B. Almanya 
İsviçre 
Fransa 
Avusturya 
Ilolânda 
İtalya 
Çekoslovakya 
U. S. A. 
İsveç 
Lübnan 

1970. $ 

981 579 
— 

14 175 
— 
—• 
— 

995 754 

30 418 
2 587 

33 005 

157 451 
23 759 
29 589 
16 852 
5 530 
3 408 

28 600 
9 322 
7 077 
3 500 

1971 
(10 aylık 

fiilî 2 aylık) 

997 609 
58 255 

— 
41 000 
56 014 
7 500 

1 160 378 

36 739 
— 

36 739 

254 473 
12 800 

— 
68 017 

— 
16 661 

— 
27 268 
7 700 

— 

Toplam 285 088 386 919 
Diğer maddeler 14 175 18 490 
İhracat genel toplam 9 225 245 7 299 061 

Depoculuk f aalisyieHüıeri : 
Et ve Balık Kurumu «uıalıallî belediyelerle istirakli 3 adet soğuk deposu da dâhil olmak üzere» 29 müstakil soğuk depo ile 8 et kombinası, 

bünyesindeki soğuk depolariyle 37 soğuk depoya sahiptir. 
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Bu depolarda Kuruma ait et, balık gibi besin maddeleri yanında eşhasa ait gıda maddelerinin do muhafazaları yapılmak suretiyle yurt, eko
nomisine hizmette bulunulmaktadır. 

Tesislerde üretilen buzlar Kurum ihtiyacı için kullanıldığı gibi, balıkçılarla, sair müstehlikin ihtiyacını tamamen karşılamaktadır. 
1971 yılında bir adet kombina soğuk deposu (Kayseri) hizmete girmiştir. 1972 yılında da yeniden iki et kombinası soğuk depolan (Kars 

ve Adana) hizmete arz edilmiş olacaktır. 
Mevcut soğuk depolardan bir kısırımın muhafaza kapasite!eri ihtiyacı karşılamadığından: 
Giresun, Samsun, Bodrum, Ayvalık Soğuk Depoları tevsi edilerek hizmete girmiş ve Gaziantep Deposunun tevsiine başlanmıştır. 1972 yılın

da hizmete girecektir. 
1963 yılı şartlarına göre hazırlanmış olan soğuk depolarda, muhafaza ücret tarifesi, günün şartlarına, uymadığından 1971 yılında yeniden 

tesblt edilerek yürürlüğe girmiştir. 
Günün şartlarına göre hazırlanan yeni ücret tarifesinin tatbikatı i/l e depolama hizmeti gelirlerinde inkilşaf beklenmektedir. 
Depoculuk faaliyetlerinden Kuranı un sağladığı gelirler şöyledir: 

1971 (6 aylık fiilî) 
C i n s i 1970 fiilî (0 aylık tahminî) 

Buz üretimi 25 473 (Ton) 23 884 (Ton) 
Depolama gelirleri 10 908 755 Tl. 11 584 965 Tl. 
Buz »atışları 4 104 277 » 3 940 106 » 
Enerji! satışları 117 369 » 82 360 » 

Bailıfeçıilık faaliıysltllısfli : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının, Et ve Balık Kurumu için öngördüğü balıkçılık faaliyetleri Kurumca, K/871 sayılı Kuruluş Kararnamesi, 

440 sayılı Kanun ile 5/401 sayılı Kararname dâhilinde ve imkânları oranında yürütülmektedir . 
Kurumun, balıkçılık alanındaki hizmetlerini şöylece özetlemek mümkündür: 
I - Kuruluş Kararnamesinde fiilî balık avcılığı öngörülmediğinden Kuram, belli başlı su ürünleri için en uygun ve ekonomik tekne, gereç 

tiplerini tâyin ve modern av usullerini tesbitt etmek üzere elinde bulunan 8 av gemisi ile; 
Balığın bol olduğu bilinen yerlerde deneme, 
Bilinımiyen yerlerde arama, 

avları yapmaktadır. 

II - Kurum, insan yiyeceğinden artan balık ve balık artıkları ile insan gıdası olarak kullanıl ariyan balıkları uygun fiyatlarla mubayaa ederek 
birinci derecede;, Trabzon Balık Yağı ve Unu Fabrikasında, tali derecede de Konya ve Zeytinburnu Et Kombinalarında işlemek suretiyle ba
lık yağı ve unu üretmektedir. Üretilen balık un Harı iç, balık yağları ise iç ve dış pazarlarda satılmaktadır. 
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Trabzon Baluk Yağı ve Unu Fabrikasının hanım midesini büyük ölçüde, insan gıdası olarak kullanılan ve tüketimden artan hamsi, az miktar
da da insan gıdası olarak kullanılmıyan yunus teşkil etmektedir. Kurum insan gıdası olarak kullanılan hamsiyi yüksek fiyatla alıp halkımızın 
protein ihtiyacını menfi yönden etkilemek yerine , insan gıdası olarak kullanılmıyan köpek balığı ve yunusları uygun fiyatla mubayaa etmeyi 
yararlı bulmuştur. 

Bu hususları göz önünde tutan Kurum, 1970 yılında yapılan devalüasyonun piyasa konjonktürüne olan etkisi1 nedeniyle hammadde temini için 
balık alım fiyatlarını yeniden tesbit etmiştir. Böylece 1908 ve 1909 yıllarında 25 - 30 kuruş olan hamsi fiyatları 35 kuruş, 1968 yılında 65 ku
ruş iken 1969 yılında teslim miktarına göre 90 - 125 kuruş olan yunus fiyatı ise yine teslim miktarı oranında kademeli olmak üzere 1970 yılında 
125 - 155 kuruş olarak teshil edilmişti1!-. 

Memleketimiz yem sanayiinin balık ununa olan ihtiyacını dikkate alan Kurum, daha fazla balık unu üretebilmek iç ün İstanbul Rumeli Fe
neri Balıkçı Barınağı içinde bir soğuk depo ile Bir Balık Yağı ve Unu Fabrikası kurmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla ge
rekli arsanın satınalınması için Maliye Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçilmiş ve bu tesis için 1972 yılı yatırım programına (1 000 000) lira 
ödenek konmuştur. 

.III -Kurum elinde mevcut 8 frigorifik taşıt gemisi; soğukta muhafazası gereken et, balık, sebze, meyva, yağ ve peynir gibi besin maddele
rinin yurt içi ve yurt dışı piyasalara naklinde kullanılmaktadır. Kurum, bu gemilerini dünya navlun piyasasına uygun bir şekilde müstahsil 
ve tüccarın emrine her zaman tahsis etmektedir. 

Kurum, elinde bulunan bu gemiler, Akdeniz limanları arasında sefer yapabilecek niteliktedir. Gemilerin daha fazla navlun temin etmesi; ih
raca elverişli gıda maddelerimizin istihsaline ve bunların dış pazarlarda bulacağı rağbete bağlıdır. Ancak, Avrupa memleketlerine kamyonla 
nakliyatın gelişmiş olması nedeniyle gemilerin çalışma, sahası sadece Akdeniz limanlarına inhisar etmektedir. 

IV - Batık istihsalinin bol olduğu ve müstahsilin sıkıntı çektiği dönemlerde Kurum piyasadan balık satmalarak dondurmak suretiyle bunları 
dış piyasaya ihracetm ektedir. Kurumun bu şekülde piyasaya, girmesi müstahsili balıkçımızın değer fiyatının altında balık satmasını önlemekte 
ve emeğinin karşılığım bulmasını sağlamakta ılır. 

Y - Balık tüketiminin artırılması ve tüketim alışkanlığının yayılması amaciyle toplu iaşede bulunan resmî ve özel kuruluşların balık talepleri 
Kurumca karşılanmakta, böylece halkımızın ucuz ve taze balık yemelerine yardımcı olunmaktadır. 

Yi - iSu ürünlerinin üretimi, toplanması ve dağıtımı amaciyle, Kurumca bellibaşlı balıkçılık merkezinde kurulmuş 18 adet soğuk depoda müs-
t.'ahsıOın su ürünleri en iyi şekilde muhafaza edilmekte, balıkçılarımızın buz ihtiyaçları karşılanmaktadır'. Su ürünlerinin işleme muhafaza ve 
taşıma usullerinin geliştirilmesi için çalışmalar1 yapılmakta, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar izlenmekte ve bunlar Kurumun Balık ve Balıkçı
lık Dergisinde yayınlanmaktadır. 

VİI. - Kurum, ellinde bulunan 4 araştırma gemisinden 3 ve 8 av gemisinden iki tanesini Balıkçılık Geliştirme Proje Müdürlüğü ile Hidrobioloji 
Araştırına Enstitüsü emrine vermiştir. Kurum, böylece balıkçılık konusunda yapılacak bilimsel araştırmalara yardımcı olmuştur. 

Yukarda açıklanan balıkçılık faaliyetlerinin genel olarak yılda 3 - 5 milyon arasında daima zararlı sonuç vermesi karşısında Kurum, zarar 
nedenleri üzerinde şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da önemle durmuş ve bir kısım balıkçılık kârlarını da götürüp tüm sonucu zararlı kılan 
en büyük etkenin; 
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(Bilimsel araştırmalar ile 
'Gemi işletmesinin 

olduğunu tesbit etmiştir. 

Kurum, bu zarar kaynaklarını kaldırmak ve balıkçılık hizmetlerimin kârlı sonuç vermesini sağlamak amaciyle; 
a) Bilimsel araştırmaların yürütülmesi için her yıl Ilidrobioloji Araştırma Enstitüsüne yapılan 200 - 750 İMI lira arasındaki nakdî ve ayrıca 

yapılan aynî yardımlar 5/401 sayılı Kararnamede dikkate alınarak Kurumca 1962 yılında dur durulmuştur. Ancak, bilimsel araştırmaların de
vamı amaciyle, Ticaret Bakanlığının emirleri1 üzerine 4 araştırma gemisinden bir tanesi ayda (100) lira kira karşılığında, diğer iki tanesi ise sabit 
masrafları Kurumca ve işletmenin gerektirdiği masraflar kendilerine aidolmak üzere Ilidrobioloji Araştırma Enstitüsüne verilmiştir. Sabit 
masrafların Kuruma yüklediği külfet karşısında Hidrobioloji Aaraştırma Enstitüsü emrine verilen bu gemilerin bütün masraflarının Enstitüce 
karşılanması ve bir kira ödenmesi yolunda Ticaret Bakanlığı ııezdinde yapılan temaslar sonunda 1970 - 1971 yıllarımda Devlet, Plânlama Teşkilâtı, 
flidrobiloloji Araştırma Enstitüsü ve Kurum arasında düzenlenen protokolle araştırına gemilerinin Kurama külfet olması önlenmiştir. 

b) Balıkçılık hizmetlerinin tüm sonucunun zararlı olmasında en büyük etken olan gemi'lerdcn bir kısmının satılması için 1961 yılımda Ku
rum, Ticaret Bakanlığına müracaat etmiş ise de, Bakanlık cevabî yazısında Kurumun Teşkilât Kanunu çıkıncaya kadar bu gemilerin satıl m ayıp 
en iyi şekilde çalıştırılması veya muhafaza edilmesi direktiifi verilmiştir. 

îReorganizasyon çalışmalarının uzaması üzerine bir kısım gemilerin satışı konusu Kurumca tekrar ele alınmış ise de, K/871 sayılı Kararname
min 7 nci maddesi uyarınca Toprak Mamulleri Ofiince muvakkaten Kuruma verilmiş olan gemilerin tek taraflı bir tasarrufla satılamıyacağı ancak, 
bir Kararname istihsalinin gerekli olduğu kanısına varılmıştır. 

1967, 1968 ve 1969 yıllarının hesaplarını tetkik eden T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, gemilerin faaliyetlerinin dai
ma zararlı sonuç vermesi nedeniyle satılmasını öngörmüştür. Esasen gemiler 1951 yılında yapılmış olup, halen iz bedele düşmüşlerdir". Bu karar 
ile Ticaret Bakanlığı, Kurum ve Toprak Mahsulleri Ofisi1 yetkililerinin imzaladıkları protokol dikkate alınarak, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ku
rum temsilcilerimin yaptıkları toplantılar sonucunda; 

Kurulan teknik bir komisyona gemilerin halihazır değerleri takdir ettirilmiştir. 
Balıkçılık Geliştirme Proje Müdürlüğü ile Hihrobiolojıi Araştırma Enstitüsü emrine verilmitş olan Arar, Gezer, Görür, Yunus ve Yayın gemi

lerimin 'araştırmaları sekteye uğramamak amaciyle şimdilik satılmaması, diğerlerimin ise hemen taliplerine satılması, 1958 yılından beri Ilidrobi
oloji Araştırma Enstitüsü emrinde çalışan araştırma gemilerinin bu kuruluş tarafımdan satınalınması içim teklifte bulumulnıâsı kararlaştırılmıştır. 

Gemilerin satışı ile ilgili idari şartname hazırlanmıştır. 
Satışla ilgili olarak teknik şartnamemin en kısa zamanda tamamlanmasına çalışılmaktadır. Bu şartnamenin hazırlanmasını mütaakıp derhal 

satış işlemlerine başlanacaktır. 
Gemilerin satılması neticesinde tüm balıkçılık faaliyetlerimizin sonucu, zararlı durumdan kârlı duruma dönüşecektir. 
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Kurumun balıkçılık faaliyetlerini gösteren rakamlar aşağıdadır: 

Faaliyetler 1970 

40 
410 

9 519 

9 969 

720 
1 523 

1 133 215 
95 

1971 (11 aylık 
fiilî bir aylık 
tahmini) < 

40 
20 

9 680 

9 740 

769 
1 496 

1 098 725 
135 

Balık alımları : 
Dahilî satış için (Ton) 
İhracat için (Ton) 
üretim için (Ton) 

Toplam 
Üretim : 
ıBahk yağı (Ton) 
Balık unu (Ton) 
Gemi işletmesi : 
Navlun geliri (Tl.) 
Balık avı (Ton) 

îtlhalâit : 
Kurum, 1970 yılında 5 250 ton, 1971 yılında 3-0 0O0 ton donyağı ile 1970 yılında 5 000 ton, 1971 yılında 30 000 ton soya yağı ithal etmiştir. 

1970 yılında ise, 1 350 ton balık unu ithalâtı yapılmıştır. 
Kurumun, ithal ettiği donyağları Türkiye Odalar Birliği ile Kurum arasında imzalanan ve Ticaret Bakanlığının tasvibinden gecen protokole 

istinaden yapılmakta ve kilogramı 650 kuruştan satılmaktadır. Ayrıca, varil başına (100) Tl. alınmaktadır. 
Soya yağları ise Ticaret Bakanlığının muhtelif tarihlerde verilmiş emirlerine istinaden margarine! firmalara mutfaık margarin yağı imalinde 

kullanılmakta ve Kg. mı (525) kuruştan tahsis yapılmaktadır. 

MMî dunum vıe kâr - zanar : 
Kurum, K/871 sayılı Kararname gereğince 40 milyon lira sermaye ile kurulmuştur. 
Kurum, kurulduğu yıldan 1961 yılı sonuna kadar devamlı olarak zarar etmiştir. Fakat alınan tedbirler sonucunda 1961 yılında zararları 

asgari hadde indirilmiş ve 1961 - 1966 yıllarında ise, faaliyetlerini kârlı bilanço ile kapatmıştır. 1967 yılı faaliyetleri (773 514) lirası canlı hay
van ve et ihracatından olm'ak üzere (11,8) milyon zararla kapanmış ve 1968 yılında da (28 920 006) lirası canlı hayvan ve et ihracatından ol
mak üzere cem'an (54 557 529) lira zarar etmiştir. 

Kurum, 1969 yılı faaliyetlerinden (38 705 976) lira kâr etmekle beraber, canlı hayvan ve et ihracatından (34 924 758) lira zarar etmiştir. 
Kurum, 1970 yılı faaliyetlerinden (30 714 023) lira, ayrıca canlı hayvan, et ihracatından da (32 170 716) lira ve ithal yağı satışları sonucun

dan da (3 375 846) lira zarar etmiştir. 
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•Kurumun 1971 yılında canlı hayvan ve et ihracatından (5 500 000) Tl. ithal yağlarından (6 708 000) lira ve Hükümeftçe verilen et tanzim 
satış görevinden de (95 000 000) lira zarar edeceği, genel faaliyetleri sonucunun başabaş kapanacağı tahmin edilmektedir. (Görev zararları 
bütçeden karşılanacağından) 

Kurum, 1971 yılı sonu itibariyle askerî kuruluş ve birliklerden (30,5) milyon, canlı hayvan, et ihracatından ve yağ ithalinden de Hazineden 
(31,6) milyon, okullar, belediyeler ve diğer resmî dairelerden (9.4) milyon olmak üzere cem'an (71,5) milyon lira alacaklıdır. Buna mukabil 
muhtelif bankalara (305 000 000), gümrüklere (10,9) milyon, özel firmalara. (22) milyon olmak üzere cem'an (337,9) milyon lira borçlu durum
dadır. 

TEKLİ!1 VE TEMENNİLER. 

Ticaret Bakanlığı ve ona- bağlı İktisadi. Devlet Teşekküllerinin, mevzuatla yükümlü buhurlukları görevlerine ve 1971 yılındaki çalışımda riyle 
sonuçlarını Sayın Komisyonunuza arz etmiş bulunuyoruz. 

Bu çalışmalarla ilgili olarak bâzı konularda gerekli gördüğümüz temenni ve tekliflerimizin de özellikle arzında tayda göı mekteyjz. 
1. Bakanlık merkez Teşkilâtı ile ilgi'M teklif ve temenniler 
!. Bakanlığın yeniden kurulması sebebiyle, Teşkilât Kanununun son şekle göre ;;üratle hazırlanarak yürürlüğe konulmasında zaruret vardır. 
2. Bakanlığın iç ticaretle ilgili faaliyetleri yanında, ölçü ve ayar hizmetlerinin bir kanaldan yürütülmesini sağlamak üzere, halen belediye 

emıinde bulunan grup merkezi ölçüler ve ayar memurluklarının dıa Ticaret Bakanlığı bünyesine alınması için 1782 sayılı ölçüler Kanununda 
yete ili değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

3. Kullanılması günden güne yaygınlaşan akaryakıt sayaçları ile bilhassa Kucl - oil satışlarında kullanılan tankerler üzerindeki sayaçların 
ve diğer ölçü ve tartı aletlerinin kontrollarmda daha müessir ter sistemin getirilmesi yerinde olacaktır. 

4. Bu hususların sağlauması ve ölçüler mevzuatımın öngördüğü âni kontrol faaliyetlerinin., kara yolları şubemizde mevcut 4 000 den fazla akarya
kıt satış istasyonlarındaki sayaçlara da teşmil edilebilmesi için, ilgili teşkilâtın yeteri kadar personel ve taşıtla, donatılmasında fayda görmek
teyiz. 

5. Bakanlık Merkez Teşkilâtında kadro kifayetsizliği sebebiyle duyulan ihtiyaç üzerine, bağb teşekküllerden geçici olarak, (440 sayılı. Kanu
nun geçici 8 nci maddesi ve 7397 sayılı Kanunun 30 ucu maddesi uyarınca çıkartılan tüzüğe uymak suretiyle) temin edilen personel, yetkili görevler
de çalıştırılmaktadır. 

Genellikle 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sözü edilen kurumlarda asgari 10 yıl. geçmiş hizmetleri bulunan personelin Bakanlıkta ihtiyaç; 
duyulan kadrolara atanmalarının yapılabilmesi .'için 1 - 4 ncü derecelerden yeteri sayıda kadro teminine ihtiyaç bulunduğu görülmüştür. 

Bu nedenle, Bakanlığa kalifiye memur temin etmek üzere müşavirlik, müşavir uzmanlık ve uzmanlık unvanları altında bu derecelerden yeteri 
kadar kadro verilmesi gerekmektedir. 

6. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 297 ve 536, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci ve 507 saydı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun 16 nci maddeleriyle, 1705 ve 3018 sayılı kanunlara göre., Genel Kurul toplantılarında bulunan Bakanlık temsilcileriyle ihraeaat kontrolör
leri, bu görevlerini, bazan normal çalışma saatleri dışında ve genellikle de tatil günlerinde yapmaktadırlar. 
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Bakanlık Bütçesinde ödeneği bulunduğu halde, 1327 sayılı Personel Kanununun hükümleri karşısında bu konuda her hangü bir ödeme yapılama
maktadır. 

Bakanlık memurlarına bu görevlerinin ifası sırasında, yapmak zorunda kaldıkları masraf ve ücretlerinin karşılanması için, fazla çalışma üc
reti) adı altında bir tediye yapılabilmesini sağlamak ınnk:-:adiyle. Bütçe Kanununda gerekli bir hükmün ve yeteri kadar ödeneğin yer alması, za
ruret haline gelmiştir. 

7. Her gün artan standartların uygulanmaya konması ancak bu konularda yetiştirilecek memurlarla mümkün olacaktır. Bu bakımdan, kontrol 
işlerinde çalıştırılmak üzere büyük miktarda memura ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu nedenle de yüksek tahsil görmüş ve askerliğini yapmış »memur alınabilmesi için 10 ucu dereceden en az 50 - 60 kadroya ihtiyaç hissedilmek
tedir. 

Ayrıca, bu kontrolların birçokları da lâboratuvar çalışmıalarıııı icabettirdiğinden bütçeniu lâboratuvarla ilgili bölümlerinin artırılması gerekmek
tedir. 

8. Tüketicinin korunması için (Ticaret konusu mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun tasarısı), 15 . 11 . 1971 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Bu tasarının 23 - 29 ncu maddeleri; tüketicilerin eğitilmesi, aydınlatılması ve teşkilâtlandırılmaları ile ilgilidir. 
Tasarı da tüketicilerle ilgili olanak yer alan bu hizmetlerin ifa edilmesi için, Bakanlıkça evvelce talebedilen (50 000) liralık ödenek 1972 yılı bütçe 

teklifinde yer almamıştır. 
Böyle bir malî imkânın temini, tüketicilerin aydınlatılması ve özellikle birlik şeklinde teşkilâtlandırılmalarının teşviki konuLarmda görevlendi

rilen şube çalışmalarının daha çok etkili olmasını sağlıyaeaktır. 
Bu itibarla. Bakanlıkça bu konuda evvelce talebedilen ve fakat kabul edilmiyen bu ödeneğin 1972 yılı bütçesine konmasında fayda ve zaruret 

görmekteyiz. 
9. 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ncı maddesi, Ticaret Bakanlığının, Kooperatifler ve üst kuruluşlarının üş.]em, hesap ve varlıklarını 

kontrolörlere denetlettirileceğim âmirdir. 
Madde hükmünün yeıüne getirilebilmesi için, mevcut müfettişler yanında, bahsi geçen kontrolörler kadrosunun da teşkili zorunlu görülmekte

dir. 
10. Yapacağı bilimsel araştırma, inceleme ve değclendirmelevle. Dış Ticaret Genel Sekreterliğimin en önemli dairelerinden birisi olan Değerlen

dirme Genel Müdürlüğü, halen kendi bünyesi içinde bir komputer ünitesi ve teknik personeli bulunmaması nedeniyle bu konudaki çalışmaları an
cak, düğer Devlet dairelerine ait komputerlerde, mesai saatleri dışında ve yine diğer dairelerden geçici olarak iistihdam edilen personel ile çok zor 
şartlar altında yürütmektedir. 

Yapılan görevlerin önemi göz önünde bulundurularak, bu Genel Müdürlüğün çalışmalarında gerekli sürati sağlamak etkenlik ve verimliliğin 
artırılması amaciyle, Dış Ticaret Genel Sekreterliği bünyesi içinde bir komputer ünitesinin kurulması ve gerekli teknik personelin temini için yeterli 
olanakların en kısa zamanda sağlanması zorunlu görülmektedir. 
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2. — Bağlı kuruluşlarla ilgili teklif ve temenniler : 
T. 0. Ziraat Bankası : 
T. C Ziraat Bankasının 1972 yılı Devlet bütçesinden alacakları : 
— 3242 ve 5254 sayılı kanunlar gereğince tohumluk tevziatı ve masrafları ile yemeklik buğday bedellerinden (249 863 672,25) lira, 
—• Kıbrıs'taki Türk çiftçileri için (Türk Kooperatif İMerkez Bankası) na açtırılan zirai kredilerin faiz ve giderleri olarak (677 232,67) lira, 
— Tarım ıSatış Kooperatifleri ve 'Birliklerinin destekline alımları zararlarından, « , 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

— İFisko Birlik 
— Tariş ı(Üzürn): 
— Tariş (İncir) 
— Tariş {Pamuk) 
—• Tariş '(Zeytinyağı) 
— -Çukobirlik 
— iAntbirlik 
— Güneydoğu [Fıstık Birliği 
— Marmara Zeytin [Birliği 

544 411 689,00 
L19 800 864,00 
30 551 374,00 
83 786 962,00 
29 155 641,00 

228 853 764,00 
6& 904 325,00 
6 000 000,00 

19 967 071,00 

1 129 431 690,00 lira, 

— 6746 ve 7010 sayılı kanunlara göre açılan kredilerim faiz, muamele Vergisi ve tahsil masrafları olan (928 257,11) lira, 
— 250 sayılı Kanun gereğince konsolide ve tahkim edilen banka alacaklarının 1972 yılı taksiti odan (39 935 460,59) lira (1964 - 1971 yılları 

taksitlerinden teraküm eden (319 483 684,72) lira Ziraat Bankasına ödenmek üzere 1971 yılı Devlet bütçesine konulmuş bulunduğundan 1972 yılı 
rakamları arasına alınmamıştır.) 

— 1305 sayılı Kanun ve 6/12132 sayılı Kararname gereğince taksitlendirilen banka ve kooperatif .alacaklarının faizleri olarak (6 547 322,49) 
lira, 

—• 6/1495 ve ekleri kararnamelere göre tevzi edilen yemeklik buğday bedel ve masrafları -olarak'(1.7 889 225,10) lira, 
— 691 sayılı Kanun gereğince belediyelerin ve bağlı müesseselerin konsolide edilen borçlarından (19 372 662,98) lira, 
— 5389 sayılı Kanun gereğince bankanın çıkardığı tahvillerin faiz farkı olarak (1 131 500,00) lira, olmak üzere ceman (1 465 777 023,19) lira

dır. (Ayrıca 7/1198 sayılı kararname gereğince bankaya ödenecek faiz farklarının 1970 yıl sonu itibariyle yekûnu (49 855 237,62) liradır. 

1. — ıÇok yerinde bir tedbir olarak çiftçi mahsulünün bir taban fiyatı altına düşürülmemesi amaciylc yapılan destekleme alımlarının son yıl
lar içinde geniş ölçüde tatbik edilmesinin banka kaynaklarını gittikçe daha fazla ölçüde tazyik etmesi sonucu olarak destekleme zararları ile Ha
zineden «lan vo yukarda belirtilen ''banka alacaklarının Devlet bütçesine yeterli ödenek konulmak suretiyle ödenmesi senelerden beri temenni edil-
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mekte ise de yerine getirilmemektedir. Ziraat Bankası alacaklarnnn 10 - 20 yıllık bir devrede iç istikraz tahvilleri ile ödenecek şekilde muntazam 
bir itfa plânına bağlanması, 

2. •—• Banka öz kaynaklarının artmasını teminen 3202 sayılı Kanuna göre bankaya verilmesi gereken sermaye hisselerinin de Devlet bütçesine 
konarak ödenmesi, 

3. — Finansman Kanununun tatbikatı nedeniyle 1 . 9 . 1970 tarihinden sonra vadeli mevduata % 9 faiz uygulanması nazara alınarak bankanın 
Merkez Bankasında tesis ettiği munzam karşılıklarına da artırılan vadeli mevduat faizine paralel olarak % 9 faiz verilmesi, 

Bankanın kaynaklarını ve çalışma gücünü artırarak memlekete daha yararlı olmasına imkân hazırlıyacafc ve çiftçinin istihsal safhasındaki ihti
yaçlarının gerektiği şekilde karşılanmasını temin edecektir. 

4. — 'Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine tanınanı reeskont kredileri faiz haddinin, Tarım Kredi Kooperatiflerine tanınan seviyeye indiril
mesi gerekmektedir. 

5 . — Tarım Kredi Kooperatifleri finansmanından da Ziraat Bankasının geniş ölçüde zarara mâruz kaldığı müşahade edilmiştir. 
Şöyle ki : 
Merkez Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri reeskontuna 1 . 9 . 1970 tarihinden sonra '% 7,5 faiz uygulanmaktadır. Muamele Vergisi, komis

yon ve umumi masraf yüzdesi ile birlikte kredi maliyeti 12 642 ılir. Ziraat Bankası krediyi Tarım Kredi Kooperatiflerine •% 9 faiz ile verdiği 
için % 3,642 oranında bir zararla karşılamaktadır. Kooperatifçiliğin gelişmesi bir Anayasa hükmü olduğuna göre bunun külfeti Ziraat Bankası
na bırakılmamalıdır. 

Bu hususun temini için de, Tarım Kredi Kooperatifleri reeskont faiz haddinin düşürülmesi veya Tarım Kredi Kooperatiflerinin finansmanı için 
açılan reeskont kredilerinin tarım sektörüne mâ'Jiıf olduğu dikkat nazara alınarak banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaf tutulması sağ
lanmalıdır. 

Türkiye Halk Baıuka'sı 

1. — Türkiye Halk Bankasının en önemli sorunu zarar etme konusuyla ilgilidir. 
Personel Kanununun parasal hükümlerini yürürlüğe ıkoyan 1327 sayılı Kanunun bankaya getirdiği ek ödeme, 1971 yılı için yaklaşık olarak 

30 milyon lira tahmin edilmiş ve geçen yıllarda 10 milyon lira civarında kâr eden bankanın, bu nedenle 1971 yılından itibaren 20 milyon lira za
rar edeceği ve bu zararın devamlı olacağı anlaşılmıştır. 

Gerçekten ele 1971 yılı Haziran ayı kesin sonuçlarımı göre zarar 14,5 milyon lira olarak saptanmış ve bu rakamın giderek yıl sonunda 20 milyon 
liraya yükseleceği belli olmuştur. 

Bankayı hiç olmazsa başabaş noktasına getirebilmek için aşağıdaki tedbirlerin acilen ele alınmasında büyük yarar görmekteyiz. 
— Bankanın, T. 'C. Merkez Bankasından temin ettiği reeskont faiz fiyatının indirilmesi ilk tedbir olarak düşünülebilir. Komisyon ve vergi ile 

birlikte % 9,12 (Net % 7,5) olan maliyetin % 6,12 ye (Net % 5) indirilmesi faydalı olacaktır. Bu operasyonun iki banka arasında bir iç transfer 
niteliğinde kalacağı ve ekonomimize etkide bulunamıyacağı sonucuna varılmaktadır. 

— Banka sermayesine bütçeden yapılan ve son yıllarda 30 ar milyon lira olarak saptanan katkının daha büyük miktarlara çıkarılması ile 
hem (0) maliyetli kaynak temini ve hem de yabancı kaynakların oransal önemindeki artma eğiliminin durdurulması mümkün olabilir. Bütçe payla
rının bankaya ödenmesinde öncelik tanınması da gerekmektedir. 
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—• 'Temin edilen mevduatın belirli bir oranı kanuni karşılık olarak T. C. Merkez bankasına yatırılmakta, bankaca bu hesaplara !% 4 ve i% 6/) 
faiz alınmaktadır. Bu oranın da vadeli mevduatta % 9 a çıkarılmasının yapılan mevduat faizleri operasyonuna uygun düşeceği görüşündeyiz. 

2. — Türkiye Halk Bankasının ikinci büyük sorunu; selektif kredi fonundan olan -alacağı : 

Ekonomimizin bankacılık: kesiminde Ağustos 1970 ayında yapılan operasyonlarla «Banka ve Müstakrize Faiz İadesi» sistemi getirilmiş ve ban-
Ikaların bu işlemlerden doğacak alacaklarının «Selektif Kredi Fonu» ndan 'karşılanması öngörülmüştür. 

1971 yılı sonunda 32 milyon liraya çıkacağı anlaşılan bu alacaktan bugüne kadar her hangi bir tahsilat yapıl amam ıştır. Ödemelerin ne zaman 
başlıyacağına dair kesin bir bilgi ele mevcut de ğildir. 

'Fondan yapılacak ödemelerin süratle realize edilmesinde yarar bulunduğuna değinmek isteriz. 

Topraik Mahsulleri Ofisi 

'Çalışmalarımın Ibâriz vasfı kamu Ihizmeti niteliğinde loîan 'Topralk Mahsulleri Ofisinin hulbulbait piyasasında Hükümetin! ekonomik politikasına 
uygun bir ortam yaratan üretici ve tüketicinin korunması! için yundun her tarafında geniş bir örgütle faaliyet göster/meisi zorunluğu ıkarişısmda, âza
mi tasarrufa riayet 'edilmdkle beraber, masraflarınM artması ön 1 enetmeni elkted ir. Bunun neticesi olara/k ucuz fiyatla ithalât yapılan yıllar hariç 
of ils faaliyetleri zararla kapatıl makta ve 440 sayılı -Kan/unun '24 ntcü maddesine göre bu zararların Hazinece Ödenmesingereknıektedir. 

Bu itibarla; Ofisin gerekli malî yeteneğe kavıışalbilmcsi ve görefvlerini 3419(1 saydı kuruluş Kanunu ile '440 sayılı Kanun ilkelerine ıgöre yerine ge
tirebilmesi için 

,1. 23 . i3 . W7:i tarih ve KMl ısayılı Ka-ınnla (4 400 000 000) liraya 'çıkarılan O'fis sermayesinin henüz ödenmemiş ibulunan, (.800 000 O0O) liralık 
kısmının biran 'evvel ödenmiş İhale getirilerek; öz (kaynaklarının genişletilmesi, 

'2. Hazineden 'bilanço zararı, ıgör/ev zararı ve fiyat farkı § (udinde taha'sısnd eden a bıçaklananı tahsili için bütçeye ödene'k kouulıması, nakit ki
fayetsizliğinden dolayı ödenemeyip Haizine 'emanetine alman 'Millî Savunma isatış1! arından 'mütevellit alacaildarınm ödenmesi veya bu şekildeki ala
caklarla T. 0. Merkez Bankasındaki Ofis iborcuna mahsulbedilımesini sağlıyacalk Ibir kanun tasarlısının Türkiye Büyü/k Millet Meclisine sunul'mas], 

3. Görev zararlarının, talhalklkükunu takibe d (m yıl içinde Hazinece Ofise ödenmesi, 
4. Et ve Balık: Kurumundan olan 107)1 yıılı sonu itibariyle (;2ı6 19)15 700) liralık Ofis alacağının, 20 yıldau Iberi hesaplarla beklediği nazara alına

rak kurumum kuruluş 'kanununa kona.eak hükümle tasfiyesi imkânının (sağlanması, 
ı5. Kredili ısatıtşl ardan mütevellit (34 f'5'2 '14,3) liralık Ofis alacağının telkinini ve Iiazineee »devlini öngören ve haten Türkiye 'Büyük Millet 

Meclisinde bnıluaan kanun tasarısınıını biran önce kanunlaşması, 
'6. 44170 saydı Kanunun âmir ıhüknıüne göre Topralk Ma/hsulleri 'Ofisinin izin belgesi (lisans) sistemini uygulamayı için 1197̂2 yıllında haşhaş eki

mine yetkili 4 ildeki çalışm al arımda yapacağı 'masraflar;}, karşılık aşağıdaiki -cetvelde müfredatı mevcut (4 004 000) liranın Ticaret Bakanlığı Bütçc-
sinkı transfer harcamaları (bölümüne konması, 
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•Adet 

Kontrol Heyeti 47 
İtiraz Heyet i 24 
Kontrolör] er 
Yönetici 
Şoför 

1. Toplam 

Akaryak ı t 
Bakım, onarını 

İT. Toplam 

Matbua (l)ilekee, izin belgesi, tu tana kkır ye te
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Kira bedeli 
Temizi i'k 
Aydınlatma 
Kırtasiye, 
b a k a c a k 
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Kır tas iye aynıları 

I I I . Topkım 
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71 
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71 

y 

X 
X 
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Tl. 
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X 
X 
X 
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X 
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151 
•15.1 
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= 

Toplam Tl. 

= (J8l 312 
= 347 904 
= 14 496 
= 24 915 
= 192 978 

1 261 605 

2 415 278 
21 300 

2 436 578 
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• ) ( ) 

20 
20 
20 
20 

X 
X 
X 
X 
X 
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8 
8 
8 
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\( 
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96 
16 
e 
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10 
(; 
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000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
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Et ve Balık Kurumu 

1. — Dünyanın yoğun büyük yo küçükbaş hayvan, sayılma sahip ülkeleri arasımda bulunan memleketimizde, hayvansal, üretim ve verim çok dü
şük bir düzeyde olup, önemli hayvan varlığımıza rağmen kişi basına, yılda, lö Kg. et düşmesi gibi bir acı gerçek mevcuttur. .Bir taraftan hayvan 
varkğıımızda artış olmaması diğer taraftan verimi artının tedbirlerin alınmaması sonucu, artan minisini et ihtiyacı, karşılauamryaeağı gibi yakın bir 
gelecekte et ithal etmek mecburiyetinde kalınacaktır. .Bu sebeple soruna dm hal el atılması ve gerekli tedbirlerin, alınması lâzımdır. 

2. —• Ülkemizde et pazarlama sistemi aksak rekabet .şartları içinde islemekte olup, bu sistemdi! pazarlama hizıııetlerini yapanların kâr payı ile oy
nadıklar1: rnl, üreticinin eline almterimin karşılığı geçmediği gibi. tüketicimin de istismar edilmesi Kotıııcımu doğurmaktadır. 

Pazarlama sisteminin üretici ve tüketici yararına olacak şeklide düzenlenmesi gereklidir. 
3. — VA ve Balık Kurumu öz kaynaklarını.!!, tamamını; ve yabancı kaynakların c/v !->,S ini kaybetmiş olup, finansmanur.n tamamı yabancı kay

naklarla sağlaunıaktadır. Malî yapısının bu anormal durumu sonucu ofara'k Kurum faaliyetlerimi yürütmekte büyük güdüklerle karşılaşmakta, yük
sele faizle yabancı! kaynak tedariki hizmetin maliyetini: artırmakta, kredi sağlanamıyan hallerde faaliyeti <;o'k. aksadığından istikrarlı bir çalışma 
yapamamaktadır. Malî imkânsızlıklar Kurum pazarlarının dağılmasına sebeboima'ktadir. Kurumun malî yapımnMI sıhhate 'kavuşturulması için; 

a) Sermayesinin derhal 800 milyon liraya çıkaı fılması ve :> ncü Beş Yıllıik Kalkınma P kamudaki gelişnresine uygun, olarak bu miktarın 1 milyar 
liraya yükselti! menin i, 

b) 1970 ve 15)71. yıllarında doğan (İD:} (i(>7 ()0ü) Tl. görev zararı ile ID72 yılında doğacağı tahmin, olunan ( i!İ 000 000) Tl. civaruulaki görev za
rar hırın i'n Maliye Bakanlığı bütçesine ödem ele konulması, ve Kuruma ödenmesini, 

e) Bilhassa döküm, mevsiminde kasap! k hayvan ahmılannda kullanılmak üzere 1211 sayılı. T. (f. Merkez Bankası Kanununun ö! um. maddesin
de belirtilen ucuz kredi imkânımın sağlanmasını, 

(fcucikl i! görmekteyiz. 
4. •— Millî Savunma Bakanlığı bütçesine yeter ödenek konulmaması! sebebiyle .Kurum Ordu birliklerine çok düşük' fiyatla et vermek durumunda 

kaimaıktadır. Kurumu çok zor durumda bırakan bu uygulamanın, ya. Millî Savunma Bakanlığı, bütçesine yeter' ödenek konulması veya fiyat fark
larımın Maliye Bakanlığımca doğrudan doğruya Kuruma ödenmesi suretiyle düzenlenmesi gerekildi ;*, 

5. — Canlı stok tedariki yönünden. Et ve Balık Kurumu ile Devlet Üretme Çiftlikleri ve haralar arasında, işbirliği yapılmalı ve böylece memle
ket et açığımı kapatmada yeni imkânlar aranmakdır. 

G. — Kurum, Türkiye'de kaısapluk hayvan fiyat politikasının, yürütücüsü, olmalı, yetiştiricilerin besili hayvanlarını zamanında ve değer fiyatla al
ma hususunda gerekli tedbirleri almalıdır. 

7. — Kombinaların bulunduğu yerlerdeki belediye mezbaha, iıiznıetleıinin kombinalara devredilmesini sağlayıcı ve mezbaha hizmetlerini kombina
lara devreden belediyelerin bir hizmet yapmadıkları halde imtiyaz karşılığı, şeklinde almakla oldukları ücret paylarının verilmesini önleyici gerekli 
tedbirler alımım alı ve belediyeler ile Kurum arasındaki hizmet tedahülünü bertaraf edici kanuni hükümler getirilmelidir. 

8. —• Kurum kombinalarında çalışan veterinerlerim işlerinim icabı diğer kuruluşlarda ek görev almamaları ve aşı parası v. s. imkânlardan yarar-
lanamamıaları sonucu, özellikle Doğu bölgesinde bulunan, koni binalarda veteriner hekim sıkıntısı çekilmekte okluğundan, Kuruma veteriner ihtiya
cını karşılıyaca'k imkânların sağlanması elzemdir. 
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9. — Kombina inşaatlarının Bayındırlık Bakanlığı tarafından yürütülmesi bir çeşit fabrika mahiyetinde olan kombina ve tesisatın montaj ve inşa 
işlerinin müştereken yürütülmesinde aksaklııklar ortaya çıkmakta, bu şekil uygulama hem fazla masrafı hem de k'om'bilna inşaatlarımın zamanında 
bitirilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu sebeple kombina inşaatlarımın yürütülmesi işinin Bayındırlık Bakanlığımdan alınarak tekrar Kuruma ve
rilmesi faydalı görülmektedir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesi hakkındaiki görüş, tenkit, teklif've t em emlilerim izi Sayın Komisyonunuzun ıttılaına arz etmiş bulunuyoruz. 
Bütçenin memleket ekonomisi için hayırlı ve faydalı olmasını dileriz. 

Ankara Senatörü 
Yiğit Kökcr 

RAPORTÖRLER 
Denizli Milletvekili 

llüdai O rai 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde (Mencimi çeşidi 

1971 ödeneği 
Ma ddo 13öilüm. top! a m ı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe islenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDEMEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL O-İBERLERİ 

AYLIKLAR 

12 000 12 000 12 000 

Kesini toplamı 

12.11.0 Devlet memurları aylıkları 
12.'111. Dıs kuruluş devlet memurları aylıkları 

ÜC Kesim toplamı 

12.251 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.200 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti 
12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

12 000 

S 023 142 

359 634 

• 0 7 
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000 
000 
000 
000 
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56 882 257 

38 911 015 
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000 
000 
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701 
105 

68 100 110 
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38 911 015 
17 970 642 
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1 
6 

6 

831 
769 

325 
14 
38 
213 

053 

200 
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000 
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108 111 
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1971 ödfcnjeğî 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 1 
12.393 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri çeşitli 

sosyal yardımları 77 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 1 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
0 Mahrumiyet yeri ödeneği 

0 1163 sayılı Kanunun 87 nci maddesine 
göre ödenecek temsilci ücreti1 1 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki gü<;lük 
zammı 1 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 2 663 501 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 15 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 171 250 

0 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 1 

1972 yıh için 
Hükümetçe istenen Kornijsıyomca fcaibul edifen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

124 826 124 826 
1 1 

1 1 

2 625 004 2 625 004 

35 000 35 000 
150 000 150 000 
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Bölüm Madde Ödeneği ti çeşidi 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 070 001) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.855 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
12.856 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 555 003) 

13.000 YÖNETİM G İ D E R İ R İ 

— 866 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kajbul edilen 

Madde Bölüm toplamı . Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

460 000 
68 

40 

5 

000 

000 

500 

875 
262 

90 

300 

59 
317 

000 
500 

000 

000 

000 
250 

775 
65 

10 
25 

000 
000 

000 
000 

2 222 219 

15 001 
200 000 
10 000 
60 000 

4 750 500 

775 
65 

10 
25 

000 
000 

000 
000 

10 000 10 000 

800 000 
230 000 

1 
50 000 

190 001 190 001 

800 000 
230 000 

1 
50 000 

15 001 
200 000 
10 000 
60 000 

4 750 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma güderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

— 867 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edüLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

592 

127 
84 
110 
100 
150 
20 

203 

50 
25 
104 

100 

500 
600 
000 
000 
000 
000 

500 

000 
000 
500 

4 000 
20 

405 

220 
175 
10 

63 

000 

000 

000 
000 
000 

750 

1 267 000 

200 000 
350 000 
250 000 
185 000 
250 000 
32 000 

378 000 

90 000 
40 000 
215 000 
3 000 
30 000 

1 365 000 

700 000 
650 000 
15 000 

87 500 

1 267 000 

200 000 
350 000 
250 000 
185 000 
250 000 
32 000 

378 000 

90 000 
40 000 
215 000 
3 000 
30 000 

1 365 000 

700 000 
650 000 
15 000 

87 500 

25 500 7 500 7 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.680 Su ürünleri teşMlatlaoıması ve 

araştırma giderleri 

15.000 KÜRÜM GİDERLERİ 

— 868 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğü Hükümetçe istemen Komisyanıca kalbul edilen 

Madde Bölüm top&amı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

38 250 

957 869 

89 003 

80 000 

1 653 000 

67 004 

80 000 

1 653 000 

67 004 
- i — : 

1 
89 000 

42 000 

47 000 
2 403 500 

1 
67 001 

20 001 

47 000 
2 700 000 

1 
67 001 

20 001 

47 000 
2 700 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

15.861 Büro giderleri 
15.862 Ulaşhrma giderleri 
15.864 Kira bcd^i 
15.867 Ziyafet g] 'erlerd 
15.869 Diğer alını ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDÜEL3R 

LÂBORATUVAR GîDERLERİ 
Kesim toplamı 

16.216 ölçü ve ayar lâboratuvarları malzeme 
alım ve giderleri 

16.226 Ticari tahliller ve standardizasyon lâbo
ratuvarları malzeme alım ve giderleri 

16.236 Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları 
malzeme alım ve giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.360 İhraç malları pazarlama, araştırma ve 
Mzmetleri giderleri 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.390 İç ve dış propaganda ve tanıtma giderleri 

— 869 — 

1972 yılı için. 
1971 ödeneği Hükümetçe üsftenıen Komisyonca kalbul edlten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

50 000 

100 000 

40 000 

1 619 400 

110 000 
250 000 

1 250 000 
9 400 

2 403 500 2 700 000 2 700 000 

800 000 800 000 800 000 
415 000 800 000 800 000 
800 000 800 000 800 000 
258 500 200 000 200 000 
130 000 100 000 100 000 

2 072 401 1 995 727 1 995 727 

190 000 500 000 500 000 

50 000 

100 000 

350 000 

1 250 000 

50 000 
195 000 

1 000 000 
5 000 

50 000 

100 000 

350 000 

1 250 000 

50 000 
195 000 

1 000 000 
5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları gider
leri' 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 870 — 

1972 ytfı için 
1971 ödeneği; Hükümetçe İstenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 

100 
3 

000 
1 

000 
000 

17 

150 
3 

726 
1 

000 
000 

10 000 10 000 

113 001 170 727 170 727 

17 726 
1 

150 000 
3 000 

150 000 65 000 65 000 

12 000 12 000 12 000 

3 023 142 68 108 110 68 108 111 
2 222 219 4 750 500 4 750 500 

89 003 67 004 67 004 
2 403 500 2 700 000 2 700 000 
2 072 401 1 995 727 1 995 727 

9 822 265 77 633 341 77 633 342 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madide BöHüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lina 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

21.631 Kamu kuruluşlarına yaptırılacak etüt ve 
proje giderleri 

23.000 MAKLNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI 100 000 

HİZMET SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 100 000 

23.611 Makirıa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 100 000 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
22.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI Bölümü toplamı 100 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 100 000 

MJadkie Bölüm toplamı 
Lira LArıa 

1 300 000 

1 300 000 

1 800 000 

1 800 000 

1 200 000 
600 000 

1 300 000 

1 800 000 

3 100 000 

Madde 
lina 

1 300 000 

1 800 000 

1 200 000 
600 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 300 000 

1 800 000 

1 300 000 

1 800 000 

3 100 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe aMtenten Komisyonca kaibul ediHen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

II - Transferler 

34.000 MALİ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDAIiELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.271 Türküye Millî Zeytinyağı Komitesi gider
leri (1GEME ye ödenir.) 

34.272 İhracatı geliştirme ve deneme ihracatı için 
1GEME ye yardım 

34.274 İlk tesis ve kuruluş tesisleri için borsalara 
yardım 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.761 Beynelmilel ölçüler bürosuna 
34.762 Nizami1 ölçüler Teşkilâtına 
34.763 Kalay Konseyine 
34.764 Akdeniz İlmî Araştırmalar Komisyonuna 
34.765 Zeytinyağı Anlaşması Propaganda fonuna 

iştirak giderleri 

750 000 

50 000 

600 000 

100 000 

176 001 

72 000 
8 000 
19 001 
14 000 

926 001 

1 625 000 

75 000 

1 500 000 

50 000 

232 000 

85 000 
8 000 
25 000 
14 000 

1 857 000 

1 625 000 

75 000 

1 500 000 

50 000 

232 000 

85 000 
8 000 
25 000 
14 000 

1 857 000 

63 000 100 000 100 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 212 070 212 070 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR v 

35.710 Memur ve hizmetlilerin Öğle yemeklerine 
yardım (Ticaret Bakanlığı Personeli yar
dımlaşma Sandığına) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 873 — 

1972 yılı için 
1971 öd'eneğî Hükümetçe aisten/ein Komisyonrca fcaJbul «diten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira lâm 

514 542 
50 000 

926 001 

1 

564 542 

1 490 544 

1 212 070 212 070 

564 542 749 500 749 500 

564 542 749 500 749 500 

604 500 
145 000 

1 857 000 
212 070 
749 500 

2 818 570 

604 500 
145 000 

1 857 000 
212 070 
749 500 

2 818 570 





38 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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Rapor 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ 1972 YILI BÜTÇE RAPORU 

1. — Bakanlığın kuruluş ve görevleri : 

1957 yılında 6973 sayılı kanunla kurulmuş ulan Bakanlık (memleketin Sanayi işlerini umumi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde tan
zim ve idare ederek bu işlerle ilgili müesseseler arasında gereken işbirliğini sağlamak, ilgili Devlet işletme ve tesisleri ile Iktisad Devlet Teşek
küllerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve murakabe etmek, hususi teşebbüsün sanayi sahasındaki faaliyetlerini kolaylaştırmaya, teşvike matuf 
etütlerd yapmak bunu mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve kredi imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak veya kuru
luşlarını kolaylaştırmak, umuımi ıolarak sanayi idlerine müteveccih yatırımların ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlanması için gerekli hususları te:<-
bit ve tatbik etmek, Sınai Mülkiyete ait işleri görmek, sanayi sicilini tutmak, bilûmumu sanayi mamullerinin tesbit edilen standartlara göre kontro
lünü ve kalite ımurakabesini yapmak) görevlerini yerine getirmektedir. 

Hükümet Programında çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, millî hedefinim sağlanması yolunda teknolojiye eoik büyük öncelik verilmesi zaru
reti duyularak Bakanlığa Teknolojik gelişmeleri talkip ve uygulama görevi verilmiştir. 

Bakanlığın Kuruluşu şöyledir : 

A Merkez Teşkilâtı : 
Müsteşarlık, Hususî Kalem Müdürlüğü, Teftiş Heyeti Reisliği, Hukuk Müşavirliği, Sanayi Dairesi Reisliği, Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği, Sı

nai Mülkiyet Müdürlüğü, Zatisi eri Müdürlüğü, Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğünden ibarettir. 
6973 sayılı Kanunun çıkışından sıonra zamanla gelişen ihtiyaçların ortaya koyduğu ve fonksiyonları yönünden yukarıdaki dairelerden ayrı ni

telikte hizmetleri yürütmdk üzere, Bakanlık Makamının mucipleri ile kurulmuş tolan üniteler de şunlardır : 
İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu Başkanlığı, İktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu Başkanlığı, însangüeü Eğitim Kurulu Başkan

lığı, Plân ve Koordinasyon Dairesi Reisliği, Bütçe Ünitesi Başkanlığı, Uluslararası İşler Dairesi Reisliği. 
Hükümet prqgrammda zikrolunan Teknolojik gelişmelerin takip ve uygulanması görevinin yerine getirilmesi nedeni ile bir 'Teknoloji Dairesi 

ikurülacaktır. 

B İller Teşkilâtı : 
6973 sayılı Kanunda, bakanlıkça lüzum görülecek yerlerde kurulacağı belirtilen Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sanayi Müdürlükleri ve İrtibat 

memurluklarının halen bulunduğu iller şunlardır. 
—• Sanayi Bölge Müdürlükleri : 
Adana, Bursa, İsparta, İstanbul, İzmir Samsun, Trabzon. 
— Sanayi Müdürlükleri : 
Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Manisa. 
— Yukarıdaki iller dışında kalan 56 ilde İrt ibat Memuıüıılkları bulunmaktadır. 
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Ancak, memleketimizin bilhassa Plânlı Kalkın ima devresine girdiği son yıllarda, sanayileşme hareketinin bütün illerimize hızla yayılmakta .oldu
ğu göz önünde bulundurularak, illerimizde sanayi sicil, standart, kalite ve fiyat kontrollar, yurt sathına yaygın küçük sanayici ve İmalâtçı esna
fın teşkilâtlanma, Site ve Çarşı Tesisleri, Eğitim ve envanter çalışmaları gibi hizmetleri yürütecek birer Sanayi Müdürlüğü kurulması ve Bölge 
Müdürlüklerinin de yeniden düzenlenmesi artık bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Bunun için bakanlıkta gerekli ön çalışmalar yapılmaktadır. 

C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri şunlardır : 
Sümerbank Genel Müdürlüğü, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, 
T. Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü (Karabük), 
T. Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğü (izmit), 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğtü, 
T. Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü, 

2. 15 yıllık perspektif içinde sanayi sektöründe : 
A — Birinci Beş Yıllıfk Kalkınma plânı ve "uygulama sonuçları : 
Plân hedefleri ve stratejisi, Demokrasi düzeni içinde en yüfcsek kalkınma hızını sağlayacak, devam ettirecek ve sosyal adaleti gerçekleştirecek 

bir kalkınma plânının esasını teşkil etmektedir. 
Bu karar gereğince 15 yıllık peıspektif irinde haizi ulanan Beş Yıllık Plânlara karma ?k<;n'nmi sistemini uygulayarak hızlı ve dengeli bir kalkınma

nın hedef alındığı yüksek malûmlarıdır, 
Bu hedefe ulaşabilmek için stratejide belirtilen başlıca noktalar şunlardır. 
î" - GayırHvrıfvi. m'illî hâsılam?! r/o îo i ^oviycs/n.de yıllık yatırımlarla ortalama gelişime hızını % 7 ye ulaştırmak, 
II - Yatırımları mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarabilmek için, özel tasarrufları teşvik edici tedbirlerle, Kamu tasarruflarını da sosyal 

adaleti gerçekleştirecek müterakkilikte vervi tedbirleri ile artırmak, 
III - İktisadi Devlet Teşekküllerini kârMık ve verimlilik ilkelerine uygun bir yönetime kavuşturmak , 
D7 - Sanayi ile tarım arasında yatırımlar bakımından tercihi marjinal ayarlamalar şeklinde ele almak, sermaye ve ihraç analları endüstrisine ön

celik vermek, uzam süreli gelişme için gerekli yatırımları, stratejik yatırımları veya özel teşebbüsün gerçekleştiremedeği yatırımları Devlet eliyle 
yapmak, 

V - Yatırımların coğrafi dağılışında bölgeler arası dengeli kalkınma -olanaklarını yaratmak, 
VI - tnsangücünü sanayinin gelişen ihtiyaçlarını'karşılayacak bir işgücü seviyesinde yetiştirmek ve çoğunluğu ile tarımdan sanayie aktarılmasını 

sağlamak, 
YII - Sanayi kuruluşlarını ve diğer ekonomik alanlardaki (özellikle finansman kaynakları ve bankalarla ilgili) organizasyonu, san;ıyileşmenm 

gerektirdiği modern teşkilâta kavuşturmak. 
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Bu temel görüşler çerçevesinde hazırlanmış olan Bininci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Sanayi sektöründe aşağıdaki ilkeler yer almış ve uygulan
mıştır : 

1. % 7 kalkınma hızının gerçekleştirilebilmesi büyük ölçüde sanayide meydana getirilecek gelişmeye bağlanmış, ve bu sektör için yıllık ortala
ma artış hızı 12,3 olarak teshit edilmiştir. 

2. Anailkeler : 
a) Her malı memleket içinde imal etmek gaye değildir. 
b) Millî geliri artıracak ve refah seviyesini yükseltecek konularda mukayeseli maliyet tahlillerinin elverişli sonuç verir göründüğü 'alanlarda 

üretimi geliştirmek yoluna gidilmiştir. 

c) Bâzı alanlarda kapasite fazlalığı olduğu için, yalnız fazla kapasitenin kullanılması durumunda üretimin marjinal maliyeti, Milletlerarası fiyat 
karşılaştırılmasına elverişli olduğundan üretime devam etmek kararının ekonomik olabileceği göz önünde tutulmuştur. 

d) Fazla kapatitenin ve yeni fazla kapasiteler yaratılması için gerekli organizasyon tedbirleri teshit edilmiş ve bunların uygulanacağı kabul 
edilmiştir. 

e) Yeni kurulan bâzı sanayilerde belirli bir öğrenme devresi için veya talep seviyesine bağlı olarak başlangıçta bir süre için himaye yolu ile 
Milletlerarası fiyatlarla mukayese edilebilir fiyatlara gelinebileceği kabul edilmiştir. 

i") İthalât •politikasının, sanayii koruma tedbirleri ile bunların uygulama oranlarının kalkınma hedeflerine uygun olarak tesbit edileceği ve yerli 
sanayi mamullerini ithal mamullerine göre elverişsiz durumda bırakan idari ve hukukî aksaklıkların kaldırılacağı düşünülmüştür. 

g) Yeteri kadar ve istenilen nitelikte yerlisi yapılan malların ithalâtının koruma hedeflerine uygun şekilde denetlenmesine ya da tüm yasak
lanmasına gidilecektir. 

h) Yerli mamuller fiyatlarının dünya fiyatlarının çok üstünde teşekkülünü önlemek ve Milletlerarası yarışmaya alıştırmak için uygun süreler 
sonunda denetlemeli rekabet malları ithalâtına gidileceği kabul edilmiştir. 

i) Tekelci durumlar yüzünden fiyat bünyesinin bozulması ve bâzı ellerde aşırı kârların toplanmasına engel, olacak tedbirler alınacaktır. 

8. Sanayiin teşviki : 
Sanayiin teşviki için aşağıdaki tedbirler alınacaktır : 
a) Sanayide kuruluş yerlerinin seçilmesinde toplanı verimliliği artırma yanında, bölgelerarası dengeli bir kalkınma sağlama hedefine göre hare

ket edilecektir. 
b) Çeşitli sanayi kredileri artırılacaktır. Plânda yapılması gerekli bulunmuş ya da tavsiye edilmiş malları yapan veya yapacak sanayide kredi 

sağlanmasında kolaylık gösterilecektir. 
c) Sanayide hızlı amortisman uygulanacaktır. 
d)1 Montajdan başlıyan sanayinin kople imalât yapması için İstihsal Vergisinin uygulanması değişecek ve yerli oranın artırılması teşvik edile

cektir. 
e) İhracatı geliştirme merkezi ihracat araştırması yapacak ve sanayi mamullerinin ihracatı kolaylaştırılacaktır. 
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f) İhraç edilen sanayi mamuller-inde kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerden Gümrükte alman vergi ve resimlerle, İstihsal Vergisinin 
geriverilmesi ve benzeri tedbirlerle ihracat kolaylaştırılacaktır. 

g) İhraç edilen mamullerdeki yerli' hammaddelerin Milletlerarası fiyatlarla sağlanabilmesi ve bu suretle ihraç malı maliyetlerinin düşürülebilmesini 
mümkün kılacak tedbirler üzerinde durulacaktır. 

4. Kalite kontrolü ve standardizasyon : 
a) Mamullerin kalite kontrolü yapılacaktır. Belirli kalitede ve standartta olmıyanların satışına engel olacak tedbirler alınacaktır. Gerekli görü

len alanlarda imalâtçının garanti vermesi sağlanacaktır. 
b) Sanayi mamullerinin standardizasyonuna hız verilecektir. 
5. Personel : 
a) Gerek idari, gerekse diğer personelin işlerinde bilgilerini artırmak için her derecede meslek öğretimi sağlanacak, daha ileri öğrenim ve uzman

lık kazanmak için gerekli koşullar hazırlanacaktır. 
b) Personele daha çok yetki ve sorumluluk verilmesini sağlıyacak esaslar konulacaktır. 
c) Ücret politikası ve prim sistemi daha çok teşvik edici şekilde değiştirilecektir. 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde sanayi sektöründe ulaşılan sonuçlar şöyle görülmektedir. 

1965 fiyatları ile 
G S M H Sanayii Sektörü 

Yıllar 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Milyar 
Tl. 

61.882,8 
66.648,3 
69.910,3 
73.127,1 
79.536,7 
85.405,2 

Artış 
oranı •% 

—. 
7,7 
4,9 
4,6 
8,8 
6,2 

Milyar 
Tl. 

8.993,5 
9.716,3 

10.551,9 
11.491,0 
12.628,6 
14.195,9 

Artış 
oranı % 

— 
8,0 
8,6 
8,9 
9,9 

11,7 

Gelişme hızı yönünden plânın beş yılda ortalama yıllık gerçekleşmesi oranları da. şöyle görülmektedir : 
Sanayi 

G S M H sektörü 

Plânda öngörülen % 7 % 12,3 
Gerçekleşen % 6,6 % 9,6 
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1965 fiyatları ile beş yıllık toplam yatırım ile imalât sanayii yatırımı hedefleri de bunların resmî ve özel sektörler itibariyle gerçekleşme durumu 
da şöyle görülmektedir. 

1965 fiyatları ile milyar Tl. 
Gerçekleşme % 

Plân hedefi Özel Kamu Toplanı Gerçek 

Toplam yatırım 68.051,0 29.611,0 34.051,7 63.662,7 93,55 
İmalât sanayii yatırım 11.510,8 8.065,5 3.736,5 11.803,0 102,53 

Hanayı sektörü için öngörülmüş yatırım miktarlarını % 102,53 seviyesinde gerçekleştirmeye rağmen, yine plânda bu sektör için tahmin edilmiş 
olan % 12,3 sanayii kalkınma hızının % 9,6 olarak tahakkuk etmiş olması, yeni hizmete girmiş tesislerin tanı kapasite ve verimle çalışmalarının ancak 
bir iki sene sonrasında elde edilebilmesinden ve plânın hazırlanmasında % 12,3 rakamının dayandırıldığı istatistiki bilgilerinin yetersizliğinden ve 
nihayet bunların değerlendirilmesindeki iyimser davranıştan, ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Filhakika, 2 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânında daha sıhhatli rakamlara ve realist değerlendirilmelere dayanılarak sanayi sektörü gelişme hızının 
ancak % 11,1 olması uygun görülmüştür. 

Bu sonuçların alınmasında .Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde sanayi sektörü ile ilgili olarak uygulanan başlıca, tedbirler şımkır olmuş
tur. 

1. Yatırımlarda yerli mamuller kullanma yönetmeliği, 
2. Montaj sanayi talimatı, 
3. Yatıran indirimi, 
4. Gümrük vergi ve resimlerinin değiştirilme,,!, 
5. Yatırım mallarının gümrük vergi ve resimlerinin taksitleudiıvlmesi, 
6. Dahilde üretilen ve yatırım malı niteliğinde olan malların İstihsal vergilerinin taksitbindirilmesi, 
7. Kota sistemi ve ithal yasaklamaları, 
8. İhracatta vergi iadesi sistemi, 
9. Merkez Bankası reeskont kredilerinin öngörülen sanayi dallarına selektif olarak uygulanması, 

10. İhracatçılara ihraç edilen sınai mamullerin bünyesine giren ve kamu sektörü tarafından üretilen hammaddelerin dünya fiyatlarından sağlan
ması, 

11. İhracatçılara ihraç, edilen sınali mamullerin bünyesine giren ithal malı ham ve yardımcı maddeler için ek döviz tahsisi 
12. İhraç için üretilen sınai mamullerin üretiminin düşük faizle finansmanı, 
13. Azalan bakiyeler usulü İle amortisman. 
B) ikinci Peş Yıllık Kalkınma Plânı : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân dönemi için teshil, edilmiş bulunan stratejide sanayi ile ilgili, esasla;- şöyle ozef.lenebi.lir : 

http://taksitlendi.ril.mesi
http://ozef.lenebi.lir
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a) Bu dönemde gayrisâfi millî hâsılanın % 22,5 mm yatırımlara ayrılması suretiyle ortalama yıllık kalkınma hızının yine % 7 oranında gerçek
leştirilmesi öngörülmüştür. 

b) İkinei Beş Yıllık Kalkınma Plânında, yine karma ekonomi kuralları göz önünde bulundurulacak ve plân kamu sektörü için, emredici, özel 
sektör için ise yol gösterici ve destekleyici, fertlerin teşebbüs gücünü'meydana çıkarıcı ve geliştirici nitelikte olacaktır. Her iki sektör birbirini ta
mamlayıcı şekilde geliştirilecektir. 

c) Bu dönemde sanayiin, ekonominin sürükleyici sektörü seviyesine gelebilmesi için bu sektörde, yılda ortalama % 11,1 gelişme sağlıyacak şe
kilde yatırımlara gidilecektir. 

d) 1968 - 1972 yıllarını kapsıyacak olan bu donemde plânlanan 34,3 milyarlık gayrisâfi millî hâsıla artışının % 38,6 sı imalât sanayi gelişmesin
den sağlanacaktır. Bu amaçla yapılacak yatırını, Birinci Plân dönemindekinin bir kat fazlası ile 25 milyarı bulacaktır. 

e) Yatırımlarda bölgelerarasında dengeli gelişme, fırsat eşitliği, müterekki vergiler ve iktisadi istikrar tedbirleri ile millî tasarruflar artırılacak 
ve sosyal adalete uygun bir gelir dağılımı gerçek] eştiril enektir. 

f) Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağlılığı zamanla azaltılacak ve gayrisâfi millî hâsılaya oranla % 2 çevresinde tutulacaktır. 
3. Hükümet programında sanayi sektörü ile ilgöli esaslar : 
a) Hızlı sanayileşmeyi sağlıyacak en uygun iktisadi politikaları ve teşvik tedbirleri uygulanacaktır. 
b) Karma ekonomi kuralları içinde güçlü ve hızlı bir sanayileşme programı yapılarak, genel olarak uluslararası ticaret koşullarında uzak 

rekabet gücünden yoksun birtakım üretim birimleri yaratılmıyacaktır. 
e) Sınai mamul ve yarı mamul ihracatını çok güçlendirecek işletmelerle ilgili sanayileşmeye gidilecektir. 
d) Ağır teçhizat ve fabrikalar imal eden sanayi tesisleri, harb sanayii, elektronik sanayii, gemi yapım sanayii, demir - çelik sanayii ve petro-

kimya sanayiinin geliştirilmesi için büyük projeleri en kısa zamanda uygulama safhasına konulacaktır. 
e) Sanayileşmenin Önşartlarından biri de yaVırım kredisidir. Bunu gerçekleştirmek üzere bir Kalkınma Bankasının kurulmasına teşebbüs edile

cektir. 
f) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak millî hedefi çizgisinde teknolojiye çok büyük öncelik verilecek, teknolojik gelişmelerin takip ve uygu

lama görevi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yerine getirilecektir. 
4. 1972 yılı programında yer alan temel projeler : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1972 yılı programında sanayileşme hedeflerinin gerçekleşmesi bakımından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

ile ilgili büyük projeler şunlardır : 
a) Demir çelik projeleri : 
(Üçüncü Demir - Çelik) ve (Ereğli Demir - Çelik Tesislerinin tevsii) projeleri devam etmektedir. Ayrıca Karabük Demir - Çelik İşletmelerinin 

tevsii' ile uzun vadeli demir - çelik projesi etütleri, demir alaşımları projesi ele alınmaktadır. 
b) Kâğıt projeleri : 
Çaycuma kraft kâğıdı ve Aksu mihaniki hamur ve gazete kâğıdı tesisleri 1970 yılında Dalaman sülfat selülozu ve yazı tabı kâğıdı 

tesisi 1971 de tamamlanmış ve işletmeye alınmıştır. 
1972 yılında Antalya kraft kâğıdı, Afyon saman ve beyaz kamış selülozu ve Balıkesir beyaz sülfat selülozu projelerinin program dâhilinde 

yatırımlarına devam edilecektir. 
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e) Simi gübre projeleri : 
Samsun gübre ve Elâzığ gübre tesisleri 1970 yılında isletmeye geçmiştir. 
Akdeniz gübre tesisi tamamlanmış işletme tecrübelerine başlamıştı!', 
Sanısını projesinin tevsii devanı etmekte ve Marmara gübre, kompleksi projesi için teklifler alınmış ve takat DPT ea bu projenin ertelenmesi 

ileri sürülmüş 1972 yılı programında, tahsisat konmamıştır. Memleketin ihtiyacı yününden projenin biran evvel tahakkuk safhasına getirilmesi 
uygun olacaktır. 

d} Ağır sanayi tesis projeleri : 
Ağır teçhizat imâl edecek sınai teçhizat, dizel motor fabrikaları ile dişli ve dişli kutusu projelet i yatırımlarına. 1972 yılında, başlanacaktır. 

5. Bakanlık dairelerinin çalışmaları : 
Bakanlığın merkezde genel idari hizmetlerini, her bakanlıkta, olduğu gibi Teftiş Heyeti Reisliği, (ir.kuk Müşarvirliği, Savunma Sekreterliği, 

Zatişleri Müdürlüğü, Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü kendilerine düşen bölümlerde yürütmektedirler. Bunlara ilâveten : 
İlmî Araştırma ve Geliştirme Kurulu : 
Milletlerarası kuruluşların çalışmalarını takibe imi iş, yabancı ülkelerle ilgili teknik ve ekonomik enformasyon, işlerini yürütmüş, teknik bilgi is

teklerini karşılamış, Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Teşekkülleri araştırma ünitelerinin faaliyetlerini takip ve koordinasyonunu temin etmiş ve 
Bakanlığa çeşitli kaynaklardan, gelen raporları in (elemiştir. 

Yurtiçinde ve yurt dışındaki vatandaşlarımızın yatırım talepleri ile ilgili müraeaatleıini değerlendirmeye çalışmıştır. 
Ayrıca, müteşebbise yardımcı olabilmek ve yatırım yapma arzularının verimli, alanlara kanaiize {'dilmesini sağlamak amacı ile de, Diyarbakır, 

Simav, (Jülşehir, Bingöl, "Bitlis, Muş, Siirt, Afyon, Burdur, Denizli, Kütahya, Ağrı, Hakkâri, Yan, Kırşehir ve Niğde'nin ekonomik potan
siyellerinin ve kaynaklarının tesbiti 'için etütler yapmıştır. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri Merkez Kurulu : 
4.40 sayılı .Kanunla tesbit edilmiş olan sınırlar içinde Bakanlıkla ilgili kurumların murakabelerini yürütmüş, bu maksatla bahis konusu teşek

küllerin. iş programlarını aylık ve üç aylık raporlarını incelemiş Yüksek Denetleme Kurulunun yıllı!-; raporları ile ilgili işleri görmüş, teşekküllerin 
ürettiği temel mal. ve hizmetlere ait fiyat tarifeleri hususunda Bakanlığa, düşen isleri görmüştür. 

İnsan gücü - Eğitim. Kurulu : 
Bakanlığın 15 adet öğrenci bursu kontenjanı bulunmaktadır. 1970 yılında mevcut bulunan S burslu öğrenciye 1971 yılında 4 öğrenci daha 

katılmış bunlardan 5 i 1971 yılında mezun olmuştur. Halen 7 burslu öğrenci bulunmaktadır. 
Bakanlıkla ilgili kurumların fabrika ve. işletmelerinde 1971 yılı yaz döneminde 780 adet yüksek tahsil öğrencisine staj imkânı sağlanmıştır. 

1970 - 1971 mübadele mevsimi için Milletlerarası Teknik Stajiyer öğrenci mübadelesi Birliği Türkiye4 Millî Komitesi Teşkilâtı tarafından Bakanlığa 
ve ilgili kuruluşlara verilen 24 kiişlik staj yerinden 9 ıı kullaııılabilmiştir. 

197.1. yılında, muhtelif teknik yardım imkânlarından istifade suretiyle Bakanlıktan ve ilgili kuruluşlardan 56 eleman yurt dışına eğitim için gön
derilmiştir. 

İstihsale dönük eğitim, ihtiyaç etüdü konulu seminer düzenlenmişti!'. 
Bakanlık Teşkilâtında görevli müstahdemlerin bilgilerini artırmak gayesiyle, bir kurs tertibedilmişfir. 
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A) Sanayi Dairesi : 
Bu daire, 6973 sayılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kuruluş ve görevleri Kanununun 3 ncü madde (Fi) fıkrasında yazıl görevlerle, 
1705 sayılı Ticarette Tağşişin meni ve ihracatın 'murakabesi ve korunması hakkında Kanun, 
3003 sayılı endüstriyel mıamulâtm maliyet ve satış fiyatlarının kontrolü ve satışı hakkında Kanun, 
3284 sayılı bâzı maden hurdalarının dışarıya çıkarılmasının yasak edilmesi ve satınalıııması hakkında Kanun, 
6747 sayılı Şeker Kanunu, 
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu, 

ve diğer Gümrük ve dış ticaret mevzuatının gerektirdiği hizmetleri -. 

I — Dış ticaret ve işletmeler, 
II — Yatırımlar, 

III — Malî ve idari işler reis muaviterine bnglı gruplarla yürütmektedir. 
Sanayi Dairesi, Bakanlığın yıllık iş hacminin yarısına yakın kısmının çoğu ilgili kurumlardan görevlendirilmiş 35 i teknik toplamı 93 kişi ile yürütmek

tedir. Gelişen sanayi hizmetleri ahtiyaelarmı karşılıyabllecek bir teşkilâtlanmanın gerçekleşebilmesi için, 1327 sayılı Kanun ile değiştirilen 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu hükümlerine uyularak kadro çalışmaları yapılmaktadır. 

I — Dış ticaret ve işletmeler hizmetleri : 

a) Dış ticaret rejimi çalışmalarına katılarak yurt içinde kal'te, fiyat ve miktar bakımından yeteri kadar yapılan mamullerin ithali önlenmekte 
ve 'memleket sanayiinin ihtiyacı olan maddelerin ithal listelerinde yer alması sağlanmaktadır. 

29 . 4 . 1971 tarihine kadar sanayici kotaları ile Bakanlık emrinde olan LIB 11 den 14,8 milyon $ hk TLM listesinden 11 milyon $ lık tahsis ve
rilmiştir. Bu tarihten sonra, gerek resmî sektör gerek özel sektör tarafından yapılan müracaatlar incelemeye tabi tutularak görüşler Dış Ekono
mik İlişkileri Bakanlığına, intikal ettirilmiştir. 
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Bu müracaatların Dıiş Ekonıomik İlişkiler Bakanlığınca LIB II den 10,9 milyon $ lik TİM listesinden >8y9 milyon $ lik belgeye (bağlanması 'ger
çekleşmiştir. 

Yeni itJhalât rejimi Itatlbilkaitı dolayjsiyle Odalar Birliğince yapılaıgelmelkte olan işlerin ıbir kîsmı ıbu daire Ibaşkanlığmea yürütülmüş iş hacmi eski
ye aazaran artmıştır. Aynıca gümrük indirim ve ımuaıfiyet muameleleri yürütüldüğünden ıbu kısmın personel ile takviyesi 'zaruri olacaktır. 

Resmî sektör yatırımlarına ait 4)37 talep incelenmiş ve 38 milyon $ lik 'belge düzenlenmiştir. 
fb) .Standart işleri : lU!>"7!l yılında uygulanması meclbur'i standart sayısı 199 a yükselmiştir. Bu yıl içerisinde çeşitli sanayi/ mamullerinden 2 u2'98 

adedinin -sltandant ve ikalilte 'kontrolü yapılmıştır. 
ıc) Sanayi sicili işleri : 61948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereğince yıl içinde 2İ3I2 yeni işyeri tescil edilmiştir. 
Halen 91(5 i resmî sektıörden, 6 0212 özel sektörden toplamı 6 50İ7 müesise'se kayıtlı bulunlmaktadır. 
d) Ortalk Pazar ile ilgili 'çalışmalar : 24- . 3 . 119.68 tarih ve 6/97150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre teşkil edilen AET Koordinasyon ko

mitesine (bakanlık üye bul m m aktadır. Bu komitenin bakanlık koordinatörlüğünde teşdkJkül eden sanayi çalışma grupu, sanayicilerin AE!T ile ilgili 
liste değişikliği /taleplerini, AEİT ye (konsolide edilen % 35 lik liste ile ilgili şikâyetlerini incelemekte OECA nıaddeleri ile ilgili rejimin ıtesfoiti çalış
malarına AET ye geçiş donemi ve ,1/ . 9 . 1871 tarihinıdea itilbaren yürürlüğe (giren geçici anlaşma 'gereğince İktisadi Devlet Teşekküllerinin AET 
ilo reikalbet durumlarım tetkilk, sanayi mamullerinin ihraç potansiyelini devamlı olarak takifbetmek, AET ile ihracat ve itlhalâltm seyir çalışmalarını 
yapmıştır. 

II - Yatırımlar : 
Yatırım (projelerinin ve lisans anlaşmalarının! dalha iyi tetkik ve kıymetlendiril me'sini sağlamak üzere ılÖ!7|l yıhuda 'kurulan sulbe kadro (bakımın

dan takviye edilerek lisanls an1!aşmalarının en faydalı sekilide hazırlanma'sına gayret 'edilmiştiı\ 
Otomotiv montaj sanayiinlde firmaların imalât adetlerinin gerekse yeril i imalâJt oranlarının artması; için. çalışmalara devam edillmişltir. 
HÖIfi'9 yılında İB 31915, 19170* 'yılında da 10 0O0 adet .civarıtıda imal edilen tamta traktörü mevıcut taıle/bi karşılıyamadığmdan 197(1 yılında asgari 

1J6 000 .adet tarım traktörünün imalini sağlıyacak teidlbirler getirilmiştir. 
1970 yılında % 52ı olan döviz tasarrufu oraınanın '19172 yıb sonuna kadar % '60 a ulaştırılması için tarım traktörü -ve kamyon, kamyonet ile ilgili 

çalıışmalar yapı 1 muştır. 
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Yıllar itilbariyle montaj sanayii döviz talsaırufu nisfbetİ 

Tarım traktörü 
Kamyon1 - kaımycoet 
Otobüs 
a) Şehirlerarası turistik tip 
ıb) 'Belediye tipi 
Radyo 
Pikap 
Sesafima cihazı 
Elektrikli traş nıalkinası 
Telefon santralı : 
a) Otomatik 
ıb) Yarı otomatik 
Yazı ve hesap makina'ları 
OtoSbü's şasisi 
Buz 'dıolalbı 
a) G-a'zb 
Ib) Diğerleri 
Asansör 
Eldktrik «süpürgesi 

İ9'64 
% 

:25 
20 
30 
— 
— 
35 
25 
20 
15 

20 
20 
20 
— • 

60 
—. 

— • 

40 
25 

mm 
% 

05 
30 
40 
— 
— 
40 
3*5 

'25 
120 

25 
25 
m 
— 
155 
—• 
— 
50 
30 

119,66 
«% 

40 
40 
55 
— 
— 
50 
45 
;34 
50 

130 
50 
'30 
— 
'70 
—• 
—• 
55 
50 

tt;967' 
% 

45 
45' 
65 
— 
— 
60 
55 
45 
60 

40 
160 
8!5 
30 
— 
70 
80 
1615 
'60 

'T9f68 
% 

50 
50 
70 
— 
— 
65 
;60 

.60 
60 

45 
,65 
40 
35 
— 
70' 
85 
70 
65 

19Ö9 
% 

50 
»2,5 
70 
— 
— • 

70 
105 
65 
•05 

50 
70 
— 
315 
— 
72 
90 

• ( * ) 

70 

1'970 
% 

52,5 
55 

m 
— 
• — • 

'75 
70 
70 
70 

55 
'75 
— 
40 
— 
75 
90 

— • 

75 

İSTİ 
% 

55 
55 
—• 
'75 
165 
'75 
'75 
70 
70 

'55 
'75 
45 
42,5 
— 

(*) 
(*) 
— 

(*) 

1972 
% 

55 
52,5 — 57,5 

— 
75 
67,5 
75 
80 
'70 
75 

55 — 60 
.80 
50 
50 
— 

•C) 
(*) 
— 

C) 

(*) Yerli imalât oranları (döviz tasarrufu oranı) % 80 in üstünde çıktığından montaj sanayii talimatı kapsamından çıkarılmıştır. 
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Televizyon imalinin yurt sathına yayılan yayın organizasyonu programına paralel olarak alıcı e ikaz imalinin de memleket ihtiyacı seviyesin
de temin edilenilmesi ve yerli muhteva oranının yükseltilmesi amacı ile ımnntaj sanayii kapsamı içine alınmıştır. 

Montaj sanayii talimatı tatbikatı icabı olarak 19^2 yılında realize edilecek: döviz tasarruf oranları ve bu sanayi kapsamıma giren kollarda ithal 
edilecek parçaları gösterir eleminasyon listeleri tesbit olunmuştur. 

Traktör ve otolmoitiv montaj kotalarından firmalara 23,6 milyon $l ık tahsis dağıtımı yapılmıştır. 
ötam'dbil montaj ve imaild için ithali lüzumlu parçalara karşılık 12 milyon $ lık tahsis firmalara tevzi edilmiştir. 
Asgari imalât adedi teslbitine başlanılmışı devalüasyon ve finansman kanunu ta.tbikatı ile serbesıt bırakılan kamyon satış fiyatları tesbitine 

gidilmiştir. 
Yeni yatırı'mlar için gerekli teknolojiyi temin maksadı ile yapılan lisans ve teknik yardım anlaşmalarından 1971 yılında 78 adedi işlem gör

müştür. 
RCD ortak aımaçlı projesi olarak poJİakrilonitril elyaf projesi, sodyum perborat, ferro krom projeleri tetkik edilmiş, R(JI) ülkelerine ihra«edi

lecek sınai mamuller üzerinde çalışnıalar yapılmıştı]'. 
III - Malî ve idari işler : 
Organize sanayi bölgeleri : 
Sanayi kurulmasında ve gelişmesinde önemli kolaylıklar sağlıyacak altyapı tesislerine hazırlatmak ve böylece organize sanayi bölgelerine yur

dun her yerinde dengeli bir dağılıma kavuşturmak amacı ile girişikniş olan çalışmalar yürütülmektedir. Şöyle ki : 

Manisa ve Konya organize sanayi bölgeleri inşaatı devam etmektedir. Manisa organize sanayii bölgesi için (23 358 780) TL, Konya organize sa
nayi bölgesi inşaatı için ise (10 361 000) Tl. kredi verilmiş olup her iki tesis de bu sene hizmete girecektir. 

Gıazfenltep ongapke sanayii bölgıeisli teisMeril keşiıf ımıailüıyettii (33 403 100) Tl. tejsbit «dilmiiş olup bııınun (30 062 800) Tl. sı kıiedi yolu ile Bakanlıikçıa taıaih-
hüdedilmiştir. (1 202 500) Tl. kredi de verilmiş ibulurmnaktadır. 

Ankara, Eskişehir, Erzurum ve İstanbul deri 'kösele sanayii organize bölgeleri tesislerine bu sen:; bağlanacak şekilde programlanmış 1972 ma
lî yılı Bütçesinin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünün 34,610 (Organize sanayi bölgesi yönetmeliği uyarınca organize sa
nayii böl'goleri kuracak müteşebbis teşekküllere yapılacak kredi yardımı için T. Halk Bankası A. Ş. de teşkil edilen fona yardım) maddesine : 

Tl. 

İstanbul Deri Kösele Sanayi Bölgesi için 20 000 000 
Ankara Organize Sanayi Bölgesi için 20 000 000 
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi için 10 000 000 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi için '5 000 000 
Erzurum Organize Sanayi Bölgesi için 5 000 000 

tahsis konulması gerekmektedir. 
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Ayrıca Antalya, Bartın, Diyarbakır, Elâzığ, İçel, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ da birer organize böl
gesi. kurulması uygun görülmüştür. 

Sanayinin finansmanı : 
6973 saydı Bakanlık Kuruluş Kanununda sanayi faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve teşviki .sanayi finansmanına ait esasları hazır

lamak ve bunları işler bir hale getirmek vazifesi verilmiştir. Bu hususu gerçekleştirmek üzere özel sektör sanayiinin işlet
me ve tesis kredisi ihtiyacını kısmen olsun temin etmek için diğer taraftan tesis edilmiş organize sanayi bölgelerinin 
âtıl kailmaması ve en kısa zamanda sanayi tesisleri ile doldurulması için Bakanlık 1972 malî yılı Bütçesinin (A/3) ser
maye teşkili ve transfer harcamaları bölümünün 34.630 (Özel sektör sanayiinin işletme ve tesis kredisi için tesis edilecek fona yardım) maddesi
ne (50 000 000) Tl. lık bir ödeneğin konulması uygun görülmüştür. 

B) Küçük Sanatlar Dairesi : 
Bakanlık Teşkilâtı Kanununda (Madde 3-H fıkrası) görevleri sadece «Küçük sanatlara, el sanatlarına ve imalâtçı esnafa mütaallik işleri mev

zuat hükümleri dal reisinde tanzim ve murakebe eder» cü/mlesi ile belirtilmiş olan bu daire hizmet konusunun en küçük iskân ünitelerine kadar 
bütün yurt sathına yaygın ve miktarı 4 milyon civarındaki vatandaşların hayatlarını kazandıkları bir çalışma alanı olduğunu göz önünde tuta
rak faaliyetlerini yürütmekte ve geliştirmektedir. 

Dairelerin hizmetleri şu konularda toplanabilir : 
L - Küçük sanayi ve site ve çarşıları kurulması, 

\i - Ekonomik çalışmalar, 
il.l - Eğitim çalışmalar], 
IV - Teşkilâtlanma ve mevzuat çalışmaları, 

[i - Küçük sanayi site ve çarşılarınım kurulması faaliyetlerine, Hükümet programını ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı J971 yılı. programınım 
icra plânı : 200 sayılı tedbiri ışığında devanı edilmiştir. 

a) .Şimdiye kadar 17 site ve çarşı tamamlanarak hizmete girmiştir. Toplamı 3 275 işyeri eden bu tesislerin maliyeti 93,6 milyon Tl. sı olup bu 
'miktarın % 35,3 ne tekabül eden 33 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, tahsis edilen kredilerle sağlanmıştır. 

ıl>) 1971 yılımda; 
—• Yeni başlıyan 4 siteye toplamı 5,3 milyon Tl. kredi tahsis ediıbniştri. 
Devam etmekte olan 31 siteye de 47,9 milyon Tl. kredi tahsis edilerek, bu yıl içinde sağlanan krediye göre 53 milyon Tl. nı bulmuştur. 
c) 1972 yılı içinde, inşasına halen devamı edilen toplamı 31 çarşı ve sitenin bu yılki programlarının tamamlanabilmesi için 101,2 milyon 

Tl. sına ihtiyaç vardır. 
Bu 31 site ve çarşının tamamlanarak hızını ete açılması için işe 1972 de 254 milyon Tl. lık bir krediye daha ihtiyacı alacaktır. 
Bahis konusu 31 tesisim toplam üstyapı keşfi 618 milyon Tl. dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sağlanması öngörülen kredi toplamı ise 

370,6 milyon Tl. dır. 
d) Ayrıca, 14 yerde sanayi site ve çarşısı kurulması için anket araştırması yapılmış, Bakanlığımıza verilmiş olan 10 küçük sanayi site ve çar

şısı projesi 'tetiklik >vie tiailısfe oluınjair>a!k tasdik edinmiştir. 7 küçük sanayi -şilte ve çıaırşısınıın taıtibıükat projeleri 5 yerin de avaıı projeleri hazırlanmıştır. 
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c) İnşalarına devam edilen toplam 31 çarşı ve site ile umumi hizmet tesislerinin 1972 yılı progrıcımilfarınıoı t'a}m(aımıl|aınja|bitllm)0di içlin (101 245 220) 
Tl. na ihtiyacoilduğundan bunun 1972 malî yılı Bütçesi (A/3) transfer harcamaları bölümünde 34.6:20 maddeye bu miktar ödeneğin konması 
ger ekm ektedir. 

II - Ekonomik çalışmalar : 
a) Esnaf ve sanatkârların çeşitli kredi ihtiyaçları büyük ölçüde Halk Bankası tarafından karşılanmaktadır. Bu kredilerim özellikle yurdun 

geri kalmış bölgelerinde ve daha çok sayıda esnaf ve sanatkâra ulaştırılması, şoförlere taşıt edinme ve tamir kredisi sağlanması için «Esnaf kre
dileri tanzim komitesi» ndeki çalışmalara katılan bakanlık 1971 yılı içinde 57 kredi müracaatından 36 adedini karşıılıyaJbilmistir. 

b) Küçük sanayici, sanatkâr ve esnafın yurt içinden sağlanan deımir, pik, saç, çimento, kömür, ağaç mamulleri ve kereste, iplik, boya ve 
benzeni haini ve yarı mamul madde ihtiyaçlarını tahsis ve dağıtımı gereğince yapılmaktadır. 

Ayrıca, özellikle Sümerbank ve Malkina ve Kimya Endüstrisi Kurumu fabrikalarında modernleştirme veya yenileme g-ibi sebeplerle ihtiyaç 
fazlası olarak satışa çıkarılan makina, teçhizat ve malzemenin öncelikle küçük sanayici ve sanatkârlara satılması, bir plân tedbiri olarak uygu-
lamma&tadır. 

Yurt içinden sağlanması mümkün olmıyan maddelerle alet edevat ve makinaların ithal kotalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrinde 
tahsisler kanulimaktadır. 1971 yılında bu miktar 3 milyon $ olarak tesibit edilmiştir. 

«) Küçük sanat ve el sanatları mamullerinin tanıtılması ve pazarlannıası için 1970 yılında, yurtdışında : Münih ve Floransa el sanatları fuar
larına, yurt içinde İzmir Enter/nasy'onel fuarlarına ilgili bakanlılk ve kurumların işbirliği ile katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yine bu yıl 
açılan Kıbrıs Fuarına (15 000) liralık yardımda bulunmuştur. 

Mamullerin tanıtılmasında ve pazar!anmasında temel unsuru teşkil eden «Kalite» nin yüksek bir değerde tutulaJbilmesi amacı ile, özellikle ih
raç mallarının arasın/da önemli yeri olan el dokuması hatlılar standardı hazırlanmış ve Türk kilimlerinin de standardımın. hazırlanması çalışma
larına devam edilmiştir, Ayrıca, havlu ve el de kusmaları standartlarının da hazırlanması için gerekli çalışma ve temaslar yapılmıştır. 

III - Eğitim çailışımaları : 
a) Küçük sanayi geliştirme merkezi Gaziantep Pilot Projesi : 
Birleşmiş Milletler ile Hükümetimiz arasında imzalanmış olan bir teknik yardım anlaşması gereğince kurulan ve 2 Eylül 1970 de faaliyete 

geçmiş olan Gaziantep küçük sanayi geliştirme merkezi, başlıca, organizasyon, kuruluş yeri secini, teknik bilgi, kredi sağlanması gibi meselelere 
çözüm yolu bulmak ve beınzeri önemli konularda eğitim pnograımları, seminerler tertiplemek suretiyle bu alanda örnek çalışmalar ortaya koymak 
gayesi ile kurulmuş olup merkez bu gayesini tahakkuk ettirehillmek için 1971 yılında faaliyetlerine; 

—• Merkez sal'onda, muhtelif seminerleır, konferanslar ve toplantılar tertibetmek, 
— Kredi kolaylıkları araştırması ile Gaziantep böljgesi sanayi potansiyel araştırması raporu hazırlamak, 
—• Ekonomik danışmanlık hizmetleri yapmak, 
—• İki model proje ve fizibilite raporu hazırlamak, 
— Tâli mütaahhitlik müessesesinin faaliyete geçmesi için Adana, Urfa, İzmir, Manisa, Bursa, Ankara, Eskişehir, İzmit ve İstanbul'da araştır

ma yapmak, 
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—• Küçük sanayicilere sevk ve idare, ekonomik ve teknik konularda 18 kurs ve seminer vermek, 
—• Küçük sanayi sitesi ve merkez tesisleri projelerini hazırlamak ve merkez binaları inşaatım ihale etmek, 
—• Site sahasının aplikasyonunu yapmak gibi çalışmalara devam etmiştir. 
b) Küçük sanayici pilot bölge eğitim çalışmaları : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Millî Eğitim Bakanlığı, T. Halk Bankası ve T. Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile birlikte, küçük 

sanayi işyerlerinde çalışan çırak, kalfa ve ustaların meslek edinme ve mes'lelkî tekâmül eğitimlerine bu yıl birinci dönemde 11 ilde ve ikinci dö-
demde 12 ilde devam edilmiştir. Bu eğitimden toplamı 3 830 kişi faydaslandırılmıştır. 

c) Küçük sanat kursları : 
Evvelki yıllarda olduğu gaibi, bu yıl da il ve ilçe merkezlerinde halıcılık, el dokumacılığı, Siirt sbattaniyeciliği, örgü işleri ve çorapçılık dalla

rımda sanat kursları açılmış ve bunlardan iyi ve pekiyi derecelerle mezun olanllara (Trikotaj hariç) maliyetinin 1/4 bedeli ile ve 4 yılda taksitle 
ödenmek üzere tezıgâih ve makimi]ar verilmiştir. 

1971 yılı içinde toplamı 3-2 kurstan 678 kişi mezun olmuş ve bunlardan 300 kişiye tezgâh ve makinaları sağlanmıştır. 

IV - Teşkilâtlanma ve mevzuat çalışmaları : 
a) Küçük sanayi ve el sanatları çalışmaları ile hayatını kazanan sanatkârların hammadde ihtiyaçlarını toptan, ucuza ve zamanında elde et

meleri ve mamullerini bir elden değeri ile satabilmeleri için «Küçük sanat kooperatifleri» kurmalarına yardım edilmiş. Bu amaçla 1970 yılında 
tabettirilen tip anasözleşmeler ve açıklamaları ilgililere dağıtılmaktadır. 

Bu kooperatiflere, istekleri yerinde incelenerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrindeki «Küçük Sanat Kooperatiflerini geliştirme fonu» ndan: 
— % 3,5 faizli ve üç yıla kadar vadeli tesis kredileri, 
% 'G faizli itki yıla kadar vadeli işletme kredileri verilmektedir. 
1971 yılında, 25 küçük sanat kooperatifine (293 950) Tl. tesis ve (2 275 000) T], da işletme kredisi olmak üzere ce'man (2 668 950) Tl. lık 

kredi açılmış olup bu miktar ilgili kooperatiflere ödenmiştir. 
b) Esnaf ve küçük sanatkâr derneklerinin, birliklerinin federasyonlarının ve konfederasyonunun kuruluş ve görevlerinin 507 sayılı Kanunla 

düzenlenmiş olduğu yüksek malumlarıdır. 1964 yılından beri uygulanan bu kanunda görülen aksaklıkların düzeltilmesi için 1970 yılında hazırlan
mış olan tadil taisarısı T. B. M. M. gündemine alın YI ası sağlanmıştır. Ayrıca esnaf ve sanatkârların sosyal sigorta kapsamına alınmasını öngören 
kanunun çıkarılması sağlanmıştır. Çıraklık, kalfalık ve ustalık kanun tasarısı da son şeklini alarak T. Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş
tir. 

C) Plân vte Koordinasyon Dairesi Reisliği : 
Plân çalıgmalaırınm düzenlenmesi, uygulamanın plân ve yıllık programlardaki esaslara uygunluğunun sağlanması, kalkınma plânlarına yardım

cı çalışmaların yapılması maksadı ile Bakanlığımızca Plân ve Koordinasyon Dairesi makamının mucibi ile kurulmuştur. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili teşekküllerin 1971 yılı programında yer alan ve bu dilimdeki tutarı (2 072 033 000) Tl. olan 68 adet 

yatırım projelerinin (toplam proje bedeli (14 555 615 000) Tl.) termin plânlarına uygun olarak gerçekleşmelerinde alınması gereken tedbirlerle 
tatbikatta ortaya çıkan ve yatırımın normal seyrini aksatıcı müşküllerin hallinde Bakanlıkça tevekküllere yardımcı olunmuş, dar boğazların gi
derilmesi hususunda ilgili yetkili mercilerle koordinasyon sağlanarak gerekli imkânlar temin olunmuştur. 
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1971 yılı icra plânında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yer alan 58 adet tedbirle alâkalı kurumlarla işbirliği sağlanarak ça
lışmalar yapılmış ve tedbirlerin uygulamasında gayret sarf edilmiştir. 

İSİ No. lu tedbirde öngörülen Türkiye'de bir demir - çelik birliğinin kurulması çalışmaları yürütülmüş, kuruluş tasarıları hazırlanmıştır. 
11)71 yılı programının uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonu hususlarında Bakanlığa tereddübeden çalışmalar yapılmış ve alâkalı raporları 

Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiştir. 

D) lUluslararaJsı işler Dairesi Reisliği : 
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların, uluslararası kuruluşlar ve yafbancı ülkelerle olan ilişkilerini yürütmek ve bu alanda gerekli koordinasyonu 

sağlamak üzere 1971 yılında Uluslararası İşler Dairesi Maka/m Mucibi ile kurulmuştur. 
Daire uluslararası kuruluşlar olan Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilâtı, 

Ortak Pazar ve Avrupa Yatırım Bankası ile lüzumlu ahvalde temasları sağiamaikta bu arada Dünya Bankasından kredi alınması düşünülen 
Antalya Knaft Kâğıdı Projesi, İstanbul Et Kombinası Tesisleri içiin içte ve dışta koordinasyon sağlanmış. Ayrıca otomotiv sanayiinin problemle
ri inceletilmek üzere; bir uzman davet edilmiş, ayrıca Dünya Bankasının sanayi sektörüne verebileceği krediler için. gerekli projelerin hazırlatıl
ması hususunda ilgili daire ve kurumlarla temas;1, başlanılmıştır. 

Organize sanayi bölgeleri ve sitelerinin dış finansman ihtiyacı için hazırlanan proje Avrupa Yatırım Bankası yetkililerine tetkik için tevdi 
olunmuştur. 

Teknoloji transferi konuşumda OECD içerisinde başlatılan çalışmaların devamı uygun görülmüş ve Lizbon'da yapılan ikinci toplantıya Ba
kanlıktan bir temsilci gönderilmiştir. 

Ortak Pazar üyelerinin bâzı Avrupa ülkeleri ile birlikte bilimsel ve teknik işbirliği alanındaki çalışmalara ülkemizin do katılması uygun görül
düğü ve bu konuda koordinatörlük görevi Bakanlığa verildiğinden görev çevresi dâhilinde çalışmalar yapılmaktadır. 

UNDP fonları kullanılarak 16 kişilik bir işçi temsilcileri grupu bir ay süre ile isviçre, Almanya ve Norveç'te işçilerin yönetime iştirakleri ko
nusunda uygu!amaları görmek üzere bu ülkelere gönderilmeleri sağlanmıştır. 

Orta - Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde, sınai tesis kurana (Çimento, şeker fabrikası, et kombinası) olanaklarımıza pazar araştırmaları yapıl
maktadır. 

Haşhaş ekiminin yasaklaramasından sonra ikame muin vo gelir kaynaklarının bulunması için ABD uzmanları ile birlikte yapılan çalışmalar 
neticesi haşhaş üreten illerimizde uygun sanayi tc-û'Sİmi tesibit ol ummuş ve teklifler yetkili makamlara sunulmuştur. 

Almanya'daki işçilerimizin meslekî eğitimleri ve yurda dönünce küçük işletmeler kurmaları için iki memleket arasımla imzalanmış bulunan bir 
anlaşma gereğince yapılan hazırlık çalışmalarına iştirak edilmiştir. 

Ayrıca kirli hayanın ve pis suların temizlenmesi için çevre soranları çalışmalanua. da. iştirak olunmaktadır. 

E) Bütçe Ünitesi Dairesi : 
15 . 7 . 1970 tarih ve 7/955 sayılı Kararname il o B'akanhğıuıızida kurulan Bütçe Dairesi aşağıda. sayılan teme! .«.vörevleri yapmaktadır 
1. Bakanlık hizmetlerini ilgili dairelerce programlara bağlanmasını sağlar. 
2. Hizmetlere plân ilkelerine, uygun önce İlik verilmesini temrin eder. 
o. IIizime.tl.ei" arasında ted^ahülleri önler. 

http://IIizime.tl.ei
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4. ödeneklerle hizmetler arasında sıkı bir maliyet ilişkilinin kurulmasmı sağlar 
5. İsrafı önleyici tedbirleri plânlar. 
•G. Ek ödenek ve aktarma işlemlerine meydan verilmemesini temin için gerekli t'/lhiı I :•:.' alır 
7. Plân uygulamasının fizikî sonuçlarını denetleyip değerlendirir. 
8. Pnagnam dâhilinde bütçenin (program bütçe) yapılmasını temin eder. 

F) ıSmaiı Mülkiyet Müdürlüğü : 
ilöre.yi, fikrî hakları teşkil eden yeni buluşların ve sınai hakları teşkil eden markılarm mevzuatın belirtildiği usullerle kayıt ve tescili suretiyle 

korunmalarını sağlamaktadır. 
Sanayide tatbik kabiliyeti ve yenilik niteliği 'bulunduğu tcsbit edilen buluşlar için 1879 tarihli Kanun hükümlerine göre, tescili mütaakıp, bir 

(ihtira beratı) verilir. 15 yıl süre ile yeni buluş sahibinin fikrî haklarını koruyan bu berat, gerekli şartlar içinde yenilenebilir, böylece süresi 
uzatılmış olur. 

1971 yılında 17 millî 507 yabancı ve topilam olanak 521 berat tescili yapılmıştır. 
İki hizmetin yürütülmesinde uygulanan mevzuatın ve uluslararası anlaşma metinlerinin 1879 yılına kadar geriye uzanan tarihlerin gereklerine 

göre hükümler taşıdığı göz önünde bulundurulursa, sanayileşmenin' bugünkü aşamasında memleketimizin sınai mülkiyet konularındaki ihtiyaçlarını, 
mevcut mevzuatın karşılıyamıyacağı kolayca kabul edilir. 

Markaların tescili. 12 Mart 1965 te yürürlüğe giren 551 .sayılı Kanun ve bu kanunun uygulan, misi ile ilgili yönetmelik esaslarına göre yürütül
mektedir. 

1971 yılında 62 millî 1 109 yabancı olmak üzere toplam 1 171 marka tescil edilmiştir. 

6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının personel durumu : 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1957 yılında kuruluşundan beri geçen süre içinde, kanunun, tâyin ettiği görevleri yeterince yapabilmesini 

önldyen en büyük sebep, yeni Devlet Memurları Kanunu ile ortadan kaldırılmış olan eski personel rejimi olmuştur. 
Gerçekten de bu süre içinde Bakanlık kadrolarına yüksek tahsilli, yeterli ve özellikle teknik personel atanması mümkün olamamıştır. Hizmet 

ihtiyacı, hemen daima bağlı - veya ilgili - kurumlardan maaş alan elemanların bâzı formüllerle Bakanlıkta görevlendirilmesi yolu ile sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

Vazifeye asaleten atanma yerine bu türlü görevlendirmelerin yarattığı idari sakıncalar hizmet verimimde ve seviyesinde daima kendisini hiısset-
tirmiş ve sanayileşmenin beyni olması gereken Bakanlığın, lıiycrarşik kuruluş kademelerinde birbiri ardından yetişen bilgili ve tecrübeli kadrolara 
ve dolayısıyle gelişen bir sanayiin sevk ve idare sistemine ve geleneğine ulaşmak mümkün olamamıştır. 

Halen Bakanlığın 592 adet kadrosu mevcudolup Balkanlığa bağlı ilgili teşekküllerden 117 adet personel Bakanlıkta 440 sayılı Kanunun geçici 
8 nci maddesine göre çalıştırılmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrosuz eleman çalıştı rılamıyacağından bu elemanlar için gerekli kadrolarla birlikte Bakanlığa 
verilen yeni görevler dolayısıyle teşekkül ettirilecek yeni ünitelerin fonksiyonlarını yapabilmeleri bakımından ihtiyaç duyulacak kadroların tesbi-
ti ile bunların temini zaruri olmaktadır. 
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7. SaJmayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili kurumla* : 
I - Sümerbank : 
Bünyesinde çeşitli imalât bulunduran bu teşekkül dokuma ve giyim sektöründe gelişen memleket ihtiyaçlarına paralel olarak mevcut tesisi erini 

nıodernize e'tmek ve yenilemek, bu suretle üretimi artırmak ve ihracatı geliştirme çalışmalarına girmiştir. 
Meımle'ketimizde selülraik elyaf üretici tek kuruluş olan Gemlik Viskon Tevsii Müessesesi yapılmakta olan tevsiatla bile iç piyasa ihtiyacını kar-

şılıyamaımaiktaıdır. 
Genel müdürlük 1972 - 1977 döneminde ikinci bir tevsiata gidecektir. 
Dericilik kolunda PVC ayakkabı imalâtı ve benzen tipte yeni imalâta gidilmesi programlanmıştır. 
'Seramik sanayii kolunda yardımcı tesisleri Elektro porselen ünitesinin tevsii ve sofra eşyası ünıitesinin modernizasyonu ele alınmıştır. 
Pişmiş kilden gereçler sanayii bölümünde Konya Krom Magnezit, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasının tevsii ve cevher zenginleştirme tesisi prog

rama alınmıştır. 

II - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu : 
öncelikle her türlü millî savunma ihtiyaçlarını kairşılam aktadır. İhtiyaç dışı gücü ile de piyasa ihtiyaçlarına yönelen kurum çeşitli makina ve 

tesisler yönünden memleketin ihtiyacını karşılamaktadır. Bu anada bir kısım üretimini ihrncetımektedir. Gerek tesislerinden istifade oranını artır
ma ve gerekse yeni yatırımlarını hizmete açmak suretiyle üretim güdünü her yıl yükseltmektedir. 

Memlekete vasıflı çelik ihtiyacının % 40 ı halen/ kurumca karşılanımaktadır. İhtiyacın artmasına paralel olarak kapaitisenin artımına gidilecek
tir. 

Başlanigıç kapasitesi 28 000 t /y olan çelik çekme boru fabrikası 1972 de 10 000 ton üretimle işletmeye alınacaktır. Fabrikanın kapasitesinin 
1975 te 78 OOO tona ulaşacak şekilde tevsii plânlanmıştır. 

Yılda o 000 adet dokuma tc:<;gâlıı 300 adet iplik eğirme makina imal kapasiteli tekstil m akmaları fabrikası tevsii yatırımına devam olunacak
tır. 

Türkiye'de imal edilen edilecek traktör ve otomobillerin aktarma organlarında kullanılan dişlilerin, motor zaman dişlilerini imal edecek 
tesisle, ağır sanayi teçhizatım büyük ölçüde imalini öngören ağır makina ve teçhizat sanayi tesislerine, yılda (50 000 adet 20-260 B. G. takatli dizel 
motoru imal edecek sanayi tesisleri yatırımına başlanacaktır. 

III - Demir ve Çelik İşletmeleri : 
Memleketimiz ihtiyaçlarına paralel olarak demir ve çelik üretimini artırmak maksadı ile mevcut tesislerin tevsii plânlanarak programla 

alınmıştır. 
Üçüncü Demir - Çelik Tesislerinin program dâhilinde gerçekleştirilmesi çalışmaları devam etmekte ve tesislerin 1974 yıl unda işletmeye alın

dıktan sonra kapasitesinin. 2 milyon t /y a çıkarılması için yapılan çalışmalar tamamlanmak üzeredir, 
Mevcut ve kurulmakta olan tesislerin memleket ihtiyacını karşılıyamaması sebebi ile ilk kademede yılda 5 milyon ton ikinci kadunede yılda 

10 milyon ton istihsal sağlamak üzere Dördüncü Demir - Çelik tesislerinin etüdüne devanı, edilmektedir. 
Çelik üretiminde en önemli yardımcı hammad .İçlerden olan fer no mangan, t'crro silis ve elektrikli pik fırını çalışmalarına başlanılmış t'erro silis 

tesisinin 1972 yılımda kuruluşuna geçilmesi programlanmıştır. 
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IV - T. Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi : 
Yeni tesislerin işletmeye alınması sebebiyle 197.1. yılında kâğıt ve karton üretimini 193 000 000 tona yüksölmişttir. Muğla Dalaman Tesisleri bitiri

lerek tecrübe işletmesine yıl içerisinde alınmıştır. 
Antalya Kraft Selüloz ve Kraft Kâğıdı Tesisleri, Balıkesir Beyaz Sülfat Selüloz ve Yazı Tabı Kâğıdı tesisi ile Afyon Beyaz Kamış Saman Se

lülozu Tesisleri yatırımlarına devam olunacaktır. 

V. T. Şeker Fabrikaları A. Ş. : 
Eski fabrikalarının modernleştirilm esini ve bâzılarının tevsiine devamı edilmektedir. Bu suretle Şeker Sanayiinin üretim kapasitesi iç tüke

tim seviyesine uygun olarak tedricen artırılmaktadır. Küspe kurutma tesisleri de inşa edilmekte olup, önümüzdeki yılılarda kıymetli hayvan yemi 
olan küspe, kurutulmaya ve değerlendirmeye başlanacaktır. 

Uzun vâdede memleketin gıda sanayii ve buna ilişkin tarımsal faaliyetine daha büyük ölçüde katkıda bulunmak amacı ile bitkisel yağ sanayii, 
et sanayii, şekerli mamuller sanayii, şeker fabrikalarının yan ürünlerini değerlendiren sanayi kolları ve yem sanayii, sahalarında faaliyet gösteril
mesi uygun görülmektedir. 

VI - Çimento Sanayii T. A. Ş. : 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. bağlı 13 fabrika da 1971 yılında 3,2 milyon ton çimento üretilmiş olup bunun 2,8 milyon tonu iç. piyasa

da, 268 570 tonaı dış piyasada satılmış ve 8 274 ton da stokta kalmıştır. 
400 000t/y tevsii kapasiteli Gaziantep Çimento Fabrikası ile 330 000 t /y kapasiteli Aşkale Fabrikası yıl içinde işletmeye alınmıştır. 
Karına teşebbüslerden Mardin, Ünye, Bolu Çimento Fabrikaları için orta vadeli kredi sağlanarak inşalarıma devam edilmektedir. 
Niğde Fabrikası yatını ularına devanı edilecek, Pınarhdsar ve Balıkesir Fabrikaları tevsiıleri finansman temin edilememesi sebebiyle DPT da 

ta;>vibiyle •ertelenmiş bulunmaktadır. 
İç ve dış piyasanın beyaz çimento talebi ile hailen ithal edilmekte olan renkli çimento ihtiyacını karşılamak üzere Çanakkale sahil bölgesinde 

bir tesisin kurulması için yine aynı bölgede prefabrike inşaat elemanları inşa edecek bir tesis için etütler yapılmaktadır. 
Çıplak çimento ve. karılmış beton kullanılma nura rcalizasyonu için gerekli araştırmalar yapılacaktır. 
Hükümeılce tes/bit edilen, fabrika satış fiyatlarına rağmen Marmara Bölgesinde çimento satış fiyatlarımda zaurıan zaman suni olarak yaratılan 

dalga!anım!an. önlemek mksadı. ile bu bölgede kamu teşebbüsüne ait bir çimento fabrikası tesisine ait etüt yapılmaktadır. 
VH - Azot Sanayii T. A. S. : ' • 
Memleketin gübre ihtiyacını teminle yükümlü Azot, Sanayii 197! yılında 170 000 ton c/c 2'fi azotlu, 60 0-00 ton % 21 azotlu, 79 000 ton trip-

le süper fosfat, 5 900 ton normal süper fosfat, 76 0(K) ton amonyum sülfat imal etmiştir. 
Elâzığ süper fosfat tesisleri tecrübe çalışmalarına alınmış olmasına, rağmen asit teminindeki güçlükler nedeni ile normal bir istihsale geçeme

miştir, 
•Samsun gübre tesislerinde yılda 220 000 ton kapasiteli !>AP tesisleri Yatırımlarına devam ('itilmektedir. 
Sonuç : 
Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerinden Çimento ve Azot Sanayii A. S. dışındakiler kâr sağlamaktadır. 
Hepsi sermaye yetersizliği çekmektedir. Bunun 'için gerek sermaye artırımı ve gerekse kuruluş kanunlarının çıkmasını beklemektedir lor. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına lbağflı teşelkkuleirin 
Kâr - Zamr durumları 

Teşekküller 

Sümerbank 
M. K. E. Kurumu 
T. Demir - Çelik İsletmeleri 
BEKA 
Şeker Fab. A. Ş. 
T. Çimento San. T. A. Ş. 
Azot Sanayii T. A. Ş. (**) 

Program 

141,0 
126,3 
35,0 
82,0 
67,6 
66,7 

- 4,7 

1969 

Fiilî 

69,0 
67,4 

129,2 
116,7 
55,9 
26,8 
51,3 

Gerçek
leşme :%] 

49 
53 

368 
142 

83 
40 
— 

Program 

116,6 
134,5 

34,0 
105,1 
75,6 
27,6 
27,9 

1970 

Fiilî 

49,0 
38,5 

438,8 
30,1 
60,9 

- 7,0 
- :U 

(lerç. ek
leşme % 

42 
29 

1.290 
28,6 
80,(5 
— 
— 

Program 

74,0 
145,2 
515,0 

17,3 
77,6 
54,0 
4,3 

1971 
Fiilî 

(Tahmin) 

70,0 
81,5 

425,0 
80,0 
72,3 

- 5,7 
~ 1,2 

(Milyon 

Gerçek
leşme %' 

94,9 
56,0 
82,5 

462,4 
93,1 

— • 

27 1 

Tl.) 
1972 

Program 

52,8 
110,1 
348,0 
82,0 
78,7 
70,0 
27,0 

Teşekküller [Mamulün adı 

Sümerbank İMulıtölif 
M. K. E. K. > 
T. Demir - Çelik İşi. İngot (çelik) 
SEKA Kâğıt 
Şeker Fab. T. A. Ş. Şeker 
Çimento San. T.A.Ş. Çimento 
Azot Sanayii T.A.Ş. Gübre 

Öleii 

Sanıaıyi ve Teknoloji Bakanlığına Ibapı teşökküllelrin 
tİTretlim durumları 

Milyon Tl. 
:» » 

Bin ton 
» » 
» » 
» » 
» » 

Program 

1.623,0 
1,060,1 

575,0 
105,8 
600,0 

3.099,3 
492,2 

1969 

Fiilî 

1.433,0 
844,0 
612,4 
116,2 
501,3 

2.754,1 
253,7 

Gerçek
leşme 

88,3 
80,0 

106,5 
109,8 

83,5 
88,8 
51,5 

Program 

1.745,0 
1.096,9 

585,0 
133,9 
600,0 

3.249,6 
810,9 

1970 

Fiilî 

1.622,0 
919,8 
60ö,4 
133,6 
591,6 

2.680,6 
363,3 

Gerçek
leşme 

'yo 

93,0 
84,0 

104,1 
99,7 
98,6 
82,5 
44,8 

Program 

1.962,0 
1.220,4 

625,0 
226,6 
700,0 

3.728,2 
786,7 

1971 

Fiilî 

1.906,0 
1.010,8 

629,3 
193,2 
840,0 

3.157,3 
407,2 

Gerçek
leşme 

% 

97,1 
83,0 

106,6 
85,2 

120,0 
84,7 
51,8 

1972 

Program 

2.380,1 
1.200,0 

630,0 
278,6 
750,0 

4.026,0 
641,7 

(**) Yürürlükte olan kararnamelerle kimyevi gübreler maliyetlerinden düşük fiyatlarla satışa arz edilmekte ve aradaki fark Devlet tarafından 
sübvansiyone edilmektedir. Bu sebeple değerler gübre dışındaki mamullerin satışından ve sair faaliyetlerle ilgili kâr - zarar durumudur. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı teşekküllerin 
Yaltünım durumları 

Müessese 

Sümerbank 
M. K. E. K. 
T. Demir - Çelik 
SEKA 
Şeker Fab. T. A. Ş. 
Çimento San. T. A 
Azot San. T. A. Ş. 

adı 

Ş. 

Program 

128.600 
53.900 
66.800 

693.145 
59.824 
95.200 

153.500 

1969 
Fiilî 

harcama 

148.613 
44.204 

113.161 
690.337 

37.129 
103.000 
142.100 

Gerçek-
leşı me '%' 

115,6 
82,0 

169,4 
99,5 
62,1 

108,2 
92,5 

Program 

120.735 
46.180 

130.410 
441.620 
101.121 
92.400 
76.451 

1970 
Fiilî 

harcama 

139.389 
65.291 

269.270 
464.568 

57.005 
99.488 
91.000 

Gerçek
leşme •% 

115,4 
141,4 
206,5 
105.2 

56,4 
107,7 
119,0 

Program 

170.000 
172.000 

1.290.000 
180.425 

93.136 
117.500 
88.O0O 

1971 
Fiilî har
cama (*) 

93,8 
150.000 

1.200 XXX) 
210.000 

63.872 
61.300 
49.610 

(1000 Tl.) 

Gerçek
leş me % 

55,2 
90,6 
93,0 

116.4 
68,5 
52,2 
56,4 

1972 

Program 

349.981 
329.911 

2.624.085 
118.824 

96.825 
120.000 
169.801 

8. TeMiî ve tenıenniler : 

Kuruluş kanunu ve diğer mevzuat ile I >iıanci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlan ve Hükümet Programında yer alan es ahlardaki görevleri 
ve bunların yerine getirilmesi çabalan üzerinde yeterli bilgi vermeye çalıştığımız Sanayi ve Teiknoloji Bakanlığı için teklif ve temenni']erimizi 
arz ediyoruz : 

1. 6 yıldan beri bu Bakanlığın Bütçe raporlarında başta gelen dileğin «Bu günün ve yakın geleceğin samayi sektöründe yeterli bir yönetime 
imkân verecek bir Sanayi ve Te'knoolji Bakanlığı Teşkilâtı Kanununun öncelikle çıkarılması» olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Halen Bakamlıikta hizmetleri, bahusus kilit noktaları hizmetleri 440 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesine göre teşekkül e temi anılarına gördü-
rülmektedir. Bu durum hizmetleri aksatıcı görüldüğünden Bakanlığın yeni görevleri de nazarı itibara alınarak, yeni bir organizasyon içinde iste
necek kadroların sağlanması gerekmektedir. 

Bakanlık teşkilâtının hizrncltlerln fonksiyonel karakterlerine göre dairelere tertibi ve her Bakanlığın benzer görevleri içinde standart üniteler 
ve yetkileılle teçhizi ihtiyacı, bugünde bütün önemi ile devam etmektedir. Ancak bu çalışım anın, bir yönü ile Sanayi ve Teknoloji Balkanlığı ta
rafından ve fakait diğer yönü ile bütün Bakanlıkları kapsıyan idareyi düzenleme faaliyetleri çerçevesinde mümkün mertebe kısa sürede1 ya
pılması, bütçe ve personel reformlarının da başarısının ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. 

2. Yukarda arz edilen rapor metninde Sanayi Dairesi ile Küçük Sanatlar Dairesine ait bölümlerde önemi ve 1972 yılı için ihtiyaç miktarları 
belirtilen : 

(*) 1971 yılı fiilî rakamları (9 aylık fiilî + 3 aylık tahminî) toplamıdır 
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a) Organize sanayii bölgeleri tesisi •hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi ieiıı bütçenin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bö
lümünde 34.610 ncu madde de (1) Tl. olarak yer alan ödeneğin (60) milyon Tl. olarak tespitini, 

1)) ıSanaıyiimizdn kurulmasında ve özelli ilde. işletilmesinde ticari kredilerin ağır faiz yükünden bir ölçüde olsun kurtarılmasını sağlryacak 
düşük faizli, orta ve uzun vadeli kredilere kavuşturulması amaciyile, Bütçemin (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünde 34.630 ncu 
maddede (1) Tl. olarak yer alan ödeneğin (50) milyon Tl. olarak tespitini, 

e) İllerde ve gereken ilçelerde Küçük Sanayi Çarşı ve şilteleri kurulıması hizmetlerinin daha hızlı bir gelişme ile gerçek! oştirildb'ilımesıi için büt
çenin (A/3) serunayc tenkili ve transfer harcamaları bölümümde 34.620 rıei uıachlede (1) Tl. olarak yer alan ödeneğin (101 245 220) Tl. ola
nak tespitlini, 

id) Plân ve programlarda kooperatifçiliğin g el ist irilmesi lüzumu üzerimde hassasiyetle durul maktadır. 
Memlldketimizıdeiki ev ve el sanatları ile uğraşanların 'kooperatifleşmelerini teşvik, mevcutlarının geliştirilirrıesi için T. Halik Bankasında teş-

Ml edicin. Bakanlık emrindeki fona- (5) milyon Til. ödeneğin bütçemin (A/3) 8erımaye teşkili ve transfer harcamalları bölümüne madde açılarak 
konulması; 

e) /Mühendis!!er için fabrika içti eğitimi öngören UNLDO iş birliği ile yapılacak eğitim ve eği^m meıkezi teslislerinin yapılması için bütçenin 
(A/3) seıimaye teşkili ve transfer harcamaları bölümün/den madde açılarak (14) milyon. Tl. ödeneğin .konulması, 

0 Veya, yukarıdaki a, b, c, d ve e fıkralarında açıklanan ve toplamı (230 245 220) Tl. ödeneğin bahis konusu almaçlarımda kullanılmak kay-
diıyle, bu yıl uygulanan bütçe tekniği yünündengerokiyorsa, Maliliye Bakanlığı Bütçesinde yer alacak, bir fonda bulundurulması. 

3. Memlûk el t sathında en küçük iskân ünitelerine kadar yaygın, (4) milyon civarındaki vatandaş kütlesinin iş alanı olan küçük sanayi ve 
el sanatlarımızın gelişmesümi sağlamak ve sanatkâr1! arım izin temel sorunlarını önemli ölçüde iyi «üzümlere ulaştntmak aımaoiyle hazırlanacak 
Büyük Millet Meclisine intikal ettirilmiş olan : 

a) 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tadil tasarısının, 
b) Çıraklık, kalfalık ve ustalık kanun tasarısının, en kısa zamanda kanunlaştınimalarını, 
c) .Eli dokuma halıcılığın geliştirilmesi yönünden İşletme Vergisiriiden muaf tutulması, 
d) »Köylünün boş zamanını değerlendirmek ve öteden beri ekonomik sıkıntı içinde olan özellikle Orman Köylerimize bir yan gelir temin et

mek maksadı ve zeniğin Türk el sanatlarının yaşamasını sağlamak amaciyle bunların pazarlama 'iımkânlrını da yaratmak üzere; çeşitli kuruluş
larca halen aynı konularda yapılmakta oilan çalışın atarda personel israfını önlemek üzere, el ve ıov sanatlarının gel işti ri İm esimi önerecek çalış
maların tek bir kuruluşça yönetilmesi, 

4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1963 yıılmda ha'len bulunduğu binasına taşınır ve yerleşirken, tadilât, malzeme ve mefruşat için yaptığı 
bâzı masrafları, o zaman kendisine bağlı olan İktisadi Devlet Teşekküllerin e ödetmiştir. 

Şüphesiz, bu masraflar zaruri olmakla beraber bunların teşekküllere ödetilmesin! Yüksek Denetleme Kuralu. Kanun, usul ve teamüllere uygun gör
memekte ve bu işlemi yıllık raporlarında tenkid •etmektedir. 

http://tes.pM.ni
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Yıllardan beri ilgili teşekküllerin aktiflerinde «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımdan alacak» şeklinde gözüken ve tutarı (579 364,29) Tl. olan bu 
borcun tasfiyesi maksaıdiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1972 yılı Bütçesinde yeniden açılacak 36.350 (geçen yıllar karşilıksız borçları) mad
desine bu mikitar ödeneğin konulmasını ve Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde de (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İktisadi Devlet 
Teşekküllerime ve Grima Müessesesine olan borçları, başka bir bdlge arammalksızın bunlardan almaoak faturalara göre ödenir) ibaresinin konul
masını veya bahis konusu bu borç miktarının, karşılıksız Devlet borcu telâkki edilmesi halinde, Maliye Bakanlığınca ödenmesi için gerekli 
te<dbirin alınmasını; 

5. Özel seiktör sanayi yatınım ve üretimlerinin dest eklenmesi ve gelişmesinin sağlanması yönünden teşvik tedbirlerinin getirdliınesini, 
6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili İktisadi Devlet Teşeklkülllerinin çalışmalarında aranan kârlılık ve verimllililk temel unsurlarının 

gerçekleştirilebilmesinin, büyülk ölçüde bu kurumlanıl Yüce Meclise sunulmuş bulunan kanun tasarıları ile, 
a) iScrımaye yeteraizliklerinin. önlenmesine, 
b) Reıorganize edilmelerini, 
c) Personel rejimlerinin 657 sayılı Kanuna paralel özel kanunları ile en kısa zamanda düzenlenımesine, bağlı görülmekte olduğunu, 
Bunun dışında, kuruımlarm stok serdy elerinin 'yükselle seyrettim esinin önlenmesi suretiyle kârlılığın artırılmasına ve kaynak yaratıkmasına önemi 

verilmesini; 
Arz ve teklif ederiz. 

Raportör Raportör 
Aydın Milletvekili Erzurum Milletvekili 

Nahit Menteşe Rasim Cinişli 
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B *'ütıı Madde 

11.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Aylıklar 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği kargılıkları 

DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 

zammı 

1972 yılı için 
Hükümetçe îstenien Komisyonca kafbul edallen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

1 

145 003 

41 000 
3 000 
5 000 
95 000 
i 000 

.1 

1 
1 

12 000 

906 731 

12 000 

13 050 335 

2 088 197 

97 000 
4 000 
16 00O 

100 000 
2 000 

1 807 146 

62 050 
1 

ıe 

12 

915 

000 

540 

12 000 

13 650 335 

2 088 197 

97 000 
4 000 
16 000 
100 000 
2 000 

1 807 146 

62 050 
1 

12 000 

16 915 540 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDÜLLER 
12.6.10 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.840 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 752 002) 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı kuruluşları sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

— 899 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edüeaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 000 

421 
53 

50 

000 
000 

1 
000 

421 000 
56 000 

15 
1 

000 

761 723 1 177 004 1 177 004 

9 400 30 000 30 000 
00 000 225 000 225 000 

421 000 
56 000 

1 
15 000 

2 820 5 000 5 000 

1 1 
12 500 200 000 200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIRMA GÎLERLERÎ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ kesim toplamı 

13.510 Baikanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 Kira Ibedeli 

14.000 HÎZMET GIDERLERI 

GENEL YÖNETIMLE ILGİLÎ HÎZMET 
GIDERLERI 

14.110 Hülkümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yanığından korunma giderleri 

— 901 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyo'iuca kalbul 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam; 
Lire Lira Lira Lira Lira Lira 

347 500 

157 
170 
20 

500 
000 
000 

780 000 

400 000 
350 
10 

000 
000 

760 000 

400 000 
350 000 
10 000 

110 500 . 84 000 84 000 

34 000 

76 500 

869 050 

92 004 

9 000 

75 000 

67 003 

77 704 

9 000 

75 000 

2 567 003 

77 704 

1 1 1 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçie istenen Komisyonıca katbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıanu 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
gideıler 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

1 

92 001 

20 000 
72 000 

1 

— 

143 801 

1 

77 701 

20 000 
57 700 

1 
179 422 

L 

77 701 

20 000 
57 700 

.1 
229 422 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TAHLİL VE LABORATUVAR GİDER
LERİ 

16.210 Tahlil ve lâboratuvar giderleri 120 000 120 000 120 000 
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BÖH'un Madde Ödeneğin çeşidi 

TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 
Resim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
16.7.11 Bakanlık temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.780 Tören giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

— 903 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top!.am) 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

20 000 
1 

906 
2 202 
992 
143 

731 
850 
004 
801 

20 001 45 002 95 002 

25 000 
1 

20 000 
1 

75 000 
1 

20 000 
1 

3 800 14 420 14 420 

12 000 12 000 12 000 

16 915 540 16 915 540 
2 313 153 4 813 153 

77 704 77 704 
179 422 229 422 

3 357 386 19 497 819 22 047 819 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 Ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lina 

1972 yılı için 
Hükümetçe isten'en Komisyonca kalbul 'edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
21.320 Küçük sanayii geliştirme merkezi proje

sine yardım 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
23.320 Sanat modelleri satmalmması ve dağıtıl

ması 

HİZMET SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

3 000 000 

3 000 000 

200 000 

3 963 000 

200 000 

3 000 000 

200 000 

37 000 

110 000 

3 963 006 

147 000 

3 963 000 

37 000 

130 000 

3 963 000 

1.47 000 

3 963 000 

167 000 

963 000 

1.67 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 3 200 000 4 110 000 4 130 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.610 Organize Sanayi Bölgeleri Kurma Fonu 
Yönetmeliği uyarınca organize sanayi böl
geleri kuracak müteşebbis teşekküllere 
yapılacak kredi > a: dimi için Türkiye Halk 
Bankası Anonim Şirketinde teşkil edilen 
fona 

34.620 Küçük sanayi çarşıları ve siteleri kuracak 
kooperatif ve belediyelere yapılacak kredi 
yardımı için T. Halk Bankası A. Ş. de teş
kil edilen fona 

34.630 özel sektör sanayiinin işletme ve tesis kre
disi için Sümerbankta tesis edilecek fona 
(Tahsisler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir.) 

34.640 Küçük sanat koperatiflerinin geliştiril
mesi için T. Halk Bankası Anonim Şirke
tinde teşkil edilen fona 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 000 003 

20 000 001 

60 000 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topJamı 
Lira Lira Lira Lira 

80 374 763 400 003 

150 000 003 

25 000 001 

100 000 001 

20 000 001 

5 000 000 

150 400 003 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BlRLlK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.710 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Memurları 
Biriktirme ve Yardımlaşma Derneğine 
(Memurların öğle yemeklerine yardımda 
bulunmak üzere) 

35.770 Küçük Sanayi Geliştirme Merkezine yar
dım 

35.780 Mühendisler için fabrika içi eğitim mer
kezine yardım 

— 906 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe 'istemen Komisyonca kalbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

374 700 400 000 400 000 

2 500 001 17 804 855 17 804 855 

1. 53 250 53 250 

2 500 000 3 75.1 605 3 751 005 

14 000 000 14 000 000 

500 001 17 804 855 17 804 855 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iştisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
MALI TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

34.000 
35.000 

36.000 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 907 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe is'flemen Komisyooca kalbul ©diUıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top tama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12 500 

5 000 
7 000 

12 500 

80 374 763 

2 500 001 
12 500 

170 000 

100 000 
70 000 

170 000 

400 003 

17 804 855 
170 000 

170 000 

100 000 
70 000 

170 000 

150 400 003 

17 804 855 
170 000 

82 887 264 18 374 858 168 374 858 
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Rapor 
Bütçe Karma iKomlisyoıra Başkanlığına 

BlRENiCİ BÖLÜM 

KURULUŞ VII HİZMETİN NİTELİĞİ 

GenSçIlik ve Spor Bakanlığı 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden 4 Kasım 1909 Itarih ve 13342 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 3 Ka
sım 1969 gün ve 4/988 sayılı Cumhurbaşkanlığı tezkeresi uyarınca, 3 Kasım 1909 tarihinde kurulmuştur. 

20 nci asrın ikinci bölümünden sonra, dünyada her sahada hızlı bir gelişime ve âhi değişikliğin içine girdiği, teknolojide muazzam iler
lemeler kaydedildiği, kütle haberleşme aracılarının ço'k yaygın bir düzeye geıMiğl, nüfus kesafetinin mıuazziam dalgalanmalar gösterdiği, eğitim
de, eikoniomılde sosyal ve kültürel yaşantılarda yeni yeni sorunlarla karşı karşıya bulunulduğu hepimizin1 malûmudur. 

Bu hızlı gelişim, toplumun düzenine, soısyo - ekonomik yaşantısına, fikir ve »görüşlerine, gündelik iş haya rina büyük etkide bulunmuştur-
Bu değişikliğin zarar ve etkileri daüıa ziyade b öyle bir ortalında; ve değeri enldirme yargısına hazırlıklı o-kuıyan, olkuyan ve is hayatına atılan 
genç. kuşaklarda görülmüştür. 

Bu nedenle, genç kuşakla yetişenler arasında sioısyal, 'kültürel ve sıoisyo - ekonomik yaşantı bakımından görüş ayrılıkları olmuş ve kuşaklar 
arasıınida geniş bir boşllulk meydana gelmiştir. 

Gemçleali/n; yaşadılkları oıtam ve meşguliyet saha arını da dikkate akarak biyolojik, psikolojik, sosyalo jik yönleri ile ilmî bir açıdan incelemek ve So
nuçlarını teısbit ederek, ihtiyaç duydukları denge ve güvenliği «ağlamak, huzursuzlukları gidermek yeni ideallere karşı olan eğilimlerini değer-
lendimnede, örf ve âdetlere bağlı, kanun ve nizamlara saygılı gerçekçi bir yol takibet'mfclk gereklidir. 

'Gelişime ve yetişine çağında olaın gençlerin; gerek çağımın ve gerekse yarınının sorunlarının olumlu olarak değeri endir melerine büyük yar
dımlı olacak iyi yetişmiş yeterli sayıda beden eğitimi öğretmenleri ile rehber ve liderlere, her tür'üü maddi ve mânevi desteği ve beraberliği 
öağilıyacak sioısyal, kültürel, sosyo - ekonomik, sportif amaçlı alt yapıya, ve faialliyetlere şiddeti e ihtiyaç vardır. 

B'ugüıı, 'beden eğitimi ve spor, genel eğitimde çok geniş bir yer tutmaktadır. ÖğretiimdeoiİKum, çocuğun moral ve beden gelişiminde olsun birinci 
deröcelde bir vasıta olarak kabul Edilmektedir. Herbiri kendisine has özel metot ve prensiplere sahip bulun maktadır. Ayrıca dersame ve okul 
içine inhisar etmiye'rek genel eğitimde en az bunların fonksiyonu kadar değeri bulunan dış fa aliyetleri de ihtiva etmektedir. 

İki balkımdan, her kadömedeki okullarımızda öğrenim, yapan ç'oicoık ve gençlerimizin kendi yaş, cins ve bünye özelliklerine göre çeşitli be
den e'ğ'iltimi faaliyetleri, fikri gelişme, bilgi, hüner ve marifet kazanılmaları yanında fizik ve ruhi gelişim elerine önem verilmesi ve böylece ye-
tişımeOerinin bir bütün olarak ele alımııması zaruri bulunmaktadır-

Bilhassa teknoloji sahasında büyük hamleler yaparak gelişimini hızla sağlamış mıemfleketlerde toplumun sosyal yapısındaki değişikliğin 
genç kuşaklarda yaptığı etki bü'yüik ve ciddî b i r sorun olarak kendisini göstermiştir, örmeğin 1 9C>'7 - 1968 yılında Fransa'da başlıyan öğrenci ha
rekelileri, bumu takiböden Amerika, Japonya, Almanya, İtalya ve Avrupa'nın diğer gelişmiş memleketlerinde de kendini göstermişi ve bu hare
ketler büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Gençlik hareketleri ve olayları burada da kalmamış ve gelişmekte olan memleketlere de sıçramıştır. 
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MeiiTklke/timizi de içine alan gemdik olaylarının büyük ıstıraplarını g-öntük ve halen'de bu durumun ıstıraplarını yaşamaktayız. 
Gelişmiş ım'eımlelketle'r, gençliğin isteklerini karşılıyacak tedbirlere (toktan girişmişlerdir. Bu arada klâsik eğitimin' tamamlayıcı bir unsuru 

olan çeşitli beden ve karakter eğitimi faaliyetle --inde, gençlerin bedencin ve ruhen gelişımeleri ni ısağlrya'cak imkânlıarından ya.rarlanmışlardır. 
Bugün çeşitli memleketlerde gençliğe hizmet gö türen örgütler olarak gençlik merkezleri, senit lokalleri, izcilik teşkilâtları!, isem t spor s'alıalain, 
dinlenme kampları gençlerin faydalandığı en tabiî tesis ve kuruluş Midir. 

İkinci Beş Vıllık Kalkınma Plânında:, gençlik ve spor .;sorunlar:ma iki bölüm halinde yer verilmiş, göz ünü'nde buluındurulaeak ilkeler ve uy
gulanacak politika açıklıkla belirtilmiştir. 

Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak yolunda büyük çabanır harcayan milletimizin gençliği, millî bayatımızın, her bölümünde birleştirici, 
yaklaştırıeı ve yaratıcı bir unsurdur. !>u nedenle kişiyi, bedeni ve ruhu ile birlikte dengeli b i r bütün olaralk. düşünmek ve gençleri girişken, 
yapıcı, yaratıcı s'ağılam, mutlu ve verimli vatan daşlar olaralk yetiştiı-ıııek lâzımdır. 

Bugün eğitim ve öğretim daha çok teknik bilgi aktarılması şeklinde anlaşılmaktadır. 'Bu nedenle, toplumumuzda, beden eğitimi, spor ve boş 
zamanları değerlendirme konularının önemsenmediği, gerektiğince dikkate alınmadığı ve ihmal edildiği bir gerçektir. Bakanlığın kuruluşuna kadar 
bu konularda faaliyet gösteren çeşitli kuruluş!;rm uygulamaları ise, yurit çapında dikkate almamıyacak kadar az ve etkisizdir. Diğer taraftan 
bu kuruluşlar arasında da- gerekli işbirliğinin olmaması, verimi düşünmüş ve çok zaman kaybına s ebeb olmuştur. 

fiiko 'nüfusunun, yarısına yakın bir oranını, okul içi ve okul dışı genç kuşaklar teşkil etmektedir. Bu genç kuşağın bunalımilarını gidermek, 
boş zamanlarını verimsiz ve olumsuz sonuçlara sürükliyen faaliyetlerden kurtararak, yapıcı bilgi ve kabiliyetler kazandırıcı meşguliyetlerle de-
ğerlendiritnek, millî kalkınmaya ve çağdaş uygarlığa üstün seviyede katkıda bulunmalarını teşvik etmek, sağlık, çalışma imkânı ve ihtiyaçlarını gi
dermek, aynı zamanda sosyal, mânevi, ahlâki ve kültürel değerler bakımından yetişmelerini sağlamak üzere, çeşitli hizımetilerin en iyi biçimde •genç
lere götürülmesi gerekmektedir. 

Bu hizmetleri sağlamak üzere kurulmuş olan (lemdik ve Spor Bakanlığının kuruluş amacını aşağıdaki şekilde özetlemek (mümkündür. 
Üniversite dâhil, okul içi ve okul dışı 'gençliğin bedenî ve ahlâki kabiliyetlerini demokratik usullere uygun bir şekilde geliştirmek ve sosyal ih

tiyaçlarım sağlamak oyum, cim.na.stik, spor, izcilik ve boş zaman çalışmalarını yöneltmek, gelişimini rtemin ve teşvik etmek faaliyetlerin gerektirdi
ği tesisleri kurmak, malzemeleri teııniu etmek ve bu faaliyetler için lüzumlu teknik ve idari elemanları yetiştirmek memleket içinde ve dışında,, 
bu faaliyetlerle ilgili olarak bilimsel araştırmalar yapmak. 

Bu amacı geı çekleştireceik olan Bakanlık fonksiyon!arı aşağıda saptandığı biçimdedir. 
lj Gençliğin temel sorunlarına eğilmek, Türk 'Sporunu geliştirmek ve yaymak, 

ı2. Çağdaş uygarlığa hızlı adımlarla ulaşabilnıcınizlde rol oynıyacak gençlere en verimli gelişim, çağlarında fırsat eşitliği sağlanarak bütün 
millî kuruluşların iştiraki ile eğitim, soısyal refah, sağlık, çalışma, eğlenme ve dinlenme imkânlarını temin etmek. 

'.}, Bütün okul. çağı gençliğini yaş ve beden (izcilik! erin o uygun beden eğitimi ve spor uygulamalarını bilinçli şekilde yürütecek, beden eğiti
mi ve spor öğretmenleri ve 'gençlik liderleri ile her türlü spor, saha ve tesislerinde liderlik edecek antrenör, monitör, yönetici ve organizatörleri ihtiyaca 
cevap verecek sayıda ve modern eğitim metodları ile yetiştirmek. 

4. Her yaşta vatandaşların işgücünü artıran ve sağlıklı yaşantılarım, gerçekleştirmeye imkân veren «Sağlıik için beden eğitimi ve spor» faa
liyetlerinin) tanıtılması, uygulanması ve yayılması için çalışmalara yön vermek. 

http://cim.na.stik
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5. Amatör sporun altyapı üniteleri olan spor kulüplarımm kuruluş, işleyiş ve geliştirilmesine ait her türlü tedbirler plânlanarak kulüplerin 
Türk sporuna katkıda bulunacak bir düzeye ulaşmaları teşvik edilerek 'gerektiğinde birleştirilerek daha yararlı bir hizmet roganizasyonuna ulaş
maları, mensuplarına en iyi şartlarla spor yaptırmaları ve gerçekten kaynaştırıcı sosyal topluluklar haline getirilmeleri için gerekli tedbirler al
mak. 

6. Türk sporunu, uluslararası temaslarla geliştirmek, Türk gençleriyle diğer milletlerin gençleri arasında kültür ve görgü mübadelesâtni ger
çekleştirmek için, üstün başarı gösteren gençlerimizin dış temaslarını temin ve organize etmek. 

7. Gençlik kır konakları, gençlik kültür merkezleri, izcilik eğitim tesisleri, eğitsel yaz kampları gibi Türk (gençliğine sağlanacak eğitsel im
kânların uluslararası benzerleri ile örgütlenmesi suretiyle komşu ülkeler ve Avrupa gençlerinin bu kurumlarda Türk gençleri ile birlikte çalış
malarını sağlamak ve uluslararası gençlik turizmini teşvik etmek. 

8. Köy gençliğini köy koşulları içerisinde boş zamanlarda sağlık, kuvvet ve neşe içinde yapabileceği çeşitli ananevi spor dalları konusunda 
bilinç] emdirmek. 

9. Sporda başarının Türk gençlisinin millî antropolojik özelliklerini de dikkate alarak, artırılması için metod çalışmalarına başlıyarak bilhas
sa üniversitelerin araştırma imkânlarıma destek olarak «Sporda ilmî araştırmalar» faaliyetine girişmek ve gerekli plânlamayı yapmak. 

Uzun yıllar gemçlik sorunlarının gerektirdiği biçimde ele alınmaması nedeni ile bu alanda hizmet görecek, gençlik liderleri ve teknik elemanın 
yeterince bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle Bakanlık, görevlerini en üstün seviyede yapabilmek için kendi alanında çalışacak ele<manları en 
kısa zamanda yetiştirmek zorundadır. Buna rağmen mevcut personelin diğer bölümlerde belirtilen faaliyetleri büyük bir inanç ve feragatle yap
tıklarım söylemek yerinde olacaiktır. 

Diğer ıtaraftan Bakanlığın bu fonksiyonları en verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için genç nüfusun (büyük bir çoğunluğumun içinde bu
lunduğu okullarım bağlı olduğu Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer Devlet ve özel kuruluşlarla teknik yardım ve işibirliğinin tesis edilmiş olması lü
zumludur; özellikle üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin,, sosyal, ekonomik ihtiyaçları yanışını, heyecan ve emrejilerini olumlu yönde kana-
lize etmek bakımından çok etkili olacak sportif ve kültürel çalışımaları organize etenenin "zorunluluğu bir gerçektir. Ancak bu işbirliğinin karşı
lıklı olarak sağlandığı söylenemez. 

Bakanlığın hazırlanan Kuruluş ve Teşkilât Kanununun biran önce çıkarılması, yukarda belirtilen görevlerin daha etken bir şekilde yapılma
sını sağlıyacağı görüşündeyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı halen merkezde; 
1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
2. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 
3. Okul İçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü, 
4. İzedlik Genel Müdürlüğü, 
6. Boş zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüği, 
6. Eğitim Genel Müdürlüğü, 
Olmak üzere altı esas birim halinde çalışmaktadır. 
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Bakanlığın merkez ve taşra teşkilâtı yeni kuruluşları için ihtiyacı bulunan kadroların 1971 Ekim ayında verilmiş bulunmasının, 1971 yılında 
görevlenin yerine (getirilmesinde güçlük yaratan bir unsur olduğu görülmüştür. 

Bakanlık taşra teşkilâtının 1972 yılında alınacak kadrolarla, en iyi şekilde kurulması ile Bakanlık fonksiyonlarının bütün yurtta etken bir 
şekilde yerine getirileceği kanaatindeyiz. 

İKİNCİ EÖLÜtM 

! - İKTİSAKİ CöRKY DAİKKLKPıİ 

Denetleme, Plânlama - Araştırma - Koordinasyon, Organizasyon İve (metot 

1. Tef tiş Kurulu 'Başkanlığı : 
Teftiş Kurulu, (vençlik ve Spor Hakanlığının yönetimi ve denetimi altımda bulunan bütün kurum \'c kuruluşların, İrer türlü iş ve işlemlerini 

teftiş ve murakabe etnıe-kle, bunların hakkında alınması gereken tedbirlere esas olaea'k inceleme, araştırma ve gerekli hallerdi1 soruşturma yap
makla görevlidir. 

1970 Kasımı ayında teşekkül etmiş, kadrosuzluk nedeniyle bir müddet müfettiş tayini yapılamamıştır. 
J97J Ekiminde 7 müfettiş tâyini yapılmış, bir taraftan, progra'm ve sorustunma rehberi hazırlıkları yürütülürken bir tara utan da Bakanlığa 

intikal eden konularda soruşturmalara başlanmıştır. 
2. Plânlama - Araştırma /ve Koordinasyon daire Başkanlığı : 
Plân. lamı a - Araştırma ve Koordinasyon Dairelerinin kuruluşu 27 . 1.1 . 1907 gün ve 6/9 K)S sayılı lîaıkanîar Kurulu kararını 48 nci maddesi 

ile öngörülmüştür. 
Bu gerçeğe uyularak Planlanıl a - Araştırma ve Koordinasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. 
Tesis envanterlerini izlcımeik, 
Her türlü iknî, istatisıtikî bilgileri toplamak, a rast mm al ar yapmak ve Baka nl ilk politikasının saptanıma-sına ışık tutmak, 
Bakanlığın bütün kuruluşları ile Bakanlık dışı kuruluşlar arasında, koordinasyon çalışmalarını, plânlatmak, hazırlamaile ve yürütmek, 
Kalkınma plânı dilimlerine göre yıllara sari ve uzun vadeli plânların hasırlanması içim ekle ettiği bilgileri değerlendirereik Baikaniık görüşü

nü hazırlamak, 
Devlet Plânikama. Teşikilâtı tarai'nulan öngörülen, her türlü plân tedbirlerinin Bakanlık seviyesinde ve kuruluşlar arası organizasyonunu sağ

lamak, 

Bakanlık kuruluşları ile Devlet Plânlama. Teşkilâtı arasımla teati edilen raporlarla ilgili olarak danışımanlık görevi yapmak bu dairenin aslî 
görevlendir. 

1971 yılında faaliyet programını hazırlamış. ilmî ve is'tatistikî bilgileri toplamaya başlamış, (""('üncü Beş Yıllık Kalkınma Plân mm Bakanlık
la ilgili bölümlerinin lıazıi'lanimıasma katılmış, Bakanlık içi ve Bakanlık dışı daireler arası koordinasyonunu sağlanmış, görev alanına giren konu
larda etkin bir hizmet düzeyine ulaşmış olması olumlu karşılanmıştır. 
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11970 ve 1971 malî yıllarımda Devlet bütçesinden tahsis edilen ikişer milyonluk yardımla ku ramca yönetilen Anka rak lak i A ta tü rk , İstauibııl'-
daki remlberlitaş, Edi rnekapı Vezneciler ve Ka'dırga, öğ renc i yurt lar ında. pilot mahiyet te yü rü tü l en beslenme hizmetlerinin, k u r a m imkânlar ı nislbe-
tiıiıdc diğer yur t la ra da teşmili için <gerekli çal ışı mı iaı* yapı lmaktadı r . Yine kurumun imkanlar ı nisbotinde öğrenci yur t l a r ın ın birer otel veya pan
siyon havas ından çıkar ı larak, öğrencilerim huzur içinde yaşadılkhın tam bir eğitim müessesesi haline .getirmetk başlıca amaeımızldır. B u nedenle, 
yüksek öğrenim, güren gm içi eri m izin barmkhkları km millî kuruluşlar ımızda, her tü r lü sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları yapalbilimeleri, dersle
rinin dışında kalan zamanlar ın ı değerlendirebilmeleri içiu gerekli imkân ve ortamın yarat ı lmasına çalışı lmaktadır . .Bu. cümleden olarak, 50 747J5 me't-

Toka re dik arsası ve tüm tesisleri (İ2 000 000) Tl. 'karşılığında İzmir Belediyesinden s a t m a n n a r a k 1970 yılı Ağustos ayında, yapımına girişilen 10 
blok halindeki ve ayrıca sosyal tesisleri havi înciral t ı - Ata'tiiık Öğrenci Sitesi. ,T~1 ay gibi kısa bir süne içinde t amamlanarak hizmete açılmıştır. 
Bu suretle k u r a m yur t la r ı ya t ak kapasi tesinde 1 000 artım sağlanmıştır . 'Bu tesisler, İzmir 'de git t ikçe a r t a n yüksek öğrenim .gençlerine öğretim. 
vıli! iekrde vıınt. vaz avlarında ise, bütün memleket viiksrk öğrenim gvındcrine. devreler hal inde dinlenme ve deniz kampı olarak değerleudirile-
çektir. Bıı suretle her yıl 'bütün. Türkiye çapında, yüksek öğrenim g-cuçierimizi>ı kısmen de olsa denizden yara r lanmalar ı sağlanmış olacaktır . 

3. Eği t im Genel MüJdürlüğü : 
A) Hizmetin ni te l iği <v'e (yerine get i r i lme şekli : 
Her dereceli eğitim ve (iğretim kurumlar ı ile üniversite. HiJâbh Kuvvetler ve spor- kulüplerinin ihtiyacı olan beden eğilimi öğhelmeni, antrenör , 

monitör ve spor idarecilerini yet iş t i rmek, beden eğitimi ve spor konular ında çeşitli a raş t ı rmala r y a p a r a k milletlerarası yar ı şmalara ka t ı lacak millî 
ekip ve sporcuların her- türlü vetoııeklerinin geliştirilmesine yardırıl ederek sportif mahiyet te tekamül kurs lar ı açmak, beden eğitimi öğretmeni ye
t iş t i ren mevcut, müesseseleri geliştirmek', yenlilerini açmak, bunların mül're.hut programlar ın ı dünya gelişmelerine paralel olaralk gn'inün. icaplarına 
güre geliştirmek ve uygulamak Eğitim Genel M ü d ü r d i ğ ü n ü n g ö r e v l e r i d i r . 

Yetiştirme konusu olan çocuğu ve genci fikir yöiM'unk* ı g-eliştirmdk için de sarf evi il en g'ayref kavlar onların fizik vöııünden gelişimini sağlamak 
ve desteklemek için aynı gayret in gösterilmesi gerekir . Bugün, beden. eğilimi, genel eğitimde çok geniş bir yer t u tmak ta , öğrdtiıııde olsun, çocuk 
ve gencin ımoral. ve beden gelişiminde olsuu bil inci derecede bir vasıta olarak kalbu] edilmektedir . 

PUT gerçeği benimsediğimizi yarım asra yakın bir zamandan beri okullarımızın müfredat programlar ında Beden "Eğitimine az da olsa ye r ver
mekle göstermiş bulı ınıworuz. . 

Aynı zamanda, bir .sağlık k o n u s u olan Beden Eğitimi tatbikat ta , kendisine has özel metot ve prensiplerine sahiptir . Hadeee dersane ve okul içine 
İnhisar etıııiyerek genel eğit imde en az bun la r ın fonksiyonu k a d a r değeri bu lunan dış faaliyetleri de ihtiva eden bir sabadır . 

Değişik yaş ve kademelerdeki coçuk ve gençlerimizin ilmî metot lar la iyi yetişmiş .Beden Eğitimi öğretmeni, Antrenör , -Monitör ve ıSpor İdare
cileri t a ra f ından kendi yaş, cins ve bünye özelliklerine ^öve çeşitli Beden Eği t imi faaliyetlerine tabi tu tu lmalar ı , fikrî gelişine, bilgi, hüne r ve be
ceri kazanmala r ı yanında bedence ele gelişmelerine önem verilmesi ve böylece yetişmelerinin bir bü tün olarak almtıpılar] hususu bugün a r t ık üzerin
de konuşulmaya, ve tartışılmaya, lüzum bırakmıyaeak. kadar açık hale gelmi.Ş'tir. 

B) Hizmetin g*e;liştirilmesi : 
10:12 - "1.9;->3 (iğretim yı l ında sadece or ta dereceli okullara. Beden Eğitimi öğretmeni yet iş t i rmek gayesiyle Ankara, - Gazi Eği t im Ens t i tüsü bünye

sinde ve bilâhar.a. 1907 yılında, İ s tanbul Eğit im Enst i tüsü bünyesinde açılan Beden Eği t imi bölümleri bugüne k a d a r .1 169 Beden Eğl imi Öğretmeni ye-
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tiştirmiştir. Bunlardan 820 öğretmen fiilen çalışmakta, öl öğretmen f;esitîi idari görevlm'do İmlunjHaktadır, 2!>2 öğretmen de çeşitli nedenlerle mes
lekten ayrılmış durumdadır. 

Halen mevcut orta dereceli okulları in izin Beden Eğitimi öğrotmemno olan ihtiyacı 7 000 in üstündedir. Buna, karşılık çalışmakta olan Beden 
Eğitimi öğretmyni 826 dır. Buna göre 6 000 in üstünde Beden Eğitimi öğretmenine ihtiyaç vardır. Yeniden açılacak okulların ihtiyacı ve çeşit
li nedenlerle meslekten ayrılanların yerine yenilerin yetiştirilmesi hesaplanacak olursa Bedmı Eğ timi •öğretmeni yetiştirme hızının yıîda 00 - 70' 
ten 500 - 60Ü'e yükseltilmesi gerekmektedir. Buna Üniversite, Ordu ve Beden Terbiyesi Teşkil âtın m ihtiyacı olan, öğretmen, 'Antrenör. Monitör ve 
Spor İdarecilerini de ilave edecek olursak yetiştirme hızının daha. da arttırılması gerekeceği meydana çıkar. 

Bugün uygulanmakta olan program ..Millî Eğ iüu Bakanlığının ihtiyacı olan öğretmeni karş Jıynmadığı gibi, Üniversite, Ordu re Beden Terbi
yesi Teşkilâtının ihtiyacı olan Beden [Eğitimi öğretmeni. Antrenör. Monitör ve .Spor İdarecisi, ye! ist irmeyi de ele almış değildir. 

•Halen Eederasyonlar ihtiyaçları olan Antrenör, Monitör ve !Spor idarecilerini kendi biinyolsriu.ee 'karşılama (-abası içerisindedirler. Halbuki 
ilmî hüviyet ve modern .anlayışa göre açılacak spor alca de m ileri federasyonların ihtiyacı olan yujkarda indirtilen, elemanları istenildiği şekilde ve 
rasyonel olarak tek elden yetiştirme imkânları sağlıyacaktır. 

Gençlik ve iSpor Bakanlığı Eğitim, dene! Müdürlüğünün beden eğitimi öğretmeni, antrenör, moniiör ve spor idarecilerini bugünkü modemi 
anlayışa uygun olarak plânlayıp programa aldığı memnuniyetle görülmüştür, lîmıa göre : 

1. 1971 yılında yapılan faaliyetler : 
a.) ıBeden eğitimi öğretmeni yetiştiren yüksek okullara, öğretim görevlisi yetiştirmek a.m,aclyh; 14İ0 sayılı. Kanım, uyarınca, bakanlık adına Avru

pa ülkelerine 4 beden eğitimi öğretmeni gönderilmiş, !> öğrencinin de gönderilme işlemleri "tamamlan m ak üzeredir. 
Ayrıca açılacak »spor akademisi için dış ülkelerden temin edilen burslarla beş öğretmen ihtisas yapmak" üzere yurt dışına gönderilmiştir. Ay

nı maksatla G kişi daha gönderilmek üzeredir. 
b) Beden eğitimi ve sporun muhtelif dallarında, faaliyet gösteren beynelmilel tcşkiiâl Landan d üne üye olunmuştur. 
e) Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü beden eğitimi bölümüne •ait spor salonu ve açık hava spor saha ve tesisleri onarı

mı yapılı »laktadır. 
d) (Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme hizmetlerimle kullanılmak üzere Manisa daki Savaş Spor Okulu bina ve tesisleri Millî Savunma Ba

ka nl ı ğ nidan d e vralı nmı ş ti r. 
e) 6 - 17 [Ekim 1971 tarihleri arasında yurdumuzda, ilk defa yapılan Akdeniz Oyunları spor müsabaka, ve organizasyonlarını beden eğitimi 

öğretniıen adaylarının yerinde izlemeleri sağlanmıştır. 
f) .Eğitim enstitüleri beden eğitimi bölümü öğrencilerinin ders ani I're da ti arı uyarınca yaptıkları su ve loş sporları vo, izcilik kursları için her 

türlü ibate ve bâzı zaruri masraflat'i karşılanmıştır. 

g) Her yıl Yunanistan'da yapılmakta olan beynelmilel «Olimpik Akademi» toplantı ve faaliyetlerine beden eğitimi öğretmeni ve öğretmen 
adaylarından 10 kişilik bir ekiple iştirak edilmiştir. 

lı) İlkokul öğretmenlerinin ilkokullarda beden eğitimi vo spor faaliyetlerini daha verimli yürü lebi I meleri için memleketimizde ilk defa ilkokul 
öğretmenlerinden kabiliyetli, istolvli ve mesleğinde başarılı olanlar arasından imti'lmnla seçilen 240 öğretmene kurslar açılmış olup, kursları başarılı 
bitirenler görev aldıkları il ve ilçe merkezlerinde bir veya birkaç ilkokulun beden eğitimi derslerini başarı ile yürütmektedirler. 

http://biinyolsriu.ee
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78 
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ı) ;Be<d.en eğitimi öğretmenler inin iht isaslaşmalar ım sağlamak ve meslekleri ile ilgili bilgi ve görgülerini a r t ı rmak udu .120 öğretmene j imnast ik , 
Mletizm ve güreş spor la r ında ilgili federasyonlar la müştereken k u r s ve seminerler açılmış olup İm öğret menle:.' okulları ve bölgelerinde iht isaslar ı 
ile ilgili çalışmalara, başlamışlardır . 

i) E a k a n b ğ ı u ka tk ıs ı ile 1970 - 1971 öğret im yümda. .Ankara, (iazi Eği t im Knstitüsü Beden Kğitimi bölümünün I neî sımı'ma. 5ü öğrenci yeri
ne 1.14. İ s t anbu l Eğ i t im Enst i tüsü beden eğitimi bölümü 1 ııci s ınd ına 25 öğrenci yerine 40 öğrenci, 197! - .1972 öğretim yılında, ise yine Gazi Eği
t im Enst i tüsü beden eğitimi bölümü 1 nci sınıfına 54 öğrenci .verine 90, İ s t a n b u l Eği t im Ens t i tü sü beden eğitimi bölümü 4 ne i sınıfına, da 25 öğren
ci yer ine 40 öğrenci kaydedi lerek gecen yı l lara nazaran daha, çok sayıda öğrenci alınması sağlan m r-dı r. Buna göre son 4 yıl irinde beden eğitimi 
bolünde rinde okuyan ve mezun olan öğrenci sayıları aşağıya çıkarılmıştır . 

•Öğretim yılı 

19n7 - İÎ-Mİ8 
İ9IİS - lf)H9 
!9(İ9 - İ97U 
197ü - JD71 
197i - i!)72 419 — 

k) 'Spor kütüphanes i kurulması için teşebbüse grci 'miş. sporlu ilgili yay ın la rdan bâzıları gürele .şahıslarıJ.an gerekse müesseselerden satmalııı-
mıstır . 

i) Kütüphane için lüzumlu malzemeler alınarak kütüphaneler in nüvesi teşekkül ett ir i lmiştir . 
m) Beden Eğitimi öğretmeni yetiştirilen. müesseselerden öğretdiıi yapan öğrencilerin isti ladesin e sunmak için çeşitli kurtulanla kaynak eserler 

ve *lerx ki labı olarak da muhtelif h i t ap l a r bast ı r ı lmak üzere yetkili .elema.nlara. hazı r la t t ı r ı lmaktadı r . 

2, — 1972 yı l ında yapı lacak faal iyet ler : 
a) İk inc i Boş Yıllık Kalcınma Plânında okullardaki beden eğitimi dersler inin her gün bir saate mkardmas! öngörülmektedir . Buna u y u l a r a k 

çok sayıda beden eğitimi öğretmeni iht iyacını karşılama!-; amaciyle mevcut ve yeniden açılacak beden eğitimi enst i tüleri ve spor akademiler ine öğ
retim üyesi yet iş t i r i lmek üzere geçen y ı l la rda dışülkrlcie gönderilen 48 öğretmen ve öğrenciye ilâve i en 2ü öğrenci daha gönderi lecektir . 

b) Beden eğilimi öğretmeni yet iş t i ren yüksek okulların öğretim üyesi iht iyacını karş ı lamak, beden eğiıind ve sporun uyga r düzt^ye ulaşt ır ı l 
masında: büyük ka tk ıda bu lunacak 3 yabancı uzman ülkenize getiri lecektir . Ad ı geçen kurumlar ın program, a raş t ı rma ve inceleme hizmetleri için 
y u r t dışına 8 kişi gönderi lecektir . « 

e) Yurt dışındaki beynelmilel beden eğitimi ve spor teşkilâtları üyeliklerine devam edilecek, üyesi bulunduğumuz İm kurumlarca düzenlene
cek kongre ve konfe rans la rda ülkemizi temsil, ve gelişmeleri takibetm.ek üzei'e G kişi ka t ı l acak t ı r . 

d) Eği t im enst i tüler i beden eğitimi bölümleri ile spor akademiler i müf reda t p rogramla r ı lıazırlık çalışmaları ikmal edilerek günün şa r t l a r ına 
u y g u n kale getir i lecektir . 

http://lema.nl


43 — GrençMk ve Spoı* Baikanflağı — 918 — 

e) (Beden eğitimi ve sporun ilmî metotlarla gelişimini sağlıyan ve aksettiren yurt dışı kurs, seminer, kongre ve konferanslara, katılnıak üzere 
yeterli .elemanların gönderilmesi sağlanacaktır. 

f) Yunanistan'da yapılacak beynelmilel «Olimpik Akademi» toplantısına İra yıl da 10, 1972 Münih olimpiyatlarında açılacak gençlik kampına 
da, 20 kişilik ekiple iştirak e dil e e ektir. 

g) Millî 'Eğitim Eakanl iğin dan devralman kültür ve dinlenme merkezine ait salon ve sahalar ile Gazi Eğitim Enstitüsündeki beden eğitimi 
bölümüne yapılan ilâve tesisler, bölümü fizikî ve idari, yapısında yapılacak ayrımla birlikte bu yıl irinde bakanlığa bağlan arak öğrenci kapasitesi 
•'% .100 oranında. artırılacaktır. 

lı} Şubat 1972 de 40 beden eğitimi öğretmenine «İlkokullarda beden eğitimi ve ıspor faaliyetleri» konulu seminer düzenlenecek, 1971 yılında 
aynı konuda, acılan kursta başarı, gösteren 200 ilkokul öğretmenine ikinci, hiçbir kursa katılmamış 1-00 ilkokul öğretmenine de birimi defa kurs 
açılacaktır. 

ı) Oeşitîi spor dullarımla, beden, eğitimi üğrclmenlerine tekamül kursları ile hakem ve ant"enör kursları açdacaktır. 
i) i Vşitli illerde belli bir branşta temayüz eden gençlere branşları ile ilgili monitör kursları açılacaktır. 
k'ı Avusturya - Graz Üniversitesinde 19 - 30 'Temmuz .1972 tarihleri arasında özel ihtisas ımelotlan ve araştırmaların, inceleneceği kursa (5 öğ

retmenle iştirak edilecektir. 
1) Spor kütüphanesinin, zenginleştirilmesi gayesiyle memleket içinde ve dışında sporun her dalını aksettiren yayınlara abone olunacak, abo

ne dışında, 'kalan, eserler temin, edilecek ve uygun, görülenler tercüme ettirilecektir. 
tu) Spor kütüphanesinin ihtiyacı dışında, sporla, ilgili eserlerden gerektiği karlar nüsha sal ınabnarak okul kütüphanelerine. gönderilecek, 

ayrıca Türk kültür ve medeniyetini aksettiren eserlere de kütüphanede yer verilecektir. 

C) Yatırımlar : 
1. — Program gereğince Ankara - Gazi Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan beden eğitimi bölümünün müstakil beden eğitimi enstitüsü haline 

getirilme'si için : 
a) 1970 yılında inşaatına başlanılan kapalı yüzme havuzu ve spor salonları bulunan ünitenin 197:! yılı hasında hizmete açılmak üzere inşaası-

na devam, edilmektedir. 
b> Beden eğitimi öğretmeni yetiştirme hizmetlerinde kullanılmak üzere, Millî Eğitim 'Bakanlığından devralma:! kültür ve dinlenme merkezine 

ait binaların i'kmıal inşaatı Ekim 1971 tarihinde bitirilmesi gereken çeşitli nedenlerle bitirilememiş v bu «nine kndar hizmete açılamamıştır. En 
kısa. zamanda hizmete açılma gayreti içindedir. 

e) ''Beden Terbiyesi (Genel Müdürlüğü tarafından 1948 yılında Yüksek (Beden Eğitimi Enstitüsü olarak yapılıp bugüne kadar Ankara - Körler 
Okulunun eğitim ve öğretim yaptığı bina, Körler Okulunun yeni yapılan kendi binasına taşınamadığından, boşaltılamannştır. Ancak, gerekli onarı
mın bir kısmı yapılmak üzere ele alınmıştır. { 

•Bu çalışmalara paralel olarak beden eğitimi bölümünün müstakil bir beden eğitimi enstitüsü haline getirilmesi ve öğrenci kapasitesinin 600 
kişiye çıkarılması yanında yalnız beden eğitimi öğretmeni değil, aynı zamanda modern metotlarla, antrenör, monitör ve spor idarecisi yetiştirecek 
şekilde çalışmalar yapılmaktadır. 
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2. — V.m y ı l ında inşaasıııa başlanı lan (25 000 000) Tl. proje tutar l ı Anadolu lusun Spor Akademisi i<;in 1970 yı lma k a d a r (S 819 000) TL, 1971 
yılında, ayr ı lan ;(6 000 000) Tl. ödenekten (4 000 000) Tl. sari: edilmek suret iyle ceman (12 819 000) Tl. harcanmışt ı r . 1972 y ık diliminde ayrı lması 
gereken i 10 18L 000) Tl. yerine (6 000 000) TT. ödenek ayrılabilmiştir . Bu ödenekle inşaat ın devam, ettirilmesi mümkün gürülmemektedir . Ka ld ı 
ki, bu ödenekten de (̂2 000 000) TT. kanal izasyon bağlantısı için İ s t anbu l Belediyesine devredilecektir . 

197'! yı l ında öğret ime açılacağı programlaş t ı r ı ian akademinin biran evvel bitirilmesi için 1972 yılında, öngörülen (10 18.1 000) Tl. ödeneğin kı
sıntı yapılmaksızın tam olarak konulması gerekmektedir . 

3. — İs tanbu l Eği t im Ens t i tü sünün beden eğitimi bölümü yat ı r ımı eğitim ens t i tüsünün b ü t ü n diğer bölümleri ile proj"lmımiştir . İnşaat ına geçil
mek üzeredir. İnşaa t t amamland ık t an sonra fizikî ayırım yapılabilecektir . Müşterek proje toplamı (26 000 000) Tl. dır. 

4. — Mevcut beden eğitimi öğretmeni yetişt iren müesseselerin genişletilip müstaki l hale getirilmesi çalışmalarına, i lâveten yeniden açılması 
programa, a l ınarak 1972 yılında, etüt ve proje çalışmaları yapı lacak müesseseler .-

a.) liursa. İSpor Akademisi : (Ibukanlığa ait park , otel ve c ivar ındaki a r sa la rda yeniden insansına"). 
b) İzmir .Spor Akademisi : ('200 000 000) TL ııııı üzerinde bir ha rcama ile. Akdeniz Oyunlarının yapıldığı İzmir - t î a l k a p m a r spor tesislerine 

derslik ve ya takhane ilâve e tmek suret iyle cüzi bir harcama ile modern bir spor a!kademisi kaza uılmış olacaktır . 
(Bnmı ve İzmir spor akademiler inin 1972 yılı içinde etüt ve projeler i yap ı la rak mü taak ıp yıllar,la inşaasıııa başlanacakt ı r . 

e) "197.1 yılında, Millî Savunma Ba-k anlığından, devral ınan eski Alan isa 'Savaş Spor Okulunun baleti eğitimi öğretmeni, yet iş t i rme hizmetlerine 
alınabilmesi için gerekli onarım keşfi yapt ır ı lmış , ancak-, ödenek bulunmaması nedeniyle onarımına, geçilememiştir. Keşif tu ta r ı olan f i 788 534) 
TL ödem-k yerine 1972 yı l ında (630 000) TL ödenek ayrıldığı görülmüştür . Ayrılan bu ödenekle binanın gerekli onarımı yap ı la rak hizmete açıl
ması mümkün değildir. Ayrı lan (630 000) TL ödeneğe (1 JÖM 534) TL ilâve edilmek suret iyle ihtiyaç duyulan il 78S 534) TL ayrı ldığı t akd i rde 
eksiklikler giderilerek bu tesislerin en kısa zamanda bizimde açılması gerçekleşecektir . 

4. — izcilik G-enel Müdürlüğü : 
A) Hizmetin niteliği ve ifası : 

İzeililc. öğrenim çağmdald bütün gençlerin fikrî eğitimli ri yanında beden ve ruh sağl ıklar ının geliştirilmesini, bos zamanlar ının kendi kabil iyet 
ve isteklerine göre bir p rog ram dâhil inde değerlendiri lmesini sağlıyan bir eğitim vası tasıdır . 

İzciliğin .amacı, izcilik teşki lâ t ına ka t ı l an çocuk' veya gencin : 
1. ılva,rakterli, iyi vasıflı ve toplum içinde yapıcı ruha sahip, 
2. 'Kamın, nizam, ta l imat ve emirlere uyan, saygılı disiplinli, 
3. Tiaşkakırını düşünen ve ha lka hizmetten zevk duyan, 
4. Yurduna , milletine, bağl ı ve b ü t ü n insanlara karşı dü rüs t ve iyi duygulu , 
5. (Kendisi için lüzumlu çeşitli el maharet ler ine sahi]), 
(>. Kendine güvenen, sorumlu işler a lmaya ist e İdi ve hazırlıklı , 
7. 'Sağlıklı ve olumlu düşünen, 
8. Tabiat ve k ü l t ü r eserlerini seven ve koruyan , nitelikte iyi bir yu r t t a ş olarak yet iş t i rmekt i r . 
( lö rü ldüğü gibi, millî eğitimin amacı izciliğin de amacıdır . 
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, spor faaliyetlerine ve gençlik sorunlarına ayrı ayrı iki bölüm halinde yer verilmiş, göz önünde bulundu
rulacak ilkeler ve uygulanacak politika açıklıkla belirtilmiştir. 

Buna göre • 
1. 'Gençlerin girişkenlik, yapıcılık ve yaratıcılık vasıtalarını geliştirmek, topluma sağlam, mutlu ve verimli vatandaşlar kazandırmanın amaç 

olnijası, ( 

2. Gençlerin beceri kazandırıcı, istidat ve kabiliyetle tini geliştirici özel imkânlar verilmesi, ders dışı ve okul dışı programlar düzenlenmesi,. 
o. (ten.çlik kampları kurulması, ufak şehirlerden büyük merkezlere yapılacak gezi programlariyle, genel erin eğitilmesi, görgü ve bilgilerinin 

•artı rılması öngörülmüştür. 
Tüm olarak gençlik sorunlarına sahip çıkması amaciyle kurulmuş olan bu bakanlığın spor faaliyetleri yanında sosyal ve kültürel programlara 

da yer verilmesi plânın öngördüğü hususlardandır. 
1971 yılı programında, CJençlik ve Spor Bakanlığının, önemi belirtilmekte, özellikle millî kademede bir organizasyona .eriştirilmesi istenilmek

tedir. 
Ancak, İkinci Beş Yıllık Plân, gençlik sorunlarının bir bütün içinde alınmasını zorunlu kılınış ve dört yıllık uygulamalara yön veren tedbirler 

daha çok organizasyon, işbirliği ve ortak faaliyet programları üzerinde uygulanmıştır. 
İkinci (Beş Yıllık Plân dilimlerinin uygulamalarında, eğitimde daha çok nicelik hedefleriyle ilgili artışlar üzerinde kurulmuş ve nitelik unsurları

na gereken ağırlığın verilmediği göıridmüştür. 
Bu. suretle plân dönemine girilmediği yıllarda olduğu gibi, klâsik bir eğitim anlayışı içinde ve eğitimin her kademesinde öğretime ağırlık veril

miş, eğitim ihmal edilmiştir. Okullardaki ikili, üçlü. öğretini zorunluluğu bu hususu teşvik ve takviye etmiştir. 

Bugün okul çağındaki, yirmibeş yaşının altındaki nü tuşumuzun sayısı genel nüfusumuza oranla yüzde ellinin üstündedir. Bir başka deyimle 
gençler nüfusumuzun yansım teşkil etmektedir. Bu ise gençlik sorunlarının önemini belirtir, sorulularının en-büyüğü ise yukarda da. belirtildiği 
gibi eğitim ola.nakla.rmm karşılanmaması dır. 

Bu sorunlar memleket, olanakları içerisinde de gün geçtikçe artmakta ve X ten elik ve Spor Bakanlığına düşen görev de o nisbette çoğalmakta
dır. 

Bakanlığının kuruluşu çok yeni olmakla, beraber, görevini benimsemesi, konuya eğilmesi, spor faaliyetleri yanışım sosyal, kültürel programlara 
yer verilmesi, gençlik sorunları, bunların temel nedenleri ve ihtiyaçlarının araştırmalarına geçilmiş olması bizi ilerisi için ünuitlendirmekte ve mut
lu kılmaktadır. 

Batılı memleketler gençliğin isteklerini karşılayacak tedbirlere çoktan girişmişlerdir. Bu arada klâsik eğitimin dışında, tutulun yan çeşitli spor 
faaliyetlerinin g>enç.lcrin beden ve ruhen gelişımelerini sağiıyacak imıkânlaırdan yararlanmışlardır. Bugün çeşitli memleketlerde gençlik eğitimi ör
gütleri adı altında gençlik merkezleri, semt lokalleri, izcilik teşkilâtlar] gençlerin faydalandığı en tabiî kurumla.rdır. 

Bu meyanda, gerek gaye ve gerekse metot bakımından millî bünyeye adapte edilebilen en uygun örgüt olması itibariyle izcilik çalışmalarına 
yoğunluk vermiş bulunmaktadırlar. İzciliği de'ileri bir aşamaya eriştirmek amaciyle nıillî olduğu kadar bölgesel, bölgesel olduğu kadar dünya çapın
da organizasyonlara gidilmiştir. Bu suretle1. uluslararası biı- önem taşımaktadır. Dünya İzcilik Teşkilâtı üyeliğine kabul edilen uluslar bunu bir şeref 
meşalesi olarak kabul etmektedirler. 

http://ola.nakla.rmm


43 — Gençlik! ve Spor KaJkaJnilağı — 921 — 

'Bugün. D ü n y a İzcilik Teşkilât ına kabul edilmiş yüzü aşkın ıtifMiılekette 12 milyonu erkek:, 8 mi lyonu kız olmak üzere ceman 20 milyon çocuk 
ve g-enç izcilik faaliyetleriyle, 'bizzat meşgul olmaktadır . 

Yakın komşumuz Yunan i s t an 'da 90 609. İsrail 'de 18 150, İ t a lya 'da 53 709. İsviçre 'de 48 338 çocuk ve genç izcilik, faal iyet ler inden ya ra r l anmak
tad ı r . 

Yunan i s t an 'da 10 (-ocuktan biri , İsra i l 'de 19 çocuktan her biri, İ talya Via 87 çocuktan lıer bir i izcidir. 

İngiltere ve Amerika 'da ise lıer çocuk ve genç mahalle ya da semt teşkilâtının b i r üyesidir. Aynea her aileden biri 'mutlak gönüllü izci l ideridir . 
Daha d ü n diyebileceğimiz yakın l>ir geçmişte istiklaline yeni 'kavuşmuş Asya ve Afrika ülkelerimle dahi izciliğe ünenı veri İçliğini görnıekteviz. Hat 

t â Dünya İzcilik Genel KumLunun 1973 yıl ında Kenya 'da yapılacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

iBu yıl 60 neı yılını kut l ıyacağınnz Türk izciliği, Gençlik ve Spor Bakam lığının ku ru lu şu ile eği t im yönlünden, ve izci sayısı i t ibariyle yen i 'b i r aşa
maya nuızhar olmuştur. İzciliğin memleket ekonomisine ve sosyal dayanışmaya karküsımu bu ya« açılan kampla rda , il. çapında yapı lan faaliyetler 
arasında, y r r aklığım memnunlukla müşahede etmekteyiz. İl çapında yapı lan faaliyetler meyanında «izci ya ra r l ıd ı r haftası», «kız izci kermesi» 
giibi çalışmaların yer aldığını, kerim es doiayısiyle yapı lan işlerin sergilendiğini kampla rda ise memleket îurizmİMe bir hizmet amaciyle «Turist reh
ber», «ilk yard.uu kurslar ı» ıım açıldığını çoğaltmakla istihsale yönelen 'bir çaibanın gayret ini müşahede etmekteyiz, B u n u n dışında izcilikle meşgul 
olan ünite sayısının. '7511 den 834 e. izci sayısının 21 260 dan 23 656 ya, kurs sayı'sınıu 14 ten 38 e, lider- sayısının 2 1'75 ten 3 822 ye yüksel t i ldiğini 
görüyoruz. Bü tün bunlara rağmen memleketimizde her 151) çoeulktauüir i izcidir. 

Bu Vmkiitifdaıı Gençlik ve Spor Bakanlığı bu k o n u y a hassasiyetle eğilmeli ve nıem'leke't izciliğini çağdaş seviyeye çıkarma imikânînruiı araşt ır
malıdır. 

Genel Müdürlüğün ig'öretvleri : 
'Okul içi ve okul dışı kız ve'er'kek yavru kur t \'e izcilik. çalışmalarını düzenlemek, faaliyet p rogramlar ın ı hazırlamak. (;eşitli kademelerdeki ku

ruluş ve sınıfların idari ve teknik, işlerini yürütmek' , izci liderleri için yetişt ir ici kurs la r açrmuk, yu r t içimle büyük izci topluluklarının kat ı lacağı 
'kamplar açmaik. sa'bit ve geçici.'karni) tesisleri ku rmak , izcilik eğilim merkezleri kurmak, devamlı üiı- şekilde i'aadiyet mistermesmi sağlamak, çeşit
li izcilik Faaliyetleri yoluyla memleket turizminin ırc'ismesine hizmet etmek, turizm alanında reli beriik yapma.k üzere izci rehberler yet iş t i rmekt i r . 

A) Teşkilât : 
Türk iye İzcileri Y.üueıt mrliğl gereğince illerde izcilik çalışmaları yapılaibiimesi için il izci kurul kırı teşkiline devam ı-dimis. biralara bağlı ünite

lerin tesçii ve- tescil yenileme işlemleri gerçekleştir i lmiştir . l'î>"<71 yılında tescil işlemlerini tamamlıyanı N34 üuiieddki (yavru kur t kümesi.: izci oyma
ğı v.- ergin izci ocağı) izci sayısı 'belirtilmek suret iy le yıl lar i t ibariyle izci sayısında art ış temini sağlanmışt ı r : 

Yıl İzci sayısı Yavrukurt ' sayıs ı Toplam 

190b 6 148 !İ4 L1Ü2 21 200 
1970 S 705 4(4 1224 22 9'2t) 
1974 ;9> 534 ,Ü4 11122 23 (m 
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B) Kurslar ve ikamplar : 
•J'971.1 yılımda, yapılan kurs la r ve kampla r diğer yıllarla, mukayeseli olaraik aşağıda belirtilmiştir. 

Kurs la r 
Villar iKurK (sayısı K a t ı l a n l a r 

V\m İM 1 ivOO 
1970 İldi (İ7İ1 
{'97.1! m 2 -mı 

fJ'9'TIJ: yıl urda. gösterilen d'S k u r s . A n k a r a , Aydın,. l>a ilkesi r, ls.t.tnlbul, Aidana, 'Bolu, Piyanba'kır, Edirue , Kskişekir, İ spar ta , İçel, Konya, Samsun. 
Anta lya , Ha tay , Kayseri, Niğde ve S i v a s l ı açılmıştı i'. Taiblodaiki .1970 yıl ımla görülen •düşme hizmetin iki bakandık arasında devri s ı rasındaki du
rak lamadan meydana, gel inişti r. 

Kampla r 
Kampa, 'ka.!ilan. 

Yıllar K a m p sayılsı izci sayısı* 

lifini!!) 1117 2 17b 
İTO! '1(2 II ;H\K 
1971.' 27 'î H22 

(197^ yı l ında alıklığı belirtilen kamplar asağıd'a'ki illerde-. organize edilmiştir : 
Ankara , İstanbul. İzmir. San ısım, Sivas, İçe!, Manisa, Aydın, Kiâzığ. Sinop. Konya. Balıkesir, Kars. (/aMa'kknk\ 
C) Uluslararası 'ilişkiler : 
1. Kıbrıs kız izcilerinin Kırkağaç (kampı : 
Kııbrıs T.iiHk Kız İzci Teşlkiîât nidan 4 lider eğitini, kurs lar ından geçi d İmiş ve 2b Temmuz - u Ağustos !'!)7İ! tar ikler i anasında Kırkağaç la .••.«.-.darı 

Kız İzci Kampına, Kıfbris 'lıir'k izcilerinden İS i davet. edilerek 10 gün müddetle kızlanmiizla. birl ikle izcilik eğit iminde bulunmaları1 sağlanmışı.: •. 

2. Avrupa profesyonel izci yöneticileri semineri : 
I.İı'2 - İS Araiı'k 1'97>1 tarikleri aralsuıda Dünya İzcilik {vürnsuuda. Avrupa Profesyonel İzcilik Liderleri liirinei Semineri Fransa 'da, l 'aris civarın

daki Fransız İzcilik Lğltinı. Merkezi «dam;bvilm> de yapılmışt ır . 
^Vşüli yönetim ve organizasyon sorunlarının tar t ış ı ldığı seminer ilgini; g rup çalışmaları seklinde yürü tü lmüş tü r . ScanneHde memlelkci^iiz iki 

liderle iemsil edilmiştir. 
3. Gelibolu Iharib 'sahasındaki âbidelerin foakrmı konusunda Türk - İngiliz izcileri çalışması : 
ıl'7 - 27 AğıiıS'tios tar ikleri arasi'.ıda'ki, İngiliz İzcilik, T eş/ki lâ tına. bağlı 9 ergin izcinin w aynı sayıdaki Tıi'ırk izcisinin kat il m a siyle (Çanakkale V.ırfb 

salıa'Siiıdaki âbidelerinin balamı ve çevrelerinin ağaçlandır ı lması konusunda or tak bir çalışma yapılmıştır . 
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4. Jamboree : 
İİB7& yılımda, Japonya'da yapılan Janılbori'ye .bütün dikıya uluslarından 33 000 izci 'katılmıştır. Bu Jam'boride memleketimiz .1 lidcı- ve 8 izci ile 

temjsil edilmiştir. 
Jamfbori vesilesi ile yapılan Dünya İzcilik Konferansına m <:mdek etimizden 2 lider katılmıştır. Bu 'konferansta 7 ne i Avrupa İzcilik Genel Kuru

lunun Türkiye Me yapılması kararlaştırı!iniştit\ 

5. Alîdeniz Ülkeleri Oba Basılan Dostluk Kampı (Fhilia) : 
Pilya, külg-esel veya 'komşu ülkeler arasında Ibclirli aralarla düzenlenen ve bu ülkeler o:ba 'basılarının birbirleriyle ortak çalışın alarmı, fikir ve 

izlenim aktarmalarına fırsat veren hır faaliyettir. Anılan 'kamp oka. basılarının birlikte o'ba sorunlarının yanında, ulıUsl ara raisi izci g-rap un im geliş
mesine de fırsat hasırlar. 

'2'0 - 30 Ağustos l!97l tarihleri arasında İzmir Buca'da açılan hu kamp. Arap ülkelerinde 7 (Birleşik Arap Cumhuriyeti, Trak, Kuveyt, Libya, 
Ijülbuan, Suriye, Suudi Aralbisltan) Yunanistan ve memleketimizden ceman 3-30 izci katılmıştır. 

D) Diğer faaliyetler : 
Yukarda 'belirtilen kanıp ve kurslar doğrudan 'doğruya İzcilik Genel Mıüdürlüğiiıvün org'anize ettiği faaliyetlerdir. Bunların dışında Genel Mü

dürlüğün kooıuüne ve kontrolü ile küme, oymak ve ocakların çalışmalarına ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 
4D711 yılında 8;3l4 tescilli ünite bulunmaktadır. Bııvia güre her bir ünitenin yıl boyu gmi, hafta sonu kampı, oymak toplantısı gilbi çeşitli izcilik faa-

iiyöti yaptığı dikkate alınarak yıllık çalışma sayısı aşağıdaki taibloda gösteril mistir. 

Ünite sayrsr Ortalama çalışma sayısı 

834 X 40 = S 340 Çalışma 
Ortalama katılan izci ve 

Ünite sayısı yavrukurt 'sa<yısı 

S3İ X 2Â — '20 -8İ50 İ zc i >ve y a v r u k u r t ç a l ı şma la rdan ya raHan ı lmış t ı r . 

4974 yi İmde tesci l ler ini y a p t ı r m ı ş 2i 17 k ü m e . 14 kız izci o y m a k Ye ocağı , 3-> e rkek o y m a k ve ocağına ilk tesis eşyasını karş ı lamak ' ve k ı ı ru luş-
larKM ikmal etmek mak'sadiyle cem'an (457 500) lira ve hakanlıkça yardımda bulunulmuştur. 

E) Yeni ıbütçe ıteklifi ve ödenekler : 
U. Konya, Samsun, Balıkesir, Ankara, İzmir, -Lstanibııl. Antalya, Aydın, İsparta, Niğde, Diyarbakır, Kayseri. İskenderun, Bolu, Kskişehir. Ada

na, Kas'taııronu, Sivas, Manisa, Hatay, Kırşehir, Van, Edirne, Çanakkale, İçel, Kırklareli olmak üzere 27 ilde 20 yavrukurt, kampı, 3 ki:/, izci kampı 
İle 2,1 erkek izci kampı programa alınmıştır. 



43 — Gençlik ve Spor Bakanlığı — 924 — 

2. ]>iğor tarafltau; 
İzmir, Manisa, Van, Erzurum, Diyarlbakır, Sivaıs, (•lıvzkmtoıp, Gire'suu, Saımsim, Adapazar ı , Oaukıı-ı, Kocaeli, KııfklareJi, (riimüsane, Oantıkkale, 

Elâızığ, Kıonya, İçel, Sinop, Tokat , Bursa, Mala tya , Denizli, Balıikes&i' Eize, Ed i rne , Kaisita'inonu, Adana , Tunceli olmak üzere 3!) ilde oymak başı,, 
!ba$kurt ve yar-dıımıeıiara sc/viy esinde çeşitli nitel ilkte 70 kurs prögramlagt irilmiş tır. 

Aşağıdaki tab lodaki programa a lman çalışmalara katılacalkların sTiyısı bel ir t i lmişt ir . 

1972 yılı programına alınan çalışmalar ıv-e katılacaklar : 
t 'alışıua adı Çalışına sayı'sı Katı l aea ki arru .sayısıı 

4 

2 
• • > 

5 

16 

m\) 
:ü60 
sm 
100 
200 

•7'1 
t \ 

Öİ2G 
500 

074 

Y"a;vrukurt kampı 20 
Kız izci kanıpı - 3 
Lt'kok izci kampı 31 
Kurslar 70 
Lider toplantısı 2 
l'i uslara rası -kamp 4 
'Miliı .kamp 2 
II sev iyesi nd ok i çeşidi topluma. hizmet kampanyas ı 2 

3. — Uluslararası ilişkiler : 
•a) A v r u p a izcilik Genel Kurulu Toplant ıs ı : 
1071 yılında •Japonya'da toplanan fbinya İzcilik (.Vm-I Kurulunca karar laşt ı r ı lan A\'rupa İzcilik Teşkilâtı (bıiel Kurulu. ım'iuk kc1 imizde. İs tan

bul'da, 20 - 20 Lylül 1072 tarihleri arasında toplanacakt ı r . 1 000 000 kadar üyesi bulunan Avrupa İzcilik Teşkilâtına immsııp 2.'i üye • mmıi«-/ket
ten iattiıtinon 200 driı-ucnin kal ılmasiyle yapılacak bu koıtirrede memleket izciliği yönünden büyük fayda umulmaktadı r , i ler şeyden önce kmı^re 
gaiud'onıiude yer alacak konular izciliğin, bıııumkü or tamdaki d urumuııu aydınla tacak, memleket izcpi ı r i j |e mukayes"e bakanlarını vermiş olacaktır . 
Ayrıca, kongreye katı lacak Avrupa ve ibinya çapında lauııuııış otoritelerle temas kurulacak v bu suretle liderlik, önderlik" yönünden âaydaland-
mış olacaktır . İzcilikle yeni prensipler, metot ve uy.u'Uİamada'ki görüşler belirecektir. 

Kongrenin iyi bir şekilde organize edilebilmesi için Hakanlıkça şimdiden hazırlıklara i ç i l m i ş olması memnunluk ya rai mistir. 
İzciliğimizin bO ıu-ı kuruluş yılma isabet eden hu kon^rmıin memleketimize has konu'kse\ erlik düyunlar ı içinde organize edilebilmesi v>- ko-î^re-

ye katılacak delegelerin aıeıuleket imizi tanımalar! ve o'mıdıı intiba larla ayrılma la i'im remin amaciyü- 1 m kanlıkça Imr ı ürlü û/ay ret İn e/üst m-iü-c-eıVme 
emin -bulunuyoruz. 

b) ingi l tere 'de yapı lacak Başkurt ' lar Kampı : 
Yavrukuri çalışmalarını y ık ından izlemek, liderlik ırörgü ve bil<rilcriui a r t ı rmak amaciyle ^idis - dönüş yollukları kendilerine aidoima..: üzere 

!."> başkur lun Londra 'ya gönderilmesi prug-ramlasiıı ılmış ve ünhazırlı'ktara cvçihliği müşa.hede edilmiştir. 
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c) Yunanistan ve iran'da açılacak kamplara iştirak : 
Geven yıl Türkiye 'de yapı lan ikili temasın iadesi şeklinde düzenlenmiş irir organizasyon olup, iki oba ile k a t d a c a k çekikle programlaşt ı r ı lmış-

t ı r . 
d) Avrupa izcilik Jamborisi : 
HolândaMa 1972 dost luk yılı çal ışmalarından olan Avrupa üikeie ; i izci.erinin davet edildiği bu kampa memleketimizden bir oba ile kat ı l ınması 

öngfrülmüştür . 
e) Kıbrıs Kız izcileri Kampı : 
Geçen yıl memleketimizde yapılan ikili temasın iadesi şeklinde düzenlenmiş bir organizasyon olup, 2 oba iJe ka t ı lmak üzere gerekli temas sağlan

mış ve işbirliğine geçilmiş olduğu görülmüştür . 
4. — Diğer çal ışmalar : 
191 '2 yılında kuru lan İzcilik Teşkilâtımız 1972 de 00 net kuruluş y ı ldönümünü id rak etmektedir . Bu amaçla düzenlenen millî seviyedeki kampla r 

dışında, mahallî örgütlerin kut lama çalışmaları d ikka te acınacaktır. Bu yıl izci sayısının art ır ı lması için beş yıllık bir çalışmanın başlangıcı o larak 
düşünüluı üstü r. 

1972 yılında tescilli ünite sayısı 1 200 ye çikaeak izci ve yavrukur t sayısının ;J7 500 e- yükselmesine çalışılacaktır . Ünitelerin yıllık çalışma sayısını 
a r t ı r acak ve kali te yönünden geliştirerek tedbir ler al ınacaktır . 

Bu suretle 
( n i t e savısı ('alışma sayısı 

1.2Ö0 X Î5 = Î-S 7Ö0 ize ilik çalışması yapılacak. 

'( n-talama 'katılan izci 
nite savısı ve vavrukurr. snvıs: 

250 X 20 —.: ;>I 250 izci ve yavrukur t t an küme oymak çalış-
malarından yarar lanmalar ı sağlanacaktır. 

F ) Yat ı r ımlar : 
.1. — 1971 programına, ^örv : 
a ) .Bolu Aladağ İzcilik Sabit Kamp tesisi >00 nou Tl. 
i))' i'sparta. Kovada. İzcilik Sabit Kani]) tesisi 1 150 000 Tl. 
e) İzmir Buca İzcilik Sabit tesisi ilâve 

masrafı 019 000 Tl. 
d)' .Makina, teçhizat alımları olmak üzere .150 000 Tl. 

Toplam 2 419 uOO Tl. 
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Vı 'o»' ı anıda yeı- alan projeler Bayındır l ık Bakanlığınca yürü tü lmektedi r , (reern yıl ihale edilen Bolu Aladağ tesislerinin inşaatına devam edil
mektedir . Ispatt'a Kovada Millî Parkı İzcilik Daimî Kamp tesisi ile İzmir Buca İzcilik Sa'bit Kampı ilâve inşaatı projelerinin ikmal edilememesi wo-
be'bîy ie İhale odileniümisjtir. 

2. —• 1972 yılı içinde ünlgöıJülen ya t ı r ımlar : 
a) İ spa r t a K o v a d a Millî P a r k ı (gecen y ı ldan devam) i 250 000 Tl. 
b) Bolu Aladağ b/ei K a m p ı ( ikmal ödeneği) 350 000 Tl. 
e) Makine ve teçhizat al ımları 85 000 T l 
d) Taşıt al ımları 4X4-, kişil ik arazi Piek-up 65 000 Tİ. 
e) Manisa K ı rkağaç izcilik K a m p ı Okamulaşt ırma.) 40(3 00 Tl. 

5. Okul içi beden eğitim ve spor genel müdürlüğü : 
A. Hizmetin niteliği ve yerine getirilme şekli: 
Bugün, dünyan ın her yer inde, 'Beden Eği t imi ve Spor Faaliyetlerinin fayda ve zorunluluğu husus la r ındaki görüşle]- tek ve müşterek bir noktada, 

top lanmaktad ı r . B u cümleden olarak, k a m u ile ilgili bütün kişiler, fikrî gelişin enin fizikî gelişme ile birbirine paralel .olarak yürü tü lmes inde hem
fikirdir] er. 

Bu bakımdan, bizim de, genel eğitim ve öğret im a lanındaki dünya, görüşüne uygun, bir 'alışma düzeyinde ol matınızı tabiî karş ı lamak gerekir . 
Evvelce Millî Eğit ini Bakan l ığ ı [Beden Eğitimi ve İzcilik Müdür lüğü taraf ından yürütülen aşağ ıdak i hizmetler bugün (ieuçlik ve Spor Bakanl ı 

ğının görevleri arasında yer a l a r ak çeşitli gene! müdür lüklere verilmiş ve bakanl ık bu hizmetlerin süra t le geliştirilmesini sağlamak amacı ile bün
yesinde teşki lâ t lanma sırasında Oku! İçi [Beden Eğitimi ve Spor (tene! Müdür lüğü adı altında, yeni bîr kuruluşun mevcudiyetini öngörmüştür . 

Genel Müdürlüğün görevleri : 
1. — H e r kademedeki okullar ile Üniversite, Akademi, 've Yüksek Okullarda.ki Beden Eğit imi ve Spor faaliyetlerini düzenlemek ve verimli ha

le ıgetiruıek, 
2. —• Öğrencilerin seviye, cins ve •bünye özell iklerine göre her •çeşit oyun ve spor faaliyetlerini düzenlemek ve verimli hale getirme-k, 
3. —• Öğrencilerin, «»kullar dış ındaki spor [kulüpleriyle münasebetler ini düzenlemek, İH Mayıs (îonçlik. ve Spor Kayranınım daha manalı hale 

gelmesi ve kut lanması için t edilirler a lmak. 
4. — .Dikitihırdaki ders içi ve ders dışı beden eğitimi ve spor çal ışmalarında et kin ro! oynayan öğretmen, unsuru ile saha ve tesisleri veterii 

hale get i rmek için çal ışmalarda bulunmak. 

B. Hizmetin geliştirilmesi ve ya t ı r ımla r : 
Bir eğitim konusu olan sporu, okulun tabiî çalışmaları içimin bir düzene bağlamak v< im anlayiş 'a sporun gerçek geleneği içinde gelişimini 

sağlamak aınaeiyle ilk. orta. lise ve bunların deng i meslekî toknik ve üzel oklularda öğrencilerin yaş ve kabiliyet .seviyelerine uygun, çalışmalar dü
zenlenmesi ıgayesi ile «.okul spor kolları» adı altıno'a eğitsel kurul lar kuru lmuş ve bunların çalışmalarını, düzenleyen bir yönetmelik haz ı r l anarak 
yürür lüğe komil inustur . 
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Bununla beraber i lkokul lar ile Üniversi te , A k a d e m i ve Yüksek Okul la rda çözüm. yolu bekleyen emsali konular mevcut bu lunmaktad ı r . B u ba
k ımdan i lkokul lardan üniversi teye k a d a r olan her dereceli •okulların ayrım y a p m a d a n bir 'bütün o la rak .•sorunlarının ele alınması ve gerekli .çözüm 
yol lar ının getiri lmesi zorunlu .görülmüştür. 

Bu görüşün ışığı a l t ında .1971 yılı malî dönemine k a d a r olan sürelerdeki ödenek yetersizliği ve 1971 yılı bütçesinde teklif edilen ödenek miktar 
l a r ından yapı lan ıkısıntılara r ağmen aşağıda bel i r t i len hizmetlerin gerçekleştir i lmesine 'çalışılmıştır. İlk okul larda Beden Eği t imi dersi müfredat 
programı ışığı a l t ında i lkokul lar arası mahall î at let izm yar ışmalar ı ter t ip lenmişt i r . 17 ilde faaliyet yapan (2 000) öğrenciden temayüz eden 11 
ilin ooO öğrencisi takını ve ferdî olnıa,k üzere/Türkiye 15i riırci ligi müsabaka la r ına kat ı lmış ve bu müsabakalarda kabi l iyet ler i tesbit edilen 45 öğ
renci kampa alınaraık eğiti lmişlerdir. 

Or ta dereceli okul lar arası spor faal iyet imi b u n d a n evvelki y ı l larda yapı lanlar ın her yönden çok üstünde olmuştur . 
Okul içi ive okul la r arası yar ı şmalardan elde edilen ar t ış lar yanında Orup ve Türkiye 'Birincil iklerine iştirak et t i r i len il. okul ve öğrenci sayı

l a r ında da. büyük ar t ış lar kaydedi lmişt i r . 
Kıbrıs Tü rk «»kulları ilk defa bu yıl. iokııllar arası yar ı şmalara davet edilmiştir. 
İ lk okulların dışında, u r l a dereceli iokııllar ikapsamında, ve atletizm dal ında geliştirici k a m p l a r açılmıştır. 
Bu lga r i s t an /ve Türkiye »orta dereceli okullar arası atletizm yarışmalar ı , ikili anlaşma, çerçevesi dahil inde yapılmışt ı r . 
Özellikle mahall î yarışmakır ını yapan illerin, bütün çalışmaları değerlendiri lmiş, istisnasız o l a r a k Orup ve Türkiye Birinci l iklerine >67 ilin ka

tılabilmesi imkânı açık tu tu lmuş tu r . Orta derece:i okulları kapsayan bu tü r lü uygulama Türkiye 'de ilk defa yapılmış olmaktadır . Bu uygu lama 
ile ayrıca. 4b il merkezimle (»rup ve Türkiye IMrinciliği niteliğinde çeşitli spor branşlar ında faal iyet yapılması sağlanmışt ı r . 

Bu şekildeki bir hizmetin ifası, faaliyetlerin y u n sathına, bölge ayırımı yapmadan dengeli b i r şekilde yayılmasına, fırsat eşitl iğinin yara t ı l 
masına, bölgelerin spor alanımla, bilgi ve görgüler inin ar t t ı r ı lmasına vesile teşkil etmiş olup, ayr ıca öğrencilerin sosyal, ekonomik, kü l türe l ve 
turizm yönünden y u r d u tamıma, bilgi edinme olanağı sağlanmışt ır . 

Orta Dereceli Okullar Arası (1nın ve Türkiye Birinciliklerine katı lan öğrenci sayısı 2.02J Kız (I.İ9I. E r k e k olmak üzere 8.21.2 dir. 
Orta. Dereceli O/kullarda oikul içi faaliyetlere katılan (iğrenci sayısı 105.000 kız, 425.28:] erkek' olmak üzere 5:10.886 öğrencidir . 
Orta. Dereceli Okullar arası düzenlenen mahall î yar ışmalara katılan öğrenci sayısı 1.828 okulda 14.812 kız, 48.370 erkek o lmak üzere 63.182 dir . 
Buigiine kadar neticeleri al ınamıyan 784 orta dereceli okulun faaüyel raporları geldiğinde b u rakamlar daha da a r tacak t ı r . Bu durum plân. 

ülkelerine uygun olarak, sporun tabana yayıldığını .gösteren gerı;e.':< faaliyetlerdir. 
Öğretmen ve öğrencilerin bilgi ve görgülerini artıracak', beden eğitimi ve spor çalışmalarında onlara rehberlik edecek, gerekt iğinde sporla, ilgili 

bir müracaat kitaplığı tesisinin sağlanmasını temin edecek yönet melik •••,-. teknik yay ın lan t bas t ın İması satın alınması ve dağıt ı lması bir p rog rama 
bağlanmışt ı r . 

Bu cümleden olarak'; 

1. Basımı ve dağıtımı tamamlanan yayınlar : 
a) Okul. spor 'koiiarı yönetmeliği (5 O.'M) ade:') 
b) Okullara! ası . spo r yar ışmalar ı ta l imat ı ve 1971 - 1972 faaliyO programı •: 5 000 adet) 
e) İlkokul ve Anaokul la r ında kullanılan beden aı-iiçiar, .5 5U0 adet) 
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d) 1.971. - 1972 Öğretin, yılı «kullar arası cimrmstik müsabakaları nmmurî hareketle: i (Ö 000 a;'ot) 
2. Satın alınan ve dağıtımı yapılan yayınlar: 
a) Voleybol (2 000 adet) 
b) Futbol (20 000 adet) 
e) Sporda Kondisyon (250 adet; 
d) Beden Eğitimi Dergisi (1 100 adet) 
3. Basılmakta olan yayınlar : 
a) İBeden Eğitini,ye Spor saha Ye alegori 
b)( 1970 - 1971 Faaliyet yıllığı 
4. Basılmak üzere hazır bulunan yayınlar : 
a) 19 Mayıs örnek programları 
b) Müsabaka yönetmelikleri ve oyun kaideleri 
e) i lkokul la r müsabaka yönetmeliği /e oyun kaideleri 
'lîedeıı eğitimi (kirşlerinde ve spor çalışmalarım!;) etkin roi oynıyan. a raç ve gereç ihtiyaçları tesbit edilerek y u r t irimde yapımı mümkün olan

ların teknik öğretim okul lar ında yapt ı r ı lması . yurl dışından getir üt m esi yjnrunlu olanların da ithal kotalarına dâhi! edilerek getirt i lmesi ve tes
bit edilen öncelik sıralarına, göre okullara dağıtı lması plarda.uaralc gerekli teşdbbüse geçilmiştir. 

Yurt içindeki .>T> yüksek, r>51 orta dereceli. 14Ö yal »d ı bölge okulu ve öpf> ilkokula, yurt dışında-, Kıbrıs ve Yuua.u.isl an'da bulunan 11 orta de
receli okula ortalama (ÜS biri) 000) Tl. tu tar ında mal/eme yardımı yapılması plânlanmış olup bu malzemelerin 197! malî yılı sonuna kadar okulla
ra dağı t ımı gerçekleşmiş olaeaiktır. 

Oku l iri ve okullar arası ma'hallî yarışmaların gerekt irdiği masrafları kanşıhımak ü/,-'me b i r inckdöucmde (274 bO!n Tl. gönderilmiş olup, ikinci 
dönemde gönderilımek üzere (772 000) Tl. ödenek tefrik edilmiş bakınmakladı r . 

I r rnp ve T ürk i ve liirinciliik'lcri müsabakalar , i<;iu birinci döm-m'dc rj. 187 ÜÛ1P) Ti. haicanmış olup, ikinci döneni için 12 07!) Ö4Ö) Tl, ödemek 
ayrı lmışt ır . 

19 Mavi s (lenciik ve Spor "Bayramı gö^tcrilcri 'du dalla canlı ve iigi çekici seviyeyi- gel irilmesini sağlamak armaclyle kutin'ma komiteleri emrine 
(:2ö8 420) Tl. ükletne'k günde riHmis'tir. 

'Rugüuc kaklar kmrdi bünyelerinden ioskih'ıl b-; NÜI;I k suretiyle faaliyetlerini yürü tme ça.bası İçindi- olan Üniversite. Akademi ve Yüksek O'kuflaıjjn 
spor sorunlarına el atı lmıştır . Ibı cümleden olar;d< Türkiye AiiMi Talebe Spur 1Wkibu i Üc ilişki kuru larak yıllık çalışma programlar ında yer 
alan vurt iei ve yurt dışı faaliyoMerbı gerçekleştiri lmesi sağlanmış; m, (Ü - ]:; Kyiüİ i')71 i arihiei'in'de Madrid 'de yapılan Dünya Üniversiteler arası. 
Atletiyim müsabakalar ı ile Dünya l miversil rîer Soor Dirlikleri <ö-!iej Kurul b 'pbınî da rma Ye 19-24 t a b i i 197! tar ihler inde İsveçMc yapı lan 
Dünya. Pııi ve rsitel eri Spor lv<;ini!'eransbırına kal ılı nması sağlanmıştı'-.) 

Ayrıca dailıa. olumlu ve verimli bir çalışma di lemine kavuşııhıbib-.msi için Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullara bağlı blö kuruluşa çalışma 
imkânı hazır lamak ve malzeıme teinini maksadı iie şimdilik acil ilılriyaçlar için. s 77ı) b'ı'H) ı Tk nakdi yardım yapılmışı ir. Aynı zamanda .mevcut ku
ruluşlara tesis ve makOnre ihtiyaçları kurulmuş,gelen isteklere göre binalarım değerlendiri lmeleri yapı la rak öncelik s ıralar ına göre yapım ve dağı-
ti'mı ile ilgili bir program hazırlanmıştır . 

http://plarda.ua
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İ970 - 1971 öğretim yılımda Üniversite, Akademi ve Yüksek Okullar arası Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarımda çeşitli branşlarda 582 kız, 
2 978 erkek olmak üzere toplam 3 555 öğrencinin katılması sağlanmıştır. 

C) 1971 [yılı yatımımlan : 
Okul İçi Bıeden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünün 1971 yılı içimde icra programına alınmış bir yatımmı bulunmaktadır. 
Her dereceli okulların Belden Eğitimi dersi veya sporla ilgili kapalı salon, saha ve benzeri diğer tesisleri içine alan ihtiyaçları ile mevcutların 

onarılması ile ilgili hususları kapsıyan yatırım işlemleri bu okulların bağlı bulundukları kuruluşlarca ele alınmış ve yürütülmüştür. 

D) Yeni Ifoütçe tekHifleri ile ilgili ödenekler : 
1972 malî yılı içimde yapılacak hizmetler ve yatırımlar : 
1072 malî yılı bütçesinde talobedilen ödenekle aşağıda açıklanan hizmJetlemn yapılması programlanacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tesbit edilen ilkelere uygun olarak, sporun anaeğitim vasıtaları arasımda kabul edilerek her öğrencinin 

spor faaliyetlerine aktif olarak katılmalarına, beden ve ruh sağlığına yardım edecek imkânların sağlanmasına, beden çalışmalarının fikir çalış
ması ile ahenkli kılınmasına, .geleneksel spor dallarının desteklenmesine, okul sporunun be'den eğitimi derelerinin ötesinde öğrencilerin beden 
ve ruh yapılarının geliştirici yönde yeniden düzenlenmesine kabiliyet kazandırıcı ve geliştirici özel imkânlar verilmesine, dolayısiyle ders dışı prog
ramlar düzenlenmesine, geliştirici kamp ve kurslar açılmasına önem verildiği görüLmüştür. 

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için de; 
1. Öğretim yılı başında yayınlanan çalışma progı anıları ile ilgili genelgelerde bu hususlara değinilerek ve 1971 - 1972 öğretim yılında okul

ların kendilerinin ve. çevrelerindeki kuruluşların mevcut imkânlarımdan da âzami şekilde faydalanmak suretiyle ilk, orta dereceli ve yüksek okul
ların tümünü kapmyaeak şekiLle Atletizmi, Yolcyhol, Basketbol, Futibol, Güreş, Boks, Eksrim, Bisiklet, Masa Tenisi, Okçuluk, Judo, Halter, ve el
verişli olan yerlerde Dağ, Kayak ve Su Sporlarım içine alan dallarda öğrencilerin cins ve bünye özelliklerine uygun düşen kategorilerde okul içi 
ve mahalli o'kull ar arası yarışmalara ye,r verilmedi istenmiştir. 

Bu yıl bir milyonun üstümde okullu gencimize fiilen spor yapma olanağının .sağlanmasına çalışılacaktır. 
2. Bu yarışmaların yurt içinde değerlendirilmesi ve teşvik edilmesi yönünden yaş kategorilerine göre Grup ve Türkiye Birinciliği kademesin

de yarışmalar tertiplenecektir. 

Yıllık çalışma programlarım uygulıyan ve sonuıe.Iarını tâyin öden bütün illere bu kademelerde yapılacak yarışmalara katılıma imkânı verile
cektir. Aynca yarışmaların yurdun değişlik bölgelerindeki il merkezlerimde yapıılmasına böylece hiametin daha ziyade bu gibi faaliyetlerden uzak 
olan bölgelere kaydırılmasına önarn verilecektir. 

3. Gerek okul içi ve gerek okullar arası yapılacak yarışmal-arm bütçe imkânları oranında geçen yıl yapılan yarışma nevilerimim ve iştirak 
ettirilen oikul ve öğrenci sayılarının üstüne çıkacak şekilde tertiple mm esimi sağlıyacak tedbirler alınacaktır. 

4. Çeşitli spor nallarında temayüz eden her dereceli okullarımızdaki öğrencilerin kabiliyetlerinin geliştirilmesıi, bilgi ve görgülerinin artı
rılması, gerektiğinde rmeml«ketimizi temsil edcblilecek bir seviyeye getirilebilmeleri için eğitici ve geliştirici nitelikte 50 şer kişilik ve 15 gün 
süreli kampların yurt sathımda yaygım bir halde acıkmasına bu kamplara her dereceli okullardan ve yurdun her köşesinden öğrenci davet edilme
sine özel bir çaba gösterilecektir. 

http://mem.letketiim.iizi
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5. (Beden Eğitimi öğretmenlerinin, öğrencilerinin bilgi ve görgülerinin artırılması kendilerine yeni buluğ ve motoltlarm oyun kaidelerindeki 
değişikliklerin süratle aktarılması yönünden ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanacak, mevcut ve yeni teknik ve öğretici nitelikte spor yayınları
nın Dilim ve slaytlarının derlenmesi, yapıllması ve yeniden baısftırıLması ve ilgililerin idtiOajdesine sunulması ka,ps(aınmdaki çalışmalara, devanı edi
lecektir. 

6. (Belden Eğitimi derslerinin ve okul sporunun geliştirilınesi yönünden etkin bir rol oynıyan araç- ve gereçlerle ilgili olarak tespit edilen ih
tiyaçların hazııllaııan plân ve programlar dâhilinde taımaımlanımasına itina gösterilecektir. 1 000 illlkokul, 500 orta dereceli okul, 35 yüıkse/k okula 
öngörülen bu yardımlar gerçekleştirilecektir. 

7. Beden Eğitimi öğretmenliğinin cazip bir 'hale getirilebilmesi yönünden gerekli görülen mesai dışı çalışmalarının ayrıca değerlendirilmesi 
hususuna önelm verilece'ktir. 

(8. Okuıl içi ve okullar arası yansımalar m gerektirdiği her türlü masrafların genel bütçeden karşılanması sağlanacaktiır. 
9. Mıamlökdtiımiz içlin ayrı bir önem taşıyan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ve ıgös/teri programlarının günün mâna ve ruhuna 

uygun, daha canlı ve ilıgd çekici b'ir seviyeye getirilmesini sağlamak amaclyle öngörülen tedbirler muvacehesi mte kutlama tem itelerine yapılan 
yardımlar arftml a çaktır. 

10. İkili anlaşmalar çerçevesinde ve okul öğrencileri kapsamında uluslararası spor yarışmaların m tertiplenmesi veya bu nitelikte tertiplene
cek yarışmalara özellikle F.İ.S.U. (Dünya Gençlik Spor Teşkilâtı) nın organizasyonlarına katılma, iınkânı sağlanacalk ve bu tip organizasyonlar 
dcsıte'klene e ek'tir. 

Ancak bahis konusu hizmetlerin yapılabilmesi için 1972 yılı Bütçem ile tespit edilen ödenekler de bütçede tasarruf mülâhazaları ile geniş ölçme 
kısıntılar yapıllması sebebiyle ötlkin bir biçimde ıgeırçekleşftirileimiiyeıeeği kanaatine varılmıştır. 

E) 1972 yılı yatırını iprojeleri i: 
İkinci Beş Yıillı'k Kalikınıma Plân ilkelerimin ışığı altında her kadömedöki okul öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Sporla ilgili sorunlarının sü

ratle çözümlenöbilmesi için, basit beden eğitimi dersliği, voloybol, basıkeıtibol sahaları, atletizm tesisleri yapıınııını ya kcıudi bünyelerinde veya 
dkuilaıran kümeleştiği bölgelerde yapılması ve mevcutların onarılması yönünden Okul! İçi Beden Eğitimi ve .Spor Genel Müdürlüğünün de katkıda 
bulunması zorunlu hale gelmiştir. 

Bu itibarla 1972 yılı Bütçesinde; 
a) 3 750 ilikolkukın beherine (3 000) Tl. sarfedalknok üzere (11 250 000) Tl. 
,b) 500 onta dereceli ve 35 yüksek okulun açıkhava voleybol, basketbol sahaları, basit atletizım tesisleri yapıimı ve onanımı için de beherim1 

(25 O00) Tl. tahsis edilmek sureıtiyle (13 350 000) Tl. sı ki cetman (24 600 000) Tl. nın sarfedilmcsindıe fayda ve zonınllulluk bisscdillmıiştir. 
Yapılan inceleme ve anket sonuçlarına, göre okulların saha ve tesıis durumları tesbilt edilmiş olup bunların içinde öncelik taşıyanları yılhk 

pııoıgnaımlara alınması düşünülmüştür. 

Yukarda belirtilen hizıme'tlerin gerçekleştirilmesi yönünden hazırlanan yatırım teklifLerinin bir .korordinasyon aksaklığı sonucu Devlet Plân
lama Teşkilâtına zamanında intükal ettirillömeyişi ıselböbiyLc 1972 yatırım pıiagraımlarına alınamadığı1 müşahade edilmiştir. 

Hizmetin ehemmiyetine binaen bir başlangıç olmak üzere bütçe imkânları çerçevesinde uygun görülecek miktarda ödenek konulmasında 
fayda mülâhaza edilmektedir. 
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6. ©aş (Zarnıanlan Değerlemdiiılnı^ 'Geoıel Müdürlüğü : 
A) Hizmetin niteliği ve yenine getirilme şekli : 
Kişinin görevi, öğrencinin okulla dışında kalan zamana «'boş zaman» bunun, bir program dâhilimde bilinçli olarak sosyal, kültürel, sosyo -

ekonomik ve sportif faaliyetlerle değerlendirilmesine «Boş Zaıman Eğitimi» denilmektedir. 
Boş zaıman faaliyetleri içellisinde özlemini duyduğumuz ve yaratmak istediğimiz çalışkan, bilgili, maharetli, dürüst, kendine güvenen, kanun 

ve nizamllara saygılı Atatürk ilkelerine bağlı T ürik Gencini meydana getirme her türlü çalışmaların esasını teşkil etmektedir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gençlik sorunlaıı ile ilgili bölümde de bu hususa yer verilmiş, göz önünde bulundurulacak İlkeler ve 

uygulanacak politika açıklanmıştır. 

Buna göre; 
1. Gençlikle ilgili sorunların bir bütün olarak ele alınması, gençliğe hizmet sağlıyan programların geliştirilmesi, farklı hizlmetler arasında 

yakın ilişki ve işbirliği kurulması, fırsat eşitliği ilkesine göre çözüm yolları getirilmesi, köy ve şehirde yaşıyan, okuyan ve okul dışı gençJlıiğin özel 
sorunlarının ele 'alınması, 

2. Gençliğin boş zamanlarını, verimsiz olan ve olumsuz sonuçlara sürükliyen faaliyetlerden kurtarılması, yapıcı bilgi ve kabiliyetler kazan
dırıcı meşguliyetlerle değerlendirillmeısi imkânlarının sağlaniması, 

3. 'Çeşitli istidat ve kabiliyetlere sahibolan gençlerin gelişmeleri için gerekli ortam ve özel imkânların sağlanarak, gerek millî kalkınmaya 
gerekse çağdaş uygarlığta üstün seviyede katkıda 'bulunmalarının teşvik edilmesi, 

4. Belirli programlar içimde gençliğin kalkınmaya verimli bir şekilde katılması ve mevcut 'gücün en uygun şekilde kalkınma almaçlarına 
yöneltilmesinin sağlanması, 

5. Gençlerin ferdî kabiliyetlerini yararlı bir amaç için işbirliği içinde millî kalkınmaya katkıda bulunma bilincini geliştirmesi. * 
Boş zamanları değerlendirme faaliyetleriyle, okul içi ve okul dışı gencilerin anüspet bilgilerle imücebhez olmanın yanı sıra daima enerjik, ne

şeli, canlı, hayat isteğiyle dolu, zorlukliardan ve mesuliyetlerden yılmıyan iş verimi fazla, üstün vasıflı vatandaşlar olarak yetişmelerinin sağ-
lanıması, ayrıca çevrenin zîararlı etkilerinden ve 'faaliyetlerinden kurtarılmaları müımikoin hale getirilecek ve plânın öngördüğü hedefe ulaşıla
caktır. 

Genel Müdürlüğün (gönevlleıri : 
1. Gençliğin eğitimli ve boş zamanları değerlendirmek için; yaz tatil kampları, gençlik kültür merkezleri ve lokalleri açmak, gençlik ko

nakları (ıhosteller) kır konaklan tesis etmek, yurt içinde ve yurt dışında geziler tertip etmek, yabancı ülkelerle gençlik mübadelesinde 
bulunmak, 

2. Tesis ve teşekküllerin eğitim, öğretim ve yönetim işlerini düzenleyip yürütmek, 
3. 'Daha çok sayıda gence hizmet götürecek mevcut tesislerin sayılarını çoğaltmak, 
4. Boş zaman eğitimi için eleman ve lider yetiştirmek, 
5. Kamu kuruluşları ve ilgili teşekküllerle işbirliği yapmak. 
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B) Hizmet gelişimi : 
1. Kampçılık: 1971 yılı programının gerçekleştirilebilmesi için Bakanlığın imkânları dışımla geçen yıllara nazaran daha çok sayıda gencin, 

yaz aylarına tesadüf eden boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirme, yeni beceriler kazandırmak ve dinlenmele
rini sağlamak amaciyle Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde (Genel Müdürlüğün sabit tesisi olan Çanakkale - İntepe Gençlik 
Kültür Merkezi dâhil) yurdun 9 muhtelif bölgesinde (Çanakkale, Ayvalık, Kuşadası, Hatay - Arsuz'da çadırlı ve yedişer devre halinde, Sanı
sını JjğîJİ ı Enstilüsü, Trabzon - Beşikdüzü Kız İlköğretmen Okulu, Ordu - Perşembe İlköğretmen Okulu, Van - Alpaslan ve Mersin llköğretmeoı 
okullarında da ikişer devre halinde) 9 000 öğrencinin faydalanması için adı geçen kamp yerlerinde her türlü hazırlığın yapıldığı ve kampların 
açıldığı, ancak 1971 yılı malî bütçesinde hazırlanan plân ve programlara göre yeterince ödenek alınmadığından, taşra teşkilâtı ile istenen, işbir
liği gereğince sağlanamadığından plânın öngördüğü 9 000 öğrenci yerine G 718 kişi kamplara alınmıştır. 

Geçen yıllara göre bir karşılaştırm'a yapıldığı takdirde; 
Yıllar Kamp sayısı üğıic>nci sayısı % Lider sayısı 

li)08 — 1969 2 1 350- 37 
19G9 — 1970 2 1 050 37 
1970 — 1971 9 6 748 142 

197.1 -yılında istatistik! bilgilere bağlı bu yoldaki hizmetin geçmiş yıllara nazaran ortalama % Iİ50 oranında artmış olduğu görülmüştür. 
Vurdun 9 bölgesinde açılmış olan boş zaman!;nı değerlendirme vre dinlenme kamplarına (»7 vilâyete kontenjan ayrıldığı, daha çok deniz gör

memiş mahrumiyet kesiminde ve özellikle İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde üniversite, yüksek okul, akademi, her dereceli orta öğretim ve ilk
okullarda öğrenimde bulunan çalışkan, her bakımdan öğretmenlerinin takdirini kazanmış, bakıma muhtaç gençlerin bu kampalara alındığı, ay
rıca Yavru Vatanda yaşıyan Kıbrıslı öğrencilerden 40 kişinin bütün bir yaz boyunca açılan kamplarımıza alındığı, gençlerimizin sosyal, kül
türel yönlen kaynaşmalarının sağlandığı, kendilerine düzenlenen gezilerle de Anavatanımızın her bakımdan tanıtıldığı da, memnuniyetle tesbit 
olunmuştur. 

Memleket gençliğimi bir araya toplayan sosyal, kültürel sahada beraberliği gençler arasında işbirliğini sağlayan, çevreye sosyo - ekonomik 
bakımdan yardımda bulunan, bütün bir yıl çalışarak yorulan gençlerimizin dinlenmelerine de hizmet eden bu faaliyetlere 1971 yılı bütçesinden 
ayrılan (1 282 500) liralık ödenekle yapıldığı görülmüştür. 

2. Gençlik kültür merkezleri : 
Okul çağında ve okulda bulunan «İlkokuldan üniversiteye kadar» gençlerle okul dışında «iş hayatında» bulunan gençlerin okulu ve iş saat

leri dışında kalmış olan boş zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, 
Memleketin her 30yi ve istikbali 'olan gençleri her türlü zararlı etkilerden ve onları çürüten zararlı alışkanlıklardan korumak, 
Gençlerin, boş zamanlarında onlara beceri, bilgi ve sosyal görgülerini artıracak, çağdaş uygarlık düzeyim; gelmiş memleket gençlerinin se

viyesine yükseltecek çalışma imkânları hazırlamak, 
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Milyonları çok çok aşan, genç, dinamik ve enerji dolu memleket gençlerinin boş zamanlarından, boşa harcanan beyin ve fizik güçlerini mem
leketin ekonomik kalkınması yönünde sarf ede rek; katkıda bulunmalarını sağlamak, 

Gençlerimizi sokaktan, başıboşluktan, can sıkıntısından, yalnızlığın yarattığı ruhî deprasyonlardan kurtaracak sosyal bir ortam yaratmak 
amaciyle gençlik kültür merkezleri açıldığı tesbit olunmuştur. 

1971 yılma kadar Ankara merkezinde ve Yenimahalle'de 350 üyesi bulunan bir Gençlik Kültür Merkezinin bulunduğu, buna ilâveten 1971 
yılı program ilkeleri uyarınca Ankara'da çeşitli semtlerde olmak üzere sayılarının beşe çıkarılması öngörüldüğü ancak, 1971 yılı bütçesinden 
verilen ödeneğin yetersizliği plân ilkelerinin yerine getirilmesine imkân vermediği, Ankara Yenişehir merkezinde bir, Bahçelievler semtinde bir 
olmak üzere iki yeni gençlik kültür merkezinin açılmasiyle sayılarının beş gençlik kültür merkezi yerine üçe çıkarıldığı görülmüştür. 

Her üç gençlik kültür merkezinde evvelce 350 olan üye saysının 2 000 ne ulaşarak gençlere hizmette bulunduğu, bu suretle artışın % 600 
olduğu tesbit edilmiştir. 

3. Kurslar : 
1971 yılında gençlik kültür merkezlerine ve yaz dinlenme kapmlarmda gençlere rehberlik edecek, onlara yeni yeni1 beceriler kazandıracak, 

görgü ve bilgilerini artıracak, Atatürk ilkelerini benimsetmek amacı ile 200 liderin açılacak kurslarda yetiştirilmesi plân ilkelerine göre saptan
mış iken, ancak verilen malî. imkânlar içerisinde 76 lider yetiştirilebildiği tesbit olunmuştur. 

C) 1971 yılı yatırımlar durumu : 
Gençlik ve Spor Bakanlığının ve bünyesinde teşekkül eden gençliğe çeşitli yönden hizmet götürecek ünitelerinin pek yeni oluşu, hizmeti gö

türmede yeterince alt yapıya sahibolmadığı malûmunuzdur. Bu husus dikkate alınarak hizmetin plân ilkelerine göre yürütülmesi bakımından 
yatırımlara öncelik verilmiş. Buna göre 1971 yılı boş zamanları değerlendirme ve dinlendirme sabit kamp tesislerinin yapılmasına geçilmiş, 
Bursa - Gemlik Karacaali, Bursa - Gemlik Hasanağa köyü, Çanakkale - İntepe, Konya - Beyşehir gölü 400 er kişilik kapasiteli ve her birinin de
ğeri (2 000 000) lira olan kampalarm ihale edildiği 1972 yılı faaliyetlerine yetiştirileceği ve hizmete sokulacağı bu suretle bu kamp tesislerinden 
1972 yılı yaz döneminde 8 000 gencin yararlanacağı memnuniyetle öğrenilmiş bulunmaktadır . 

D) 1972 yılı faa%etletri : 
1. Gençlik kültür merkezleri, gençlik kır konakları, eğitsel ve dinlendirici yaz kampları, izcilik ve gençlik turizmi tesislerinin yurt ça

pında kademeli bir plânlama içerisinde gerçekleştirilmesi hazırlıklarına geçilecek ve bir programa bağlanacaktır. 
2. Gençlik kültür merkezleri, gençlik kır konakları, eğitsel yaz kampları, izcilik ve eğitim merkezleri ve kamp yerleri gibi tesislerin mevcut 

yatırım programı göz önünde tutularak gerçekleştirilmesi ve hizmete açılmasının imkânları sağlanacaktır. 
3. (Sahillerde, millî parklarda, göl kenarlarında, yol. güzergâhlarında, turistik bölgelerde, şehir içi ve çevresi yeşil saha ve park yerlerinde, 

oyun sahaları olarak tefrik edilmiş yerlerde gençliğe hizmet götürecek tesislerin memleket çapında etüdü yapılarak bu tesisler için yer tahsis 
ettirilmesi veya kiralanması hizmetleri devamlı olarak gerçekleştirilecektir. 

4. Şehirde ve köyde mahallî genellik kültür merkezleri ile semt lokallerinin kurulması desteklenecek, gençliğin boş zamanlarını sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirilmıesi için gerekli yardım ve rehberlik sağlanacaktır. 

5. Köy gençleri için yakın şehirlerle, küçük şehirlerdeki her dereceli okullar gençliği için büyük merkezlerde öğretici, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerini kapsayan gezi ve programlar düzenlenecektir. 
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6. Her dereceli okul kademelerinde okul içi ve. okul dışı sosyal faaliyetler ve eğitim çalışmaları bir bütün içinde ele alınacak, okull dışı boş 
zamanların bu açıdan değerlendirilmesi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının or-tak çalışması ile yaz tatil kamplarınm 
açılması programlaştıralacak ve programların uygulanmasına geçilecektir. 

1972 yılı faaliyet ve tedbirleri içinde bu yıl bütçesinden talebedüen ödenekle aşağıda açıklanan hizmetlerin yapı İncisi program laştırılm.ıştır. 
a) Kampçılık ve Kursları : 
1972 yılında plân ilkeleri uyarınca hizmete gireceği düşünülen Çanakkale - İntepc ilâve tesisleri ile birlikte Gemlik - îlasanağa Köyü, Gendik -

Karacaali Köyü, Konya - Beyşehir'de 400 er kişi 'kapasiteli 4 s'ab'it kam]) tesisleri dışında 8 geçici (çadırlı) tesisi!erden (Kuşadası, Ayvalık, Alanya, 
Haz'er, Van, Sinop, Hatay - Arsuz) ve ayrıca, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ail İzmir İnciraltı tesislerinden de yar'arlandma'k sure
tiyle 25 000 gencin kamplardan geçirilmesi programlaştırıhmştır. 

Bu programın gerçekleştirilmesinde, öğrenci iaşe ve ibatesi kamp lideri, memur, işçi ödenekleri ile kamp kuruluş, (geçici tesisler için) masraf
ları ve diğer harcamaları karşılamak üzere ek listede açıklanan ödeneğe ihtiyaç, olduğu tesbit olunmuştur. 

Bununla birlikte belirtilen hizmetin gerçekleşmesi maksadiyle talebolunan ödeneğin kâfi ve yeter miktarda verilmediği ayın çizelgenin tetkikin
den anlaşılacaktır. Bu itibarla, yapılmış olan ödenek kısıntılarının, arzu edilen ve yapılması istenilen gençlere g'ütürüleeelv hizmeti büyük ölçüde 
aksatacağı tabiîdir. Buna rağmen mevcut her türlü maddi ve manevi imkânlar zorlanmak suretiyle plân ülkelerine uygun program hedeflerine ula
şılmasında ilaha, fazla gencin kamplardan yararlanabilmesi hususunda plân ve programların yapıldığı tesibit edilmiştir. 

b) Kurslar : 
Gençlerimize hoş zaman eğitimi verebilecek kamplarda ve gençlik kültür merkezlerinde lider olarak görevlendirileee'k ve İkinci Beş Yıllık 

Kalkınma Plânında öngörülen, gençlik liderleri yetiştirilmek üzere 200 öğretmenin 20 gün süreli kurslardan geçirileceği; bunlardan 100 öğretmenin 
kampçılık, 50 öğretmenin gençlik kültür merkezleri liderliği, 50 öğretmenin de millî oyunlar dalında ihtisaslaşmalarının sağlanacağı tesbit olun
muştur. 

Belirtilen hizmetin gerçekleştirilmesi için 1972 malî yılı bütçesinden gerekli ödeneğin tal'ebolımdıığu, ancak bu yoldaki taleplerden de kısıntı ya
pıldığı, bununla birlikte prog'ramlaştırılan hedefe ulaşmada âzami gayret sarf edileceği tesbit olunmuştur. 

c) Gençlik Kültür Merkezileri : 
1971 yılında Aükara'da çeşitli semtlerde açılmış bulunan üç, merkez ile, birlikte sayılarının 5 e çıkarılmasına çalışılan gençlik kültür merkez

lerine ilâveten bu merkezlerin plânın öngördüğü 1972 yılı ilkelerinin yerine getirilmek üzere, yurdun çeşitli illerinde de bu meyanda İstanbul, İz
mir'de ikişer, Adana ve Erzurum'da birer yeni gençlik kültür merkezleri açılması ve böylece mevcutlarının 11 e çıkarılması yolunda hazırlık ya
pıldığı, bu maksatla bütçenin ilgili (döşeme, demirbaş, yayın, aydınlatma, kırtasiye, telgraf, telefon, taşıt ve işletme, araç - gereç, malzeme, kira, kü
tüphane ve, diğer alım ve giderler gibi) bölüm ve maddelerinden yeteri kadar ödenek istenildiği, ayrıca bu met'kc/ler'de yapılacak her türlü eğitsel 
çalışmalardan g'örev alacak lider ve öğreticilere verilecek doer's görevi ücreti ile merkezlerde görevli yöneticilere ödenecek fazla, çalışma (657) sayılı 
Kanunu tadil eden 1327 sayılı Kanunun 99 ve 178 nci maddeleri uyarınca ücretlerini karşılamak üzere (15 793 400) lira ödenek istenildiği bu hiz
metlerin yapılmasına karşılık Maliye Bakanlığınca, (1 730 000) lira verildiği görülmüştür. 

Buna güre, verilmiş olan ödeneğin ta! ebedileri in % 12 sini karşılıyabileceği, bu itibarla yapılması program kıstırılan hizmetlerin plân i İlçeleri sevi
yesine ulaşılamıyacağı zorluğu ile karşı karşıya bulunduğu müşahede olunmuştur. 
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1972 yılında ihalesi yapılmak üzere plâna alınmış olan, mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidoınp Ki . 10 . 1969 tarihinde Millî 
Eğitim. Bakanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereğince ve kilahara Gençlik ve Sp'or Bakanlığına aktarılan 
Altındağ (9903) ada (1) parselde kayıtlı gayrimenkul üzerine Gençlik Kültür Merkezi inşası kararlaştırılmış ve bu hususta Bayındırlık .Bakanlığı 
nezdinde ihtiyaç, programı ile birlikte teşebbüse geçilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen Gençlik Kültür Merkezinin projesini yarışmaya çıkarmış, ancak hazırlanmış olan projede Bayındırlık 'Bakanlığın
ca tadilâta ihtiyaç duyulduğundan, gerekli değişikliğe gidilmiş İm nedenle değişikliği yapılmak istenen projenin 1972 yılından çıkartılıp 1973 yılı
na intikal ettirilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

1972 malî yılı bütçesi : (Maliye Bakanlığınca) 

Bölüm: Madde Ödeneğin ecsidi Tekli 1: edilen Yerilen Açıklama 

12.000 12.414 Fazla çalışma ücreti 
» 12.447 Kamp ve kurslarda çalıştırıla-

!90 080 

caklara, verilecek kurs görevi üc
reti 4 125 400 

50 000 

300 000 

Projo Adı ve Yeri 

Sabit Kamp tesisi 

1.972 malî yılı yatırımları 

1972 yılı için 
verileni ödenek 

» » » 
Gençlik Kültür Merkez
leri 

Gemi ik-Ka ra caa li 

Ganakkale-İntepe 

G om lik-IIasanağa 

ICo n ya -iB eyş eh i ı • 

Ankara-Malt epe 
(500 kişilik) 

500 O00 Tl. 

500 0O0 Tl. 

500 000 Tl. 

750 000 Tl. 

450 000 'Tl. 

Açıklama 

Geçen yıllardan 
'devam. eden işler 
Geçten yıllardan 
devam eden işler 
Geçten yıllardan 
devam eden işler 
Geçten yıllardan 
'devanı eklen işler 

Yeni 

Toplam 2 400 000 Tl. 
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Kaımulasıtırma 

1972 yılı için 
Kamulaştırılacak kamp yeri veril em, ödenek Açıklama 

Antalya-Alanya 500 000 Tl. 
Aydm-Kusadası ;")(>() (K>() Tl. 
Bitlis-Tatvan ÖU1) 000 Tl. 
Ulâzığ-Hazer 500 000 Tl. 

Toplam '2 \M) O'OO' Tl. 
Net : Taşıt alımları için 80 000 Tl. 

Büyük onarım için 200 00ü Tl. ayrı] mıhtır. 

III - YARDIMCI. GÖREV DAİRELERİ 
Bu bölümde Sağlık Daresi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Özlük İşleri Müdürlüğü, Dış İlişki lor Müdürlüğü, Yayın - Tanıtma Müdürlüğü, Le

vazım. Müdürlüğü, Savunma Sekreterliği ve Evrak Müdürlüğü yer almaktadır. 

1. ISağlik İşleri Müdürlüğü : 
Beden Eğitimi, Spor ve her türlü gençlik faaliyetleri ile ilgili sağlık talimatlarını hazırlamak, Bakanlık personelinin «ağlık hizmetlerini ger

mek araştırmalar yapmak ve 'danışmanlık görevlerini yürüt'mek üzere Sağlık Işleıi Müdürlüğünün 'kurulması öngörülmüştür. Bu konudaki güçlük
ler g'id^rilenek dairenin kıırullmak üz'ere olduğu müşahede edilmiştir. 

2. Hukuk Müşavirliği : 
Hukukî konularda, Bakanlık makamına düşün çelerini iletlmek, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile bakanlık aleyhine açılan dâvalarda kar

şı savunmaları hazırlamak üzere Hukuk Müşavirliği kurularak faaliyete geçirilmiştir. 

3. özlük işleri Müctürlüğ-ü : 
Kuınıluşu tamamlanan bu müdürlük, bakanlığa bağlı personelin tâyin, sicil, kıdem, kadro, emoklililc, tedavi, izin ve ödenek gilbi bilumum özlük 

işlerini yürütmekle görevlidir. 
'27 . 12 . 1971 günü itibarı ile bakanlık personel mevcudu 212 kişidir. Bunun % 35,37 si (7!5) üniversite Ve yüksek okul, % 32,54 ü (69) lise ve 

dengi okuOlar, % 15,10 u (32) -ortaokul, % 16,99 u (30) ilkokul mezunudur. 

Bu 212 kişinin 109 u, -merkez dairelerimde, 10'3 ü dört Genel Müdürlükte istihdam cdiİlmektedir. 
Bakanlığın bütün ünitelerini ilgilendiren personel ve kadro sorunları bu müdürlük içinde düğümlenmekte ya elverişli pdhsıouele uygun kadro 

bulunmadığından ya da kadroya uygun personel 'bulunmadığından tâyinler yapılamamakta ve bu teşkilâtlanma ve hizmetleri yeterince yürütme 
önlemli aksamalara yol açmaktadır. 
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4. Dış ilişkiler Müdürlüğü : 
G'önc.'lik ve Spor Bakanlığı dış ilişkileri yoğun olan bakanlıklardan biridir. 

Uluslararası sportif faaliyetler, izcilik çalışmaları, gençlikle ilgili kültürel ilişkiler, burslar, teknik yardımlar ve uluslararası teşekküllerle ya
pılacak faaliyetlerde bakanlık kuruluşla rina yardımcı olmak üzere Dış İlişkiler Müdürlüğü kurularak çalışmalarına başlamıştır. 

5. Yayım - Tanıtıma (Müdürlüğü : 
Gençlik ve Sporla ilgili her türlü basılı araçların toplanması değerlendirilmesi ve ilgililere sunulması, Bakanlık faaliyetlerinin basın yoliylc 

kamu oyuna duyurulması, Bakanlığın basınla tem asının sağlanması, gerektiğinde Bakanlığın basın vo yayın faaliyetlerini tek elden yürütmek üze
re Yayın - Tanıtma Müdürlüğü kurularak faaliyete geçmiştir. 

6. Eğitim Birimi Müdürlüğü : 
Ö57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 neü ma'd'd'osi gereğince memurların hizmet yatkınlıklarını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve 

daha ileri görevlere hazırlamak nedeniyle Bakanlık bünyesinde bir Eğitim Birimi Müdürlüğü kurulmuştur. 
7. Levazım Müdürlüğü : 
Bakanlık merkez dairelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, ayniyat muhaberesi, demirbaş eşyanın korunması, bakanlık ödemelerinin tahakkuka 

bağlanması, satmalına ve^ iç hikmetlerin yürütülmesi görevini yapmak üzere kurulmuştur. 
8. İSavunma Sekreterliği : 
1(77 ve 108 sayılı Kanunlar gereğince kurulması öngörülen Savunma Sekreterliği kuruluş halindedir. 
9. Evrak Müdürlüğü : 
Genel evrak (hizmetlerini yürütmek üzere Mvrak Müdürlüğü kurulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BÜTÇE ANALİZİ 

'Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün bütçeleri dışında, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının bütçesi ayrı olarak hazırlanmıştır. 

1971 - 1972 malî yılları bütçelerinin karşılaştırılması ilişik cetvelde gösterilmiştir. 
Buna göre, son iki yıl bütçe rakamlarının karşılaştırılmasında şu 'sonuçlara varılmıştır. 

1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1971 - 1972 bütçeleri : 
a) Cari harcamalar : 
1971 de (28 050 084) Tl. olan cari harcamalar 1972 de (17 760 829) Tl. fazlası ile (45 810 91;.$) liraya ıbaliğ olmuştur. Artış oranı % 63 tür. 
Bu artış, 1971 yılı bütçesinin haızırlanması ile kalbulü sırasında 657 sayılı Kanunun getireceği yeni hükümler muvacehesinde değerlendirilme

sinden ileri gelmektedir. 
Ancak 1972 malî yılı Bütçesinde memur aylıkları, emekli kesenekleri, kurs görev ücreti ve fazla çalışma ücretleri (11 527 524) Tl. tutmakta

dır. Bu duruma göre cari harcamalardaki gerçek artış (6 233 305) Tl. olmaktadır. 
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to) Yatırım (harcamaları : 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı adına yer alan yatırım ödenekleri de dâhili olmak üzere 1971 yılında (12 754 000) 

Tl. olan yatınım harcamaları 1971 de (386 000) Tl. fazlası ile (14 140 000) liraya yükselmiştir. 
Artış oranı : % 10,9. 
c) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
1971 de (2 744 603) Tl. olan sermaye teşkili ve transfer harcamaları (1 783 899) Tl. fazlasıyla (4 528 502) liraya yükseltilmiştir. 
Artış oranı : % !60 tır. 
Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi tüm olarak incelendiğinde, geçen yıla oranla özlük haklar dışında cüzi miktarda bir artış görülımektc-

tir. 
Adı geçen Bakanlığın kuruluş halinde bulunması, konusu ile ilgili sorunların tüm olarak ele alınamayışı, İkinci Beş Yıllık Plânda da öngö

rülen gençlik ve spor sorunları ilkeleri muvacehesinde hizmet alanının çıok genişlemiş olmasına rağ nen bütçede görülen bu cüzi artışla hizmetin tamı 
olarak ifası mümkün olamayacaktır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 - 1972 malî yılı Bütçe rakamları mukayesesi (Tl.) 
ıSon iki yıl 

1971 1972 arasındaki fark Artış % 

(A/ l ) cari harcamalar (1) 28 060 084 45 810 '913 + 17 760 '829 ,%• 63 
(A/2) yatırım harcamaları (2) 12 754 000 14 140 000 + 1 386 000 % 10.9 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer 

harcamaları . 2 744 603 4 ı528 502 + 1 783 899 % 60 

1. Mukayeseye imkân verebilmek için 1972 yılı bütçesinde yer alan özlük hakların bu ralcamdan 
düşülmesi gerekmektedir. 

2. Bu 'bölümdeki rakama Bayındırlık Bakanlığı bütçesinde yer alan yatırım ödeneği de dâhildir. 

TEKLİİF VE (TEMENNİLER 

11. (25 000 000) Tl. proje tutarlı AnadoluhiSarı Spor Akademisi inşaatı 10(7(2 yılı dilimine konulmaısı gereken (10 1181 000) Tl. ödenek yerine 
(İ6 000 000) Tl. ödeneğin ayrıldığı görülmüştür. Akademinin planlandığı şekilde (bitirilerek en kısa <zamadda hizmete açılabilmesi için (110 16(1 000ı) 
Tl. ödeneğin kısıntımız tam olarak konulması, 

2. Bakattlılkça devralınan Manisa Savaş Spor Okulunun onarım ihtiyacı için yaptırılan keşif ftutarı (1 788 5İ34) Tl. dır. Buna karşılık 19712 yı
lımda ('030 000) Tl. ödeneğin ayrıldığı görülmüştür. Bu ödenekle gerekli onanım yapılarak hizmete açılması mümkün değildir. Bu itîbarla 
(ti 788 5314) Tl. ödeneğin tümünün ayrılması. 
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3. Bütçenin 12.000/12.440. 'bölüm ve maddesinde teklif edilen (9Ü0 000) Tl. ödeneğin ('700 000) Tl. sı Eğitim Genel Müdürlüğünündür. 
'12.4411 maddesindeki «kamp ve kurslarda çalıştırılacaklara verilecek kurs görev ücreti» ifadesi, eğerek kurslarda ders görevi alan, gerekse okul

larda öğretim yılı içerisinde ek ders okuitan öğretmenlere ücret ödemede zorluk çıkaracaktır. Buna göre : 
a) Bu maddenin «'kurs dem görev ücreti ile 'kamp ve kurslarda çalıştırılacaklara verilecek kurs görev ücreti» şeklinde değiştirilerek (700 000) 

(Tl. ödenekten (10O 000) Tl. sı kamp ve kurslarda görevleMdirileceklere verilmek üzere diğer dairelerin (200 000) Tl. teklifi ile 'birleştirilip (300 000) 
Tl. olarak gösterilmesi. 

!b) Öğretim yılı içerisinde okullarda fazla ders okuitan öğretmenlere ek ders ücretinin ödenebilmesi için «ders görev ücreti» adı altında 12.442 
ıNb. hı yeni bir madde a/çılarak geriye kalan ('6Û0 000) Tl. ödeneğin burada gösterilmesi uygun olacaktır. 

4. (R) cetvelinde lö'7(2 yılında 2)317 sayılı Kamun gereğince satınalınaeak vasıtalardan Genel 'Müdürlüğümüz hizmetlerimde kullanılmak üzere 
'2 adet arazi kaptıkaıejtı (4 X 4), 3 kişilik olarak Iteklif edilmiştir. 3 kişilik kaptıkaçtı olmadığından ısatmalmada ıgüçlükle karşılaşılacaktır. Bu iti
barla 3 kişilik ibaresinin kaldırılması gerekmektedir. 

5. 'Bütçenin 14.0OO/14J5I95 srpor ve izcilik giderleri maddesi izcilik hizmetlerinin karşılandığı en büyük maddedir. Geıçen yıl (R) fiormülünde ko-
1 misyon görüşmelerkıde yapılan bir değişiklikle anılan maddeden «spor» hizmetleri dikkatte alınarak açıklama eklenmiştir. Bu durumda gerek iziei-
lik ve gerekse spor için tahsis e'dilen ödeneklerin izcilik hizmetlerine sarfı sırasında çeşitli yanlış anlamlara sebebiyet vermektedir. Bu bakımdan 
.maddenin spor hizmetlerini öngördüğü kadar izcilik hizmetlerini de kapsadığitti belirten ve ilişikte sunulan açıklamamın (R) formülünün 14.000 di
ğer eğitim hizmetleri bölümünün 14.505 spor ve izcilik giderleri maddesinin açıklamasına eklenmesi iktiza eder. 

Bütçedeki «R cetvelinin diğer eğitim giderleri» çeşidine 14.000/14.995 spor ve izcilik giderlerine ait açıklamaya; / 
«Yurit içi ve dıtşı izcilik, kamp, kurs, gezi, toplantı, konferans, semkıer ve benzeri faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, yolluk, aidat, ders 

ücreti, kira, ilâıç ve tedavi, katılma, iaşe ve ibate, yurt drşında memleketimize gelecek izci ve liderlerin giderleri gibi, fecilikle ilgili giderler, izcilik 
eğitim araçları, baskı, yayın, tanıtma ve abone ^giderleri, izi elik kamp ve kurslarında ve çalışmalarında ^görevlendirilen ıgeçici personel ve izci 
liderlerinin ücretleri, daimî kamp tesisleri ve malzeme onarımı, bakım, donatım, aydınlatma, ısıtma, ulaştırma, taşıt ve işletme giderleri, il feci kurul
larına, ocak, oymak ve kümelere aynî ve nakdî yardımlar 14.000/14.5,95 spor ve fecilik giderleri maddesinden ödenir» şeklinde bir ifadenin (R) cetve
line eklenmesi zaruridir. 

]6. Ünite sayısının artırılması amaeiyle gerekli liderleri yetiştirmek üzere öngörülen 70 kursun 'gerektirdiği ders ücreti ödeneğine ihtiyaç vardır. 
Bu amaçla her kursta 36 saait ders bulunduğu dikkate alınırsa : 

316 X 20 = 50 400 Tl. sının bütçe'nin 12.000/12.447 maddesine ödenek tahsisi gerekir. 

7. .Millî Eğitim Bakanlığında' ve Kırkağaç Belediyesinden devredilen Buca izcilik Kampı tesisi ile Kırkağaç izcilik Kampında bulunan eski 
(binaların onarı/mı amaciyle (50 000) Tl. hlk ödeneğin bütçenin Ü6.O0Ö/16.81İ2 maddesine ilâve edilmesi söz kotlusu tesislerin bakımı ve idamesi için 
izaruri görülmüştür. 

8. 216 - 2(9ı Eylül 119172 tarihleri arasında istanbul'da yapılacak Avrupa izcilik Teşkilâtı Kongresine memleketimizi temsilen katılacak delegelerle 
orga/nizaısyonu sağlamak üzere görevlendirileceklere verilmek üzere bütçenin 112.000/12.8132 yurt içi koıugre ve konferans yolluğu bölüm ve madde
sine (16 OOOO Tl. lık bir Ödeneğin tahsisi uygun 'olacaktır. 

http://14.000714.5i95
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9. — Bütçe teklifinin incelenmesinde Kongrenin genel gider masrailarrm karşılamak üzere ödenek tahsis edilmediği görülmüştür. Kongrenin iyi 
bir şekilde organizasyonunu sağlıyabilmek için bütçede 16.000/16.410 neu uluslararası yurt içi toplantıları giderleri adı altında bir bölüm ve mad
de açıimasiyle bu maddeye (170 000) Tl. hk bir ödeneğin tahsisi zat liridir. 

10. — Kırkağaç ve Buca İzcilik Eğitim Merkezinde mevcut eşyanın bakım ve idamesini sağlamak üzere bütçenin 16.000/16.82'2 nci nıakina teçhi
zat onarımı bölüm ve maddesine (10 000) Tl. lık bir tahsisatın verilin esinde fayda ıınıul muştur. 

1.1. - - Bütçenin 23.000/23.892 nci maddesinde yer alan bir adet taşıt alımı için (65 000) Tl. sının konulduğu görülmüştür. Ilaibn'.ki bütçe tekli
fine bağlı (T) işaretli cetvelde anılan taşıtın (72 - 80 000) Tl. sına alınabileceği ifade edilmektedir. 

Buna göre hizmetin ifa edilebilmesi için adı geçen maddeye (15 000) Tl. mum ilâvesi ile (80 000) Tl. tuna yükseltilmesini arz ve teklif ederim. 

12. — Yeni yatırımlara girişmeden evvel ilgili kuruluşların mevcut saha, tesis ve araçlarından müştereken faydalanma imkânları sağlanmalı
dır. 

13. — Yeni yapılacak saha ve tesislerin bütün o kul! arın. faydalanabilecekleri şekilde okulla r:n küm d estiği semt ve merkezlerde yapılması, bun
ların basit ve ucuz olmasına çalışılması, dolay isiyle ;:'fıandai't hale getirilmesi ve her türlü, araç ve gereçlerle donaıtrl'm asının gerç'c4deşfirilım'e«iiTe önem 
verilımclkdir. 

14. — Saha ve tesislerden gerektiği şekilde faydalanmayı tâyin ve tesibit eden bir tüzüğün ilgili kuruluşlarca müştereken hazırlanması ve Dev
let Plânlama Teşkilâtınca da uygulamaya sokulabilmesi için gerekli işlemler yürütülmelidir. 

j'5. — Beden Eğitimi öğretmenlerinin tâyinlerinin dengeli bir şekilde yapılabilmesi için bir istihdam politikasının tesbiti ile ilgili bakanlıklarca 
gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

16. —• Bu çalışmalarda etkin rol oynayacağına inandığımız beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilme işine hız verilmesi ve bunların belirli spor 
dallarında uzman hale getirilmesi hususunda ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlanmalıdır. 

17. — Beden eğitimi ve spor araç ve gereçlerinin standart bir hale getirilmesi ve yurt içinde seri ve ucuz yapılması ve dağıtılması yönünden bir 
döner sermayeli kuruluş meydana getirilmesinde fayda ve zorunluk vardır. 

İ8. — Okullara basit saha ve tesisler yapılması ve bu tesislerin gerekli araç ve gereçlerle donatılması hususlarında bağlı bulundukları Bakanlık 
ve dairelerce bütçelerine gerekli ödeneklerin konulması, okul - aile birlikleri ve koruma derneklerinin ve diğer mahallî kuruluşların bu konular
da maddi ve manevi katkılarının sağlanması lüzumludur. 

19. — Okul içi ve okullararası spor yarışmalarının kütleyi etkiliyecek şekilde artırılması, teşvik edilmesi ve bu işler için bütçeye teklif edile
cek ödenekler yeterli hale getirilmelidir. 

20. — Üniversite, akademi ve yüksek okulların spor kuruluşlarına rehberlik edecek liderler yetiştirilmesi ve bunların istihdam edilebilmesi için 
gerekli kadroların ihdasında fayda ve zorunluluk bulunmaktadır. 

21. — Mesai dışında yapılacak spor faaliyetleri için beden eğitimi öğre tmenlerine, spor yöneticilerine ve hakemlerine tazminat verilmesi, bu 
maksatla 657 ve 1327 sayılı kanunlarda gerekli değişikliğin yapılması veya bu kanunlara dayalı yetki içinde bir Bakanlar Kurulu kararının süratle 
çıkarılması sağlanmalıdır. 

22. — Halen verilmekte olan yolluk ve yevmiye miktarlarının günün şartlarına uygun bir seviyeye getirilmesi yönünden alınacak bir Bakanlar 
Kurulu karan ile yükseltilmesi cihetine gidilmelidir. 

http://kar.nl
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23. — İlci- dereceli okulların beden eğitimi ve spor çalışın alarmın, gerektirdiği basit saha ve tesislerinin yapımı ve onarımının temini için büt
çenin (A/2) Yatırım Harcamaları Cetvelinin 22.000 ne! bölümünde yeni bir madde açılarak (3 000 000) Tl. Iık bir ödenek konulması zorunlu görül
mektedir. Bu mümkün olmadığı takdirde söz konusu hizmetler için cari harcamalardan sarf yapılmasını tominen 14.000/14.595 nei bölüm ve madde
nin harcama şekli ile ilgili (it) cetveline bir madde ilâve edilerek, o yolla bu hizmetlerin yapılmasını sağlıyacak bir hüküm getirilmesi gerekmekte-
d.i . •. 

24. — Genel Müdürlüğün hizmet alanı içinde bulunan, okul içi ve okul dışı gençliğin boş zamanlarını değerlendirme ve dinlenmelerini sağlıyan 
kamplar, hosıtcller ve gençlik kültür mer'kezleri işletmeciliğinde faydalanılmak üzere hazırlanmış olan Döner Sermaye kanım tasarısının biran önce 
kanunlaştırılması. 

25. — Sahillerde, göl kenarlarında, millî parklarda, yol güzergâhlarında Gençlik ve Spor Bakanlığınca kuruluş hazırlıklarına geçilmiş bulunan 
sabit kamp tesisleri ile çadırlı kampların kuruluş, idame ve iaşe imkânlarının sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanmasında tatbikatta ödeme güçlüğü 
ile karşılaşıldığı, bu bakımdan hizmetin görülmesi ve aksamamasmın temini için bütçenin 14.594 n^ü kamp ve dinlenme giderleri bölüm ve maddesi 
ile ilgili Bütçe Kanununun (II) işaretli formülüne açıklık getirilmesi hususunda Maliye Bakanlığı ne:-:dinde yapılan teklifin olumlu karşılanması. 

2G. — Üniversite, akademi ve yüksek okul öğrencilerinin yoz konusu okullarda boş zamanlarını, değerlendirmek imkânlarının yaratılması sos
yal, kültürel ve sportif alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesi için muhtaç öğrencilere yardımda bulunulmasında fayda umulmaktadır. 

Bunun için, 1972 bütçesinde 35.000/35.730 ncu üniversite, akademi ve yüksek okullar muhtaç öğrencilerine ilâç, yemek ve para yardımı adı al
tında bir bölüm ve maddenin açılmasını ve bu maksadı teminin adı geçen maddeye (2 000 000) Tl. Iık bir ödeneğin tahsisini ve sarfım kolaylaştır
mak maksadiyle (it) cetvelinde açıklamada bulunnimasını önemli ve aynı zamanda gerekli görmekteyiz. 

Sonuç olarak : 
Yıllarca ihmal edilmiş olan «gençliğimizin kültürel, sosyal ve sportif sorunları» bir plân ve program gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığınca ele 

alınmış ve çözümlenmesi yolunda ili-: adımlar atılmıştı?'. Tabiî olarak, bu işlerin derhal bütün detayları ile halledilmesi mümkün değildir'. Ancak ça
lışmalar yapılan plân ve programlar bu sorunların kısa bir zamanda halledilmesi konusunda ümit vericidir. 

RAPORTÖRLER 
Necati Kalaycıoğlu İsmail Yetiş 
Konya Milletvekili Ankara Senatörü 



43 — Gençlik ve Spor BaSkaaılığı — 942 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm M.addt Ödenenin, c esi d i 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

1.440 Bakan ödeneği1 12 000 

12 000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 1 715 506 

12.111 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER 

12.251 Yabancı azmanlarla yardımcıları iiereti 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

J2.310 Aile yardımı 

12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yard ımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yard ımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

HK CAİ AŞ M. A KARS 1L1K1 J A R ! 
Kesim toplamı 

252 

40 

10 
5 
5 
20 

000 

002 

000 
000 
000 
000 

2 501 

12.411 Fazla çalısına ücreti 
12.431 Konferans ücret i 

1 
2 500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Li ra Li ra Lina L i ra 

1 

1 

1 

220 800 

377 433 

40 932 
(İ 750 
9 000 
42 750 

I 
278 000 

134 000 

225 000 
!) 000 

12 000 12 000 

12 000 12 000 

13 989 259 14 004 259 

9 124 524 !) 124 524 

220 800 

1 377 433 

40 
(i 
9 
42 

1 278 

1 134 

225 
î) 

932 
750 
000 
750 
1 

000 

000 

000 
000 



43 — Gemicilik ve Spor BaHsaanllğı — 943 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin eesidi Lira Lira 

12.441 Kamp ve kurslarda çalıştırılacaklara veri
lecek kurs görev ücreti 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil giderleri 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 1 421 002 

7 - Yurt içi yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
ÖĞRETIM VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DIĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 5 000 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 523 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 150 000 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

15 
225 

7 

125 

550 

000 
000 

500 

000 

1 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira Lira Lira 

25 000 
400 000 

20 000 

423 

15 

000 

000 
600 000 

900 000 900 000 

2 126 501 2 141 501 

25 
400 

20 

423 

30 

000 
000 

000 

000 

000 
600 000 

25 000 25 000 

215 000 215 000 

1 1 
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43 — GenelÜd ve Spor Balkanüığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTİRMA (1İI)ERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VK ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarına gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.G10 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDE&LERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

EĞİTİM VE AR AŞİ1! RM A GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Yüksek okullar burs giderleri 

— 945 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümete, o istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

110 000 380 000 360 000 

50 000 100 000 100 000 
50 000 250 000 250 000 
10 000 10 000 10 000 

19 125 37 500 37 500 

15 000 15 000 15 000 

10 200 

8 925 

500 000 

22 869 500 

7 500 

30 000 

510 000 

26 599 151 

7 500 

30 000 

510 000 

26 599 151 

22 854 500 26 584 151 26 584 151 

90 000 90 000 
210 000 210 000 



43 — Geaıçliük! ve Spor BlaJkamlığı 

Bölüm Maddo Ödeneğin çeşidi 

14.531 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler burs gi
derleri 

14.541 öğrenci'lerin boş zamanlarını değerlendir
me ile ilgili araştırma ve inceleme gider
leri 
ÖĞRENCİLERİN BOŞ. ZAMANLARIN E 
DEĞERLEN! )İRM E G İDERL ERİ 

14.571 Büro giderleri 
14.572 Ulaştırma giderleri 
14.573 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.574 Kira bedeli 
14.575 Giyim. - kuşam alım ve giderleri 
14.576 Malzeme alım ve giderleri 
14.577 Yiyecek alım ve giderleri 
14.578 Kütüphane giderleri 
14.579 Diğer alımlar ve giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKUL GİDERLERİ Kesim toplamı 

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ YE
TİŞTİRME KURUMLARI GİDERLERİ 

15.321 Büro giderleri 
15.322 Ulaştırma giderleri 
15.323 Taşıt isletme ve onarma giderleri 

— 946 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğü Hükümetçe istemem Komisyonca kabul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
20 

125 
(i 
8 

200 
25 
500 
25 
10 
5 

500 
000 

000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 

420 000 900 000 900 000 

30 000 30 000 3.0 000 

200 
30 
3 

350 

950 
30 
31 
10 

1 750 
22 000 

000 
000 
000 
000 
1 

000 
000 
150 
000 

000 
000 

200 
30 
3 

000 
000 
000 

350 000 

950 
30 
31 
10 

1 750 
22 000. 

1 
000 
000 
150 
000 

000 
000 

1 078 951 1 800 002 1 800 002 

50 000 125 000 125 000 
10 000 25 000 25 000 
5 950 1 1 

1 088 951 1 850 002 1 850 002 



43 — (temçlik ve Spor Balflamikğı — 947 

Bölüm Madde 

16.000 

15.324 
15.325 
15.320 
15.327 
15.328 
15.329 

15.361 
15.362 
15.363 
15.364 
15.365 
15.366 
15.368 
15.369 

15.441 

Ödeneğin çeşidi 

Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım T e giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Okul kütüphanesi giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
İZCİLİK KURUMLARI Ol DERLE RÎ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
(fiyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve gidenleri 
Kütüphane giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
ARAŞTIRMA KURUMLARI' GİDER
LERİ 
Plânlama Araştırma ve Koordinasyon Da
iresi giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt iei toplantıları gider
leri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istensen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 
75 000 
500 000 
222 750 
5 000 
15 000 

50 000 
10 000 
4 250 
15 000 

ı 
60 000 
3 000 
3 000 

150 000 
299 200 
300 000 
652 800 
20 000 
50 000 

50 000 
30 000 
3 000 
40 000 

1 
46 000 
6 000 
3 000 

150 000 
299 200 
300 000 
652 800 
20 000 
50 000 

50 000 
30 000 
3 000 
40 000 

1 
46 000 
6 000 
3 000 

1 120 000 

50 000 

1 860 000 

>0 000 

2 080 000 

170 000 



43 — Geaıçiifc ve Spor BaikanHığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

1-3.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA Vb] TÖREN Gİ
DERLERİ 

Ki.711 Alakanı temsil, giderleri 

BAKIM Vb] KÜOÜK ONARIM GİDER
LERİ Resim toplamı 

1(5.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onanım 

ÖDENEK LER Böliimü toplanıı 
P HÜSÜN LL O İl )ER LERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMUT GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇLŞİTLİ GİDKRLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 948 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul 'edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 15 000 15 000 

1 110 000 1 845 000 1 895 000 

100 000 1 815 000 1 865 000 
10 000 30 000 30 000 

12 000 12 000 12 000 

1 715 506 13 989 259 14 004 259 

1 244 127 1 500 501 1 500 501 

22 869 500 26 599 151 26 599 151 

1 088 951 1 850 002 1 850 002 

1 120 000 1 860 000 2 080 000 

28 050 084 45 810 913 46 045 913 



43 — Gençlik! ve Spor Balksaaıflığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 949 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödenegî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe İstenen Komisyonca ka(bul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.000 

BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

0 Boş zamanları Değerlendirme Genel Mü
dürlüğü yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 
maddesine aktarılacaktır.) 
İZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 İzcilik Genel Müdürlüğü yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri (Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin maddesine aktarılacak
tır.) 
EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri (Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesine) 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 400 000 

2 180 000 200 000 

2 180 000 

200 000 

1 000 000 

350 000 

6l}Q 000 

200 000 

1 760 000 1 760 000 



43 — GefflçliK Ye $por BâJk&ntığı — 950 — 

Bölüm Macldo Ödeneğüı çeşidi 

22.000 

23.000 

EĞİTİM SLKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.871 Eğitim. Cıoııcl Müdürlüğü makiııa, teçhi
zat alımları ve büyük onarımları 

23.872 Taşıt alınılan 
BOŞ ZAM AN LAK F DEĞERLLX!)İRME 
(IENUL MÜDÜRLÜĞÜ 

23.887 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.888 Taşıt alımları 
İZCİ L İ İv (i U N L L MÜ i )Ülil ı ÜCl Ü 

23.891 Makiııa, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.892 Taşıt alımları 

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI YL ONARIMLARI Bölümü toplam i 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Maıdıdc Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

400 000 

250 000 
150 000 

1 760 000 

500 000 
180 000 

1 760 000 

500 000 
.180 000 

4UU 000 

400 000 

850 000 
80 000 

85 000 
05 000 

2 180 000 

1 760 000 

3 940 000 

850 000 
80 000 

85 000 
65 000 

200 000 

ı im ooo 
1 960 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.112 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLAR AR AS I T E ŞEKKÜI iLERE 
ÖDEMELER 

34.722 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.G45 Beden eğitimi öğretmeni yetiştiren yük
sek öğrenci kantinine yardım 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Maıddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 500 000 

2 500 000 

124 G00 

20 000 

100 001 

124 600 

120 001 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira 'Lira Lira Lira 

4 400 000 

4 400 000 

57 500 

11 001 

57 500 

11 002 

4 400 000 

4 400 000 

57 500 

57 500 

11 002 

11 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
'Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen .Komisyonca kakül edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lina Lira 

35.710 Bakanlık memurları öğle yemeğine yar
dım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

OEÇEN YILLAR BORÇLAR! 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

30.320 Diğer gecen yıllar borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA YE SAT İN ALMA
LAR Bölümü toplamı 

34.'000 MALÎ TRANSEERLFJl Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

36.000 BORO ÖDKMULERÎ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 

2 500 000 
124 (JOO 

120 001 

11 000 
1 

60 000 

60 000 

2 744 603 

10 000 
50 000 

4 400 000 

57 500 

11 002 

00 000 

4 528 502 

000 
1 

60 000 

60 000 

10 000 
50 000 

4 400 000 

57 500 

.1 1 002 

60 000 

4 528 502 
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41 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı — 954 — 

Rapor 

Kamına Bütçe Komisyonu Başteamlığına 

Turizm ve Tanıtma Baaknlığınm 1972 yılı bütçeisi ile ilgili olarak; dünya turizm imdeki' gelişmeler, Türkiye'nin 'dünya turizmindeki yeri, 
turizm: sektöründeki plânlama çalışmaları, turizm yatırımları ve bunların finansmanı, yabancı sermaye sorunları, turizm endüstricinde alı
nacak teşvik tedbirleri, (mahallî turizm: hareket leri, seyahat acentalığı ve eğitim hizmetleri, tu rfebiik müesseselerle' ilgili hizmetler, tanıtıma faa
liyetleri, uluslararası turizm faaliyetleri, mevzat ve örgütlenme çalışmaları ve 1971 yılı bütçe uygulamasını inceden iniş; tetkik sonuçlan di
lek ve temennilerimizle birlikte aşağıda gösteril mistir. 

1. DÜNYA TURİZM IIA BUKETLERİ 

1.1 G-enel gelinim : 
Teknolojinin hızlı gelişimi, millî gelirin yükselmesi, boş zamanların artması ve ulaşım kolaylıkları ulusal ve uluslararası yolculuk I arın 

özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra devamüı sekilide artması sonucunu doğurmuştur. 
1%8 yılında 141 milyon olarak teshili edilen turaıst adedi, 1969 da 154 milyona, 1970 yılında ise, 168 milyona yükselmiştir. Besimî Turizm, 

Teşekkülleri Milletlerarası Birliği (U100T) raporlarına göre; 1970 yılın'da turizm hareketlenil den saplanan gelir 17 milyar dolardır. 
MkonomJiık Kalkınma ve İşbirliği Teşkilâtı (OCDTC) tarafından hazırlanan 1971 yılı programına göre, (OÜDK) ülkelerine gelen turist .sayısı 

1969 yılında 120 milyon iken, 1970 yılında 134 ımillyoTiıa ulaşmış, gelirler ise 12.3 milyardan 1 4.2 milyar dolara yükse biniş tir. 
Avrupa dışındaki ülkelerde de turizm gelirleri büyük ölçüde artış göstermiş t ir. Bu uislbet, aynı yıl için Kanada'd a % 2!0, Amerika Birle

şik Devletlerinde % 13, Japonya'da % 57 dir. 
1971 yılının ilk altı ayımda (OCl)E) ülkelerinde kaydedilen turist, sayısında., 1970 yılma göı-e nispî bir yükseliş olmuştur. Japonya ve Ame

rika Birleşilk Devletlerinde ise nispî bir gerileme mevcuttur. 
1. 2 Avıruıpa - A. B. !D. arasmdıalki tuözm igelismsîeri' : 
Avrupa ve A. B. D. arasındaki turist trafiği, karşılıklı olaralk artma göstermektedir. A, B. D. den Avrupa'ya gelen turist sayısı 1965 yılın

da 1.4 milyondur. Bu miktar 1970 de 2.8 milyona uln^ı-uştır. Bu yılda bırakılan döviz m iktan .1.3 milyar dolardır. Aksi yöndeki turist 
akımı da, aynı yıllarda, (506 000) den (916 000) e yükselmiştir. Harcanan .miktar 318 milyon dolandır. 

Bu duruma göre; 1965 - 1970 dönemi turist syısı % 100 e yakın bir artma göstermiş olmaktadır. 
1.3 Turist .gönideıreaı ülikieler : 
Turist göndermek suretiyle uluslararası turizm hareketlerine en fazla katkıda bulunan ülkeler, ileri lıaiyat düzeyime erişmiş1 büyük endülstri 

ülkeleridir. Bu ülkelerin başında A. B. D., Batı - Almanya, İngiltere ve Fransa yer almaktadır. 
1970 yılında bu ülkelerde görülen fiyat artışları, dış seyahati teşvik eden genel sebeptir. Bunun dışında, Alman Markının revalüe edilmesi ve 

İngiltere ile Fransa'da döviz kısitllaımalarını kaldırılması, 1970 yılında bu ülkelerin gönderdiği turist adedini artırmıştır. Aynı durum A. B. D. 
için de söz konusudur. 
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Fransa, Portekiz, İspanya, Norveç, Avusturya, Belçika, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, llolanda, İngiltere ve Türkiye'de aynı yıldaki geceleme 
sayısı; Alman turistleri için (124) milyon, Fransız turistleri için (30) milyon, İngiliz turistleri için (44) milyon, Amerikan turistleri için ise 
(46) 'milyon olarak tesbit edilmiştir. 

1.4 Turist kaWl eden ülkeler : 
En çok turist kabul eden ülkeler, genellikle, en çok turist gönderen hayat seviyesi yüksek sanayi ülkeleridir. Bunların başında İspanya, 

İtalya, A. B. D., Fransa, İsviçre, İngiltere, Avusturya ve Kanada gelmektedir. 
1970 yılında uluslararası turizm gelirlerindeki artış, turist sayısına oranla daha yüksek olmuştur. llolanda, Portekiz ve İsviçre dışındaki 

OCDB ülkelerindeki geceleme sayısı 1969 a nazaran % B) bir yükselme göstermiştir. Bu miktar 1969 yılma oranla düşüktür. Aynı ülkelerde ve 
Yugoslavya'da turist adedi % 9 oranında artmıştır. Bu yıl içinde en fazla gelir elde eden ülkelerin başında İspanya, İtalya, Fransa, İngiltere, 
Batı - Almanya ve Avusturya gelmektedir. 

Amerika Birleşik Devletlerine gelen turist sayısındaki artış nisbeti. % 6 dır. Ancak 13.2 milyonluk turistin 9.9 milyonunu Kanadalı turistler 
teşkil etmektedir. OCDB ülkelerinden gelenlerin artış oranları % 12 dir. Turizm geliri ise % 13 oranında bir artışla (2.319) milyon dolara yük
selmiştir. Buna karşılık Amerikan turistlerinin dış ülkelerdeki harcamaları % 16 oranında artarak (3 953) milyon dolara çıkmıştır. Bu mik
tarın (1 310) milyon doları Avrupa ülkelerinde harcanmıştır. 

Kanada'ya gelen turist sayısı % 10 oranında artarak 14.2 milyona ulaşmıştır. Turizm gelirleri ise % 20 oranında artmış ve (1 204) milyon 
dolara yükselmiştir. Kanadalı turistlerin dış ülkelerdeki harcamaları da % 21 oranında artarak (1 437) milyon dolara baliğ olmuştur. 

1.5 Dücıya turizmi gelişme tahminleri : 
JUOOT uzmanları tarafından yapılan tahminlere gih:v; turist sayısı, 1972 yılında 200 milyona, 1980 yılımla ise 250 - 280 milyona yükselecek, 

aynı. yılda turizm hareketlerine katılacakların sayısı 780 - 1 050 milyon arasında değişecektir. Turizm hareketlerinde en büyük payı bugün oldu
ğu gibi yine Avrupa kıtası alacaktır. 

2. TÜRKİYE'NİN DÜNYA TURİZMİNDEKİ .YERİ : 
Turist kabul etme durumunda olan Türkiye'nin dünya turizmindeki yerini iki yönden tahlil etmek gerekmektedir. 
2.1 Yalbamcı turülsft sayıisı açısından : 
1970 yılı itibariyle uluslararası turizm hareketlerine katılanların sayısı 168 milyona ulaşmıştır. Bu yıl da Türkiye'ye gelen yabancı turist 

sayısı 506 452 olup bu miktar, uluslararası genel turizm hareketlerinin % 0,3 ünü teşkil etmektedir. 
Aynı yılda Yunanistan'a gelen yabancı turist sayısı r/r 23,,5 artarak 1 407 456 ya, Bulgaristan'da, % B) artarak 2 537 018 e, İngiltere'de % 18,1 

artarak 4 540- 000 e, İspanya'da % ILI artarak 24 105 312 ye, Kanada'da % 11.1 artarak 14 188 500 e ve Fransa'da % 13,2 artarak V3 700 e yük
selmiştir. Türkiye'de ise bu sayı ancak c/c 3 artarak 506 452 ye yükselmiştir. 

Raporun «İstatistikler» bölümünde açıklandığı gibi, 197L in ilk on ayı içinde turist vasfını haiz olmıyanlar da dâhil olmak üzere, Türkiye'ye 
giren yabancı sayısı 848 805 i bulmaktadır. 1972 de bu miktarın 1 milyonu geçeceği tahmin edilmektedir. 

2.2 Turizmi gieMateti aıçıısımdaın : 
1970 yılındaki (17) milyarlık genel harcama içimde Türkiye'nin elde ettiği gelir OCDE anlayışına göre (64,1), IMF (Milletlerarası Para Fo

nu) anlayışına göre (51.6) milyon dolardır. Bu miktar % 0,3 lük bir oran ifade etmektedir. Gelirlerdeki artış oranı 1969 yılma kıyasla % 38.7 
dir. Bu yüksek artış oranına rağmen mutlak gelir rakamı çok düşüktür. 

http://sayi.smda.ki
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İlk on aylık rakamlara Kasım ve Aralık ayları tahminî miktarları da eklendiği takdirde 1971 ydı turizm gelirinin (76.6) milyon dolara ula
şacağı söylenebilir. 

Gelir - gider dengesi, turistlerin ülkemizde kabs süreleri, turist başına ortalama harcama miktarı ve yatak kapasiteleri bakımlarından 
Türkiye'nin durumu, raporun üçüncü bölümünde açıklanmıştır. 

;',. — PLÂNDA. ÖNGÖRPLKK nurn^r/uu VK TURİZM H^KTÖPİ^PN BUGC-N-KII DrurMU 
3. — 1 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında turizm politikasının temel ilkeleri : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında turizm politikasında izlenmesi öngörülen teme'! ilkeler şu şekilde saptanmıştır : 
1. —İkinci Plân süresince turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarından tam ohrak 'ya earlanıiaeaktır. 
2. — Özellikle dış turizm gelinleri, yabancı turist sayısı, ve ortalama tüketimleri artırılarak yükseltilecek ve iç, tinizin hareketleri geliştirilecektir,, 
îî. — Turizm yatırımlarını turistik potansiyeli yüksek bölgeler hindeki beilli yörelerde yoğunlaştırılarak, kütle turizmine uygun konaklama ve 

ulaşıım im kanlan sağlanacak, bu yatırımlar kredi voliyle, malî ve hukukî tedbirleri*1 desteklenerek Herki plâna göre yapılmaları gerçekleş! irilecek-
tir. 

4. — Sektördeki fiyat politikası uluslararası rekabet, şartlarına göre düzenlenecektir. 
5. — Sektördeki teşkilâtlanma yeniden düzenlenecek, turistik tanıtmaya ve kredi politikacına yeni bir yön. verilecektir. 
6. — Tın'izm sektöründeki yatırım politikasında altyapı tesisleri ve buna yardımcı imkânlar, örnek tesisler kamu sektörünee ele alınacak; diğer 

turistik yatırımlar özel sektörce yapılacaktır. 

3. — 2 Turizm istatistikleri : 

A) Gelen turist sayısı : 

l!)(v> ile 1970 yılı arasında, turist olarak, turist olnnyarak ve ekskürsiyonist, olarak yurdumuza geden toplam yabancı sayısı .198 8-il den 
724 784 e yükselmiştir. Artış nisbeti % 264,5 tir. 'Iin miktar içinde turist sayısı % 188,1 lük bir artışla. lf)4 821 ten 506 452 ye ulaşmışler, Tlkskür-
siyonlstlcr ziyaret ettiği ülkelerde 24 saatten az kalanları ifade etmektedir. 

Km niyet Genel Müdürlüğünden alman sınır giriş kayıtlarına göre; 1.971 yılı Ocak - Ekim ayları döneminde yurdumuza, gelen yabancı sayısı 
848 805 olu]), bu rakam geçen yılın aynı dönemindeki sayıya, (722 182) oranla % 17.5 hık kir artrı göstermektedir. 

Kasım ve Aralık ayları için yapılan tahminlerle birlikte 1971 yılı sonunda ülkemize1 901 1-84 yabancının geleceği sanıhırnktaılır. 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde yurdumuza gelen, yabancı sayısı, plân hedeflerine göre, ortalama olarak % .117,d oranında gerçekleşmiştir. 
İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç. yılındaki yabancı sayısı yurdumuzun turistik potansiyeli ile bir paralellik gösterememiş; bunun sonucu, 

plân hedefleri % 91,9 oranında gerçekleşmiştir. 
Özellikle İkinci Beş Yıllık dönemden itibaren gerçekleşme oranları gittikçe azalan bir seyir izlemektedir. Bunda, plân bedelde/ inin aıtış hızının 

saptanmasında yeteri kadar gerçekçi olıınamayışıınn ve turist s'ayvsının artışını hızlandıracak altyapı ve. konaklama tesisleri1 yatı lamlarının gerçek
leştirilmemiş olmasının rolü olmuştur. 
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B) Turizm Gelirleri: 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde, turizm gelirlerimiz 196(5 yılı dışında devamlı bir ar t ış göstererek 19(57 yılında (18.5) milyon dolara yüksel
miştir. Bu dönemde turizm gelirlerimiz (1 7(5.2 ( \0.5 milyon dolardan 18.5 milyon do!Ai a) oranında artmışt ı r . 

İdil'inci Peş Yıllık Plân döneminde, tarizin gelirlerimiz, plân hedeflerinin o ı la lama 11(55.4 ü oran ında gerçekleşebilmiştir. 
İkinci Beş Yıllılc Plân döneminin i!k üç y ı l ın l a (19(58 - .1970) turizm »'etillerimiz ar t ış lar ına devam ederek (04.1) milyon dolara ulaşmıştır. 
İkinci Beş Yıllık. Plân döneminin ilk üç yı l ında (19(58 - 1970) i l â n hedeflerine ıröre or ta lama olarak % 77.2 oranında gerçekleşme olmuştur. 

1970 yılı ilk 10 ayında yurdumuza g-elen tur i s t le rden (51.112) bin. dolarlı!-: döviz «veliri sağların ıştır. Buna karşı l ık t971 in aynı döneminde ise, 
(64.92!) bin dolara ulaşılmış ve geçen yıla kıyasla (7<. .19.5 oranında bir artış m'üs'alıede edilmiştir. 

197.1. yılı Kasım ve Aral ık aylanı projeksiyon değerler i d ikkate al ındığında, 1971 yılı turizm ve dış seyahat peli t lerinin (76.591) bin dolara ulaşa
cağı söylenebilir. 

O) Turizm Gelirleri : 
Birine! Beş Yıllık Plân döneminde, turizm gelirlerimiz devamlı bir art ış göstererek 1967 yıl ında $ 27.1 milyona yükselmiştir . Bu dönemde tu-

riz>m giderlerimiz % 10.9 ($ 20.7 milyondan $ 27.1 milyona) oranında ar tmışt ı r . 
Birinci Beş Yıllık P lân döneminde (19(51 - .19(57) turizm giderlerimiz, 19(57 yılma kadar devamlı olarak plân hedeflerinin üzerinde gerçekleşmiş-

tir . 
İkinci. Beş Yıllılc Plân döneminin ilk üe yılında (19(58 - 1970) turizm giderlerimiz ar t ış lar ına devam ederek $ 47.9 milyona ulaşmıştır. Bu dönem

deki art ış oranı % 42.6 (1 İ l i ! milyondan $ 17.9 milyon) olmuştur . 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç yılında (19(58 - 1970) turizm giderlerimiz piâıı hedeflerine g'öre ov talanı a % 82.2 oranında gerçekleşmiş
tir . 

1970 yılı ilk: on ayında turizm giderlerimiz (42 821 000) $ dır. 1971 yıkımı aynı döneminde ise ;j; (35 102 000) a düşen turizm giderlerimizde ge
çen yıla kıyasla. % 18 oranında bir azalımı görülmektedir . 

1971 yılı Kasım ve Ara irk ayları projeksiyon değerleri d ikkate al ındığında, 1971 yılı turizm ve dış seyahat giderlerinin $ (41. 251 000) olacağı 
söylenebilir. 

D) Gelir - Gider dengesi : 
Turizm gelir - gider dengemiz, Birinci Beş Yıllık Plân. döneminde devamlı olarak açık vermiştir . 
Bu dönemde her hangi bir gerçekleşme söz konusu olmamıştır. 
İkinci Beş Yıllık P lân döneminin ilk yıl ında a çile veren turizm gelir - gider dengemiz, 1969 yıl ında (3.8) ve 1970 yıl ında da (16.2) milyon $ İrk 

olumlu bir gelişim gvöstermiştir. 
Turizm gelir - gider dengemiz, ik inci Beş Yı lkk Plân döneminin 19(59 yılı i t ibariyle c/c 76.0 ve 1970 yılı i t ibariyle % '^.G oranında bir gerçekleş

me göstermiştir . 
Turizm gelir - gider dengesi, 1970 yılının i İ'k 10 ayında, 11.5 milyon .'[; ve 1971 yılının aynı dönemin ise 29.8 milyon % fazlalık göstermiş olup, 

geçen yıla kıyasla 18.3 milyon $ h k (•% 159) lehte bir fark mevcut tur . 
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1971 yılı Kasımı ve Aralık aylan öntalı mini erinin hesaba katılması halinde, turizm gelir - gider dengemizin 35.3 milyon $ lık olumlu bir gelişim 
kaydedeceği tahinin edilebilir. P>öylece gerçekleşme oranına, ulaşılmış olacaktır. 

E) Turistlerin ülkemizde kalış süreleri : 
Tikemize gelen yabancılari'n gün. olarak, ortalama kalış süreleri ve toplam geceleme sayıları, yıllar itibariyle aşağıya, çıkarıl m nşt ir. 

Yıllar Ortalama, kalış süresi Toplam geceleme: 

1965 5.5 I (İ54 345 
1 i)()(î 5.3 2 024 (i 10 
1907 5.3 1 832 08S 
19IİM 4.8 1 839 144 
19(>9 5.1: 2 390 %(İ 
1970 5.3 2 m> 29 L 

F) Turist başına ortalama harcamalar : 
19(J3 - 1970 yıl lan arasında gerçekleşen yabancı basma, ortalama harcama, tutarlarlan aşağıda gösterilmiştir .* 

Y'ıUnı' $ 

J9G3 2K.N 
1904 50.1 
İ 9G5 iSi) 
19(ib 3!).5 
19(57 32.2 

1. Plân o r t a l a m a s ı 44.7 

Vı l la r $ 

19(İ8 48.1 
1969 66.5 
1970 88.4 

1908 - 1970 OK. 07.6 
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Bininci Beş Yıllık Plân döneminde yabancı başına düşen ortalama harcama miktarı, dönem lortalaım'ası olarak $ 44.7 dir. 
İkinci Baş Yılluk Plân Döneminin ilk üç yılında artmasına devanı eden yaibancı başına ortalama harcamalar, 1970 yılında $ 88.4'e ulaşmıştır. 
G) Yatak Kapasiteleri : 
Turizmi Gendi Müdürlüğü kayıtlaırma göre; 9 . 12 . 1971 tarihi itibariyle yurdumuzda belgeli yatak sayısı 31 388 dir. 
Bunun dışında turiste hitabedelbil ecele niteliklere sahip belgesiz yatak kapasitesinin yaklaşık olarak G5 000 okluğu tahmin edilmektedir. Belge

li tesislerde mevcut yatak kapasitesi ile birlikte bu nalçam 96 388 e ulaşmaktadır. 
Halen kendilerine kuruluş belgesi verilmiş olup, inşa veya proje safhasında olan yatak kapasitesi 24 451 dir. 
4. TURİZM PLÂNLAIMAJSI : • 
4.1 Turizm (Sektöründe Plânlaima Hizmetleri: Turfam sektörümde plânlama hizmetleri, yurdun sosıyo-ekonolmik ve kültürel değenlerinden 

talm olarak yararlanmak suretiyle, turizm sektö-rünü millî ekonominin daha verimli bir bölümü haline getirmek ve bu suretle, kalkınma için lü
zumlu finansıman sorununun çözümüne katkıda bulunmak amaçlarına yönelmiştir. 

Bu amaçlar; turistik yatırımların turizm potansiyeli yüksek olan bölgelerde yer almasını temin etmek, kütle turizmine uygun konaklama 
ve ulaşım koşullarını tayin etmek, malî ve hukukî teşvik ve tedbirleri almak, yatırım projelerini incelemek, değerlendirmek ve fiziksel plâna uy
gunluklarını aramak, turizm istatistiklerini geliştirnıek ve kairnu kuraımlaırıyle işbirliği sağlamak suretiyle elde edilebilir. Bu nodenle Turizmi ve 
Tanıtma Bakanlığı Plânlama Dairesi yeniden düzenlenmiş ve istatistik hizmetlerinin devamlı ve asli bir görev şeklinde yürütülmesi sağlanmıştır. 

4.2 Fiziksel Puanlama !Çalışmaları : 

A) Kalkınma Plânının Anlayışı : 
Turizm kesiminde envanter, araştırma, tanıtma doğal ve tarihî değerlerin korunması ile ilgili genel tedbirler getirilmesi ve gelişmelerin önce

den hazırlanacak fiziksel plânlara göre yapılması fikri Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkında plânlariinda yer almıştır. Ancak uygulama yönünden 
olumlu bir sonuç ekle edilememiştir. Bunun başlıca sebebi plânlama görevinin, birbiriyle işbirliği yapmaları güç. olan çeşitli kuruluşlara dağıtıl
mış olmasıdır. 

B) Turizm plânlamasıylc uğraşan örgütler, faaliyetleri ve ilgili yasalar : 
Turizm plânlama faaliyetlerinde başlangıçtan beri görev almış kuruluşlar ilgili yasalara göre aşağıda gösterilmiştir. 
1. 265 sayılı Kuruluş Kanununa göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
2. 7116 sayılı Kuruluş Kanununa göre İmar ve İskân Bakanlığı, 
3. 16785 sayılı İmar Kanununa göre belediyeler, 
4. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununa göre İmır ve İskân Bakanlığı, 
!5. 6/121200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
Bu yasalara göre ilgili örgütlerin yaptığı çalışmalar şöylece özetlenebilir : 
1. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı : 
1967 yılında başlıyan çalışmalarda Batı-Anadolu fiziksel yönden turizm bölgeleri ve alt bölgelerine ayrılmış ve bunların yatırım öncelikle

ri saptanmış çalışma sonuçları 1968 Ekiminde ki 'np halinde yayınlanmıştır. Bakanlıklararası bir kurul toplanmış ve beliren öncelik sırasına göre 
ayrıntılı plânlar yaptırılması karar altına alınmıştır. 
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İlk o] arak Antalya'nın Doğusunda Side köyü Çevresinde 12 ()(!() yata'kılı bir turistik şehir kurulmasına karar verilmiş ve ulusla parası proje 
yansımasını bir Türk grupu kazanmıştır. 

19(>8 yılımda İğneada - Şile kıyı senidinde bir turistik kompleks kurulması düşünülmüş; aınealk tasarı gerçekleşmemiştir. 
Termal kaynakların değerlenıdirilmesi için 1968 yılından beri çeşitli fakülte ve müesseselere etüt ve projeler yaptırılmıştır. 
Kapadokya ve Güneybatı - Anadolu'da fiziksel plânlama çalışmaları, Kuşadası için yeni bir imar plânı hazırlatılmaısı ve Bodrum, Marmaris, 

Fethiye turistik merkezlerinin su şebekesinin geliştirilmesi 1972 programına alınmıştır. 

2. Devlet Plânlama Teşkilâtı : 
b/1220'9 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ^öve kurulan Merkez Proje Müdürlüğü bir Skandinav firınasiyle ortak çalışarak (Çanakkale - Balı

kesir il sımrllariyle Antalya - İçel il sınırının denizden başladığı ııolkta arasında ve üç kilometre derinliğindeki sahil, şeridinim genel etüdünü yap
mıştır. Antalya çevresinde 1 500 - 8 000 yataklı kapasite ar-asında değişen tatil köyleri öngörülmüştür. 

Merkez Proje Müdürlüğünün yetkileri 24 . 11. 1971 ^ım ve 7/'1484. sayılı Kararname ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığına devredilmiştir. 
3. İmar ve İskân Bakalnlığı : 
Anılan Balkanlı ğm fiziksel plânlama çal ışımaları Turizmi ve Tanıtıma Bakanlığı ile işbiıfl.iği kurulmadan yürüt ülmı ektedir. •Şimdiye, kadar yapı

lan çalışmalar Marmaris, Köyceğiz, Muğla, Bodrum, Kuşadası, Seferihisar, Sığaeı'k, Aklknnı, İzmir, Urla, Foça, Yenii'oça, Aliağa, Ayvalık", İçel, 
Mersin, Silifke, İskenderun, Payas, Dörtyol, Ürgüp, (lörcıme, Nevşehir yörelerine tcks.il' edilmiştir. 

4. Köy İşleri Bakanlığı, Enerji ve Talriî Kaynaiklar Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü : 
A'dı geçen bakanlık lanın görevleriyle ilgili çalışmaları, dolayısiyle, turistik değeri haiz değerlerin tah.ribedilme.si tehlikesine karşı, Turizm ve 

Tanıtma. Bakanlığının, bu çal ışımaları takip ve sırasında muüdamale imkânı yoktur. 
5. Belediyeler ve il öael idareleri : 
Hazırlanan imar plânlarının Turizm ve Tanıtma, Bakanlığı taralından kontrol edilmesi imkânı mevcut değildir. 
6. Millî Eğitim BaJkanlığı : 
Tarihî eserlerle ilgili i sondajlar tamamlanma m ıs olduğundan, inşaat sırasında tarihî eser çık minisi halinde projenin yarıda kalması tehlikesi 

her an için moveudola'bilii'. 
4.3. Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesindeki Merkez Proje Müdürlüğümün görev ve yetkilerinim Turizm ve Tanıtma Bakanlığına devri : 
Turistik gelişme bölgesi ve bu bölgede yapılacaklaeak yatırım ve plânlama çalışmaları ile ilgili olaraik (i/12209 sayılı Kararname ile 1909 yı

lında Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde kııruİmiıış olan Merkez Proje Müdürlüğü, görev ve yetkileri ile birlikte Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına. devredilmiştir. 

Belirtilen kararname değişikliği, Turizm, ve Tanıtma. Bakanlığına, daha. aktif ve daha. etlkim bir turizm politikasının, uygulanabilmesi için gerekli 
yönetim araçları temin etmektedir. 

4.4. Bakamlar Kuruluna devredilmiş bulunan «Kıyılar, kıyı şeridi ve turistik alanların korunması ve geliştirilmesin© ilişkin kanun tasarısı» 
ile fiziksel plânlama konusunda getirilen hükümler : 

Yukardaki bölümlerde açıklandığı üzere; bugüne kadar ülkemizde çeşitli kanun, tüzük, kanar nam e, icra plânları ile muhtelif kamu örgütlerine 
turistik fizisel plânlama görevi verilmiş; ancak görev sınırları açıklık ve kesinlikle belirtilmediği için olumlu sonuçlar alınamamıştır. Tasan, 

http://tcks.il'
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dağınık ve başarılı olmıyan bir uygulatma gösteren turistik fiziksel plânlarına faaliyetlerini belli bir disiplin altına alma ve bu yolla, ülkenin tu
ristik gelişmesine, ülke çıkarlarına uygun bir yön venme amacına yönelmiştir, örneğin; tasarıda, kıyı şeridi ve turistik alanlarda fiziksel plânla
manın ilk adımını teşikil eden 1/25.000 ölçekli arazi kullanjına planlanılın yapılması ele alınmakta, bu görev açık ve kesin bir şekilde İmar ve İskân 
Bakanlığına verilmekte; ancak Turizm ve Tanıtma. Bakanlığının olumlu görüşünün alınması zorunlu kılınmaktadır. 

Bunun dışında imar plânlarının denetimi ye r/ı bir görüşle ele alınmış; sektörlerarası ilişkilerde belirecek görüş ayrılıklarının hal mercii tâyin 
edilmiştir, 

5. TURİZM YATIRIMLARI 

5.1. Turizm yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki yeri : 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde turizmi yayınımlarının toplam yatırımlar içindeki yeri ortalama olarak % 1.2 civarındadır. 1963 yılında top

lam yatırımlar içinde anıca/k % 0.7 lik bir yer tutan turizmi yatınım lan 1967 yılında %1.5 e yükselebilmiştir. Buna mukabili 1967 yılında konut yatı-
rıım^ıarı c/b 20.8 ve imalât sanayii yatırı/m'kn % 2 0.4 lük önemli bir yer tutmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç yılında (19(58 - 1970 turizmi yatırımları toplam yatırımlar içinde ortalama olarak % 2.2 oranında bir yer 
işgal etmektedir. 1970 yılı itibariyle imalât sanayii yatırımları % 24.3 ve konut yatırımları % 20.4 oranı ile toplam yatırımlar içinde önemli bir yer 
tutarken, turizmi yatınım!an ancak % 2.0 lik bir orana sahip bulunmaktadır. 

5.2. Turizm yatırımlarının plân hedeflerine göre gerçekleşme ve artış oranları : 

A) 1965 fiyatları ile : 
Birimci Beş Yıllık Plân döneminde (1963 - .1967) gerçekleşen turizmi yatırımları 1967 yılı dışında devamlı bir yükselime seyri izlemiş ve 

% 214.7 (69.9 milyon Tl. dan 220.0 milyon Tl. ya) oranında bir artış göstermiştir. Bu dönemde 1965 fiyatlardyle turizm yatırımları, plân hedefleri
ne göre ortalama olarak % 94.7 oranında bir gerçeklenme göstermiştir. * 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk üç yi hn da (1968 - 1970) turizm yatırımlarının gösterdiği devamdı artışlar akalan bir seyir izlemiş, bu dö
nemde turizm yatırımları sadece % 5.7 (1968 yılı yatırım tutarı olan 39"). 1 milyon Tl-dan, 1970 yılı yatırımı tutarı olan 4.12.5 milyon Tl. ya) ora
nında bir iartış .göstermiştir. Bu dönemde turizm yatırımları plân hedeflerine'göre .ortalama olarak % 81.1 loranında (gerçekleşme göstermiştir. 

B) Cari fiyatlarla : 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde turizmi yatırımları devamlı hir artış göstermiştir. Bu dönemde turizm yatırımları artışı % 294,5 tir. (iy'o.G 'mil

yon Tl. dan 250.9 milyon Tl. ya). Cari fiyatlarla turizmi yatırımları plân hedeflerine göre ortalama olarak; % 98.8 oranında ibir gerçekleşme gös
termiştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin ilk ilki yılında (1968 - 1969) turizm yatırımları % 10.5 bir artış .'göstererek 461.0 milyon Tl. dan 509.'3 milyon 
Tll. ya yükselmiştir. Bu dönemde turizmi yatırımları, plâm hedeflerine'göre ortalama 'O.larak. c/c D2.2 oranında ıgerçeklesmiştir. 

5.3. 'Turizm yatırımlarının kamu ve özel sektör itibariyle dağılımı : 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde kamın ve özel sektör yatırımları 1967 yılı dışında devamlı bir artış ıgöstermiştir. Bu dönemde kamu yatı

rımları dönem toplamı olarak 219.8 milyon Tl. sına ve özel sektör yatırımları da 563.2 milyon Tl. sına ulaşmıştır. Bu dönemde kamu yatırımları, 
toplam turizm yatırımlarının % 28.1 ini ve özel sektör yatırımları da % ^1-9 unu teşkil etmiştir. 
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İkinci Beş Yıl ık Plân döneminin ilk üç yılında kamu yatırımları mutlak -rakam bakımından toplam turizm yatırıımlarmın % 32.0 sini meyda
na getirmiştir. Özel sektör yatırımları ise devamlı ıbir artış 'kaydetmesine rağmen, birinci plân dönemfndeJki loranmı koruyamamış ve topllıam tu
rizm yatırımlarının % 68 ini teşkil etmiştir. 

5.4. 1072 yatarım'programı : 
İİ972 yılı programında turizm yatırımları için 186.8 milyon Tl. 'önigörülmüştıüi'. Bu miktar toplam yatırımlar içinde % ö.8 İlik ıbir .'oranı ifade et

mektedir. 

6. YATIRIMLARIN FİNANSMANI 

6.1. Kredi yolu ile özel sektör ve kamu sektörü yatırılmlarının finansmanı : 

A) Türkiye'de 1955 - 1971 döneminde turizm sektörüne kredi veren kuruluşlar ve kredi miktarı : 
Ülkemizde turizm -kredisi dağıtımiyle görevlendirilmiş üç Ikamu kuruluşu vardır : 
1. iller Banikaisı r 
.22 . 5 . 1953 gün ve 6086 sayılı Turizm Bndüstı-isini Teşvik Kanunu uyanınca İller Bankasında bir fon. kurulımuşt.ur. Fo-uun asıl kaynağı bütçe

dir. Tâli kaynak ise faizlerdir döner sermaye peklinde kullanılan fon 50 milyon Tl. na baliğ olmuştur. 1971 yılma kadar 563(tesise (78 745 471,02) 
lira kredi verilmiştir, 

2. Vakıflar Ba'nikası : 
Bankadaki turizm kredileri fonunun esas kaynağı ALI) tahsisidir. Tutarı 80 milyon liradır. Bu miktarın (79 724 300) liralık kısmı, 

(212 '048 000) liralık yatırımlar için kredi olarak verilmiştir. 
3. T. "C. Turizm /Bankası A. Ş. : 
İT. C. Turizm. Banlkası A. Ş. 4 . 5 . 1960 gikı ve 7470 sayılı Kanunla. Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verili en yetkiye istinaden 1962 yılında ku

rulmuş ve 'bugüne kadar sadece AID Teşkilâtının verdiği krediler ile ıbütçedeu ayrılan fonları özel sektörü dağıtan, aracı -bir kuruluş olarak faali
yette ibulunmuştur. 

'1970 yılı sonuna kadar, $2 yatırım projesine (105 -624 948) Tl. kredi verilmiştir. Bu krediler yardım iyi e yaratılan, oda sayısı 4 876, yatak sa
yısı ise 9 498 dir. 

B) 1955 - 1971 döneminde T. C. Turizm Bankası kredilerinin işletme kapasitesi itibariyle dağılımı : 
Banka tarafından verilen kredinin yaklaşık olarak % 50 isi, herlbiri 5 milyonluk yatınım (gerektiren 13 projeye verilmiş; geri kalan % 50 si ise 

5 milyondan az yatırım icalbettireın '65 projeye tahsis edilmiştir. 

C) 1955 - 1971 döneminde T. C. Turizm Bankası A. $. kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı : 
Dağıtılan kredilerin % 65,9 u Marmara, Kge ve Akdeniz [bölgelerine yönelmiştir. Buna paralel olarak bu bölgelerdeki yatırımlar toplam ya

tırım hacminin % 66,9 unu iteşkil etmektedir. 
D) 1955 - 1971 döneminde üç kuruluş tarafından verilen kredilerin değerlendirilmesi : 
Yukaıdaki bölümlerde belirtildiği üzere; turizm sektörü yatırımlarının finansmanına katkıda bulunmak maksadı ile, T. O. Turizm BanJkası 
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A. §., İller (Bankası ve Vakıflar Bankası kanaliyle 1955 ilâ 1970'döneminde toplam alarak (264 0®4 719,02) Tl. lık kredi verilmiştir. Bu kredi]er, bu 
dönemde yapılan (1 747 885 802) Tl. lık toplam yatırım hacminin ancak % 14,69 unu teşkil etmektedir. (Görüldüğü üzere turizm sektöründe kredi 
miktarı fevkalâde düşük bir aranda kalmışltır. 

Bunun dışında ıgerek T. C. Turizm Bankası A. Ş. gerek Vakıflar Bankası ve gerekse İller Bankasının bugünkü likit ve fon imkânları, yeni 
yatırımı projelerinin 'finansmanı için ileri sürülen kredi taleplerinin karşılanamıyacağmı göstermektedir. Özellikle T. C. Turizmi Bankası A. Ş. özser-
mayesinim % 65 inin sabit kıymetlerden teşekkül etmesi ve AID ikrazlarının devam etmemesi sebebiyle, kredi veren bir örgüt hüviyetini kaybet
miştir. 

6.2. Turizm kredilerinin tek elde toplanması ve T. C. Turizm Bankasının yeniden düzemılenmıesi : 
İkinci Beş Yıllık Kalkınana Plânında, turizm kredilerinin artırılması, sadece bu konuda çalışacak bir örgütün buuln'm'ası ve turistik kredi po

litikasının bu örgütçe yürütülmesi, kamu sektöründeki turistik işletmelerin tek elden yönetilmesi ve belirli bir işletme politikasının izlenilmesi 
için bir kurumum kurulması, ya da bu görevin mevcut 'örgütlerden birine verilmesi önerilmiştir. 

4 . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı .Kanunla kurulmuş, Turizm ve Tanıltma Bakanlığına bağlı "bir İktisadi Devlet Teşekkülü niteliğinde olan T. C. 
Turizm Bankası, kanunda belirtilen yetki ve görevleri itibariyle, sayılan görevleri yerine getirebilecek nitelikte olmasına rağmen, kuruluş anında 
devraldığı zararlar, uzun vadeli yarım kalmış yatırımlar ve nikit sermaye imkânsızlıkları yüzünden 1960 - 1967 yılları arasında etkili bir faaliyet 
gösterememiştir. 

Ancak, 1967 yılı sonlarında AID Teşkilâtınca tahsis edilen fi mı ve 1968, 1969 yıllarında 933 sayılı Kanunla ihdas olunan teşvik fonları dola-
yısiyle nakit kaynağa sahibolan banka, bir yandan bu fonların plasmanını yapmış öte yandan yarım kalmış tesisleri tamamlıyarak, işletmeye arz 
etmeye başlamış bulunmaktadır. Bankanın fiilen bankacılık ve işletmecilik faaliyetlerine başlanması, 1969 ve 1970 yılları icra plânlarında: da öngö
rüldüğü ;gibi kuruluşun yeniden düzenlenmesi ihtiyacını hissettir mistir. 

Bu amaçla, ibanka bünyesinde, mevcut kanunun verdiği imkânlar oranında reorganizasyona gidilmiş ancak gerek bu reorganizasyon çalışma
ları, gerekse Banka Kanununun 440 sayılı Kanunla çelişen hükümler ihtiva etmesi nedeniyle anılan kanunu değiştirmek bir zorurduhık 'halini al
mıştır. 

'Bu :gaye ile hazırlanan «7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında kanun /tasarısı» T. B. M. Meclisine sunulmuş olup çok kısa zamanda kanunlaşması yararlı olacaktır, 

Değişiklik tasarısında : 
—• Turizm yatırımlarının plân hedeflerine uygun olarak dağıtılmasına bir yön verilmesi, 
—• 'Turizm sektöründe T. C. Turizm Bankası A. Ş ve İller Bankası aracılığı ile verilmekte olan ve Vakıflar Bankası aracılığı ile verilmiş bu

lunan turizmi teşvik kredilerinin tek elde toplanması ve bu işlerde sadece T. C. Turizm Bankasını yetkili kılacak mevzuat değişikliği, sağlanmak
tadır. 

Yatırımlar bakımından vâde ve faiz miktarlarının düzenienmesi ve sermayenin teşekkülü itibariyle bankanın ıbir kamu kuruluşu niteliğinde kal
ması tasarıda öngörülmüş önemli iki ilkedir. 

Hazırlanan tasariyle bankanın sermayesi 300 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmakta ve Bakanlar Kuruluna, sermayesini bir misli ar
tırabilme yetkisi verilmektedir. 
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Ayrıca .'bankanın, Devlet Plânlama Teşkilâtı, T. (\ Merkez Bankası, Maliye Bakanlığa, Turizm ve Tanınma Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarla 
daha etkili bir işbirliği içinde çalışmasını temin amaç,iyi e banka, ımeıkezinîn Ankara'ya nakli öngörülmektedir. 

.'Kanun değişikliği tasarısı yanında bankaya mevduat kabul yeîkmi veribnesi konusunda Maliye Bakanlığına yon i d en. m.üraeaat edilmiştir. 
Bunlar dışında bankanın Hazin w, e taahhüt [edilmiş ve yıllardan beri tedive edilnuMrıiş (A) grupu hisse serveti erinin, ödenmemiş kısmına ıtekabül 

eden 68 milyon liradan. 50 milyon liralık kısmının ödenmesi hususunda Maliye Bakanlığı ile mutabakata varılmış ve bütçe /tertiplerinde p/erekli 
aktarmalar yapılarak. 1 . 1 . 1972 tarihine kadar 15 .milyon liranın bankaya, /transferi, sağlanmıştı!'. 1 . 1 . .1972 tarihine kadar 50 milyon 1 İranın ta
mamının bankaya transferinin sağlanacağı öğrenilmiştir. Bu ameliye ile bankanın likit durumunda önemli kir1 ferahlama sağlanmış ve özellikle Mar
maris'te kütle iturizımine elverişli kon a ki anı a tesisleri kapasitelerinin genişlelibnesi işin finansman-ola.ua.gi. elde edilmiş olacaktır. 

6.3. Turizm sektöründe kredi politikasının anailkelen1 : 
Turizm, .sektöründe kredi politikasının anailkeleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından, kal kınıma plânı ve programları ilkelerine göre aşa

ğıdaki şekilde saptaınmıştır. 
Tutli«mlktf.wllfc T. (\ Turikrn Bianlkaısı A. Ş. -dıir. K redideu ya,!-arkına eak projı-lcrin değerlendirilmesi, kredi dağıtımı 

ve denetimi bu kuruluş tarafından yürültülür. 
Turizm kredilerimden yararlanabilecek turizm /müessese ve işletmeleri şunlardır : 

I - Konaklama tesisleri ve yan bizime t üniteleri, 
1 i -Seyahat acentaları. 
Konaklama tesisleri ve yan hizmet üniteleri için genel ve 'özel. koşullar teşkil. edilmiş, hu şart kum .sağlanması ha/l in d e kredi verilmesi öngörül

müştür. Seyahat aeontal arının çok daha ç/ok turist celbine ilişkin projeleri de, işletime ve |,esis 1;relilerinden yararlandırılacaktır. 

7. TURİZM SEKTÖRrM)t : YAiI'SANn SKHMAYU KOKUNU 

7.1. Yalbancı sermaye ihtiyacı vs gelen miktar :] 
Yatınım ve işletmecilik /olanaklarının çok elverişsiz olduğu ülkemizde yabancı sermaye turizan sektörü için. büyük bir önem taşımaktadır. Çün

kü kamu sektörü gerekli finansmanı sağlıyamamakta; özel. sektör ise i-antab.il ite düşüklüğü ve risk büyüklüğü yönünden bu sektöre rağbet, et
memektedir. 

Buna. mukabil son 10 yıl içinde .-.adece 4-3 'milyomluk yabancı sermaye .tescil edilmiştir'. Bu miktar çok. düşüktür ve .11. milyonu aşan. miktarı da, 
bfoikıo pıaimi'ıaiii/bi'n tieşefklkü! etımefcteidlir. Nakili döviz miktarı sadece (10 579 184) Tl. dan ibaret kalmıştır. 

7.2. Yalbanlcı sermaye iltlhal talepleri ve biilnycsi : 
1 Haziran. 1971 itibariyle dış yatırım ve kredi fclaihihütı'om topkiimı .156 ımıilyom lüıadır. Bu miktarın 191 milyonu kredi taahhütlerine, 163 mil-

ycin/u i>ıe ayan vıe nıaikidî sıormıaıyoye, bloke pıaınafenn, vo gaynimaddi serveıtlcre aittir. Nakit döviz nisbeti % 10,1. dir. Buna mukabil, bloke paralardan 
karşılanmak istenen taahhütler % 20,5 a varmaktadır. 

7.3 Yerli ve yabancı sermaye işbirliği ve gerçeikleşme oranı : 
Taahhüdedilen 16,3 milyonluk yabancı sermayeye karsı (kredi hariç), yerli ortakların sermaye taahhüdü 79 milyon, liradır. Yerli ortakların ser

maye taahhütleri yabancı sermaye toplanı in in ;% 50 si kadardır. 

http://-ola.ua.gi
http://rantaib.il
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356 milyon liralık yabancı sermaye ve dış kredi taahhütlerinin 31 . 5 . 1971 tarihine kadar, an:ak 43 milyonluk kısmı gerçekleşmiştir. Gerçek
leşme oranı ;% 12 dir. !Bu miktarın '% 73 ü bloke paralarla, % 24,6 sı nakdi sermaye ile, % 2,3 ü aynı sermaye ile karşılanmıştır. 

7.4 Yabama sermaye konusunda izlenmesi yararlı olacak politika ilkeleri : 
Yabancı sermayeye duyulan ihtiyaca mukabil yukarda belirtilen rakamların düşüklüğü aşağıdaki ilkelerin benimsenmesini zorunlu kılmak

tadır. 
A) Yabancı sermayenin yerli sermayeye oranı : 
(Bugün için benimsenmiş olan '% 51 yerli sermaye, % 49 yabancı sermaye ilkesi elverişli olmamaktadır. Herşeyden önce turizm sektörü diğer 

şartlara çok bağlı ve hassas bir sektördür. İkinci olarak bu alanda fevkalâde kıt bir sermaye vardır. Bu nedenle yabancı sermaye - yerli sermaye 
ilişkilerini belli bir oran dâhilinde yürütmek ve sermaye talebini bu nisbetler içinde dondurmak yerine, sermayenin, duyulan ihtiyaç nisbetinde, 
bileşimini bağlıyacak bir sistemin getirilmesi faydalı görülmektedir. 

B) Turizm sektöründe yabancı sermaye taleplerinin incelenmesinde Turizm ve Tanıtma Bakanlığının görüsünün alınması : 
'Yabancı sermaye projelerinin turizm master plânlarına, master plânı yapılmamış yörelerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından gelişti

rilmiş kriterlere uygun olup olmadığı T. 'T. B. tarafından incelenmeli vo onaylandıktan sonra, denetlenmelidir. 
C) Arazi mülkiyeti : 
Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığınca hazırlanmış olan '«'Kıyılar ve turistik alanların korunması ve geliştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» nın be

nimsediği temel ilkelere de uygun olarak, yabancı sermayenin yapacağı yatırımlarda arazi mülkiyetinin Devlet elinde saklı tutulması; arazi spekü
lasyonunun (inlenmesi ve bu sahalardaki arazilerin müstakbel turizm plânlamalarına elverişli ha de bulundurulması bakımından yararlı görülmek
tedir. Buna kar-şılık arazi elverişli sürelerle yabancı sermayeye kiralanabilecek ve kira süreleri gerektiğinde azaltılabilecektir. 

D) Kâr transferi : 
Yabancı sermaye ile kurulan tesislerin harice yapacakları kâr ve sermaye transferlerinin toplanı bir evvelki yılda sağladıkları net döviz alkımı

nın belirli bir yüzdesini geçmemelidir. Bu yüzde, yabancı sermaye ortağının uyması gereken anlaşma koşulları da dikkate alınarak, her firma 
için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. 

E) Yabancı sermayenin yönelmesi gereken sahalar : 
Yabancı sermayenin, yerli sermaye ile finanse edilmesinde güçlük çekilen büyük tesislere yönelik bulunmasında fayda mevcuttur. 
F) Proje kavramı : 
Yabancı sermaye tekliflerinin ekonomik, malî, idari, işletme ve pazarlama gibi hususları içeren «projelere bağlı» olarak yapılması gerekmekte 

ve bu «proje» kavramından fizibilite etüdünü anlamak icabetınektedir. 

G) Mevcut tesisleri dış turizme yöneltecek yabancı sermaye teklifleri : 
Turizme tahsis edilmemiş veya dış turizm için uygun olmıyan mevcut bir tesisin döviz girdisi yüksek dış turizm hizmetine dönük hale getiril

mesine ilişirin yabancı sermaye tekliflerinin dikkate alınması faydalı olacaktır. 
II) Kullanılabilecek bloke para oranı : 
Bloke paralar için, getirilen sermayenin % 25 i dâhilinde kullanılma şartı düşünülebilir. 
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I - Yabancı ısermjayenıiıı iç kredi/elen yararlanma olanağa : 
Yabancı firmanın getirdiği sermayenin '% 50 sinden fazla iç kredi ile sübvansiyone edilmemesi yolundaki görüşlerin Bankalar Kanunu ile 

Türk Ticaret Kanununa aykırılığı ortada olmakla beraber, yabancı sermayenin ie kredi imikânlarmdan hudutsuz şekilde faydalanmasının önlen
mesi yerinde olacaktır. Şayet ibu tahdit derpiş edilmişse, kullanılan iç 'kredilerin, getirilen yabancı sermayenin ]% 50 sini aşan kısmının temin ettiği 
kârın bloke edilmesi de düşünülebilir. 

8. mJSSmS. l E ı N M S T K S M TEŞVİK TEDBİRLERİ 
8.1 Teşvik tedjbMeriniin önıemi ve Türkiye'deki uygulama1 : 
(Ekonominin bütünü içinde belirli bir sektörü bâzı tedbirlerle koruma veya teşvik etmenin değerlendirilmesini, alınan tedbir sonunda sadece 

teşvik edilen sektörde meydana gelen neticelerin verilerine göre yapmamak gerekmektedir. Özellikle f işkal (Vergisel) kararter arz eden bâzı ted
birlerin bir vergi hasılatı kaybıma müncer olduğu bir vakıadır. «Ancak, sektörlerin teşvikinde meseleye sadece vergi kaybı perspektifinden bakılma
sı çok defa yanıltıcı olmaktadır. IBu sebeple teşvik tedbirlerinin belirli bir sektörde husule getireceği tesirler ve ortaya koyacağı neticelerden zi
yade, ekonominin bütünü üzerinde hâsd ettiği sonuçları ve diğer sektörlerde hissedilerek yansımaları taıkibetmek ve değerlendirmek icabetmektedir. 

Bu açıdan ele alındığı takdirde turizm sektörü özellikle sanayi .sektörünün döviz ihtiyacını karşılı yal »ilecek ve finansmanına iştirak edecek bir 
sektör olma vasfını taşımaktadır. 

Halen Türkiye'de turizm sektörünü teşvik etmek gayesiyle alınmış bulunan malî ve fiskal kararterli teşvik tedbirleri ile sair tedbirler aşağıda 
kısaca belirtilmiştir. 

A) Kredi kolaylıkları : 
'Halen 6086 sayılı Kanun mucibince İller Bankası nezdinde tesis edilmiş ve tamamen dağıtılmış bulunan 50 milyon Tl. lık fondan her yıl te

min edilen 3 ilâ 4 milyon Tl. lık geri dönüşler turistik tesis yatırımlarına kredi olarak tahsis edilmektedir. 

B) Yatırım indirimi : 
Diğer sektörler meyanmda turizm sektörü de Gelir Vergisi Kanununun öngördüğü l% 20 nisbetindeki yatırım indiriminden istifade edebil

mektedir. 
C) İthalât kotasından istifade : 
Her yıl Turizm, ve Tanıtmıa Bakanlığı emrine verilen 500 bin dolar civarında bir tahsis turizm ve turistik işletmelerin ihtiyacı olan malzemenin 

ithalinde kullanılmaktadır. 
D) Emlâk Vergisi muafiyeti : 
5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlarla turistik tesisler 10 yıl müddetle 'Bina, ve Arazi Vergisinden muaf iken, 2 . 7 . 1964 tarih ve 491 sayılı Ka

nunla Bina Vergisi muafiyeti 5 yıla indirilmiş ve nihayet her iki muafiyet 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu ile 5 yıl olarak tesbit edilmiştir. 

E) İlk tesis ve taazzuv giderleri : 
5 yıl içinde amortismana tabi tutulmamaktadır. (213 saydı Vergi Usul 'Kanunu) 
F) Vergi taksitlendirîlmesi : 
Plân hedeflerine uygun olarak yapılan ithalâtın vergileri 5 yıl içinde 5 eşit taksitte tahsil edilmektedir, 
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G) Yabancı sermaye teşvik kanunu : 
6224 sayılı Kanun turizm, sektörüne de yabancı sermayenin yatırım yapabileceğini sair bulunmaktadır. 
H) Yabancı uzman istihdamı : 
6086 sayılı (Kanun mucibince turistik işletmeler kendi personelinin !% 15 ini aşmamak kaydiyle yabaneı uzman personel istihdam edebilirler. 
Görüldüğü üzere sayıca ve mahiyet itibarîyle oldukça kısır olan bu tedbirlerle turizm sektörünün arzulandığı şekilde teşvik edilebilme olanak

ları sınırlı olacaktır. 
8.2 UygTÜamaJbüeceik (bödlbirler : 
'Turizm sektöriinü geliştirmeye matuf teşvik tedbirleri, üç grupta toplanabilir. 

A) Fişkal (Vergisel karakterli) ; 
Yatırım indirimi ithalât kolaylıkları, Emlâk Vergisi muafiyeti, Emlâk Alım Vergisi muafiyeti, Bina İnşaat Vergisi muafiyeti, Gayrimenkul Kıy

met Artış Vergisi muafiyeti, Taşıt Alım, Vergisi muafiyeti, Gelir ve 'Kurumlar Vergisinden muafiyet, İşletme Vergisi iadesi veya düşük misbet uy
gulanması, gelir ve kurumlar vergilerine tabi kazançlarda indirimler, turizm faaliyetinde bulunacak şirketlerin kurulması ve tevsiinde amasözleş-
menin Damga Vergisi ve harçtan muaf tutulması, yatırım gerçekleştirildikten sonra yeni vergilerden ve vergi artırmalarından muafiyet, temettü 
hisselerinim Gelir Vergisinden istisnası, turistik tesis hisse (Senetlerinin alım saimımımda vergi istisnası, Belediye vergilerinden muafiyet bu ted
birler arasında yer alır. 

B) Mati tedbirUr : 
Kredi kolay hıkları, amortisman nisbetleri ve hızlandırılmış amortisman uygulaması, faiz nisbetinin düşürülmesi için Devlet yardımı karşılıksız 

yardım, prim sistemi, ihtiyat ayrılması sistemi, sosyal sigorta prim indirimi, reklâm ve tanıtma masraflarına iştirak ve nakdî yardım ;(Sübvan
siyon) yolları ile, malî yönden de destekleme gayesi güdülür. 

C) Sair teşvik tedbirleri : 
Devletçe teminat (garanti) verilmesi, turistik tesis inşaasında kullanılmak üzere arazi tahsis ve bağışı, Devlete ait 'arazilerin kiraya verilmesi, 

yabancı uzman istihdamı imkânı, telefon teleks ve sair araç ve gereç tedarikinde öncelik tanınması diğer teşvik tedbirlerini teşkil eder. 
Bu tedbirlerden Türkiye'de uygulanabilecekler konu'sunıdaki görüş1]erimiz «Dilek ve temenniler'» bölümümde belirtilmiştir. 

9. MAHALLÎ TURİZM HAREKETLERİ 
9.1 Turizm ve tanıtma (dernekleriyle ilişkiler : 
Tııriztm. ve tanıtma demeMerime her yıl bütçe imkânları nasbetinde yardımlar yapıliimaiktadır. 1971 yılı Bütçesinin (Turizmi ve tanıtma demek ve teşek

küllerine yardım) maddesine konulan (1 000 000) TL ödeneğin (319 500) Tl. sı «Turizm gönüHülerinin» ücretlerini ödiyebümek amaciyle, 41 iadet 
turizm ve tanıtma derneğine gönderilmiştir. Ayrıca Malazgirt Turizm ve Tanıtma Dermeğine (46 000) TL, Türkiye Turimg ve Otomobil Kurumuma 
•(198 187,50) TL, Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Dermeğine ışıklandırma parası olarak '(30 000) Tl. yardım yapılmıştır. 

Turizm ve tanıtma derneklerine yapılan yardımlar, halkım turizm yönümden. aydımlatılması; mahallin tarihî, arkeolojik ve turistik kıymetle
rinin araştırılması, tesbiti, değerlendirilmesi ve muhafazasına yardım edilmesi; kamp yerleri ve kamp tesisleri kurulması; pansiyonculuğum teş
viki, enformasyon hizmetleri; festivaller tertiplenmesi; tercüman - rehber kursları açılması; turizm personeli eğitim kursları açılması; mahallî el sa
natları, folklor ve mahallî mutfak geleneklerimin teşvik ve geliştirilmesi ve halkın turizm eğitimi amacını gütmektedir. 
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9.2 Mahallî idarelerle ilişkiler : 
Turistik önemi Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca teshil edilmiş olan ve bütçe imkânlarının yetersiz olduğu bilinen özel idare, belediye ve köy

lere bütçenin 34.470 maddesinden yardım yapılmaktadır. Amaç, ufak çapta altyapı yatırımları, haşaratla mücadele, çevre tanzimi, ışıklandırma,. 
ufak çapta istimlâkler, WC yaptırılması, ağaçlandırma, temizlik ve çiçeklendirme, ufak çapta motel ve plaj tesisi inşası konularında yardımcı 
olmaktır. 

1971 yılında Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığı Bütçesine konan (3 000 000) 'Tl. ödeneğin Edime ili özel idaresine gönderilen (1 500 000) lirası ile 
Kapıkule giriş kapısı yeniden düzenlenmiş; (298 800) lirası ile İpsala Hudut kapısı için yüksek gerilim hattından elektrik alınması sağlanmış ve 
hudut kapısının aydınlatılması temin edilmiş; Denizli ili özel idaresine yollanan (230 000) Tl. ile Pamukkalc travertenlerinin özelliği korunmuş
tur. Bunların dışında 8 turistik merkezde WC inşa ettirilmiş, 4 merkezin ışıklandırılması temin edilmiş ve diğer münferit altyapı hizmetleri ger
çekleştirilmiştir. 

9.3 Turizm gönüllüleri programı : 
Yaz aylarında yoğunlaşan turistik akımının artırdığı enformasyon hizmetlerinin gerektiği gibi karşılanması ve kabarık bir enformasyon me

muru kadrosunun devamlı istihdam edilmemesi için düşünülen turizm gönüllüleri programı, önçalışmalarm tamamlanmasından sonra. 1 Temmuz 
1971 gününden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

881 adayın katıldığı bir sınavla seçilen ve 40 dernek kanalı ile görevlendirilen 93 gönüllü, Temmuz - Ağustos - Eylül ayları içerisinde, Tür
kiye'nin turistik merkezlerinde enformasyon ihtiyacını karşılamak üzere görev yapmışlardır. Turizm gönül lüleni, enformasyon hizmeti dışında 
turist eğitim anketleri de doldurmuşlardır. Söz konusu anketler Bakanlığımızca değerlendirilmektedir. Turizm gönüllülerine (750) Tl. brüt aylık 
ücret verilmiş, bu ücretlerin ödenmesi için 40 derneğe toplam (319 500) Tl. gönderilmiştir. 

1972 yılında 54 gönüllüye 31 merkezde görev verilmesi tasarlanmaktadır. Ayrıca, etkili bir denetimin gereği üzerinde durulmakta ve gönüllü
lere (850) Tl. brüt ücret verilmesi önerilmektedir. Bu durumda 1972 yılı uygulaması için gerekli fuıı (137 000) Tl. olacaktır. 

10. SEYAHAT ACENTALAHI HİZMETEERİ 
10.1 Tanımı : 
'Seyahat acentaları, kâr amaciyle turistlere ulaştırma, konaklama, gezi ve eğlence imkânları sağlıyan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu 

konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine katkıda bulunan ticari kuruluşlardır. 
10.2 Seyaihait aoentalannın bugünkü durumu : 
Ülkemizde seyahat aoentalığı faaliyetleri 6086 sayılı Turizm Endüstrisini 'Teşvik Kanununun 34 ncü maddesine dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 

22 . 4 . 1968 gün ve 6/9947 karar sayısı ile yürürüme konulan «Seyahat acentaları yönetmeliği» ile düzenlenmektedir. Acentaiar bu yönetmelik uya
rınca Bakanlığımızdan «Turizm büro ve seyahat acentası ruhsatnamesi» almak zorundadırlar. Bakanlığımızdan ruhsatname alıp faaliyetlerine de
vam eden 179 adet seyahat acentası mevcuttur. Bunların 114 ü iMarmana, 28 i Ege, 15 i İç Anadolu, 19 u Güney - Anadolu, birer tanesi de Doğu, 
Güney - Doğu ve Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. 

10.3 Döviz gelirlerine kaitflaısı : 
Döviz gelirlerimiz bakımından seyahat acenta/.arımızm millî ekonomiye olan katkısı her geçen yıl biraz daha artmaktadır, örneğin; 1970 yılı iti

bariyle ülkemizde faaliyette bulunan sıeyahat aoentalannın 67 tanesi, toplam olarak 2 381 187 dolarlık bir döviz sağlamıştır. Diğer taraftan; aynı yıl 
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içinde, çoğunluğu İstanbul'da bulunan, Marmara bölgesindeki 9 seyahat acentamızm 1 075 398 dolar, buna mukabil Ege bölgesinde faaliyette bu
lunan 6 büyük seyahat acentamızm ise, 713 901 dolar döviz temin ettikleri tesbit edilmiştir. 

10.4 Yeni gelişmeler : 
Seyahat acentalarmın kütle turizminin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yeniden teşkilâ lanmalarım, keyfiyet ve kemmiyet . olarak güç

lenmelerini temin etmek ve bu kuruluşların faaliyetlerini daha müessir bir şekilde denetlemek amaciyle yeni bir kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
Tasarı ile, bugüne kadar yönetmelikle yürütülmüş olan hizmetler kanun kapsamına sokulmakta, acentalar bir birlik .altında toplanmakta, perso

nel ve görev yönlerinden tabi olacakları sorumluluklara açıklık getirilmektedir. 

11. — EĞİTİM HİZMETLERİ 
11.1 Eğitim (aizmeittierinin. önemi : 
Turizm sektörünün, ıekonomik kalkınma vetire >i içinde- sanayiin finansmanına katkıda bulunmak, bu sektörün ihtiyacı olan dövizi temin ede

rek talebi daima artan bir trend içinde canlı tut: a ak gibi fonksiyonları yanında, en az bu ekononik fonksiyonlar kadar önemli sosyal fonksiyon
ları mevcuttur. 

Bilindiği üzere turizm bir hizmet sektörü olarak da tetkik konusu yapılabilmektedir. Turistle:1'n konaklama, eğlence, beslenme ve sair ihtiyaç
larının temininde kaliteli personel olan ihtiyaç önemli bir unsurdur. Bu personel sadece turistle e kaliteli bir hizmet vermiyeceık; fakat aynı za
manda onlara ülkenin tarihî turistik, bediî tüm değerlerini de tanıtacak, sevdirecek ve saygı duyuracaktır. 

Turizm, eğitimi kaliteli turizm personeli yetiştirmek gayesinin yanında, halkın da turizm sahar-ında bilinçlendirilmesi hedefini takibetmektedir. 
Bu mahiyeti sebebiyle, turizm 'eğitiminde belirli cari eğitim yaşı söz konusu değildir ve bu eğitim akademik bir metot yerine tecrübî bir metot ta
kibetmektedir. 

Turizm eğitimi başlıca aşağıdaki gruplara ayrılır : 
1. Mesleğe yönelecek, 'meslekî bilgi verecek eğitim, 
2. Meslek içi eğitim, 
3. Halk eğitimi. 
Yurdumuzda genel kapsam itibariyle turizm eğitimi Millî Eğitim Bakanlığı ile Turiızıın ve Tanıtma Bakanlığınca yapılmaktadır. 
Aşağıdaki bölümlerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 1971 yılında yapılan eğitim faaliyetleri ile 1972 programının anahatlaırı belirtilmek

tedir : 
11 . 2 . 1971 Eğilim faaliyetleri 

A) Ötem faaliyetleri : 
Kıonaîklıaıma tesislerinin kalifiye personel ihtiyaçlarını karşılamak, amaciyle açılan Ankara, İstanbul ve İzmir Otelcilik ve Turizm Eğitim mer

kezlerimizde resepsiyon, kat hizmetleri, servis ve mutfak bölümlerinde yapılan öğretimin yürütüleibilmesi için, kursiyerler eğitim tatbikatlarını 
Anlkıaıra'daki Marmara, İstanbul'daki Dılson ve İzmir'deki Büyük Efes Otelinde yapmaktadırlar. Eğitim, faaliyetlerinin yürütülmesinde, özellikle 
ödemeler yapılmasında, T. C. Turizm Bankası ve Emek İnşaat ve İşletme A. Ş. ile işbirliği yapılmaktadır. 
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1971 uygulamasının ödendk dağılımı itibariyle sonuçlan şöyledir i: 

İstanbul Ötem : 936 624 
Ankara Ötem : 798 950 
İtfmir Ötem : 957 538 

2 692 107 

Adı geçen Otem'letrin 1971 melunları, faaliyet dailları itibariyle aşağıda gösterilmiştir 

Resepsiyon Kat ıSeatvis ıMuM'alk Toplam 

Ankara Ötem 
İstanbul Ötem 
İzmir Ötem 

7 
14 

9 
16 
11 

30 
26 
32 

20 
— 
26 

'59 
49 
83 

Toplam 21 36 88 46 191 
Halen öğrenim gören yeni kuiisüyerier d,e şu şeikilde dağımakjtadtr : 

Reseıp^iyîon Kat [Servis iMuM'aik Toplam 

Ankara Ötem 
İstanbul Ötem 
İzmir Ötem 

13 
15 

10 
17 
11 

31 
45 
ı28 

20 
22 
26 

61 
97 
80 

Toplam 28 38 104 68 238 
B) İşbaşı 'eğitim kursları \: 

Konaklama tesMerindeÜri mevcut personelin meslekî yeteneklerini geliştirmıeik amaeiyle, bir ay süreli işbaşı eğitimi kursları açılmış olup yer 
ve kurtsun mahiyeti aşağıdaki tabloda iş&reitlmmiştir. 

Yeri Bölümü Eğitilen 

Aksaray 
Traibzon 
Rize 

Servis 
» 
» 

18 
,30 
21 

Toplam 69 
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Balhis konusu kursların Konya ve Sungurlu'da açılması plânlanmıştır. 
C) Monitör Eğitimi : 
İşbaşı eğitimi kurslarını yürütecek olan monitörlerin yetiştirilmeısıi için aıçıiması zorunlu olan kursların önhazırlıklatrı yapılmış olup, program, 

1972 bütçe yılında gerçekleştirilecektir. 

D) Staj programları : 
Oltanı mezunlarının fonmaısyonlarmı geliştirmek için Federal Almanya Hükümetinden sağlanan bir yıl süreli staj imkânımdan, 72 elemanı

mız yararlanmıştır. -» 
1972 yılında Oteım'leııden mezun olacak kuırsiyeırleirdeıı Almanya'ya gidecekler için Alman ilgilileriyle temaslara başlanılmıştır. 
otelcilik okullarından ımezun olanlar için iseisıviçre'de 40 kişi için staj imkânı temin edilmiştir. 
E) Tercüman - rehber kursları : 
İzmir'de yapılan Akideniz oyunlarında yararlanılmak üzere açılan hostes kursunda 372 genç mezun olmuştur. 
Konya, Anjtalya ve İzmir'de açılan bölgesel Tercüman - herber kurslarına 140 kursiyer katılmıştır. 
Aynı konuda Nevşehir'de açılacak kursun hazırlıkları tamamlanmıştır. 
•Bu kursların tahminî gider tu tan (135 000) Tl. olacaktır. 
11 . 2 • 1972 Faaliyet ptragrajmıtmıı laaıahatları : 

A) Ötem faaliyetleri : 
1972 bütçe yılııuda öğretime talbi tutulması düşünülen kursiyer sayısı 270'dir. 
Ankara, İstanbul ve İzmir Otemlerinde eğitilmesi düşünülen bu kursiyerler için toplam (2 820 000) Tl. na ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ayrıca yine Ankara'da açılması düşünülen 180 öğrenci kapasiteli Eğitim Merkezinin tahminî gider yekûnu (1 200 0O0) Tl. olacaktır. 
B) İşbaşı eğitimi kursları : 
Konaklama tesislerimizde mevcut personelin ımoslekî bilgilerinin geliştirilmesi aimaeiyle, birer ay süreli geçici ve sabit işbaşı personel eğitimi 

kurslarının açılması, jDİânlanmış oılup dökümü aşağıda gösterilmiştir. 
a) Geçici işbaşı personel eğitimi kursları : 
Kurs branşı : Servis vö mutfak 
Kurs merkezi : 22 
Kurs sayısı : 44 
Tahminî gider tutarı : (241 300) Tl. 

b) Saibit işbaşı personel eğitimi kursları : 
Jvuflis ıbranşı : ıServis, mutfak, kat, resepsiyon 
Kurs ımerkezi : 4 (Ankara, İstanbul, İzımir ve Antalya) 
Kurs sayısı : 64 
Talhnıinî gider tutan : (144 000) Tl. 
Toplamı işibaşı eğitimi kursları tahmini gidor tutarı : (385 300) Tl. 
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C) Monitör kursları : 
1971 bütçe yılımda önhazırlıkları tamamlanan üçeır ay süreli monitör yetiştirme kursları. 1972 'bütçe yılımda, Ankara, İstanbul ve İzmir'de açı

lacaktır, Bu kurslarda en az on monitörün yetiştirilmesi düşünülmektedir. 
Bu k u r l a r için ihtiyaç duyulan talimini ödenek tutarı (36 000) Tl. dır. 
D) Tercüman - rehber kursları : 
Ankara, İstanbul ve Edirne'de üçer ay süreli ıbölgesel tercüman rehber kurslarının açılması programlanmış olup talimini gider tutarı 

(120 000) Tl. 

12. TURfâTttK MÜEISS1BELER İLK İLGİLİ HİZMETLER 
12.1 Bellgeler : 
G086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununa göre konaklama tesisleriyle, diğer turizm hizmet tesis ve işletmelerinin «turistik vasıfta» 

kabul edilebilmeleri için, bu tesis ve işletmelerin Turizm. ve Tanıtma Bakanlığından «Turizm müessesesi kuruluş ve işıletıme belgesi» almış olmala
rı gerekmektedir. 

1971 yılı zarfında Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca toplam olarak 50 adet kuruluş ve 45 adet işi etime belgesi verilımliştir. Aynı yıl içimde 95 
adet kuruluş ve 21 adet işletme belgesi, belirtilen ışartlara riayet edilmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. 

Halen «Turizm Müessesesi» belgeisini haiz 732 tesis vardır. Bunların 418 tanesi işletime belgesi almış olup faaıl durumdadır. 314 tesis kuruluş. 
belgeli, yani inşa halimdedir. 
12,2 İller Banlkası fonumdan verilen ikrediler : 

6086 sayılı Kanuna göre İller Bankası nezdindo tesis edilen (50) milyon Tl. lık turizm teşvik kredi fonumdan 1971 yılı zarfımda verilen kredim 
toplam (2 670 353) Tl. dır. Bu miktarın (100 000) Tl. sı işletme kredisi dlaralk; kalan (2 570 353) Tl. sı inşa ve tefriş kredisi olarak verilmiştir. 

12.3 ıKota kametleri : 
Turistik işletmelerin ihtiyaç duydukları malzeme, araç ve gereçleri ithal edebilmek için her yıü Turizm: ve Tanıtınla1 Bak-anilığının emrine tah

sis edilen kota tutarları ve bu kotadan yapılan toplam taihsis miktarları 1970 ve 1971 yılları itibariyle aşağıda belirtilmiştir : 

Kota tutanı ($) Taihsis edilen ($) 

1970 «00 000 641 099 
1971 600 000 79 132 

12.4 Fiyat tesfbitieıri : 
Turizm müessesesi işletme belgesini haiz bulunan turistik otel, motel, kaimpimg v.s. giıbi konaklama tesisleriyle, lokanta gazino gibi hizmet tesis

lerinin fiyatları 265 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yapılmaktadır. 
Kooıaklama tesisleri ile bunların bünyesindeki lokanta ve gazinolarım, mıüsitaikil lokanta ve gazinoların 1972 yıllımda uygulayacakları fiyat tarife

leri incelenmiş ve 1971 yılına nazaran, fiyatlarda en fazla % 20 mkbetindo bir artışa müsaade odikniştir. 
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12.5 Benekleşme ih&metei : 
Gerclk 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı -Kanununun ve gerekse 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun Turizm ve Tanıtma 

Başkanlığına verdiği yetkiye istinaden bütün turizm belgeli tesisler uzman denetçiler vasıtasiyle denetienelbilımektedir. 
1971 yılında ancak 492 denetim yapılmıştır. Bu denetimlerde, özellikle tesislerin vasıflar yönetmeliğinin öngördüğü işletme vasıf ve özellik

lerini taşıyıp taşımadıkları, tasdik edilen fiyatları uygulayıp uygulamadıkları, turistlere olan davranışları ve sair hususlar dikkat nazarda tutul
maktadır. 

Burada şu hususu belirtmek yerinde olacaktır. Turistik tesislerin e/tikin bir şekilde denetiminin yapılabilmesi için söz konusu tesisin bütün 
hikmet ve özelliklerinin (odaları, personelin gündüz ve gece müşterilere davranış ve hizmetleri, yemek ve hizmetlerin kalitesi, temizliği ve sair 
hususlar) bizzat tesiste kalınarak gözlenmesi şarttır. Ancak günde en fazla lö - 24 Tl. harcırah alan uzman denetçilerin, turistik tesis ve iş
letmelerde kalarak, hizmetlerden bizzat istifade odorek, ta,m bir gözlem sonucunda denetimi yapmaları olanaiklan mevcut değildir. Bu nedenledir 
ki, Harcırah Kanununun bu konuda, ya gerçek masraf: beyan esasını kaibul etmesi, ya da gündeliklerin realist ve mâkul hadlere yükseltilmıesi 
gcrefcmeıktedi r. 

13. TANITMA İLE İLGİLİ BİZMETLEE : 
13.1 Tanıtıma ifaaliye'tlerinin önemi i: 
Türkiye, millî ekonomisini güçlendirmek ve ödeme açığını kapatabilmek için turizm endüstrisini geliştirmek zorundadır. Memleketin ta

rihi, coğrafi ve kültürel durumu bu amacın ekle edillmesıi için yeterlidir. Ancak bu imkânın kullanıliiııası, tarih, sanat ve kültür hazineleri 
ile doğal güzelliklerin reklâm ve propöganda yoluyla aralıksız olarak tanıtılmasına bağlıdır. 

13.2 Tanıtana politikası : 
Turizm politikasının amacı; turizm potansiyeli yüksek olan ülkelerden yurdumuza yönelen turist trafiğini artırmak; ve turistlerin ikamet sü

relerini uzatmalarını, bu süreleri yıl boyunca aylara yaymalarını ve daha fazla harcama yapmalarını temin etmektir. Bu politikanın yürütülmesi 
dinlenme, eğlence, gezme ve görme, alış - veriş ve yaşama rahatlık ve ucuzluk unsurlarının önplânda tutulmasına bağlıdır. Bu hususta yapıla
cak en önemli çalışınla, ilgili ülkelerde eğilim araştırmaları yapmak ve alınan sonuçları değerlendirerek bir tanıtma stratejisi benimsemektir. 

13.3 Tanıtma, 'hizmetleri : 
Tanıtana hizmetlerini gerçekleştirecek yol ve araçlar; ilân ve reklâmlar; tanıtıcı yayınlar; gazete ve dergiler; fotagraflair, slaytlar ve filimler; 

radyo, televizyon ve sinemalar; yarışmalar ve ödüller; konferanslar ve seminerler; sergiler, fuarlar, gösterdiler; sanat ve kültür hareketleri ve 
sportif temaslar olarak özetlenebilir. 

Tanıtma konusunda en verimli ve güvenilir yol; bizzat yabancının tanıtma hizmetlerine iştirakini sağlamaiktır. Bu da turistin iyi intibalarla dön
mesi ve izlenimlerini çevresine yayması şeklinde • olacaktır. Bu sebeple ilgili kuruluşlar kadar, halkın da hazırlıklı ve bilgili olması gerekmekte
dir. 

A) Tanıtıcı yayımlar : 
Tanıtma faaliyetleriyle ilgili yayınlar üç dilde yapılmaktadır. Kâğıt, baskı1 ve kompozisyon gibi teknik özelliklere âzami itina gösterildiği müşa

hede edilmiştir. Bu yayınlar arasında, Ankara, İzmir ve İstanbul p^ân ve depliyanlan, karayolları haritası; Güreme, Aydın, Denizli, Muğla, An-
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talya, Bursa, Edirne ve civarlarına aiilt depliyanlar; İstanbul, Mevlâna, Harem dairesi, Nemrut Dağı, Göreme ve Sumelâ Manastırı afişleri yer almak
tadır. Bu arada «Haliçte Akşam» adlı afiş italya'da ödül kazanmıştır. 

1971 yıilı içinde film ve fotoğraf arşivi meydana getirilmiş ve 1972 otel rehberi hazırlanmıştır. 

H) İlân ve reklâm hizmetleri : 
Yurjt dışındaki ilân ve reklâm faaliyetleri, yaz ve kış dönemlileri olmak üzere, iki ayrı dönem halinde müşavirlik ve ataşelikler vasıtasiyle yü

rütülmektedir. 1971 malî yılı için yurt dışı kuruluşilanna. gönderilen ödenek miktarı (4 552 062,74) Tl. dır. İlân ve reklâm fiyatlarının çok yük
sek oliması yüzünden reklâm politikası; yurda davet edilen yazarlarım kendi gazete ve dergilerinde yapacakları yayınları desteklemek üzere sem
bolik ınaiıliyoıtlte ilânla i' neşretmek, yabancı seyahat aceutalarıyle ortaklaşa afiş kampanyasına girişmek, bu acentatarm broşür baskılarına katıl
mak ve Türk Hava Yolılariyle işbirliği yapan yabancı sehayat acentalarının Türkiye hakkındaki broşür ve roklâmlanna malî katkıda bulunmak 
şeklinde uygulanmaktadır. Yurdumuza ilgi duyan çeşitli memleketlere mensup şahısları memlekdtimrze davet ederek, yabancı ülkeler kamu oyu
na 'bizzat kendi vatandaşları aracılığı ile hitabetinde en verimli ve ekonomik yol olmaktadır. Bu uygulama ile Avrupa televizyonlarından ve bü
yük tirajlı gazete ve dergilerden faydalanmak mümkün olmuştur. 

(•) Halkla ilişkiler, ağırlamalar : 
Ülkemizi dış ülkelerde tanıtımak amaciyle 1971 yılında 100 turizm yazarı ve konferansçı, 80 televizyon ve filmci, 5 yarışmacı, 7 uzman, 109 

seyahat acontası sahibi ve tur düzenleyicisi, 20 uluslararası toplantı delegesi davet edilmişleridir. UİOOT Kongresi 817 delege ağır tanınıştır. 
Çeşitli memleketlerden davet edilen turizm yazarlarının gazete ve dergilerinde yayınlanan 'makale ve röportajların değeri (10 270 .000) Tl. 

yi bulmaktadır. 
Yine muhtelif ülkeler televizyon ekipleri vasııtasiyle (28) 'milyon TL değerinde reklâm imkânı sağlanmıştır. 
Türk Hava Yolları ve diğer bâzı uçak şirketleriyle yapılan anlaşmalar sonucunda, bu davetlilerin yol masrafları ilgili firimalarca karşılanmış

tır. 
Hizmetlerinden istifade edilen yayın organları arasında Sunday Expresis, Daily Telegraplı, Da ily Mir no r, Sh - İmbum, Gnazia, Joursde Franca, 

Paris Mafteh, G l̂aımour, iSunday Timas, Krier, Opoca, Oggi, Life gazete ve dergileri; 4merlifca Belçika, İngiltere, Lübnan, İtalya, Fransa, Almanya ve 
Avusturya televizyon ekipleri yer almaktadır. 

D) Gösteri hizmetleri : 
Fuar ve fesltivaller gibi gösteriler, o memleketlerin turizm yönünden gelişmelerine büyük katkılarda buılunıinaktadır. Bu nedenle gösteri faa

liyetlerine büyük önem verilmiş gerek yurt içinde ve gerekse yurlt dışında festivaller düzenlenmiştir. 
1972 yılı gösteri faaliyetleri için yurt dışı festivallerine (1 000 000) Tl. ylrt içi festivallerine (240 000) Tl. ödenek ayrılması öngörülmüştür. 

Katilinin ası tasarlanan fuarlar için de (323 250) Tl. tahsis edilmiştir. 

14. ULUSLARARASİ TURİZM FAALİYETLERİ 
Uluslararası turistik faalietler bir turistik ortak pazar kurulmasına yol açabilecek derecede glişme göstermektedir. Böyle bir ortamda Türkiye 

tarafından geliştirilen faaliyetlerin bâzılarını şu başlıklar altında özetlemek mümkünüdür. 
— Komşu ve diğer ülkelerle ikili veya çok taraflı turizm işbirliği anlaşmaları imzalamak; buanlaşaııalardan doğan işleri yürütmek; 
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—ı Turizmle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak iştigal eden uluslararası kuruluşlarla devamlı ilişki tesis etmek; bunların kongre ve top-
lanttılarını izlemek ve değerlendirmek; 

—ı Uluslararası çaptaki turistik gösterilerde Türkiye'nin temsil edilmesini sağlamak ve bunların memleketimizde yapılması yolunda çaba sarf 
etmek. 

14 . 1 .1971 yık fasaljyetaeıi 

A) Resmî turizm teşekkülleri Milletlerarası Birliği (UIOOT) nun XXII. Genel Kurul Toplantısı: 
Uluslararası turizm alanında en büyük ve en önemli kuruluş olan UIOOT nin X%II. Genel Kurul Toplantısı, 18 - 27 Ekim 1.971 tarihleri arasında 

ArikaraVla yapılmıştır. 
Tahminlerin üstünde olarak, 78 ülkeden 317 delegenin katıldığı Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliğinin XXII. G-enel Kurul Toplan

tısı gayet olgun bir hava içinde geçmiş ve Türk turizmi açısından da çok yararlı olmuştur. Bu toplantıdan önce yapılan UIOOT 91. icra Komitesi 
toplantısı sırasında, Türkiye Yunanistan'dan boşalan îcra Komitesi Üyeliğine oy birliği ile seçilmiş ve bu, kuruluştaki fonksiyon ve prestijini ar
tırmıştır., 

Öte yandan aralarında 6 Turizm Bakanının da bulunduğu delegelerin büyük çoğunluğu, bu toplantının Türkiye'de yapılmasından ve çok 
iyi organizasyondan duydukları memnuniyeti belirtmişler ve İstanbul'un, Dünya Turizm Teşkilâtının Genel Merkez yeri olması için gerekli bütün 
şartları haiz bulunduğunu yaptıkları konuşmalarda ısrarla beyan etmişlerdir. 

B) Balkan Ülkeleri Resmî Turizm Teşekkülle ri i. Konferansı : 
Balkan Ülkeleri Resmî Turizm Teşekkülleri 4. Konferansı 11 - 14 Mayıs 1971 tarihleri arasında Bükreş'de toplanmıştır. Bu konferanssa katılan ül

kelerin tanı yetkili başkanları, Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, Yunanistan Kıralülığı, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Yu
goslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümetleri arasında, Balkan Bölgesinde Turizmi Alanında karşılıklı işbirliğine dair Anlaşmayı imzalamış
lardır. 

C) Türk - Irak Turizm, Karma Komisyonu Toplantısı : 
Irak ile aramızda mevcut ikili turistik işbirliği Anlaşması uyarınca, Türk - Irak Turizm Karma Komisyonu üçüncü toplantısını 8 - 12 Ekim 

1971 tarihleri arasında İstanbul'da yapmıştır. 
D) RCD Toplantıları : 
RCD Ülkeleri arasında mevcut turistik işbirliği Anlaşması uyarınca, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı çeşitli, RCD ülkelerinde yapılan «RCD Tica

ret Komitesi», «RCD Sosyal Komite» ve «RCD Seyahat aeentaları» toplantılarına iştirak etmiştir. 

E) Dünya Seyahat Aeentaları Cemiyetleri Federasyon (JJFTAA) Kongresi : 
Dünya turizmi, ferdî turizmden kütle turizmine dönüşmüştür. Bugün artık, dünya turizm pazarlarına arzda bulunabilmek için seyahat acan-

taları ile yakın işbirliği içinde olmak kaçınılmaz bdr zorunluk haline gelmiştir. 
Bu nödenle 19 - 24 Ekim tarihleri arasında Rodos'ta yapılan UFTAA dördüncü kongresine büyük önem verilmiş ve bu kongreye katıdan 

«Türkiye Seyahat ve Turizm Acantaları Cemiyeti» ile sıkı işbirliğinde bulunulmuştur. 
Kongre esnasında, Bakanlık temsilcileri' Seyahat Acantaları Federasyonunun 1973 yılındaki 6 yıllık kongresinin ülkemizde yapılabilmesi için 

yoğun bir çalışmaya girişmişler ve bu konuda yöneticilerle bir önmutabakata varmışlardır. 
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F) UİOOT Avrupa Bölgesi Komisyonu Toplantısı : 
19?L yılı Mayıs ayında îlclsinki'de yapılan toplantıda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı da temsil edilmişti!'.. 

G) Milletlerarası Turizm İttifakı (AİT) nin Yıllık loplaniısı : 
Turizm ve. Tanıtıma Bakanlığının üye bulunduğu Milletlerarası Turizm İttifakı (AİT) nin yıllık toplantısı 1971 Mayıs ayında Zürih'te yapılmış

tır. 
II) Avrupa Turizm Komisyonu (ETC) nin yıllık loplaniısı : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının üye bulunduğu Avrupa Turizm komisyonunun yıllık ikine.i toplantısı 11)71 Sonbaharında Zürihde yapılmıştır. 
14 . 2 . 1972 yılı Programı : 
1. UİOOT Avrupa Bölgesel Turizm Komisyonu (jalışma (trupu Toplantısı (14 . 1 . 1972 Varşova) ; 
2. UİOOT 23 neü Genel Kural Toplantısı (»ombahar 1972 Carcaas) ; 
II UİOOT 92 uci icra Komitesi Toplantısı (ilkbahar .1972) ; 
4. UİOOT Turistik Plânlama semineri (Yeni Delilli); 
5, ETC nin yıllık toplantısı (Uüiksemibıırg) ; 
'(). AİT nin yıllık toplantısı 
7. Türk - Iraik Turizm Karma Komisyonu Toplantım (İlkbahar 1972 - Bağdat) 
8. Arap Ülkeleri1 Turizm Konferansı (İlkbahar İ972 Abu Dhabi) ; 
9. Türk - Lübnan Turizmi Karma Komisyonu toplantısı (Beyrut) ; 
10. E(d) Ticaret Komitesi toplantısı; 
11. BOD öosyal İşler Komitesi toplantısı; 
1.2. KOD Seyahat Aeeutaları toplantısı; 
13. Türk - Bulgar Turizm Karma Komisyonu toplantısı; 
14. Türk - Romen Turizm Karma Komisyonu toplantısı; 
15. Türk - Yugıofc-ilav Turizm Karma Komisyonu toplantısı ; 
10, Balkan Ülkeleri Resmî Turizm Teşekkülleri 5 nei Konferansı (İlkbahar 1972 A;.ina) 
Bu toplantılardan bâzılarının yer ve tarihleri bJlâhara yazışma voliyle teshil edil etmekti r. 

15. — MEVZUAT ÇALIŞMALARI 
15. Kıyılar, kıyı şarlMi ve turiistık alamÜJatnaı.1 ifcoıruamDaısı ve gıeliştiır-ıitaeısine ilış'klaı Kamım ftıasansı : 
Kıyıların toplumum yararına işliyen bir hukukî düzene kavuşturulması ve bilimsel bir turiz u planlaması olanağının «ağlanması amaeiyle «Kı

yılar, Kıyı Şeridi ve Turistik Alanların Korunması ve geliştit-i inmesine ilişkin Kanun tasarısı» hazır'anmış ve Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 
Tasarı, anahatlariyle, deniz ve £01 kıyılarının .herkesin istifadesine arık tutulacağını, kamulaştırma ve tahsis voliyle, kütle turizmine elverişli 

yatırımların, yapılmasını sağhyacak bir politika izleneceğini, kıyı şeridi ve turistik alanlardaki yatırımların ve her türlü inşaatın bir plân prog
ram çerçevesinde yapılması için teşvik tedbir 1 eri ile kontrol hükümlerinin araç. olarak kullanılacağını, «Turizm sektörümle fiziksel plânlama» 
çalışmalarının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tara Turdan 'yürütüleceğini öngörmektedir. 
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15. 2 'Giriş Kapılan Turizm Koordinasyonu Kamiıt&l'eri hafekmda Kanun tasarısı : 
Kapıkule ve Yeşilköy gibi önemli giriş kapılarında yabancı turistlere sunulan çeşitli kamu hizmet I eninin bir elden ve uyumlu bir şekilde yö

ne tümeniesinin sebebolduğıı aksaklıkların giderilmesi için lıazılanaıı «(liriş Kapıları Turizm Koordinasyon Komiteleri hakkındaki Kanun tasarısı» 
Başbakanlığa sunulmuş bulunmaktadır. 

Tasarı sorunların mahallimde çözümlenmesi esasını benimsemiştir. Ancak, sorunların bu şekilde çözümlenememesi halimde yapılacak işlemler 
hakkında hükümle r getirtin ektedir. 

15. 3 Seyahat Acentalarl ve Birliği Karnım tasarısı : 
Yeni gelişmeler alt bölümünde aınahatiarı ve getirdiği temel esasları açıklanan tasarı hakkında, kuruluşların görüşleri beklenmektedir. 

15. 4 T. C, Turfan Bankası Kanun tasarısı : 
Yatırımların finansman bölümünde etraflıca açıklanan kanun tasarısı T. B. .M. M. ne sunulmuş bulunmaktadır. 
15. 5 'Tercüman - reüıtoer kursları ve tercüman - üleCftber Yönetmeliği : 
Bakanlığımız, tercüman - rehberlik hizmetlerinin belirli bir esasa bağlanabilmesini sağlamak amaciyle «Tercüman - .Rehber kursları ve Tercü

man Rehber Yönetmeliği» hazırlamıştır. 
Bu amaçila, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden bu yana İzmir, Konya ve Antalya illerinde sınavda basan gösteren 94 tercüman - rehber ada

yı, açılan kursları izlemektedir. 
15. 6 BeviM Plânlama Teşkilâtı bünyesinde ü ıııierkez proje Müdürlüğünün görev ve yetkilerünin Bakanlığımıza devri : 
24 . 7 . 1969 tarih ve G/12 209 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesinde kurulmuş bulunan Merkez Proje Müdürlü

ğümün görev ve yetkilerinin Bakarılığıımıza devredilmesi aımaciyle anılan kararnameyi değiştiren bir taslak hazırlanmış ve geçtiğimiz Ağustos 
ayımda Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Teklif Balkanlar Kurulunun 24 . 11 . 1971 tarih ve 7/3484 sayılı karariyle kesinleşmiştir. 
Bu konuda, «Turizm Plânlaması» bölümünde ayrıca bilgi verilmiştir. 

15. 7 Turizm Yatınmları&ıın Finansman Fonu kanun tasarısı : 
«Turizm Yatırım]annın Finansmanını» bölümünde ayrmtılariyle açıklanan hizmetlerin yürütülmesi ve belirtilen hedeflere ulaşabilmesi amaciy

le hazırlanan «Turizm Yatırımları Finansman Fonu kanun tasarısı» geçtiğimiz Temmuz ayı içinde Bakaıılıklararası Ekonomik Kurulda görüşülmüş 
ve görüş abramak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 

Tasarının Bakanlar Kuruluna ve Parlâmentoya sevk edilmesi için Maliye Bakanlığının görüşü beklenmektedir. 
15. 8 Turaısltlük .telisler uaman dıenetçiIerinjiEij harcırah Kanunu kapsamına talünımasına ilişkin ıkanun taasrısı : 
Turistik tesislerin daha etkin denetimini sağlamak için turistik tesisler uzman denetçilerinin Harcırah Kanunu kapsamına alınması amaciyle 

Kanunun 33 ncü (ib) maddesini değiştiren bir tasarı hazırlanmış ve 28 . 7 . 1971 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir. 
15. 9 İK&mlIk Bü'dirnıte Kamu&ıu tasarısı : 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış olan Kimlik Bildirme kamun tasarısı ile ilgili, Bakanlıklararası toplantılar halen devam etmektedir. 
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15. 10 Amortisman nlsbetlerinde ıdeğişmeler: 
Turizm sektörü işletmelerinde kullanılan demirbaş eşya, alet ve makiunlann yapılan hizmetin iea'hı olarak bakımlı ve yeni olması gerek-

midkltedir. Tdknoiojik gelinmenin ve turizmdeki hizmet anlayışının bir sonucu olarak-. İni işletmelerdeki eşyanın normal iktisadi ömürlerinden daha 
kısa bir sürede yenilenmeleri zorunlu olmaktadır. 

Amortisman, oranlarının yeniden tâyin ve tesbiıti çalışmalarına katılan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yukardaki koşulları göz önünde tu
tularak hazırladığı görüş, Mail iye Bakanlığınca olumlu karşılanmıştır". 

.'Bu çalışın adar sonucunda : 
1. Turizm müessesesi belgesi olan ve olmıyan bütün işletme ve tesisler bağlı olduklara mevzuat, çalışıma koşullan, vasılları v.s. çeşitli özel

likleri göz önünde tutularak 4 grup a ayrılmış; uygulanacak 'amortisman oranlan da buna göre tâyin ve teshil olunmuştur. 
2. Amortisman oranlarında, realiteye uygun olumlu artışlar sağlanmıştır. 
o„ Tesis ve işletmelerin bünyesindeki demirbaş, alet ve ma kulaların birbirlerine benzer veya yakın, özellik ve nitelikleri d. e alınarak, tefer

ruatlı ve dağınık cetveller yerine, fonksiyonel bir amortisman cetveli meydana getirilmiştir. 

1)6. TURİZM ^EKTÖRıİNDE ÖJîGÜTI'.ıEN'M.'K 
16. 1 Turizm ve Tanıtima Baıkauhğıuıin. Ikamu yönetimi içiindıeiki yeri ive önemi : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, üstlendiği görevleri yerine getirip yürütebilmek itin, idarenin çeşitli, kuruluşları, meslek teşekkülleri, Kamu İkti

sadi Teşebbüsleri, çeşitli müesseseler, şirketler gibi turizmle direkt veya endirekt ilişki bulunan bütün, kuruluşlarla, işbirliği yapmak zorundadır. 
Esasen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu da bu hususu belirtmiştir. Ancak, yükletilen görevlerin ifası, denetlenmesi ve bilhassa dev
letin 'diğer kuruluşları ve mahalli idareler tara ün dan yürütülen, hizmetler ve bun hur arasındaki işbirliğinin sağlanması konularında, Bakanlığımız, ye
te rinefi yetkiyle doııatıİmaııııştir. 

İdarenin diğer böLümlerinddki bünyevi aksaklıklar doğrudan ve dumylı şeklide turizm hizmet ve faaliyetlerini de etkilemekte, turizm, voliy
le Turizm, ve Tanıtma Bakanlığında sorumlu ve hattâ kusurlu duruma getirmoktodir. "Bu aksaklıkların giderilebilmesi için; Bakanlığımıza, diğer 
kamu kuruluş ve teşekkülleriniıı turizmle ilgili bütün karar ve faaliyetleri üzerinde denetleme, takip ve müidahale yetkilerinin verilmesi; mil
letlerarası turizmi anlaşmaları ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlhğs ile birlikte Turizm ve Tanıtma İhı kanlığına, da yetkiler tanınması, reklâm, sergi, fes
tival gibi faaliyetlerin tekelden veya Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı laıoedinatü Hüğünde yürütülmesi gerekmektedir, 

16. 2 Kuruluş Kanıtnu ye düsümceler : 
Turizm ve Tanıtına. Bakanlığı 2 . 7 . 1963 tarihinde 205 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kanunda kuruluş amacı; «Turizmi bütün imkânlariyle de

ğerlendirip, millî ekonominin verimdi .bir sektörü haline getirmek için, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, yurdu ve ulusu 
taniitomajktır». Ancak, Kanun 8 yıllık: bir tatbikat küresi içinde hızla gelişen turizm, hizmet ve anlayışına cevap veremez hale gelmiştir. Kanunun 
değiştirilmesine dayanak olacak yeniden düzenleme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir., 

16. 3 Yeniden diizenilemıe çaiUşmaları : 
A) Merkez örgütüne ilişkin düzenleme çalışmaları : 
Bakanlık örgütüne yeni bir biçim ve çalışma düzeni getirmek amaciyle doğrınlan doğruya makama, bağlı olarak çalışan «Organizasyon ve Metot 

Ünitesi Başkanlığı» nın faaliyetleri sonunda «Bakanlık Sözcülüğü, Parlâmento, Basın ve Protokol Müdürlüğü», görevleri diğer Bakanlık birimlerin-
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de yapıldığı için kal dinlini ıştır; «Milletlerarası Münasebetler Dairesi» ile «Dış Münasebetler Şubesi» birleştirilerek makama bağlı «Milletlerarası ve 
Dış İlişkiler Dairesi» kurulmuş; Turizm Genel Müdürlüğü bünyesinde «Seyahat Acentaları Şubesi» /tesis edilmiş; «Yurt içi Teşkilâti Merkez Müdür
lüğü» Turizm Genel Müdürlüğüne bağlanmış; «Arşiv ve Kitaplık. Müdürlüğü» kurakımştur. 

4 . 8 . 1971 de kurulan «Bakanlık Kuruluşunu Yeniden Düzenlerine Komisyonu» faaliyetlerinden olarak, idari ve malî işlerde verimlilik ve uygun
luğu sağlamak amaeiyle «İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı»; eğitim çalışmalarının bir birimde toplanması için «Eğitim Dairesi Başkanlığı» 
tesis olunmuştur. Plânlama Dairesi Başkanlığı bünyesinde kuraları «Ekonomik Plânlama Müdürlüğü» Plânlama ve araştırma görevlerini yapmaktadır. 
İstatistik işleri de aynı dairece yürütülmektedir. 

B) T. C. Turizm Bankasının Reorganizasyomı: 
Kuruluş anında, devraldığı zararlar, uzun vadeli yanın kalmış yaıtırnınlar ve nakit sermaye yetersizlikleri yüzünden 1960 - 1967 yıllarında et

kin bir faaliyet gösterin iyen Turizm Bankası, ancak, 1967 yılı {Sonlarında AID Teşkilâtı tarafından tahsis edilen fon ve 1968 ve 1969 yıllarında 933 
sayılı Kanun ile ihdas olunan teşvik fonları dolayrsıyle nakit kaynağa, sahiboillımış ve bu suretle fiilen bankacılık ve işletmecilik çalışmalarına başlı-
yalbilüiiiştr. Bu safhada bankanın reorganizasyonu ihtiyacı ortaya, çıkmış ve konu ile ilgili incelemelere girişilmiştir., 

(«erek anılan reorganizasyon çalışmaları, gerekse 1960 tarihli T. (•. Turizm Bankası A.Ş. Kanununun 440 sayılı Kanuna, çelişik hükümler ihtiva 
etmesi dol ayı siyle Banka. Kanununun tadili zorunlu bir hal almış ve sYatırumlarm finansmanı» bölümünde açıklandığı üzere, hazırlanan kanun ta
sarısı T. B. M. M. ne sunulmuştur. 

(!) Bakanlık Döner Sermaye Müdürlüğü nün yeniden düzcnlenme.d : 
Her türlü baskı, da.ğıtı-m, reklâm ve benzeri işlerle uğraşmak aman ile kurulmuş oları Döner Sermaye Müdürlüğünün faaliyetlerine hız verilmiş, 

bu arada, Türk Eisanatiarmı Değerlendirme Bürosu, Köy işleri Bakanlığı E! Sanatlarını Değerlendirme Bürosu ve Sümerbank gibi kuruluşlarla ilişki 
kurularak turistik değeri olan eşyaların temin ve satışı için imkânlar araştırılmıştır. Bu meyanda Sümerbank seramiklerinin Bakanlığımız döner 
sermayesi aracılığı ile ve belli bir kâr eklenerek satışına başlanmış olup bu uygulamanın geliştirileceği öğrenilmiştir. 

Ayrıca, 1972 yılı otel rehberlerinin döner sermaye aracılığı ile bastırılması kararlaştırılmış ve Tütikiye'de ilk defa otel. rehberinde turizm işve
renlerinin reklâmlarına yer verilmiştir. Bu amaçla müteşebbislerden toplanan (2()0 000) lira bir yandan Bakanlığın baskı giderlerini azaltmış, bir 
yandan da özel teşebbüsle işbirliği halinde daha kalüite'Ji bir otel rehberi hazırlanmasına imkân sağlanmıştır. 

16. 4 örgüt şemaları : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 265 sayılı Kanun gereğince merkez, iller ve yurt dışı teşkilâtı olmak üzere kurulmuştur. Buralardaki üniteler aşa-

ğıda gösterilnı iştir. 
Mjerkez teşkilâtı : 
.1. Özel Kalem Müdürlüğü. 
2. Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
3. Savunma Sekreterliği. 
4. Hukuk Müşavirliği. 
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5. Turizm. Genel Müdürlüğü. 
6. Tanıitma Genel Müdürlüğü, 
7. Personel Müdürlüğü, 
8. Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
9. İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
10. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
11. Yurt Dışı Teşkilâtı Merkez Müdürlüğü, 
12. Organizasyon ve Metot Ünitesi Başkanlığı, 
13. İktisadi. Devlet Teşekkülleriyle İlişkiler Müdürlüğ 
İller teşkilâtı : 
1. İstanbul Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a)i* Hilton Turizm Bürosu Şefliği, 
b) Galatta Turizm Bürosu Şefliği, 
c)ı Toplkapı Turizm Bürosu Şefliği, 
d) Yeşilköy Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Bursa Turizm Bürosu Şefliği, 
2. Ankara Turizm ve Tanırbma Bölge Müdürlüğü 
a) Ankara Merkez Turizm Bürosu Şefliği, 
b); Kayseri Turizm Bürosu Şefliği, 
c) Nevşehir Turizm Bürosu Şefliği, 
d) Ürgüp Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Niğde Turizm Bürosu Şefliği, 
f) Konya Turizm Bürosu Şefliği. 

o. İzmir Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) İzmir Merkez Bürosu Şefliği, 
b) Ayvalık Turizm Bürosu Şefliği, 
c)ı Kuşadası Turizm Bürosu Şefliği, 
d); Bodrum Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Marmara Turizm Bürosu Şefliği, 
f) Denizli Turizm Bürosu Şefliği, 
g)ı Çeşme Turizm Bürosu Şefliği, 
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4. Antalya Turizm ve Tanıtma Bölge Müldüriüğü 
a) Antalya Merkez Turizm Bürosu Şefliği, 
b) Alanya Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Burdur Turizm Bürosu Şefliği, 
d) Eğridir Turizm Bürosu Şefliği, 

5. Mersin Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) Mersin Merkez Turizm Bürosu Şefliği, 
b)> A d a n a Turizm Bürosu Şefliği, 
c) Silifke Turizm Bürosu Şefliği, 
d) îskenlderan Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Antakya Turizm Bürosu Şefliği, 
6. Trabzon Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) Erzurum Turizm Bürosu Şefliği, 
b) GKirboıilıaik Turizm Bürosu Şefliği, 
e) iSamsun Turizm Bürosu Şefliği, 
7. Edirne Turizm ve Tanıtma Bölge ^"'^firilüğü, 
a) Eklime Merkez Turizm Bürosu Şefliği, 
b) Kapıkule Turizm Bürosu Şefliği, 
e) ipsala Turizm Bürosu Şefliği,, 
d)i Çanakkale Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Tekirdağ Turizm Bürosu Şefliği, 

8. Diyarbakır Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü 
a) Malatya Turizm Bürosu Şefliği, 
b) Elâzığ Turizm Bürosu Şefliği, 
e). Urfa Turizm Bürosu Şefliği, 
•d), Van Turizm Bürosu Şefliği, 
e) Adıyaman Turizm Bürosu Şefliği, 
Yurt Dışı Teşkilâtı : 
1. New - York Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, 
2. Londra Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, 
3. Paris Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, 
4. iSıtokholm Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, 



41 — Turizm ve Tanıtına Bakanlığı — 982 — 

5. Brüksel Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
fi. Zürih Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
7. lYankfurt Turinız ve Tanıtma Ataşeliği, 
S. .Münih Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
9. Viya.ua. Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
•'.10. R'oma Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
11. Beyrut Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 
12. Tahran Turizm ve Tanıtma Ataşeliği, 

17. — 1971 Yılı uygulaması 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1971 yılı bütçesine cari harcamalar için (27 756 718) yatırım harcamaları için (5 300 000) sermaye teşkili ve 

transfer harcamaları için (17 981 505) Tl. ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu yılın on aylık bütçe uygulaması ile ilgili olarak bâzı önemli kalem
ler üzerinde durulması ve bu harcamalara"!, 1972 yılı bütçe tasarsmda öngörülen miktarlar da göz önünde tutulmak suretiyle, bir değerlendirme
ye t.a'hi tutulması uygun (görülmüştür. 

0080 sayılı Kanunun 30 ncıı maddesi gereğince İller Bankasındaki fona katılma payı olarak (1 544 500) lira ayrılmış ve (1 235 000) lira öden
miştir. Sözü. edilen fonun tamamlanması nedeniyle 1972 bütçesine (1) liralık ödenek konulmuştur. 

Turizm ve Tanıtına Dernek ve teşekküllerineyardım için ayrılan ödenek (1 000 000) liradır. Maliye Bakanlığınca bu miktarın (800 OOO) lirası 
serbest bıraklmış ve bu miktarın (519 087 50) lirası da, harcanmıştır. 1972 bütçesi için (1) liralık ödenek konulmuştur. Dernek ve teşekküllere yar
dım konusunda, Ba/şbalkanlkça hazırlanan yönetmediğin n esirin i mütaakup, bakandık için ayrılan miktar Maliye Bakanlığından alınacaktır. 

Terin al izm etüt, plân ve analizleri için konulan (100 000) liralık ödenek harcanmıştır. Bu faaliyetlerin İstanbul Üniversitesince yürütülmesi 
nedeniyle 1972 bütçesinde (1) liralık ödenek öngörülmüştür. 

Turistik önemi Bakanlıkça kabul edilmiş Özel İdare, belediye ve köyler için ayrılan (3 000 000) liranın 1,5 milyon lirası Kapıkule, (300 000) li
rası İpsala giriiş kapıları için harcanmış, geri kalan miktar da diğer mahallî idarelerin altyapı tesislerine tahsis edilmiştir. 

Etüt ve Proje giderleri olarak ikonan (5 000 000) liramn (417 570,ill) liracsı sarf c'idiıLmiişıtir. 'Kide projesiyle ilgili 1/5000 ölçekli haritaların teslim 
edilmesi sebebiyle (300 000) lira civarında bir 'ideme yapılacaktır. 1972 yıl talebi % 16.1 eksiğiyle (4 195 000) liradır. 

Uzman deneticiler için korudan (75 00C>) liralık ödeneğin sadece (15 283 75) lirası sarf edilmiştir. Bunun nedeni, temenniler bölümünde açık
landığı gibi, gündeliklerin çok düşük olması sebebiyle denetim yapılamamasıdır. 

Yurt dışı geçici görev yolluklarında yıllar itibariyle bir düşme ıgörülm ektedir. 1971 yılındaki (450 000) liralık ödenek, 1972 yılı tasarısında 
(350 000) lira olarak lönigöı-fülmüştür. 

İç, fuar ve sergi giderleri için 197/ yılında k;>unlan (141 000) liralık ödeneğe mukabil, bu konuda, bir faaliyet düşünülmemiş olması nedeniyle, 
1972 yılı için (1) liralık ödenek öngörülmüştür. 

Ekim aynıda Ankara'da, yapılan UfOOT Ö n e l Kurul toplantısı giderleri için «Uluslara rsı Yurt içi Toplantı fiideıleri» maddesine (900 000) Pa
panın Türkiye'yi ziyareti münasebetiyle çıkarılan el kitabının masraflarını karşılamak için de «diğer geçen yıllar borçları» maddesine (750 087,12) 

http://Viya.ua
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l i ra ödenek ak ta rmas ı yapılmışt ı r . «Turizm P r o p a g a n d a Giderleri» maddes inden yapı lan iki önemli ödenek nakl i dışında, b ü y ü k a k t a r m a l a r a ras t lan
mışt ı r . 

1971 Yılı içinde yapı lan harcamalar la 1972 y ı l ı bütçe tasar ı s ında öngörülen r a k k a m l a r a ras ında fonksiyonel bir ilişki k u r u l d u ğ u ; 1972 bütçe ta
sarıs ında, p lân lanmamış faal iyet ler için ödenek t a l e p edilmediği, t asar ıda ileri sürülen gerekçelerin Turizm ve Tanı tma Bakanl ığ ın ın çalışma progra 
mını ayr ın t ı la r ıy la yans ı tacak şekilde haz ı r l and ığ ı müşahede edilmiştir. 

18. Dilek ve temenniler : ' / / 197 
1. 1971 yılında hız Lan d in İmiş bulunan Bakan l ık ö rgü tünü yeniden düzenleme ve ıslah çalışmaları V972 yılında tamamlanmal ı ve t ü m Bakanl ık bi

rimleri için, is değerleme ve tarif lerine ^öre hazı r lanacak, görev ve çalışma yönetmelikler i konu İm.a İvdir. BIL yönetmelikler in ışığı a l t ında ve gelişen 
iht iyaçlar d ikkate a l ınarak hazır lanacak yeni bir kuruluş kanun tasarısının T. B. M. M. ne şevki zorunlu görülmektedir . 

2, Deniz ve göl kıyılarının herkinsin ist ifadesine açık tutulması , tur is t ik nitel ikteki k a m u toprak la r ın ın elden çıkarıl m aoıa-sı ve bu vasıfları taşı
yan özel mülkiyet konusu topraklarını Anayasa gereğince kamu yarar ına kullanılması imkânlar ın ı getirecek olan «Kıyılar, Kıyı Şeridi ve tur i s t ik 
a lanlar ın korunması ve geliştirilmesine ilişkin kanun tasarısı», sürat le görüşülerek kanunlaşan alıdır. 

>'!. İk inci Beş Yıllık Kalkınma Plânına uygun olarak, turizm kredilerinin arttırılması, münhası ran bu konuda çal ışarak bir ö rgü tün bulunması ve 
tur is t ik kredi poli t ikasının bu örgütçe yürütü lmesi , tur is t ik işletmelerin tek eklen yönetilmesi ve belirli bir işletme polit ikasının izlenmesi amaeiyle 
hazır lanan «7170 sayılı T. C. Turizmi Bankası K a n u n u n u n bâzı maddelerinin değiştiri lmesi ve bu k a n u n a bâzı maddeler eklenmosl hakkında ka
nun tasarısı» nın en kısa zamanda kanunlaşması gerekmektedir . 

4. Turizm sek tö rünün yat ı r ım ve işletmecilik faktörler inin önplâııda bulunduğu bir endüstr i dalı olması nedeniyle, bu faktör ler i geliştirecek ve 
iç ve dış finansfma.n kaynaklarını , harekete get i recek teşvik tedbir ler inin alınması gerekmektedir . Yatr ım indirimi oranının yüksel t i lmesi ; Gelir, Ku
rumlar , Emlâk, Emlâk alım, Bina İnşaa t vergi ler inden tamamen, veya kısmen muafiyet sağlanması veya indirimler yapı lmas ı : ya t ı r ım gerçekleştiri l
dikten sonra konulan yeni veya yapılan vergi /anı lar ından muaf t u t u l m a ; kredi kolayl ıklar ı ve sosyal, sigorta primlerinde indirimler (incelikle ele 
alınmalıdır . 

5. Turizm yat ı r ımlar ı ülkenin döviz gelirini optimum seviyeye ulaşt ı racak uygun mahallere ve uygun konaklama i iplerim.1 teksif edilmeli ve 
bu tip ya t ı r ımlar için gerekli ortamın yarat ı lması amaeiyle. al tyapı ve ula.şım imkânları Devletçe sağlanmalıdır . 

(1 Turizm endüstrisinin şiddetle ihtiyaç duyduğu yatırını, finansman, işletmecilik ve pazarlama imkânlar ım sağl ıyacak olan yabancı sermaye 
nln tabi olacağı şar t lar , açıklık ve kesinlikle t es bit edilmeli ve yabancı mütcşeJblbislere duyurulmalul ı r . 

7. Yaibaneı sermaye - yerli sermaye ilişkilerini belli bir oran dâhil inde yü rü tmek ve sermaye talebini bu nisbetler içinde dondurmak yerine, 
sermayenin duyulan ihtiyaca <£Ör(' bileşimini sağl ıyacak bir sistem getiri lmelidir. 

8. Yıllık p rogramla rda yer alan turizm ya t ı r ımlar ı bir ayıklamaya taibi tutulmalı ve sadece ü lken in arz kapasitesini a r t ı racak konaklama 
telsisleri yat ı r ımları ile doğ rudan doğruya bu tesis lere hizmet için yapı lan a l tyapı ya t ı r ımlar ın ı gerçek tur izm yatır ımı olarak kabul etmek gerek
mektedir . /Böylece, bu sektör için yapı lacak fayda, maliyet analizlerinde daha gerçekçi olabilme imkânı doğacakt ı r . 

9. Kamu ikt isadi kuruluş lar ın ın turizm faaliyeti ile iLgili ya t ı r ım karar la r ın ın al ınmasında. Devlet P lân lama Dairesinin müta lâas ından önce, 
Turizım ve Tanı tma Bakanl ığının görüsüne de müı-'acaat edilmelidir. Bu prosedürün takibi , genel tur izm poli t ikası ve rantabi l i te acısından gerek
l id i r . 
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10. Turizm se'ktörü fiziksel plânlama çalışmaları belirli bir disiplin altına sokulmalı, fiziksel plânlama konusunda kuruluşlar arasında mevcut 
görev sürtünmelerini ortadan kaldıracak ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bu hususta tek yetkili kuruluş haline getirecek kanuni tedbirler alın
malıdır. 

11. Mevcut ve yapılacak fiziksel gelişme plânlarının uygulanmasına yönelmiş, kütle turizmine dönük yatırımların gerçekleştirilimesi için, yerli 
ve yabancı yatırımlann gerçekleış'tirihnıesi için, yerli ve yabancı yatırımlara kamulaştırma ve tahsis yolu ile kirahk arazi sağlanimali; kiralama ve 
irtifak hak'kı tesisi için gerekli idari işlemler kolaylıkla ve süratle yürütülmelidir. 

12. Turizm eğitimi alanımda görev sahibi başlıca iki kuruluş olan Millî Eğitim Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığının eğitim pren
sipleri arasında, faaliyetin mabiyeti icabı, farklılıklar ortaya çıkmıştır. Esas itibariyle alt kademe servis elemanları yetiştirmieye yönelmiş olan Tu
rtam ve Tanıtma Bakanlığının, eğitim politikasını yabancı dil yeteneğinin artın!masına ağırlık vereook şekilde yenîden düzenlemesi; Millî Eğitim 
Bakanlığının da, daha çok idareci Ve eğitici yetiştirmeye yönelmiş bir eğitim politikası izlemesi zorunlu olmaktadır. 

13. Turistik tesislerin etkin bir şekilde denetlemmesi, bütün hiznuet ve özelliklerinin tösiste kalınmak suretiyle gözlenmesine bağlıdır. Ancak, 
günde 15 - 24 lira harcırah olan uzman denetçiler 'böyle bir denetim yapmak imkânından mahrumdurlar. Bu nedeınle uzman denetçilerin, Harcırah 
Kanununun 33 ncü maddesinin (b) fıkrası şümulüne sokulmaları ve «yelvmiyöleri müfettişler gibi hesaplananlar» arasına dâhil edilmeleri icabet -
inektedir. 

RAPORTÖRLER 
Ankara Senatom Niğde Millet vekili 

Yiğit Kök&r Naci Çerezci 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.112 Yurt dışı kuruluşları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılığı 
DÎĞER YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

12 000 

170 001 

170 000 

331 084 

60 000 
10 000 
10 000 

250 000 
1 080 

1 

12 000 

1 797 097 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Koimisyonca kalbul edlen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lifa Lira 

12 000 

21 667 968 

12 367 488 
9 300 480 
907 201 

1 
907 200 

2 424 200 

64 320 
8 000 
12 000 
280 000 

864 
1 894 207 

12 000 

26 774 328 

12 000 

21 667 968 

12 367 488 
9 300 480 
907 201 

1 
907 200 

2 424 200 

64 320 
8 000 
12 000 
280 000 

864 
1 894 207 

12 000 

26 774 328 

104 328 104 328 

60 480 
1 

60 480 
1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KADILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.411 Merkez teşlkilâtı fazla çalışma ücreti 
12.412 îller teşkilâtı fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.550 Danışma kıırnhı üyelerine ödenecek taz

minat 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil giderleri 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukla!» 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıla-rı geçici gö

rev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.828 Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe Men>en Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 

1 286 

L.5 
200 

94 
75 

.''; 

005 

000 
250 

1 
1 

000 
000 

L 
t)00 

1 774 953 

25 
250 

!)G 

000 
000 

1 
000 

290 000 
75 

.11 

000 

450 
1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 .1 1 

1 774 

25 
250 

!)»> 

200 
7;> 

Jf 

953 

000 
000 

1 
000 

000 
000 

450 
t 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Dt&ER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 757 452) 

/ / - Yurt cUşı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.851 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
12.85G Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 
12.857 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.801 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETÎM YOLLUKLARI 
'12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı (kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 017 501) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

OENEL YÖNETİMLE ÎLOİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter aiımlan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve deımirfbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul eddfen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira l i r a Lira Lira Lira Lira 

100 
40 
120 
125 
50 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

130 000 
350 

20Ü 
40 

000 

1 
000 
000 

100 
42 
120 
100 
91 
25 

000 
000 
000 
000 
200 
000 

10 000 10 000 10 000 

130 000 
450 000 

1 
80 000 

i 

112 500 147 500 147 500 

130 
350 

200 
40 

000 
000 

ı 
000 
000 

50 000 
5G 250 

2 566 286 

50 000 
100 000 

3 705 744 

50 000 
100 000 

3 705 744 

440 000 478 200 478 200 

100 
42 
120 
100 
91 
25 

000 
000 
000 
000 
200 
000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 241 500 280 000 280 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 
13.430 

iSn giderleri 
'Temizlik (giderleri 
'Aydınlatma giderleri 
Bahçe 'giderleri 
Diğer yönetim 'giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Tasıma 'giderleri 

50 000 
30 000 

150 000 
9 500 
2 000 

460 000 

150 000 
300 000 

10'000 

13.'510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 5 100 

13.520 Hizmet taşıtları, işletme ve onarma gider
leri 63 112 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 1 356 574 

48 000 
30 000 

180 000 
20 000 
2 000 

1 059 400 

300 000 
744 400 

15 000 

48 000 
30 000 

180 000 
20 000 

2 000 

1 059 400 

300 000 
744 400 

15 000 

TAŞIT İŞLETİME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 68 212 280 000 280 000 

10 000 

270 000 

1 608 144 

10 000 

270 000 

1 608 144 
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Bölüm Madde Ödenofriıs o esi d i 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HÎZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTİRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

16.000 KURUM GİDERLERİ 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.871 Büro giderleri 
15.872 Ulaştırma ıgiderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

3 305 904 4 812 208 4 812 208 

.10 000 10 000 

3 305 901 

3 085 000 
220 900 

1 

6 026 180 

6 026 180 

4 802 206 

4 661 205 
141 000 

1 

7 852 000 

7 852 000 

4 802 206 

4 661 205 
141 000 

1 

7 852 000 

7 852 000 

800 000 900 000 900 000 
1 000 000 1 250 000 1 250 000 
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Bölüm Madde 

16.000 

ödeneğin çeşidi 

15.874 
15.877 
15,879 

Kira IbecLeli 
Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.3110 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri 
16.320 Turizm ve propaganda giderleri 
16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
1'6J380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Ulüslararaısı yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri1 

16.712 Görevsel temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

125 000 

20 001 

20 000 
1 

40 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

1 750 000 
2 419 180 

57 000 

13 864 250 

5 000 000 
8 500 000 
141 000 
223 250 

14 049 251 

1 622 000 
4 000 000 

80 000 

24 438 251 

14 505 000 
9 610 000 

1 
323 250 

24 858 252 

1 622 000 
4 000 000 

80 000 

24 438 251 

14 505 000 
9 610 000 

1 
323 250 

24 858 252 

200 000 

40 001 

40 000 

ISO 000 

200 000 

40 001 

40 000 
1 

180 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
OKSİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1972 yık için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 12 000 

1 797 097 26 774 328 26 774 328 
2 566 286 3 705 744 3 705 744 
3 305 904 4 812 208 4 812 208 
6 026 180 7 852 000 7 852 000 

14 049 251 24 858 252 24 858 252 

27 756 718 68 014 532 68 014 532 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.610 Etüt ve proje giderleri 
(900 000 lirası orman dışı millî park yatı
rımı için Orman Bakanlığına aktarılır.) 

21.620 Terraalizm, etüt, plân ve analizleri gider
leri ve termalimin çalışmaları ile ilgili her 
türlü giderler 
(Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kon
trolü altında harcama yapılır.) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLER! 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

23.612 Taşıt alımları 

5 000 000 

100 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe is-temen Komisyonca kalbul ediEıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana 
Lira Lira Lira Lira 

5 100 000 4 195 001 4 455 000 

5 100 000 4 195 001 4 455 000 

4 !9f> 000 4 195 000 

1 260 000 

6 622 000 6 622 000 

(i 622 000 6 622 000 

200 000 260 000 

200 000 260 000 
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Bölüm Mad.U ( h l ü h ı ' i ' i n <;<widl 

21.000 

22.000 

23.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplam; 
Lira Lira 

5 100 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madd,e Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

200 000 

4 195 001 

6 622 000 

260 000 

4 455 000 

6 622 000 

I 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 5 300 000 11 077 001 11 077 001 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm M ad do Ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
31.440 265 saydı Kanunun 31 nci maddesi gere

ğince döner sermayeye ödemeler 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMA 
BEDELİ 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

(Turizm Koordinasyon Kurulu karan ile 
harcanır.) 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

34.470 Turistik önemi bakanlıkça tesbit edilmiş 
özel idare, belediye ve köylere yardım 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

12 000 000 

3 000 000 

12 000 000 

4 734 500 

20 000 000 

21 749 840 

20 000 000 

21 939 841 

20 000 000 

21 749 840 

20 000 000 

21 939 841 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

FONLARA KATILMA PAYLARI VE 
ÖDEMELER 

34.610 6086 sayılı Kanunun 30 neu maddesi ge
reğince fonlara katılma payı 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35,666 265 sayılı Kanunun 30 neu maddesi gere
ğince verilecek ödüller 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve 
Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım San
dığına (Memurların öğle yemeğine yar
dım olmak üzere) 

35.720 Turizm ve tanıtma dernek ve teşekkülle
rine yardım 

— 995 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 544 500 

190 000 190 000 190 000 

1 000 003 124 463 124 463 

50 000 50 000 

1 000 002 74 463 74 463 

l 74 462 74 462 

1 000 001 1 1 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

ÜKOEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
.yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 
Bölümü toplamı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ ©ölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 996 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
I-i ira Ijira Lira Lira Lira Lira 

2 000 000 
4 734 

1 000 
250 

500 

003 
001 

20 
21 

000 
939 

000 
841 

124 403 
200 001 

250 001 200 001 200 001 

250 001 200 001 200 001 

250 000 200 000 200 000 
1 1 I. 

20 
21 

000 000 
939 841 

124 463 
200 001 

17 984 505 42 264 306 42 264 306 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

GİRİŞ : 

İmar ve İskân Bakanlığının 1972 malî yılına ait Bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ivarma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlığının 
tensibi üzerine tarafımızdan .incelenmiş ve Bakanlığa bağlı T. Emlâk Kredi Bankası, İller Bankası Arsa Ofisi Genel Müdürlüklerinin yatırını ve fi
nansman programlan ile .1971 yılında yapılan çalışmaları da gözden geçirmek suretiyle tamamlanan inceleme sonuçları aşağıdaki bölümlerde ge
nel lıa/tlaıiyle belirtilmiştir. 

î, BÖLÜM 

imar ve İskân Bakanlığının kuruiur, amacı ve ana görevleri : 
1958 yılında 7116 sayılı Kanunla kurul m İş bulunan İmar ve İskân Bakanlığının kuruluş amacı ve görevlerinin; 
a) Heiiiîieşme olayının tümüne sahip olabilecek şekilde dengeli şehirleşmenin gerçekleştirilmesini; 
b) Bölgesel çapta fizikî, dkonomik ve toplumsal gelişmeyi, kalkınmada bölgesel dengeyi, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmayı; 
e) Kentsel ve metropoliten yerleşmenin düzenli olmasını; 
d) Yeterli, dayanıklı, ucuz ve standart yapı malzemesi üretimini; 
e) Genel hayata etkili âfetlerde en az zararla kurtulmayı ve âfet olduktan sonra en kısa zamanda yeniden yerleşme ve barınmayı; 
f) Sosyo - ekonomik bünye ve gerçeklere uygun mesken, politikası esaslarının teshili ile kentsel konut sorununu çözüme ulaştırmayı ve gece

kondulaşmayı önlemeyi; 
Sağlamak gibi hususlar etrafında toplanmış olduğu görülmüştür. 
İmar ve İskân Bakanlığı yukarda belirtilen bu amaç ve hizmetlerin yerine getirilmesini; 
a) Plânlama ve İmar 
b) Mesken 
c) Yapı Malzemesi 
d) Belediyeler Teknik Hizmetleri 
e) Âfet İşleri 
Genci müdürlükleri ile taşradaki il imar müdürlükleri ve imar şeflikleri ayrıca ; 
f) T. Emlâk Kredi Bankası 
g) İller Bankası 
h) Arsa Ofisi 
Genel müdürlükleri ve bunların iştirakleriyle yürütmektedir. 
İmar ve İskân Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin mahiyeti ve uygulama tarzı ile 1972 yılında ob ainificak p-.-ojelerc göre gelişme seyrinin ne 

olacağı hakkındaki tetkik ve temennilerimize geçmeden önce, yıllık bütçelerin teshirinde göz önünde bulundurulması gereken esaslara uygun olarak 
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hazırlanan 1972 malî yılına ait bütçe teklifinin 1971 malî yılı bütçesindeki ödeneklerle yapılan mukayese sonuçlarını belirtmek isteriz. 
(A/ l ) tablosunu teşkil eden cari harcamalar toplam olarak 1.971 yılı ödeneklerine göre (63 436 21.8) Tl. fazla ve (595 333) Tl. noksanı ile 

(73 022 940) Tl. 
(A/2 tablosunda yer alan yatırım harcamaları geçen yıl bütçeline göre (9 661 000) Tl. fazla ve (13 820 000) Tl. noksanı ile (202 361 000) Tl. 
(A/3) tablosunda görülen sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1971 ödeneklerine göre (1 282 899) Tl. fazla ve (1 525 200) Tl. noksanı ile 

(41 299 701) Tl. olarak tesbit edilmiştir. 

Hizmet ve görevlerim maJhiyeti, dağılımı : 
a) Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü. 
Kuruluş Kanunu ve diğer mevzuat ile bu Genel Müdürlüğe verilen görevlerin ; 
a) Bölgelerdin yurt kalkınmasına katkılarının ne yolda olacağını ortaya, koymak, bu amaçla bölgelerin doğan, ekonomik, toplumsal ve fizik

sel kaynak ve olanaklarının değerlendirme yollarını araştırmak ve bu esaslar içerisinde bölge plânlaması çalışmaları yapmak; 
b) Gelişme merkezleri için arazi ihtiyaçları ve gelişme yönlerini belirten çalışmalar yapmak; 
e) Kentlerin nâzım imar plânlarına esas olacak anakararları vermek; 
d) Kalkınma plânı ilkelerine ve bölge plânlama verilerine dayanarak metropoliten özellik kazanmış veya kazanmakta olan büyük kentlerde 

metropoliten plântama çalışmalarını yürütmek; 
e) Bölge plânı ile metropoliten plânlarda öngörülen esaslar içerisinde turistik, tarihî ve doğal değerler yönünden önem arz eden alanlarım 

çevre düzeni plâniamnı hazırlamak; 
f) Bölgesel seviyede yatırımlarla ilgili öncelikleri ve dağıhımı D. P. T. ile ortaklaşa, olarak saptayaralk kam.usal ve özel yatırımcı kuruluşlara 

yol göstermek; 
g) Belediyeler ve İller Bankasınca yapılan plânları incelemek, gerekli değişiklikleri yapmak veya yaptırmak ve onaylamak; 
gibi hususlar etrafımda toplandığı görülmüş tür. 

(b> İBe'ltediıyıeder T e M k Htaejtieüeıri Genlel Müdürlüğü : 
İmar ve İskân Bakanlığının bünyesi içinde yeni kurulmuş bulunan bu Genel Müdürlükle ilgili görevlerin; 
a) Belediyelerin sorumluluğunda bulunan arazi kullanmayı denetleme ve imar plânlarını gerçekleştirme görevleri belediyelerin olanaklarını 

aşmış bulunduğundan Devlettin parasal ve teknik yaıldım kaynaklanını sağlamak; 
b) Her ölçükteki plânlama çalışmalarında kullanılacak haritaları elde etmek; 
c) Belediyelerin içme suyu, elektrik ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerine ilişkin konulardaki proje ve gtereiks em elerini karşılamak; 
d) Nâzım plân, imar plânı, altyapı tesisleri, proje çalışmalarından yararlanılarak yerleşme çevrelerini ve çevre sağlığını koruyucu tedbirler 

almak, önerilerde bulunmak ve uygulamasını gözetmek; 
e) Yukarda temas edilen teknik ve uygulama hizmetlerinin denetimini yapmak; 
olduğu öğrenilmişltdr. 
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c) 3Vtesken Geneli Müdüttliüğü : 
7116 sayılı kuruluş ve 775 sayılı Gecekondu kanunları ile kalkınma plânlan ve yıllık icra plânlarında bu Genel Müdürlük için tâyin edilmiş 

bulunan görevlerin; 
a) Yurdun mesken durumunu ve ihtiyacını tesbit etmek ve bu ihtiyacın giderilmesi için kısa ve uzun vadeli mesken programlan yapmak ve 

bunların tatbikatını sağlamak; 
b): Şehir, kasaba ve köylerde sıhhi, sağlam ve ucuz mesken inşası için gerekli etütleıi yapmak ve bumlarnı tatbikatını sağlamak; 
c) İslaha muhtaç mesken topluluklarının ıslah veya tasfiye çarelerini araştırmak ve tatbikatageçilmesini temin etmek; 
id) Evsiz vatandaşlan birer mesken sahibi' yapacak veya mutedil kiralarla barınnıalannı sağlıyacak tedbirleri almak; 
e) Toplu mesken inşaat hareketlerini teşvik ve topla mesken inşaatı yapacak belediyelerle daire ve teşekküller arasında işbirliği temin, 

yapı kooperatiflerinin çalışmalarını gayelerine t evcik etmek ve tip statülerini yapımak, inşaat ve idare işlerini murakabe etmek; 
f) Şehir, kasaba ve köylerde, hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapılacak meskenler için sermayelerinin yarısından fazlası veya tamamı 

Devil'ete veya mahallî idarelere ait bulunan kredi müesseseleri tanafradan verilen mesken kredilerinin ve yapılan çeşitli yardımların tahsis şartları
nı tâyin ve tanzim etmek; 

g) Konutla ilgili mevzuat çalışmalan ve bu yoldaki uygulamaları yürütmek; 
olduğu anlaşıllmıştır. 
d) Yapı Malaefmle î Gteaıfei MüıdlMüğü : 
Mömleketifmiz şart ve imkânları göz önünde tutularak her yıl artan yapı yatıranlarına yeterli, kaliteli ve ucuz yapı malzemesi sağlanması şek

linde kısaca ifade edilebilecek olan bu Genel Müdürlüğün görevlerini özetle; 
a) Yurdun yapı malzemesi ihtiyacını; cins, nitelik ve nicelik yönlerinden ortaya çıkarmak; 
b)' Yurtta mevcut yapı malzemesi1 (hammadde) kaynaklan ile üretim yerlerini, kapasitelerini; kaynaklann ve üretilen malzemelerin cins, ni

telik ve niceliklerini saptamak; 
c) Yapı malzemesi ihtiyacının karşılanjması için plânlar ve bölgesel ve yersel ölçekte programlar yapmak; bu plân ve programların gerçekleş-

onesi için gerfekli tedbirleri almak; 
d) Mevcut yapı malzemesi üretim yerlerinin geliştirilmesi, yeniden kurulacak olanların kurulmasının teşviki için ilgili bakanlıklar ile işbirliği 

yaparak etkili olmak; 
e) Yapı malzemelerinin cins ve özelliklerine ilişkin inceleme ve deneyler yapmak; yapım ve üretim tekniklerini geliştirici, maliyeti ucuzlatıcı 

araştırmalar yapmak; bu işler için lâboratuvarlar kurmak; 
f) Yapı malzemelerinin norm ve standartlarını saptamak, bu alanda, ilgili kuruluşlar ile ortak çalışmak; 
g) Mevcut ve yeni üretilmeye başlanan yapı malzemelerinden uygun gördüklerini tanıtmak ve benimsetmek için yayın yapmak, sergiler aç

mak ; 
olduğu tesbiit edilmiştir. 
ie) ÂJfelt İşletri (Jeaıel İ M d M i ğ ü : 
7269 sayılı Kanun ile bu kanuna ek maddeler getiren 1051 sayılı Kanun ve bu kanunlara dayanılarak yürürlüğe konulaaı yönetmelikler hüküm-

llerine göre Geniel Müdürlük görevlerinin; 
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a) Daha önce meydana gelmiş âfetlerde zarar' gören ailelerden haik sahibi olanların taleplerindin karşılanması ile muhtemel bir âfette mâruz 
olan yerlerin öncelik sırasına göre programa -alınması' suretiyle gerekli tedbir ve yardımların sağlanması; 

b), Âfet vukuunda emniyet ve sağlık tedbirleri ile iaşe ve geçici barınak temini hususlarınım, yurdun her köşesine ulaşacak şekilde düzenlen
mesi ve bu tedbirlerin hızla uygulanabilmesi için ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonum sağlanması; 

c) Konut yapımında afetzedelerin kendi imkânlarının katılmasının sağlanması suretiyle gerek konut ihtiyaçlarının süratle karşılanması gerek-
se daha fazla afetzedeye yardımda bulunulması; 

gibi esaslar iç erişinde kaldığı öğrenilmiştir. 
jf) Türikayıe Emüâık Knddli Bainkalsa Gemel Müdiiiriîiüğü : 
Banka görevlerinin 4947 sayılı Kuruluş Kanununa göre; 
;a) Yurtta bilhassa meskeni olmıyan yurttaşları ucuz meyken sahibi yapmak, yapı işlerini teşvik ve kolaylaştırmak, tamir, tadil, tevsi ve di

ğer ihtiyaçları karşılamak üzere 50 yılı geçmemek şartı ile arsaları ile birlikte hazır ve yapılacak binaların ipoteği karşılığında ikrazlarda bu
lunmak ve kıiediler açmak; 

b) [Bankaya veya başkalarına ait arsalar üzerine bina yapmak veya yaptırarak peşin veya ipotek karşılığı taksitle satmak; 
e) Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti yapmak, ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak; 
d) Sigorta ortaklıkları kurmak ve kurulmuş olanlara ortak olmak; 
e) Her türlü banka muameleleri ile uğraşmak; 
f) İnşaatı teşvik ınaksadiyle ve gayesine uygun işlerin sağlanmasına yardım olmak üzere arsa ve arazi satınalarak ifraz ve imar suretiyle1 sat

mak veya mübadele etmek, ıgerek kendi ihtiyaçları gerek gayesine uygun işler için gayrimenkul alıp satmak; 
g) Yukardaki maksatları sağlıyaeak inşaat ve imar işleri ile ilgili her türlü plân ve proje yapma taahhüdünde bulunmak, ekspertiz işleri' 

,yapmak ve diğer her türlü muamelelerde bulunmak; 
olduğu anlaşılmıştır. 

,jg) ÎUDea* Batn!k!ası Genüefl MJüıdürlüğii : 
•p özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarelerin kuracakları birliklerine adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan 

- veya pjmıyan ve katma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla uğraşmak üzere 1945 yılında 4759 sayılı Kanunlia kurulmuş 
buluııjan İller Bankası Genci Müdürlüğünün görevleri özetle şu esaslar etrafında toplanmaktadır. 

a)i Ortakları olan mahallî idare ve kurumların yapacakları kamu hizmetleriyle ilgili tesisleri ve diğer işleri meydana getirmelerini kolay-
• laştırımak; şehir, kasaba ve köylerin kuruluş ve iman yolundaki plân ve programların gerçekleşti'rill'mesini destöklemek amaciyle bunlara kendi 
-• tüzüğünde yazılı esas ve şartlara göre kredi sağlamak; 

b) Mahallî idare ve kurumların istemleri üzerine harita, plân, proje, keşif ve etütleri yapmak veya yaptırmak; 
c) Ortakları bulunan mahallî idare ve kurumlara gerekli olan mafcina, aletler ve gereçlerden temin edebileceklerini bu idare ve kurumlara 

, satmak veya kiralamak; 
d) Kuruluş gayesini haleldar etmâtyecek şekilde diğer her türlü bankacılık işlerini yapmak; 
Bundan başka bankanın; merkez teşkilâtından ayrı olarak kurmuş bulunduğu 15 adet bölge müdürlüğü vasıtasiyle programda yer alan pro

jeleri fennî, şartlara ve mukavele hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını kontrol etmekte olduğu öğrenilmiş bulunulmaktadır. 
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İh) lArBia Otfüsii Gen/eli MüdiMüğü : 
Areaların aşırı fiyat artışlarımı önlemek ve düzenli şehirleşmeyi sağlamak amaciyle JO . 5 . 1969 tarihinde 1164 sayılı Kamunla tüzel kişiliği hafe 

ve döner sermayeli olarak kurulmuş bulunan bu Genel Müdürllüğün görevlerini; 
a) 'Konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve çeşitli kamu hizmet ve tesisleri için anlaşmak, devir, satmalına yolu ile arazi ve arsa sağlamak ve 

bunun için arsa stoku, tanzim satışları yapmak; 

b) Satmaldığı arazi ve arsaları plânlıyarak olduğu ıgibi veya altyapı tesislerini 'kısmen, veya tamamen ikmal ederek ihtiyaç sahiplerine sat
mak, kiralamak; 

c) Hazineden bedelini ödiyerek arazi ve arsaları, devir alnnaik, plânlanmış sahalar içinde kalan özel ve tüzel kişilere ait arsaları kamulaş
tırmak; 

d) Konut, turizm, sanayi ve diğer kamu tesisleri için plânlamayı öngördüğü ve tahdidini yaparak ilgili tapu idaresince bildirilmiş bulun
duğu sahalardaki arazi ve arsaların satışlarımda, şüf'a hakikini kullanmak; 

e) Bakanlık makamının itenimi almak şartı ile kuruluş kanununun uygulanması için gerektiğinde belediyelerle ortaklık kurmak; 
şeklinde özetlliyebdliriz. 

Mevzuıalt çıalhşınDaflıateı : 
Gerek İmar ve İskân Bakanlığının ve gerekse bu Bakanlığa bağlı kuruluşlara özel kanunları ile tevcih edilen görevlerin ifasında hizmetle

rin gerçeklere en uygun şekilde yürütülmesini düzenlemek üzere yapılan mevzuat çalışmalarımdan; 
İmar Kanuııtı ille ilgili olarak hazırlanmış bulunan tadil tasarısı T. B. M. M. den geçirilmiş tasarı üzerinde görüşmeler yapılmak üzere Cum

huriyet Senatosuna intikal ettirilmiştir. 
'Bakanlığın 7116 sayılı Kuruluş Kanununa ek olarak hazırlanan «Sözleşmeli Personel İstihdamı» ile ilgili ek madde T. B. M. M. sine sevk 

eidilmiştir. 
Ayrıca üzerinde çalışmalar yapılmış ve önümüzdeiki günlerde Başbakanlığa ve T. B. M. M. sine sunulacağı anlaşılan kanun tasarıları ise şun

lardır ; 
Konut kan umu tasarı, 
Gecekondu kanun tasarısı, 
(Konut yapılabilecek ucuz alanların düzenlenmesi ve izinsiz yapıların önlenmesi) 
Arsa Ofisi kanunu tadil tasarısı, 
Konut Kooperatifleri kanun tasarısı, 
7116 sayılı İmar ve İşık ân Bakanlığı Kuruluş Kanunu tadil tasarısı, 
İller Bankası Kuruluş Kanunu tadil tasarısı, 
7269 ve 1051 sayılı kanunların tadil tasarısı, 
499 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadili ilgili teklif. 
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Eğlütim çaJlışttiUailaîrı : 
Bakanlığın yapmış bulunduğu eğitim faaliyetleri arasında; *T>. , 
Belediyelere teknik personel yetiştirmek amacı ile yapı sanat enstitüsü mezunlarından imtihanla seçilen 60 kişinin 9 aylık bir eğitime tabi 

tutulduğu; 
Deprem konusunda halkın uyarılması amacı ile. düzenlenen bölgesel semineri ere, 4 ilin belediye başkanları ile belediye fen elemanlarının ve 

İl imar müdürlerimin iştirak ettirilmiş olduğu. 
Yurt içinde çeşitli üniversite ve yüksek okullarda, yurt dışında da muhtelif ülkelerde Bakanlık hesabına mühendislik ve mlimarlık öğrenimi için 

öğrenci okutulduğu; 
Ayrıca, Kalkınma Plânımızın senelik dilimi erini teşkil eden icra plânlarının bir uygulaması olar'ak «idarecilik seminerleri» nin düzenlenmiş 

PÜldugU; 
anlaşılmıştır. 

II. BÖLÜM 

Hizmetin geliştirilmesi ve yatırımlar : 
i971 malî yılı içerisinde İmar ve İskân Bakanlığınca yapılan hizmetler ve yatırım durumunun kısaca gözden geçirilerek bu husustaki görüşlerimi

n/in açıklanması uygun olacaktır. 
Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü : 
lf}'7.1 malî yılı bütçesinde Plânlama ve îmav (U\ı\v] Alüdiirlüğü için öngörülen ödenekler şunlardır; 

•'J.'.i.:(i22 nci madde ilo. İstanbul, Ankara ve "İzmir metropoliten alan nazmı plân çalışmaları için gerekli giderler olarak toplam (3 250 000) Tl. 
21.711 nci madde ile Adana, Samsun, Elâzığ ve Bursa metropoliten alan nazım plân çalışmaları ve 3 bölge gelişme merkezi için gerekli giderleri 

-.karşılamak üzere (3 300 000) Tl. 
21.711 nci madde ile organize sanayi bölgeleri yatırım öncesi çalışmalarının gerektirdiği giderleri karşılamak üzere (1 000 000) Tl. ayrılmış bu-

lun'ma'ktadır. 
Bu ödeneklerle yapılan çalışmalar çeşitli yönleriyle aşağıda kısaca gösterilmiştir; 
Â) Bölge Plânlama çalışmaları : 
a) Bölge plânlama projeleri : 
Türkiye'nin tümü 8 bölge halinde ele alınmış, Marmara, Batı - Karadeniz, Çukurova, Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu ve Ege bölgelerinin basım 

vıe dağıtımları bitirilerek ilgili kuruluşların istifadesine sunulduğu ve Antalya ve Doğu - Karadeniz bölgelerinin basım halinde olduğu ve en kısa za
manda bitiıilerek ilgililerin istifadesine sunulacağı, ayrıca altbölgeler seviyesinde detaylı plânlama çalışmalarına tesbit edilen önceliklere göre de
vam edilmekte okluğu öğrenilmiştir. 

b) Bölgesel gelişme merkezleri : 
Smın-lı malî kaynaklarla yurdun her yerleşme noktasını aynı anda geliştirmek olanakları olmadığı için, gelişme potansiyeline sahip belli yerleş-

: me noktalan.; .«Bölgesel gelişme merkezleri:» seçilerek buralara birbirini destekleyici yatın'mlarm yöneltilmesi suretiyle gelişmelerini ve dolayrsı ile 
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çevrelerini geliştirmelerini sağlamak amaciyle yapılan (yılışmalara dayanılarak' hu merkezlerin gelecekteki arazi kul lanma .şemalarının hazırlandığı , 
nazım plânlar ının da ele al ındığı anlaşılmıştır . 

c) Şehirsel kadernelenme : 
Yerleşmelerin büyüklük, hirhirlerine olan imik İrk ve yüklendikleri şehirsel fonksiyonları belirlenmesi voliyle yat ı r ımların hangi sektör ve yöre

lerde yoğunlaşması gerekt iğini saptayan şehirsel kad.emelenmo çalışmalarına alfhölgeler ölçeğinde devam edildiği öğrenilmiştir. 

d) Organiae sanayi bölgeleri : 
Ülkemizin Batısı ile Doğusu aras ındaki gelişmişlik farklılıklarını minimuma indirmeyi amaçlayan. Doğu - Anadolu 'da yeni metropoli ten merkez

ler olarak geliştİrilımeHİ öngörülen Samsun ve Elâzığ şehirlerinin sanayi potansiyellerinin testüt edilerek bu potansiyele cevap verecek şekilde birer 
organize sanayi bölgesi kurulması yönünde çalışmaların t amamlanarak arazinin kamulaştırı lması işinin Arsa Ofisi (<rnel .Müdürlüğünce ele alındığı 
anlaşılmıştır . 

33) Metropoliten Plânlama Çalışmaları : 
İstaribul, An'kara, İzmir, Samsun, Bursa, Adana ve Ulağız için yapılan metropoliten plânlama ça l ı şmalar ından; 
İstanıbul için daha önce tamamlanmış olan 1/25.000 ölçeğindeki nazım plânın yeni verilerle revize edilerek, sonu.elandırıldığı ve ta:;dlk işleminin ta-

manrlanabilme.-i için Belediye Meclisi kararı al ınmak üzere is tanbul Valiliğim1 inti'k-aî ettirildiği ve; mevzii, plân çalışmalarının tamamlanabilmesi için 
1/10.000 ve 1/5.000 ülçc'kli p lânlama çalışmalarına devam. edilerek metropoliten alan içersindeki Boğaz köyleri plân çalışmalarına. Tuzla nâzım plân 
şeman, ve Sur içi, Sur dışı nâzım plân çal ışmaları ve çevre yolu kor idor plânlaması gibi nâznııplânıu detay çalışmalarına devam edilmekte ol
duğu, 

Anka ra için metropoliten atan plân çal ışmalar ına şehrin bugünkü durumunun tesbiti ve ileriye dönük projeksiyonlar ve alınacak plânlama karar 
lar ına ulaşma şeklinde bir metotla, devam edilmekte olduğu, 

Fiziksel ve sosyal-ekonomik açıdan bünye anal i/1'eıiuin ve arazi çalışmaları ve büro değorîendirıncleı inin ille safhasının tamamlanmış olduğu, 

L'l'ziksel tes'bitler için. şehir çevresinde metropoli ten alanı kapsıyan 1/100.000 ölçekli çalışmaların bitirilerek şehir ölçeğinde 1/25.000, 1/15.000,, 
1/5.000 ve 1/1000 ölçe'kte fiziksel tevhit çalışmalarının tamamlanmış olduğu, 

Meriye dönük nüfus ve istihdam projeks iyonlar na dayanan fiziksel plânlama konuları için al ternat i f gelişim imkânları düşünülerek bunlar a r a sm-
dalkİ seçim çalışmalarına başlanmış o l d u ğ u , 

Ayrıca, genel p lânlama eallışmalan yan us ir a, âcil olarıa'k çözüm'lenm'esi gerekli sorunlarda, genel çerçeve içinde öncelikle, Toptancı Hali, Adliye 
Sarayı ve Kültür Sitesi gibi çalışmaların tamamlanmış olduğu, 

İzmir için 1/200.000 ölçekli metropoliten alan genel çalışması ile 1/2-5.000 ölçekli İzmir büyük şehir bütünü nâzım plânının ((»eciş dönemi projesi) 
t amamlanmış olduğu, 

Adana, Bursa, Ullâzığ ve Samsun metropoli ten alan ('alışmaları İse plânlama raporlarının hazır lanması , revizyonları ve plân çizimleri şevklinde de
vam. edilmekte olduğu, ancak bu işlerin yapılması için knlllıanıiması gerekli bürolarda sözleşmeli personel istihdam etme olanağı sağlanama.dığından 
büroların henüz kurulamamış olduğu, müşahede edilmiştir . 



39 — İmar ve iskân Bakanlığı — 1005 — 

C) Çevre düşeni plânlama çalışmaları : 
Bölge plânlama çalışmaiları sonuçlarına güve. tu ••istik, tarihî ve doğal değerler yönünden önemli görülen a lanlar için düzenlenen çevre düzeni 

plânları İskenderun 'dan Çanakkale 'ye kada r (dan lige ve Akdeniz sahil bandında daha önce tamamlanan «nendi meı'kezlere i lâveten 1971 yılında. 
Taşucırıva bağlı Ovacık yak1!! çevre:-;!, ve Anamur çevre düzeni p l â n l a n t amamlana rak onanmış diğer yan'-dm Finike - Kumluca - Turunçova, Yumur
talık - Karataş , Gaziantep, Aydıncık, İskenderun - Dörtyol - Payas, Bodrum, Kuşadası ve Kaş çevre düzeni plânlaması çalışmalarına ise devanı 
edi lmekte olduğu öğrenilmiştir. 

D) Şehir P l ân l ama Çalışmaları : 
Şehirlerin düzenli gelişmesinde önemli bir a raç olan imar plânlarının İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının şehirleşme politikasının, gerçekleşmesini 

sağlıya cak şekilde ele alındığı ve yönetmelik esaslarına fi'öre İ971 yılında 91 yeni imar plânının te tkik ve tasdik edildiği, çeşitli belediyeler tarafın
dan mevcut imar plânlar ında yapılması teklif olunan 2 (>74 değişiklikten 1 84:5 adedinin işlemi t amamlana rak ka ra ra bağlandığı anlaşılmıştır. 

Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
1971 malî yılı Bakanlık bütçesinde bu hizmetler için verilen ödenekler ile yapılan başlıca faaliyetler şun la rd ı r ; 
21.011 nci maddecinde verilen (4 894 000) lira ile 24 gelişme merkezinden Ankara , İstanbul, İzmir, İzmit, Klâzığ, Manisa ve Yan s/enirlerinin 

p lânlama çalışmaları için 1/1000 ölçekli har i ta la r ın . y a p ı m ı gerçekleştiri lmiştir . 
Ancak, .1971 har i ta programında bulunan Zonguldak ilâve har i tas ı ; Zonguldak nâzını p lân esaslarının henüz tesbit edilmemiş olması, İs tanbul ve 

Ankara, metropoliten a lanlar ına ait nirengi tesisi işleı i de Harita Genel Müdür lüğünden «-erekli belcelerin sağlanamaması nedeniyle yaptrrd'a'maraıs
tı r. 

22.811 nci maddesiyle verilen (2 ööO 000) l i radan eğilim merkezi mimari \"e statik, projeleri yapt ı r ı lmışt ı r . 
21.021 nci maddesinden verilen (1 İOÖ 000) lira ile İzmir ve Klâzığ m et nop< »1 iten alan nâzım plân çalışmaları için lüzumlu 1/5.000 ölçekli har i ta

ların yaptır ı lması , (Mu ödenek Harita ve Tapu Kadas4.ro (fenci Müdürlükler ine aktar ı lmışt ı r . ) 
22.011 nci maddesinde verilen (2 000 000) lira ile ik l ime Selimiye Camii, Krzuıum Yakilliye Medresesi. Crl'a Ayrı Zelilin ve Bursa Yıldırım Kül

liyesi çevreleri gibi 2f> belediyede imar uygulanması ile ilgili düzenleme işlerine yardın; edilmiştir. 
.'52.100 ncü m addesi ile verilen (20 000 000) lira. ile Ankara I laeıbayram Camii, Bursa Yıldırım Ca.mii, Kayseri l lasinli Camii, İs tanbul Sul tanah

met Camii çevresi ve Gaziantep İnönü Şehi t ler Caddesi, Kızurum Terminal yolu, Giresun Belediye Meydanı, Kocaeli F u a r sahası, Konya Sanavi Böl
gesi, Malazgirt Cumhuriyet Caddesi, Klâzığ şehi " içi yolu. Kskişehir öğretim tesisleri yollarının açılması »ahi 98 belediyeye imar uygulamalan ne
deniyle yapı lacak kamulaş t ı rmalar için yardım edilmiştir. 

Yukar ıda özetlenen yatır ım çalışımdan dışında; ' 
a) Belediyelerin fen ve imar hizmetleri ile ilgili problemlerinin çözümü ve gerekli tedbirlerin alınması için istatistik, araşt ı rma ve envanter ca-

lışmaliaiT yapılmış olup değeri e ndirilmesine devam edildiği görülmüştür . 
b) İmar Kanunu hükümler ine göre belediye ünce veya İller Bankası aracılığı ile yaptır ı lmakta, olan ve imar plânlar ına esas teşkil eden 140 şe

hir ve kasabanın halihazır hari ta lar ının yerinde ve büroda kontrol ve onanma işlemlerinin programa uygun olarak yürü tü ldüğü ve gerçekleştir i ldiği 
müşahede edil mistir. 

Ayrıca. Bingöl deprem bölgesinde 82 yerleşme sahasının harita alımı, parselasyon ve aplikasyon işlerinin yapıldığı ve Burdur deprem belgesine 
imar plânı uygulanma sın a ilişkin teknik ya rd ımd t bulunulduğu ve hizmetlerin zamanında sonuelandırı ldığı göni lmüştür . 

http://Kadas4.ro
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e) B-elediyelcı'e harita, imar [>Iânr,. içmesuyu,, r-iektrilc re kanalizasyon projeleri ile iş'meKuyu, elektrik ve benzeri altyapı t esi»! eri için tahsis' 
edilmek üzere İller Bankası nezdinde tesis edik1!! I'jndan yönetmelik gereğince (54 535 259) (İranın tahd's olunduğu, 

d ) Ayrıca Köy Kalkınma payı olarak İller BankaMimu 1970 yılı. kârından ayrılan paradan 154 köy için (3 19.1 710) liraılık tahsisin gerçekleşti
ği, 47 köy için (975 900) liralık tahsisin de işi ende tinin tamamlanmakta bulunduğu ve 95 adet içme suyu projesi ile 19 adet kanalizasyon projesinin 
o nandığı öğ remil mistir. 

Mesken Genel Müdürlüğü : 
1971 malî yık bütçesinde bu Genel Müdür!ilk faaliyetleri için; 
22.780 nei maddesi ile yapı, tesis ve büyük on avurt giderleri karşılığı olarak (121 000 000) lira; 
32.100 neft maddesi ile kamulaştırma ve satıualnra giderleri karşılığı olarak (20 000 000) lira; (Bu ödeneğin 2 milyon Iira;a y i içinde Maliye 

Bakanlığınca tasarruf amaeiyle kesilmiştir.) 
775 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (!b) fikrasıtia .göre T. Emlâk Kredi Bankasından (30 000 000) lira; 
olmak üzere toplam, olaralk (tUTll 000 00) lira ödenek öngörülmüş bulunmalktadır. 
1 . 1'2 . İİ971 tarihi itibarîyle bütçeden (32 500 000) Jira T. Emlâk Kredi Bank alsından ise ('6 50O 000) lira olmak üzere (39 000 000) lira taihsil 

ddildbilmiştir. 
Verilen Ibu ödenekler ile 1OT1 yılı içinde Genel Müdürlüğün yapmış olduğu faaliydiler şu şekilde özetlenebilmektedir;. 

A) Yatıran (öncesi Ihazırlılk (işleri : 
a) Mallı-ve imar plânı çalınmaları : 
11(7 ilde '2(1 adet önleme' poliçesinin, 4 ilde 7 adet ıslâlh bölıgesinin imar plâalan, 
ılO ilde 111 adet önleme bölgesiindn, 2 ilde 2 adet ıslah bölgesinin, 3 ilde 4 adet ıslah - önleme bölgesinin imar plânı tadilâtları! üzerinde çalışılarak 

'ta maımlanımııştır. 
Ib) Ilarilta alıım çalıişmaları : 
4 ilde 3 adet önleme 2 adet ı'slalh bölgesinin halihazır ıharita alımı işi ve 3 ilde 3 adet önleme .bölgesinin aplikasyon işleri yapılarak bilirilmiışlfir. 
e) Proje, keşif yaıpımı ve oaıaylaıma çaluşmalan : 
1317 ilin altyapıları için tasldliık edilen projelerin tu t an (i9î2 327 865) liraya ulaşmış olup, proıgram yılı .sonuna kadar (10 000 000) liralık daha proje 

tasdiki yapılacağı talhmin edilımek'fceclir. 
[Bu melblâğ (5̂ 4 211 700) lirası önleme bölgeleri -altya/pı 'tesislerine, (138 0516 1165) lirası ıslah bölgeleri altyapı tesislerine aütitir. 
d) 'Teknik yardımlar, 
(191711 yılında teknik yardımlar için (150Ö 000) liralık bir ödenek ayrılarak bunun (237 000) lirası, Adana (Ceyhan ve Kara'taş) Buma, Anltallya, 

Zıoüjgülldak (İKozhı) illerindeki çeşitli teknik yardıim işlerine tahsis olunmuştur. 
^Program yılı sonuna kadar ödeneğin tamamının 'kullanılacağı talhmin olunmaktadır. 

iB> Önlemıe (bölgesi foesilsi m& (kamTilaştınna çalışmaları : 
(K9I7Î1 yılında önleme bölgeleri kamulaştırma faaliyeti olarak İlli ilde 26 önlemıe bölgesindeki çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı ve 

pro/gra:m yılı soLiun/a kadar ödemeğin tamiarnına varan bir genç eki eşme seviyesine erişileceği anlaşılmaktadır. 

http://Iiraliktahsisin.de
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C) Altyapı uygulamaları : 
Yıl sonuna kadar; 
Mallı 'bölgelerimde toplanı olarak 216 92ÎJ metre yol, 33 3İ22 metne kanal, 60 4614 metre elektrik, 86 l'(>6 metre su şeıbökesi; 
Önleme 'böllgelerinde toplam olarak 50 oû& metre yol, 7>1 348 metre, kanal, 3Q H27 metre elektrik, 34 1'48 nıcltre su şelbelktisi; ıslah - önleme bölge

lerimde toplam olaralk 3 51917 metne yol. 68 2'5i9 metre kamal, 4 4O0 metre elektrik, 20 3812 meitre sn şelbekesi, 
yapılmış olacaktır. 
D) Konut uygulamaları : 
4 lü konut edindirme sistemi uygulamaları ile ilgili olarak : 
L9f6r9 yılında inşaatlarına haşlamlau 1(9:70 yılında inşaatları devanı eden ve 1İ9I711 yılı 'sonunda, bitirilmek üzere yürütülen 312 ilimizde 3 781 ünitelilk 

.tasarruflu ev yapımı uygulanmasına, 3 ilimitzd'e 1 631 ünitelik nüve konut uygula masuna, devam e dil m işitin, Program yılı sonuna kadar bu uygula
maların (bitirileceği tahmin edilmektedir. 

E) Yatırımlar : 
a) Büyük illerimizkı durumu : 
fetanlbuPun Sağmalcılar, Zeytinlburnu, Mkirtepe, Alibeykıöy, Merkez, Şişli, Güngören, Kartal, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Esenler ıislaih böljgeik-

rini ve Oısınatıiye, Gülsuyu, Oamurluhaıı, Okmeydanı', Şerifali, KüçJÜkköy, Orneik Mahallesi, Çatalca, Maltepe önleme Ibölgelemni içine alan çok ge
niş, bir faaliyet sahası içinde yol, su, 'katıal ve elektrik yapımı çalışmaları ve kamulaştırmalar için ('33 91919 500) liralık bir uygulama; 

Ankara'da merkez ıslah bölgelerinde ve -Sincan, Karşıyaka, Yilduztepe - Güneş evi er, Ak tepe, Çankaya, Tuzluiçayır, Ulu'bey, Mülhye. Danişment, 
(Uimüş'dere, GöTbaşı, Telsizler önleme !bötgeleriude yol, su, elektrik, kanat ve kamulaştırmalar için ('28 702 8'M) liralılk'bir uygulama; 

JizmirVle Yeşilyurt, Üe kuyu lar, Altındağ, Gültepe, Gaundi'ln, Büıyükçiğli, Altındağ, Oumhuriyet r.slaih bölgelerinde ve Üçkuyular, Cumhuriyet, Bu
ca, Bornova önleme ibötge'leriude yol, kanal, elektrik, su gibi altyapı tesisleri için (16 0183 400) liralık bir uygulama yapılmaktadır. 

Ib) Diğer illerdeki uygulamalar : 
38 ilde elektrik, yol, kanal, su gibi kamu tesis ya.pınn işlerinde ve kamulaştırma uygulamalarında. (29 ]|5il 786) liralık bir uygulama seviyesine 

ulaşıldığı anlaşılmıştır. 

Yapı Malzemesi Oenel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğe lv9'71 yılı malî bütçesinde; 
211.714 madde ile yapı malzemesi araştırmaları irin (500 000) Tl. ve yapı malzemesi standartlarının hazırlanmaısı için (250 O'OO) Tl. olmak üzere 

(7.50 000) Tl.; 
22.7111' madde ile yapı matızemesi lâJboraitııvar hırının giderini karşılamak ve lâlbora'tuîvarlara alet ve teçhizatı sağlamalk üzere (4 500 000) Tl.; 
:23Bm madde ile taşıt alımı ieia 01.170 0O0) Tl. 
öuıglörülmüş bulunmaktadır. 
Bu ödenekler çerçevesinde yapılan çalışmalar özet. halinde aşağıda, gösterilmiştir. 
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Yapı imalzemıetsi 'ikti'saıdi - (sanayi (plânlama (hizmetleri : 
Yurft ve (blölge kapısamınida; faibrika tuğlası ve kiremidi, çdmenito, yapı demiri, yapı kerestesi, yapı canii faonusuuda ıkltı&aıdi - sanayi pi&Mmıvd $&• 

lışmaları yapılmıştır. 
lll kapsamında ve falbrilka tuğlası Mıreımidi konuisunda .1/2 ilin iktisadi - sanayi plânlama e al ıhmaları hazırlaunfiş 5 ilin sanayi tesisi yatının projesi 

çalışmaları tamamlanimıştır. Anlkaralda 20 milyon adet/yıl kapasiteli bir tesisin yatırım projesi hazırlanmışitıır. KSü'ntdünü'lmüış toz kireç konusunda':; 

8 ilim iktisadi - sanayi plânlama çalışmaları, 6 ilin sanayi tc'sis yatırını projesi çalışmaları tamamlanmıştır.. 
Yapı ımalaenıe'si ısanayiini (teşvik, (teknik yardım ve 'destek olma Ihiame'tleri ; 
Yurt yapı .malzemelsi sanayiinin' gelişırneıs'iui sağlamak, kurulacak ve yenil 'eştirilecek yapı malzemasi sanayiine teknik yardım, teşvik ve destek 

olmak amaeiyle miüteşelblblsler; ifkftiisadi - sanayi plânlama, çalışması yati'mıı projeJsi yapımı gijbi yollarla desteldenmişitir. 
(Diğer tarafitan ıbu hizmetin geröktircliği; rezerv, evsaf, işletme i mikanı ve altyapı dunumu bakımla nndaüL 67 iliuniade mahallî hammadde araş

tırma ve te^bitleri tamamlanmıştır. 
(Bu anada Kalkınma Plânı gıörervi olarak verilmiş olan, yurdun yapı malzemesi piiyalsa fiyatlarıum izlenmesi yapılmış, ,12 ilin yapı malzemesi fi

yatla mm n aylık değeri]endirilmesi yayınlanın işti r. 
'Çeşitli (hizmetlerde yararlanmak amaeiyle; 67 ilimizde yapı malzemesi Üretileni fa'hrilka, imalâthane ve ocaklarının cins, sekbör, kapasite ve ima'l 

usulleri ile fiilî üretim ve pazarlama alanları yönünden envanteri hazınhınmıştır. 
Rasyonel üretim ve malzemerau özellikleri yönürtden yapı malzemesi sanayii ve •mamullerine ilişkin, teiknolojik araştırma, teslbit değerlendirme 

çalıişmaları yapılmıştır. 
Yurdumuzda imal edilen kaliteli, ucınz ve ra'syonel malzemenin tanıltılm-aısı. amacı ile tanıtıcı yayınlar ve Genel Müdürlükçe yapılan bilimsel ve 

teknolojik araştırma ,'konufamnnn rapor, teksir ve kitap olarak hazırlanıp yapı malzemesi ile ilgili telknik ve ekonomik çeşitli kuruluşların yararlan
masına sunulduğu anlaşılmıştır. 

Âfıet îşlıeri Genel Müdürlüğü : 
Âfet işleri Genel Müdürlüğüme lÖUtL malî yılr Bütçesinin 2İ2.78Ü maddesi ile («2 000 000) Tl. tahsis edilmiştir. 
T. Bmılâlk KreJdi Bankasınca yapılacak taihsilâttan, sağlanacağı) t alnımın edilen (12 500 00O) Tl. ve % 8 lerden sağlanacağı talhmin edilen (185 500 0O0) 

Tl. ile toplam olaralk (1100 000 000) VI lik malî olanak sağlanmıştır. 
Ancak 12 . 5 . 1971 günü Burdur ve çevresinde meydana gelen deprem ile 22 . 5 . 197.1 günü meydana gelen Bingöl depremi çok sayıda afetze

deye hizmet götürülmesini icabettirmiş, bu nedenle 80 . 7 . .1971 gün ve 1456 sayılı Kanun ile âfete uğramış her iki yer için toplanı olarak 
(868 481 250) Tl. hk ek ödenek tahsis edilmiştir. 

Ayrıca Ged.te ve çevresinde yapılan konut ve inşaatlarının müteferrik işleri için de (98 000 000) TL hk verilmiş ödenek bulunmaktadır. 

A) 1971 yaiBmdia meydanla gelen depremlerle illgM oaîhşıniailaT : 
a ) Buffidlur deprenm : 
12 . 5 . 1971 günü meydana gelen bu deprem köy, kasaba ve şehirde olmak üzere 87 yerleşme merkezinde; 1 542 yapının yıkılması veya ağır 

hasana uğramasına, 1 888 orta, 4 021 yapının da az hasar görmesine, bu suretle, de 57 kişinin ölümüne,, 150 kişinin de yaralanmasına s&befool-
muştur. 
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Deprem bölgesinde (5 428 368) Tl. lık kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiş, hasar gören köy, kasaba ve şehirlerin, sürekli iskân için yer
leşme yeri seçim'i, harita alımı, parselasyon plânları yeniden düzenlenmiş, iki yeşleşme yeri dışında fosseptik çukurları yaptırılmış olup, Burdur 
merkezdeiki toplu konutlar ile Büğdüz köyü kanalizasyonları tamamlanmıştır. Tüm köylerin jeolojik etütleri yapıilmış, konut tipleri projelen
dirilmiştir. 

Köy, kasab'a ve şehirlerde 1 899 konut yapılmış ve bu konutlar için (54 810 337) Tl. harcanmıştır. Orta ve az hasar gören binalarda 
(3 500) Tl. ile (4 500) Tl. arasında onarım yardımı yapılmıştır. 

İmar ve İskân Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı arasında düzenlenen protokol uyarınca, deprem bölgesinde 
(6 905 863) Tl. sarf iyi e 63 yeni okul yapılmıştır. Böylece; 

Aralık 1971 ayı itibariyle Burdur ve çevresindeki tüm işler için yapılan harcama toplamının (75 198 000) Tl. ya ulaşmış bulunduğu tesbit 
edilmiştir. 

(b) îBmg'öl dıeıprieimi : 
22 . 5 . 1971 günü meydana gelen deprem, Bingöl ve çevresinde köy, kasaba ve şehirde olmak üzere 175 yerleşme merkezinde 5 617 yapının 

yıkılması veya ağır hasara uğramasına 3 494 yapının orta, 3 520 yapının da hafif hasar görmesine, bu suretle de 878 kişinin ölümüne sebebol-
muştur. 

Aralık ayı itibariyle 111 köyde 3 055 konut inşaatı tamamlanmış olup 430 konut inşaatı devam etmektedir. 83 köyde konutlar' bütünüyle 
lamamlanmıştır. 

Bingöl merkezde ise 450 prefabrik konut, 220 tek katlı konut ve 3 katlı 120 konut inşaatı devam etmekte olup, toplam 790 konut inşaatının 
15 Aralık 1971 de bitirilmesi öngörülmüştür. Pr-crabrik 317, iki katlı 280 ve üç katlı 576 konut olmak üzere 1 173 konut inşaatı çeşitli safha
larda devam etmektedir. Ayrıca orta hasarlı konutlar için köylerde (1 000) Tl. diğer yerlerde (1 500) Tl. hafif ha.sarh konutlar için de köy
lerde (500) Tl. diğer yerlerde (750) Tl. onarım yardımı yapılmıştır. 

Yapılan bu işler için Aralık ayı itibariyle (168 058 000) Tl. harcanmış olduğu öğrenilmiştir. 

e) Gfeldüz dıeipreuni : 
1970 yılında vukubulaıı Gediz depreminin müteferrik işleri devam etmekte olup 1971 yılında, bugüne kadar (33 000 000) Tl. nın evvelki yıl

larda meydana gelen depremler için 1971 yılında toplanı olarak (17 990 000) TL harcanmış olduğu tesbit edilmiştir. «Demirci İTIŞ. Âmir. 
(6 840 000) TL, Alaşehir (1 400 000) Tl. ve Dep. İcra Heyeti Bşk. (9 750 000) Tl.» 

ÎB> Normal işleır : 
1971 yılı programında 341 yerde 18 397 konut talebinin ele alındığı ve 1 . 1 1 . 3 971 tarihi itibariyle 781 konutun bitirildiği; 17 000 konut in

şaatına ilse devam edildiği ve bu işler için (64 971 000) Tl. harcandığı öğrenilmiştir. 
LÂrisa Ofiilsi GıemelL MüdiMüğıi : 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 1971 yılı ödenekleri göz önünde tutularak icra plân ve programlarına göre yatırım ve yatırım öncesi faali

yetleri arasında; 

I 
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(Orlg'aaııijzıe samıa^i bölgieleni : 
Organiğe sanayi bölgesi olarak 2 ayrı yerde; alınması öngörülen toplam 405 hektar- arazi ve arsanın 241.9 hektarının kamulaştırılması için 

kıymet takdir komisyonunca toplam (9 851 965) Tl. bedel takdir edilmiş olduğu, ayrıca özel mülkiyetteki bâzı taşınmaz malların kamulaştırılması 
dolayıisryle açılmış bulunan tezyidi bedel dâvalarının takibedildiği, özel mülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırma bedellerinin bankaya, bloke 
edilerek tapu işlemlerinin Ofis adına alınması faaliyetlerinin de yürütüldüğü; 

Komut "bölgeleri : 
ıKonut bölgesi olarak alınması öngörülen 203.9 hektar arazi ve arsanın Maliye Bakanlığı Millî -Emlâk Genel Müdürlüğü ile devralma işle

mi için gerekli kıymet takdiri raporlarının düzenleme işlerinin yapıldığı, Ofisin mülkiyetine bu arsaların geçmesi ile ilgili faaliyetlerin devam et
tirildiği ; 

iKüçük 'salnıaltfllatr çanşılsı : 
'Küçük sanatlar çarşısı için alınması öngörülen 9.4 hektar arsanın kıymet takdirinin komisyonca, yapılarak bedeli olan (656 263) Tl. ııın banka 

ya bloke edilip kamulaştırma işlemi faaliyetlerine deva/m edildiği; 

Tluırüızm faalgelerli : 
Turizm bölgelerinde plaj ve kamping yeri olarak alınması öngörülen 240.9 hektar .yerin Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğün

den, devralma işlemleri için gerekli faaliyetlerin devauı ettirildiği; 
Ar&a«toklu : 
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununda belirtilen amacılarda kullanılmak üzere gelişme merkezlerinde satmalmması öngörülen 17.4 hektar arazinin 

7.8 hektarı için (1 209 882) Tl. ödenek mülkiyetiııin Ofise geçirilmiş olduğu; ayrıca geri kalan 9.(i hektar arazinin Maliye Bakanlığı Millî Em 
lâk Genel Müdürlüğünden devralma işlemi ile ilgili faaliyetlere devam edildiği; 

Teısbit edilmiştir. 

İller Bankası G-ecrclel Müdürlüğü : 
İller Bankasının 1971 yılı içindeki çalışmalarını açıklamadan önce, bankanın bundan evvelki hizmet gelişmeleri hakkında kısa bir izalı ya

pılmasında fayda görülmektedir. 
Mahallî idarelerin kamu yararı işlerini uzun süreli krediler açmak ve istemleri İmlinde bu hizmetleri kendi organları ile sağlamak görevini 

almış olan İller Bankasının 1970 yılı sonunakaldar: 
(1 21817 21519 97)8) liralık kısmı içmelsuyu sektörüne, 
(2 012 981 471) liralık kısmı elektrik sektörüne 
(584 689 268) liralık kısmı çeşitli kamu hizmetlerine olmak üzere toplam (3 884 867 717) Tl. yatırım yapmış olduğu anlaşılmaktadır. 

» 
B'ankanm 1971 yılı yatırımı (409,5) milyon li 'a olarak öngörülmüş olup, bilâhara yıl içerisinde DPT tarafından bu tavan (431,8 milyona çı

karılmıştır. 
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Sektörler itibariyle 1971 yılı ödeneklerinin dağılımı özetle şöyledir: 

İçmesuyu ve 
Elektrik 
İmar plânı 
Harita 
Turizm 
Gıda sanayii 
İçki sanayii 

Sekit örü 

kanalizasyon 

(şiş< 
Ticari hizmetler 

aleme) 

Yatırım tutarı 
(1 000 Tl.) 

190 000 
165 970 

8 033 
12 600 
7 468 

39 466 
2 

8 298 

Topilam 431 837 

Bankanın 15 . 12 . 1971 tarihi itibariyle yatıranlarının gerçekleşme durumu şöyledir: 

Nakit harcama Gerçekleşme 
Sektörü (1 000 Tl.) oranı- (%) 

İçmesuyu ve 
Enerji 
Harita 
İmar plânı 
Geşitli yapı 
Toplam 

kanalizasyon 185 600 
178 100 
10 200 
5 500 

38 600 
-

97,6 
1.00,0 
81,0 
68,5 
69,9 

418 000 97,0 

Yıl sonunda yatırımların % 100 gerçekleşmesiyle 
40 adet içmesuyu tesisi 

115 » eliektrifc tesisi 
42 » çeşitli yapı tesiisi 
95 » itaıar plânı 
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93 adet harita işinin 
ikmal edilmiş olacağı anlaşılmıştır. 
Tüıınküye EMâk Kredi Bankası : 
İnşaata ipotek karşılığı ikrazat ve krediler vermek suretiyle memleketimizde vatandaşların meskene kavuşmasında yardımcı ve öncü olan 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının faaliyetlerine, geçen yıllarla mukayeseli olarak kısaca göz at makta fayda görül m ektedir: 
A) IKaSjrniaMair : 
Konut problemlerinin hallinde vatandaşlara imkân sağlıyan Türkiye Emlâk Kredi bankasında uzun vadeli plasmanlarla taksisi gereken öz kay

naklar ve çıkarılan tahvil hasılatı ile diğer uzun vadeli fonlar büyük bir önem arz etmektedir. 
Bankanın öz kaynaklarının geçmiş iki yıla nazaran mukayeseli durumu şöyledir: 

(Tl. olarak) 
Öz kaynaklar 19(59 1970 ;i0 . 9 . 1971 

Ödenmiş sermaye (514 588 026 623 466 59;! 623 46(5 598 
İhtiyatlar 45 487 634 49 JG;) 442 49 809 692 
Karşılıklar 1.0 293 355 9 565 012 9 5G0 918 

Toplam '670 2G4 615 (İ82 201 047 G82 837 203 
4>ankamn yabancı kaynaklarının durumu ise şöyledir: 

Yabancı kaynaklar 1969 1970 30 . 9 . 1971 

Tedavüldeki tahviller 428 7G2 500 402 241 500 390 92G 500 
Taahhütler 253 482 536 250 164 120 276 721 838 
Mevduat 1. 150 987 857 1 410 296 069 1 742 057 914 
Talebolunmamış Kıy. 17 990 097 17 439 921 14 383 878 

Yabancı kaynaklar 1969 1970 30 . 9 . 1971 

Blokıe. paralar v. s. 1 288 802 216 1 572 664 979 I 628 315 502 

Toplam 3 134 975 206 8 652 806 589 4 052 855 127 

Yukardafci tablonun tetkikinde de görüldüğü üzere uzun vadeli yabancı kaynakların en önemli kalemini tedavüldeki tahviller teşkil etmek
tedir. Yapılan itfalar sebebiyle yıllar itibariyle belirli bir düşme gösteren banka tahvillerinin ve dolayısıyle uzun vadeli kaynakların artırıl
masını temin bakımından 1972 yılında bankaca 100 milyon liralık yeni bir tertip tahvil ihracı öngörülerek mezkûr yıl finansman programına 
alınmış bulunmaktadır. 
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1972 yılında bankaca 100 milyon liralık yeni bir tertip tahvil ihracı için 1972 plânında (tedbirler kesimiırle) yer almasını sağlamak gayesijyle 
16' . 9 . .1971 gün-1851/42607 sayılı yazı ile İmar ve İskân Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtına müracaatta bulunulmuştur. 

imar ve İskân Bakanlığı 1971 malî yılı bütçe raporunda bankanın tedavülde bulunan % 5 ve % 6 faiz nisbeti tahvillerinin faiz nisbetleri 
1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 9 a çıkarılmistir. Böylece bankanın müşkül duruma düşmesi keyfiyeti1 de ortadan kalk
ınıştır. 

B) Plasmanlar 

Bankanın yıllar itibariyle plasman bakiyeleri de şöyledir: 

1969 1970 .'30 . 9 . 197J 

İpotekli plasman 1 903 887 005 2 247 509 880 2 274 415 171 
Ticari plasman 383 239 139 452 068 389 570 724 783 
İştirakler 117 024 150 117 011 650 117 011 650 
İnşaat hesapları 107 237 664 167 964 161 205 382 887 
Sabit kıymetler 321 588 952 317 999 603 326 162 257 

Toplam 2832 976 910 3 302 553 683 3 493 696 748 

Tabloda görüldüğü üzere banka plasmanlarının önemli bir kısmını ipotekli krediler teşkil etmekte ve bu miktarın da tamamına yakın bir 
kısmının konut kredilerine tahsis edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Konut probleminin çözümüne bankanın daha ziyade vatandaşları gayeli tasarrufa teşvik ve bu yoldaki tasarrufları konut finansmanına tah
sis amacını güden yapı tasarrufu sistemiyle katkısı olmakta ve sistemin tatbikinden bu yana 52 000 ne yakın vatandaşı konut sahibi kıldığı 
anlaşılın akta ise de artan imkânlarla yapı tasarrufu dışında plânda öngörülen toplu konut yapacak kuruluşlara kredi verilmesi ve dar gelirli 
vatandaşların konut sahibi olmasının temini hususları da bankaca yürütülen politikanın şümulü içine alınmış bulunmaktadır. 

iBu cümleden olarak banka, kuruluşundan bu yana 500 ü aşkın kooperatife 310 milyon lirayı aşkın kredi tahsis etmiş, imkânları sınırlı ta
sarruf sahipleri için de «Küçük tasarrufçu konut sistemi» ihdas ederek küçük tasarruf sahiplerinin uzun vâde ve az faizle kredi temin edebil
meleri imkânını sağlamış bulunmaktadır. 

Bunun dışında kendi emeği ile ev yapanların ve evlerini iyileştirenlerin çabalarına yardım payesi ile bankaca açılan kredilerle 1971 yılında 
6 000 ne yakın vatandaşın daha iyi birer meskene kavuşturulduğu öğrenilmiştir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası, ticari krediler konusunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen genel yatırım ve üretim hedeflerine 
ekonomik istikrarı bozmadan ulaşmak için kredi hacminin ihtiyaca göre artırılması ve bunun içinkredi kaynaklarının yeterli ölçüde genişletilmesi 
ilkesine ıbağlı olarak malî imkânları nispetinde ticari plasman limitini de artırarak plasmanlarını özellikle plânda geliştirilmesi öngörü
len sekröelere, yapı malzemesi sanayiine öncelik vörmek suretiyle yöneltmektedir. 
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Banikanın konut probleminin halline bir başka yönden katkısı da; yaptırarak sattığı konutlarla olmakta, 1971 yılı yatıri'nı programının büyük 
bir kısmını konut inşaatı ve banka mülkiyetindeki arsaların değerlendirilmesi işleri teşkil edilmektedir. 

Öte yandan bakmanın turizm konusundaki çalışmaları da kayda değer gelişmeler göstermiş bulunmaktadır. .'Banikanın Ataköy sahil şeridin
de tesis ettiği site her yıl genişletilerek halen 80 000 nuüfusun barınmasına müsait hale getirilmiş, 'bugüne kadar yapılan 2 986 konuttan 2 746 
sı satılmış olup ayrıca sahil şeridi üzerinde 2 plaj, 3 kamping ve her türlü konforu haiz diğer /turistik tesisler mevcut bulunmaktadır. 

'Bankanın mevduat ve diğer bankacılık hizmetleri bakımından yurdun çeşitli yerlerinde açtığı ve açacağı şubelerle faaliyetlerini genişleterek 
bu yönde de önemli sonuçlar almış bulunduğu ve 1947 yılında (14 609 558) lira olan mevduatının hugün 1,7 milyar liraya ulaşmış okluğu anlaşıl
mıştır. 

III - BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifleri ile ilgili 'ödenekler 

İmar ve İskân I i a karı lığının (A/ l ) , (A/2), (A/13) cetvellerinde yer alan ödeneklerin gecen yıllarla mukayeseli durumu şöyledir : 

1970 1971 1972 

(A/l ) Ödıeın̂ ğıi 39 756 571 9 «70 840 73 022 940. 
(A/2) Ödeneği 179 609 650 1-99 020 000 202 361 000 
(A/3) Ödeneği 46 917 '901 40 040 002 41 299 701 

I - Plânlama ve İmar 'Genel üYEüdürlıüğü : 
1972 malî yılı Bütçe teklifinin bu genel müdürlükle ilgili olan.; 
21 .'622 nci maddesindeki (3 200 000) Tl. ile İstanbul, Ankara ve İzmir nâzım plân çalışmala ınıu geliştirilmesi, 
2ij6'23 ncü maddesindeki (3 200'000) Tl. ile 3 adet bölge gelişme merkezi ile Adana, Bursa, Elâzığ, Erzurum ve S a.mis un. metropoliten alan 

plânlarının yaptırılması için gerekli giderlerin karşılanması, 
21.711 nci .maddesindeki (1 000 000) Tl. ile organize sanayi bölgeleri yatırım öncesi çalışmalarının gerektirdiği giderlerin karşılanması ile ilg-ili 

işlerin gerçekleştirileceği öğrenilmiştir. 
II - Blediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 
1972 senesi bütçe teklifinde bu genel müdürlük için;; 
2İİ.611 nci maddesindeki ('3 830 OOO) Tl. ile 24 gelişme merkezinden İstanlbul, İzmir, Gaziantep, Manisa, İzmit, Van. ve diğer gelişme merkezi eri

nin 1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı, 
21.621 nci maddesindeki ('340 000) Tl. ile Ankara, Adana, Gaziantep, İzmir, İstanlbul, Amasya, Bolu, Bingöl, Tankın, Tokat'ın 203 sayılı Kanu

na göre 1/5000 ölçekli haritalarının Harita ve Tapu ve Kadastro Genel müdürlüklerince revizyon ve yapımı, 
22.011 nci maddesindeki (2 000 000) Tl. ile şehir ve kasabaların imar uygulamalarına yardım edilmesi amaciyle altyapı yapılması, yeşil alan-

IDaıraniijn düzîenfemfmjeisü İejitn. Bıejlleldiiryedeırıe yaırıdıım. 
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23.61.] nci maddesindeki (400 000) Tl. ile gelişjme merkezleri harita ihtiyacı için kuvvetlendirme aleti (Baoppel projektörü) ortfoto masası ali
mi, 

23:61:2 ne i maddesindeki (80 000) Tl. ile belediyelerin fen ve imar görevlerine yardım edecek ekipler ile harita kontrol ekipleri için taşıt alı
mı, 

•32.100 neü maddesindeki (7 200 000) Tl. belediyelerin imar uygulamalarına yardım edilmesi amaeiyle imar plânlarında yol, yeşil alan, mey
dan, park ve otopark gibi yerlerin kamulaştırılması, 

'(îerçekleştirilecektir. 
Ayrıca ; 
2:2.811 inici maddesiyle verilen (1 500 000) Tl. ile eğitim merkezi inşaatı işinin g-erçekleştirilmesiııe çalışılacağı; 
Anlaşılmıştır. 
III - Mesken (Genel Müdürlüğü : 
,Bu genel müdürlük için yeni bütçe teklifinde ; 
22.780 nd madde ile (.125 96.1. 000) lira; 
32.100 ncü madde ile 033 800 000) lira; 
Olmak üzere toplam (159 761 000) lira teslut edikniştir. 
1972 yılı programı ile, altyapı tesis giderine (105 601 000) lira ayrılmış (bulunmaktadır. Bu meblâğın (71 377 000) lirası beş büyük ilimiz 

olan Akııara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa'ya aittir. Çeri kalan (18 603 000) lirası diğer 17 ilimize harcanacaktır. 

Ayrıca, özel projeler diye adlandırılan İzmir - Aliağa, Samsun - Tekkeköy ve Konya - Seydişehir'e yapılan sanayi tesislerinin gecekondulaş
ma nedeni olmaması için toplam olarak. (15 62.1 000) Tl. harcanarak anılan yerlerde önleıme bölgeleri tesisine başlanacaktır. 

Altyapı tesisleri için ayrılmış bulunan. (1.05 601 000) TL mu; (32 100 000) lirası ıslah, (b3 202 000) lirası önleme ve (10 299 000) lirası İs
lah - önleme bölgeleri altyapı tesislerine harcanacaktır. 

1972 yılında kamulaştırmalar için (33 800 000) liraya ayrılmış olup bunun (16 000 000) lirası özel. projelere (17 800 000) lirası ise diğer ka
mulaştırma harcamalarına aittir. 

Bu yatırımların uygulanmasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Adana illerimiz başta olmak üzere gecekondu probleminin ıslah ve ön
leme bakımından önem arz ettiği büyük şehirlerimizle gelişme merkezlerine öncelik verilecek ve başlanmış işler bitirilecektir. 

IV - Yaıpı Malzemesi CTemel Müdürlüğü : 
1972 senesi bütçe fasıllarından bu genel müdürlüğe : 
21.711 nci madde ile yapı malzemesi araştırmaları için (750 000) Tl.; yapı ve malzemesi ile ilgili standartların hazırlattırılın ası için.(250 000) 

TL; yapı malzeım esini ve yapı elemanlarını tanıtma ve eğitim tatbikatı parkı için de (50 000) Tl. olmak üzere (.t 050 000) Tl.; 
22.711 nci madde, ile yapı malzemesi merkez lâboratııvarı tesis ve teçhizi için (3 700 000) Tl; 
23.711 nci madde ile 4 adeit mobil lâboratuvarın kurulması için de (1 100 000) TL; 
Öngörülmüştür. 
Verilen bu ödeneklerle (genel, müdürlükçe 1072 senesi program uygulanmasında; 
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— Teknolojik ve fiziksel araştırmalara ilişkin 'olarak mevcut malzemenin teknik özelliklerini saptamak rasyonel üretim için hammadde analiz, 
kalite kontrolü ve standardizasyon çalışmalarının uygulanmasına ilişkin araştırmaların yapılacağı lâboratuvar tesislerinin makina, alet ve cihaz 
lamım satmalınmam ve kurulması; 

.—• Yurt yapı yatırımlarına yeterli, ucuz ve kaliteli yapı malzemesi sağlanması bakımından, yapı malzemesi üzerinde teknolojik, ekonomik, bilim
sel ve diğer yönlerden yapılacak araştırma ve etıüt çalışmaları, yapı malzemesinin ve yapı elemanlarının tanı/tılması ve eğitim tatbikat parkı
nın kurulması;, 

— Bakanlığımızın âfet ve sosyal toplu konut çalışmalarında devamlı ve olağanüstü hallerde yerinde malzeme araştırması, hammadde deney, 
aualizelerinin yapılması ve âfet bölgelerinde mahallî yapı malzemesi kaynaklarının değerlendirilmesi için 4 adet mobil lâiboratu varın kurulması; 

— Yapının emniyet sağlamlığı, üreticiye rehber olmak, kalite kontrolünün yapılabilmesi ve diğer teknik bakımlardan ihtiyaç duyulan yapı 
ve yapı malzemesi ile ilgili standartların hazırlattırılması; 

Konularındaki proje çalışmaları yer almaktadır. 

V - Âfet işleri Genel Müdürlüğü : 
Genel Müdürlüğün 197:2 yılı yatırım harcamaları ile ilgili limiti (70 000 000) Tl. olarak tesıbit «edilmektedir. 
Bıı yatırım miktarının (55 000 000) Tl. sı bütçeden ve (15 000 000) Tl. sı da «Âfetler fonunun» diğer kaynaklarından sağlanmaktadır-. 
Genel müdürlük yatırımlarının; 1972 senesi ile ilgili olarak program bölümleri arasında dağılımının ise aşağıdaki şekilde okluğu tes/bit edil

miştir. 
(70 000 000) Tl. yatırımın; (40 000 000) Tl. sı 1971 yılından devredecek işler içim; (15 000 000) Tl. sı yeniden ele alınacak işler karşılığı ola

rak; (2 000 000) Tl. nın âfeti önleyici tedbirler için; (2 00O 000) Tl. nın âcil yardımlar karşılığı olarak; (1 000 ÜOO) Tl. nın etüt ve proje giderleri 
için programlandığı; ' 

Ayrıca; 72G9 sayılı Kanunun 41 nci maddesi 'gereğince T. Emlâk Kredi Bankasına hizmet karşılığı olarak ödenmek üzere (1 000 000) Tl. nın 
ve bölgesel teçlhizat merkezleri için de (5 000 000) Tl. nın ayrılmış bulunduğu öğrenilmiştir. 

VI - Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : 
Genel müdürlüğün 197:2 senesi programı için; Maliye Bakanlığı bütçesine (10 000 000) Tl. ödenek konulduğu öğrenilmiştir. 
Ancak, genel müdürlük bütçesine (A/ l ) , cari harcamaları için ( 3 909 012) Tl. ve (A/3) transfer harcamaları bölümü için (80 001) Tl. konul

muş bulunduğundan; 1972 senesi program gerçekleşmesi için kalan miktar (6 010 987) Tl. olmaktadır. 
Bu ödenekler ile Arsa Ofisi G-enel Müdürlüğünün; öncelikle metropoliten ve gelişme.merkezlerin de konut, sanayi ve turizm bölgeleri ve kamu te

sisleri için arazi ve arsa satmalımı işlerini gerçekleştireceği anlaşılmıştır. 
VII - tiler Bankası Genel Müdürlüğü : 
İller Bankasının 1972 yılı yatırım programı 947 milyon Tl. sı olarak teklif edilmiş ise de malî imkânsızlıklar dolayısiyle bu yatırınım 427,2 

milyon Tl. sı seviyesinde olacağı anlaşılmıştır. Ancak enerji ve su - kanalizasyon sektöründe hiçbir yeni iş ele alınmamak üzere devam eden işle
rin 1972 yılı zaruri yatırımlar toplamı 507.2 milyon Tl. sı civarında bulunmaktadır. 
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507,2 ve 427,7 milyona göre sektör yatırımları aşağıda gösterilmiştir. 
1972 yılı yatırımları 

BeMör 

Su ve kanalizasyon 
Enerji 
Harita 
îmar plânı 
Gıda sanayii 
Turizm 
İçki sanayii 
Ticari hizmetler 

(507,2 (427,2) 
göne 

207.4 
1201.6 

15.0 
9.0 

40.0 
9.5 
6.0 

18.7 

Milyona 
!göıle 

170.0 
il 75.6 

13.0 
8.4 

30.7 
9.5 
6.0 

14.0 

Toplam 507.2 427.2 

Her iki tavana göre 1972 yılında hiçbir yeni elektrik, içmesuyu ve kanalizasyon tesisi programa almamıyacaktır. 427,7 milyon liralık yatı
rını tavanına göre genel bütçeden lüzumlu bulunan 58,9 milyon liralık yardımın 50 milyon Tl. sı genel bütçenin 33.118 transfer bölümüne konul
muştur. Yatırım tavanının 507,2 milyon Tl. sı olması halinde genel bütçeden yapılması icabeden yardım 188.(9 milyon Tl. sı olması gerekmek
tedir. 

VIII - Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 
Bankanın 1972 yılı faaliyet programı aşağıdaki şekilde özetiene'bilir : 
1. ipotekli krediler : 
Banka 1972 yılı ipotekli plasman programı için aşağıdaki limitleri tefrik etmiş bulunmaktadır. 
a) Yapı tasarrufu ikrazatı 125 000 000 Tl. 
<b) (Diğer ipotekli krediler (Mesken ve mes

ken dışı inşaat) 150 000 000 (Tl. 
e) Toplu konut yapacak kuruluşlar ve koope

ratifler 75 000 000 (Tl. 
d) İmkânları sınırlı tasarruf sahiplerine açı

lacak krediler 150 000 000 Tl. 

Toplam 400 C00 000 Tl. 
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Bu miktara bankaca yaptırılacak olan sosyal konutların satışı dolayıısiiyle ipotekli krediler ile '.karşılanacak olan takriben (1.51 000 000) lira
lık kredi de ilâve edildiğinde; 1972 yılında açılacak krediler toplamı 551 milyon liraya baliğ olmakta ve bu miktar yıl içinde tamamiylo kııllanı.-
labildiği takdirde takriben 20 930 vatandaşın kredilerden yararlanmasının sağlanacağı anlaşılmaktadır. 

2. Ticari krediler : 
1971 yılı iş programı ile ticari kredi işlemleri için mevduat kaynağından tefrik olunan limit 515,2 milyon Tl. idi. T. C. Merkez Bankasından 

limitler 277,5 milyon lira olarak öngörülmüştü. (.1971) yılında toplam 792,7 milyona, mevduattaki artışın talıminlerin üstünde seyretmesi dolayı-
siyle 50 milyon liralık ek limit tahsisi yapılmıştır.) 

Iı971 yılı toplamı 792,7 milyon liralık limitine karşılık 1972 yılında ,mevduat kaynağından tefrik edilen 700 milyona T. C. Merkez Bankası kay
naklarından sağlanacak 410 milyonun da ilâvesiyle 1.110 milyon liralık limit tahsis edilmiştir. 

1972 yılı limitlerinde mevduat kaynağından tahsis edilen limitteki büyük artış banka mevduat hacminin 1972 yılında açılacak yeni şaibeler 
dolayısiyle mevduat miktarının 2.150 milyon liraya ulaşacağı tahmine dayanmaktadır. 

3. Yatarımlar : 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 1972 yılı için aşağıda özet olarak belirtilen işleri programa bağlamıştır. 

Ticaret hizmetleri (Sulbe binaları) 11 950 000 Tl. 
Konut ve saire işleri 101 900 000 Tl. 
Turizm 6 000 000 Tl. 

Toplam 1119 850 000 Tl. 

Yulkardaki tabloda da görüldüğü üzere programın büyük kısmını ıkonut inşaatı teşkil etmekte, bu yolla da konut probleminin çözümünde kat
kıda bulunulmaya çalışılmaktadır. 

IV. BöLtMYE 

1972 ımalî yılı bütçe raporu, özeti 
Dlek ve diişünıceleırf : 
1958 ydında 7116 sayılı Kamunla kurulmuş bulunan İmar ve İskân Bakanlığının amjaç ve görevlerinin özetle; 
— Dengeli şehirleşmenin gerçekleşmesi ile kalkınmada bölgesel dengeyi, bölgeler aram gelişmişlik farkını azaltmayı, 
— Kentsel ve metropoliten yerleşmenin düzenli olmasını, 
—• Yeterli, dayanıklı, standart ve ucuz yapı malzemesi üretimini, 
—• ;Âfetlerdön en ıaz zararla (kurtulmayı ve âfet olduktan sonra en kısa zamanda yeniden yerleşme ve barınmayı, 
— Konut sorununu çözüme ulaştırmayı, 
Sağlamak gibi hususlar etrafında toplanmış olduğu göriilmüştür. 
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A). Hizmetlerin geüştirilmesi ve yaltırımlar : 
1971 malî yılı içerisinde bakanlıkça yapılan hizmetler ve yatırım uygulaması özetle şu şekilde olmuştur. 
a) Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü için; bütçenin 21.622 nci maddesi ile (3 250 000) TL; 21.711 nci maddesi ile de (4 300 000) Tl. ödenek 

öngörülmüştür. Bu ödeneklerle genel müdürlük; metropoliten alan nâzım plân çalışmaları ile organize sanayi bölgeleri yatırım öncesi çalışmala
rının gerektirdiği masrafları karşılamış ve uygulamıştır. 

b) Belediyeler Teknik Hizmetler Genel 'Müdürlüğü için; bütçenin 21.611 nci maddesi ile (4 894 000) TL; 22.811 nci maddesi ile (2 550 000) 
TL; 21.612 nci maddesi ile (1 106 000) TL; 22.611 nci maddesi ile (2 000 000) Tl. ve 32.100 ncü maddesi ile (20 000 000) TL verilmesi öngörül
müştür. Bu ödeneklerle genel müdürlük, bâzı büyük kentlerin harita yapımının gerçekleştirilmesi ile belediyelerin imar uygulama işlerini realize 
etmiştir. 

e) Mesken Genel Müdürlüğü için; bütçeden 22.780 nci madde ile (121 000 000) TL; 32.100 ncü maddesinden de (20 000 000) TL verilmiş 
ayrıca 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince Türkiye Emlâk Kredi Bankasından (30 000 000) TL; verilmesi öngörülerek yatırım tavanı 
(17.1 000 000) Tl. na çıkarılmıştır. 

Bu ödeneklerle genel müdürlük; ıslah ve imar plânı çalışmaları, harita alımı ile ilgili faaliyetleri, önleme bölgesi tesisi ve kamulaştırma çalışma
ları ile altyapı uygulamalarını program yılı sonuna 'kadar gerçekleştirecektir. 

d) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğüne 1971 yılı malî bütçesinin 21.711 nci maddesi ile (750 000) TL; 22.711 nci maddesi ile (4 500 000) Tl. ve 
23.612 nci maddesi ile (170 000) Tl. ödenek verilmiştir. 

Genel müdürlük bu ödeneklerle 1971 senesi programında yer alan yapı malzemesi iktisadi - sanayi plânlama hizmetleri ile yapı 'malzemesi sa
nayiini teşvik, teknik yardım, ve destek olma hizmetlerini uygulamaya koymuştur. 

e) Âfet İşleri Genel Müdürlüğünün 1971 senesi yatırımı (100 000 000) Tl. olarak tesbit ed:{j niş ancak Burdur ve [Bingöl'de meydana gelen 
deprem sebebiyle (363 431 000) 'Tl. ek ödenek verilmiştir. 

Ayrıca genel 'müdürlüğün Gediz ve çevresinde yapılan konut ve inşa atlarının müteferrik işleri için de (98 000 000) TL ödeneği bulunmaktadır. 
Âfet İşleri Genel 'Müdürlüğü bu ödenekleri; programında yer alan projeler ile deprem bölgelerinde programlanan işlerin yürütülmesi ve zama

nında bitirilmesi için kullanmıştır. 
f) Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü döner sermayeli bir kuruluş olarak faaliyet göstermekte ve program uygulaması geniş çapta, ofisin sermaye

sine mahsuben Maliye Bakanlığından tahsil edeceği ödeneğe bağlı bulunmaktadır. Genel Müdürlük bugüne kadar almış olduğu (17 000 000) TL öde
nek ile bâzı organize sanayi bölgeleri ve konut ve turizm bölgelerinde kamulaştırma işlerini gerçekleştirmiştir. 

g) İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1971 senesi için yatırım tavanı 431.8 milyon Tl. olarak tesbit edilmiştir. Banka bu ödenek ile progra
mında bulunan içmesuyu, kanalizasyon, enerji imar plânı, harita, turizm ve çeşitli yapı konularındaki proje uygulamalarını'% 100 oranında ger
çekleştirmiştir. 

h) Türkiye 'Emlâk Kredi Bankasının da 1971 senesi programında; ticaret hizmetleri, turizm ve konut inşaat işleri karşılığında (100 850 000) 
Tl. lık bir harcamanın yapılması öngörülmüştür. 



39 — İmar ve İskân Bakanlığı — 1020 — 

B) Yeni bütçe ile ilgili teklifler : 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin (A/ l ) , (A/|2), ve (A/3), cetvellerinde yer alan ödeneklerinin geçen yıllarla mukayeseli durumu şöyledir 

1970 1971 1972 
'Tl. Tl. Tl. 

(A/ l ) Ödeneği 39 756 571 9 379 840 73 022 940 
(A/2) Ödeneği 179 509 650 199 020 000 202 361 000 
(A/3) Ödeneği 16 917 901 40 040 002 41 299 701 

Tablodan da (anlaşılabileceği gibi; 
(A/ l ) tablosunu teşkil den cari harcamalar toplam olarak 1971 yılı ödeneklerine göre .(63 436 218) Tl. fazla ve (595 333) Tl. noksanı ile 

(73 022 940) T,l. 
(A/2) tablosunda yer alan yatırım harcamaları geçen yıl bütçesine göre (9 661 000) Tl. fazla ve (13 820 000) Tl. noksanı ile (202 361 000) 

Tl. 
(A/3) tablosunda görülen sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1971 ödeneklerine göre (1 282 899) Tl. fazla ve (1 523 200) Tl. noksanı 

ile (41 299 701) Tl. olarak tesbit edilmiştir. 
Bakanlığın 1972 senesi yatırını, ve transfer harcamaları ile ilgili proje faaliyetlerine ait bütçe ödeneklerinin genel müdürlükler olarak dağı

lımı şöyledir : 
,a) Nâzım plân çalışmalarının yürütülmesi ve metropoliten alan plânlarının yaptırılması ile organize sanayii bölgeleri yatırım öncesi çalışmala

rının gerektirdiği harcamaların karşılanabilmesi için Plânlamıa İmar Genel Müdürlüğüne (7 400 000) TL; 
b) Gelişme merkezleri olarak saptanan bâzı büyük kentlerin halihazır harita yapımı ile imar uygulamalarına ait altyapı çalışmalarınırı tahak

kuk için Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (15 350 000) TL 
e) Konut sektörü ile ilgili olarak altyapı tcfislerinin yapılması, bâzı ıslah ve önleme bölgelerine ait projelerin gerçekleştirilebilmesi için Mes

ken Genel Müdürlüğüne (159 761 000) Tl. 
d) Yapı malzemesi ile ilgili 'araştırmaların yapılması ile standartların hazırlattırılma sı, ayrıca bu konularda uygulaması başlamış olan mer

kez lâboratuvarı ile ilgili proje çalışmalarının yürütülebilmesi için Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğüne (5 850 000) Tl. 
e) 1971 senesinde ele alınmış olup, yarım kaliuş projelerin yürütülmesi ve âfeti önleyici tedbirlerin alınması ile âcil yardımlar karşılığı ola

rak kullanılmak üzere Âfet İşleri Genel Müdürlüğüne (55 000 000) Tl. 
Vörilmaştir. 
Öncelikle metropoliten ve gelişme merkezlerinle konut, sanayi ve turizm bölgeleri kamu tesisleri için arazi ve arsa satmalımı işlerinin gerçek-

leştiriLmesd amaeiyle sermayesine mahsuben Maliye Bakanlığı bütçesinden Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne (10 000 000) Tl. ayrılmıştır. 
Mahallî idarelerimizden belediyelerin su, kanaizasyon, elektrik, harita, imar plânı ve çeşitli yapı hizmetleri ile ilgili olup, 1971 programından 

devreden projelerin 1972 senesi içerisinde yürütülebilmesi için İller Bankası Genel Müdürlüğüne ı(427.2) milyon 'Tl. lık bir yatırım tavanı veril
miştir. 
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Ayrıca konut sorununun çözümünde özellikle bir finansman kuruluşu olarak faaliyet gösteren Türkiye 'Emlâk Kredi Bankasının 1972 senesi 
programında da (119 850 000) Tl. lık bir harcama yer almış bulunmaktadıır. 

C) Dilek ve ıdüşünoeletf : 
İmar ve İskân Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçe teklifinin haazırhğı dolayısiyle yaptığımız inceleme sonuçları bu raporun çeşitli bölümlerinde 

açıklanmış olmakla beraber bâzı hususlar hakkındaki dilek ve düşüncelerimizi aşağıda sunarak, yıu-t çapında önemli hizmetleri sorumluluğu al
tında yürütmekte olan bakanlığa Bütçe Komisyonu çalışmalarında yardımcı olmayı görev saymaktayız. 

1. Bakanlığın ve bakanlığa bağlı kuruluşların ayrı ayrı binalarda dağınık bir durumda (kira ile oturduğu ve hizmetlerini bu yerleşim düzeni 
içerisinde devam ettirmek zorunluluğunda olduğu görülmüştür. Bu durum bakanlık bütçesine bdır hayli külfet yüklemekle beraber aynı zamanda 
hizmet akımını da zorlaştırmaktadır. Bu nedenle esasen arsası temin olunmuş bulunan bakanlık binasının projesini tekemmül ettirmıek üzere 
(500 000) liralık bir ödeneğin, bütçenin 21.000 nci bölümünün etüt ve proje giderleri maddesine ilâvesini temenniye şayan buluruz. 

2. Özellikle âfet bölgelerindeki şantiyelerde hizmetin yürütülmesi ve programlanan zaman içerisinde bitirilebilmesi için lüzumlu teknik perso
nelin temini ve istihdamı konusunda karşılaşılan güçlüklerin önlenebilmesi amaeiyle ; 

Bakanlığın kuruluş kanununa ek bir madde ile teklif edilen «(Sözleşmeli Personel İstihdama» ile ilgili maddenin biran önce Meclislerden geçe
rek kanunlaşmasını gerekli görmekteyiz. 

Ayrıca teknik personelle ilgili yan ödemelerin yapılabilmesi ve iş gücü, iş riski gibi zamların ödenebilmesi bakımından bu konu ile ilgili kanun 
çıkıncaya kadar Hükümete kararname ile uygulama yetkisinin tanınmasını olumlu görmekteyiz. 

3. Programda yer alan projelerin uygulanmasında büyük önemi olan tetkik seyahatleri için bugün yürürlükte bulunan 6245 sayılı Harcırah 
Kanunu yetersiz kalmakta ve günün şartlarına uymamaktadır. Bu nedenle kanunun ödemeler bölümüyle ilgili maddelerinin değiştirilerek gü
nün şartlarına uydurulmasını zorunlu görmekteyiz. 

4. Konut maliyetlerini ucuzlatma konusunda en önemli ıctken olan konut yatırımlarında <% 60 - 70 onanında payı olan yapı malzemesinin bol, 
ucuz ve kaliteli üretimi için yapı malzemesi sanayiinin teşviki, bu itibarla da bir sanayi teşvik fonu teşkilinde veya finansmanının diğer yollardan 
sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi ile yapı malzemesi sanayii müteşebbislerine vergi iadesi, yatırım indirimi, gümrük taksitlendiril-
nıesi konularında âzami kolaylığın sağlanarak teşvik edilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Ayrıca konut sektörünün temel -maddelerinden olan demir, çimento ve kereste gibi maddelerin fiyatlarında bir indirme, yapılmasını inşaat 
sektöründeki yatırımları hızlandırması ve bu sahadaki istihdam seviyesini olumlu yönde etkilemesi bakımından temenniye şayan görmekteyiz. 

5. İller Bankası mahallî idarelere yardım yapan ve faydalı olan bir müessesedir. Yurt çapında olumlu faaliyetlerine devam etmekte ise de ge
lir teknik personel noksanı bankanın görevlerini lâyıMyle yapmasını engellemektedir. İller Bankası kaynaklarının süratle geliştirilniıesi ve böyle
ce yurdun her köşesine, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde hizmet götürülebilmesinin sağlanması ve yatırımlarının genel bütçeye yük olmadan 
gerçekleştirilmıesi için, 5237 sayılı Belediye G-elirleri Kanunu yerine ikame edilmek üzere hazırlanmış bulunan yeni tasarının biran evvel ve beledi 
yeler fonu ile ilgili maddelerin Hükümetçe sevk edilen şekliyle aynen kanunlaştırılması lüzumuna değinmekte fayda görmekteyiz. 

6. 1972 yılında İller Bankasına tanınan yatırım 1971 yılından intikal eden eldeki işlerin devamına imkân verecek seviyede olmadığı tesıbit edil
miştir. Programdaki işlerin biran evvel halk hizmetine sokulabilmesi için bunların normal şartlarda devamını sağlamak üzere yatırım tavanının 80 
(milyon Tl. sı daha artırılması uygun olacaktır. ı 
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7. Memleketimizde fevkalâde önem kazanan çevre sağlığı sorunlarının süratle halli bakımından, yurdumuzda bu konuda faaliyette bulunan 
bir kuruluş olan İller (Bankasının yıllık yatırım programlarının, bu sorunun çözümlenmesine imkân verecek düzeyde tesbiti, şayanı tavsiye bu
lunmaktadır. 

8. (Gecekondu fonuna katılma payı olarak 775 sayılı Kanunun 14/b maddesi uyarınca çıkarılan kararname ile 'Türkiye Emlâk Kredi 'Bankası
nın bu fona 151,5 milyon lira yatırmış olduğu ani aşılın aktadıır. Diğer yandan bankanın son yıllarda bütün fonksiyonlarını - Ödenmemiş sermaye
den tahsilat yapılmadığından - yabancı kaynaklanyle (Mevduat) yürütmek durumunda kaldığı görülmüştür, öz kaynaklarının tamamı bağlı de
ğerlere (iSabit kıymetler, iştirakler) tahsis edil'niş bulunan banıka taılebedilen 151,5 milyon lirayı yabancı kaynak genişlemesinden karşılaınıak 
zorunda kalmıştır. - Mevduatın % 9 direkt maliyeti göz önüne alındığında 151,5 milyon lira faizsiz bu katılma payının bankanın giderlerine ortala
ma 18,5 milyon lira eivannda bir yük bindirdiği söylenebilir. Verilen faizler arasında maliyet olarak ödenen bu asgari 18,5 milyon liralık kaybın 
440 sayılı Kanunun anaespirisi ve 24 ncü maddesi hükmü uyarınca bütçe yoluyla karşılanmasını zorunlu görmekteyiz. 

9. Türkiye Emlâk Kreıdi Bankasının mevcut kaynaklarının desteklenmesi yönünden banka sermayesinin Hazinece ödenmemiş kısmının öden
mesi işinin çabuklaştırılarak bir programa bağlanması, mevduat munzam karşılığına ilişkin banka borcunun 1972 yılında banka sermayesine mah
suben yapılacak tahsilatla karşılanması suretiyle tediyesinin, bu mümkün olmadığı takdirde 5 yılda tasfiyesi için bankaoa satınalınmış bulunan 
Devlet istikrazı tahvillerinin likidite .edilmesinin 'Türkiye Emlâk Kredi (Bankasınca yürütülen hizmetleri daha olumlu yönde etkiliyeceği kanaa
tindeyiz. 

10.1211 sayılı T Al Merkez .Bankası Kanununun 40 . Maddesinin İ l / a bendindeki « T Al Merkez Bankasına yatırılacak munzam karşılık
ların en çok !% 20 si bankaca tesbit, Yükseik Plânlama Kurulunca uygun mütalâa ve Bankalar K ı r ulun e a teshil, Yüksek Plânlama Kurulunca uy
gum mütalâa ve (Bankalar Kurulunca tasvib edilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis edilebilir.» 

Hükümde öngörüldüğüne; paralel bir şekilde, Ziraat (Bankasının zirai f inansın anılarında olduğu gibi, 'Türkiye Emlâk. Kredi Bankasının konut 
finansmanlarına ela belli oranda tahsis yapılması için 1211 sayılı Kanunun ilgili maddesinde değişiklik yapılmasını olumlu ve faydalı görmekte
yiz. 

11. (Bakanlığın hizım,eıtlerini yürütebilmek için kiralanmış bulunduğu binaların yıllık kira tutarı 1971 senesi bütçesinde ı(o 176 945) TL olarak 
tesbi/t edilmiş ve gerekli ödenek bütçe faslına konulmuş ve sarf edilmiştir. 

Ancak 1972 sıenesi için bütçeye teklif edilen aynı miktardaki kira giderlerinden (477 742) Tl. bir kısıntı yapıldığı tesbit edilmiştir. Yapılan 
bu kesinti'; Bakanlığın daha önceki senelerde mukavele ile bağlandığı hizmet binaları ile ilgili bulunduğundan, verilmemesi halinde bakanlığı ge
rek bâzı binaların tahliyesi ve gerekse hizmetin aksatılması gibi güç durumlara sokacaktır. 

Ayrıca; Bakanlık Yapı Malzemesi Oeneıl Müdürlük teşkilâtının Ankara'ya 10 ucu Km. mesafede bulunan lâboratuvar tesislerinin yanına ta
şınmış olması ve bakanlığın elinde teşkilât personelini hizımet binalarına götürüp getirecek otobüsün bulunmaması büyük müşkülât yaratmaktadıır. 

Bu sebeple gerek (477 742) Tl. lık kira farkının karşılanabilmesi, gerekse Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü için şehir merkezinde münasip 
bir binanın Ikiralanalbdlmesi için bütçenin bu faslına (600 000) 'Tl. ilâve bir ödeneğin konulmasının zaruri olduğunu belirtmek isteriz. 
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12. Birinci Beş Yıllık 'Plânda kamu arsalarının tek eklen yönetiminin sağlanması amaciyle kurulması öngörülen Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
Kanununun 5 nci maddesinde; genel müdürlüğün döner sermayesinin 10 yılda (250 000 000) Tl. olacağı belirtilmişken; 1970, 1971 yılı Bütçesin
den ofise tahsis edilen (55 000 000) Tl. dan bugüne kadar ancak (17 000 000) Tl. tahsil edilebildiği öğrenilmiştir. Diğer yandan «Arsa Stoku» gibi 
bi r hizmetin geniş finansman imkânlarını gerektireceği göz önünde bulundurulacak olursa; genel müdürlüğün bu finansmıan imkânsızlığı içerisin
de kanunla tâyin edilmiş bulunan görevlerini yerine getirmiyeeeği aşikârdır. 

Bu nedenle hiç olmazsa Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın senelik dilimleri içerisinde aksatılmadan bütçeye konacak yeterli ödenek mik
tarı ile ofisin sermayesinin tamamlanmasını genel müdürlüğün yüklenmiş bulunduğu görevlerin mahiyeti bakımından temenniye şayan görmek
teyiz. 

13. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türlüye Büyük Millet Meclisine sevk edilen ve deprem sebebiyle meydana gelcec-k âfetlerde kul
lanılmak üzere T. C Merkez Bankasındaki bir fonda toplanması öngörülen son tekel maddelerine yapılan zamlarla ilgili kanun teklifinin biran 
evvel Meclislerden geçirilerek kanunlaşmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

Raportör Raportör 
Afyon iSenatörü 'Gaziantep 'Senatörü 
K. Karaağaçhoğlu 8. Tanyeri 
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Maddo Ödeneğin çeşitli 

(A/ l ) CAEİ E AHC AMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

12.100 

12.250 
12.260 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

AYLIKLAR 
Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
işçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

12 000 

1 

3 000 002 

3 000 
731 

250 
20 
20 
200 
1 

240 

1 
1 

000 
503 

000 
000 
000 
000 
500 
1 

000 

1 

12 000 

4 957 411 

12 000 

51 843 834 

5 850 002 

1 
1 

5 850 000 
8 440 853 

225 000 
18 000 
18 000 

2G3 3G2 
1 350 

7 258 140 

5G7 000 

90 000 

12 

67 703 

0 

9 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 tş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kajbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 1 225 901 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 28 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 300 000 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 4 700 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 450 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.834 Kurs yolluğu 200 000 

27 001 

1 
27 000 

1 542 241 

23 
425 

3 

637 

206 

800 
000 

400 

500 

550 

27 001 

1 
27 000 

1 542 241 

23 
425 

3 

637 

206 

800 
000 

400 

500 

550 
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'jüJüra Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 529 700) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETÎM YOLLUKLART 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.871 Yurt dışı staj ve öğretim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.884 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 284 701) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLl ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 1026 — 

1972 yılı içim 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplanış Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 700 3 995 3 995 

37 500 31 875 31 875 

127 500 144 500 144 500 
36 000 28 900 28 900 
37 500 3(5 720 30 720 

1. 

740 001 

200 000 

120 000 

75 000 
25 000 
300 000 

1 
20 000 

4 875 640 4 983 153 5 460 895 

221 

127 

72 
29 
382 

000 

500 

250 
750 
500 

858 500 858 500 

221 

127 

72 
29 
382 

000 

500 

250 
750 
500 

25 500 25 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt ve işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

392 079 

90 
20 
270 
2 
9 

000 
000 
000 
679 
400 

395 000 

110 000 
285 000 

171 615 

8 500 

163 115 

3 176 945 

1972 ydı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

546 550 

170 000 
21 
340 
2 
12 

250 
000 
550 
750 

17 000 

654 500 

187 000 
467 500 

207 400 

8 500 

198 900 

2 699 203 

546 550 

170 000 
21 250 

340 000 
2 550 

12 750 

17 000 

654 500 

187 000 
467 500 

207 400 

8 500 

198 900 

3 176 945 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİI )ERLERÎ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 neu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLERİ 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

0 İe fuar ve sergiler giderleri 

— 1028 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istemem Komisyonca İcalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

250 002 237 152 237 152 

000 1 700 1 700 

248 000 235 450 235 450 

190 000 
58 000 

87 002 

178 500 
56 950 

86 701 

178 500 
56 950 

86 701 

47 001 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri 

TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1029 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 'Lira Liraı Iüra 

52 700 52 700 

40 001 

40 000 
1 

' 

12 000 

4 957 411 
4 875 640 
250 002 
87 002 

10 182 055 

34 001 

34 000 
1 

12 000 

67 703 934 
4 983 153 
237 152 
86 701 

73 022 940 

34 001 

34 000 
1 

12 000 

67 703 934 
5 460 895 
237 152 
86 701 

73 500 682 
' 
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Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.621 203 sayılı Kanun gereğince harita aiım ve 

yapım işlerinin gerektirdiği giderler 
(Harita - Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğü bütçesine Maliye Bakanlığınca ak
tarılır.) 

21.622 20 . 7 . 1965 giin ve 6/4970 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı gereğince İstanbul, İz
mir, Ankara nâzmı plânlarının yaptırıl
ması için gerekli giderler. (Bu tahsisat ti
ler Bankasına aktarılır.) 

21.623 Üç adet bölge gelişme merkezi ile Adana, 
Bursa, Elâzığ, Erzurum ve Samsun met
ropoliten alan plânlarının yaptırılması 
için gerekli giderler (7116 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesi (A) fıkrası ile 9 ncıı 
maddesi (A) fıkrasında belirtilen görev
lerin ve 2 nei Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında işaret edilen ilke ve tedbirlerin ye
rine getirilebilmesi için gerekli giderler 
(Sarf şekli1 îmar ve iskân Bakanlığınca 
tesbit edilmek suretiyle İller Bankasında 
açtırılacak hesaba devredilecektir.) 

9 250 000 

4 894 000 

14 550 000 

106 000 

3 250 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca ka/bul. edilten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam." 
Lira Lira Lira Lira 

10 570 000 

12 620 000 

3 830 000 

10 570 000 

3 830 000 

12 620 000 

340 000 340 000 

3 200 000 3 200 000 

3 200 000 3 200 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KONUT SEKTÖRÜ 
21.711 Etüt ve proje giderleri 

0 Belediye teknik personel eğitim merkezi 
etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TURİZM SEKTÖRÜ 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(7116 sayılı Kanunun 2 nci maddesi (A) 
fıkrası ile 9 ncu maddesi (ü) fıkrasında 
belirtilen görevlerin ve 2 nci Beş Yllık 
Kalkınma Plânının ilgili ilke ve tedbirle
rinin yerine getirilmesi için altyapı yapıl
ması, yes.il alanların düzenlenmesi, yurdun 
muhtelif yerlerindeki tarihî ve turistik 
eserlerin etrafının açılması, civarının 
düzenlenmesi ve imar plânlarının öngör
düğü önemli tesislerin yapımı amacı ile 
bölge plânlama çalışmaları sonunda tesbit 
edilmiş olan belediyelere yardım (Sarf 
ve tahsis şekli İmar ve İskân Bakanlığınca 
tesbit edilmek şartiyle İller Bankasına 
açtırılacak hesaba devredilecektir.) 

— 1031 — 

1972 yüı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe üstlenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 050 000 2 050 000 2 050 000 

250 000 

191 800 000 188 161 000 188 161 000 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

http://yes.il
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.711 Yapı, tesis: ve büyük onarım giderleri 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 

7269 saylı Kanunun 33 ncü maddesi gere
ğince (Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
yatırılacak paralar) 

22.780 775 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 
(a) fıkrası gereğince (Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasındaki fon hesabına devredi
lecektir.) 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.81.1 Eğitim merkezi yapım giderleri 

23.000 MAKİNA. TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM. 
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMET SEKTÖRÜ Kesini toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve İniyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.711 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe isteneni Komisyo'nca feafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptlaımı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

187 500 000 184 661 000 184 661 000 

4 500 000 3 700 000 3 700 000 

62 000 000 55 000 000 55 000 000 

121 000 000 

2 300 000 

170 000 

170 000 

170 000 

125 961 000 

1 500 000 

480 000 

400 000 
80 000 

1 100 000 

1 580 000 

125 961 000 

1 500 000 

480 000 

400 000 
80 000 

1 100 000 

1 560 000 

170 000 
1 100 000 1 100 000 



İskân Hakanlığı — 1033 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hü'küımetçe Msenen Komisyoni'ca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

HTÜT VE PROJEGİDERLERİ 
Bölümü toplamı 14 550 000 12 620 000 12 620 000 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 191 800 000 188 161 000 188 161 000 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 170 000 1 580 000 1 580 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 206 520 000 202 361 000 202 361 000 



imar ve iskân Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yık için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

I - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 40 000 000 41 000 000 40 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli 
(33 800 000 lira T. Emlâk Kredi Banka
sındaki1 fon hesabına devredilecektir. 
7 200 000 lirası 7116 sayılı Kanunun 
2 nci! maddesi (A) fıkrası ile 9 ncu mad
desi (D) fıkrasında belirtilen görevle
rin ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın ilgili ilke ve tedbirlerinin yerine ge
tirilmesi için bölge plânlama çalışma
ları sonucunda tesbit edilmiş olan bel
delerin İmar Plânlarının uygulanması
nı, sağlamak üzere belediyelere yardım 
(Sarf ve tahsis şekli İmar ve İskân Ba
kanlığınca tesbit edilmek şartı ile İller 
Bankasında açtırılacak hesaba devredi
lecektir.) 40 000 000 41 000 000 40 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemem Komisyonca kabul edilen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira Lira 

77 - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

SAĞLIKLA İLGİLİ DİĞER GİDERLER 
0 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 İmar ve İskân Bakanlığı Memur ve Müs
tahdemleri Tutum ve Muavenet Sandığı
na (Memur ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda kullanılmak üzere) 

of).720 Ankara Belediye İmar Müdürlüğüne yar
dım 

10 00G 

20 000 

1 500 001 

1 500 000 

10 000 6 800 6 800 

1 520 001 

6 800 6 800 

282 900 1 282 900 

282 900 

282 900 

1 282 900 

282 900 

1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 
3,5.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
KAMULAŞTIRMA VE SATJNALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

10 001 

1 
10 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

10 001 

40 

1 

41 

000 000 
10 000 

520 001 
10 001 

540 002 

10 001 

10 000 

10 001 

10 001 

10 001 

41 000 000 
6 800 

282 900 
10 001 

41 299 701 

10 
1 

000 

40 000 000 
6 800 

1 282 900 
10 001 

41 299 701 
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20 —. Köy işleri Bakanlığı — 1038 — 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

G 1 R t Ş 

Kıöy İşleri BaikanJİığı, köy ve köyliiUciTJmüzinı hızla kalkmduTıkmılarını sağlamak amaeiyic, 4951 sayılı Kanuna dayanılarak 25 . 12 . 1:963 tarihin
de kurulmuştur. 

Baikamlığm görev ve kuruluş esasları üzerinde yapılanı oilddi ve detaylı araştılımalardan sonra, 1(5 . 7 . 1964 tarih ve; 6/3349 sayılı Kara'maiıne 
ile aşağıda belirtilen Kuruluşlar Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış ve bu tarihten itibaren Bakanlık fiilen hizmet sönmeye başlamıştır. 

Köy İşleri Bakanlığına başlangıçta bağianmışolan kuruluşlar şunlardır : 
1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, Köy kadınları Gezici Kumlan ve Erkek Gezici Kumları : 
2. -— Baıyındıırblk Bakanlığıma bağlı Karayolları Geneli Müdürlüğünün köy yolları kuruluşu : 
3. — Tanım Bakanlığına bağlı Ev Ekonomisi hizmeti kuruluşları, Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Köy Kalık umma Dairesi ve Topaksu 

Genel Müdürlüğü, 
4. —. Sanayi Bakanlığına bağlı Küçük Sanatlar Dairesi (Şehir ve kasabalardaki küçük sanayi işleri ve eksanatları ile ilgili kuruluşlar Sanayi 

Bakanlığında kalmıştır) 
5. — Enerji ve Talbiî Kaynaklar Balka.nlhğma bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün İçnıe^uları Dairesi ve Elektrik İşleırii Etüd İdaresinin 

Köy Elektrifikasyonu servisi : 
6. — İman- ve İskân Bakanlığına bağllı Mesken İşleri Genel Müdürlüğümün Köycülük Dairesi, Tıoprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü : 
7. — Devlet Plânlama Teşkilâtı bünyesindeki Toplum Kalkınması Grupu; 
Halk Eğliltimi Genel Müdürlüğü, Köy Kadınları Gezici Kursları ve Erkdk Gezici Kımslan ile Hv Ekonomisi hizmetleri bilâlıara Bakanlar Kuru

lu karariyle, geldikleri BakanlMara iade edilmiştir. 
Köy İşleri Bakanlığının Yüksek Meclislerce kabul edilen Kuruluş ve Görev Kanununda etraflıca belirtildiği ü«ere görevleri özet olarak şöyle 

sıralanabilir. 
1. — Köysel temel altyapı tesislerini yapmak, 
2. — Köylünün kendi sorunları etrafında örgüt 1 eşmelerini sağlamak, bu örgütleri teknik ve malî yönlerden desteklemek, 
3. — Toplum kalkınması uygulanmısmı geliştkımek, yaymak, 
4. — Köy kalkınması amaeiyle kırsal plânlamalar yapmak, 
5. —• Köye giden hizmetler arasımda koordinasyonu sağlamak, 
Bu hizmetleri görmek üzere Bakanlığın merkez teşkilâtı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 
1. — Müsteşarlık 
2. — Özel Kalc<m Müdürlüğü 
3. — Bakanlık Müşavirliği 
4. — Teftiş Kurulu Başkanlığı 
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Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 

5. — Hukuik Müşavirliği 
6. — Tetkik ve Plânlama - Kootrldinasyon Kurulu Başkanlığı 
7. — Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğü 
8. — Yol, içme suyu ve elektrik işleri Oenel Müdürlüğü (YSE. Genel Müdürlüğü) 
9. — Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama işleri Genel Müdürlüğü (TopraJksu Genel Müdürlüğü) 
10. — Köy Araştiiran-a ve Geliştirrmıe Genel Müdürlüğü 
11. — Basın - Yayın ve Halkla İlişikliler Dairesi Başkanlığı 
12. — İdari ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
13. — özlük işleri Dairesi Başkanlığı 
Raporda, uygulayıcı Genel Müdürlüklerin Kuruluşları, görevleri, bugüne kadar yaptıkları hizmetler ile 1972 yılı programları ve bütçe teklif

leri ayrı ayrı beliritiürmştir. 

Köy işlenil Ualkanüığı 1972 malî yıllı taifece 
ıteklfiı özeti 

Oari Yati'nımı Sermaye Teş. Tıopkıın. 
Harca. Harca.. ve Trams, Harca-

Tl. Tl. Tl. Tl. 

Bakanlık merkezi idare har
camaları 9 161 108 150 012 9 8/11 120 
Köy yolu, içme' suyu ve köy 
elektrıfi. 150ı 194 083 478 675 000 79 431 132 708 300 215 
Zirai sulama ve toprak muha. 
İşi. 84 400- 695 404 725i 00» 3 399 113 492 583 808 
Köy araşitırma ve geliştirme İşli. 13 74li 662' 10 '000 000 13 160 400 36 903 062 
Toprak fek ân İşi. 66 696 670 24 774 000 12 394 005 103 864 675 

Toplam 324 208 218 918 174 0O0 108 534 662 1 350 911 880 
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Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

YOL, SU VE ELEKTRİK İŞLERİ (YSE) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 

BÖLt)M : I 
1. Kuruluş : 

YSE. Genel Müdürlüğü Köy İğleri Bakanlığı bünyesinde Köy Yollan Dairesi, Iemasuları Dairesi ve Köy Elektrifikasyonu dairelerinin bir-
1 eştiri'Umesi suretüyle 1 . 7 . 1965 'tarih ve 6611 sayılı Bakanlık onayı ile kurulmuştur. 

1. 1. — Merkez TeişkilâJtı : 
— Köy Yolları Dairesi Başkanlığı 
— İçnıesulla'rı Dairesi Başkanlığı 
— Köy İşleri Elektrifikasyonu Dairesi Başkanlığı 
— Etüt ve Plânflamıa Dairesi Başkanlığı 
— Makiinia v>e İlkmât Dairesi Başkanlığı 
— İdari ve Malî İşler Dairesi Başkaülığı 
— Munakafbe Kurulu Başkanlığı 
— Hukuk İşleri MüdürJiüğü 
— Savunımıa Sekreterliği 
—• Perlsoınel Müdürlüğü 
—• Organizlaısyon vö Metot Müdürlüğü 

itoitelle'riınjdıen ibarettir. 
1.2 — Taşra Teşkilâtı < 
16 ildeki YSE. bölge müdürlükleri ile 67 ildeki YSE. il müdür!ilklerinden ibarettir-
•GÖretvlıeri : 
Köylerin yol, içme suyu ve elektrifikasyon niameitleıitnin; 
— Envanterlerini ve uzun vadeli plânlarını, 
— Etüt ve projelerini, 
— Yıllık programlarını, 
— Programların icrasını, 
— Lüzumlu ımaüiaeme1, yedek parça ve makin'aların teminini, 
— Yapılan işlerin murakabe ve kontrolünü yapar. 
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Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğü 

BÖLÜM : II 
Metvznat : 
1. Köy yoılıi yapımında mevztııaft : 
— 442 sayılı Köy Kamunu, 
— 5539 sayılı Kanayöllan Gene1! MiMürliiğü Kuraluş ve Görevlen' hakkındaki Kanun, 
— J3 . 8 . J9Ö2 tarih ve 6/279 sayılı kararnaime, 
ÇKöj Yolları Yapım ve Bakını Yönetmeliği) 
— 24*90 sayılı Aıtırnı'a, Eksiltme ve İhale Kantmu. 
2. Köy İemesulari: yapımımla. mevzuat : 
— 6200 sayılı DSİ. Teşkilât Kanunu, 
— 7478 sıayıh Köy İç/mesul an hakkında Kamın, 
— ]78 sayılı Askerî Garnizonların İc^ne'suları hakkında Kanun. 
3. (Köy ele'ktrifikasyonunıda mevzuat : 
— 2819 sayılı E. İ- E. Kanunu, 
— 2805 sayılı Etibank Gen<el Müdürlüğü Ku ruiuş Kanunu, 
— KM2 sayılı TEK. Kanunu. 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

(1 

— 1042 — 

BÖLÜM : III 

3 . 1971 itibariyle) 

Envanter durumu : 
—- Köy a d eri i (Muht a r! ı k) 
—• Müstaki l yerlerim ünitesi (Köy, maJhaÜe, 

olba, mezra, 'koni. v. s.) 
Köy yolları durumu : 
— Köy yolları şeibelke tûl'ü 
—• Yapıl mı ş kapl a m a 11 köy yol u 
—• Val»:uz yazın geçit veren tesviyeU köy yolu. 
— İJz veya, pa t ika köy yolu 
— Kaplamal ı yolu mevcut köy nidekli 
'Köy içmesuları durumu : 
—- Toplam, yerleşim. ünitesi saıyNi 
— i'jjçnı es uyu yeterli olan. ünite 
— İçme!.su.yu yed ersiz olan üni te 
— îçrıLC'suyu butumımıyan ünite 
3. Köy (elektrifikasyon durumu : 
— 'Toplam köy adedi 
— Elektriği mevcut köy adedi 
— 'Elektriksiz köv a'dcdi 

.877 

f»5 ';{ i 

m 
ÖT) 

•'11 
8o 

•m 

• « ; " ) 

:r> 
l:i 
no 

• ) • • } 

.12 

(»&:> 
4:9.7 
-İKİO 

00'8 
'772 

'277 
8i) ö 
(184 
,208 

İ877 

02 L 

Km. 
» (*) 
» 
>;• 

Ad. 

K i n . 

» 
. » • 

» 

( * * ) 

(''-'•) il yollarına devredilen 700 Km. hu miktara dâhil -değildir. 
(**) 1 . 1 . 1972 'tarihi itibariyledir. 
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Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

BÖLÜM : IV 

Birinci 7) Yıllık Plân dönemi ile İkinci Peş Yıllık Plân. döneminin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüueü dilimini teşkil eden 119(08, 19169, 1970 ve 
119711 yıllarında yol, sn ve ele'kitrik yaaırınıîarı için »mel bütçeden ayrılan ödemekler ve yapılan Mzn netler : 

r ı l l a r 

mm ( 
d 1903 
H964 
ai9ior> 
11966 
.119167 

mm 
11969 

'11970 

OTJ 
(2> 

'Köy yo'i 

Ver. İnden. 
(îooo m.) 

1 kadnr 
15 000 
•85 ,826 
98 :îl(>0 

\m -rm 
1!?8 360' 
2.12 69İ3 
407 109 
414 148 

407 888 
(2) 

İn 

Yapım 
(Km.) 

illi; 382 
1 629 
•5 47 1 
4 <:m 
6 041' 
4 İİ9İ9 
f> 774 
7 848 
7 820 
1(1!)' 

-6 (100 

m 

İçme 

Ver. öden. 
i i 1000 T l ) 

86 500 
915 000 

172 000 
182 500 
200 300 
25<) T 80 
307 08:: i 
325 713 

m> 330 
12) 

suyu 

Y; 
iiini t 

i p i 

e ı 
111 

ıdedi 

13 823 
'954 

il 2114 • 
'2 11912 
2 000 
2 800 
3 600 
4 330 
4 382 

4 200 

m 

Ver. 
(.1000 

öd. 
Tl. 

10 
117 
20 
20 
77 

1:32 
97 

75 
I 

Elek 

) 

— 
000 
Ö00 
000 
'500 
ooo 
000 
406 

000 

Î2) 

t r ik 

Yapını 
köy adedi 

250 
— 
— 

a 02 
Vİ®+ 
350 
778 

m 
832 

670 
(3) 

(1) 1970 yüında 8 520 Km. \köy yolu yapılmış olup, hunun 700 \Km. »si il yollarına devredilmiştir. 
(2) Geçici rakamlardır. 
Yıllar itibariyle 'artan ödeneklere paralel olarak hizmetlerde de meydana gelen artış memnuniyet vericidir. Ancal-, 1971 yılında cdınan ödeneklerden 

(17 i) milyon lira, 1970 yılında alman makinaların navlun ve fjümrükleri ile horu fabrikalarına -ve köprü muta (dikitlerin e borç olarak ödenmiştir. 
(3) 1.1.1972 itibariyledir. 
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Birinci Beş YıUılk Plân dönemi ile îkinci Beş Yıllık Plân. 'döneminin Ibirirıei, ikinci, üçüncü ve 'dördüncü dilimini tenkil eiden 19108, 1069, 1070 vo 
l'97l yıllarında yol, su ve elektrik 'hizmetleri için il özel idare bütçelerinden ayrılan ve halik tarafından yapılan yardımlar : 

Köy yolu İçjmesuyıi! Elaktrik 

Halk 
özel-M.. ikatılıınıı özel İd. Halk'katibim özel id. Halk kaltılınu 
yardımı Ç1Ö00 Tl.) yardımı (İİIÖ00 Tl.) yardımı nakit 

Yıllar 

d » 
mm 
1İ9IÖ5 

\wm 
01967 
11968 
111909 
'J!9>70 
;iİ9'7!l' 

C2) 

(1000 Tl.) 

İİO 998 
20 mı 
45 778 
73 <61<2 
912 777 
m ooo 

OJlil' '805 
ıU28 7ı89 
11115 8188 

•m 

4 191612 
16 '9160 
7 (3011 

1112 000 
•20 000 
25 000 
'118 8412 
22 049 
30 000 

• (ıl'OOO Tl.) 

— 
— 

2 000 
e aoo 
8 400! 

118 000 
tl'5 340 
m loş 
m TO2 

en 
10 €00 
:i!2 .800 
m ooo 
!3İ2 5O0 
40 000 
f>7 487 
912 767 

Ü0'5 662 
190 000 

(11000 Tl.) 

2 000 
Ilı 000 
1 1200 
3 '600 
'5 1200 

114 000 
m !2İ:U2 
30 070 
:2i1 Iİ44 

(1000 Tl.) 

3 İ500 
5 000 

10 000 
10 000 
52 000 
(18 690 
75 928 
20 000 

(i) Nakit ve {işçilik toplamıdır. 
(2) Geçici rakamlardır. 
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BÖLÜM : V 

1971 yılı jçalışmaları : 
İkinci 5 Yıllık Plân döneminin dördüncü dilimini teşkil eden 19TL yılındaki YSE hizmetleri için Devlet Bütçesinden verilen ödenekler şöyle

dir : 
1. Köy yolları : 
1. 1 — Devlet İBütce'sinicieH yerilen ödenekler (Tl.) : 

Cari güderler (Balkım ve İd. Gid. hariç) 1 121 165 
Bakım ve idame giderleri 47 200 596 
Etüt ve proje giderleri : 3 500 000 
Yatırım güdenleri (x) : 34:] 000 000 
IMakina ve teçhizat alımları < 195 500 000 
Borç ödemeleri ve transfer harcamaları : 4 566 134 

Toplam ;: 494 887 895 

(x) Ek ödenekler dâhil. 
1. 2 — Yapılan işler : 
Yol bakımı 
Y/öl yap um ı 
a)' Kapl amali 
(1))! Te'sviyeli 
(•)• Köprüler 

55 497 Km. 

6 000 Km. 
12 840 Km. 

96 Adet 

1. S — Köprü çalışmaları (10 metreden büyük) : 
Türkiyenin topoğrafik durumunun arızalı, dere vo akarsularının bol olması, yapılan ve yapılması plânlanan köy yollarının yaz - kış geçit verir 

hale getirilebilmesi, fazla miktarda köprü yapımını zorunlu kılmaktadır. 
Bu konuda her yıl 3 000' i bulan vatandaş taleplerinin, malî imkânların yetersizliği rte'deniyle karşılanması mümkün ohnadığnudan, yapılmış 

yollar ve grup köy yolları üzeri n'd eki köprü yapımlarına öncelik verilmektedir. Aynea köylünün kendi imkânları ile nakdi ve beldeni katkıda bu
lunduğu köprüler de öncelik almaktadır. 

1971 yılında devamı eden ve yeni köprü yapımı lolarak toplam 13 300 metre uzunluğunVla 151 milyon Tıl. keşif bedelli 363 köprü üzerinde çalışıl
mış, 35 milyon Tl. harcanarak 96 adedi ikmal edilmiştir. 

Köy yolları çalışmaları için, ilâve olarak Pcvlo't bütçesine özel idarelerden (115 887 558) Tl. halktan da işgücü ve nakit olarak (30 000 000') 
Tl. değeninde yardım sağlanmıştır. 
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1. 4 — Taibiî âfetlerle İlgili çalışmalar : 
Î97İ yihnida. depremden zarar gören Burdur , Kiıvgöi ve kdazığ il lerinde yol ve içmıesuyu işlerinde görev alınmış ve lîSS Km. yo>iun tesviyesi, 2115 

Km. yolum, kaplaması yapı larak •'>() köye de içme suyu gütüı-iÜmüştü.r. Kaplatma işlerine 1972 yıhuda. da devam edilecektir. 
lUî işk'î in yapımında kullanılmak üzere, köy yolları için 20.5 milyon Tl. içyne suları için de 4.5 milyon Tl. olmak üzere. 24 milyon Tl. ek öde

nek alınmıştır. 

1. 5 — Makina alımı : 
1!')?() yıl ında tomin edilen (0 200 OOıi)) Dolarlı!': Kanada kredisiyle satımaîman .'»00 adet grevderiıt tamamı ile (244 070) Dolarlık İsveç kredisi 

ile alınan 50 adet kompresör illere ve bölgelere tevzi edilerek hizmete, konulmuş bulunmaktadı r . 
Ayrıca, İ97I yılında Doğu ve <4üney - Doğu illeri irin 1!0() adet damper l i kamyon sa t ınahnmış , bunlardan 47 adedi «lopreni büluclerinde hizme

te knnulmıustur. Kö-y yolları yapımı iyin son yı l larda yu r t dışından proje, kredileri ile temin edilen alt yapı makinaları ile tesviye kapasitesinin 
ar t t ığ ı , buna /mukabil kapladım. makirmiarının yetersizliği nedeniyle tesviyesi yapılan köy yollarının yılı içerisinde kaplamasının mümkün olmadı
ğı görülmüştür . 

2. İçme suları : 

2. 1 — Devlet Bütçesinden verilen ödenekler : Tl. 

( n r i giderler 
Kltüt ve proje giderleri 
"S'atınım giderleri (x) 
Makina teçhizat alımı 
İl t ransfer baronundan 
iSernıaye teşkili ve bore ("(demeleri 

72f> 504 
S 000 000 

201 OOİ.) 000 
10 000 000 
Oö 000 000 
2 100 195 

Toplamı : 455 820 009 

(x) Ek ödenekler dâhil. 

2. 2 — Yapılan işler : 
Üzerinde çalışılan üni te 
İkmal 'edilen ünite 

2. 3 — Dicle - Fırat havzası çalışmaları 
JMetle - küraıt havzası özel projesi için 
(A/2 ) Yatırım harca malan 

0 900 Adet 
4 200 « 

44 236 000 
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(A/3) Transfer harcamaları : 7 483 000 
olmak üzere toplam : 51 739 000 Tl. lık 
(bir yatırım yapılmıştır. 
ilki miktar yatırım ile; 
1 lö8 a.det ünitenin içimesuyu inşaatına haşlanmış olup yılı içinde 978 adet üniteye içimesuyu getirilmesine çalışılmaktadır. 
'Susuz bölge olarak tanımlanan A'dıya'inan, Diyarbakır. Gaziantep, Mardin ve Urfa illerini içine alan beş ilde. büyük kapasiteli grup köy içme-

suyu inşaatlarına hız verilmiş ve bu gruplar ikmal edilmiştir. 
'Bunlandau; 
1. 311 ünitelik 32 milyon Tl. kesif bedelli t'ı'i'a - Merkez - î'Mene - (trupu, 
2. 172 ünitelik 50 milyon Tl. kesit! bedeilli T'rta - Viranşehir - Merkez Grupu. 
3. .180 ünitelik 25 milyon Tl. keş i i' bedelli Gaziantep - Oğuzeli - Bara kovası Grup unun, 90 ünitelik L. kısım inşaatı. 
4. 54 ünitelik (7 350 000) TL keşif bedelli Gaziantep - Yavuzeli - .Merkez Grupunnu 30 ünitelik 1. kısım inşaatı. 
5. 34 ünitelik 8 milyon Tl. keşif bedelli Gaziantep - Araban - Merkez Grupumın 20 jünitelik 1. kısmı inşaatları özelliği olan büyük gruplar 

olarak' zikredilebilir. 
iVölgedeki terfii i tesisler ve büyük grup inşaatları için hakim ve onarım ekipleri kurularak tesisler çalışır halde köylünün hizmetinde tutul

muş ve 'böylece 1971 yılında su sıkıntısı çekilmemiştir. 
2. 4 — A'skerî ig-arnizon iomesuyu inşaatları : 
178 sayılı Kanun uyarınca 140 adet askeri garnizon içmesuyu inşaatına başlanılmış olup bunun 94 adedi ikmal e'dilmiştir. 
2. 5 — Kaptaj, .sondaj, ımontaj ve çevre sağlığı çalışmaları : 
1972 yılı çalışmalarına ön lıazııii'k olmak üzere; 
—• 1 125 adet ünitenin kaptaj inşaatı, 
—-473 adet üniteMe toplam 12 500' m. tûl'de sondaj kuyusu açılması, 
—' 285 adet üniteye tıılumlba montajı, 
— 180 adet üniteye klloi'lama cihazı montajı, işleri ikmal 'edilmiştir. 
Çevre sağlığı şartlarını sağlıyaeak, köy içi kanalizasyon, septik çukurları ve çamaşırhane proje çalışmalarına, 'haşlanmıştır. 
3. Elektrifikasyon : 
3. 1 — Devlet Bütçesinden verilen ödenekler, özel idare yardımları ve (halk katılımları : 
Yatırım giderleri : 75 000 O0O Tl. 
Özel idare yardımı : 21 144 219 Tl. 
Halk katılımı : ;2Ö 000 000 Tl. 
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3. *2 — Yapılan işler : 
Üzerinde çalışılan : 1 629 Ad. Köy 
İkmal edilen : 670 Ad. Köy 

•BÖLÜM : VJ. 

Hânı hedefleri : 
1. Köy yo la r ı : 
Plânda öngörüldüğü üzere İkinci plân döneminde köy yolları yapımında grup köy yollarına ağırlık verilmektedir. 
Evvelce yapılan uzun süreli grup köy yolları plânlama çalışmaları sonucumla köylerimizin büyük çoğunluğunun yararlanacağı grup köy yolla

rı ağı 5b 177 km. olarak tesbit eıdilmiktir, 
Birinci sınıf köy yolu standardımı uygun şekilde inşa, edilecek oları bu yollar uzun ömürlü olacak ve daha az balkım masrafı ieabettirecektir. 
İkinci Beş Yıllık Plân süresince toplam 17 500 km. grup köy yolu yapılması öngörülmüş olup bunun yıllara dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık grup köy yolu yapımı 

Yıllar \M8 1969 1970 1971 1972 Toplam 

Yol (kim.) 3 1ÜQ 3 30Ö 3 f>00 3 700 3 900 ;1J 500 

Bu hedefler muvacehesinde İkinci Plân döneminin dört yılında sağlanan maddi imkânlar ve yurt dışında mubayaa edilen ınakinalar yardımı 
ile plân hedefleri 15 542 km. fazlasiyle tahakkuk etmiş ve böylece dört yılda 29 142 kın. yol yapılmıştır. 

Ayrıca : 
—- Orman yolları ile orman içi köy yollarının koordineli bir şekilde ele alınması, 
— Mevcut orman yollarından köy yolu olarak yararlanılması, , 
—• 'Maden istihsal sahalarının köy yolu ihtiyaçlarına- önem verilmesi, 
Yıllık program ve icra plânlarında öngörülmüştür. ; 
İçime sulan : 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 12 500 üniteye1 yeiterli sıhhi içme suyu getirilmesi öngörülmüş iken, bu miktar plân döneminin dört yılında 
4 012 ünite fazlaisiyle 16 512 üniteye içine suyu getirilerek hedefler aşılmış bulunmaktadır. 

.Halik katılıımlarının, bilhassa son yıllarda artmış olmasının, 'bu neticeye varılmasında etkisi olmuştur. Bu tempo ile içme suyuna ait plân hedefi 
5 yıl sonunda % 168 artışla gerçekleşmiş olacaktır. 
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3. Efekitrafifayon : 
Köy Elekjtrifikasyonunda İkinci Beş Yıllık Plânda, miktar olarak belli Mr hedef verilmemiştir. 
TüıMye'nin tüm elektrik hizmetlerinin yürütülmesi 1312 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Genel Müdürlü

ğüne verilmiştir. 
Bu arada 1971 yılında, Köy Elektrifikasyonu Etüt, Plân ve proigraım hizmetleri de TEK Genel Müdürlüğünce yürütülmüştür. 
Halbuki Köy Elektrifikasyonu Etüt, Plân ve Program işlerinin Köy işleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğünce yürütmesi, bu hizmetle, diğer 

köy altyapı hizmetleri arasınida bir koordinasyon ve alhenk sağlanması bakımından gerekli göfülmeiktedir. 

©ÖLÜM : VH. 

1971 ye 1972 yularında 'Devlet Bütçesinden ayrılan (A/2) yafarım Ş^eneîdıerınln (te^rşil̂ !tııı3anası 

(000) Tl. 
İİ9İ71 .(*) 1W2 Artana Azalma 

Köy yolları 442 000 '21613 000 ,17719 000 
içme suyu 2)88 000 1010 6715' 7)2 1312(5 

•Toplam 780 000- 478 6715 25Ü .325 

(*) Köy yolları İçin ahnan (87) milyon Tl. köy içme sulan için nhnan $3 milyon Tl. ek ödenek dâhildir. 
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BÖLİTJVL : VTEI. 

özel projeler : 
Normal yıllık pı\vg randa Ha gerçek! eşuı esi uzun zaman alacak olan, fakat g-erek «konnıiııik ve gerekse sosyal yönden kısa sürede rüzibıdeıımesi 

faydalı görülen işler için Devlet Plânlama Teşkilâtının da işbirliği ile özel projeler tanzim edilmiştir, Hazırlanmış ve bir kısan uygulamaya geçilmiş 
olan özel proj<der şunlardı r :; 

1. D a ğ vıe ormain köyler i : 
Orman idinde yaşıyan köylülerimizin yaşayış seviyelerini yüksel tmek ve ormancılık çalışmalarını da hızlanidırmak üzere, Akdeniz. Kge. Mar

mara, Orta, Anadolu"nun Kuzey bölümleri, <)rta ve I i; di Karadeniz bölgelerimle bulunan 22 ilimizde mevcut 7 722 adet orman köyümle 14 000 km. 
tu lde yol yapmıunı öngören «Orman köyleri yol yapım projesi» lî.HiS yılında- hazır lanmışt ır . Süresi 10 yi! olan ve 4 25H 4(İ4 nüfusu kapsamına, alan 
bu projenin malî portesi toplam (S 712 000 ı dolar dış ve yıllılk (12 400 000) 'TL iç finansman ilıt-iyaennla.u ibaret t i r . Proje reaüze edildiği tak diride 
yıllık faydalar toplaiiunuı (ÖO.S) milyon Tl. olacağı hesabedilmiştiı;. 

Projenin gerekt i rd iğ i dış finansman sağlanarak lüzumlu makinatar y u r d a ithal edrui iş ve halen 1 İSO km. tesviye, 720 km. kaplamalı orman 
lîöy yolu tamamlanmış bulunmaktadı r . 

Pu proje, ormanlarımızın genellikle dağlık bölgelerde bulunması doîayıs iy le 'dağ köylerinin de yol suruıılaruıı büyük ö!'.;üde eözümiiyeeekfir. 
Diğer yönden, omunduk ve dağlı'K bölgelerde bulunan ve il sınırlanışa yakın olan köylerin de birbirleri ile bağlanmalar ı (;a!ış.ma!arına 197 S 

yıl ında başlanmış bul'unmakl ,ehr. ' • . , • ' • 
Dağ ve orman köyleri için kriter.;er değiştirilerek, bunların sürat le i caa t ' p rogramla r ına girmelerini, temin etmek ama-ci ile, diğer köylere nazaran. 

«Özel öncelik puvanlar ı» verilmiştir. 
2. Akideniz iblö'lgeıi köy yolları -asfaltlama, projesi : 
Akdeniz bölgesinde pamuk, narenciye, sebze ve meyva mahsul ferimize yılda (.12,7) milyon liralık zarar veren toz afet ine engel olmak ü z e r e Ada

na, Antalya, Mersin, Hatay, .Maraş ve (Jazianlcp illerimizi kapsamına, alan. bu proje ile İn yılda 2 KL> kın. köy yolu yapımı. 2 2*9 km. küy yolu 
ona.ri.mi ve ö 104 km. köy yolunun asfaltlanması hedef alınmıştır. 

.Projede öngörülen makimi alınılan için dış para ihtiyacı (4 210 l-Mn dolardır . 
Proje ile ilgili olarak, proje kapsamına giren illerde 127 kın. köy yolu asfalt lanmıştır . 
Ayrıca proje dışında çevre sağlığı çalışmaları ile ii'gili olarak Ankara , İstanbul ve izmir gibi büyük illerimizin şehir çevre köyleri yollarının 

asfal t lanması da yapdmalctadır . Pu yıl Ankara'da. 73 km.. Pursia.'da. -!2 km. köy yolu asfalt lanmıştır . 

3. Hu'dııt köyler i elektr if ikasyonu projesi : 
ş imdi l ik f> ili kapsamına- alan bu proje ile Kars 'd a ( İğdır) (İ2 köyün elektr if ikasyonu bit irilmiş, Trakya ve (Üüieydoğuda çalışmalara devanı 

edilmekte olup, elektr iğe kavuşan köy adedi İ0'7 yi bulmuştur , 
Pu projenin gerçekleştirilmesi ile fiö',' hudut köyü ve d20 000 nüfus elektr iğe kavuşturuhıı ı iş olacaktır . 

http://ona.ri.mi
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4. Güneydoğu Anadolu bölgesel gelişme projesi : 
( İüneydoğu Anadolu 'nun gelişmesini ve .kalkınmasını sa lk ımak üzere YSİk Genel Alii.dinliigiin.iii: sorumluluğu all ında yürütü len < 

vaım <Mİiİ!i"iıiş olup, 1970 yılı Aralık aynıda Al ast er İMâıı hazırlanması k i n YSK ye bağlı bir merkez ü'rupu Kurulmuştur. 
Bu grup bünyesinde görevli Pakanııkhif ve Genel müdür lükler u/ananları ile bir l ikte çalışmalara baş'lanıhnış, bültenin halihazır 

»ileri derlenmiş ve bu bilgilere ait ütıdeg/eıleudirme 'raporu hazır lanarak J)ev!et Plânlama Teşkilâtına intikal et t ir i lmiştir . 
Halım. Aiasier Plânın hazukıuması ile üulli detay ealısma kırı devam r i m r k t e olup. \U12 yılı sımAinda bitirilmiş olacaktır . 

5. Mobil £kip çalış malar ı : 
Türkiye 'nin deriş ik iklim şart larından. faydalanmak üzore ym inşaat makinaîar ıudan Mobil ekipu-r teşekkül ett ir i lmiştir . 
.Seyyar olan bu ekipler, yaz ve kış aylar ında iklim ve hava 'şarklarının müsaidolduğu bölgelere gönderi lmektedir . . 
Hu ekiplerle, inerin mevrut gürleri i'e yapt ık lar ına ilâveten PîTİ yılında, l)oğu Anadolu, Karadeniz, ( iüney \m Patı Anadolu bü 

huri (t)!) Dozerle) 'J OsA km. tesviye, il!);) kamyonla, da ; 1 ():)! km. kapl ıma yapılmıştır . 
,P>i:l hassa yol ihtiyacı tuzla, inşaat mevsimi kısa, olan b t^ ı ı Anadolu 'da Mobil ilkip çalışma iariyie y<>[ yapımımda iyi smuıelar 

şart lai'iuuı sebebiyet verdiği yol yapımındaki dengesizli:; böylece gideri lmektedir . 

P>öld"'l\i : !X. 

Kooıidiaıasyon ve çalışma esasları 
i, Koordinasyon : 

\ b n e i m i s ilim n i / m e t h - H n t u t a r l ı \'e b i rbi ı .eı in i la a 

i erk m i 1 e; ku nl ığı i. e a s k e r i g a r n i z o n l a ra I e m e s ın u : e •;. r ı > • \ '-d •. m o ' e mı; im 'd o : ı Aı ' 'un ,:a ••• • • .-. -. .: par , 

mcm. \'i' s u l a m a k a r a l a r ı ş e d d e y o l l a r ı n ı n bakım-. k ü ı 1>S>. A-, k A e.d ki l l ' i ^ a s y i - o u c a l ı ş m a k i N A A TI1İ\ . v 

t aAı r . 

http://Alii.dinliigiin.iii
file:///bneimis


20 — Köy işleri Bakanlığı — 1052 — 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

2. Kraltterler : 
Hizmetlerin çok, imkânların sınırlı olması, Mznıet götürülecek köylerin secitn-in.de adilâne bir yol takibini zorunlu kılmaktadır. 
Bilhassa yolu ve suyu olmıyan geçimi sınırlı dağ ve orman köyleri üe diğer fakir köyler göz önünde tultularak yol ve içme suyu kriterleri de

ğişti rilımdş tir., 
Buna göre köy yollarında : 
a)l İstifade edecek köy ve nüfus adedi fazla, 
•b) Dağ, orman ve hudut bölgesinde bulunan 
•e)i 8ağlılk Ocağı ve okulu yapılacak, 
Köylere öncelik verilmektedir. 
İçme sularında ise : 
a) Suyu olmıyan, 
b) Nüfusu fazla olan, 
c)| Dağ, orman ve hudut bölgesinde bulunan, 
d), Birlik kuran, 
'Köylere öncelik verilmektedir. 

TOPAKSU GENEL. MÜDÜRLÜ GÜNÜN KURULUŞ VE GÖREVLERİ 
BÖLÜM : I 

1. Kuruluşu : 
Topraksu Genel Müdürlüğünün kuruluşu 1952 yılında Tanın Bakanlığı - Ziraat. İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde »Sulama ve Kurutma Şube

sinin teşkili ile başlar. Şube 1957 yılında Toprafe Muhafaza ve Ziraat Sulama Reisliği haline getirilmiş ve 19(>0 yılında da 7457 sayılı Kanun ile Top
rak su Genel Müdürlüğü olaraık faaliyete geçmiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 16 . 7 . 1964 tarih ve :1349 sayılı Kararı ile'kurulan Köy İşleri 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

2. Görevlerdi : 
Toprak Su Genel Müdürlüğünün görevleri özetle şöyledir : 
— Ziraate elverişli topraklarda erozyonu durdurmak, sel sularının zararlarını önlemek, suyu toprakta, muhafaza, etmek ve toprak verimliliği

nin devamlılığını sağlamak mafcsadiyle lüzumlu tedbirleri almak, 

— Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mülkiyetindeki yaibani zeytinlik, lıarnupluk, salkızlık, fundalık, makilik, tabiî mera, taşlık, 
asitli, alkali veya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları ziraate elverişli hale getirmek, 

—« ıSuJıı ziraat sahalarında suyun ziıaatte kül lanı İm asiyi e ilgili arazi tesviyesi ve diğer tarla, içi sulama ve drenaj hizmetlerinin yerine geti
rilmesini temjin etmek, 

http://secitn-in.de
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—- Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesislerini kurmak veya evvelce yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek 
aynı zamanda işletmelerini sağlamak, 

— Toprafkların verimılilik, sulama, drenaj, açına, ıslah, arazi tevhidi ve kullanılabilme kabiliyetleri baikımııiıdan her türlü etüt ve toprak tahlilleri 
ni, sınıflandırılmasını ve toprak haritalarını yapmak, 

— Toprak ve toprak verimliliğinin muhafazası, arazi ıslahı ve zirai sulama île alâkalı her türlü deneme ve araştırmaları yapmak, öğretim, eği
tim ve teknik yardımda bulunmak ve örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 

—ı 'Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin zaruri kıldığı hallere münhasır kalmak şartiyle tüzüğü gereğince arazi tevhidini sağamak, 
— Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi ıslahı gibi faaliyetlerde icabı halinde birlikler, ortaklıklar, mütedafvil sermayeli Te gerekirse hükmi 

şahsiyeti haiz işletmeler kurmak, 
—• Toprak Su kredileri ile çiftçi yatırımlarını teşvik etmek. 
3. Teşkilâtı : 
3. 1 Merkez teşkilâtı : 

— Murakabe Kurulu Başkanlığı 
— Program ve Plânlama Dairesi Başkanlığı, 
— Küçüksu İşleri Dairesi Başkanlığı, 
— Toprak Muhafaza, ve Sulama Dairesi Başkanlığı, 
— Teşkilâtlandırma ve Krediler Dairesi Başkanlığı, 
— Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, 
— Makimi ve İkmal Dairesi Başkanlığı, 
— Araştırma Dairesi Başkanlığı, 
— Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı, 
— Hukuk Müşavirliği, 
Ünitelerinden kurulmuştur., 
3. 2 Taşra Teşküâtı : 
Toprak Su Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtı; 18 Bölge Müdürlüğü, 66 Toprak Su Ekip Başmühendisliği, 8 Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 

3 Eğittim Merkezi Müdürlüğü, 1 MaMna İkmal Müdürlüğü, 1 Kartoğrafya müdürlükleri ile Bölge ve Araştırma Müessese müdürlükleri bünyesinde 
22 Toprak Tahlil Lâboratuvan ve 26 Döner Sermayeli İşletme müdürlüklerinden teşekkül etmektedir. 
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BÖLÜM : II 

Toprak <ve Su Kaynakları i le ilgili envanter durumu 

Topıalc ve Su kaynaklar ın ın g-elişitii'ilüuesi il o'ilgili olarak. bugüne kadar yapılan e tüt ler in uetieelerine güre ; Toprak ve Su Ica.yn.aik1aritiu.izin 
duruluda rmı a^ağijda lıeliıiitilcıı. sekilide' özetlemek ııı..ünıkütülün*. 

78 058 000 hek ta r olan tuemılelketinıiz kıp faik lan , arazilerin yanlış kullanılması, otiiuan.Ia.riti. tahr ibi , meraların aş ın otlatılması ve arazi ayıma-
lar ı .seıböbiylıO aıraai kulLanılınui dengesi bozulun ustur. Bilhassa ziraat arazilerinin kalalı işlenmesi, uygun okmıyau ziraat aâeit ve tna.kinalar.nuu kıd-
tanifljm'aışı, yanlış .zriııa'at Mcnıiği, arazilerin kullanılma denigrsinin bozulmasını hız'lı olarak a r t ı rmaktad ı r , 

Bujgüne kada r yapı lan ot üt neticelerine -.»üre yurdumuz topra.klaırındaikii erozyonun kapsam ve dereceleri aşağıdaıki tabloda .görü'.düğü gibidir. 

Arazi g'enıişliğü iüoz jmn 
('Hektar 1 000) Derecesi .İfade ettiği, anlam 

Tıopraık aşınması yok veya. üst toprağın r z 0 - 25 i 
8 000 İ t te veya eok az taşınmış, 

12 742 O ı i a Üst toprağın (/<- 25 - İÜ si taşınmış. 
1G 419 Şiddetli Üst toprağın r/} 50 - 100 ü taşınmış. 

İ M toprak tamamen gitmiş, alt toprakta mnlnc-
lii' misketlerde gitmiş hat tâ bâzı halterde nna-

ktb :j5P kok şiddetli 1caya. meydana çakmış. 

Tarım yatpıian 2İ.5 milyon he-lktar genisiiğiııd'e.ki arazinin [} İ0 ıııiıda ide veya mık az, '.',- 70 i m k değişik deivcmm.de erozyon mevcuttur . 
Türkiye Umuuni Topraik Haritasına m>re uıembica -timizde 1.7 milyon hek ta r drenajı bozuk arazi \ ardır . i»u arazini:: f i nO uı,d;i ziraat yapı lmakta 

ise de ıimıihsul verimi norma'.in a l t ındadır . İleriye İcabın '> +0 nidan ise lıi<; m alı su I alınmamakla; '!! ' . Ayrıea. b a n k a n . dışında ka; kal m. (e ediimi-
yo.n 700 000 hek ta r da çorak ara;zi bu I um alda d ir, 

Yuırdu'iuU'Zun yıll ık yağış ortalaması 070 mm. dî;\ \ ağmmrın mevsimlik ve coğ'i-ai'ı d a i ı b p n d a k i düzensizdik! er -mb.aiyie la.ia.ıa . a ra.zi kainin 
c/o 00 ındau fazlası tenebbüt mevsimi iyinde yeteri kadar yağış aiaımaımaiktaidır. Sulandığı ( a k i k l e .sek/r, nnyna- ve mıdüslri bük ibnü ık i yetişti
rilmesinin :inümiküu olduğu yerlerde nadas yapılarak' hububat yelkiiuıiljmekı e ve hubuha.i imla verimi düşük .olma ki a.dır. 

Yunduımuzdaiki 2kk5 nııilyoıı hek ta r tn.ri'tn arazisinin. topoğraülc yapı i t i ba r iy i ' 1(1.7 milyon İnaktan sulamaya .müsaiitir. Ti ab.-:-, yapılmış olan ara
zi tasni l (İdillerime güı*c bu sahanın r< 74 ü olan. 12.ö mikam inici a. rı toprak özellikimi bakış ımdan muauaüileceik duruludadır . Mmnîekeakuizin 
yıllık yüzey akış potansiyeli İfiT milyar m': tür . kana yeraltı. su re/.ervoleriudcu ekle '.-d i i .nesi .mürşidin o tan su da ilâ.ve edilir ise yıllık <n po
tansiyeli yallcllaişdc. olanak 175 milyar mr e baliğ olmakladır . Ibı sn pulansıiyeii, toprak özellikleri b a k u n m d a n sulamaya elverişli olan 12.5 adlyoiı 
heîktar araiZİyi sııilaımaya ye te r gibi görülürse de ek.aal k ı b ' a d ' ' .suyun okluğu yerde sulamaya elverişli arazinin olmayışı, suiaımaya elverişli geniş 

http://Ica.yn.aik1aritiu.izin
http://ol.au
http://otiiuan.Ia.riii
http://tna.kinalar.nuu
file:///a.rdir
http://imaihsi.it
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araızilenin bulunduğu yerlerde yeterli su kaynağının bulunmayışı (proje eikmıamisi dikkate alındığında) nedeniyle tanım arazilerimin sulanabilecek 
miktarı ancak, 8.5 milyon helktar olanaktadır. 

Bu arazilerin takriben 1.9 milyon hektarı halen sulanmakta. 6.(J milyon hektarı ise hizmet .bekiesnektedir. 

BÖLÜM : III 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılan Içalışmalar 
1.1. — Küçük su kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin hiizmetter : 
Küçük su tesisleri; sulama suyu ihtiyacı 500 İt/sn. olan araızilere münferit yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından sulaıma suyu temin eden bent; 

gulet, kapta,i ve1- «aleri, kesoıı kuyu, kanal, havuz vb. gibi tesislerdir. Küçük sulaıma tesisleri, çiftçi ailelerinin tanımsal gelirinin artırılmasında kü
çük ziraat işletime terinden sebze ve meyve: ziraatinin geliştiril! ınesinde, köy ve köylüyü kapalı ekonomiden kurtarıp pazar ekonomisine yöneltmek
te birinci derecede âmil olmaktadırlar. 

Küçük sulama tesisleri : 
a) Uzun süreli etült ve plânlama çalışmalarını gerektirmemekte, 
b) Developman süreleri çok kısa ve maliyetleri de düşük olmakta, 
e) ilantabilitesi yüksek, yapılan masrafın kısa, zamanda aamorti edilmesi mümkün olmakta, 
d) İşletilmeleri kolay, bakıımları çiftçiler tarafından yapıldığından Devlete bir külfet yüklenmemekte, 
e) Tesislerin inşaası için işitim lâk ve geçit ha klan gibi problemler çıkmamakta, ' • 
f) Yukarı havzalarda dağ ve orman köylerindeki dar gelirli vatandaşların sulama suyuna kavuşumları'sağlanmakta,' 
g) Tesisler için çiftçilerin katkıları temin edileibiİlmekte, 
h) .Sulama, yatırıralarınuı yurt çapında dağılımına vasıta olun aktadır. 
Tiopraksu tienel Müdürlüğünce yukarda özellikleri belirtilen küçüıksıı kaynaklarının ıslah ve 'geliştirilmesi konularına, ilişkin olarak yapılan, 

çalışmaları aşağıdaki tabloda görüleceği şekilde özetlemek mümkündür. 

http://'za.nna.nda
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Küçüksu çakmaları : 

1056 — 

Yalı 

1953 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Toplara 

1901 

'Proje adedi 

833 
229 
243 
253 
269 
277 
335 
238 
227 
140 

3 İÖ44 

Sahası hektar 

24 
6 

16 
20 
21 
27 
45 
42 
37 
22 

263 

177 
400 
261 
483 
100 
950 
561 
07-9 
168 
505 

084 

Oiftçi ailesi 
adedi 

67 329 
26 (542 
13 560 
27 866 
,32 462 
33 929 
41 513 
37 .028. 
27 894 
17 874 

326 597 

Yaltırım 
1 000 Tl. 

17 682 
13 223 
15 018 
31 516 
39 078 
63 139 

105 971 
m 560 
97 251 
64 746 

545 184 

12. — Sulaıma D^eltfponaııa {hilzaneltüıeri : 
Devletçe ikmal edillmiış büyük sulama şebekelerinde sulama, randımanı ço'k düşüktür. Bu randıman düşüklüğünün giderilmesi için, şebekeler-

deı plânlanan sahanın tamamının sulanmaiSi, birimi sahadan elde «dilen verimin artırıllm'ası için arazinin, tesviyesi, tarla içi drenajı, işıletıme bünyesi-
nin ıslahı, tarla yıdlları gfibli işlem ve hizmetlerle arazinin modern sulu ziraatin uygula naibi leceği ihale getirilmesi1 ve çifitçıierin eğitilmelerini ge-
rteHötârtm okJtodlk*-

Bu hizmetler topluluğuna sulama developmanı çalışmaiları denilmektedir. 
Topıraiksu Genel Müdürlüğünde Devlet Sulama şebekelerinde yapılan devölıoplmiau çalışmalarını aşağıda belirtilen şekilde özetlemek mümkündür. 
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Sulama ıdıevelopmanı çakışmaları : 

Yılı 

<M3 — Wffi 
umr 
.11908 

mm 
flö-70 

Saka Hk. 

H0 246 
7 887 

11 316 
m im 
22 146 

İstifade elden 
çiftçi ailesi 

5-100 
5 3Ö4 
4 789 
6 918 
8 6H9 

Yatınım. 
(1000 Tl.) 

35 183 
27 1318 
51 '509 
47 1Î90 
167 900 

Toplam 66 3317 30 820 28® 920 

1.3 — Arazi tevhidi çalışmaları -t 
Toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğimin 'zaruri kıldığı hallerde, mıodern ziraatt tekniğinin uygulanmaJsına elvermi'yeoek derecede parçalan

mış dağınık arazi parçalarının birleştirilerek uygun parsel genişliklerine iblâğ edilmesi ve yedi duruma göre tapu ve kadastro işlemlerinin yapıl
ması, arazi toplulaıştırılması hizmetlerimin! esasını» teşkil etmektedir. 

Topraksu Grenel Müdürlüğünce arazi topluk'Ş'tırılması faaliyetleri 7407 sayılı Kanunun ikindi maddesinin «j» bendine müsteniden çıkanlar, arazi' 
tevhidi tüzüğüne göre yapıknaktaldır. 

Topraksu Genel Müdürlüğünce yapılan arazi tevkildi çalışmalarını aşağıdaki talbloda görüldüğü igîbi özetlemek mümkündür. 

Yılı 

İ1İ9I61 — 
1960 
19164 
19.66 
1907 
196)8 
19-619 
1970 

1962 

GProje 
adedi 

2 
— 
il 
12 
2 
7 
7 
8 

Saha 
fctekar 

3 190 
— 

1 344 
7 58)6 

m 91611 
34 707 
51 006 
61 434 

Proje keşif 
•bedeli 1000' Tl. 

785 
—-

472 
1 485 
1 225 
4 i977 
8 588 
ö 750 

İstif ad 
çüıfitıçi 

e elden 
ısaylsı 

191 
— 

132 
ı eaı 

495 
m mı 
'2 067 
3 »892 

.Toplam 09 173 177 27 I2&2 S 7HJ2 
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1.9 .— Toprak tmulhafaJza v e (havza jislaiıı : 
Topraksu Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarım esasını su ve rüzlgâr erozyonunun övücüme si ile ilgili faaliyetler teşkil etmektedir. 
İBu faaliyetler; tarımı arazilerinde erozyonu durdurmak, sel sularımın zararlarını önlemek, suyu (tıoprafeta mıılhaifaza etmek, toprak verimliliğinin 

devamlılığını sağlamak mafesadiyle; teraslama, gübreleme, testviye eğrili sürüm - ekim - dikim, münave'be, :bi'tlki artıklı tarım, otlu su yolu, çevirme 
kanalı, rüzgâr erozyonumu önleyici tedbirler, mer'a muhafaza ve amenajmaaı, yanidere ıslaihı, gölet ve rezervuar gilbi hizmetleri kapsa/maktadır. 

Topraksu Gremel Müdürlüğünce tanım ve mer'a arazilerinde yapılan toprak, muhafaıza çalışmalarını aşağıda ıbeliıltilen sekilide özetlemek mümkün
dür. 

(Toprak tmnihafaza ive (havza ılslalhı (çalışmaları : 

Yılı 

1/9197 
1962 
,1963 
'1(964 
,119185 
119186 
19167 
119168 
1089 
11970 

— mm 

Toplam 

Proje 
a)deidi 

1(114 
19(3 
195 
516 
m 
m 
131 
1116 
016 
m 

Ö22 

Salh'a 
Jbektai" 

10 :344 
12 640 
217 4513 
25 4İU9 
'219 ,3(1(3' 
'20 (893 
110 '286 

3 m 
4 012 
3 433 

147 403 

Çiftçi «ailesi 
adedi 

121 238 
116 908 
18 Ö20 
ıo mı 

9 172 
7 437 
2 !83r2 
3 '538 
3 $85 
2 720 

90 7i91 

Yatın m 
1000 Tl. 

113 707 
11(9 471 
34 597 
tt« 0515 
,116 229 
a;î 474 

9 1329 
5 770 
6 1903 
4 829 

180 424 
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1.5 — Drenaj ve larazi ı&laihı [hizmetleri : 
ITuızlu, alkali ve ıslak saihalann tarıma elverişli hale getirilmesi ile ilgili hizmetleri kapsa<makta!dır. 
Topraksu Genel Müdürlüğünce drenaj ve arazi ıslaihı kc-ınaılarında yapılan çalışmalar netkesi'.ıde normal tanım yapılabilir hale getirilen ara^i 

varlıklarını aşağıda görüldüğü şekilde özetlemek mümkündür. 
Drenaj (vıe arazi aslanı içaJışmaları : 

•Proje Saha Çiftçi ailesi Yatırım 
Yılı adedi hektar adedi OTO 'Tl. 

-054 __ ııgiöı ;irj 
,11902 
1903 
31904 
1:905 
T906 
.11967 
•1196)8 
l!909 
1970 

m 
m 
'27 
m 
03 
09 
!24 
124: 
il'3 

2 €1712 
8 644 
9 960 
8 8164 

12 449 
10 '5(17 

8 '9I37 
7 1128 
8 988 
;5 2913 

2 789 
5 3186 
4 200 
5 İİI54 
8 :3ı8il 
.3 1087 
3 76)9 
4 11316 
4 ı347 
1 105(8 

2 19133 
5 541 
7 1233 
9 947 

Hİ2 448 
mı ı<03 
1(2 1364 
42 092 

9 1005 
15 034 

Toplam 244 82 TO 43 507 88 '1110 
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1.6 — 'Çiftçilerin ıteşMlâtlandırıJmflBi : 

(Toprak ve su (kooperatifleri) 
Memleketimiz tarımımı geliştirmek, çifltlçi ile Devlet arasındaki tanımsal ilişkileri artırmak, Devletin yapacağı yatımmlara c i c i l e r in katkısını 

(temin etm^k, zirai sulama, toprak muhafaza, arazi ıslahı ve drenaj tesislerini kullanacak: sorumlu .bir çiftçi topluluğu laeyd'atııa getirmek maksa-
ıdiyle çiftçilerin teşkilâtlandmlmasmı temin e'tımek üzere topralk ve su kooperatifleri kurulmaktadır. 

Topraksu G-enel Müdürlü günce kurulan toprafk ve su kooperatifleri : 

Yılı 

mm 
1905 
119*66 
11967 
1(968 
1969 
1970 

Kurulan ıtopralk ve tsru 
kooperatifi adedi 

m 
201 
193 
302 
lllltl 

m 
38 

Toplam ı890 

Topraksu Genel Müdürlüğünce çiftçilerin tefşflrilâJtlandıınlmaısı maksad'iyle kurulmuş 'bulunan toprak /ve »su ıkooperaJtdlflerinden $37 adedine 
(11176 000 000) lira sarf edilmek suretiyle 70 3Ö6 hektar sahaya sulama suyu temin edilmiştir. 

1.7 — Toprafesn (kon'ttrolıı (kredi (faaliyetleri : 
Tanın alanıüıdaiki kamu yaıtıriimlanına çiftçi yatırımları ile tamamlamak, çiftçilerin Ibu yatırımlarda noksan kalan malî güçlerini desteklemek: ve 

(birim sahadan âzami verimi elide etmdk gayesiyle ifcopralksu kontrollü kredi çalışmalarıı Türkiye Cumhuriyeti Ziraalt Bankası Genel Müdürlüğü ile 
Topraksu Genel Müdürlüğü arasında tanzim edilen protokol hükümlerine glöre projeye dayalı olarak başarılı bir şekilde yürütülmektedir, 



20 — Köy İşleri Bakanlığı — 1061 — 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Topraksın Genel Müldürlüğünee hazırlaman topraksu kontrollü kredi projelerinin yıllar itilbariyle adetleri, hizmet götürülen sahanın genişliği, çifb-
çilerden sağlanan iştirak miktarları, Türkiye Cumlhuriyeti Ziraat Bankasından temin edilen (kredi /miktarları aşağıida&i cetvelde görüldüğü gibidir. 

Yıllar 

1*9100 
19101 
19102 
1903 
1904 
İ965 
1906 
11907 
1968 
11909 
1970 

lam 

Proje 
adedi 

08 
400 
2124 
•0315 

1 1150 
1 1153 
1 1138 
11' 2719 
11 307 
11 '71911 
il MÖ 

m 045 

Hizmöt (götü
rülen saha 

dekar 

!2 81813' 
50 3518 
4 0 30Ü 
7 1 46^7 

'hl(2 .085 
0.İ34 949 

80 24Ö 
aoi7 am 
1Ü9 470 
90 258 
8li1 «07 

901 198 

T. C. Ziraat 
Bankacından. 
temin edilen 

kredi 
Tl. 

722 0.74 
7 OflU ı23'3 
4 908 '052 

İfl 348 323 
17 932 4G3 
118 026 004 
1(5 71311 050 
20 .219)9 465 
22 I5ÖI9 907 
27 209 021 
27 6!72 239 

,174 690 037 

'Çifibçi i^tîraü^ 
Tl. 

il 1305 '775 
a uas 8195. 
3 1818(7 ı060 
'7 9123 609 
•8 3(25 4T8 
7 1150 mi 

m 1'618 1500 
!10 SI70 '790 
Otl 900 108)0 
9 748 449 

7(1' 18109 7I9Ö. 

Yapılan yatırım 
keşif tutarı 

Tl. 

722 174 
8 547 008 
0 097 047 

1̂0 2(35 988 
25 855 768 
26 351 489 
2)2 881 78)7 
30 4/08 025 
33 870 708 
39 100 707 
37 3(20 688 

040 460 32'3 

1. 8 — TOPRAKSU araştırma çalışmaları : 
TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü, Ankara Merkez TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü, Tarsus, Mene

men, Konya, Eskişehir Böilige TOPRAKSU Araştırma Enstitüleri, Tokat ve Samsun Bölge TOPRAKSU Araştırma istasyonları vasıtasıyle Toprak Ve 
Su kaynaklarının geliştirilmesi ve birim sahadan alınan verimin artırılması için gerekli araştırana ve denemeleri yapmaktadır. 

TOPRAKSU araştırma müesseselerinin yapmış oMuğu çalışmaları kısaca aşağıda belirtilen şekilde özetlemek mümkündür. Sulu zir&atin daha 
kârlı, ısulalmamın bilgili ve ranldlmanlı yapılması için gerekli usul ve esasların tesbiti, sulama sahalarımda çoraklaşmanın önlenımesi için etkili ve 
uygun drenaj tesisleri kurulması, tuzlu ve s'o'dik toprakların ıslahı ile ilgili esas ve prensiplerin tâyini, toprak verimliliğinin idame ve artırılma
sı için münavebe ve çeşitli bitkilerin gübreleme esaslarının tesbiti, su ve rüzgâr erozyonuna mâruz safhalarda alınması zorunlu su ve toprak mu
hafaza tedbirlerinin töslbiti, gölet inşaatları plânlama ve projelemeleri için gerekli hidrolojik etüt, araştırma ve değerlendirilmelerin yapılması, top
rak işleme, sürüm ve «kim alet ve ekipmanlarımın 'geliştirilmesi, bölgelere yeni kültür bitkileri adaptasyonu çeşitli ekonomik etütler ve değerlen-
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dinmeler gibi amaçlarla, özıel projelere dayalı araştırma, deneme ve etütler yapmak, araştırma ve deneme 'neticelerini tatbikat ünitelerine, dermonst-
rasyon, tarla günü, konferans, neşriyat ve teknik yardım gilbi yollarla çiftçilere, toprak ve sn kaynaklarının geliştirilmesi hizmetlerinde çalışan il
gili teşkilâtlara intikal ettirmek ve bu suretle de çiftçilerim modern tarım tekniğimi uygulamalarını sağlamaktadır. 

1. © — Toprak €itüt, İıarİtailaima ve lâboratuvar çalınmaları : 
a) Toprak etüt çalışmaları : 
Memleketimiz topraklarının halihazır kullanma, durumunu ve ne şekilde kullanılması gerektiğini, verimlilik gücü \re genel gübre ihtiyacını, ta

şıdığı soranların (erozyon, drelnaj, taşlıhk, tuzluluk, asitlilik, alkalilik, sulama v.b.) kapsam ve niteliklerini, halledilme yollarını gösterecek Tür
kiye geliştirilmiş toprak etüt ve haritalama çalışmalarına memleket sathında 78 '068 000 hektar .alamda, 26 su toplama havzası esas alınmak sure
tiyle 1960 yılında başlanılmış ve üçbuçuk yıllık bir süre içerisinde arazi çalışmaları bitirilmiş bulunmaktadır. Meriç, Gediz ve Yeşilirmak havzala
rının harita vo raporları ile ilgili çalışmalar bitirilmiş oilup, mıezkûr havzalarım hatira ve raporları ilgililerin istifadelerine arz edilmiş bulunmak
tadır. 

Ayrıca illerin hudutlarıma göre toprak potansiyelini ortaya koymak, iller içim uzun vadeli programlar hasırlamak gayesiyle her ilim toprak kay
nağı 'envanteri konuşunum, rapor ve haritalarımın hazırlanması bir program tahtımda ele alınmış bul ummaktadır. 

(b) Toprak tahlil lâboratufvarlain faaliyetleri : 
TOPRAKISU hizmetlerinin araştırma, etüt ve tatbikat ısafhalarımldaki toprak, sulama suyu, bitki ve gübre amaliz ihtiyacını karşılamak, yurt top

raklarınım <etüt ve haritalamasıma ilişkin taMilleri yapmak çiftçiler ile resmî ve özel kuruluşların su-güibre, sulama-gübrcleme, bitki adaptasyonu 
ile ilgili olarak toprakların ıslahı, muhafazası, daha verimli hale getirilmesine ilişkin hizmetler TOPRAKSsU Bölge ve Araştırma Enstitüleri bünye
sindeki toprak tahlil lâboratuıvariarmca yapılmaktadır. Yapılan toprak tahlillerine göre .çiftçilere arazilerinin ne miktaı-da ve ne çeşit gübrelere 
ihtiyacı olduğu, ne zaman ve ne şekilde verileceği tavsiye edilmekte ve birim sahadan daha fazla mahsul almaları (Sağlanmaktadır. 

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce toprak tahlil lâboratuvarlarında seneler itibariyle tahlil edilen ve raporları hazırlaman Toprak ve Su nu
munelerine ait tahlil aletleri aşağıda belirtilen şekildedir. 
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TaJhlil edilen topnalk TMılil edilen su 
Yılı nümTHiıesi adedi aümıınesi adedi 

195'? 
1958 
19&9 
1960 
.190! 
196(2 
19613 
19-94 
1(965 
H96/6 

,wm 
1968 
1099 
0/97*0 

ao im 
m mı 
,l!l 701 
.011 836 
"20 3312 
29 01(9 
m 4J2İ1 
39 008 
m 111319 
41 778 
&0 762 
162 ;354 
15(6 459 
49 13Ü 

— 
146 
149 
m 

1(88 
Oi 237 
1 214 
il 417 
fl. 342 
,2 9»8 
6 723 
7 408 
6 123 

m mı 
Toplam «402 000 39 812 
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BÖLÜM : T7 

Topraksu Genel (Müdürlüğünün 1971 ve 1D72 yılı yatırım (bütçeleri ve mukayesesi 

Topraksu Genel Müdürlüğünün 1971 yılı yatorüm Ibütçelsi : 

Ptfoj enini adı 

'1 — Sulama develiopimanı 
12 — ÜVTünf erit sulama t'esftsü 
3 —• Drenaj ye arazi ılslaihi' 
4 —• Toprak mulhafaza ve havza uslafhı 
15 •—• Toprak ve su kooperatifleri 
6 — Topralkfsu araştırma işleri 
7 —• Taşıt - makina ve ekipmanlar 

(31 7515 0O0I) Tl. proje Ikredüâ karşılığı olup 
nakden harcanamaz.) 

8 —. HarSıtıa ve kaidaısltno idleri 
9 —• Ejtfüit ve proje giderleri 

Toplam 

Proje 
adedi 

1>6 
.U26 

8 
10 
•318 
20 

6 

1 
— • 

Hizme't götü
rülecek -salha 

Ha. 

'29 000 
Sİ/5 1191 
2 '675 
2 7113 

1(6 1873 
—. 
—• 

— • 

Yatırım 
tutarı 

(İ1O00 Tl.) 

Ü30 500 
38 773 
4 350 
4 360 

55 €80 
8 700 

85 (000 

400 
$3 1(25 

225 m aıi2 mı ms 
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2. Topraksu ^Genel Müdürlüğünün 1972 yılı yatırım bütçesi : 

Hizmet götü- Yatırım 
Proje rüleeek salha tutarı 

Projenin! adı adedi Ha. (1000 Tl.) 

1 — Sulama developmanı 
2 — flVDünf erit sulama teisi'sl 
3 —. Drenaj ve arazi ıslahı 
4 —• Toprak muhafaza ve havza ıslahı 
5 '—• Toprak ve su kooperatifleri 
lö —• 'Araştırma işleri 
7 •—• Taşıt - ma'kina ve ekipmanlar 
8 —• Harita ve kaidalstrio işleri 
9 — Oeıçiei tesisler 

10 —• Bina inşaatları 
11 — Çiftçilerin sulama eğitimi 
12 — Topraksu işçd ücretleri 
13 — Etüt ve proje giderleri 

18 
İÜİ8 

15 
13 
53 
12 
12 
1 
2 

10 
— 
— 
— 

m em 
s ms 
7 02(1 
3 '625 

17 849 
< — • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

124 $72 
!69 685 
8 770 
7 52B 

44 >63ü! 

5 350 
SÜİ 160 

1600 
a 200 
2 440 
1' 575 

5'2 921 
33 000 

Toplanı 254 65 024 404 725 
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BÖLÜM : V 

1971 YILI ÇALIŞMALARI 

1. Yatırlm çalışmaları : 
1. 1 — Küçük ısu kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin hizmetler : 
Çiftçilerin tarımsal gelirlerinin artırılmasını sağlamak maksadiyle özellikle geri kalmış, kuraklık çeken, büyük su kaynaklarından uzak ve eroz

yona mâruz bölgelerde, dağ ve 'onman köylerinde, turfanda sebze ve meyve, narenciye yetişen sahalarda küçük ,su kaynaklarının ıslah ve geliştiril
mesi ile ilgili olarak 290 adet küçük sulamalara ait proje ele alınmış 13 0'80 hektar saihaya sulama suyu temin edilmiş, 16 640 çiftçi ailesinin is
tifade etmesi sağlanmış ve (35 43'0 000) liralık yatırım yapılmıştır. 

1. 2 —H TOPRAIK !ve ISTJ [kooperatifleri jfle ilgili faaliyetler : 
Devletin yapacağı yatırımlara çiftçilerin katkısını temin etmek, tesislerin işletme, bakım - onarım ve devamlılığını sağlamak maksadiyle kurul

muş bulunan TOPRAK ve SU kooperatiflerinden. 93 adet kooperatife ait proje ele alınmış, 14 510 hektar sahaya sulama suyu temin edilmiş, 
11 075 çiftçi ailesinin istifa'de etmesi sağlanmış ve (46 072 000) liralık yatırını yapıil'mıştrr. 

1. 3 — Sulama devellopmanı : 
Arazileri modern ziraat ve sulama tekniğinin uygulanacağı duruma getirmek, toprakların verim gücünü artırmak maksadiyle 15 adet sulama 

developmanı projesi ele alınmış, 26 110 hektar sahada arazi tesviyesi, 12 015 hektar sahada tarla içi drenajı, 5 202 hektar sahada arazi tevhidi, 
216 110 hektar sahada servis yolu ve yüzey drenaj 100 hektar sahaya arazi ıslattı i hizmetleri götürülmüş, 6 530 çiftçi ailesinin istifade etmesi sağ-
lanımış ve ($4 579 450!) liralılk yatırım yapılmak suretiyle 2ö 810 hektar sahaya developman hizmeti götürülmüştür. 

1. 4 — Arazi toplulaştıınlmasma ilişkin faaliyeitler : 
Modern ziraat tekniğinin uygulanmasına elvermiyecek derecede parçalanmış dağınık arazi parçalarının bini eştirilerek uygun parsel genişlikleri

nle iblâğ edilmesi ve yeni durulma göre tapu ve kadastro işlemlerinin yapılması maksadı ile 7 pmvjc ele alınmış 5 202 hektar sahada tevhit işle
rine başlanılmış, 1 867 çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış ve (13 781 500) liralık yatırım yapılmıştır. 

1. 5 — Toprak muhafaza ve îhavza ıslahı • 
Topraklarımızın su ve rüzgâr erozyonundan korunması, arazilerin ıslahı, imar ve ihyası maksadiyle 10 adat proje ele alısumış, 2 930' hektar sa

haya hizmet götürülmüş, 2 530 çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış ve (4 270 000) liralık yatırım yapılmıştır. • 

1. 6 — Drenaj ve arazi ıslaJhı : 
Tuzlu, alkali ve ıslak sahaları tarım yapılabilir halle getirmek üzere 8 adet proje ele alınmış,, 2 3'5f> hektar alan işlenerek tanım yapılabilir ha

le getirilmiş, 811 çiftçi ailesinin istifade etmesi sağlanmış ve (4 020 00Ö) liralık yatırım yapılmıştır. 
2. Diğer çalışmalar : 
2. 1 — TOPRMÖSU araştırma çalışmaları : 
TOfFRAK'SU araştırıma müosseselerince; 20 adet hidroloji ve .meteoroloji, 27 adet Toprak ve Su 'muhafazası, 34 adet sulama, 24 adet drenaj ve 
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oiorak uslan ı, 4 adet toprak fiziği ve biyolojisi, 9.") adet toprak verimliliği - gübreleme ve münavebe, 4;i aidc't bitki adaptasyonu, 5 adet tarımsal 
alet ve makinaların geliştirilmesi, 3 adet gölet ve /tarla balıkçılığı, 14 adet e'konlomik etüt konularmda toplam 269 araştırına projesi ide 420 adet 
doneme yürütülmek .suretiyle çalışmalara, devam edilmiştir. 

1971 yılında Orta Anadolu hububat veriminin artırılması •dem'ons.trasyon. projesi uyarınca Ankara çevresi köyleri çiftçi tarlalarında yapılan 
tevriye eğrili sürü İm ve ekim ile anız örtülü nadas uygulama çalışmaları «onunida; dekardan ortalama 29 kg. daha fazla verim alınmıştır. Bu de-
monıstrasyon çalışmaları, .merkez TOPRAKlSU araştırma enstitüsünün teknik kontrol ve önderliği ile Eskişehir, Konya, .Kayseri, Yozgat ve Anka
ra'da TOPRAKSU bölge müdürlükleri tarafm'dan yine çiftçi tarlalarında olmak üzere geniş çapta uygulamaya konulmuştur. 

[Bugüne kadar TOPRAKSU araştırma miiesseselerin.ee 300 adet araştırma projesi sonuçlan|dırılmış olup, neticelerin çiftçilere ve uygulayıcı ku
ruluşlara intikali için, çalışfm.aları ile ilgili olarak 215 adet kitap, 'broşür ve rapor yayınlanmıştır. 

2. 2 — Çiftçilerin teşîdlatlandmlmasına ilişkin faaliyetler : 
Memleketimiz tarımımı geliştirmek, çiftçi ile Devlet arasındaki tarımsal, ilişkileri artırmak', zirai sulama, toprak muhafaza, .arazi ıslahı ve dre

naj tesislerini kullanacak bir çiftçi topluluğu meydana getirmek ve bu te'sisllerin işletme, bakım - onarım ve devamlılığını sağlamak maksa'diylc çift
çilerin teşkil âttan di rdnııa.sı m temin etmek üzere TOPRAK ve .SU kooperatifleri kurulmaktadır. 

[Bu amaçla 1971. yılında da gerekli çalışmalara (levam olunmuş ve .109 adet TOPRAK ve SU kooperatifinin kuruluşları gerçekleştirilmiştir. 

2. 3 — TOPRAKSU kredi faaliyetleri : 
Toprak ve Su kaynaklarının, geliştirilmesi ile ilgili olarak 1 178 adet kontrollü TOPRAKiSU kredi projesi hazırlanmış, (>3 020 dekar sahaya 

hizmet götürülmüş ve. bu projelerle bizzat çiftçiler arasından (9 803 210) liralık iştirak sağlanarak toplam olarak (32 820 229) liralık yatırım 
yapılmış ve bunun (22 '957 019) liralık kısmı Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasından kredi ola rak temin edilerek çiftçilere kullandırıl mistir. Ay
rıca bu projelenin kontrol hizmetleri de TOPRAK SU Teşkilâtınca yapılmıştır. 

2. 4 — Toprak etüt ve toprak tahlil lâlb ora tu varlarına ait faaliyetler : 
Memleketimiz topraklarının halihazır ve müstakbel kullanma durumu, verimlilik gücünü ve genel gübre ihtiyacını, taşıdığı sorunların .kap

sam ve nite'üklerini teısnit eden, Toprak ve Tarım Reformu uygulamasında toprak kaynakları ile ilgili en güvenilir bilgileri temin edecek olan Tür
kiye Gcliş'tirilmiş Toprak Haritası etütlerinim büro ve kartografik değerlendiril meleri ile ilgili ç alışmalarına devam edilmiştir. 

-— Konya/ Kapalı Havzası 
— Susurluk Havzası 
- - Antalya Havzası 

— [Batı Kara'deniz Havzalarına ait harita ve raporların İKISI m işleri neticelendirilmek üzeredir. 
--- Van Gölü Havzası 
— Sakarya Havzası 
— [Küçük Menderes Havzası 
•— Marmara Havzası 

http://mue.ssese1erin.ee
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— Doğu Karadeniz Havzalarının harita ve raporlarının hazırlanması ile ilgili büro ve kartografik çalışmalara devam edilmektedir. 
Türkiye Geliştirilmiş Toprak Haritası etütlerinin arazi çalışmalarınidan yararlanılarak il sınırlarına göre toprak potansiyelini ortıaya koymak, iller 

için uzun vadeli programlar hazırlamak gayesiyle her illim toprak kaynağı envaniteri, rapor ve haritalarının hazırlanması işlerine devam edilmiştir. 
Edirne 
Bursa 
Eskişehir 
Samsun 
Amasya 
Tokat 
Diyarbakır 
Urfa, illerinin harita ve raporları basılmak suretiyle ilgililerin istifadelerine arz edilmiştir. 
Adıyaman 
İsparta 
Kocaeli 
Konya 
Antalya 
Uşak 
Balıkesir 
Mardin 
Maraş 
Gaziantep 
Antakya 
Mersin 
Nevşehir 
Kırşehir 
Burdur 
Denizli 
Mugl'a 
Manisa 
Sakarya 
Tekirdağ 
Kırklareli, illerinin harita ve raporlarının baskı işlerine devam edilmektedir. Geri kalan 28 ilin toprak envanterlerinim çıkarılması için büro çalış

maları yapılmaktadır. 
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TOPRAKJSU hiıtnetleridm ifası için proje alanlarında yapılan toprak etütleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu etütler proje alanlarının tek yönîü 
kullaınıltoaİJarı içlin yapılmaktadır. Arazilerin sulamaya elverişliliği ve toprak muhafaza yönlerinden planlanması gibi 1971 yılı etüt mev*&minde 
48 500 hektar alanda sulu ziraat arazi tasnifi, 50 000 hektar alanda plânlama toprak etütleri yapılarak harita ve raporları hazırlanmıştır. 

ıb) Toprak tahlil li/boa^uvaataı faaliye/tlerî : 
TOPRAK3SU Bölge ve Araştırma müesseseleri bünyesimdeki Toprak Tahlil lâboratuvarlarmda çiftçilere arazilerinin ne miktarda ve ne çeşit 

gübrelere ihtiyacı olduğunu, ne zaman ve ne şekilde verileceğini tavsiye edebilmek ve birim sallı adan <daiba fazılıa malhsul almalarını sağlamak mak-
sadiyle toprak ve su taihlilleri ile ilgili çaİışimalara devaim edilmiştir. 197Î1 yılında 28 9'30 adet toprak, 11 658 adet su numunelerinin tahlilleri ya
pılmış, gerekli raporları tanzim eidilerek ilgilile'riın istÜfald el erine arz edilmiştir. 

2.5. Ta§ıt Ve mafküra üe ilgili faaliyeftler : 
19711 yılımda 6 proje için (85 600 0I0O) Tl. tahsisat verilmiştir. Mezkûr tahsisatın (31 755 00 0) Tl. kıısmı dış kredi karşılığı olup nıalkden har-

cana/mıaz kaydını taşımaktadır. 
1. Avrupa Yatırım) Bankasından temin edil en kredi ile tatbikatı yapılan. Gediz sulamia deve lopman pidesinin ihtiyacı bulunan lüzumlu ma-

kiına ve ekipmanların temini için verilen ödenek dış ve iç para olarak toplaim (31 19'9 ClOO) lir aldır. (31 199 ODO) liralık ödeneğin (15 4700001) 
liralık kısmı dış para, (15 729 000) liralık kıısmı da mıakinıaılaırm gümrük, nakliye ve sigorta bedelleri karşılığıdır. Geldk projesinde sulamia 
developmanı hizmetlerinin ifası bakımından lüzumlu mıalkima ve ekipmanların temini işinin ihalesi yapılmış, ithalât gerçekleştirilmiş, 
gümrüklerden çekilerek proje mahalline şevkle ri 1971 Ağuıstıois ayında yapılmıştır. 

2., ıDüınya Bankasından temin edilen kredi ile uygulaması yapılain Aşağı Seyhan Sulama developman projesinin ihtiyacı bulunan lüzumlu 
makima ve etkipmianlannı temini için verilen ödenek dış ve iç para olarak toplam (35 713 000) Tl. dir. Bu ödeneğin (16 285 000) liralık kıs
mı dış para, (19 428 'OOO1) liralık kısmı da makinaların gümırük, nakliye ve si/g-orta bedelleri karşılığıdır. Malkinıa ve ekipmanların temini mev
zuunda gerekli ihaleler yapılmıştır. 

3. ıSeylhan sulama projesi satfüha I m akmalarında kullanılacak yedek parçaların temin için (10 350 000) Tl. ödenek' verilmiştir. 
Mezkûr ödenek karşılığında döviz tahsis ımektujbu alınmış olup, yedek parçaların temini için gerekli işlemlierin yapılmasına başlanılmışltır. 
4. Devletçe ikmal edilmiş büyük sulamia şebekelerinde düışMk olan sulama randımanının a'- '' ' L<-"lâ 'a şebekelerinde plânlanmış bulu

nan sahanın tamamının sulanması, terim sahadan elde edilen verimin artırılalbilnıesi arazinin tesviyesi, tarla içi derenajı tarla ydUıaırı giibd işlem, ve haş
metlerle arazinin modern sulu ziraatin uygulanabileceği bale getirilebilmesi, işletme bünyesinin ıslahı ve çiftçilerin eğitilmelerini gerektirmek
tedir. Bu hizmetler topluluğuna sulama developman çalışmaları denilmektedir. 

TOPRAKİSU Genel Müdürlüğünce Devlet sulama şebekelerinde yılda 00ı 000 hektar sabaya sulama devel'Opmıanı Mzmeltlerrnıin götürülmesi için 
lüzumlu bulunan miaıkina ve ekipmanlarun temini gayesiyle «Devlet su'lamıa şebekeleri çiftlik içi developman Projeisd» hazırlanmıştır. Mezkûr 
projenin tutarı dış ve İç para olarak (517 223 000) Tl. dir. Bu meblâğın (293 343 OOO) liralık kısmı dış para, (223 880 OOO) liralık kısmı 
da ithal edilecek malkimalların gülhrük, nakliye ve sigorta bedelleri karşılığıdır. Dış krediye dayalı olan bu proje üç sene içerisinde realize edil
mek üzere Devlet Plânlama Teşkilâtınca tasvip görmüştür. Projenin 1971 yılı için ihtiyaç gösterdiği dış kredi /miktarı (65 109 OOO) liradır. 
Bu meblâğın karşılığı olan dış kaymağın temin edilmesi bakımından proje ilâna çıkarılmıştır. İlân neticesinde firmalardan' gelmiş bulunan 
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teklifler değerlendirilmek üzere Maliye Bakaaıiığına gönderilmiş olup, Maliye Baıkanlığınidan gelecek emre göre gereğinim ifası yapılmak üzere 
beki emilmıektedi r. 

5. Developman hizmetlerinde kullanılacak yenli yapı alet ve ekipmanlarııı temini için (2 18 1 OOiO) Tl. ödenek verilmiştir- Yerli yapı alet ve 
ekipmanların siparişleri yapılmıştır. Siparişlerin % ^ gerçekleştirilmiş, mıakinalar projıe mahalline sevkedi'lnıiıştir. Mütebaki % 20 si 1971 malî 
yılı sonuna Ikadar gerçekleştirilecektir. 

(>. TOPIIAKSU hizmetlerinin1 ihtiyacı bulunanı taşıtlarını temini için (5 220 Ö00) Tl. ödenek verilmiiştir. Devlet Malzeme Ofisime; halen 
yürürlükteki mevzuata göre (2 610i €00)' Tl. kreıdi olarak intikal ettirilmiş ve bunun karşılığında 40 .adet taşıt teslimi alınarak taşra teşki
lâtına gönderilmiştir. (5 220 000) Tl- ödenekten artai kalam imiktarmdan Maliye Bakanlığımca serbcist bırakılan (I :>05 ÜÜO) liralık kısmı ile 
Devzlet Malz'eme Ofisinde yeni kredinin aiçılıııası için gerdkli işleıne başlaınılnııştır. 

2.6. Teflaılik yardraı IBe ilgili ^aaliyeıtlar : 
ÇiftçJlere, çiftçi gruplarınla ve ımü'e'sLsıetseler e TOPKAKSU konuları İçin 1971 yılıııdıa 29 a del' teknik yardım projesi hazıulamaralk 15 160 

dekar taklaya hiztnet götürülmüş ve (5 146 '12 0) liralık yatırımın: gerçekleştirilimeşi sağlatılmış tır.. 

IBÖLtMVE : VI 

TOP&AKISU kjonularımid'a ele alınan uzun vadeli plân ve program çalışmaları 

1. Tuzlu ve allkali arazilerin ıslahı projesi : 
Memilelketimizlde 2-4 milyon hektar drenajı bozuk ve tuzlu alkali saha mevcuttur. Hazırlanmakta olan proje ile bu sahaların fiziki ve kim

yevi metotlarla Mıahı gerçekleştirilerek, bunların normal tarım yapılacak hale getitilmelsi sa'ğl anacaktır. 
2. iTrfalkya Böülgasffiniin ĝ öletOlecrfe sulanması : 
Bu proje Tmfcya Bölgelsinin topralk ve :»ıı l<a yımldarıııı geliştirerek, tarımda; on iyi bir şekilde kııllandmıaLsıını tCmln gayesini t aşılmakta

dır. 
Bu konuda, birinci safha olarak yağış vasatisi 500 - 600 mm. olan Trakya Bölgesimde to pografik ve jeolojik yapının müsait olduğu sa

halarda kış yağışlarım depo . edecek göletlerle sulama imkânların in yaratıl m arşı mevzuu üze rinde gerekli cali şuralar yapılmaktadır. Bölge
nin geıüel hidrolojik etütleri tamamlanmış olup, il hudııtlan esas olunmak suretiyle küçük havzalar sevi yeisin d e lüzumlu plânlama çalışmalarına 
devamı, edilmektedir. 

3. Antalya talalveınten arazilerim ıslahı projesi : 
Antalya umerke'z ve civarındaki t.namerte!ıı kayalar üzerinde meydana gelen kırmızı Akdeniz topraklarımın ziraide elverişli hıale getirilmesi 

dir. 
Proje isalhasmın büyük bir kısmı taş İrk, kayalık, ve fundalık dlııp halem zirai bakımdan hiçlbir değer tasımlamaktadır. 
İklim ve toprak karakterleri itibariyle her türlü tammlsıal yatınınım ekonomik olacağı bu b öİğcide travertem kayalarrn temizllenmeısi ile 

ilgili proje tahakkuk ettiğinde 2ö OOO hektar sahanın ıslahı gerctUdeştirilerek turtamda sebze, ırreyva ve narenciye yetiştirilmesi sağla.nacaktır. 
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4. IGoinıey - Doğu Aniaidıolu Bölgesi Taşlık Arazi Isliahi Projesi :! 

Güney - Doğu Anadolu'da Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa ve Mardin illerinde' hiç zdraıat yapıil'mıyan ve 'kısmen işlenebilen takriben 
849 000 Ha- taşlık saıfaa mevcuttur. 

Bu sahanım ancak450 OOO Ha. rı ekonomik olarak taşlardan temizlenebilir durumdadır. 
İklim ve -toprak karakterleri itibariyle çeşitli mahsullerin yetiştirilmesine /müsaidolan bu sahalar, taşlardan temizi mm ek suretiyle tanım 

araz&i haline getirilecektir. 
Bu mtalksatla konu ille ilgili plânlama çalışma lamıa başlanmıştır. 
5. Klatfaidienliız BÖüJgesii Kireçleme Projesi) : 
Karadeniz Bölgetsi 800 - 2 000 mm. arasında değişen bir yağış almaktadır. Karadeniz Bölgesi toprakları bu sebepten kireççe fakirdir. Böl

gede kiıreçlenimıelsi gereken 342 250 hektar arıazi mevcuttur. 
Topraktaki bu noksanlık muayyen mahsullerin yetişmesini sınırlamakta olduğundan periyodik olarak toprağa kireç verilmesi gerekmek

tedir-
Projenin 'amacı; bu fakirleşmeyi giderip böl geye ajdapte olmuş mahsullerin yetişmelerine1 imkân vermektir. 

KÖY ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÖLÜM : I 
Kuruluş ve görevleri : 
1. Kuruluşu : 
Köy ve köylünün ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasına yardımcı olmak ve köylülerimizce yapılan kalkınma teşebbüslerini yö

neltmek, bu teşebbüsleri idari, teknik ve malî bakımdan desteklemek amaeiyle Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde Bakanlık makamının 8 . 8 . 1967 tarih 
ve 2484 sayılı «Olur» u ile «Teşkilâtlanma ve Destekleme» adı altında kurulmuş olan Genel Müdürlük, 5 . 12 . 1967 tarih ve 3144 sayılı «Olur» 
ile «Teşkilâtlanma ve Krediler Genel Müdürlüğü» adını almış, 27 . 6 . 1970 tarihli «Olur» ile ilk kez, 14 . 11 . 1970 tarihli •«Olur*» ile ikinci kez 
teşkilâtı düzenlenmiştir. 

Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisi Geçici Komisyonunca kabulünü mütaakıp, Genel Müdür
lüğün hizmet alanlarının genişlemesi ve daha belirli hale getirilmesinden hareketle ve Bakanlık Makamının 8 . 5 . 1971 tarihli «Olur» u ile ismi, 
tasarıda zikredilen şekilde «Köy Araştırma ve Geliştirme Genci Müdürlüğü» olarak değiştirilmiştir. Kuruluşa hizmetlerinde daha fazla başarı ve 
etkenlik kazandırmak amaeiyle, Bakanlık Makamının 28 . 10 . 1971 tarihli «Olur» u ile merkez ve taşra kademesinde bir düzenleme yapılmıştır. 
Bu düzenlemede bölge müdürlüklerinin ve merkezlerinin tâyininde, Köy İşleri Bakanlığına bağlı diğer Genel Müdürlüklerin, bölge kuruluş özellik
leri bilhassa göz önünde tutulmuştur. 

2. Görevleri! : 
a) Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren köyler ile bilhassa orman ve dağ köylerinin kalkmdırılmaları maksadiyle Orman Bakanlığı ve diğer 

kuruluşlarla işbirliği içinde plânlı bir şekilde gerekli tedbirleri almak, 
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b) Köy ve köylü sorunlarını çok yönlü ve devamlı bir şekilde araştırmak; köy ve köylünün kalkmdırılmaları ile ilgili tedbirleri tesbit etmek 
ve bunların mahallî ve millî seviyedeki plân ve programlara aksetmesi için tekliflerde bulunmak, 

e) Toplum kalkınması metodunu geliştirmek, ilgililere tanıtmak ve benimsetmek, bu maksatla millî seviyede, ve iller sevdyeslinde toplum kalkın
ması enstitüleri kurmak, gerekli araştırmalar yapmak, kamu personeli ile köy liderlerini bu konuda eğitmek, 

d) Köylerde kooperatif ejiliği teşvik ve geliştirmek, bu maksatla eğitim yapmak, gerekli her türlü teknik ve im alî yardımlarda bulunmak ve 
istihsal maddelerinin değerlendirilmesi için araştırıcı ve destekleyici faaliyetler göstermek ve köylerde koperatifçiliğ-in başarıya ulaşması için ge
rekli kanuni ve teknik denetimlerde bulunmak, 

e) Köy elsaııatlarının araştırılmasını, geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı tedbirler almak, kurslar açmak, köylülerin yeni 
bilgi ve hünerler edinmelerine yardımcı olmak, 

f} Pazarlama imkânlarını da düşünerek toplum kalkınması enstitüleri yolu ile yetiştirilen elsanatları konu liderleri vasıtasiyle köyde o elsa-
natını yaymak ve konu liderlerinin murakabesinde geliştirilecek elsanatları mamulleri pazarlama kooperatiflerini kurmak, 

g) Genel Müdürlüğün çalışma alanlarına giren hizmetlerle ilgili konularda araştırma, eğitim ve öğretim yapmak üzere, enstitü ve eğitim mer
kezleri ile geçici ve sabit kurs merkezleri açmak, 

3. Teşkilâta : 
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü; bir Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile, 
A) Merkez kuruluşları olarak, 
a) Murakabe Kurulu 
b> Elsanatları Müfettişleri 
c) Müşavirler 
d) Araştırma ve Plân - Bütçe Dairesi Başkanlığı 
e) Kooperatifçilik ve Toplum Kalkınması Dairesi Başkanlığı 
f) Elsanatları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 
g) Proje ve Uygulama Dairesi Başkanlığı 
h) İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
i) özel Büro 
B) Taşra kuruluşları olarak; 
a) Bölge Müdürlükleri 
b) İl Müdürlükleri 
c) Eğitim merkezleri müdürlüklerinden teşekkül eder. 
Genel Müdürlüğün taşra kuruluşu olarak 6 bölge • müdürlüğü 16, iil müdürlüğü ile 6 eğitim merkezi halen faaliyet göstermektedir. 
Genel Müdürlüğün yeniden düzenlenmesine göre hizmeltleıin taşrada 16 bölge ve 67 il müdürlüğü ile yürütülmesi esas kabul edilmekle bera

ber, personel ve malî olanakların yetersizliği nedeniyle böyle bir örgütleşmeye gitmenin bugün için mümkün görülmediği, olanakların elverdiği 
-ölçüde, hiamieıtlerirı öncelik ve yoğunluk kazandığı illerde örgüt!eşmenin zamanla gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. 
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4. Mevzuıaita : 
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde ve Bakanlık, «olur» una göre hizmet gören bir kuruluştur. 
Bu bakımdan hizmetlerin yürütülmesi, Köy İşleri Bakanlığının kuruluşu sırasında muhtelif bakanlıklardan bağlanan ünitelerin mevzuat hü

kümlerine göre yapılagelmiştir. Bu duruma gö re: 
a) Orman köylerinin kalkındırılması için krodileme suretiyle yapılan destekleme hizmetleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi

ne istinaden Tarım Bakanlığı bütçesinin 33.180 nei maddesinle konan ve T. C. Ziraat Bankası sermayesine mahsubedilen bir ödenekle yürütülmek
tedir. Bu ödenek halen 3 . 12 . 1968 tarihli protokol ve 3624 sayılı banka genelgesi çerçevesinde kullandırılmaktadır. 

b) Tarımsal köy kalkınma kooperatiflerinin yapacakları yatırımlara dcmonstratif mahiyette ve nakdî Devlet yardımı, Toprak ve iskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün yıllık bütçelerindeki (A/2) yatırım harcamaları 21.000 bölümüne konan ödeneklerle karşılanmaktadır. Nakdî Devlet yar
dımı projelere dayalı olarak ve yönetmeliğine göre yürütülmektedir. 

c) Elsanatları araştırılması ve geliştirilmesi hizmetleri, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin (A/2) yatırım harcamaları 23.320 nei maddesi «sanat 
modelleri satmalınması ve dağıtılması» tertibinden alınan ve Türkiye Halk Bankasında bir hesaba aktarılan ödenekle yürütülmektedir. 

d) Toplum kalkınması çalışmaları çerçevesinde köy teşebbüslerini teşvik faaliyetleri, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1971 yılı programı 
icra plânının 460 No. lu tedbiri gereğince hazırlanarak 8 . 12 . 1971 tarih ve 14036 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Köy sınırları içindeki 
projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere il özel idarelerine yapılacak yardımın esasları ile tahsil ve sarf usullerini gösterir Yönet
melik» uyarınca, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 34.350 nei maddesine konan ödenekle yümtülıııektedir. 

BÖLÜM : II 
Hdizmıeliin özeCüiği we .gelişmesi : 
Köy Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü hizmetleri, özellikleri yönünden: 
1. Kooperatifçilik hizmetleri, 
2. Elsanatları hizmetleri, 
3. Orman köylerine ilişikin hizmetler, 
4. Araştırma ve toplum kalkınması hizmetleri olarak dört bölümde toplanmaktadır. 
1. Koop&r'aitlisfçilük hizmeıtl'öTİ : 
Bu konudaki çalışmalara 1965 yılında başlanılmıştır. Faalyiet sahalarına giren çok amaçlı köy kalkınma kooperatiflerinin Genel Müdürlük

çe aşağıdaki şekillerde desteklendiği anlaşılmıştır. 
1.1. Dış ülkelere işgücü göndermede kooperatif kuran köylülere öncelik tanıyan projeden yararlanarak giden işçilerin tasarruflarını yurda 

göndermeleri ve bu paraların kooperatifler vasııtasiyle verimli alanlara yatırılmasının teminine çalışılmıştır. Bu maksatla bugüne kadar 296 koo
peratife işçi kontenjanı verilerek 12.695, kooperatif üyesi işçi olarak yurt dışına gönderilmiş ve bu yoldan (55) milyon liralık kaynak temini 
sağlanmıştır. (Rakamlar 1 . 12 . 1971 tarihi itibariyle verilmiştir.) 

1.2. Genel Müdürlük, kooperatif yatırımlannm gerçekleşmesini temin gayesiyle, köy kalkınma kooperatiflerine nakdî Devlet katkısı şeklinde 
malî yardımda da bulunmaktadır. Beş sene içerisinde 150 kooperatife 6,7 milyon liralık yardımda bulunulmuştur. Buna karşılık kooperatiflerin 
gerçekleştirdiği sabit yatırım tutarı (52,8) milyon lirayı bulmuştur. 
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1.3. Orman köylerinde kurulan 84 kooperatife, orman köyleri için ayrılan ödenekten yararlanarak (10,3) milyon liralık kredi temin edil-
mişıtİT. 

1.4. Köy kalkınma kooperatiflerinin kuruluşuna, teşkilâtlanmalarını sağlama yönünden de yai'dınıeı olunmakta, yatırım projeleri kontrol 
edilmekte ve imkân nispetinde projeler Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 

1.5. Kooperatif yöneticileri ve işletme teknisyenleri kooperatif yönetimi, muhasebecilik ve -teknik konularda eğitilmişlerdir. 

Kooperatiflerin (finansman IkaynaMarı ve yatırımları : 

Devlet katkısı ive işiei Kooperatiflerin 
kontenjanı ile isağla- uyguladığı proje 
nan finansman tutarı yatırım.1 tutarı 

Yılı Tl. Tl. 

1I9I6& 
19İ06 
mm 
19108 
mm 
1970 

82 3150 
(1 11916 Iİ40 
1 377 10417 
5 498 -074 

IQ <425 mz 
18 089 10316 

_ 
— 

lf> ,113 !)H4 
.12 <64d ı63l2 
SCL 754 JÖ36 
25 964 '100 

IBu rakamların değeriendirilme'sinden de anlaşılacağı üızere, köy kalkınma kooperatiflerinle devletle sağlanan yardımlar, tanınan işçi koatenjan-
lan ve dolayısiyle kooperatiflerin bu yollardan temin ettikleri finams imkânları ile gençeMeştirilen yatırımların salbit proje tutarları arasında 
siki bir ilişki bulunduğu görülmektedir. 
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Kooperatifçilik (çalışmalarının yıllara »göre durumu : 

Kuruluş 
yılı 

19G7 
11908 
1(9109 
1970 

Toplanı 

Kurulan 
fooop. 
adedi 

. 
84 

481 
821 

İl 1386 

Proje 
etüdü 

yapılan 
fcoop. 
adeldi 

'21 
226 
;224 
168 

|039 

Mevzuat 
etüdü 

yapılaa 
koop. 
adedi 

54 
74 
68 

im 

Proje adedi 

211 
213 

m 
27 

138 

Devlet katkısı ve kredi 
sağlama 

Yardım 

Kredi 
Hibe 

» 
» 

• 

şekli 

, durumu 

Yardım miktarı 
Tl. 

9)79 720 
1 :3&5 000 
1 i90ö 000 
il 5(20 000 

5 724 720 

2. El sanatları (hizmıetlerî : 
Tüıikiye'de özellikle 1950 den (beri köyden şehre göçün hızlandığı bilinmektedir. Yapılan araştı rinalar köyden şehre olan bu göçün % 76,3 ünün 

fakirlik, topraksızlık ve işsizlik yüzünden olduğunu 'göstermektedir. Köyden şehre olan göçün yavaşlatılmasında, tarım keisiminide gizli iş&izlifc ora-
nman azaltılması, nüfus (başına düşen gelirin çoğaltılması ile ilgili çalışmalara hız vermek gerekmektedir. Bu bakımdan, satrayileışmıe ile berafber, 
tarım alanındaki fazla işgücünün değerlendirilmesine imkân veren ilâve iş kaynaklarının yaratılması zorunlu görülmektedir. 
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13u ihtiyaca cevap verecek bir faaliyet kolu olarak el sanatları hizmetlerinin gezici kurslar veya saJbit eğitim menkezleri vasıtasiyle yürütüldü
ğü anlaşılmıştır. 

Yıllar itibarîyle ıel sanatları faaliyetleri : 

Yılı 

119164 
1065 
119166 
19167 
.1/9168 

mm 
Ü9Î70 

Toplam 

Orman boylerine ilişkin (hizmetler 

Aiçılamt 
kurs 
sayısı 

11215 
11 '9 
254 
290 
4> 10 
'383 
3(30 

1 '911/1 

Mefönıtı' 
öğrenci 

sayısı 

2 1<49 
2 1204 
4 037 
4 226 
5 mı 
15 '883 
4 6150 

128 '680 

JCurs 
'maliyeti 

Tl. 

506 500 
'569 000' 

lı 0182 000 
11 1192 000 
1 645 000 
1 018 500 
1 4!2ll 000 

8 11,4 000 

Verilen 
araç 

'sayısı 

Hö« 
825 

1 455 
'i 042 
,2 711' 
1 910 

i60!L 

s mı 

(Araç 
maliyeti 

Tl. 

70 '800 
438 300 
810 100 
'578 ÖOO 

1 '536 100 
1 013(6 600 

an. loo 
4 i7Bl 800 

'Toplam 
ımaliyet 

Tl. 

(057 300 
(t 007 300 
ili (892 100 
1 770 000 
13 1181 100 
2 6155 100 
1 7132 100 

1112 '395 900 

3. 
!3.1 — Son istatisltikî neticelere göle memlefcetimiızdeiki orman köyü sayısının 15 7)22 ve 'bu köylerde yaşıyan nüfusun 7,'9 milyon olduğu, 
;3.;2 — Orman, köylüsünün kalkındırılmasına bir çözüm yolu luılalbilmek için bütçeye kouulan ödenekten, 'kooperatif kredisi ile ferdî kredi şek

limde, kalkındırma kreldiisi açılmasına devam edildiği anlaşılmaktadır. 
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Orman (köylerine açılan kalkınma (kredisi uygulamaları : 

Ferdî krediler Kooperatif kredileri 

Yılı 

1957 — mm 
1!9!65 
I1I9I98 
1W7 
:l!9iÖ8 
,119109 
.1070 

Toplam 

Aile sayısı 

112 
1189 

3 410 
a 438 
•2 '827 
1 -771 

736 

110 '503 

Aıçılan Tl. 

il 739 000 
it m& ooo 

İH 4)32 000 
4 Ö8ıl 000 
(9 5110 000 
!6 901 000 
2 508 000 

.317 '927 000 

İntikal Tl. 

i336 0O0 
mi 000 

5 S5<5 000 
'2 '920 000 
16 420 000 
5 351 000 
1 (862 000 

22 865 OOO 

Koop. 
sayısı 

— 
— • 

4 
10 
8 

33 
[m 

m 

Açılan' Tl. 

— 
— 

19,9 000 
il 11318 000 
il 16012 000 
16' 4518 000 
e mas ooo 

12 535 000 

İntikal Tl. 

— 
— 

um ooo 
•1 188 OOO 
1 602 000 
3 236 000 
4 162 000 

110 837 000 

4. Arattırma <ve Itioplum jka'lkmmaisı (tözmstleri : 
Araştırma faaliyetleriain gayesinin : 
—• Köy ve köylü sorunlarının çok yönlü ve devamlı olarak araştırmak, 
—• 'Köy ve köylünün kailkındırılmaları ile ilgili tedbirleri tesibit etmek, 
—• Bulguların ımalhallî ve millî seviyedeki plânlara aksetmesini sağlamak, 
olduğu anlaşılmıştır. 

Araştırma hizmetlerinin, genel müdürlük içinde 1970 yılında kurulmuş nuluman bir birim tarafından yürütülmeye başlanıldığı ve büğlüne kadar 
araştırma metoit ve teknikleri üzerinde durularak, 'bu konuda çalışan elemanların eğitimine gayret sarf edildiği ve köy teşelbbüslerinin desteklen
mesi amaciyle nuıgüne kadar bültıçeye konulan ödenekle, mevcut yönetmeliğime göre ve projeye dayalı olarak köy sınırları içerisinde Çeşitli sosyal 
ve ekonomik tesislerin yapılmasının sağlandığı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

19711 yılma kadar yapılan teşvik ödeneği uygulamaları aşağıdaki eötivelıde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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Köy teşebbüslerini (teşvik ödeneği uygulamaları : 

J-Jütceden ya
pılan ıtoplam 

Faydalanan Proje tutarı Köyllü Ikatlkısı yardım 
Yılı İlçe say ısı köy sayısı Proje sayısı Tl. Tl. Tl. 

İ M 
1969 
,1970 

Coplanı 

2199 
311(5 
Iİİ89 

773 

'1 1105 
ili 206 

41119 

2 730 

466 
536 
416 

1 338 

21 308 497 
20 0813 OttO 
15 «19 783 

57 205 290 

.14 13117 438 
1181 '960 OIO 
.1/2 007 9189 

40 '2185 437 

8 731 me 
9 000 000 
6 '2/10 000 

İ28 mi 059 

BÖLÜM : III 

1971 ve 1972 yılı iBütoe ve programlarına göre çalışmaların durumu 

,1971 yılı ödenek durumu 
(A/11) Cari harcamalar 5 639 740 Tl. 
(A/2) Yatırım harcamaları 10 73İ1 '800 Tl. 
(A/3) Transfer harcamaları 012 990 000 Tl. 

Toplam 29 '3211 '540 Tl. 
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1971 yılı uygulamaları 

fl(9l7fl yılında yukarda ayrıntıları belirlileu ödeneklerin sarfı suretiyle aşağıdaki çalışmaların yapıldığı an]aşılmıştır. (197)1 yılı uygulamaları 
1 . 12 . !l!9f7ıl tarihi itifbariylödir.) 

a) El sanatları çalışmaları : 
'a.İL' — Eğitim hizmetleri : 

Mezun olan 
Başlanan Tamamlanan Katılan öğrenci öğrenci 

Yapılan eğitimin konusu, şekli adet adet adet adet 

Gezici kurslar 49 1156 4 070 2 567 
Eğitim merkezlerinde 8 ay sü
reli eğitim (Muş, İsparta, Sivas, 
Bilecik. Ağın) 5 5 2Û1 201 

Toplam 4 771 2 7168 

ıa.2 — Donatım (hizmetleri : 
El sanatları kurslarımdan mezun olanların üretime geçelbi'lmeleri için Genel Müdürlükçe (373 716) Tl. lık malkina teçhizat ve malzeme yardımında 

bulunulmuştur. 
a.3 — Fuar ive sergileme (çalışmaları : 
Çeşitli el sanatları mamullerinin yurt içi ve dışındaki sergi ve fuarlarda tanıtılması amaciyle 19 71 yılında Münih, Floransa, Kıbrıs uluslararası 

el sanatları fualanııa iştirak edilmiş, ayrıca mahallî sergi ve fuarlarda satış ve teşhir reponları açılmıştır. 
ib)1 KloioptertaltüifcilHk çaJhşımalajrı : 

lb.l — TeşMMtonia, etüt ve proje çalışmaları : 
832 adet kooperatifin kurulmasına yardımcı olunduğu, 52 ilde 174 adet kooperatifin sosyo - ekonomik ve teknik, 28 ilde 48 adet kooperati

fin mevzuat ve muhasebe etütlerinin yapıldığı proje çalışmaları olaraJk da 17 ilde değişik nitelikte 24 adet kooperatifin yatırım projelerinin 
hazırlandığı ve bu projelerin toplam yatırım tutarının (6 J5Ö 721) Tl. yi bulduğu. 

Bütçe ile alman yatırım ödeneklerinden köyfcalkmma kooperatiflerinin yıl içinde uyguladığı yatırım projelerine hibe şeklinde -1 milyon lira
lık Devlet katkısının mevcut yönetmelik esaslarına göre, kooperatiflerin nakden desteklenmesinde kullanılmasına devam edildiği, 

Tarımsal köy kalkınma kooperatifleriııe yapılacak kredi ve nakdî Devlet yardımının tahsis ve sarf şeklini belirten yönetmeliğin, aksayan yön
lerini gidermek malksadiyle yeniden düzenlenmesi çalışmalarına devam edildiği ve yeni taslağın Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanarak Sayış
tay a intikal ettirilmiş olduğu, 
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Dış ülkelere öncelikle gönderilen kooperatif ortaklarımdan gelen (18 441 132) Tl. nın köy kalkınma kooperatifleri yatırım projelerinle kanalize 
edilmesi çalışmalarının geliştirildiği öğrenilmiştir. 

ib.2 — Kooperaitisfçiiliık eğitim ve denetim çalımlamam : 
-Muhtelif illerde; 63 kooperatifin üye ve ortaklarına genel kooperatifçilik eğitimi, 8 köyde kooperatif kurulmasını teşvik için kooperatifçilik 

öneğitiminin yapıldığı, 
İsparta ve Muş eğitim merkezlerinde muhtelif illere ait koy kooperatiflerinden gelen 82 üyenin kooperatifçilik yönünden, 179 üyenin de mev

zuat ve muhasebe yönünden eğitildikleri,. 
Çankırı ve İzmitUe «Kooperatif Yönetimi» seminerleri düzenlenmiş olup 80 kooperatif üye ve başkanının eğitiminin yapıldığı, 
Türk - Alman kooperatifçilik eğitim projesinin 6 ncı dönem uygulanmasının Türkiye'deki kısmı sona ermiş olup, bu uygulamaya katilan 6 

köy kalkınma kooperatif çişinden 4 ünün Ankara Alman Kültür Derneğinde düzenlenen Almanca lisan kursunu başarı ile bitirdiği ve bunlardan 
2 sinin Alm'anya'ya 6 ay süre ile «Tatbikî Kooperatifçilik» eğitimi için gönderildiği, 

Muhtelif illerde kurulmuş bulunan köy kalkınma kooperatiflerinden 144 adedinin teknik yönden denetlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

ıc) Orman köylerdim kalkındırma çalı&mailıaru: 
Orman içinde veya kenarında kurulmuş olan köylerin ka Ikındırıl maları maksadiyle pilot proje sahalarında ve kooperatif kurulan yenlerde 

kredi uygulamalarına devam edilmektedir. 

KJaiIkîiıima' ifcried'ilslî TiıyigıılamsaMı 

(1971 AnaHolk ialyınia kadar) 

Kredi açılan 
Kooperatif Açılan kredi İntikal eden 

Kredinin konusu adedi Ailö adedi Tl. kredi Tl. 

Kooperatif kredileri 16 1 918 1 774 050 • 1 259 050 
Ferdî krediler — 771 3 228 140 2 380 090 
Halıcnlık kredileri — 54 89 050 86 050 

Toplam 2 743 5 091 240 3 725 190 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1971 yılı programı icra plânının 458 numaralı tedbiri gereği olarak, 6831 sayılı Orman Kanunumun 13 ncü 
maddesine göre açılacak kalkınma kredisinin uygulamasına dair oir yönetmelik hazırlanmış olup program döneminde yürürlüğe konulması için 
gerekli çalışmaların yapılmakta olduğu öğrenilmiştir. 



Topral: ve İskân islsri Genel Müdürlüğü — 1081 — 
20 — Köy İşleri Bakanlığı 

d) Köy teşebbüslerimi dıeslbeMemıe çalışmaları: 
Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek üzere ilgili ödenek, 1971 yılı programı icra plânının 460 numaralı 

tedbiri gereğince,ı il özel idareleri emrine malî yılbaşında gönderilmiş olup, uygulama durumlarının yıl sonunda alınabileceği anlaşılmıştır. 

1972 yılıınıda/ teklif eıdita ödenekler 

(A/ l ) Cari harcamalar 13 741 662 Tl. 
(A/2) Yatırım harcamaları 10 000 000 » 
(A/3) Transfer harcamaları 13 160 400 » 

Toplam 36 902 062 » 

1972 yıllı yatırım haroamalarırrıiB ısek'törllelrieı göre dağılımı.) 

1. İmalât sanayi sektörü (El sanatları hizmetleri) 8 000 000 Tl. 
2. Tarım sektörü (Kooperatifçilik hizmetleri) 2 000 000 » 

Toplam 10 000 000 » 

Transfer hariöamıalairaınaa dağüama 

Orman köyleri hizmetleri 6 000 000 Tl. 
Toplum kalkınması hizmetleri 6 900 000 » 
Ankara'da El Sanatları Araştırma Lâboratuvarı Ağın Eğitim Merkezi arsa alımı 60 000 : 
Geçen yıl borçları 200 400 » 

Toplam 13 160 400 » 

1072 yıüı programı 

Merkez ve taşra seviyesinde yeni bir teşkilâtlanma ille hizmetlerini yürütecek olan Genel Müdürlüğün 1972 yılından itibaren daha verimli ve 
etkili bir çalışmaya gireceği, teklif edilen ödeneklerle aşağıda anahatları belirtilen hizmetlerini köylüye götürülmesine çalışılacağı anlaşılmıştır. 

1. — Merkezî idare İnzmetleri : 
Merkezî idareye dâhil sevk, idare ve koordinasyon, araştırma, plânlama ve programlama, pazaıfLanua ve genel idare tazmetleroındn etkili bir şekil

de ele alınacağı, 
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Araştırma, plân ve programlama çalışmalarının genel müdürlüğün geç t i rme faaliyetleri uygulamasındaki esasların te^foitine temel teşkil ede
ceği, bu tür çalışmalara yepyeni bir ruıh ve anlayışla başlanarak araştırmaya dayalı, plânlı ve programlı bir sekilide köy topluluklarının, gelişti
rileceği, 

'Genel müdürlüğün yeniden düzenlenmesinde pazar araştırmaları yapmak üzere fon* «Pazarlama» biriminin kurulmuş bulunduğu, bu konuda 
1972 yılında pazar araştırmaları yapılmasına ilişkin esaslar hazırlanarak çalışmalara geçileceği, genel idare hizmetleri içinde malî, idari ve perso
nel işlerinin yürütüleceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

2. — Kooperatifçilik ve ftoplvm îkaîkmmia hizmetleri : 
Bu hizmetlerin kapsamına teşlkâlâtlama, toplum kalkınması, rehberlik ve kontrol hizmetlerinin girdiği köylerde çok yönlü kalkınma koopera

tiflerinin lcurulm;ası amaeiyle rehberlik ve kontrol çalışmalarına devam olunacağı, 
Köy kalkınma kooperatiflerinin uyguladıkları yatırım projelerine iDevlet katkısı (hibe) yardımlarınm verilmesine dair yönetmelikte görülen ak

saklıkların giderilmesi için değişiklikler yapılacak yeni bir yönetmelik hazırlanmakta olduğu, 1972 yılında buna göre faaliyet gösterileceği, 
Kooperatiflere bir finansman kaynağı temini lamaciyle dış ülkelere öncelikle kooperatif ortağı gönderilmesi ve yurt dışından gelen paraların 

yatırım projelerine kanalize edilmesi çalışmalarının projelere dayalı olarak yürütülmesine 1972 yılı içinde daha 'hızlı bir şekilde devam olunacağı, 
Toplum kalkınması araştırma, eğitim ve teşvik çalışmalarına daha geniş bir şekilde devam edileceği, 
Köy idarelerince igirişileoek yatırımlara, köy teşebbüslerini teşvik ödeneğinden hibe suretiyle yapılan yardımlara devam olunacağı, bu amaçla 

ortalama 500 köy teşebbüsüne yardım edilebileceği memnuniyetle öğrenilmiştir. 
3. — Eılsanattlan ve eğitim Mzmeıtleri : 
Elsanatlarınm geliştirilmesi ile ilgili teknik ve meslekî araştırmalar, tanıtma, yayma ve bu suretle köylünün âtıl işgücünü değerlendirerek ona 

ek gelir sağlama ve kalkınmasına yardımcı olma amacına yönelmiş çalışmaların etüt ve geliştirme, eğitim, donatım ve pazarlama alt programla
rı halinde yürütüleceği, 

Araştırma lâboratuvarlarının 'kurulmjası için Ankara'da arsa alımına çalışılacağı, elsanatları araştırma ve geliştirme projesi ile de tezgâh, 
temjrinlik, persomel, pazarlama, eğitim merkezleri ihtiyaçları, Kastamonu eğitim, merkezi inşaatının ve Ağırı eğitim merkezi için arsa alımının 
sa ğlanacağı, 

Elsanatları mamnllerinde istihsalin artırılması için eğitim çalışmalarına devam edilerek bu çalışmaların diğer yıllarda olduğu gibi iki kısım ha
linde yürütüleceği, 

Birinci kısımda, eğitim hizmetinin bizzat köye götürüleceği, bu maksatla halıcılık, Siirt tipi battaniye, sim - sırma, nebati sanatlar, trikotaj 
v. s. gibi konularda 280 gezici elsanatları kursu açılacağı ve bu kurslarda ortalama 4 200 vatandaşa, sanat öğretileceği, 

İkinci kısım eğitim hizmetinin mevcut eğitim merkezleriyle yapılacağı, yatılı ve bölgesel mahiyette birer oikul hüviyetinde olan bu eğitim mer
kezlerinin İsparta;, Muş, Ağın, Bilecik, Sivas ve Kastamonu'da 1972 yılı içinde faaliyetlerini devam ettirecekleri, bu suretle eğitim merkezlerin
de 330 ildşiye elsanatları eğitiminin sağlanmış olacağı, 

Ayrıca pazar iste İtlerine göre desen, renk, kalite, standart teshili yapılarak ihracata dönük eğitim, programlarının hazırlanacağı, 
Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon kurularak elsanatları mamullerinin dahilî ve harici pazar araştırmalarına başlanacağı, anılan mauıullerin. 

tanıtılması maksadiyle yurt içi ve yurt dışı sergi ve fuarlara iştirak edileceği, 
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Eğitim faaliyetleri arasında kooperatifçilik eğitiminin de önemli bir yer aldığı, bilhassa Doğu - Anadolu köylüsünün teşlküâtlanmasnıı teşvik 
amaciyle kooperatifçilik eğitimi çalışmalarına ağırlık verileceği, bu amaçla illerde kooperatifçilik öneğitimi çalışmalarına 1971 yılında olduğu 
gibi devam, olunacağı, halen kurulmuş ve çalışmakta olan kooperatiflerin proje uygulamaları ve kooperatifin yönetimi ile ilgili konularda tek
nik eğitim çalışmalarının yapılacağı, kooperatifler için önemli bir sorun olan mevzuat - muhasebe konularında yardımcı olmak am,aciyle halen 
yatırıma geçmiş kooperatifler için eğitim merkezlerinde yıl içinde mevzuat - muhasebe kurslarının açılacağı, 

Türk - Alman kooperatifçilik eğitim anlaşması çerçevesinde köy kooperatiflerinin yurt içinde ve yurt dışındaki eğitimlerine devam edileceği, 
'Genci müdürlük hizmetlerinin daha etlHli ve verimli bir şekilde götürülmesi amaciyle her kademeden elemanlar için hizmet içi eğitim prog

ramlarının hazırlanarak uygulanacağı, 
Ayrıca, her türlü yayın ve tanıtma faaliyetlerine hız verileceği, öğrenilmiştir. 

4. — Proje ve uygulama (hizmetleri : 
Bütçenin yatırım harcamaları bölümünde teklif edilen 2 milyon liralık ödeneğin (1 582 000) Tl. lık kısmı, tarımsal köy kalkınma kooperatif

lerinin yapacakları yatıırımlara demonstratif mahiyette ve nakdi Devlet yardımı olup geriye kalan miktarı ile de kooperatifçilik konusunda yapıla
cak etüt - plân, proje masraflarının karşılanacağı, Yatırım projesi uygulama teşebbüsünde olankooperatiflerin sosyal ve ekonomik etütleri yapı
larak geliştirilmesi uygun görülen konular içinyatınm projelerinin hazırlanacağı, 

Ayrıca 1973 yılında Devlet katkısı verilmek üzere yatırım programına teklif edilecek kooperatifler için gerekli etüt ve proje çalışmalarının ik
mal edileceği, 
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1972 yılı yatırım programı uygulaması geraiğüıec aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde 17 ilde proje uygulamalarının yapılacağı, 

Toplam 
proje iDevlet 
tutarı katkısı 

Projenin (karakteristiği 

Mandıra 5 ton/gün 
•Mandıra 2 ton/gün 
ıŞarapçılık 1 000 ton/yıl 
Üzüm şırası 
Çam fıstığı işleme evi 
Tasnif ve ambalaj evi 
Mahsul muhafaza deposu 
Yem deposu ve imali 
Kereste fabrikası 
Besicilik 100 baş sığır tes. 
iSüt sığırcılığı 50 baş süt îşl. 
Zeytinyağı işletmesi 
Tütsüleme evi 
Bulgur imalât evi 
Tavukçuluk 400 piüçlik 

Toplam 

Adet 

2 
5 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 

Tl. 

700 000 
1 500 000 

600 000 
800 000 
250 000 
840 000 
400 000 
185 000 
450 000 
200 000 
600 000 
400 000 
300 000 
'500 000 
185 000 

7 910 000 

Tl. 

140 000 
300 000 
120 000 
160 000 

50 000 
168 000 
80 000 
37 000 
20 000 
40 000 

120 000 
80 000 
60 000 

100 000 
37 000 

X 582 000 

Orman köylerinde kurulan kooperatiflerin kredi ile desteklenmelerini sağlamak üzeıre uygulıyaeakları projelerin hazırlanmasına ve uygulanma
sına yardımcı olunarak kooperatiflerin uygulıyaeakları her türlü projeler için bu yatırım konularına ait tip projelerin geliştirileceği, 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü madde üne göre bütçeye 'konulan/ (6 000 COOi) Tl. lık ödenek ile orman içi ya da orman kenarındaki köylü
lerin kalkındırılması yönünden projeye dayalı kredileme faaliyetlerine devam edileceği anlaşdmış bulunmaktadır. 
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T E K İ İ F YE TEMENNİLER 

YSE 'G-enleü (Müdürlüğü 'ile ilgili iteklif ve temenniler 

1. Genel duruim : 
YSE Genel Müdürlüğü tarafından 1968 ydmda yapiikm uzun vadeli plâna göre (1968 yılı başlangıç olmak üzene) köy yolu ve köy elektrifi

kasyonu tesisleri 15 yılda, köy iç/mcsularımn ise 10 yıl zarfında tamamlanması öngörülmüştür. Aneaık, YSE. G-enel Müdürlüğüne İkinci 5 Beş Yıllıik 
Plân döneıminde sağlanan maddi imkânilar ve yurt dışından itibail edilen nıakinala;rla bu genel müdürlüğün anılan hiıame'tleri düşünülen sünelerden 
daha önce bitirilebileceği memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

1. Finansman durulmu : 
1972 malî yi'lı telklif bütçesi ile verilmesi öngörülen ödeneklerle, genel müdürlüğün hakiki ihtiyaçlan. aşağıda gösterilmiştir. 
A) Köy yolları : 
1. Bütçe ile verilmeıs'i öngörülen : 
Yol bakım ve idame giderleri : 45 050 000 Tl. 
Yatırım harcaımaları 263 O0O 000 Tl. 

Toplamı 308 050 000 Tl. 
2. İhtiyaç durumu': 
a) S/S İşçilerin bir yülük ücret tatarları ile Toplu Söz. Park. 250 000 000 Tl. 
b) 'Bir yıllık akaryakıt harcaması 80 000 000 TL 
c) Mevcut 52 milyon dolarlık makina parkının lâstik, yedek parça, tamir hareaımaları (Par

kın % 12 si hesabı ile) 93 000 000 Tl. 
d) Devam eden ve yeni başlanacak köprülerle, tesisler ve ihalesi düşünülen 2 000 km. 

stabLize yol kaplaması için 100 000 000 Tl. 

Toplam 523 000 000 Tl. 

Yukarıda görüldüğü üzere bütçe ile verilmesi öngörülen .miktar ile ihtiyaç miktarı arasında (215) milyon Tl. fark vardır. 
Köy yollları mevcut makina park ve personeli yanında köylü ille işbirliği yapılarak emaneten gerç eki estirilmektedir. Bu bakımdan yıl içinde 

randılınanlı bir çalışma yapılarak mevcut kapasitenin değerlendirilebilmesi için yıllık akaryakıt yedek parça ve makinaları çalıştıran sözleşmeli 
işçilerin ücretlerinin karşılanması zorunluğu vardır. 1972 malî yılı Bütç eslinin yatınım tertiplerinden köy yollarına verilmesi öngörülen bu (263) 
mıilıyon Tl. çok ye/tersiz görülmüştür. Bu miktar 1971 yılı Bütçesi ile verilen (355) milyon Tl. den (92) milyon Tl. eksiktir. Hallbuiki 1971 yılında 
bu (355) milyon Tl. dahi köy yollarında mevcut ımakinalarm ranjdumıanla çalışti'mlmasma yetmediği gibi son üç. aylık işçri ücretlerine de ödenek 
kalmamıştır. Bu sebeple yılı içinde (87) milyon Tl. ek ödenek verilmesi gerekmiştir. 

http://tesiisle.ru
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•Bu durumda, 1972 teklif bütçesi ile köy yolları yatırı/mları için Öngörülen (.263) milyon Tl. ödenek artırıimayıp aynen bırakıldığı takdirde; 
a) Verilen ödenek kadar iş yapılabileceği etiketle 1972 de 1971 in yarısı kadar köy yolu yapılabilecektir. 
b) Mevcut makina ve personellin !% 40 ı âtıl kalacak, kapasiteyi bu ödenek seviyesine indirebilmek için de iş makmalarmın % 40 mı parka 

çekip çallıştiDmaraaik ve en az 5 000 adet personelin de işine son vermek gerekecektir. 
e) Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da önceki yıllarda tesviyesi yapılamış köy yollarının kışın da geçit verir hale getirilmesi için gerekli 

'kaplamam yapılamayacaktır. 
Bütün bu mahzurları önlemi ek, her yıl artan hizmet temposunu düşünmemek ve köy yollarında mevcut maMnalarm tam randımanla çalıştırı

lıp yıllardır yolunu gözliyen Türk köylüsüne en az 1971 seviyesinde bir hizmet götürebilmek üzere 1972 yıl ödeneğinin (215) milyon Tl. ar-
tırıiımıasını zorunlu gömlekteyiz. 

B) îçme suları : 
1. Bütçe ile verilmesi öngörülen : 
Yatınım ha.rcamaiları 215 675 000 Tl. 
Transfer harcamaları 50 000 000 Tl. 

Toplam 265 675 000 Tl. 

2. ihtiyaç durumu : 
•a) 1972 yılı ihtiyacı olan boru bedeli 95 000 000 Tl. 
b) Delvam eden ve yeni işlerin taşaron ve müıaahhit ödemeleri 70 000 000 Tl. 
c) S/İS işçilerin bir yıllık ücret tutarları ile toplu Söz. Farkları 110 000 000 Tl. 
d) Mevcut makina parkı işletime, onarım ve ibaikıım giderleri 25 000 000 Tl. 

Toplanı 300 000 000 Tl. 

1971 yılı iemeısuları Bütçesi (Alınan (03) milyon ek ödenekle beraber) (355 830 000) Tl. olduğu halde 1972 yılında verilmesi öngörülen öde
nek (265 675 000) Tl. dır. Bu miktar 1971 yılı ödeneninden (90 155 000) Tl. noksanıdır. 

Bu duruımda yemi başjlanaeak işlerden sarfınazar edilişe dahi devam eden işlerin yılı içinde ikmali de .mümkün otaımıyae aktır. 
Ayrıca kuraklık sebebi ile özel bir proje olarak üzerinde durulan Güney - Doğu bö'llgeısli içımesuyu çalışmaları aksıyacak ve projenin 1972 yılı 

program dilimine alt işler yılı içinlde gerçekleştirileımiyeceJktir. 
Güney - l>oğu'daiM içmesuyu sıkıntısını gidermek aımaeiylc bölgenin tüm ü nitele tinin etüt ve projeleri tamamlanmıştır. Halen bölgede .mevcut 

66i34 üniteden 4202 ünitesine içmesuyu getirilmiş. olup yapılan büyük yatırımların seyri memnuniyet vericidir. Susuz olan bakiye 2432 ünitenin 
de içınıosuyuna kavuşturularak bölgenin içmesuyu sorununun en geç 3 yıl içinde halledilmesi için YSM Genel Müdürlüğünce bir proje hazırlan
mıştır. Topflam ımaLî portesi (504 426 000) Tl. olan -bu projenin 1972 yılı programı dilimi için gerekil yatıran, ödeneği ise (190 343 000) Tl. dır. 
Bütçeden bu proje için yeterli ödenek ayılamadığı takdirdıe proje sözü edilen sürede gerçekleşenıiyecek ve bölgenin içme suyu sorununun halli de 
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gıçülkîmliş olacaktır. 
Bu sebeplerle daıha çok köyl/ti yardımlarına dayalı olarak yürütülen içınıesıuyu çalışmalarının 1972 yılında da en az 1971 yılı seviyesinde yürü

tülmesi ve kanalını açarak boru bakliyen vatandaş taleplerinin aısıgari ölçüde karşılanalbümesii için, 1972 yılı içme suyu ödeneklerine (35) mil
yon Tl. ilâve yapılmasını zorunlu görmekteyiz. 

C) Teikniik elenıan sorunları : 
657 sayılı Devlet. Mernıuriarı Kanununun 1327 sayılı Kamunla değişik hükümleri muvacehesinde teknik perısıonelin eline geçen aylık miktarının 

azalması vie ayrıca 1376 sayılı 1971 malî yılı Bütçe Kamununun 17 nci maddesi ite verilmesi derpiş edilen yan zamların tatbik mevkiine konulama
ması ve senelerden beri ödenımekte olan mahrumiyet zamlarının kaldırılmış olması teknik pereoneli ıbüyük huzursuzluğa sevk eıtımiş ve kıallteli ve 
bilhassa tecrübeli elemanların aymlımaılarına sebelboikmış ve 1971 yılı içerisinde yalnız YBE. Genel Müdürlüğünden 120 adet teknik eleman ay
rılmış bulunmaktadır. 

Bsaısen kıt olan teknik: gücün daha da azalması kamu hizmetlerini aksatmaktadır. Billhassa Doğu bölgelerine yeterli teknik eleman temin edile-
meımesii yatırım programlarını etkiıleimektedar. Bu itibarla teknik elemanların istihdamını sağlıya çak tedbirler süratle alınmalıdır. 

BÖLÜM : VII 

Topraksu Genel Müdürlüğü ile ilgili teklif ve temenniler 

1. Topraksu Genel Müdürlüğünce kuruluşlarına yardımcı olunan Toprak ve Su Kooperatifleri; memleketimiz tarımını geliştirmek, çiftçiler 
ile Devlet arasındaki tarımsal ilişkileri artırmak, sulama developmanı, loprak muhafaza drenaj ve arazi ıslâhı, münferit yer üstü ve yeraltı su
lama tesislerini kullanacak sorumlu bir çiftçi topluluğu meydana getiren, tesislerin işletme, bakım onarım ve devamlılığını sağlıyan, Devlet ile 
çiftçi münasebetlerini proje ve anlaşmaya bağlı yan kuruluşlar olarak görülmektedir. Halihazırda Türkiye'de kurulmuş bulunan Toprak ve Su 
kooperatiflerinin adedi 959 dur. Bu kooperatifler çificilerin teşkilâtlandırılması, mahallî sorumluluğun yaratılması, kredi temini mevzularında yeter
li olmadıkları gibi bâzı hizmetlerde Devletin iştirak etmesine de bir- çözüm yolu getirmemektedirler. Bu nedenle; çifçiyi kamu tüzel kişiliği halin
de teşkilâtlandırmak, % 50 ye kadar Devletin çiftçi yatırım masraflarına katılmasını sağlamak, kontrollü kredi sisteminin daha uygun şekilde 
uygulanmasını temin etmek, Topraksu tesislerini çiftçilere mal etmek ve işletmelerinin yine çiftçilerce realize edilmesi gayesine matuf olmak üzere 
«Toprak ve Su Kaynakları Geliştirme Birlikleri» kısa. adı ile «Topsu Birlikleri» kanun tasarısı hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulmuş bulunmaktadır. Hükümet programı muhtevasında da. yer alan «Toprak ve su kaynaklarını geliştirme birlikleri» kanun tasarısının ivedilik
le Meclislerde görüşülerek kanunlaştırılmasında fayda mütalâa etmekteyiz. 

2. Tarım alanındaki kamu yatırımlarını çiftçi yatırımlaıiyle tamamlamak, çiftçilerin bu yatırımlarda noksan kalan malî güçlerini desteklemek 
ve birim sahadan âzami verimi elde etmek gayesiyle Topraksu konularında projeye müstenit kredi çalışmaları 7157 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 
âmir hükmü gereğince Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ile yapılan bir protokola müsteniden başarılı bir şekilde yürütülmek
tedir. Ancak bu krediler için bütçeye her yıl yeleri kadar Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası sermayesine batısubedilmek üzere gerekli tahsi
sat konulmamaktadır'. Bu fonun geliştirilmesi köylünün yapcağı toprak ve su kaynaklanılın geliştirilmesi ile ilgili yatırımların finanse edilebilme-
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si için lüzumludur. (A/o) transfer harcamaları 38.170 nci bölümüne kanında öngörülen miktar ödeneğin konulma çarelerinin aranmasında, fayda 
mütalâa etmekteyiz. 

o. Çiftçi ailelerinin tarımsal gelirlerin artırılmasında, küçük, ziraat^işletmelerinde sebze ve ıneyva izraatinin geliştirilmesinde, köy ve köylüyü 
kapalı ekonomiden kurtarıp pazar ekonomisine yöneltmekte bininci derecede âmil olan, uzun süreli etüt ve plânlama çalışmalarını gerekti ilmiyen, 
developman süreleri çok kısa ve maliyetleri de düşük, olan, rantabilitesi yüksek, yapılan masrafın kısa zamanda amorti edilmesi mümkün olan, iş
letmeleri kolay, bakımları çiftçiler tarafından yapıldığından Devlete bir külfet yüklemden, tesislerin inşaasında fazla bir istimlâk ve geçit hakkı 
problemi yaratmıyan, büyük su kaynaklarından uzak ve erozyona mâruz bölgelerde, yukarı havzalarda dağ- ve orman köylerinde dar gelirli va
tandaşların sulama suyuna kavuşturulabilmeleri küçüksu kaynaklarının ıslâh ve geliştirilmesine ait hizmetlerin ifa edilmesine bağlı bulunmaktadır. 
Topraksu Genel Müdürlüğünce 1972 yılı yatırım programına alınmak üzere Devi e i; Plânlama Teşkilâtına küçüksu kaynaklarının ıslâh ve geliştiril
mesi konuları ile ilgili olarak (207 621 000) lira tutarında 889 adet proje teklif edilmiştir. Ancak Devlet imin lama Teşkilâtı Topraksu Genel Mü
dürlüğünce teklif olunan yatırını bütçesinde indirim yapması nedeniyle (09 085 000) lira. tutarında .1.18 adet proje .1972 yılı yatırım programına 
alınabilmiştir. (187 930 000) lira tutarında 221 adet küçük sulama projesi program dışı kalmıştır. P.ıı itibarla; program, dışı kalmış bulunan proje
lerin bir kısmının uygulamalarını sağlamak bakımından Topraksu Genel Müdürlüğü 1972 malî yılı bütçesinin (A/2) (22.000 nci Yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri) bölümüne münhasıran küçük sulama işlerine sarf edilmek üzere (20 000 000) liralık bir ek ödeneğin verilmesini zaruri görmek
teyiz. 

4. Topraksu yatırım projeleri uygulamasında genellikle kamulaştırmaya gidilmemekte, mümkün olduğu, kadar çiftçilerin muvafakatları alın
mak suretiyle kanallar geçirilmektedir. 

Bununla beraber özellikle gölet projelerinde göl aynası altında kalan şahıs arazileriyle, pompaj projelerimde pompa istasyonlarının bulundu
ğu sahaların ve kanal güzargâhma raslayıp da tesisten istifade edemiyen çiftçilere ait arazilerin kamulaştırılması zaruri olmaktadır. Bundan başka 
suyu sulamada kullanıl masında kamu yararı görülen değirmenlerin kamulaştırılması veya irtifak hakkı tesisi cihetine gidilmektedir. 

Ayrıca kurulduğundan beri diğer ilgili tarımsal müesseselerle işbirliği yaparak onların arazisinde veya anlaşma yapılan uygun çiftçi tarlala
rımda görevleri dahilindeki araştırma konularının: tarla denemelerini yürütmek zorunda olan Ankara Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsüne; 
Ankara çevre ve bölgeyi temsil kabiliyetini haiz 200 - 300 dekarlık deneme tarlası temin edilmesi faydalı ve gerekli bulunmaktadır. 

1971 yılı bütçesinde bu maksatla (2 500 000) TL bulunmasına ve tamamen sarf edilmesine rağmen 1972 yılı bütçesine Topraksu Genel Müdürlü
ğü ihtiyacı için hiç ödenek konulmamıştır. 

Bu bakımdan Topraksu Genel Müdürlüğü 1972 yılı yatırım projelerinin aksamadan ve zamanında uygulanabilmesi için Köy İşleri Bakanlığı Büt
çesinin 32,000 bölümüne 32.101 topraksu kamulaştırma ve satmalına giderleri maddesinin ihdasında ve bu maddeye (2 000 000) Tl. ödenek ko
nulmasında zaruret vardır. 

6. Topraksu Genel Müdürlüğü, bütçe ve kendisine verilen yatırım ödenekleri karşılığında proje tatbikatı dışında toprak etüt ve haritalama 
işlerini yapmakta, memleket tarımını geliştirmek, çiftçi ile Devlet arasındaki tarımsal ilişkileri artırmak, zirai sulama, toprak muhafaza, arazi ıslahı 
ve drenajla ilgili olarak yapılan tesisleri kullanacak sorumlu bir çiftçi topluluğu meydana getirmek ve bu tesislerin işletme, bakım - onarım ve 
devamlılığını sağlamak için çiftçileri teşkilâtlandırmakta, (Toprak ve su kooperatifleri kurmakta), çiftçilere topraksu konularında teknik yardım 
olarak proje hazırlamakta ve tatbikatlarında da kontrol hizm eti erini yapmakta, tarım alanındaki kamu yatırımlarını çiftçi yatırımları ile tamam-
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lıyarak birim sahadan âzami verimi elde etmek, çiftçilerin bu yatırılarından noksan kalan malî güçlerini tamamlamak için çiftçilere Ziraat Ban
kasından kredi temin etmek üzere gerekli projeleri hazırlamakta, çiftçilerin toprak muhafazası ve zirai sulama konularında eğitimlerini sağla
makta, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, üretimde uygun kullanılmalarının sağlanması için gerekli bulunan bilgileri temin etmek üzere 
araştırma ve çiftçi tarlalarında demıonstrasyonlaryapmakta, çiftçilere arazilerimin ne miktarda ve ne çeşit gübrelere ihtiyacı bulunduğunu tavsiye 
edebilmek için toprak tahlilleri yapmaktadır. Bu nedenle, Tıopraksu Genel Müdürlüğü çalışmalarının değerlendirilmesini, Devlet Plânlama Teşki
lâtınca verilen yatırım ödenekleri karşılığınlda ifa edilen hizmetlerle değil, yukarda belirtilen hizmetlerini de nazarı dikkate alarak yapılmasının 
gerektiğini burada ifade etmek isteriz. 

'6. 1972 malî yılı Bütçesinde; Bakanlık, Topraksu, Yol, Su, Elektrik İşleri, Köy Araştırma ve Geliştirme Genel müdürlüklerinin ödenekleri bir
leştirilmek suretiyle aynı bölüm ve fasılllarda toplanılmış bulunmaktadır. Bu durum önümüzıdeki yıllarda uygulanmasına başlanacak program 
bütçe prensiplerine uymadığı gibi, taşra örgütle 'ine gönderilen ödeneklerin sarfına bâzı sürtüşmelerin meydana gelmesine, Bakanlığa bağlı ku
ruluşların birbirlerinin ödeneklerine tecavüz etmelerine sebelbolacağı gibi, illerdeki muhasebe örgütlerinin çalışmalarını da güçleştirecektir. Bu itibar
la; 1972 malî yılı Bütçesinde genel müdürlüklere ait ödeneklerin ayrı ayrı bölüm ve maddelerde gösterilmesini zaruri görmekteyiz. 

Köy Araştırma ve Creliştirme Genel müdürlüğü ile ilgili teklif ve temenniler 

1. Nüfusumuzun % 65 inin yaşadığı kırsal alanlarda ekonomik güçleri itibariyle yetersiz küçük işletmelere tarımsal girdilerin temini, el, ev 
sanatları ve benzeri faaliyetler ile gelirlerinin artırılması, ürettikleri malları değerlendirecek tesislerin yapılması ve diğer pazarlama sorunlarının 
çözümlenmesi, Devletin de teşvik ve desteği ile, köy kalkınma kooperatifleri şeklinde teşkilâtlanmalarına bağlı bulunmaktadır. 

Köy kalkınma kooperatiflerinin kurulması, 1965 yıllımda tıaodilk adiltan aınaısözHıeşmeye dıayallı öllarak Köy İşleri Bakanlığınca teşvik edilmektedir. 
Bugüne kadar bütün yurtta 2 200 ü aşkın köy kalkınma kooperatifi kurulmuş bulunmaktadır. Bunların ortak sayısı 260 bin, temsil ettikleri nü
fus ise 1,6 milyon civarındadır. 

Köy kalkınma kooperatiflerinin, daha çok tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine dayalı projeleri için öz kaynakları yetersizdir. Yurt dışına 
ortak göndermenin mümkün olduğu yıllarda ancak 10 - 15 kooperatif bu imkândan sınırlı bir şekilde faydalanabilmektedir. Kamu kuruluşların
dan belirli ve kayda değer bir yardım alamamaktadırlar. Bu durumda her yıl Köy İşleri Bakanlığına, ihtiyaçlarını giderecek bir projenin hazır
lanması ve finansmanına katkıda bulunulması için yapılan ortalama 300 kooperatif müracaatından sadece 15 ilâ 20 si karşılanabilmektedir. 

Diğer ülkelerde geniş ölçüde uygulanan köy kooperatiflerini teşvik tedbirleri, Anayasamızın ö l nci maddesi ve kalkınma plânlarımızda açık
ça ifadesini bulmaktadır. Köy kalkınma kooperatiflerinin malî sorunlarının çözümlenmesi, kooperatiflerin gelişmesinde en önemli bir unsurdur. 

Buna bir çözüm yolu bulabilmek için (10 . 9 . 1971 tarih ve 13952 No. lu Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve yurt dışına işçi 
göndermede kooperatiflere Öncelik tanıyan 7/2980 sayılı Kararname uyarınca 11 . 12 1971 tarih ve 14039 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
117/29ı80 sayılı Kararname ile işçi kontenjanı ayrılacak kooperatiflerde aranacak şartlar, yatırım alanlarının seçimi, uygulama ve bakanlıklararaisı 
işbirliği esaslarını belirtir yönetmelik» in kooperatiflere malî kaynak temininde önemli bir katkıda bulunacağı inancındayız. 
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Ancak, buna rağmen yardım talepleri karşılanamıyan kooperatiflerin sabit yatırım ihtiyaçlarına hiibe olarak katkıda bulunabilmek için Ma
liye Bakanlığınca, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin (A/3) bölümünde önce (1) Tl. ile açılan ve sanırıa kla!li'dıırı!l|aın 34.359 «Tıaomjsıall kooperıaltirSıeir-
de projeye dayalı teşvik ödeneği» maddesinin yeniden açılarak (5 000 000) Tl. konulması, 

2, Aynı gerekçe ve nedenlerle köy kalkınma kooperatiflerinin halen karşılanan uyan işletme sermayesi ihtiyaçlarına kredi yoluyla katkıda bu
lunulması için, yine Maliye Bakanlığınca, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin (A/3) bölümünde önce (1) Tl. ile açılan ve sonra kaldırılan 34 360 Ta
rımsal kooperatiflerin yatırım projelerine yardım» maddesinin yeniden açılarak (15 000 000) Tl. ıkonulması, 

i3. 10 Eylül 1971 tarihli Resmî Gazetede neşredilen 7/29:80 sayılı Kararname ve buna ilişkin 11 Aralık tarihli Resmî Gazetede çıkan «İşçi 
kontenjanı ayrılacak kooperatiflerde aranacak şartlar, yatırım alanlarının seçimi, uygulama ve bakanlıklararası işbirliği esaslarını belirtir Yö-
netmeliık» in sağladığı imkânlar dolayısiyle projelerin hazırlanması için köy kalkınma kooperatiflerinin müracaatları artacak ve dolayısiyle ge
nel müdürlüğün iş hacmi de büyük ölçüde genişlemiş olacaktır. Söz konusu yönetmelik, 1972 yılı bütçe hazırhık ve tekliflerinden sonra çıktığından, 
bütçe tekliflerinde değerlendirilememiştir. 

Bu bakımdan babse konu kararname ve buna ilişkin yönetin eliğin. uygulanmasından dolayı meydana gelecek fazla iş hacminin gerektirdiği 
etüt ve proje hizmetleri için Bakanlığın (A/2) yatırım harcamaları 21.000 bölümü 21.111 maddesinde (203 000) Tl. olarak teklif edilen ödene
ğin. (1500 000) Tl. ilâvesi ile (703 000 )T1. ye çıkarılması, 

4. 7/2980 sayılı Kararname ve buna ilişkin 11 Aralık 1971 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Yönetmelik uyarınca yurt dışı işçi konten
janı ayrılacak kooperatiflerin uy gulıyac akları jırojelerc ilişkin hizmetleri, bu m ey anda projelerin "hazırlanması ve uygulanmasında görev alacak 
elemanlar ile kooperatiflerin bu projeleri başarı ile uygııhyabilmeleri için köy kooperatif çil erinin kurslar düzenlenmesi yoluyla yetiştirilmesi Köy 
İşi eni Bakanlığının görevi olmaktadır. Yönetmelik 1972 yılı bütçe tekliflerinden sonra neşredildiğinden, söz konusu hizmetlerin gere/ktirdiği giderler 
1972 bütçe tekliflerinde yer almamıştır. 

Bu bakımdan mz konusu (kararname ve buna ilişkin yönetmeliğin tahmil ettiği fazla iş hacnımdan dolayı teknik kurs hizmetleri için Bakan
lığın (A/ l ) caııi harcamaları 14 000 bölümü 14.510 «Kurs giderleri» maddesine konmuş bulunanı (255 680) Tl. lık ödeneğin (100 000) Tl. ilâvesi 
ile (355 680) Tl. sına çıkarılması, 

5. Yerleşim yerleri özel sorunlar getiren orman içi ve ^kenarı köy ve köylüsünün kalkındırılması amaciıylc Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 33.000 bölümü 33.180 maddesine konulan (6 000 000) Tl. lık ödenek dar bir alanda ve çok az 
sayıda aileye kredi sağlıyabilecektir. Bn nedenle mezkûr ödeneğin (5 000 000) Tl. ilâvesi ile (11 (M)!) 000) Tl. ye çıkarılması, 

6. Memleketimizde elsanatları hikmetleri T a n m Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Köy 
İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

Bu (kuruluşların elsanatları hizmetlerinin yürütülmesinde takibettikleri politikaların farklı olması dolayısiyle çalışmalar etkili ve verimli 
olamamaktadır. 

Elsanatlarmm, istihdam yaratma, köylünün boş zamanlarını değerlendirme, aile ekonomisini güçlendirme gibi özellikleri dolayısiyle tek elden 
yürütülmesi ve tek bir politika izlenebilmesi bakımından hizmetlerin Köy İşleri Bakanlığı bünyesndo toplanması, 

Teklif ve temenni olunmaktadır. 
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BÖLÜM : I 
HİZMETLERİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİRME ŞEKLİ ; 
1. Toprak ve İskân İşleri (Genel Müdürlüğü nflin teşkilât ve görevleri : 
A) Teşkilât : 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü; genel bütçe içinde özel yeri olup 7116 sayılı Kanunun 19 neu maddesi mucibince İmar ve İskân Ba

kanlığına bağlı iken Bakanlar Kurulunun 16 . 7 . 1964 gün ve 6/3*349 sayılı kararı ile Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
Bu genel müdürlük; merkezde 5 danışma birimi ile 7 daire ve bu dairelere bağlı 20 fen kurulu müdürlüğü ve şube müdürlüğündeaı, taşrada 

ise ('64) toprak ve iskân müdürlüğü, ('65) ilçe toprak ve iskân şefliği ve memurluğu, (ı64) toprak komisyonu, (2) eğitim merkezi ile (2) tamir 
ve (1) doğrama atelyesi müdürlüğünden meydana geliş bulunaktadır. 

B) Ctörevleri : 
4784 ve 5613 sayılı Teşkilât kanunları uyarınca çalışan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü; 4753 sayılı çiftçi topraklandırma 2510 sa

yılı İskân Kanunu ile buna ek 1306 sayılı Kanunda yer alan aşağıdaki hizmetleri yapmakla yükümlüdür. 
a) (Topraksız olan ya da toprağı yetmiyen çiftçileri tarımsal aile işletmelerine sahip kılmak, meraları tahdit ve tahsis etmek, 
fa) Göçebeleri ve diğer gezginci nüfusu ve yerlerini terk etmek zorunda kalanları tarımda ya da tarım dışında iskân etmek suretiyle köysel 

alanda iskân düzenlemek, göçmen ve mülteci işlerini yürütmek ve gerekenleri iskân etmek, 
c) Köysel alanda fiziksel yerleşimi düzenlemek ve köy gelişme merkezleri kurmak, 
d) Köylünün sağlam, ucuz ve sağlık kurallarına uygun konut, tarımsal işletme yapı ihtiyaçlarını kendisinin çözümlemesindeki gücünü tek

nik yardım yapmak suretiyle desteklemek, 
'Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, bu görevlerini aşağıda teknik kapsamları belirtildiği şekilde uzun ve kısa vadeli plânlarına göre yü

rütmektedir. 
a) Topraksız olan ya da toprağı yetmiyen çiftçileri tarımsal aile işletmelerine sahip kılmak, meraları taihdit ve taJhsis etmek : 
1. Hazine arazisini teslbit ve tapuda Hazine adına tescil ettirmek, 
2. 'Dağıtımla ilgili olarak ele alman arazinin tarıma elverişliliğini ve kullanma kabiliyet sınıflarını tâyin etmek veya ettirmek. 
3. Bölgesel şartlara uygun yeter gelirli tarımsal aile işletme tiplerini araştırmak ve tesfait etmek, 
4. Topraksız olan veya yeter toprağı bulun mıyan hak sahibi çiftçi ailelerini bölgesel şart meleri kurulması ile ilgili uzun vadeli plân ha

zırlamak, 
5. Topraksız olan veya yeter toprağı bulun mıyan hak sahibi çiftçi ailelerini böllgesel şartlara uygun tarımsal işletme tiplerine göre ve pro

jesine dayalı olarak toprak sahibi kılmak, 
6. Topraklarını işletmek, üretimlerini artırmak, ürünlerini değerlendirmek ve tarımsal yapı ve tesislere kavuşmalarını sağlamak üzere, top

rak sahibi kılman çiftçilere projelerinde öngörülen aynî ve nakdî kredileri vermek, kredilerin uygulanmasını ve işletmenin gelişmesini, izlemek, de
vamlılığını sağlamak ve gelişme tedbirlerini almak, 

7. Kurulan tarımsal aile işletmelerinin üretim için gerekli ihtiyaçlarını ve donatım araçlarını kolaylıkla sağlryafailmeleri ve ürünlerini en 
iyi şekilde değerlendirebilmeleri maksadiyle kooperatifleşmelerini desteklemek, 
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8. Mera ve yaylakları tahdit, tarımsal ve ekonomik şartlara göre köy, kasaba ve şehir tüzel kişiliklerine tahsis etmek, 
9. Hazine arazisinin ve bozuk kültür arazisinin ıslahı ve geliştirilmesi ile elde edilen arazide tarımsal yerleşim projelerimi gerçekleştirmek, 
b) Göçebeleri ve diğer gezginci nüfusu ve yerlerini terk etmek zıorunda kalanları tarımda ya da tarım dışında iskân etmek suretiyle köy

sel alanda iskânı düzenlemek; göçmen ve mülteci işlerini yürütmek ve gerekenleri iskân etmek, 
1. iskân internetleri : 
— Göçmen ve mülteciler, 
-• Göçebe ve gezginci nüfusu, 

— Ekonomik, sosyal, millî güvenlik ve özel kanunların uygulanması .nedeniyle yerlerini terk etmek zorunda kalanlardan istekli olanları, 
Projelere dayalı olarak borçlandırmak suretiyle iskân etmek, 
2. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, tarımdaki fazla nüfusu ve topraklandırılmıyan çiftçileri duyulan ihtiyaca ve hazırlanacak projelere gö

re eğitimlerini mütaakip tarım dışı sektörlerde iskân etmek, 
3. İskân edilenleri müstahsil hale getirmek ve yönetmelikle teslbit edilecek hayat seviyesine kavuşturmak için ilgili bakanlıklarla birlikte ge

liştirme ve yan gelir sağlama projeleri hazırlamak ve yürütmek, 
4. Scılbest göçmen işlerini yürütmek, 
5. İskân için Hazine arazisinden yararlanmak ve gerektiğinde arsa ve tarım arazisi satın almak veya kamulaştırmak, 
€ ) [Köysel alamda (fiziksel yerleşümi düzenle'melk vo köy ıgıeJiş'me merkezleri kurmak : 
1. Yerleşim yerinin elverişsizliği yüzünden yerinde kalkındırılmasına imkân olnnyan köyleri, 
— Yol içmesuyu elektrik gibi altyapı hizmetlerinin pahalıya mal olacağı tesbit edilen köyleri, 
Köy nüfusunun çoğunluğunda istenmesi halinde, daha elverişli bir yere nakletmek için arsa tefrik etmek, imar plânı sosyal tesisler yapmak ve 

konut, tarımsal yapılar ve tesisler için ihtiyaçlı ailelere kredi vermek, 
2. Dağınık yerleşim ünitelerinin mevcut yerleşim ünitelerinden birinde ya da yeni bir yerleşim yerinde toplanması köy nüfusunun çoğunlu

ğun c a istenen köyler için arsa tefrik etmek, imar plânı ve sıosyal tesisler yapmak; konnt tarımsal yapılar ve tesisler için ihtiyaç sahibi ailelere kre
di vermek, 

3. Mevcut köylerin iskân gelişme sahalarını tesbit ve bu sahalardan ihtiyaçlara peşin ya da taksitle arsa vermek. 
4. Bölgesel iklim, sosyal ve ekonomik koşullara ve yapı malzemesi olanaklarına uygun köy .konut, 'işletme yapı ve tesis tiplerini uygulamalı 

olarak araştırmak, tip projeleri hazırlamak, 
5. Köylünün konut, tarımsal işletme yapıları ve sosyal teslis ihtiyaçlarını kendisinin eö;,ümkîiıicsimloki gücünü, imâr plânları yapmak, bedelsiz 

tip konut ve tarımsal yapı ve tesis projeleri vermek, teknik kontrol sırasında eğitmek ve belli sayıda ailelere örnek konut ve tarımsal yapılanırı 
inşa etmek üzere K. E. Y. Y. kredisi vermek suretiyle yapılacak teknik yardımlarla desteklemek, 

(>. Köy imâr plânları yapmak, 
C) Mahiyet ve teknik kapsamları yukarda belirtilen ve özellikle 10 . G . 1970 tarihinde kabul olunan ve 29 . o . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 

1306 sayılı (2510 sayılı İskân Kanununa ek Kanun) ile Genel Müdürlüğe tahmil edilen görevlenin, memleketin kalkınmasında çok önemli tesir
leri olacağı tabiidir. P>ıı hizmetler yürürlükteki hizmet kanunlarının ruh ve maksatlarına kalkınma plânlarına uygun olarak yapılmaktadır. 
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— Topraklandırma hizmetleri : Bölgesel şartlara uygun tipte ve ımojcsinde öngörüldüğü miktarda araziye sahip, projelerinde belirlenmiş, cins 
ve miktarda kontrollü kredilerle donatılmış tarımsal aile işletmeleri kurmak ve bunları yaşatmak, gelişmelerini sağlayıcı tedbirler almak ve izlemek 
şeklinde ele alınmaktadır. Tarımsal aile işletmeleri; ailenin işgücünü değerlendirebilcn ailenin yeme, giyinme, barınma, sosyal ve kültürel ihti
yaçlarını normal şe'kiide karşılıyan, borçların ödenmesini, vergilerin zamanında verilmesini ve gelişmesini/, gerekli yatırımların gerçekleşmesini müm
kün kılacak kadar gelir sağlıyan, tek veya çok yönlü tarımsal işletmeler şeklinde bir model olarak belirlenmiş olduğu öğrenilmiştir. 

24 . 5 . 1971 tarihinden bu yana devamında zorunluluk olan idari işlemler dışında toprak dağıtımı uygulama çalışmaları ertelenmiş bulunmak
tadır. Toprak komisyonları toprak ve tarım reformu çalışmalarına kaynak teşkil etmek üzere Hazine arazisi rezervini çoğaltmak amaciyle Hazine 
arazisiniı tesbit etme ve tescil ettirme çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bu yeni çalışma düze nine geçişi toprak reformu temel ilke ve strateji
sinde belirlenen toprak reformu çalışmaları ile vâki olabilecek çelişmeleri ve kaynak israfının önlenmesi bakımından, takdirle; karşıladığımızı 
belirtmek isteriz. ! 

Genel Müdürlükçe yapılmakta olan ve bu yıl bitirilmesi plânlanan iki önemli araştırma çalışması mevcuttur. Bu çalışma sonuçlarından toprak 
ve tarım reformu uygulamalarında büyük ölçüde yararlanılacaktır. Bu araştırmalar (bölgesel şartlara uygun tanmsal işletme tiplerinin tesbiti) 
ve (şimdiye kadar yapılan topraklandırma çalış.nalarmm ekonomik, etkenliklerinin araştırılması) dır. Yapılan topraklandırma çalışmalarının, bu 
araştırmaların sonuçlarının ortaya çıkardığı modellere yaklaşımlar olduğunu memnuniyetle belirtiriz. 

Mera ihtiyaç fazlası araziyi sonradan hesaplıyarak ayırmak ve topraklandırmaya yararlı toprak kaynağı sağlamak ve meraların açılmasını önle
mek, aşırı otlatmaya mâni olmak amaçlariyie mera tahdit ve tahsis işlemleri, DPT ye sunulan ve kabul gören Beş Yıllık Plân uyarınca hızla devam 
ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

— İivkân hizmetleri : Genel Müdürlüğün diğer bir .görev dalı olup özellikle, 1306 sayılı Kanunim ve yönetmediğinin yürürlüğe girmesinden son
ra. önemli bir ağırlık kazanmıştır. Şimdiye kadar hibe şeklinde yapılan iskân yardımları, bundan böyle geriye dönüşlü borçlanma şekliyle yapıl
maktadır. İskânın göçmen ve mültecilerin iskânları ile ilgili dışa dönük bölümünde, yurt kaynaklarının sınırlılığı nedeniyle ve sorumluluk olma
dıkça iskânlı göçmen kabul edilmemesi ilkesini esas alan bir iskân politikası uygulanmaktadır. Ağırlığını Bulgaristan Hükümeti ile yapılan (Ya
kın Akraba Göçü Anlaşması) uyarınca .Bulgaristan'da kalan aile fertlerinin serbest göçmen olarak yurda kabul edilmesi teşkil eden çalışmalar, 
plân ve program, uyarınca aksaksız olarak yürütülmektedir. Yurda kabul edilen serbest göçmenlerle ilgili demograftık ve sosyolojik araştırmalar 
yapılmakta olduğu ve bu göçlerin de gelecekte planlanması için caba sarf edilmekte bulunduğu görülmüştür. 

Yurt içinde yapılan iskân çalışmaları, özellikle göçebe ve gezginci nüfusun, hazırlanan (Göçebe ve gezginci nüfusun uzun vadeli iskân plânla
ması) ııa uygun, olarak iskânları ile ekonomik ve güvenlik nedenleriyle yapılacak inşaatlar, tarih ve tabiat kıymetlerini korumak için yapılacak 
kamulaştırmalar ve özel kanunların uygulanmasmeticesmde yerlerini terk. etmek zorunda kalanların, iskânları, hazırlanan (Köysel alanda fizik
sel yerleşimin düzenlenmesi projesi 1973 - 1977) esaslarına göre yapılmaktadır. 1306 sayılı Kanun uyarınca tesis edilen özel iskân fonu imkânları 
ile yürütülmeye başlanan bu çalışmalar, barajların yapımı ve orman köylerinin nakli dolayısiyle yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin iskânları 
yönünden yurdumuz için önem taşımaktadır. Çalışmaların makro ve mi'kro plânlara dayalı projelere bağlı olarak yapılmaya başlanmış olması memnu
niyet ve gelecek için güven verici olmaktadır. 
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—• Köysel alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulması ': görevi, 1306 sayılı İskân Kanunu ile verilmiş olup 
yurdumuzda bozuk olan iskân deseninin düzeltilerek gelişme potansiyeli yüksek olan köyleri merkez köyler olarak saptamak suretiyle köysel alan
da ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaya etkin olmak gibi önemli bir nitelik taşımaktadır. 

Yerinde kalkındırılması mümkün olmıyan köylerle, altyapı hizmetlerinin pahalı olduğu saptanan köyleri başka yerleşim yerlerine nakletmek 
ve koni, mezraa vb. gibi dağınık yerleşim yerlerinin, ünitelerin birinde ya da yeni) bir yerleşim yerinde toplamak ve bu yeni yerleşim yerlerini 
kamusal, ekonomik, sosyal kuruluşların toplandığı merkez köyler haline getirmek ilcin yapılan beş yıllık fiziksel yerleşimli düzenleme projesi çalış
malarının bitirildiği ve bunun yanı sıra köysel alandaki fiziki yerleşim kademelerini plânlıyaıı ve gelişme potansiyeli olan köyleri merkez köy olarak 
saptayan plânlama çalışmalarına devam edilmekte olduğu görülmüştür. 

Bu durumda bulunan köyler için arsa tefrik edilerek özel iskân fonundan imar plânı ve sosyal tesisler yapılarak ihtiyaçlara konut ve tarımsal 
yapı ve tesislerini yapmaları için kendi güçlerini desteklemek üzere kredi verilmektedir. 

Bölgesel şartlara (aklim, sosyal ve ekonomik durum ve yapı malzemesi) uygun köy konut, işletme yapı ve tesis tipleri uygulamalı olarak araştırıl
makta ve köylü vatandaşlarımızla anlaşılarak uygulanılabilecek tip projeler hazırlanmaktadır. 

Köylünün; konut, tarımsal işletme yapılan ve sosyal tesis ihtiyaçlarını kendisinin çözümlenmesindeki gücünü desteklemek suretiyle ucuz, sağ
lam ve sağlık koşullarına uygun konut ve tarımsal ve sosyal yapılara kavuşmaları sağlanmaktadır. Bu sorunun çözümü için Genel Müdürlük, 
İmar plânları yapımıalk bedelsiz tip konut, tanımsal yapı ve teslis projeleri vermek, teknik kontrol sımışında iş başında eğitmek ve her köyde 
beş aileye örnek uygulatana yapmaları için K.E.Y.Y. kredisi açmak suretiyle teknlilk yardımda buluıiımıalktadır. 

Soruna oranla finansman ve personel olanaklarının sınırlı olması yüzünden genel -müdürlükçe T. C. Ziraat Bankası, İller Bankası ve Emlâk 
Kredli Bankası ile iliş'kiled kurma çabalarına girişdlmüş bulunduğumu memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

2. Teşkilat (kanunlarının (ihtiyaçları lâyıkı ile karşıllaıma foakımıaıdan yeterlilik derecesi. 
Eski yıllardaki şartlara ve o günikü hizmetlere göre hazırlanmış bulunan 1945 tarihli 4784 ve 1:950 tarihli 5613 sayılı Kuruluş kanunları; sion-

raJdan eklemen yeni görevler, değişen koşullar ve plânlı dönemim gerektirdiği projelere dayalı olarak çalışmalar yapmıa zoranikıluğu yüzünden 
yeterli bulunmamaktadır. Halen T. B. M. M. nde bulunan Köy İşler!i Bakanlığı kuruluş kanunu tasarısı kanunlaştığı takdirde genel müdürlükte 
bir reorgamizasyon yapabilme imkânı doğacaktır. Bu yüzden genel müdürlüğün merkez ve taşra örgütünün, taşraya büyük yeıtki ve sorumluluk 
veren ve merkeziyetçi olmıyan yönıtemllıerle çalışacak tarzda yeniden düzenleme çalışmalarımnı şimdiden yapılmakta olduğumu ve çalışmalarım son 
aşamıalara gelmiş bulunduğu saptamış bulunmaktayız. 
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BÖLÜM : II 

HİZMET GELİŞMESİ 
1. Hikmet g'elişmesine ait istatistik bilgi : 
Tiopraklanıdınma, mera tahdit ve tahsis çalışmaları : 
a) 1947 - 1970 yılları arasındaki uygulamalar <: 
a) 1. 4753 sayılı Çiftçiyi TopraiMandırma Kanununun 1970 yılı sonuna kadar 6 700 köyde uygulandığı, topraksız olan ya da yeter toprağı 

bulunmıyan 445 876 halk sahibi çiftçi ailesinin (307 833 782) Tl. borçlandırma bedeli karşılığında 22 013 060 dönüm toprağa sahip kılındığı; 
bu ailelerden iıhltiyaçk ve istekli odan 41 011 aileye (13 052 810) Tl. kuruluş - onarma, 65 025 aileye, aynî ve nakdî (25 567 312) Tl. yıllık işletme 
kriedM okaak üzere toplaım. 106 036 aileye (38 620 122) Tl. Kuruluş - onarana ve yıllık işletme kredisinin verildiği, 

a) 2. Memleket hayvancikğı bakımından önemi büyük olan meraların tahdit ve tahsisi topraklandırma çalışmaları ile birlikte yürütül-
inekte olup uygulama yapılan köy, kasaba vıe şehir tüzel kişiliklerine 27 147 120 dönüm orta malı mera ve yaylak arazisinin tahsis edildiği, 

a) 3. Toprak komisyonları taraiından tespit ve hazine adına tescil ettirilen araziden 1970 yık sonu itibarîyle 1 587 933 dönüm rezierv ola
rak elde bulunduğu, bu arazinin işbirliğiyle Maliye Bakanlığınca kiraya verildiği, 

teısbit olunmuştur. 
b) 1971 yılı topraMandır'nıa, tmıera talhdit va tahsisi çalışıma «pr'ograJmı : 
b) 1. 29 köyde 999 559 dönüm arazinin kadastral olarak ölçülmedi, 31 köyde 189 955 dönüm hazine arazisinin teıspit ve hazine adına tescil 

ötti'rülımesâ, 
b) 2. 132 köyde 2 174 055 dönüm arazimin tarıma elverişliğinin etüt ve tespit edilmesi, 
b) 3. 453 köyde 30 644 ailenin kredi projelerinin hazırlanması, 
b) 4. Hazırlanıacıak işletme projelerine dayallı olarak 132 köyde 21 725 çiftçi ailesine 674 055 dönüm hazine araız&sindn dağıtılması, 
b) 5. 453 köyde 30 644 çiftçi ailesini projelerinde öngörülen 065 460 472) Tl. yıllık işletme ve kuruluş - onarma kreıdisi verilmek sure

tiyle tarımsal aile işletmelerine sahip kılınıması, 
Pllânlanıp programa bağlanmışsa da, yapılacak toprak reformu çalınmaları için hazine arazisi rezervini çoğaltmak kontrollü krediyi etkili bir 

halle getirmek ve topraik reformu ilkelerine uygun olarak yapabilmek amae'iyle bâzı idari zorunluluklar dışında topraklandırma ve İcredileme 
çıalışımjalarınKn ertelendiği, Toprak komisyonlarının hazine arazisi tespit ve tescil ettirme işlemlerine devam ettikleri öğrenilmiştir. 

320 köyde 1 579 957 dönüm meranın tahdit, kapasite ve karakter etütleri yapılmak suretiyle tahsisi programa bağlanmış iken topraik dağıtı
mının ertelenmesi yüzünden arta kalan kapasiteleri değerlendirmek amaciiyle kalkınma plânının mera tahdit ve tahsis işlerinin hızlandırılması 
ile ilgili tedbirine paralel olıarâk 279 köyde 1 877 089 dönüm ilâvesiyle 1971 yılı mera tahdit ve tahsis programı 599 köyde 3 457 046 dönüm 
olarak saptanmıştır. 

c) 90 . 11 . 1971 ıtarîhi itibariyle programın gerçekleşme durumu : 
e) 1. 128 köyde 1 620 980 dönüm arazinin ölçülerek 10 köyde 65 041 dönümünün hazine ajdına tescil ettirilmiş olduğu, arazi çia'hşttnaalnnın 

özelliği nedeniyle çaluşmaalnın büroya aktarıldığı ve pro'gram dönemi sonumda programın gerçekleştirileceğinin tespit edildiği, 
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c) 2. 212 772 dönüm arazinin tarıma elverişlilik etütüerinin yapıldığı, 
e) 3. Topraklandırma ve kredileme çalışmalarının durdurulduğu tarihe kadar ve bu tarihten sonra zorunlu olan uygulama çalışmaları 

sonunda 919 aileye 41 047 dönüm arazinin dağıtıldığı, 7 807 aileye (14 061 677) Tl. yıllık işletime kredisinin verildiği, 
e) 4. 2 644 777 dönüm mena 'arazisinin karakter ve kapasite etütlerinin yapıldığı Ve 232 köyde 1 350 081 dönüm meranın köy tüzel kişiliği 

adına tahsis işlemleıriruin tamamlandığı ve çalışmaların süratle devam ettiği, 
mamnuniyetle öğneriilmiiştar. 
İskân çalışımaları : 
a) 1950 - 1970 yılları arasındaki uyguliamalaır : 
a) 1. ööejmen ve mülteciler : 
2510 sayı'lı İskân Kanunu uygulaımailan ile bu dönennde yurdumuza çeşitli m emlek çitlerden 157 244 nüfuslu 38 374 iskânlı, 210 467 nü L'uslu 

56 981 serbest göçmen ailesi kabul edilamişitir. İskânlı 21 496 çiftçi ailesine 1 165 806 dönüm arazi 9 481 ton tohumluk, 147 Traktör, 9 489 at ve 
10 025 öküz, (23 447 787) Tl. donatımı ve işletme kredisi, 2 792 iskânllı sanatkâr göçmen ailesine (l 571 877) Tl. sermaye verildiği ve iskânlı göç
men .ailelerine 37 235 adet köy ve şehir tipi konut verilmek suretiyle iskânlarının tamamlandığı, 

a) 2. Göçebe ve gaagıkiJGi nüfus iskânı : 
Konuyla ilgili olarak yurt çapında gerekli önteslbıitlerin yapılmış olduğu, 407 göçebe ve gezginci ailenin (2 783 800) Tl. sarf edilımek suretiy

le Konya İlinin Ereğli İlçesinde Yenaaenıgen, Samsun İlinin Çarşamlba İlçesinde Avut, Konya İlinin Yunak İlçesinde Alibey Yaylası isiimleri ile ku
rulan 3 köye iskân edildikleri, 

a) 3. Ekonomik, Sosyal ve tmülî güvenlik dolayısiyle yerlerini terMmek borumda ikalanlarm iskânı : 
a) 3.1. Güney sınırı engelleme şeridinde kalan ve başka yerlere naklini istiyen 84 aileden 40 mı Yozgat - Boıgazlryan ilçesine bağlı Fobim li 

köyüne, diğerlerinin Bursa İlinin çeşitli köylerine iskân edildikleri, 
fa) 3.2. Trabzon - Çaykara İlçesine bağlı âfete mâruz ormaniçi köylerinden 160 ailenin Van, - Özal İlçesinin Emek ve Dönerder.e köyleri sı

nıfları içinde kurulan 2 köye nakledilerek arazi ve konut verilmek suretiyle yerleştirilerek müstahsil hale getirildikleri, 
a) 3.3. Trabzon - Çaykara İlçesinde âfete mâruz köylerden Hatay - Kırıkhan İlçesine İmar ve İskân Bakanlığınca .nakledilen 407 aileden 

378 aileye 8 400 dönüım arazi verilerek iskânlarının tamamlandığı, 
a) 3.4. Keban Barajı göl sahasında kalan ailelerden tarımsal iskânlarım talebeden 226 ailenin Diyarbakır - Tunceli ve Elâzığ illerinde is-

ıfcâniları ile ilgili çalışmaların hızla sona yaklaşmakta olduğu, 
tesbit edilımiiştiir. 
b) 1971 yılı prograanı : 
••b) 1. Gröçımen ve mülteciler : 
Bulgaristan Hükümeti ile yapılan (Yakın Akraba göçü anlaşması) gereğince 1971 yılında 2 500 ailede 9 750 nüfusun gelmesinin, 
b) 2. Göçebe fve gezginci nüfus iskânı : 
— Düdiran aşiretinden 41 ailenin Stiirf'e iskânlarının, 
— ISarıfceçilli aşiretine mensup 173 ailenin Hatay - Kırıkhan ilçesine iıskânllarının, 
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b) 3. Yerlerini terketımeik zoruıida kalanların iskânı : 
5098 sayılı Kanuna göre 128 ailenin Elâzığ'da konut verilmek surettiyle imkânlarının, 

• 5098 ve G093 sayılı kanunlara göre 82 ailemin konut yapılmak suretiyle Kayseri'ye iskânrının, 
— Çanakkale - İmroz (Gökçeada) da (03) ad nin tarımsal iskânlarının, 
•— Keban barajı dolayısiyle yerlerini teri: :dmek zorunda kalan (124) ailenin Diyarbakır'da, Devletçe satınalınacak arazilere, (102) ailenin 

Tunceli'nin Biçımekaya köyü ile Elâzığ ilinin (11)1 köy köyüne iskânlarının, 
- - Tur. celi'nin merkez ve ilerlerinde iskânlar, na karar verilen ancak iskân haklarına mukabil aile başına (4 000) Tl. nakdî yardım yapıldığın

da bu. haklardan feragat edecekleri tesbit edilmiş olanlar için 1971 yılı bütçesine konmuş olan (570 000) Tl. nin hak: sahiplerine verilmesinin 
P.ügrama bağlandığı öğrenilmiştir. 
c) 30.11.1971 tarihi itibariyle programın gerçekleşme durumu : 
c. 1) Göçmen ve mülteciler : 
— Bölünmüş ailelerin yurda kabulleri hakkında Bulgaristan Hükümeti ile yapılan anlaşma uyarınca (2 595) ailede (9 891) nüfusun, 
— Yugoslavya ve diğer memleketlerden (150) ailede (721) nüfusun, 
Yurda kabul, sağlık, gümrük ve tabiiyet işlemlerinin tamamlanarak verdikleri taahhütler uyarınca akrabalarmca teslim, alındıklarını, 
e. 2) Göçebe ve gezginci nüfusun iskânı : 
— Düdiran aşiretinden (41) ailenin Siirt'te iskânı için (16) konutluk inşaatın (904 989) Tl. sına ihale edildiğine ve inşaatın devamı etmekte 

olduğunu, 
— Sarıkeei'li aşiretine mensup (173) ailenin Kırıkhan'da iskânı için (18) (konutluk inşaat için (750 000) Tl. ödeneğin tahsis edildiğini, imâr 

plânının ve ihale dosyasının hazırlandığını, 
----- Göçebe ve 'gezginci ailelerin iskânları için uzun vadeli l i r plânın hazır'landığmı. 

c. 3) Yerlerini terk etmek zorunda kalanların iskânı : 
—- 5(Ji')8 «ayılı Kanuna göre Elâzığ'da iskân edilecek (128) aile için (30) konutluk inşaatın (870 080) Tl. sına ihale edilip inşaatın.' devam etmekte 

olduğunu, 
-:- 5098 ve 0090 sayılı kanunlara göre (82) aileni;) Kayseri'ye iskânını gerçekleştirmek için (24) konutluk inşaat bölümüne (1 000 000' Tl. lık öde

neğin tahsis edildiğini, imar plânı, konut projeleri ve ihale dosyasının hazırlandığını, 
--- İmroz (Gökçeada) da 03 ailenin iskânı için 23 konut ve 23 işletme tesisi bölümünün (1 931 203) Tl. sına ihale edilerek inşaatının devam et

mekte olduğunu, 

— Keban Barajı inşaatı dolayısiyle yerlerini t erk. etmek zorunda kalan ailelerin Diyarbakır a iskânı için konut ve işletme yapıları inşaatının 
(5 138 250) Tl. sına ihale edildiğini, inşaata başlandığını, arazi edindirme kredisi ile arazi ve arsaları alınan. .102 ailenin Tunceli Biçmekaya, Elâzığ 
- Gölköy köylerine iskânı ile ilgili hukukî ve idari işlemlerin yapılmasına, devam edildiğini, 

— Tunceli ilinin merkez ve ilçelerinde iskânlarına karar verilen menkul eşhasa, aile başına (4 000) Tl. nakdi yardım yapılarak iskânla ilişki
lerinin kesilmesi için bugüne kadar (284 000) Tl. İmi-: :;.;iip'rİ!<e !cv:i r d i r i ş olup tevz'ahı devam edilmekte olduğunu, 
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teshil 'etmiş bulunuyoruz. 
Köysel ajlianlda üç djskâjnuı (fiziksel yerîeşiinıliın) 'düzenlenmesi ive köy g-elişmle ımerfkezlerMaı kurulması : 

a) 1964 -11970 yıillaara. arajsjnidalki çaJlışjmalar : 
— Bölgesel şartlara uygun köy konut, tarımsal işletme ekonomik ve sosyal tesisler, araştırma ve araştırma uygulamaları yürütülmüş ve «Köy 

imar plânları, köy konulfcları, tarımsal işletme yapıları, tip projeleri No: 1» ve «Köy ekonomik ve sosyal tesis tip projeleri No : i» bastırılarak yayın
landığı, 

Uygulama çalışmaları ile 1 237 konut ve 294 tarımsal işletme binası, teknik yardımla ve kredi verilmek suretiyle yapılmış ve böylece köylü gü
cü desteklenmiştir. Ayrıca 10 köyde sosyal tesis inşaaitı yapıldığı, 

—- 50 köyün imar plânı hazırlanarak uygulanmış, 53 köyün imar plânına esas olacak halihazır harita alımı, teknik yardım olarak istekli köy
lere tip proje verilmesi işlemleri tamamlandığı, 

Öğrenilmiştir. 

h) 1971 yılı progırajmı : 
— Köylünün tip konut, tarımsal işletme yapı-u ve ekonomik tesis ihtiyaçlarını kendisinin çözümlümesinıdciki gücünü desteklemek amaciyle: 
300 köyde önefcütierin, ,dağmık yerleşime sahip, yerleşim yeri elverişsiz, altyapı tesisleri pahalıya mal olacaik ve iskân gelişme sahalarının teshili 

malksadiyle toplam 63 köyde etüt çalışmalarının, 
Arasitırmalar'la tesbit edilen «Köy imar plânı, tip konut ve tarımsal işletme yapıları tip projeleri» nin şeffai* ozalitlerinin çekilerek İslkân mü

dürlüklerine kâfi miktarda gönderilmesinin ve teknik yardım olarak istekte bulunan köylü vatandaşlara verilmesinin, 50 köyde tescil, 12 köyde ha
rita, 13 köyde aplikasyon, 13 köyde projelendirme, 10 köyde uygulama öncesi çalışmalarının, 

Aynı konudaki, uygulama projesi gereğince 7 köyde 196 konutla 196 işletme binasının ve 2 adet sosyal tesis inşaatının, 
— Köylük alanda dağınık yerleşimin düzenle inmesi maksadiyle, dağınıklığı oluşturan etkenlerin, dağı mit kriterlerinin, birbirine yakın küçük 

köylerin veya dağınıik birimlerin bir yerde toplanması ile ilgili etüt ve araştırma çalışnıalarmm, 

—• Köy imar, plânı, tip konut ve tarımsal yapı araştırma uygulamalarından olimak üzere Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Akyurt köyünde 100 
konut ve tarımsal işletme tesisi inşaatının kredi verilmek suretiyle yapılmasının, 

—• islkân düzenleme ve köy gelişme merkezi kurulması maksadiyle 2 köyde 104 konut ve işletme tesisi ile 2 adet sosyal tesis inşaatının, 
— Önceki yıllardan kalan ödeneklerle 2 köyde 109 konutla 2 adet kamu tesisinin, 
—• 7 köyde 437 adet konutla 1 köyde 120 adet işletme tesisinin önceki yıllarda başlıyan inşaatına devam edilmesinin, 
—• Baraj inşaatı d-olayısiyle 12 köyün yeri kamulaştırılan 1 köyün orman içi 20 köyün ve 5 ilde 6 aşiretin iskân imkânlarının tesbiti için etüt 

proje çalışmalarının, 
Programlandığı öğrenilmiştir. 



20 - Köy işleri Bakanlığı — 1099 — 
Toprak ve İskân isleri Genel Müdürlüğü 

c) 30 .11 . 1971 taalM itilhaniyle programım gerçekleşme dıurumu : 
— Köylünün tip konut, tarımsal işletme yapısı ve ekonomik tesis ihtiyaçlarını kendisinin çözüınnlernesinıdeki gücünü destekleme projesinin 

kapsamına giren önetüt ve etüt çalışmalarına devam edildiği, 
Tip proje ve teknik yardım çalışmaları iLe ilgili tip projelerim hazırlandığı, gerekli malzeme teinin edilince programın tamamen tahakkuk et-

tiîiileeeği, topoğrafiik harita, 1 köyde aplikasyon işlerinin bitirildiği, 7 köyde bn çalışmaların bitirilmek üzere olduğu, projelendirme ve uygulama 
öncesi çalışmalarına devanı edildiği, 

171 hak sahibine konut ve işletme tesislerinin yapımı için ve kredi olarak (15 00ü) er lira verilmesine ilişkin gerekli muamelelerin yapılmasından 
sonra inşaata başlanması maksadiyle (388 650) lira ödeneğin mahallerine gönderildiği, 

•— Köylük alanda dağınık yerleşimin düzenlenmesi ile ilgili 9 ilde çalışmaların bitirilerek merkeze intikâl ettirildiği,, 
— Köy imar plânı, tip konut ve tarımsal yapı araştırma uygulaması programına dâhil 100 konut ve tarımsal tesis inşaatlarının kredileme su-

ı'«tiyle yapılması için borçlanma sözleşmelerinin imzalanması ile ilgili çalışmaların yapıldığı, 
— lwkân düzenleme ve köy gelişme merkezlerinin kurulması projesi ile 104 hak sahibinin borçlandırma işi cimlerinin tamamlanmasına çalışıldığı, 

inşaatlara başlıamak üzere mahallerine (225 000) lira ödeneğin gönderildiği, 
— önceki yıllarda artan ödeneklerle yapılacağı programlanan 109 konut ve işletme tesisinin inşaatı için mahallerine (107 400) lira ödeneğin 

gönderildiği, 
— Önceki yıllarda inşaatlarına başlanmış ola*ı 437 konut ve 120 işletme tesisi inşaatının devam ettiği, 
— İskân sorunları olan yerlerde program gereğince çalışmaların sürdürüldüğü, 
Memnuniyetle öğrenilmiştir. 
2. îleıikü yıllaıra ait program ^e düşünceler : 
a) Topraklandırma hüzımıeltleri : 
Yurdun topraklandırma ve perteşim potansiyelini ve ihtiyacını tesbit etmek amaciyle yapılan ve 1908 yılında tamamlanan köy envanteri etüt

lerinin değerlendirmesi sonucunda., köyle tide i 208 1.00 topraksız ve 2 221 350 az topraklı ailenin var olduğu anlaşılmıştır. 
Toprak komisyonları ve Tapulama Teşkilâtınca yılda ortalama 350 000 dönüm Hazine arazisi tesbit ve tescil edilmekte, tescil edilen Hazine arazi

si miktarı yıldan yıla azalmaktadır. 
Köylerde yaşıyan nüfusun artış hızına göre her yıl yaklaşık olaralk 50 000 topraksız aile mevcut topralksız ailelere katılmaktadır. Kalkınma Plânı 

1977 yılında tarımı sektöründeki nüfusun % 58,1 olmasını öngörmektedir. Oran bu şokiMe düşse dâhi sektörde yaşıyanlarm sayısı azalmıyacaktır. 
Bu imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün: 
— Bilimsel araştırmalar sonucu tesbit edilen bölgesel şartlara uygun işletme tip ve genişliklerine göre ve projelere bağlı olarak tarımsal işlet

meler kurmak ve bunları geliştirerek yaşatmak, 
— Hakiki çiftçi ailelerini topraklandırmak, 
İlkelerine bağlı olarak çalışmalarına devam e'titiğiııi, toprak ve tarım reformu uygulamasına rezerv Hazine arazisi temin etmek ve reform uy

gulamasını kolaylaştırmak için dağıtımın ertelendiğini, daha fazla rezerve sahibolmak içm Hazine arazisi tesbit ve tescil işlemlerine devam edil
diğimi öğrenmiş bulunuyoruz. 
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1970 yılında başlanan (bölgesel şartlara uygun yeter geliri tarımsal işletme genişlik ve tiplerinin tâyini araştırılması) sonuçları ile (bugüne 
kaklar yapılmış olan topraklandırma çalışmalarının ekonomik etkenliklerinin araştırılması) çalışmalarının sonuçlarının önümüzdeki yıllarda top
rak reformu uygulamalarına ışık tutacağı muhakkaktır. 

—' Bataiklıklardan kurtularak elde edilen ve elde edilecek arazilerde, 
— Developman tedbirleri alınarak ıslâh edilecek arazilerde, 
— Orman rejimi dışına çıkarılmış arazilerin tesbitinde, 
— Edirne - Karasazlık bataklık arazilisinde. 
—• UrFa - Diyarbakır - Mardin - Siirt illerindeki taşlık sahalarda, 
— Hatay - Arnik gölü ve bataklığının kurutulması ile kazanılacak arazilerde, 
— 149 000 dönümlük Aydın - Solce - Kırıkiçi mevkii! erinde bulunan arazilerdi1, 
Diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yapılacak çalışmaların yürütülmesine devam edildiği. 
— Toprak ve Tarım Reformu Kanunu uygulamasında çok miktarda rezerv Hazine arazisi bulundurmak amaciyle yurdumuzda bulunan yakla

şık 24 000 000 hektar tahsis edilmomiş meranın 5 yılda yapılacak çalışmalarla, tahsis işlerinin bitirilerek mora fazlası tarıma elverişli Hazine ara
zilerinim teslbiti için DPT na hazırlanan projenin verildiği 1972 dilimi için gerekli ödeneğin sağlanarak uygulamaya geçileceği, 

AlennuııııiyotJe öğrenilmiştir', 

b) İskân hüzmeltleoft : 
1. G-öçmen ve mültecilerim yurda kabulü : 
Bölünmüş ailelerin yurda kabulü için Bulgaristan Hükümeti ile yapılan anlaşma gereğince 1972 yılında da gelecek ailelerin yurda kabulleri

nin yapılacağı, 
2. Göçebe 've diğer gezginci (nüfusun iskânı : 
Sarikeçili aşiretine mensup 173 ailenin Kırikhaın, 41 ailenin Siirt'te iskânı ile ilgili yerleşim projelerine program uyarınca 1972 yılında da devanı 

edileceği, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemkide 2 100 göçebe ailenin iskânı ile ilgili teklifin DPT na gönderildiği, 

3. Yerlerindi takdtıniek saranda taalarol-ırm iskânı : 
5098 sayılı Kanuna göre 128 ailenin Elâzığ'a, 63 ailenin İmroz'a 5098 ve 6093 sayılı kanunlara göre 82 ailenin Kayseri'ye Keban Göl sahasında 

kalacak 124 ailenin Diyarbakır'da, 102 ailenin arazi edindirme kredisi ile Gölköy (Elâzığ), Biçmekaya (Tunceli) köylerine, Gökeekaya baraj gölü 
altında kalacak 5 köyün iskânlarının 1972 yılında ve daha sonraki yıllarda programları gereğince yapılacağı, 

DPT na Üçüncü Beş Yıllıik Plân dönemi için 24 ü orman köyü olmak üzere 41 köyü kapsıyan proje teklifinin yapıldığı, 
Öğrenilmiş bulunmaktadır. 
c) Köysel alanda iç iskânı düzenlemek ve köy gelişme merkezlerini kurmak : 
Raporumuzun ilgili bölümünde bahsedilen uygulama ve araştırma çalışmalarına, programları uyarınca 1972 yılında da devam edilecektir. 
>Sorunun büyüklüğünü, ihtiyaçları ve imkânları göz önünde bulunduraa Toprak ve îskân Lderi Genel Müdürlüğünün;, 

http://bulun.-dn.rmak
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— Konut ve tarımsal tesis inşaatlarında Devlet yardımı yanında köylü katkısının da âzamiye çıkarılmasını sağlayıcı, 
-— Bölge özelliklerine uygun konut, tarımsal yapı ve ve tenis inşaatlarının fiziksel yapının en uygun sekilide düzeltilmesiyle yaşama şartlarını 

iyileştirici, 
Yönden çalışmalarını geliştirmekte olduğunu, 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemi için, 38 köyde dağınık yer']eşimin düzenlenmesi, altyapı hizmetleri pahalı olan 20 köyün nakli yerleşim yeri elve

rişsiz 76 köyün nakli, 40 köyün gelişme sahalarının lesbiti ve arsa temin ederek ihtiyaç sahiplenin e verilmesi ile ilgi! t eki fin DPT ııa verldiğinl, 
meninuniyotle öğrenmiş bulunmaktayız. 

BÖLÜM : III 

YATİRİMLAR 
197.1 m'allî yılı .yatan-mlaıranm dturüimu : 
1. ; 1.971 malî yılı bütçesinin yatırım harcamalarına 13 ü konut, 1 i tarım sektöründe olmak üzere i4 proje karşılığı (18 235 000) lira ödenek kon

du ve bu ödenekten şimdiye kadar (9 925 632) liralık kısmının sarf edildiği, 
2. Bu projelerden konut sektöründe yer alan (i sınırı iç iskân amaciyle uygulanan inşaat projeleri olduğu, 2 sinin köylük alanda fiziksel yerleşi

min düzenlenmesi ile ilgili, diğer 2 sinin topraklandırma hizmetini geliştirici yönde araştırma projeleri okluğu, birinin köylünün konut ihtiyacı kredi
sinin çözümlenmesindeıki gücünü desteklemek için uygulanmakta olan bir proje olduğu, ayrıca 2 projenin de topraiklandınma ve iskân hizmetlerinin 
gerektirdiği etüt proje çalışmalarının yapılması amaciyle uygulandığı, tarım sektöründeki 1 projenin de meralarını tahdit ve köy tüzel kişilikleri 
adına tahsisi amacını güttüğü, 

3. Yerleşim amaciyle uygulanmakta olan inşaat, projelerinden 3 ünün çalışma programına uygun olarak yürütüldüğü ancak, bütçenin 22.790 bölü
münde yer alan ve 1306 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan özel İskân Fonuna aktarılması gereken (6 850 000) liranın mü ta ad dit tekitlere rağ
men Maliye Bakanlığınca gerekli işlemin tamam'anarak fona aktarılmadığı, bu nedenle bu ödenekle uygulanacak projelerin yürütülmesi için kısıtlı 
oları fon bakiyesinden çok az bir harcama yapılabileceği ve programlarda bâzı gecikmelerin okfr.ğu, , 

4. Genel Müdürlüğün tüm yatırımlarının 1971 yılı programı kapsamında bulunduğu, 
T esi) it edilmiştir. 

1972 Malî yilı yaitırıımlaırı §(le lü^ili bilgi : 
Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünün iç iskân, köysel alanda fiziksel yerleşimin düzeni e ninesi ve topraklandırma hizmetine duyulan ihti

yacı karşılamak amaciyle 5 yıllık Plâna dayalı olarak konut sdktörüne yaptığı 1972 yılı yatırım teklifinin(117 317 000) lira, mera tahdit ve tahsisi 
hizmetlerini yürütebilmek için tarım sektörüne yapılan teklifin ise (5 634 000) lira olduğu, ancak çeşitli faktörlerin kısıtlayıcı etkisi nedeniy
le konut sektöründe (21 274 000) lira, tanım sektöründe ise (3 500 000) lira olmak üzere toplanı (24 774 000) liranın yani teklifin % 20 sinin ka
bulünün uygun görüldüğü, bu durumda hizmete olan talebin ancak küçük bir kısmının karşılanabileceği müşahede edilmiştir. 
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BÖLÜM : IV 

Sermaye fbeşküli ve ıtrıaaısf er harcamaları 

lj Toprak ve İskân İşleri1 Genıel Müdürlüğüne 1971 yılında sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (2 10M 63o) lira ödenek verildiği, bu 
(kleınöklten şimdiye kadar (1 094 131) liranın harcandığı ve halen bakiye olarak görünen kısmının ıda yıl. sonuna kadar harcanacağı öğr!enilm%tir. 

2. ıKeban Barajı göl sahasında çıkacak ve Devlet eliyle iskânlarını isüiycn ailelerin iskânı için 1970 yılında alman tarım arazisine, ailelerin 
yerleştirilmesi amaciyle hazırlanan projenin (5 1!"Î8 256) liraya ihale edildiği ve mütaahhitçıe işe başlanıldığı, ayrıca en az 10 ar kişilik gruplar 
teşkil e'tmek sııretiyle arazi satnıalmak için arazi edindinme krediyi olarak (4 500 000) liranın ve Devlet eliyle iskânlarını istemeyip iş yapmak 
fofaiyen ailelere çevirime kredisi şeklinde verilmek üzere (1 000 000) liranın, Kebaın iskân fonundan Toprak ye İskân İşleri Genel Müdürlüğüne ya
pılan tahsisten bu Genel Müdürlükçe harcanmakta okluğu tesbit edilmiştir. 

BÖLÜM :V 

1971 yılı cöırü] Ibüfcçs 'uyguianıasi 

1. 1971 yılı Bütçesiyle Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğüne personel maaşlan ve buna ilişkin emekli kesenekleri harieolmalk üzere cem
an (\'A 771 243) lira ödenek verildiği, 

2< Yapılan harcamalarda her bakımdan tasarruf zihniyetiyle hareket edildiği ve malî yıl sonuna, kadar yapılacak harcamalarda da aynı şe
kilde davramlacağı, 

3. Mevcut kadro ile 1971 yılı programının gerçekleştirileceği, hizmetin yerine getirilmesinde bir aksaklık olmadığı ve bu durumu nida ciddî 
bir çalbamıı sonucu olduğu, 

4. 1971 yılında ek ödenek alınmadığı ancak, maddeler arasında gerekli aktarmalar yapılmak suretiyle ihtiyacın karşılanmış olduğu, 
5. Personel Kanununun uygulanırı asma yeni başlanılması nedeniyle bütçede ilgili maddesin !e 1 lira gösiterilen. maaş ve emekli keseneği tu

tarlarının malî yıl sonu itibariyle yaklaşık olarak (56 265 700) lirayı bulacağı, 
Tesbit, edilmiştir. 

B Ö L » : VI 

Yıani Ibüıboe teklifi ille îilgiülli; tacelemeter 

1. İnşaat ödeneklerinin, projelerine tamamen uygun olduğu, 
2. Mevcut kanunlarla G-enel Müdürlüğü verilmiş olan kadroların, gerek nicelik gerekse niteliği bakımından, gelişen hizmetleri gerçekleşti r-

mekiten uzalk olduğu, 
!). Tasarruflara, hizmetleri aksatmııyaeak şekilde, bütçe teklifinde âzami derecede uyukhığu ve yeni bir tasarrufa, gitmenin mümkün olmadığı, 
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4. Döşeme ve demirbaş ödeneğinin, merkez ve taşra örgütümde mevcut demirbaşların onarımı ile çok gerekli ihtiyaçlara sarf edildiği halde 
yeterli olmadığı, ancak bütçe imkânsızlıkları nedeniyle bu bölüme bir önceki yılda olduğu gibi mecburen (100 000) lira ödenek konduğu, 

5. Hikmetlere ait ödeneklerin en verimli bir şekilde harcandığı, öncelik verilmesi gereken hi '/.netler için dilekler bölümünde teklifler getiril
diği, 

•G. Halen Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan çeşitli cinste taşıt ve makinalar olarak 326 adet bulunduğu, bu miktarın 322 adedinin iller
de Toprak ve İskân müdürlükleri, Toprak Komisyonu başkanlıkları, eğitim merkezlerinin gerek i" iriliği hizmetlerde, 4 adedinin de merkez hizmet-
1 erinide kul'lanıldığı, 

7. Toprak ve İskân işleri Genel Müdürlüğünün hizmetlerinde gecen yıllara göre gerek nitelik, gerek nicelik yönünden vâki gelişmelere rağmen 
geçici görev ödeneğinde geçen yıla nıazaran 1/3 nisbetinde düşme ile (650 000) lira ödenek verildiği, bu azalmanın ise hizmeti büyük ölçüde aksata
cağı, 

8. Kanunun gereği olarak verilmesi icabeden yolluk karşılığı tazminatları için (3 2'50 000) liranın tahsis edildiği ancak bu ödeneğin hesabına, 
1972 yılı içinde 2 dönemde Toprak ve İskân kurumdan mezun olacak 100 elemana ödenmesi gereken miktarın dâhil edilmediği, bu yüzden Genel 
Müdürlüğün yıl içinde güç durumda kalacağı, 

9. Genel Müdürlüğün İller teşkilâtında çalışan (4 X 4) arazi Pick - Up cinsinde 185 taşııt için taşıt işletme ve onanma giderlerinin 1972 yılı bi
rim fiyatlarına uygun olarak hesaplanmadığı, bu iti'baıla bütçede yer almış bulunan ödenekle Genel Müdürlük ihtiyacının karşılananııyaeağı, 

1*0. Yurdumuza gelen göçmenlerin, iskân yeler ine gitmeden önce tabiiyet, gümrük ve sağlık iş!emlerinin yerine getirilmesi için bir hafta süre 
ile Genel Müdürlüğün Göçmen Kabul merkezlerinde misafir edildiği ve bu süre içinde iaşe masraflarının Genel Müdürlük bütçesine konan ve Kızılaya 
alktarıian ödenekle Kızılay tarafından karşılandığı, buna. rağmen 1972 yılı için bu maksatla bütçeye ödenek konmadığı, bu ihtiyacın bütçede muhak
kak karşılanmasının gerektiği, 

ISonuç olarak Genel Müdürlüğün 1972 yılı Genel Bütçe teklifinin yukarda arz ve izah edildiği üzere âzami tasarrufa uyulmak suretiyle hazır
lanmış olduğu müşahede edilmiştir. 

BÖLÜM : V i n 

Toprak v>e iskân işleri Genel Müdürlüğü ile ilgili itteklâf TOI tetmlejnjnjiler 

1. Toprak ve İsJkn İşleri Genel Müdürlüğü; bölgesel şartlara uygun tarımsal işletme tiplerini tesbit ederek, şimdiye kadar yapılan topraklan
dırma çalışmalarının ekonomik etkenliklerini araştırarak ve uygulama hatalarını giderirerek toprak ve tarım reformu uygulamalarını yapacak ve 
uygulamalarda en önemli görevleri yüklenecek bir örgüt haline gelmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
toprak ve tarım reformu hazırlık ve uygulamalarında temel örgüt olarak mütalâa edilmelidir. 

2. Meraların hızla tahdit ve tahsisi; yurt hayvancılığının gelişmesi, ihtiyaç fazlasının ayrılarak toprak ve tarım reformu çalışmalarında kul
lanılması ve meraların açdmasınm önlenmesi bakımından son derece önemlidir. Bu işi hızlandırmak için kanun kuvvetinde kararnamelerle yal
nızca mer'a tahdit ve tahsisini yapmakla yetkili1 kuhnacak toprak komisyonları tefrik olunmalı ve bu komisyonlar ihtisas elemanları ile takviye 
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edilmelidir. Ayrıca, bu konuda Genel Müdürlüğün yatının bütçesinin 2.1.131 nci maddesindeki' ödenek (mer'a tahdit ve tahsis projesinin gerek
tirdiği etüt proje ve her türlü giderleri) (500 000) Tl. ilâvesiyle (2 600 000) Tl. ya yükseltilmelidir. 

3. Genel Müdürlükçe köylünün sağlam, ucuz ve sağlık kurallarına uygun konutlara, işletme ve sosyal yapılara kavuşmaları için bölgenin 
iklim, ekonomik ve sosyal yapısı ile yapı malzemelerine uygun tip konut, tarımsal ve sosyal yapı projeleri yapılmıştır. Bu projeler istekli ih-
tiyaçlılara parasız olarak verilmektedir. Bu yararlı çalışmaların geliştirilerek bulunacak etkin bir sistemle bütün yurt köylerine yayılması sağ
lanmalıdır. 

4. Köylünün konut, tarımsal ve sosyal yapı ihtiyacını kendisinin çözümlemesindeki gücünü desteklemek amaç iyi e yapılan teknik yardımlarla 
kredi yardımları, köysel alanda yaşayan ve haklı olarak taleplerde bulunan vatandaşların ihtiyaçları ile orantılı olarak artırılmalıdır. 

5. Yukarda 1 - 4 neü maddelerde önemi belirtilen Genel Müdürlük hizmetlerinin geliştirilerek genişletilmesi için örgütün yeterli personelle 
takviye edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan Genel Müdürlüğün Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinden vâki olan kadro talepleri 
olumlu karşılanarak istenilen kadrolar vakit geçirilmeden verilmelidir. 

6. Göçebe ve diğer gezginci nüfusun iskânı için uzun vadeli bir plân hazırlanmıştır. Sorunun 10 yılda geri ödemeli olarak (938) milyon Tl. 
lık bir fin an as m an la çözümlenebileceği saptanmış tır. Bu uzun vadeli plân 3 ncü beş yıllık kalkınma plânına dâhil edilmeli ve bu plân döneminde 
çalışmalara başlanmalıdır. 

7. 130ı6 sayılı İskân Kanununun ve Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Genel Müdürlük, köysel alanda fiziksel yerleşimin düzen
lenmesi ve köy gelişme merkezlerinin kurulmadı gibi çok önemli hizmetler yapmakla görevlendirilmiş bulunmaktadır. Yerinde kal kındı rılamıya-
cak olan, alt yapı hizmetleri çok pahalıya mal olacağı tcsbit edilen köylerin elverişli yeni yerleşim yerlerine nakli ille kom, mezra, mahalle gibi 
dağınık yerleşim ünitelerinin toplanması için haklı pek çok taleplere uyularak hazırlanan 68 köy nakline ait projeler DPT na sunulmuşsa da t'a-
Jebedilen (78 539 000) Tl. ödeneğe mukabil ancak (1 00-0 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. Son derece elverişsiz şartlarla karşı karşıya olan köy
lerimizin nakli konusunda ayrılan bu ödenek çok yetersiz bulunmaktadır. Son derece sıkıntıda olan ve projeleri hazırlanmış bulunan köylerden 
bâzılarım kötü yaşama şartlarından kurtarabilmek amaciyle iskân düzenleme ve köy gelişme merkezleri kurulması projesi karşılığı olarak 
22.790 ncı maddesine konan (1 000 000) Tl. lık ödeneğin en az (20 000 000) Tl. na yükseltilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

8. 2510 sayılı İskân Kanunu ve buna ek, 1306 sayılı İskân Kanunu gereğince Devlet eliyle nakil ve iskân, köysel alanda iç iskânın düzen
lenmesi (fizikî yerleşimin düzenlenmesi) ve koy gelişme merkezlerinin kurulması a maç biriyle 
(Köysel alanda fizikî yerleşimin düzenlenin esi ve tarımsal iskân 1973 - 1977) adlı bir önemli proje hazırlanmış bulunmaktadır, ( i 455 ı36 000) 
Tl. sı Devlet ve (277 798 000) Tl. halk katkısı ol arak toplanı (1 732 933 900) Tl. lık bir finansmanla bu .sorunun beş yılda önemli ölçüde çözüm 

l.enebileceği saptanmıştır. 1974 - 1999 yılları arasında bu yatırım tutarının (697 000 000) lirası geriye dönecektir. Bu proje üçüncü beş yıl 
lık plâna dâhil edilmeli ve plân döneminde çalışmalara başlanmalıdır. 

9. Genel Müdürlük toprak ve tarım reformunu gerçekleştirmek ve diğer hizmetlerini gelişti.rnıek amaciyle personelinin hizmet öncesi1 ve içi 
eğitimi için bir program yapmış ve uygulamaya koymuştur. Bu çalışmalar program gereğince sürdürülmelidir. 

10. Geçen yıl 12.813 ncü maddesindeki (693 750) Tl. ve 21.133 ncü maddesindeki (300 000) Tl. ki toplam (993 750) Tl. lık geçici görev öde
neğine karşı bu yd teklif edilen ödenek (650 000) Tl. dır. Genel Müdürlük hizmetleri nitelik ve nicelik bakımından gelişmiş ve örgüt merkezi-
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Toprak ve îskâu îşleri Genel Müdürlüğü 

yetçi olmıyan bir tutumla yönetilmeye başlanmıştır. Bu bakımdan hiç olmazsa geçen yılki seviyeyi muhafaza etmek üzere 12.813 ncü maddesin
deki ödeneğin (350 O00) Tl. ilâvesiyle (1 000 000) Tl. sına çıkarılması zaruri bulunmaktadır. 

11. Geçen yıl 12.816 neı yolluk kargılığı tazminatlar maddesine (3 077 000) Tl. lık ödenek konulmuş ve bu yıl ise aynı maddeye (173 000) 
Tl. fazlası ile (3 250 000) Tl. ödenek teklif olunmuştur. Ancak bu bölüme konan ödenek, toprak ve iskân kursunda 1972 yılında mezun olacak 
100 Harita Teknik Memuru hesaba katılmadığı için eksik bulunmaktadır. G-enel Müdürlük kanunen ödemek zorunda bulunduğu tazminatları 
yıl içinde ödiyemıez duruma düşecektir. Bunun için 12.816 neı maddesine (400 000) Tl. ödenek ilâve edilerek maddenin (3 650 000) Ti. sına 
yükseltilmesi gerekmektedir. 

12. Bulgaristan Hükümeti ile yapılan Yakın Akraba göçü, anlaşmasına bağlı olarak yurdumuza gelen göçmenlerin giriş kapılarında gümrük, 
sağlık ve tabiiyet işlemleri yüzünden bir süre misafir edilmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde soydaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için 
her yıl bu konuda örgütü ve tecrübesi olan Kızı laya transfer edilmek üzere 35.725 nci maddesine yeterince ödenek konulmakta idi. Bu yıl bu: 
ihtiyaç, derneklere kamu yardımları konusunda vâki olan statü değişikliği gerekçesi ile, yalnızca (1) lira konulmak suretiyle nazara alınmamış 
bulunmaktadır. Halbuki 35.725 nci maddesine konan ödeneğin derneklere yardımla ilgisi yoktur. Bu ödenekle Kızılay aracılığı ile göçmen
lere yardım yapılmaktadır. Bu bakımdan 35.725 nci maddesinin (299 999) Tl. ilâvesiyle (300 000) Tl. sına çıkarılmasında zorunluluk vardır. 

RAPORTÖRLER 
Afyon Milletvekili Diyar bakı m Milletvekili Erzurum Milletvekili Konya Milletvekilli 

İlamdı Hamamcıoğlu Sabahattin Savcı Rasim, Cinişli Baha Müderrisoğlu 



20 — Köy İşleri Bakanlığı — 1106 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12 000 

12 000 

12.000 

12.110 

12.250 
12.260 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR 
Devlet memurları ;-ı ylıklan 

15 952 456 

ÜCKKTLKR 

Yabancı uzmanlarla yardımcıhırı ücreti 
Topraksu sözleşmeli personel ücreth.'!! 
Top faksa isçi ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

Aile yardım? 
.Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi varilimi ve cenaze masraflari 
Yakacak yard ımı 
Lmekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DfflfiR YARDİMLAR 
Giyecek yardımı 

Kesim toplamı 11 021 903 

11 021 903 
1 266 633 

103 
20 
10 
84 
C 

101 
(iu t 
001 
501 
001 

1 042 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaimi edilen 
Madde Bölüm toplamı Maelde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 

12 000 12 000 

189 534 679 189 809 677 

146 399 400 140 399 400 

10 261 354 10 261 354 

341 640 341 040 
9 919 713 • 9 919 71.3 

23 427 845 23 427 845 

630 000 630 00i) 
94 500 94 500 
90 000 t)() 000 

687 600 687 (Hin 
16 200 16 200 

20 495 916 20 495 <H0 

1 289 563 1 289 563 

124 065 124 065 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.392 Yiyecek yardımı 
EK ÇALİŞMA KARŞİLİKLAR! 

Kesim toplamı 

12.410 Fa;da çalışma ücreti 
12.420 Topraksu Artırma. Eksiltme ve İhale ko

misyon i arımla bulunacak belediye üyeleri 
hakkı huzur ücreti 

12.430 Konferans ücreti 
12.440 Ders ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İs güçlüğü. iş riski ve lemimudeki <rüç-

]ük zammı 

ÖDÜLLER 
12.1Î00 Ödül 

ÖDENEKLER 

12.750 Mahrumiyet yeri üdeen&i 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt ici yollıüdan 
YÖNETİM. YOLLUKLARİ 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici aörev yolluğu 

— 1107 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kalbııl edifljeaa. 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

1 

2 1 1 

5 003 60 302 60 302 

5 000 22 500 22 500 
1 1 1 

37 S00 37 800 

3 658 904 9 385 775 9 660 773 

163 950 139 357 139 357 
277 854 3 400 000 3 400 000 



20 — Köy İşleri Bakajalığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.815 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev 'yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARİ 
12.820 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.822 Köy Araş. ve Çeliş. Müf. geçici görev yol

luğu 
12.824 Köy Araş. ve Gel. Kontrolörler Geç. gö

rev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLA İti 
12.830 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAK 
12.840 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : i) 207 606) 

/ / - Yurt dışı yollulrtarı 
YÖNETIM YOLLUKLARI 

12.850 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.860 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARİ 

12.873 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.875 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.878 Yurt dışı kurs yolluğu 

DÎĞER YURT DIŞI YOLLUKLARI 
12.880 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 453 1.67) 

— 1108 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul ediiflıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
175 001 

200 001 

496 001 

9 901 

1 
4 398 751 

484 497 

1 

1 

425 000 

85 000 

1 
4 398 751 

484 497 

75 000 

200 000 

425 000 

85 000 

76 130 64 715 64 715 

1 1 1 

35 600 136 850 136 850 
216 000 183 600 183 600 

8 464 68 000 68 000 

1 
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20 — Köy îşöeri Bafeasılığı 

Bölüm Madde Ödenenin reşidi 

TAŞİT İŞLKTMK VE ONARMA OİDER-
LEllt Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletine ve onarına gider-
1er i 

13.520 Hizmet iaşıl!an işletme ve onarma lider
leri 
KİRA <;TÜRELERİ 

18.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GÎDEELERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
(LİDERLERİ 

14.110 Hükümet konutları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.3)42 712(! sayılı Kamına dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün lif) nen maddesinin gerektirdiği 
giderler 
UGİTİM VK ARAŞTIRMA ("ilDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 

— 1110 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediil'en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 505 157 7 521 175 7 521 175 

85 001 i) 375 6 375 

4 420 156 7 514 800 7 514 800 

4 008 000 4 008 000 4 008 000 

3 315 810 3 448 286 3 548 288 

4 250 4 250 

2 2 

2 1 1 

300 803 286 282 386 282 

300 800 255 f>80 355 G80 



20 — Köy işlen SBakaırakğı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TARLY1 HİZMETLERİ GİDERLERİ 
TOPRAK8U GİDERLERİ' Kesim toplamı 

14.841 Büro giderleri 
14.842 Ulaştırma giderleri 
14.845 Giyim, kusanı alını ve giderleri 
14.846 Malzeme filini ve giderleri 
14.847 Yiyecek alını ve giderleri 
14.848 Çiftei eğitim kampları ve 1). G. P. nııı gid. 
14.849 Diğer alını ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARİ GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TOPRAKSU EĞİTİM MERKEZİ GİDER
LERİ 

15.391 Büro giderleri 
15.392 Ulastmna giderleri 
15.395 Giyim, kuşam alım ve giderleri 
15.396 Malzeme alım ve giderleri 
15.397 Yiyecek alna ve giderleri 
15.398 Diğer alını ve giderleri 

— 1111 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Liiu Lira Lira Lira Lira 

3 

3 015 003 

2 000 000 
500 000 

1 
500 000 

1 
1 

15 000 
1 432 852 

1 
1 

30 600 

3 157 752 

1 700 000 
850 000 

1 
425 000 

1 
170 000 
12 750 

1 347 254 

1 
1 

30 600 

3 157 752 

1 700 000 
850 000 

1 
425 000 

1 
170 000 
12 750 

1 347 254 

85 851 100 303 100 303 

69 110 
16 140 

600, 

68 
28 

4 

000 
050 
1 
-j 
1 

250 

68 
28 

4 

000 
050 
1 
1 
1 

250 
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1972 yılı için 

Madde Ödeneğin çeşidi 

TARİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TOPRAKSU KURUMLARI GİDERLERİ 
15.741 Büro giderleri 
15.742 Ulaştırma giderleri 
15.745 Giyim, kuşam alım ve giderleri 
15.746 Malzeme alım ve giderleri 
15.749 Diğer alım ve giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.360 Tanıtma giderleri 
16.370 İç, fuar ve sergiler giderleri 
1.6.380 Dış fuar ve sergiler giderleri' 
16.390 Haber ve yayın hizmetleri giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞİKLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü
badelesi giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Böl 
Lira 

1 347 001 

350 000 
130 000 

850 000 
17 000 

üm toplamı 
Lira 

52 026 606 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

1 246 951 

297 500 
212 500 

I 

722 500 
14 450 

Lira 

50 176 354 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

1 246 951 

297 500 
212 500 

1 
722 500 

14 450 

kaibul edilen 
Bölüm toplamı 

Lira 

50 176 354 

276 002 

65 001 

211 001 

476 852 476 852 

212 

264 

1 
500 

1 
350 

212 

264 

1 
500 

1 
350 

8 501 

8 500 

I 

8 501 

8 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesimi toplamı 

16.710 Makam temsil giderleri 
16.711 Görevsel temsil giderleri 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim, toplamı 

16.810 Topraksu bina onarımı 
16.820 Topraksu makina ve teçhizat onarımı 
16.860 Bakım ve idame giderleri 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM' GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GÎDERLERÎ Bölümü toplamı 
15.000 KURUM GlDERLERÎ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1113 — 

1972 yılı içitn 
1971 ödeneği Hükümetçe Menen Komisyonca ka/bul ediîeai' 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

30 007 51 001 51 001 

20 004 29 750 29 750 
1 1 1 

10 002 21 250 21 250 

51 720 596 49 640 000 49 640 000 

300 000 340 000 340 000 
4 220 000 4 250 000 4 250 000 
47 200 596 45 050 000 45 050 000 

12 000 12 000 12 000 

15 952 456 189 534 679 189 809 677 

9 254 810 12 987 975 12 987 976 
3 315 810 3 448 286 3 548 286 
1 432 852 1 347 254 1 347 254 
52 026 607 50 176 354 50 176 354 

81 994 535 257 506 548 257 881 547 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istemen Kanuiısyonıea feaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toptanı Madde Bölüm top l am 

21.000 

121.111 

0 
21.180 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM. SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Kooperatifçilik konusunda, yapılacak etüt, 
plân, proje ve her türlü giderleri 
İşçi ücretleri 
Tan nisa I köy kooperatiflerinin yapacakları 
yatırımlara., demosratil' mahiyette ve nak
di Devlet, yardımı (Bu yardım Köy İsleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında 
hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre 
yapılır.) 
Topraksu «'.tüt ve proje giderleri 
Toprnksu isçi ücretleri 
Tapu - Kadastro ve Harita (Jenel Müdür
lüklerine (Maliye Bakanlığınca aktarılır.) 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
El sanatları araştırması konusunda yapı
lacak etüt, proje giderleri 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

KÖY YOLLARI 
21.571 Etüt ve proje giderleri 
21.575 İsçi ücretleri 

21.131 
21.134 
21.140 

21.311 

Lira 

39 256 801 

1 500 000 
3 231 800 

1 000 000 
33 125 000 

1, 

400 000 

3 500 000 

1. 000 000 
2 500 000 

Lira 

50 756 801 

Lira 

35 385 000 

203 000 

1 5.S2 000 
13 000 000 
20 000 000 

c;oo ooo 

200 000 

2 500 000 

1 000 000 
1 500 000 

Lira 

46 085 000 

Lira 

35 885 000 

703 000 

1 582 000 
13 000 000 
20 000 000 

000 000 

200 000 

2 500 000 

1 000 000 
1 500 000 

lira 

46 585 000 



20 — Kov İsleri Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje- giderleri 
21.615 İsçi ücretleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

0 Topraksu yapı. tesis ve büyük onarım gi
derleri (Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 

22.141 Topraksu, yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 

22.144 Topraksu işçi ücretleri 
İMALÂT SANAN'İi SEKTÖRÜ 

22.311 El sanatlar? yapı. tesis ve büyük onarım 
giderleri 

ULAŞTIRMA SLKTÖRÜ Kesim toplamı 

• 22.571 Yo!, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 
giderleri 

22.574 Köy yollan yapımı (Dağıtım sekli aynî 
ve nakdî olarak Köy İşleri Bakanlığınca 
tesbit edilir.) 

22.575 İşçi ücretleri 
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

— 1115 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 

5 000 000 5 000 000 5 000 000 
3 000 000 3 000 000 3 000 000 

696 353 001 683 900 000 931 460 000 

242 353 001 320 225 000 337 785 000 

2 440 000 0 

242 35:) 000 264 604 000 284 604 000 
1 52 021 000 52 021 00O 

260 00U 200 (.100 
256 009 000 184 000 000 379 000 000 

40 500 000 24 000 000 24 000 000 

m 500 000 40 000 000 115 000 000 
147 000 000 120 000 000 240 000 000 
198 000 000 179 675 000 214 67ü 000 

101 000 000 66 675 000 91 675 000 



Köy İşleri Başkanlığı l l l ö — 

1972 yılı için 

Madde 

22.615 
22.621 

22.625 

23.141 

23.142 

23.320 

23.571 

23.575 

ödeneğin çeşidi 

işçi ücretleri 
Dicle, Fırat arası köyleri içme suyu tesis 
ve giderleri 
İşçi ücretleri 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALİM
LARİ VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Topraksu makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 
Topraksu taşıt alımları 
İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Sanat modelleri satmahnması ve dağıtıl
ması 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

KÖY YOLLARI 
Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
İsçi ücretleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

69 000 000 

22 000 000 
6 000 000 

90 600 000 

80 380 000 
5 220 000 

5 000 000 

94 500 000 

90 000 000 
4 500 000 

205 100 000 

Hükümetçe isten/en 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

86 000 000 

20 000 000 
7 000 000 

51 160 000 

44 900 000 
6 260 000 

7 345 000 

74 500 000 

70 000 000 
4 500 000 

163 415 000 

Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

91 000 000 

25 000 000 
7 000 000 

183 415 000 

51 160 000 

44 900 000 
6 260 000 

7 345 000 

94 500 000 

90 000 000 
4 500 000 



20 — Köy İşleri, Bafeamiığı - 1117 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

23.G11 Makimi, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
23.615 İşçi ücretleri 

ETÜT VE PROJti GİDERLER t 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜ ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 20 000 000 

13 000 000 
5 000 000 
2 000 000 

50 756 801 

696 353 001 

205 100 000 

1972 yılı için 
'Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul ediüben 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

30 410 000 

20 000 000 
6 410 000 
4 000 000 

30 410 000 

20 000 000 
6 410 000 
4 000 000 

46 085 000 

683 900 000 

163 415 000 

46 585 000 

931 460 000 

183 415 000 

YATRIM HARCAMALARİ TOPLAMI 952 209 802 893 400 0C: 1161 460 000 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
1118 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi 

31.000 

32.000 

/ - Sermaye teşkili 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

31.434 Topra-k.su döner .sermayelerine 

KAMULAŞTIRMA VE S ATIN ALMA
LAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATJNALMA 
BtfDKLİ Kesim toplamı 

32.100 Kaıu.uia,-;î".ıniia. ve satmalımı hedHi 
32.101. Toprak.su kaıunlaşin-îna ve sal malım, be

deli 
II - Transferler 

33.000 İKTİSADÎ TRAFSFSELEE 

NH İKTİSADİ TRANSFERLİ'!? 
Kesim toplamı 

33.170 74-17 sayıl s Katilimi .tmre T. (\ Ziraat 
Bankasına 

33.180 0831 sayılı Kanunun 13 !»-ii maddesi gm 
r(.i»-ii!cc T. ('. Ziraat Uankasıua 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Jsmmisıyoaıea 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top iamı. Madde 
Lira Lira Lira Lira Lira 

2 500 000 

2 500 000 

9 365 670 

9 365 670 

3 36,> 070 

f; ooo ooo 

60 000 

00 00ü 

9 365 670 

9 365 670 

3 36-7 670 

6 000 000 

kalbıı-l edilen. 
Bölüm toplamı 

Lira 

2 08ü 000 

2 060 000 

60 000 

2 000 000 

9 365 670 

9 365 670 

3 '>>{}•) 0 j 0 

6 000 000 

http://Topra-k.su
http://Toprak.su


20 — Köy İşleri Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin eeşidi 

34.000 

35.000 

MALÎ TRANSFERLER 

ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.350 İl ö/el idarelerine transfer 
34.351 Köy sınırlan ilerisindeki projeye in üste

ni1!, köy teşebbüsler iri i teşvik ödeneği 
34.35*1 Tarımsal kooperatiflere projeye dayalı 

hibe şeklinde teşvik ödemeleri 
34.360 Tarımsal kooperatiflerin yatırım projele

rine kredi şeklinde yardım fonu 
SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KEREM, KURU
LUŞ, SANDIK VE ELNZEKİ TEŞEK
KÜLLER K ÖDEM LLEE 

35.710 Köy İşleri Bakanlığı memıtrîannm öğle 
yemeğine yardım 
(Memurların öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 

— 1119 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

71 900 000 

05 000 000 

(i !Î0(( 000 

71 900 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe itetteoKem Komisyonca faa/bul csdüHen1 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

56 900 000 

50 000 000 

G 900 000 

56 900 000 

96 312 

74 400 000 

50 000 000 

G «100 000 

2 000 000 

15 500 000 

74 400 000 

96 312 

06 332 96 312 

36.000 RORO ÖDEMELERİ 6 716 328 29 718 674 29 718 674 



20 — Köy îşlleri Bafeanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAE BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.31.0 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar 

36.600 Geliverilecek paralar 
MÜTAAHHİT BONO BORÇLARI 

Kesim toplamı 

36.720 Avrupa İskân Fonundan temin edilen 
kredilerin yıllık faizi, resülmal ve itfa kar
şılığı 

36.730 Proje kredileri iç ve dış borçları karşılığı 
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
LAR Bölümü toplamı 
İKTİSADI TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

31.000 

32.000 

33.000 

34.000 
35.000 

36.000 

— 1120 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaîbıü edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

110 000 

6 132 

1 

6 600 195 

6 716 328 387 542 387 542 

1 

2 500 000 

9 365 670 
71 900 000 

6 716 328 

90 481 999 

87 142 
300 400 
6 132 

125 000 

29 200 000 

9 200 000 
20 000 000 

9 
56 

29 

1 

60 000 

365 
900 

96 
718 

670 
000 

312 
674 

96 140 657 

87 142 
300 400 
6 132 

125 000 

29 200 000 

9 
20 

200 000 
000 000 

1 

2 060 000 

9 365 670 
74 400 000 

96 312 
29 718 674 

115 640 657 



20 — Köy Meri Bakanlığı 
Topraik ve î^kâin İşleri Geme! Müdürlüğü 

— 1121 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12 110 Devlet memurları aylıkları 

8 097 261 

2.250 
.2.280 

2.310 
2.320 
2.330 
12.340 
2.350 
2.370 
2.380 

2.391 
2.392 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafı 
Yakacak vardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

2 000 001 

1 
2 000 000 

1 359 003 

510 000 
34 000 
20 000 

480 000 
15 000 

1 

300 000 

1 
1. 

110 001 

12.410 Fazla çalışma ücreti 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenfen Komriısyoniea kalbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 
2 280 000 

7 770 

400 
34 
20 

001 

000 
000 
000 

320 000 
15 

6 423 
000 
000 

60 685 008 61 035 008 

45 879 000 45 879 000 

2 280 001 2 280 001 

2 280 
1 

000 

7 770 001 

400 000 
34 
20 

320 
15 

6 423 

000 
000 
000 
000 
000 

258 000 258 000 

300 000 300 000 
1 1 

90 001 90 001 



20 — Köy İşleri B&faıllığı 
Topralk ve îslkân îşletrd CStenel İVRidSirKiğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.440 Ders ücretleri 
İŞ GÜÇLÜĞÜ ZAMMI 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklmt 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Devlet memurları geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğa 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

— 1122 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam: Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira, Lira Lira Lira Lira Lira 

130 
693 

077 

000 
750 

1 
000 o o 

125 
650 

250 

000 
000 

1 
000 

220 000 176 000 

450 000 410 000 

25 000 25 000 

10 000 90 000 90 000 

4 628 252 4 666 002 5 016 002 

125 
1 000 

i 250 

176 

410 

25 

000 
000 

1 
000 

000 

000 

000 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Toprafe ve IsJkâîij İdleri Genel Müdürlüğü 

Bölütm ifadele Ödeneğin çeşidi 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 986 001) 

II - Yurt dışı yollukları 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alından ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alınılan ve giderleri 
13.140 Yayın alınılan ve giderleri. 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Hu giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 1123 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe istenen Komisyonca lcaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira lara Lira Lira 

65 
40 
95 

000 
000 
000 

10 000 
70 000 

140 000 
100 000 
100 000 
10 000 
300 000 

1 

85 000 
40 000 
120 000 
10 000 
70 000 

15 000 10 000 10 000 

ı ı ı 
7 500 10 000 10 000 
10 000 10 000 10 000 

3 905 277 4 350 003 4 350 003 

548 001 650 001 650 001 

125 000 
90 000 
100 000 
10 000 

223 000 
1 

280 000 325 000 325 000 

140 
100 
100 

000 
000 
000 

10 000 
300 000 

1 

85 
40 

000 
000 

120 000 
10 000 
70 000 



20 — Köy İşleri Bataıîığı 
'Toprak ve Islcan İşleri G*anıel İMnidıürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLA K 
Kesim toplamı 

13.310 Birleşmiş Milletlerle dünya gıda yardı
mından gelen gıdaların tahliye depolama, 
nakil, v. s. giderleri 

] 3.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri (Çul ıştırın a 

şartlarını kolaylaştıracak eşya, malzeme) 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.411 Posta - telgraf giderleri 
13.421 Telefon giderleri 

(Ulaştırma giderleri toplamı : 380 000) 
TAŞIMA GİDERLERİ 

13.431 İskân işleri taşıma giderleri 
13.432 Toprak işleri taşıma giderleri 

Taşıma giderleri toplamı : 20 001) 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

— 1124 — 

1972 yılı için 
1071 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madcle Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira OLıira Lira Lira 

100 000 
150 000 

15 000 
15 000 

180 
200 

20 

000 
000 

1 
000 

215 001 125 001 125 001 

i 1 1 
200 000 100 000 100 000 

15 000 25 000 25 000 

280 000 400 001 400 001 

180 000 
200 000 

20 
t 

000 

1 582 275 1 800 000 1 800 000 

20 400 25 000 25 000 

1 561 875 1 775 000 1 775 000 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Genel Müdürlük kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Hükümet konaklan dışında oturan öngüt-
lerin yangından korunma güderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE ARAŞTLRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

İSKÂN İŞLERİ GÜDERLERİ 
14.933 'Taşıt işletme ve onarma giderleri 

— 1125 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

"adde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

700 000 
30 000 
35 000 

1 000 000 1 050 000 1 050 000 

1 107 002 1 102 002 1 102 002 

2 000 2 000 2 000 

2 2 2 

765 000 700 000 700 000 

640 000 640 000 
25 000 25 000 
35 000 35 000 

340 000 400 000 400 000 



20 — Köy İşleri İBiaikj£unila.ğı 
'Topırajk ve Mrikit işleri Genel «Müdürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GÎDERLERÎ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDER-
LERt Kesim toplamı 

GÖÇMEN MİSAFİRHANELERİ VE 
EĞİTİM MERKEZLERİ GİDERLERİ 

15.48.1. Büro giderleri 
15.482 Ulaştırma giderleri 
15.483 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

0 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.486 Malzeme alım ve giderleri 
15.487 Yiyecek alım ve giderleri 
15.489 Diğer alım ve giderleri 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

ÎŞEVLERÎ YE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ATELYELER GİDERLERİ 
16.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma «giderleri 

0 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.129 Diğer alım ve giderleri 

— 1126 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe fetieneoı Kamisyoaıo kalbııl edEen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

368 951 287 654 287 654 

368 951 287 654 287 654 

80 000 
15 000 
170 000 
3 000 

100 000 
1 

950 

226 750 

40 000 
4 750 
10 000 

170 000 
2 000 

292 752 

70 000 
20 000 
107 652 

90 000 
1 
1 

195 001 

35 000 
10 000 

150 000 
1 

272 003 

70 000 
20 000 
107 652 

90 000 
1 
1 

195 001 

35 000 
10 000 

150 000 
1 

\ 

272 003 
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20 — Köy İşleri Batoanflığı 
Topralk ve l&kâm İşleri Genel Mjüdjürlüğü 

1128 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.1') I Mera tahdit ve tahsis projesinin gerek
tirdiği etüt, proje ve her türlü giderleri 

0 Geçici görev yolluğu 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim topla::ıı 

21.71: 

21.79 

1 Topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerini 
yeter gelirli tarımsal işletmeler haline ge
tirme ile ilgili etüt, plân, proje ve her tür
lü giderleri 

!1 BÖlge şartlarına uygun yeter gelirli işlet
me tip ve genişlik tesbiti araştırması ile il
gili etüt, plân, proje ve her türlü giderleri 

21.741 Bugüne kadaı- yapılan topraklandırma ça
lışmalarının ekonomik etkenliklerinin 
araştırılması ile ilgili etüt, plân, proje ve 
her türlü giderler 

21.751 İskân sorunlarının yatırım öncesi çalışma
ları ile ilgili etüt ve proje giderleri 

21.76.1 Köylük alanda dağınık yerleşim düzen
lenmesi ile ilgili etüt ve proje giderleri 

1971 ödeneği 
Madde (Bölüm toplaımı 

Lira Lira 

2 100 000 

1 800 000 
300 000 

2 500 000 

1 600 000 

150 000 

1.50 000 

100 000 

500 000 

4 600 000 

1972 yılı için 
Hükümetç,/e iistenıen Komisyonca feaîbul '©dİLeın 
Maıdde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

4 550 0000 4 550 000 

2 100 000 2 100 000 

2 100 000 2 100 000 

2 450 000 2 450 000 

850 000 

150 000 

400 000 

250 000 

800 000 

850 000 

150 000 

400 000 

250 000 

800 000 



£0 — Köy İşleri Bakanlığı. 
Toprak ve İskamı îsleıri Genel Miid/iirlüğü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

22.711 Yapı tesis ve büyük onarını giderleri 
(Bu ödenek; «Düdiran aşiretinden 41 aile
nin Siirt'te iskânı», «İmroz Adası tarım
sal yerleşim projesi1», «128 ailenin Elâzığ'
da iskânı» projel erin in gerçekleştirilmesi 
amaciyle sarf edilir.) 

22.790 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri (Bu 
ödenekle; <zKöy imar plânı, tip konut ve 
tarımsal yapı araştırma ve uygulamaları», 
«tskân düzenleme ve köy gelişme merkezi 
kural ması», «5098 ve. 6093 sayılı kanunla
ra göre iskân», «Sankeeili aşiretine men
sup göçebelerin iskânı», «Köylünün tip 
konut, tarımsal işletme yapısı ve ekonomik 
tesis ihtiyaçlarının kendisinin çözümle-
mesindeki gücünü destekleme», Kalecik 
Barajı altında kalan Kalecik köyünün 
nakli» projelerini gerçekleştirmek amaciy
le 1306 sayılı Kanunun ek 9 ncıı madde
sine göre T. C. Ziraat Bankasındaki özel 
iskân fonuna devredilir.) 

— 1İ29 — 

1972 yüı için 
1971 ödeneği Hükümetçe i&tıenten Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 585 000 18 674 000 28 674 000 

11 585 000 18 674 000 28 674 000 

4 7o5 000 fi 918 000 6 918 000 

6 850 000 U 756 000 21 756 000 



20 — Köy îşleri Bataflığı — 1130 — 
Toprak ve î^kâin îşlteri Oenel Mıüdürlüğü 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediîen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplaoifc, 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 2 050 000 1 550 000 1 550 00O 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 1 900 000 

23.121 Taşıt alımı 1 225 000 
23.122 Optik âlet ve diğer malzeme ve makiııa 

alımları 675 000 
KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 150 000 

23.711 Optik alet ve diğer malzeme ve makina 
alımları 50 000 

23.720 Nirengi, poligon ye her türlü tesi's gider
leri 100 000 

21.000 KTÜT YK PROJE (îtDKRLKRJ 
Bölümü toplamı 4 600 000 

22.000 YAPİ, TESİS Vb) BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 11 585 000 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VK TAŞİT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 2 050 000 1 550 000 1 550 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 18 235 000 24 774 000 34 774 000 

1 400 000 

800 000 

600 000 
150 000 

50 000 

100 000 

4 550 000 

18 674 000 

1 550 000 

24 774 000 

1 400 000 

800 000 

«00 000 
150 000 

50 000 

100 000 

4 550 000 

28 674 000 



20 — Köy Meri B&kamlığı — 1131 — 
Toprak ve İsskâuj îşleri Gemel Müdürlüğü 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1972 yılı için 

1971 Ödeneği Hükümetçe îatenıen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Bölüm ?Jadde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lasra 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 2 7 650 001 7 650 001 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 1 7 650 000 7 650 000 
(Gökeekaya Barajı inşaatı nedeniyle ara- . 
zisi göl sahası altında kalacak olan Çalka
ya, Karacaören köylerinin nakil ve iskân 
ile aynı barajın göl sahası altında kala
cak 3 köyün nakli' ve Sivas Yıldızeli Nev
ruz köyünün nakil projeleri için arazi ve 
arsa satmalma ve kamulaştırma bedelleri 
karşılığı) T. C. Ziraat Bankasındaki özel 
iskân fonuna devredilir. 

32.200 Keban Barajı göl sahasından çıkacak nü
fustan Devlet eliyle iskânlarım istiyen 
ailelerin iskânı için tarım arazisi, konut ve 
işyeri arsası satmalma veya kamulaştırma 
bedeli 1 1 1 

(Satmalmacak tarım arazisi ve arsalar, 
satmalma veya kamulaştırma bedelleri 
üzerinden faizsiz borçlandırılmak sure
tiyle iskân edilenlere devredilir. 
Satmalma veya kamulaştırma bedelleri : 
Sarf ve tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kay-



20 — Köy işleri Bakanlığı 
'Toprak ve îsfeâmı îşteri Gtenteü Müdürlüğü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

naklar, Köy İşleri, Maliye, İmar ve İskân 
ve Çalışma bakanlıklarınca müştereken 
hazırlanacak yönetmelikte gösterilen esas
lar dairesinde sarf edilmek üzere T. O. Zi
raat Bankasındaki özel iskân fonuna dev
redilir. ) 

77 - Transferler 
M ^ TRANSFERLER 

FONLARA KATILMA VK ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.640 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 47 noi maddesi gereğince açılan 
özel fona 

34.641 1306 sayıh Kanunun ek 9 ncu maddesi ge
reğince açılacak özel iskân fonu. (T. O. 
Ziraat Bankasına devredilir.) 

34.690 Özel fon zararı 
(T. C. Ziraat Bankasına ödenecek) 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜl,LKilK 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere- katılma 
payı 

— usa 

1971 ödBnegî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 103 631 

19 000 

2 000 000 

84 631 

5 000 

2 108 631 

1972 yılı için 
Hükümetçe Memen Komisyonca kaibul edil er 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 101 975 

19 000 

2'000 000 

:V 82,975 

8 000 

2 109 975 

2 101 975 

19 000 

2 000 000 

'82 1)75 

8 000 

2 109 975 



20 — Köy işleri Baikanlığı 
Toprak ve İskânı İşleri Genel Müdürlüğü 

— 1133 

Bölüm Madde 

35.000 

36.000 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

ÖDÜL, İKRAMI YK, MÜKÂFAT YE 
YARDIMLAR 

35.071 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre is
kân edilecek göçmen, mülteci ve nakle tabi 
kimselere yapılacak mesken, tanın, alet ve 
vasıta, kredi yardımı 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.710 Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
memurlarına, öğle yemeği için yardım 
(Memurlar Yardım Sandığına ödenmek 
üzere) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
25.725 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle ya

pılacak yardımlar 

BORÇ ÖDEMELERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bulum toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 090 001 

590 000 

500 001 

40 000 

67 502 

07 500 
1 

500 000 

2 768 082 

107 502 

40 000 

67 502 

67 500 
1 

2 526 527 

107 502 

2 526 527 

36.200 Dış devlet borçları (Avrupa Konseyi is
kân fonundan ikraz olunan kredilerin 
taksit ve faiz karşılıkları) 2 718 082 206 527 2 206 527 



20 — Köy İşleri Bakanlığı 
Topralk ve 3&kân İşleri Genel Miidıiirİüğii 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VIC SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALİ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİL! VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1134 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 fiİi i'çifi 
Hükümetçe istenen Komi&y"<ffî@£ kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

50 000 320 000 320 000 

2 
2 108 631 

7 650 00.1 
2 109 975 

7 650 001 
2 109 975 

1 091 001 
2 768 082 

107 502 
2 526 527 

107 502 
2 526 527 

5 966 716 12 394 005 12 394 005 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Orman Bakanlığının 1972 yılı Bütçe tasarısı taraflınızdan incelenmiş ve varılan sonuçlar aşa ğıH'a' süntüfııııştur. 
Yıllardan beri süren düzensiz yararlanmalar suretiyle yurt'Ormanları tahribe uğramış, bünyeleri fakirleşmiş ve verimlerinin de dıi'̂ müış Düfeıı-

duğu Mr ıgerçektir. 
Ormanlarımızın olumlu ve düzenleyici etkilerinden faydalanmak için mevcut onman varlığımızı yok dikkatle korumak, imar ve ıslâh etmek, 

yok olanı da yeniden yetiştirmek suretiyle tekrar kazanmak önemli bir konu olarak kalışımıza çıkmaktadır. 
Her ine kadar son ölçülere göre yurt 'ormanlarının 18.8 milyon hektar genişliğinde 'olduğu saptanmış bulunmalkta ise de bu miktarın alicak 

'% 40 oranında 7.2 milyon hektarımın iyi vasıflı ve fakat % 60 oranındaki 11.1 milyon hektarının ise bazuik nitelikte orman sahaları olduğu bilin
mektedir. 

1937 yılma kadar muhtelif bakanlıklara bağlı bir Umum Müdürlük Kuruluşu içinde yürütülmekte olan ormancılık hizmetleri, aynı ydda ka
bul edilen 3116 sayılı Orman (Kanunu ve 3204 sayılı Teşkilât Kanunu ile Ziraat Vekâletine bağlı Katma Bütçeli, hükmi şahsiyeti haiz Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından 1969 yılma ikadar yürütülegelmiştir. 

Bir taraftan nüfusum uzun bir taraftan da 'millî gelirimizin ve Dış Ticaret ilişkilerimizin hızla gelişmesi; bizatihi orman Yarlığına ve ürünle
rine olan ihtiyacımızı da .geniş «ölçüde ctkilemıijş ve artırmıştır. .Bu sebeple 1937 yılında yürürlüğe konulan 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanunu ve kadrosunda, duyulan zrı-liretler dolayısiyle, zaman zaman büyük ölçüde genişletmeler yapı İrmiş ve ızamanla gelişen ve ge-
nişliyen ormancılık hizmetleri bu düzen içinde yürütülmeye çalışılmıştır. 

Ancak, yurtfaşlarımızın sağlık ve esemlik içinde yaşamalarında, (;eşi!tli sanayi ve ekonomi kollarıma) emniyet için'de ç.alışabilmel'erinkk1., yurt. 
•sa/vunm anında, tanım ve hayvancılığın gelişmesinde, sinyal, ekonomik, kültüre! ve finiştik bakım d.-m !>üyiilk faydalar sağhyan özellikle iklim, su 
ve toprak muhafazasında büyük bir denige unsuru olan ormanIariTnızıu ; varlığımın korunmam, devamlılığının sağlanmanı, orman içi ve orman dı
şı ağaçlamalar yaparak a la ulan mm artın İması, lüzumlu personel, malzeme, alet, m akın a, yol ve'diğer tesis'] erinin ta'ma.mlama<rak imar ve ıslah 
edil'mesi, verimlerinin arttırılması ve işi etilin t •(si sure.ryle yurdun yapacak ve yakacak o'dun maddesine olan ihtiyacını karşılamak, orman sanayii
ni geliştirmek, ihtiyaç fazlası ürünleri dış piyasalara, ihraeetrncîk, bu bizim etlerle birlikte ormanların çeşitli kolektif hikmetlerinden yurttaşlaın 
faydalandınnok, halk - orman ilişkilerini geliştirmek ve orman, köylerinin sıosyo - ekonomik sorunlarını çözümlemek a.maçlariyle Anayasanın ve 
kalkınma plânlarımın öngördüğü hedef ve tddîbirlerin dalha süratle TO etken bir şekilde gereeldcşürilfmesmin Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
ile 'mümkün olamaldığı anlaşılmış Ve Hükümetçe bu hizmetlerin münhasıran bir bakanlık seviyesinde tedviri uygun görülerek 4*951 sayılı Kamu
nun 1 nci maddesine göre, Başbakanlığın 7 . 8 . 1969 .<nın ve. T/19-7701 sayılı teklifi ve aynı gün 4/726 sayılı Cumhurbaşkanlığının onayı ile Or-
iman Bakanlığı kurulmuş bulunmaktadır. 
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(Gelişim : 
Anayasa ve Orman Kanunu ile kalkınma plânlarımın ve ormancılık ilini ve tekniğinin öngördüğü esaslar çerçevesinde bütün ormancılık hiz

metleriyle ilgili kararların alınması, alman kararların uygulanmasının sağlanması, ormancılık politikasının hazırlanması, Hükümette ve Yasama 
Meclislerinde savunulması, Bakanlığın Kam uya karşı temsili hizmetlerini yürütmekle yükümlü olan Onman Bakanlığına : 

Yılı A / l A/2 A/3 Toplam Tl. 

1970 480 000 — 1.— 480 101 
1971 398 998 — 1 000 000 1 398 998 
Ödenek verilmiş 'bulunmaktadır. 

1972 yılı 'bütçe teklifi ise ; 
A / l A/2 A/3 • Toplam Tl. 

3 414 582 — 0 004 3 420 580 

ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Şu kadar var ki, Bakanlık teşkilât kanunu tasarısı henüz Yüce 'Meclislere takdim edilmiş olup kanunlaşmam iş bulunduğundan, bakanlık teş

kilâtında çalışan personelin kadroları da halen Onman Gene! Müdürlüğü kadroları içindedir. Bu elemanların maaş, emelklilik ve diğer personel 
hizmetlerinden doğan ödenek karşılıkları bütçeye konulmamıştır. Teşkilât kanunu yürürlüğe girdiği takdirde bakanlık hizm^lerinin, tekili' edi
len bu ödeneklerle ifa eJdilmesinin mümkün olamıyacağı doğaldır. 

Her ne ka'dar 1972 yılı bütçe teklifi ile sermaye teşkili ve transfer harcamalardan Maliye Bakanlığınca kaynak temini zorluğu dolayısiyle 
yalnız (6 004) lira ödenek konulmuş ise de; yurdun her gün arlan hasep ihtiyacının karşılanması ve yurtta ağaçlandırma faaliyetlerinin teşvik 
edilmesi malcsadiyle bilhassa hızlı gelişen türlerle öte'Jen beri olduğu gibi özel ve tüzel kişilerin ağaçlama yapmalarına yardımcı olmak üzene Or
man Kanununun 64 neü maddesi gereğince her yıl bütçeye konul ması gereken asgari 2,5 milyon liranın 1972 yılı bütçesine idhal edilmesi olanak
larının bulunabilmesini de tavsiyeye değer bulmaktayız. 

Çalışmalar : 
Onman Bakamdığınım denetim, gözetim vo koordinasyonu altında teknik icaplara ve plân hedeflerine uygun olarak bağlı kuruluşlarca yürü

tülmekte olan hizmetlerden : 
1. Orman yangınlarına, usulsüz kesimlere,, tarla açılmalarına, yerleşmelere, düzensiz otlatmalara, zararlı orman böcekleri ve haıstalılklarma 

karşı lüzumlu tedbirler alınarak geçmiş senelerde olduğu giibi koruma hizmetlerine devam edilecektir. 
2. 4971 yılında profgramlaştırılıp tahakkukuna çalışılan 361 438 hektar orman sınırlandırılmasına 1972 yılında da devam edilecek ve yine 

400 000 hektar ormanın sınırlandırılması yapılacaktır. 
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3. 1971 yılında 2,6 milyon hektar olarak programa alman ve 3 milyon hektar olarak gerçekleştirilen orman amenajman hizmetlerine 1972 yılın
da da devam edilecek ve programda öngörülen 2,3 milyon hektar miktarı asarak 3 milyon hektara yakın bir .sahanın orman amenajman plânları 
yapılacaktır. 

4. 197)1 yılımda programa alınan ve gerçekleştirilmeye çalışılan 5.4 milyon m3 yapacak ve 17.7 milyon ster yakacak üretimine karşılık 1972 yı-
iıurudla (la kafcnımıa plânı hiddiûflortae uygun oJaıuaık 5.72 milyon m3 yapacak ve 18 milyon steır yakacak üretimi yapılacaktır. 

'5.72 milyon m3 yapacaktan 515 240 m3 köylü zati, müşterek, felâketzede ve göçmen ihtiyaçlarına, 
511.7 m3 Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü ihtiyacına, bakiye 4 693 060 m3 de diğer resmî daire, müessese ve piyasaya ihtiyaçlarına ve

rilecektir. 
Resmî daire, müessese ve piyasa ihtiyacıma verilecek olan 4 693 060 m3 yapacaktan 272 000 m3 tomruk oliaraik ilıracedilımek üzere programa alın

mıştır. 
18 milyon ster odunun da (10 879 440) steri köylü zati ihtiyacına, (3 068 249) steri köylü pazar ihtiyacına, geri kalan kısmı da piyasa ihtiyacı

na te rtiıbedilmiştir. 

5. Memleketimizin içinde bulunduğu iklim şiaintiları, doğal yapısına engebeli ölımia,sı vie orman ürünlerine olan ihtiyacının gün geçtikçe ve hız
la artması, orman ağaçlandırma ve erozyonu kontrol hizmetlerine geniş ölçüde önem vermeyi gerektirmesi yönünden, bu hizmetler Bakanlığın ku-
rulmasiyle beraber Orman G-enel Müdürlüğü bünyesinden alınarak yeniden kurulan Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğüne devre
dilmiştir. 

Bu genel müdürlükçe 1971 yılında programa alman ve gerçekleştirilmesine çalışılan 32 420 hektar orman ağaçlandırmasına, 5 017 hektar 
toprak muhafaza ve 1 045 hektar mera islah.li çalışmalarına karşılık, 1972 yılında 33 753 hektar orman ağaçlandırılması 3 837 hektar toprak mu
hafaza ve 935 hektar mera ıslahı çalışması yapılacaktır. 

'6. Ormancılık araştırma ve eğitimi ile memleket turizminin gelişmesine büyük katkısı bulunan millî park ve avcılık hizmetlerine, alınmak 
plân ve pnoıgranılarının öngördüğü şekilde, 1972 yılında da devam edilecektir. 

7. Teknolojinin hızla gelişmesi memleketimiz 1 eki orman ürünleri sanayiini de etkilemiş ve bu sanayile son yıllarda özel bir önem kazandır
mıştır. Bu bakımdan evvelce Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan kereste, ambalaj, lif ve yonga levha fabrikaları Bakanlığın kuruluşu 
ile birlikte Orman Sanayii Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

1972 yılında bu genel müdürlük fabrikaları ihtiyacına tahsis ve tertibedilen 511.7 m3 tomruk, mevcut ve kurulmakta olan fabrikalarda imal 
edilerek, memleket piyasasında nâzım rol oynamak üzere piyasaya arz edileceği gibi bu imalâttan 100 000 m3 kereste de dış piyasalara ihracedi-
lee ektir. 

8. Halen orman içinde ve bitişiğinde bulunan 15 722 köyde 8 372 925 köylü nüfus yaşamaktadır. 
Bu vatandaşlarımız tercihan bütün ormancılık hizmetlerinin ifasında çalıştırılmaktadır. Bunlardan yalnız, üretim, imalât, taşıma ve orman ba

kımı işlerinde çalışan köylülere, 1963 yılında (274 746 190) lira ödenmekte iken 4969 yılında (663 485 032) lira olmak üzere 7 senede toplam 
olarak (3 293 897 92:8) lira ödenımiştiı. Bu miktar her sene artarak devam etmekte olup 1972 yılında (872 139 496) liraya ulaşacak şekilde program

lanmış bulunmaktadır. 

http://ih.tiyaei.nia
http://islah.li
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Orman Kanununun 31, 32 ve 33 neü maddeleri hükümleri dâhilinde tarifesiz, onda bir tarifeli ve tam tarifeli olmak üzere verilen yapacak ve 
yakacak orman emvalinden 1963 yılından 1969 yılma kadar köylü vatandaşlarımız lehine (909 321 265) lira değerinde bir yarar sağlanmıştır, 
bu hal devam ettirilmektedir. Ayrıca: Ormancılık hizmetlerinin çeşitli kollarında çalışan köylü işçiler dünya gıda yardımı projgramından da 
faydalandırılmaktadır. 

Bütün bu imkân ve yardımlara rağmen orman içinde veya bitişiğinde yaşıyan ve ormanla yakın ilişkileri bulunan ve miktarı S 372 925 e baliğ 
olan köylü vatandaşlarımızın diğer köylülerimize nazaran yıllık gelirlerinin (996) lira gibi çok az bulunması sebebiyle geçimlerini sağlıya'biknek 
için ormanlarımız üzerinde türlü şekillerde, olumsuz müdahalelerini önleyici tedbirlerin alınması lüzumuna da işaret etmek isteriz. 

Orman köylerimizin içinde bulundukları güç yaşama şartlarından kurtarılmaları ve dolayısiylo ormanlara yapmakta oldukları zararlı eylem
lerinin önlenmesi, ancak bu köylerimizin sosyo -ekonomik yapılarının ıslahı ve geliştirilmesi ile mümkün olacaktır. 

Esasen Anayasamızın 131 nci maddesi ve 6881 sayılı Kanunun bu hususla ilgili maddeleri, orman köylerinin sosyo - ekonomik sorunlarını çö
zümlemeye matuf tedbirlerin alınmasını Devlete görev olarak vermiş bulunmaktadır. 

13u greeek göz önünde bulundurularak Bakanlığın kurulmasını mütaakıp, orman köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden geliştiril
mesini sağlamak amaciylc orman - köy ilişkilerini düzenleme hizmetleri esasen yüklü olan Orman Genel Müdürlüğünden alınarak yeni teşkil edi
len Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi amaçlarını gerçekleştirmek için Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde otu
ran köylülerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini sağlamak ve kalkınma havzalarında işlerine katılmak ve hizmeti eriyle ilgili olan
larının uygulamak ve mevcut, tesis edilecek her çeşit kredi ve yardım kaynaklarının bu nitelikteki hizmetlere yöneltmek gayesiyle Orman - Köy 
İlişkileri Genel Müdürlüğü, orman köylerimizin, başmüdürlük, il, ilçe ve köyler itibariyle -öncelik derecelerinin saptama çalışmalarına girişmiş bu
lunmaktadır. 

Bugüne kadar teşkil edilmiş olan etüt - plân heyetleriyle 1972 yılında, öncelik sırasına göre Bolu, Kastamonu proje sanal arı ile Antalya özel 
projesi işlerine ait çalışmalar ele alınacaktır. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşlardaki teşkilâtın, kuruluşlarını tamamlamak, ihtiyaçları karşılamak ve bütün ormancılık hizmetlerinin istenilen ve 
beklenen şekilde yürütülmesini sağlamak için : 

I - a) Orman Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanun tasarısı, 
fb) ıKara Avcılığı kanun tasarısı, 
c> Millî Parklar kanun tasarısı, 
d)i Anayasanın değişik 131 nci maddesinin 5 nci fıkrasının uygulama Kanunu olarak hazırlanan 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine ve bir ek madde eklenmesine dair kanun tasarısının Yüce Meclislere sunulduğu, , 
II - a) Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuruluş kanun tasarısı, 
ıb) Devlet ormanları içinde ve bitişiğinde oturan halkın kalkındırılması fonu teşkili hakkında kanun tasarısı, 
c)ı (Ağaçlandırma ve Erozyonu kontrol (AEK) Genel Müdürlüğü Kuruluş kanun tasarısı, 
d) Ormanlık bölgelerdeki kıl keçilerinin tasfiyesine dair kanun tasarısının da Hükümete tevdi edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
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Netice, teKüif ve temetoaıiıter : 
Orman Bakanlığı hizmetlerinin hedefi; yurt ta ekonomik ve sosyal yararlar sağlıyan ve önemli doğal kaynaklarımızdan olan ormanlardan top

lumun çok yönlü, sürekli ve düzenli bir şekilde yararlanabilmesi için Anayasa, kalkınma plânları, meri mevzuat ve diğer hedef tâyin edici do
kümanlardan saptanmış bulunan, ormanların korunması, nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, ekonomik, teknik ve sosyal icaplara göre iş
letilmesi, orman ürünleri işliyen endüstrinin geliştirilmesi, su toplama havzalarında doğal den genin sağlanması ve orman - köy ilişkilerinin geliş
tirilmesi amaçlarına ulaşabilmektir. 

Yukardaki bölümlerde arz edildiği üzere; Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri 
Sanayii Genel Müdürlüğü ve Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü kuruluşlarını bünyesinde top-lıyan ve hizmetlerine devam cdegelmekte 
olan Orman Bakanlığının 1972 pnog-ramına alınmış bulunan hizmetlerinin ifa edilebilmesi için bütçenin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş 
olan ödeneklerin yüksek kolmisyoınuımuzca aynen kabul buyurulmasınm teklif ve temenni edilmesi uygun bulunmuştur. 

Yine yukarda da belirtildiği veçhile- Bakanlığın uhdesine tevdi olunan kamu görevlerinin yerine g'etirilmesi ancak verimli, etkili ve yeterli 
fbir kuruluşa ve hizmetlerin gösterdiği ihtiyacı karşılıyacak mevzuatın çıkarılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu bakımdan Yüce Meclislere sunulmuş kanun tasarısiyle Hükümete gönderilmiş bulunan kanun tasarılarının biran önce Yüce Meclislerde 
kanunlaşmasını, Bakanlığın rasyonel bir düzeyde çalışabilmesini temin bakımından, temenniye şayan bulmaktayız, 

Orman Bakanlığı 1972 yılı bütçe teklifinin incelenmesiyle ilgili mütalâa, temenni ve teklifleri;niz Yüksek Komisyonun bilgi, takdir ve tasvip
lerine arz olunur. 

1972 yılı bütçesinin memleketimize ve ormancılık teşkilâtına hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla. 

RAPORTÖRLER 

Konya Milletvekili ^afer-ya MlilllidtvıdkilJi Tııaibzon Miltetvok'iTı 
Necati Kalayaoğlu Hayrettin Yy mi Ekrem Dikmen 

Giresun Milletvekili, 
M. Emin Turgutalp 
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1972 yılı için 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 1141 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Genel idare aylıkları 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.3^0 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

DİĞER YARDIMLAR 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalısına ücreti 
12.420 Artırma, eksiltme ve ihale komisyonların

da bulunacak belediye üyeleri huzur üc
reti 

12.130 Konferans ücreti 

12 000 

20 004 

3 000 
1 000 
1 000 
15 000 

1 
1 

1 
1 

3 

12 000 

159 286 

Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topdaıaaj 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

2 441 543 

443 746 

36 000 
4 000 
8 000 
24 000 

990 
347 427 

23 328 
1 

3 

12 000 

3 106 796 

12 000 

2 441 543 

443 746 

36 000 
4 000 
8 000 
24 000 

990 
347 427 

23 328 
1 

3 

12 000 

3 131 795 

1 
1 

1 
1 
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ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
İş güçlüğü, iş viski ve teminindeki güç
lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

i" - Yurt içi yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 221 500) 

7/ - Yurt dı§ı yollukları 

DENETİM YOLLUKLAR I 
12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolhığu 

Bölüm Madde 

12.571 

— 1142 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kabul ediilea 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topıamı 
Lira Lira l ira Lira Lira Lira 

139 275 

17 625 

110 000 

2 500 

1 

221 501 

5 000 
104 000 

110 000 

2 500 

I 

246 500 

5 000 
104 000 

110 000 

2 500 

9 150 1 25 000 
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Bölüm MadÛe Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETIM GÜDERLERI 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I A L I M L A R 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.130 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.1-10 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

— 1143 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği 

Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

113 000 

İS 000 
12 000 
60 000 

5 000 
15 000 

3 000 

177 706 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

125 000 

25 000 
15 000 
50 000 
10 000 
20 000 

5 000 

230 775 

Komisyonca 
Madde 

Lira 

125 000 

25 000 
15 000 
50 000 
10 000 
20 000 

5 000 

kalbul edfflenı 
Bölüm toplamı 

Lira 

230 775 

9 404 17 273 17 273 

3 071 
1 000 

13 200 
1 
1 

3 071 
1 000 

13 200 
1 
1 

1 
1 

<> 400 
1 
1 

40 000 70 001 70 001 

10 000 20 000 20 000 
30 000 50 000 50 000 

1 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

1.3.510 Bakanlık taşılı, işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma 
giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14000 HİZMET GîDEKLERî 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayıl: Kanunun 3 ne 11 maddesinin 
'gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin, gerektirdiği 
giderler 

— 1144 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

15 301 18 500 18 500 

1 13 500 13 500 

15 300 5 000 5 000 

1 1 1 

10 007 10 007 

1 1 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

14.510 
14.520 
I4.r-.fj0 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ÜİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Staj ve öğrenim giderleri 
ORMAN - KÖY İLİŞKİLERİ İŞLERİ 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.881 Büro giderleri 
14.882 Ulaştırma giderleri 
14.883 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.889 Diğer alım ve giderleri 

03ŞÎTLİ GİDERLER . 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

1 (>.41ü Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
10.430 Uzman, memur, öğretmen ve öğrenci mü

badelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevscl temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira j j i r a 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 

1. 

50 001 

25 

25 

000 
1 

000 

X 
t 
L 

i 

10 002 

5 000 
5 000 

1 
1 

50 003 

2 

1 

1 

55 001 

30 

25 

000 
1 

000 

1 
1 
1 

10 002 

5 000 
5 000 

1 
1 

55 004 

1 

1 

55 001 

30 000 
1. 

25 000 

55 004 

http://I4.r-.fj0
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 
13.000 
14.001» 
16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe fetenen Komisyonıea kaibul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 
159 286 
177 706 

o o 
50 OO:Î 

398 998 

12 000 
3 106 796 
230 775 
10 007 
55 004 

3 414 582 

İ 2 000 
3 131 795 
230 775 
10 007 
55 004 

3 439 581 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

33.000 

35.000 

İKTİSADİ TRANSFERLER 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİM 
İ KTİSADİ TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

:>;$.!90 (İ831 sayılı Kaımnun. G-t neü maddosi ge
reğince Ziraat Bankasına 

:??>.200 278 sayılı Kanunla kumlan Türkiye Bi
limsel ve Teknik Araştırma Kurumu Ka
nunun 9 ncu maddesinin (c) fıkrasına güre 
yardım 

SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

.*)5.710 Orman Bakanlığı memurları öğle yemeği
ne yardım (Memurlar Yardım Sandığına 
ödenir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara, vardım 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kafbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

6 000 

5 999 
1 

6 000 

6 000 

5 999 
1 

6 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

36.000 

33.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.3.10 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
İKTİSADÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 000 000 

1 000 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyon/ca kabul «dillen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

6 000 
2 

6 000 
2 

6 004 6 004 



- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
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Rapor 

Bütçe Karma Komisyonu (Başkanlığına 
TEMENNİLER VE MÜTALÂALAR 

Sağlık re Sosyal Yardım Bakanlığının 19171-2 malî yılı Bütçesine ait -görüş ve nıüt akla hinimizi iki kıisı'mda toplamış bulunuyoruz. 

İ . Bütçe durumu : 
Balkamllığın 119(72 yılı Bütçesinde cari harcamalar toplam olarak (2 Ö36 108 828) liraya bağlanmış (ıbunuvı % 80 i personel güderidir) ve 19'71 yı

lına nazaran % 313.4 artış sağlanmış ilse de bu artışın % 28.2 si personel giderlerine, % 5>.2 si de işletme gideri olan diğer cari harcamalara veril
miştir. İş'letme giderlerinde yapılan bu arltıış belki ide fiyat, artışlarının altında kalacak ve böylece il'9'72 yılında Sağlık ve Sosyal Yaıldıım Bakanlığı 
ıhiçjbir tesisi yeniden hfiızmielte açamıyacağı gi'bi mevcut hizmetinin de standartlarımı yükselltemiyecefctir. Nitekim; Batı devletlerinde sağlık harca
maları ortalama olarak millî gelirin % 5 i civarımda iken Türkiyeli e % 1,'S tür. Bu durum Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe'sinin ne kadar 
kıt olduğunu açıkça göstermektedir. 

Bu selbeple : 
Bakanlığın hizmet giderleri olarak teklif ettiği miktardan Maliye Bakanlığımca kesilen (TO'5) -milyon liradan 'bir kısmının bütçeye ilâve edil

mesi lüzumludur. Şöyle ki : 
a) ,19712 yılı işletme giderleri ile 19'7ll yılı işletme giderlerinin mukayesesinde sağlanan artışlardan muhtelif hizmetlere dağılımına bakıldığın

da Sağlık İşleri, Sağlık Propagandası, Refik Saydam Merkez Hıfzussıihlha Müessesesi, Hıfzıssıhiha Okulu, Sosyal Yardım ve Donatım hizmetlerinde 
lÖ'Tll yılma nazaran bir azalma olduğu görülmektedir. Bunlardan Sağlılk İşleri Bütçesindeki kesinti bulaşıcı haftalıklar mücadelesinde, Refik Say
dam Merkez Hııfzıslslhha Enstitüsü Bütçesindeki kesinti enstitü hizmetlerine, donatım 'hizm etlerin id ek i kesinti taşıma işlerine ve yakacak sarflarına 
ve sosyal hizmetlerdeki kdsiııti ise burslu öğrencilerin ödeneklerine tesir edecektir. 

fi)) Tedavi hizmetlerindeki artış (01 9<78 000) lira o'laralk yüksekçe 'bir raJkanı gözük tiresine rağmen aı'tış oranı % 8;8 dir. Oysa tedavi kurumları 
bütçesine asgari % 15 oranımda bir artış sağlanmadıkça plân hedeflerine göre bir yılda hizmete girmesi gereken yaltaklar finanse e'dilemiyeceği giSbi 
yatak matiyet lerinde bir miktar artış yapılmak suretiyle boş yatak oranını da azaltmak imkânı 'bulunamıyacaktır. 

(Nitekim 1971 yılı baişındaki fiilî yatak durumuna göre ^cecn yıl bütiçeisinde bir yatağa (115.6) lira düşerken 1971 yılında hizmete giren 1 000 ya
tak ile 19I7İ2 yılı başımda bir yaltağa (1.12) lira fazlasiyle (116.712) lira düşdbilmiş ve fakat hizmete aıçılmaisı muhtemel 3 215 yatak ölü kapasite ola
rak fiiiıanısm ansız kalım işitir. Alslında memle'ketimizJde bir yatağa düşen maliyet meselâ ABİ) deki bir yatağa harcanan paranın 75 te biridir. Bu se
beple Sağlılk ve Sosyal Yandım Bakanlığı bir yatak için istemekte olduğu (121) Tl. sında tamamiyle haklı butunmaiktadrr. 

•e) Bütçeide yan ödemeler için konan ödenek (ı8'5) milyon liradır. Bunun takriben (1x5) milyonu sosyal leştir! İmiş illerdeki personel tazminat
larına ödenecektir. Sağlık ve yardımcı sağlık personeline verilecek yan ödemeler bakanlığın hazırladığı teklife paralel bir şekilde 1972 yılında ka
bul edildiği takdirde 112.07(1 mci maddedeki bu ödenek kâfi gelmiyecektir. 

d) Bütçedeki giyim, kuşam gîlderleri 197*2 yılımda da eski tertibe göre verilime zarureti doğarsa bütün giyim kuşam maddelerindeki ödenekler 
genellikle kifayetsiz olacak, ayrıca da bütün yolluklar yetersiz bulunmuştur. 
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2. 1972 yılı çalışmaları >: 
a) Yukarda ifade ettiğimiz bütçe kifayetsizliğini sadece devletten ödenek beklemekle glderilemiyeeeği noktasından hareket etmek mecburi

yeti vardır. Bu sebeple 119172 yılı başımda bütçe uygulamaları yönlünden bâzı tertiplere giderek aynı ödenekle daha çok iş görmek imlkânı elde edil
melidir. özellikle : 

1. Bütçe tahsislerini merkezde kamatee etmek suretiyle taşraya intikal eden ödeneklerde dulblikasyorilardan kaçınmak. 
,2. Muayyen hedefi olmıyam harcamaları önlemek. 
3. Bilhassa yatarak tedavi hizmetlerindeki finansman külfetini azaltmak üzere sağlıtk sigortası sistemimi biran evvel kalbul etmek ve kademeli 

bir uygulamaya geçmek gibi tedbirleri almak gerekmektedir. 
ib) Sağlık ve yardımcı sağlık personeli hakkında bu personeli istihdam öden kuruluşların sorunları olarak; hökimlerin yurt düzeyime denge

siz dağılımları, sayıca kifayetsiz oluşları, mütehassıs sayısının toplam helkimler içimde yüksek oluşu, muihtelif kuruluşlarda değişik kadro ve üoret 
sistemlerinin uygul anım ası, eğitim ile istihdam arasındaki dengesizlikler gelmektedir. Bu sorunlar içinde en önemlisi muihtelif kuruluşlardaki deği
şik kadro ve ücret sistemleridir. Meselâ Sosyal Sigortaya bağlı bir hastanede 1O0 yatağa isabet eden kadro 14 mevcut 1(2 iken Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığında 100 yatağa isalbet eden kadro 8 mevcut ise ortalama olarak 4 miiütöhassısti'r. Diğer taraiftan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığında 15 yıllık hekim olan bir mütdhassısm eline (2 200) lira -geçerken aynı hizmet yılıma salhip Sosyal Sigortalar Kurumuma bağlı bir hastanede 
füll - time çalışan mütehassısım eline (4 000) lira göçmektedir. 

c) Sağlık: ve yardımcı sağlık person elinin kendi sorunları arasında da b aslıca l an ; yüksek kadroların bulunmayışı, initılbaklar (sonucumda bü
yük bir kısmınım elime g&Qeıı ücretin eskisine nazaran a<z olduğu, yan ödemelerin henüz uygulanmadığı ve bunların kendilerini tatmin edemiyece-
ği hususundaki endişeleri, full - time'da ve sosyalizasyon bölgelerinde e&ki çalışanlarla yeni girenlerin farklı ücret statülerime talbi olduğu, asistaım-
ların muihtelif kurumlarda değişik tazminat aldıkları, kendilerini kamu kuruluşlarında çalışmaya sevk edecek cazibenin olmaması sebebiyle istemi-
yerek serbıest tababete veya dış ülkelerde hizmet almaya veya mesldk dışı kalmaya mecbur olmaları gelmektedir. Bu sorunların, başında da mem
leketimizde hekimlere verilen ücretin çok az oluşu göze çarpmalktadır. Dış memleketlerde ortalama olarak hastanede çalışan bir mütehassısa 
(lliO 000) liranın üzerinde bir ücret verilmekte iken, memleketimizde bu rakam (2 000) liramın altıma düşmektedir. 

d) Halkımızın sağlık personelimden sorunları ise, hastanelerden gerdkem ilgiyi görmedikleri ve bilhassa, Doğu illerindeki hastanelerde nıültehaıs-
si's hökim bulamadıkları ve pansiyoner hizmötlerin iyi olmadığı şeklindödir. Bu şikâyetlerin nedenlerinin başında sağlık hizmetlerinim sosyalleştiril-
diği illerde mukaveleli hekim kullanma imkânlarının ortadan kalkması ve personele sağlanan ücret farkıhlığımn kısa zamanda diğer kurumlar
daki hekimlere verilen ücret artışlariyle bozuluşu 'gelmektedir. Ayrıca yatak maliyetlerimin artan fiyatlara göre ayarlamamadığı ve hastanelerde 
pansiyoner hizmetleri görecek olan personelin çok az oluşu bulunmaktadır. 

e) 'Görülüyor ki sağlık ve yardımcı sağlık personeline ait sorunlarda hizmet verem, hizmet eden ve hizmetten yararlanan üç unsurda da 
şikâyet ve bu sebeple mevcut ortamı düzeltecek tedbirlerin süratle alınmasına büyük ihtiyaç vardı?'. Bu komünün halline yardım edebilecek tedbir
leri şu şekilde sıralıyalbiliriz : 

1. Bütün kurumlardaki sağlık ve yardımcı sağlık personelinim tâyinlerimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımda toplamak. 
2. Tâyin sistemimi âdil bir rotasyona bağlamak. 
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.'>. Eşit hizmeti yapan la ra eşit koşullarda çal ışanlara eşit ücret, ve özlük hakkı tanımak, ve bütün, kamu kuruluş lar ında tek ücrot rejimi uy
gulamak. 

4. Yan ödemeleri, sağl ık ve yardımcı sağlık personelinin halihazır or tamdaki yerini ve sayısını düşünerek kifayetli bir sekilide ayar lamak 
üzere gereken '.mevzuatı istihsal etmıek. 

Bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakan l ığ ın ın hazırlamış olduğu yan ödemeler tasarısına Maliye Bakanlığı sadık ka l a r ak gereken ödeme
leri yapması gerekmektedir . Aksi halde gelece!-: y ı l lardaki sağlık ve yardımcı sağlık personelindeki noksanlar büsbütün a r tacak ve tesislere he
kim bulunamaz hale gelecektir. 

ıf). Sosyal leşt i rme ve Fu l l - Time deki mevcut ist ikrarsızlığı gider/mek üzere kesin bir sonuca, w mm ak. 
'(>.. ;Sağlık öğretimi ve eğitimi ile is t ihdam aras ındaki çelişkileri ka ld ı rmak üzere tıp fa kil I U-iori programlar ın ı ayar lamak. 

7. Personel K a n u n u n d a k i aksaklıkların. diradti leıcsi yapı liri: en bilhassa mahrumiye t bölgelerinde çalışan sağlık ve yardımcı sağlık perso
nelinin sözleşimeli ist ihdam ma ait yeni hükümler get i rmek suret iyle ücre t seviyelerini, farklı tnf vıak. 

i') Şimdiye k a d a r olan müşahedelerimize göre. -bakanlar değiştikçe sağlık hizmetler indeki politika, da, değişmektedir . 
Bâzı bakanlar sosyalizasyona önem vermekte b â z d a n da vermeımektedir. Bu durumun düzeL.m si için, Üçüncü Beş 'Yıllık Kalk ınma Plânına, 

lî)71 yılında, hazı r lanan sağl ık polit ikası özel iht isas komisyonumda,ki i lkelerin alınması suretiyle sağlık hizmetlerinde belli millî bir pol i t ikanın tâ
yin edilmesi ve bunun şahıslara ve par t i le re göre değiştiri lmemesi gereklidir . 

g) Bulaşıcı has ta l ık lar mücadelesinde çevre sağlığı şar t la r ın ın düze'tünıresine önemi vermek üzere ilgili kuruluşlar a ras ındaki işbirliğinin sık
laşt ır ı lması ve müessir bir kontrol, teşki lât ı k u r m a k üzere Bakan l ık ta bir dairenin teşkil edilmesi ve !'J72 yıl ında da koleraya ve diğer bağı rsak 
enfeksiyonlarına karş ı uyanık bu lunmak lâzım i s r. 

h) İ lâç sorunumuz hâlâ ciddî bir ppohlemdir. Yurt içinde hammadde istihsalinin yapılama - ura, yabancı serim ayeniu senteze yön-e İlmemesi 
yerl i ilâç sanayiinin teşviksiz kalışı ilâç f iya t la r ındaki dengesizlik, i lâçların piyasa ve kali te kontrollarınm. noksan oluşu, ilâç israfı, ücretsiz veri
len i laçlardaki yolsuzluklar ve ilâç çeşitlerinin çokluğu gibi meseleler bu problemlerin başlıcalarniır . Ilımların düzeltilme-si için ciddî tedbir lere 
ve çalışmalara iht iyaç vardı r . 

j ) Y u r t t a benzeri imal edilen i lâçların y u r t dış ından ithal edilmesi doğru olmamakla beraher son günlerde kail) hastal ıklar ı tedavisinde kulla
nı lan t r in i t r in , dji toksin dji tal in gibi i lâçlar p iyasada zor bu lunmaktadı r . Sağlık ve Sosyal Yardım Hakanlığı bu gibi d unum lan sürat le önliye-
eek tedbir ler ieğm daima, müteyakkız bulunmal ıdı r . 

k) ıliâç, kontrolıı kadar besin, kont ro lü da. "mühimdir. Bu hususta mevcut dağınıklığı gidermek, belirli ve verimli p rogramla r uygulamak için 
m.uıhielif ku rumla rdak i kapasi te ler i organize; e tmek gereklidir . 

1) Befik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Ens t i tüsü aşı i thalini önliyecek kapasi teye çıkarılmalı , bakter iyolog, farmakolog, biyokimya dal lar ında
ki hekim sayıları t akviye edilmeli ve verimli bir işletmeye geçirilmelidir. 

m) Aile pl anlamı ası hizmetini ekonomik sorunumuz içinde değerlenıdinmek suretiyle1, güçlendiri lmesi ve bu konuda sağlık yönünden a raş t ı rma la r 
yapmak suret iyle neticelerin halka ulaştırı lması lüzumludur. 

n.) Ya tak l ı k u r u m l a r d a kanser, rom a t izm.! 1 kalb hastal ıkları ve astım, tedaviler ine önemi vermeli, vo bunla ra ait tesisler geliştirilimelielir. Ha
len Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı elinde' 175 yatakl ı bir Onkoloji hastanesi vardır. Hu sayımın sürat le yükselt i lmesi için. A n k a r a İstanbul 
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ve İzmir illerinde inşası düşünülen Onkoloji hastanelerinin biran evvel programa alınması faydalıdır. Ayrıca astım ve romatiamal kalb hastalıkları
mın tedavileri için de özel tedbirler alınmalıdır. 

o) Bugünkü cemiyetlerde ruh hastalıkları uzvi hastalıkların çok üstünde bulunmasına rağmen ruh sağlığı konusuna bakanlık gereği ka
dar eğilememiştir. Merkezde kurulmuş olan ruh sağlığı müdürlüğü kifayetsiz çalışmaktadır. Bu sebeple gelecek yıllarda ruh sağlığı ile ilgili 
tesislerin sayıları artırılmalı ve öneminin halka duyurulması sağlanmalıdır. 

p) 1Ö93 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunlar değişen toplum şart
larına göre yeniden ayarlanımahdır. 

r) Tıp talebe yurtları ihya edilmeli tabip odalarına dair kanun ise yeniden günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli ve American medical 
Association'e benzer bir teşkilâtın üzerimde durulmalıdır. 

s) /Koroner ve diyabet hastalıklarının tedavisi için Ankara, İstanbul ve İzmir'de özel üniteler kurulmalıdır. 
ş) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait sağlık dergisinin ilmî yazılarla donatılarak ve dünya sağlık basınından özetler koyarak tıp ca

miasında aranır bir dergi haline gelmesi sağlanmalıdır, 
t) Bütçenin 35.760 ncı Türkiye ulusal ve bilûmum verem savaşı derneklerine yardım maddesi açıklamasına bu yıl, diğer yıllardan farklı 

olarak (Dernek ve benzeri kuruluşlara yapılacak yardım esasları hakkındaki yönetmelik hükümlerine taibidir.) şenhi konulmuştur. Oysa Türkiye 
ulusal ve bilûmum verem savaş derneklerine yardım ödeneği 53G8 sayılı Kanunla verilmektedir. Kanunla sağlanan bir hakkın yeniden yönetmelik
le tanzimi mümkün olmadığından Bütçe Kanunundaki bu ilâvenin de kaldırılması gereklidir. 

u) 1971 malî yılı Bütçe raporunda ifade edilmesine rağmen bütün Türkiye'ye hitabetime niteliğinde olan Ankara'daki Numune ve Ankara has
taneleri tevsii inşaatlarının 1972 yılında da yatırım programıma alınmadığı görülmüştür. Bu eksikliği gidermek için sözü geçen hastane inşaatları
nın 1972 yılında ele alınması zaruridir. 

ü) Merkez Teşkilâtının., ekonomik ve verimli bir çalışmayı gerçekleştirecek ve program bütçeyi uygulıyacak bir hüviyette r ©organize edil
mesi ve sahaya daha çok sorumluluk veren yetkilerin sağlanması da gereklidir. 

Raporumuzu yukarda arz ve ifade ettiğimiz mütalâa ve temennilerimiz ve mütaakıp 4 kısımda geçen ekleriyle görüşlerinize arz ederiz. 

RAPORTÖRLER 
Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Konya Milletvekili 

Prof. Dr. Ragıp Üner Dr. Baha Müderrisoğlu 
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a) ISağflık hikmetlerinin (sosyalleştirilmesi : 
Sağltk hizmetlerinin siüisyalleştıirilımesi uygulamasına 1962 yıllında başlanılmış, ve bugüne kadar kademeli bir şekilde malî ve personel gücüy

le orantılı o'laraJk : 
Doğu, Güney - Doğu, Kuzey - Doğu ve Orta - Anadolu ile Tralkya ve .Ege'de : 
25 il, 3 Eğitim ve arıaşltırma bölgesinde 189 ilge ve 12 177 köyü kapsıyau saihada uygulamaya geçilmiştir. (Doğu, (Kinoy - Doğu, Kuzey - Doğu 

ve Orta - Anadolu'dia 24 il, Trakya'da 1 i l Tıp fakülteleri öğrencilerinin uygulama sahası An'kara ilinde Etimesgut, Abidinpaşa, İzımir İlinde 
Selçuk - Toıiibalı Eğitim ve Araşıtınni'a bölgeleri) 

1971 yılında Sivas İlinde 20 sağlık ocağı ve 96 lojman Giresun - Bulancak ilçesinde 1 sağlık O'cağL 4 lü lojman inşaatı ihale edilmiş, yapılma
ları davam, eltmeJktedir. 

Halen sosyalizasyon bölgesi sıafea olarak yurdumuzun üçte birimi, nüfus olarak dörtte binini kapsamaktadır. Böylece 6 834 174 köylerde, 
2 6X2 512 şehirlerde yaşıyan 9 446 68-6 vatandaşımıza; 

8.1. hastane, 205 Halk 'Sağlılk Hizımetleri Başkanlığı (25 NP, 18 Tr. 25 VS, 25 Frengi - .Lepra, 62 S. Grb., 25 A,Ç.,S., 25 SE.) 
132 Dispanser (25 NP, 24 TR, 50 "VİS, 8 Frengi - Lepra, 25 AGS.), 70 Sağlı'k Merkezi, 2 Hıfzısıhha Enstitüsü, 10 Halk Sağlığı Lâjboratuvarı, 

20 Enterıo - Baıkfteri teşhis ünitesi, 869 Sağlılk Ocağı, 2 271 Sağlık evi hallinde hizmetler en. uç bölgelere kadar ulaştırılmış olmalktadır. 

b) Entegrasyon Çalışmaları : 
Sağlık hizmetlerinin sosya'lleştirilmediği ve sıtma intikalinin durdurulduğu illerde gerek, harici en gelecek sıtma vakalarını kontrol altında bulun

durmak, gerekse sağlık personeline ve hizmetlerini bir elde birleştirmek ve köye kadar götürmek nı'aksadiyte halen içel, Tekirdağ, Kırklareli, Ordu, 
Niğde ve Kayseri illerimizde deneme mahiyetinde olmak üzere entegrasyon çalışmaları devam etmekledi;'. 

Sağlık Müdürü tarafından tek elden idare edilen entegrasyonun uygulandığı illerde teşkilât köylerden il merkezine doğru şöyledir: 
Her 5O0 kişiye bir sağlık istasyonu (Bir ebe hizmet görür). 
Her 7 000 - 7 500 kişiye bir sağlık ocağı (Bir sağlık memuru, bir ebe, bir sıtma sürveyyans1 memuru bizime t görür). 
Her 35 000 kişiye bir sağlık şubesi (Entegrasyon hekimi hizmet görür) Sıtma Bölge Başkanı ile Ana ve Gocuk Sağlık Merkezi Başhekimi Sağ

lık Müdürünün en yakın yardımcıyıdır. 
Sağlık O'caiklarında'ki yardımcı sağlık personeli kendi bölgelerinde il dahilindeki bütün sağlık tesisleri, hekimleri bütün köylerde belirli 'bir 

programa göre gezerek koruyucu heldmlik görevini yapar. Entegrasyonda çalışacak hekimlere 4 haftalık kurs gösterilir. 

c) Sıtma Eradikasyonu Çalışmaları : 
62 Bölge Başkanlığı ve 340 Şube Şefliği halinde yurt sathına yayılmış teşkilât ile sıtma eradikasyonu çalışmaları, program gereğince devam et

mektedir. Her yıl sonunda bölgelerin çalışmaları bütün yönleriyle incelenerek değerlendirildikten sonra yeni yıl çalışma programı hazırlanmaktadır. 
Bu progranuia: Sürveyyans ve pülvarizasyon hizmetleri ele alınmaktadır. 

Sürveyyans hizmetleri : 
Ayda bir, ayda iki ve yılda iki kere olmak üzere ev ev dolaşılarak sıtmalılar aranıp bulunmakta ve tedavi altına alınmaktadır. Bu çalışma nü

fusu 5 000 den aşağı bütün köylerimizde u ygulanm aktadır. Sıtma eıadıkasyonu çalışmalarında 1957 yılından bu yana gerek aktif ve gerekse pa-
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sif sıüı'veyyaıi'S hizmetleıiylc nüfusumuzun tamamını've bütün köylere kontrol altında bulundurularak tesbit ve tedavi ettiği vakalar istatistik! ma
lûmat arasında bulunmaktadır. 

Bugün Güney - Doğu bölgelerimizde Siirt, Ma;'din ve Hakkâri illerinde sıtma intikali vardır. Bu bölgelerdeki vaka sayısı yurdumuzdaki toplam 
vaka sayısının % 20 si kadardır. İntikalin devam ettiği bu hücum safhasındaki bölgelerimizde vaka sayısının fazlalığnıdaki sebep Irak ve Suriye'
nin hududumuza yakın bölgelerinde epidemilerin husule gelmesi ve fazla miktarda sıtma vakası bulunması ve zaman zaman memleketimize sıçra
ra asılıdandır. 

Türkiye'nin konsolidasyon safhasındaki bölgelerinde İT70 yılında 756 sıtma vakası tesbit edilmiştir. Bu vakaların büyük bir kısmı 1968 yılında 
Adıyaman ve Edirne'de husule gelen ve halen söndürülmek üzere bulunan epidemiler ile konsolidasyon safhası bölgelerimizin bâzılarında meyda
na çıkan ufak sıtma mihrakları sebebiyledir. 

1971 yılında Ekim ayı sonu itibariyle yine konsolidasyon bölgelerinde 1 490 sıtma vakası tesbit edilmiştir. Bu vakalar Adana, İçel ve Hatay böl
gelerimle husule gelen epidemiler sebebiyledir. Yine tarım, işçisi olarak İm bölgelerimizde çalışan, isleri hitamında memlc'kotleıinc sıtmayı alarak dö
nen işçileri de nazara almak gerekmektedir. Diyarbakır, Urfa, "Maraş bölgelerinde olduğu gibi. 

1970 yılında yurdumuzda her ay ortalama 12 milyon 367 bin 1.18 kişi sıtma yönünden kontrol edilmiş bunlarda 2 207 388 kişiden, karı alınmış ve 
alman bu kanlardan 2 189 875 kişi muayene edilmiştir. 31 . 12 . 1970 talihine kadar 1 263 sıtmalı tesbit edilerek tedavi altına alınmıştır. 

1.97.1 yılında yurdumuzda her ay ortalama 12 389 085 kişi sıtma yönünden kontrol edilmiş bunlardan 1 888 82! kişiden kan alınmış bu kanlardan 
1 757 941 adedi muayene edilmiştir. 31. . 10 . 1.971 tarihine kadar 1 856 sıtmalı tesbit edilerek tedavi altına alınmıştır. 

Pülverizasyon Hizmetleri : 
Yurdumuzda hücum safhasında bulunan bölgelerin büyük bir kısan ile konsolidasyon safhasındaki bâzı uf'ak mihraklar da intikali durdurmak 

maksadiylo DDT ve DLD ile ensektisit püskürtmeleri yapılmıştır. 
1970 yılında püs'kürtme çalışmalarında 200 ekibe ilâveten 800 işçi çalıştırılmış i 165 lokaliteden .108 909 ev ve bu evlerdeki 702 209 nüfus 

püskül tane ile korunmuştur. 
1971 yılı püskürtme çalışmalarında da 200 ekibe ilâveten 800 işçi çalıştırılmış 843 lokalitede 14.1 522 ov ve bannaklarda'ki 712 001 nüfus püs

kürtme ile korunmuştur. 
1963 - 197.1 yıllarına ait konsolidasyon ve hücum safhalarıudaki sıtma durumu da istatistikler arasında bulunmaktadır. 

d) Verem savaşı [çalışmaları ,: 
Yurdumuzda verem hastalığı ehemmiyetini nıühafaza etmekle beraber savaşın plânlı programlı ve bilgili olaraik yürütülmesi neticesi her yıl 

daha iyiye doğru gitmektedir. Önceki yıllarda 700 bin kadar okluğunu söylediğimiz tedaviye muhtaç veromili sayısının bugün 200 biniden aşağı 
diiş/tüğü memleketin muhtelif bölgelerinde yaptığımız sistematik mikrofotohı verem taramaları neticesinde tesbit edilmiştir. Verem savaşı çalışma
larının bilinçli ve artan bir hızla devam etmesi memnuniyet vericidir. İstatistikle re göre 1948 yılında il ve ilçe merkezlerinde veremden ölüm nis-
beti yüzlünde 2)63 ikeaı bunun 1969 yılında 22 ye düştüğü görülmüştür. İstatistiklerin daha güvenilir olarak toplandığı Ankara ve İstanbul gibi 
merkezlerde bu nisbetin yüzbinıde 10 olduğu tesbit edilmiştir. 

Verem .savaşımızın ballıca prensiplerinden olan koruma, hasta, bulma ve tedavi hususlarına önem veren bakanlı'k bu prensiplerden bilhassa ko
ruyucu olan BCG aşısı tatbikatına öncelik vermektedir. 1953 yılından bu yana Türkiye'de 67 il, 571 ilçe ve 36 bin köy 4 defa baştan başa kont-
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ıitfldan, geçirilip 5 nci devir çalışmaları devam ettirilmektedir. Böylece tekrarlananlarla birlikte 62,5 milyon tüberkülin testi ile 27 milyon BCG 
aşısı uygulıyan BCG Kampanyasının başarılı çalışmaları sayesinde memleketimizde vereni enfeksiyon misketi çok düştüğü gibi tedaviye muhtaç 
hasta sıayıısmda % 70 misketimde azaldığını memnuniyetle belirtmek yerinde olur. 

19*53 - 19(50 yıllarında üniversite çağındaki gençlerimizin % 80- i daha önce ve rom m i krobu ile temas etmiş olarak üniversiteye geldikleri halde 
1906 - 19(58 yıllarnıda aynı (-ağdaki gençlerin % GG sı BOG ile asılı olarak", hastalığa karşı korunmuş vaziyette üniversiteye geldikleri ve ancak 
% 34. inin verem mikrobu ile dalha önce temas etmiş olduğu görülmüştür. Yine aynı gençlerde tedaviye muhtaç hasta sayısı binde 14,5 iken bugün 
bu niUbet Ikmk 3 e düşmüş bukmmaıktadu-. 1C53 yılında askere alman gençlerin c/o 80 i daha öıvcc ve rom. mikrobu ile. temas etmiş olduğu halde 
bugün % 80 i BOG ile aşılı olarak gelmekte, sadece % 15 i daha önce verem mikrobu ile temas et';niş 'bulunmaktadır. 

BCG !Kaimjpaıxya,3i /çalışmaları : 
ıOcak 1953 den M ay üs 1959 tarihine kadar devam eden. I. devir çalışmalarında 20 229 018 kişiye tüberkülin teisti ve bunlardan lüzum görülen 

7 722 620 .kişiye BOG aşısı uygulanmıştır. Mayıs 1059 dan 19G4 sonuna kadar devam eden İL. devir cnkşmakrmda 23 253 550 kişiye Tüberkü
lin. testi ve bunlardan uygun bu km an 7 *:09 474 kişiye BCG aşısı tatbik edilmiştir. 1965 den î9f>7 sonuna kadaı- devam ellen III. devir çalışmala
rımda 7 82'9 045 kişiye tüberkülin testi ve bunlar/dan 'gerekli gönükn 2; 008 329 kişiye BOG- asisi, ayrıca 0-G yaş grupun/clan 3 954 70.1 çocuğa 
tüiberkülimsiz direkt BOG aşısı uygulanmıştır. 1968 den 1909 sonuna kadar devam eden IV. devli- çalışmalarımda 5 GG8 020 kişiye tüberkülin 
testi ve bnnlaıdaın icaibeden 1 048 327 kişiye BOG- aşısı, ayrıca O-(i yaş grupımdaın 2 440 094 çocuğa tüJberkii.linsiz direkt BOG aşısı tatbik edil
miştir. Ocak 1970 de başlryan V. devir çalışmalarının 1971 yık sonu itibariyle 5 401 430 kişiye 'tüberkülin testi ve bunlardan lüzum görülen 
Sin 103 kişiye BOG aşısı, ayrıca 0 - 6 yaş grupundau 1 090 497 çocuğa BCG aşısı uygulanmıştır, özellikle 1971 yılında 2 900 519 kişiye tüberkü
lin testi ve bunlardan gerekli okm 385 494 kişiye BCO aşısı ve ayrıca 0-G yaş grupundau 88'2 355 çocuğa, direkt BCG aşısı tatbik edilmiştir. 

Re-Test çalışmaları : 
özel surette yetiştirilmiş BOG kampanyası Re - test ekipleriyle allerji virajı, BOG- aşısı etkisinin ve-aşı ekiplerinin teknik kontrolü yapılmak

tadır. 49'5'3 yılından 1971 yık sıonuna kadar G7 i ün 3 302 köyünde re-ıtcist ekipleri tarafından 283 581 kişi re-teste tabi tutularak bunladdan % 90 
dıan fazlasının aşı ile muafiyet kazandığı teshil edilmişlik. Özellikle 1971 yılı içinde 18 ilin 240 köyünde 7 5t2 kişiye re-test uygulanmış ve bunla
rın % 90 mm muafiyet kazandığı görülîmüştür. 

Gezici ıriMıg-en ıv^fem tarama ıdkipüeri çalışması : 
Gezici röntgen verem tarama ekipleri 1900 - 1971 yiıüarı ara-nnda 52 il -merkezi, 343 ilçe -merkezi ve 13 '274 köy taramış ve teısibit ettikleri 

12 339 708 nüfusun 101 908 708 ine tüberkülin testi yapmış ve bunlardan lüzum gördükleri 2 022 088 kişiye BCG aşısı uygulamışlardır. Bu çalış
malarda 9 878 ıtö.17 kişinin mikrofilmi çekilmiş teslbit k.likn 1.15 910 hasta bölge verem savaşı dkpanBerleri ve geçici köy tedavi ekipleri tarafın
dan kontrol ve tedaviye alınmışlardır, öz-ekikk 1971 yılı içimde 34 il, 125 ilçe ve 3 425 köyde t es bit edilen 2 514 682 nüfustan 1 871 725 kişiye 
tüberkülin testi v>e bunkııGan aşılanması gereken 342 023 kişiye BOG aşısı tatbik edilmiştir. Bu çalışmalarda 1 844 320 kişinin .mikrofilmi çekil
miş, toestbi't edilen Yİ 810 hasta kontrol ve tedaviye alınmışlardır. 

Verem savaşı dispanserleri ve BCCr kampanyanımıı işbirliğiyle yüırütülen (kadbatrö usulü tüberkülin (müspetlerin İmifcrofilm itaramaisı ile genel 
mikrofilknı taraması : 

http://ielri.pfl.eri
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Şehir içi verem taramaları olarak 1960 - 1971 yılları arasında tesbit edilen 3 678 829 nüfustan 3 303 718 kişiye tüberkülin testi uygulanmış 
ve bunlardan aşılanması gereken 717 677 kişiye BCG asısı tatbik edilmiştir. Bu çalışmalarda 1 998 227 kişinin mikrofilmi çekilmiş ve tejsbit edi
len 38 861 hasta bölge verem savaşı dispanserleri tarafından kontrol ve tedaviye ailınımıştır. Özellikle 1971 yılında tesbit edilen 62 212 nüfustan 
62 594 kişiye tüberkülin testi ve bunllardan lüzum görülen 8; 767 kişiye BCG aşısı uygulantmış ve bu arada 37 224 kişinin mikrofilmi çekilerek 
bulunan 997 hasta kontrol ve tedaviye alınmıştır. 

Verem (savaşı ıdispansıerleıri Içaüışması : 
öncüleri basit bir poliklinik hizmeti yapmaktan ileri gitmiyen verem savaşı dispanserleri sistematik tarama yapan, hasta tedavisini evde ta

kibe! 1 en ve hasta muhitini kontrol altında bulundurup sosyal komiteleri ile sosyal hizmetler ifa «fen kuruluşlar haline getirilmiştir. Son 12 yıl 
içinde verem savaşı dispanserlerinde 16 750 302 şahıs muayene edilerek 516 356 veremli hasta tedaviye, çevreleri kontrol altına alınmıştır. 

Veremi savaşı demekleri (çalışmam : 
Halen yurdumuzda 2Ö6 adet mahallî verem savaşı derneği 'meveutlolnp bunların konfederasyonu mahiyetinde olan Türkiye Ululsal Verem Savaşı 

Derneği ile Bakanlığın işbirliği enik olumlu sonuçlar vermektedir. Mevcut 227 dispanserin 43 ad^di derneklere aittir, ayrıca 2 sanatoryum, 1 gö
ğüs hastalıkları hastanesi, 1 rehabilitasyon merkezi, 1 sosyal hemşire okulu, 1 aerium, 1 odiovizüel merkezi ve 2 eğitim merkezi ile verem savaşı
na büyük ölçüde yardım etmektedir. Mahallî verem, savaşı derneklerince şimdiye kadar 94 dispanser ve 22 verem pavyonu veya verem hastane
si inşa ettirilerek bakanlığa devredilmiş bulunmaktadır. 

iSaniartoryuım ve Göğüs •H&stailîkları ihastaıneılerfi çalışması : 
1965 yılından ii taba ren Sağlık ve Sosyali Yardımı Bakanlığı bünycsindelki tedavi kurumla rından ayrılarak Verem Savaşı Genel Müdürlüğü em

rine verilen bu yataklı tedavi kuramlarında 1971 yılı sunu itibariyle 261 351 yatakta, 208 973 ayakta olmak üzere 470 324 hasta tedavi edilmliış 
ve bu arada 714 973 ra.diyolojik tetkik ile 341 100 direkt, 247 429 teksif 176 173 kültür ve 111 180 rezistans testi olarak bakteriyolojik mu
ayene ve 1 026 266 diğer lâboratuvar muayeneleri yapılmıştır. Ayrıca 9 084 hastaya cerrahi müdahalede bulunulmuştur. Özledikle 1971 yılında 
44 175 yataklı 31 940 ayalkta olımaik üzere 76 1.15 hasta tedavi edilmiş ve bu münasebetle 109 501 radyolojik tetkik ile 50 799 direkt, 51 129 teksif, 
37 687 kültür ve 23 476 rezistans testi oilıarak bakteriyolojik muayene yapılmış ve 125 795 diğer lâboraJtuvar muayeneleri yapılmıştır. Ayrıca 1 670 
hasta ameliyat edilmiştir. 

BöîgTe Tüberküloz Lâboratuvarları çalışması : 
ıSayılan 21 olan bu müosiseıselerde 1964 - 1971 yılları arasında 743 278 materyal işlenmiş olup 404 349 direkt ve 711 364 teksif usulü muayene 

ile 688 275 kültür çalışması, ayrıca 101 0.10 rezistans testi yapılmıştır. Özellikle 1971 yılında 129 694 maiteryal işlenmiş ve bu arada 70 702 direkt 
ve 121 981 teksif usulü muayene ile 117 958 kültür çalışması ev 17 093 rezistans testi yapıılimıştır. 

Verem savaşı fâğitim ve propaganda ihaftalan münasebetâiyle yapılan çaüı'şmaJlar : 
1961 - 1971 yılları arasında 119 399 adet konferans verilmiş 24 389 öğretici film gösterilmiş, 41 574 adet gazete, dergi ve bülten neşredilmiş 

2 383 adet radyo ve televizyon yayını yapılmış, 8 311 sergi açılmış 9 163 783 adet broşür afiş el lilânı ve takvim dağıltılmış 50 678 vaaz 72 407 
sohbet toplantısı yapılmıştır. 
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e) Bulaşıcı hastalıklarla ısavaş (faaliyetleri : 
Koruyucu halk sağlığının temelini teşkil eden bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetlerinde, alınmış olan enerjik tedbir say eslinde 1971 yılında.. 

diğer yıllara nisbeltLe bulaşıcı hastalıklar yönünden iyiye doğru bir giıdiş görülmektedir. 
Koleranın yurdumuzda zuhuruna ve yayılmasının önlenmesi nıaksaıdiyle hassas olarak kabul edilen 25 illimizde genel repo I kolera aşısına 

devam edilmekte ve diğer illerde de epidemiyolojik sürveyaıns çalışmaları aksatılmadan devam etmektedir. 
Özellikle Güney - Doğu illerimize çalışmak üzere başka illerden gelen tarım işçileri arasında barsak cml'eksiy onları tespit edilmiş olup, bu 

işçiler ile çalıştıkları yenler için gerekli sağlık tedbirleri alınmıştır. 
Yine özellikle Güney ve Güney - Doğu illerimizde sindirim sistemi enfeksiyon hastalıkları, ve bu anada yer yer akut diyare vakaları, dikkati 

çöker önem ve görünüş kazanmıştır. Diğer yönden, koımşu ülkelerde koleranın henüz önlenememiş olması ihtimali bu iller ve ülkemiz için de
vamlı tedbirleri gerektiren, eiddî Mr tehlike yaratmakta olmasına rağmen yukarda da belirtildiği gibi her türlü koııııyuc.u tedbirler alınmış 
olup, bu husus ayrıca 11 . 9 . 1971 gün 4947 ve 12 . 10 . 1971 gün, 1197 sayılı Genelgeler ile, bu güne kadar teşkilâtımıza barsak enfeiksiyom
ları konusunda yaptığımız çalışmalar tekrar hatırlatılmış ve son dunumun arz ettiği özellikler karşısında alınması gerekli sağlık tedbirleri ile 
teşhis için -referans lâıboraituvarları bildirilımiştir. 

1971 yılı içinde bütün illerde Nisan - Kasım ayları anasında 5 290 654 kişi koleraya karşı aşılanmış olup, yine bu devre arasında i: eşin lata 
10 655 litre aşı göıııderilimişitir. 

Önemli halk sağlığı problemlerinden biri olan çocuk felci (Polo) hastalığının yayılmasını önlemek amaeiyle, evvelki senelerde olduğu 
gibi, aşılamalar öncelikle vakaların fazla görüldüğü 0 - 4 yaş grupıı ve bu gnupun üstünde hiç aşılanmamış çocuklara, rutin aşılamaları yerine 
yılın Nisan - Eylül ve Kasım aylarında 15 er günlük kampanyalar şeklinde uygulanmaktadır. 

Zira polio mcmlek eltimizin dikkate değer s ağ I ilk problemlerinden bini olmakta devam etmektedir. Filhakika Türkiye'de ihbar- edilen paralitik 
polio vaka sayısı 1967 yılında 814, 1968 yılında 2 026, 1969 yılında 384, 1970 yılımda 701 dir. 

1971 yılında bariz bir şekilde görülen azalış ise Nisan - Eylül ve Kasüm devreleri içerisindeki çal ışımaların daha. da yoğunlaştırılması erken 
teşhis, tecrit, ihbar ve eıpidemiyolojik sürveyyams konularının teşkilâta aşılanması ile sağlanabilnıliştir. 

Ancak; bu netlice de tatminkâr değildir. Gayemiz hasjtalığı asgari seviyeye düşünmek ve eradiike etmektir. 
Sağlık hizmetlerinin. sosyalleştirildiği iller dışındaki ili ende, hizmetin yalnız Sağlık Müdürlüğü ve Hükümet Tabipliği imkânlarına münhasır 

kalmaması için, personel, araç, gereç, bakimi arından bu illerde Bakanlığımıza ait bütün imkânlar âzaımi şekilde değerlendirilerek Ana ve Çocuk 
Sağlığı, Sıtma Eradikaşyonu, Verem Savaşı, Trahom Savaşı ve Sağlık okulları pertsomeli ile Köy ebeleri -aslî hikmetleri göz önünde tutularak 
ekipler halinde görovlcndirilımlişleırdir. Bu ekipler, hem «aşılama şeması» ııa göre hassas yaş gruplarını aşılamışlar ve lıenı de çevre sağlığı 
faaliyeıtlıeri göslt e rmişlerdiir. 

Bu dunum teşkilâta 22 . 10 . 1971 gün ve 8924 sayılı talimatla bildirilımiş olup, kampanyaya baş] anı Lm ıştır. Aşılama kampanyalarında sar-
fiadilımek üzere 1971 yılı içerisinde 19 000 000 doz polio aşısı mubayaa ödirmiştir. 

Yine bu arada önümüzdeki kış mevsimline hazırlıklı girmek amaeiyle 1971 sonbaharında polio kampanyası ile beraber Kızamık aşısının da 
yapılımaısı Bakanlığımızca öngörülmüş olup, 8 ilâ 12 ay yaş grubunu teşkil eden çocuklar ile tehlikeye maraz zayıf ve çelimsiz çocuklara da kıza
mık aşısı verilmesi Ekim ayından itibaren uygulanmaya başlandım ıştır. Bu maksat için 1971 yılında 1 milyon doz Icızamılk aşısı satınalmmış ve bu 
aşı ile ilk yaşlardaki çocukların bağışık hale getinilımelerine çalışılmıştı]*. 
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1971 yılında yapılan Hac ziya retle nine yurdumuzda 12 224 vatandaşımız iştirak etımiş ve Hac »bulaşıcı hastalıklar yönünden salim geçmiştir. 
T972 yılı Hac ziya neftleri. komşu ülkelerdeki yaygın barsak enfeksiyonları nedeniyle, kara ve deniz yolu ile Hacca gıitımenin yasaklanması 

ve yalnız hava yolu ile Hacca gidilebilmesi için, 16 . 1 1 . 1971 gün vıe 9561 sayılı yazımız ile Bakanlar Kumlundan karar alnnmıası için Başbakan
lık makamıma bildi riknişltir. 

Yurdumuzda Bakanlığımızla intikal eden ihbarlara güre »on 5 yıllık bulaşıcı hastalık durumu .şöyledir : 
Çiçek : 1957 yılından beri yurdumuzda çiçek viaıkaısı görülme/inektedir. Faıkat buna paralel olarak sistemli sakilde aşılamalar devanı etmekte

dir. 1971 yılında 2863.147 doz çiçek aşısı tatbik edilmiş olup, teşkilâta 4 845 105 doz aşı gönderil.nııiştir. 

Veba : Yurdumuzda uzun zamandan beri Veba görülımenıeıktedir. 
Kuduz : Son yıllarda artan kuduz şüpheli ısırıklar ve devam eden kuduz ölümlerinden dolayı kuduzla silki bir mücadelenin yapılabilmesi 

için, Bakantiıklararalsı koordineli bir çalışmanın zarureti dikkate almanak Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Baikanlığı, Orman Bakanlığı, Tarım 
Bakanlığı, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Karantina Genel Müdürlüğü yetkili temsilcileri ile Bakanlığımızda yapılan 14 Eylül 1:971 tari
hindeki son toplantıda kuduz mücadelesi konusunda alınacak olan sağlık tedbiri hususlannıntiitiz'lilkle uy gulanm asında fikir bürliğıine varılmış, 
olup, bu husus ayrıca 20 . 10 . 1971 giııı ve 4960 sayılı bir genelge ile teşkilâta duyurulmuştur. 

llıınıma-i Racia : Senelerden beri bu hastalık memleketimizde görülmemektedir. 

Tifo ve Para t ifa : Bu sene mühim bir tifo veya paratifo epidemisi kaydedilmemiştir. 
Son beş yılık durum şöyledir : 

Morbidite N. Mortalito N. Letalite N. 
Vıh Musa)) (-Milyonda) Ölüm .(Milyonda) (Yüzde) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

3 354 102 105 3 3 
2 982 90 84 2,5 3 
2 250 65 57 1,6 2,5 
3 402 94 56 1,5 1,6 
1 243 35 29 1 2,3 
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1971 yılı -içinde 1 249 037 doz tifo (Tab) aşısı ve 712 867 kişiye de Rapel aşı yapılmış olup, bu sene içinde teşkilâta 2 044 litre Tifo (Tab) 
aşısı gönderilmiştir. 

Paratifo : 
Morbidite N. 

Yılı Musap (Milyonda) Ölüm 
Mortalite N. Letalite N. 
(Milyonda) (Yüzde) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

533 
554 
655 
651 
404 

17 
17 
19 
18 
11 

14 
4 

10 
4 
1 

0,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,02 

2,6 
0,7 
1,5 
0,6 
0,2 

Dizanteri : 
1971 senesinde münferit vakalar halinde 341 basilli ve 246 amipli dizanteri ihbarı yapılmıştır. Son 5 yıllık durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

539 
529 
903 
950 
587 

Morbidite 
(Milyondi 

N. 
a) 

16 
16 
26 
26 
16 

öl üm. 

4 
5 
4 
o 

Mor t a 
(Mily-

lite N, 
onda) 

— 
0,1 
0,1 
0,1 
0,05 

Letalite N. 
(Yüzde) 

— 
0,7 
0,5 
0,4 
0,5 

Çocuk Yaz isimli : 
1971 senesinde ihbar edilen sebebi belli olmıyan çocuk yaz ishali 0 - 1 yaş grupunda (8 577) musap ve (112) ölüm. 1 - 2 yaş grupunda ise (5 147) 

musap ve 83 ölüm olmak üzere, toplam olarak (13 724) musap ve (195) ölümdür. 

-Son beış yıllık durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

40 639 
24 975 
18 415 
15 716 
13 724 

Morbidite N. 
(Milyonda) 

1 235 
757 
534 
445 
381 

Ölüm. 

339 
389 
257 
333 
195 

Motrta 
(Milyc 

lite N. 
m da) 

10 
12 
7 
9 
5 

Letalite N. 
(Yüzde) 

8 
1,5 
1 
2 
1 
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Difteri : 
Difteri ihbarlarında 1971 senesinde de bir azalma vardır. Bir Difteri epidemisi tesbit edilmemiştir. 

Son beş yılık durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

1 834 
1 696 
1 233 
1 110 

750 

Morbidite N. 
(Milyonda) 

55 
50 
35 
32 
21 

Ölüm 

166 
136 
104 
63 
41 

Mortalite N, 
(Milyonda) 

5 
— 
o 
<> 2 
1 

Letalite N 
(Yüzde) 

9 
8 
8,4 
5,7 
5,4 

1971 senesinde 754 053 doz difteri karma aşısı dle, 319 174 kişiye (T. D. T.) Rapel aşısı tatbik edilmiş ve yine bu yıl içinde 1 537 litre (T. D. f.) 
karma aşısı gönderilmiştir. 

Bağmaca : 
Boğmaca, bilhassa köylerimizde Kış aylarında daha fazla olmak üzere küçük epidemiler halinde görülmektedir. 
Son beş yılık durum şöyledir : 

Morbidite N. Mortalite N, Letalite N. 
Yılı Musap (Milyonda) Ölüm (Milyonda) (Yüzde) 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

12 984 
10 998 
9 388 
7 268 
5 267 

393 
323 
272 
203 
146 

86 
41 
41 
21 
20 

2,6 
ı,a 
1,1 
0,5 
0,5 

0,6 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 

1971 senesinde 1 344 032 doz karma boğmaca aşısı ve 476 184 kişiye Rapel (B.D.T.) aşısı yapılmış ve yine bu yıl içinde teşkilâta 1 729 645 doz 
(B. D. T.) aşısı gönderilmiştir. 
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Kızıl : 
Son 5 yıllık durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
197 L 

Musap 

2 397 
2 092 
3 058 
2 987 
1 249 

Morbidite N. 
(Milyonda) 

42 
63 
88 
81 
35 

Ölün t 

4 
2 
(i 
7 
I 

Moru' 
(Mily 

il it 
on 

e N. 
da) 

0,1 
0,06 
0,17 
0,19 
0,02 

Letalite N. 
(Yüzde) 

0,3 
o,ı 
o,ı 
0,2 
0,08 

Kızamık : 
1971 senesi Llkbahai'inda mubayaa edilmiş bulunan 1 000 000 doz kızamık aşısı ile evvelce aşı yetersizliği sebebiyle sadece 9 - 14 ayyaş gt'ı 

tatbik edilen kızamık aşısı yerine bu kez 8 - 12 ay yaş »Tiıpu ile bu grupun üstünde olup, kızamığa karşı hassas kabul edilen yaş grupunuıı < 
aşılaması yapılmış ve ölüm oranı kısmen de olsa evvelki senelei'e nazaran düşürülmüştür. 

Son 5 yıllık kızamık durumu şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971. 

Musap 

42 906 
38 266 
66 111 
46 761 
37 670 

Morbidite N. 
(Milyonda) 

1 300 
1 125 
1 918 
1 242 
1 046 

Ölüm 

414 
274 
532 
621 
374 

Mı>r •talite N, 
(Milyonda) 

12 
9 

15 
15 
10 

'Letalite N. 
(Yüzde) 

1 
0,7 
0,8 
1,2 
0,9 

1971 senesi Nisan - Kasım döneminde 43 913 doz kızamık aşısı tatbik edilmiş olup. yine bu devrede teşkilata 124 698 doz kızamık aşısı <>'(' 
derilmiştir. 

Meneng'ekoksîk Menejii! : 
Vakalar speradik olarak g-örülmektedir. 
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Son 5 yıllık durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

268 
388 
336 
331 
207 

Morbidite 
(Milyond; 

N. 
0 

8 
11 
8 
9 
6 

Ölüm 

29 
41 
35 
47 
26 

Mortalite N, 
(Milyonda) 

0,9 
1,2 
1 
1,3 
0,7 

Letalite N. 
(Yüzde) 

10 
10 
10 
14 
13 

Poliomiyelic : 
Önceki yıllarda 0 - 1 yaş grupuna rutin aşılamalar halinde tatbik edilen polio aşısı bu sene Nisan 1971 ayından 'itibaren son bir tarama olmak üze

re yine 0 - 4 yaş ile bu grup üstünde olup, hiç polio aşısı olmamış olanlara da 15 er günlük kampanyalar halinde tatbik edilmiş olup, aşı kampan
yası hâlâ birçok ilimizde devam etmektedir. 

Ancak; bu hastalık musabiyetinin bu kadar gayretli aşılamaya rağmen daha fazla diişürülememesinde birçok âmillerin rol oynadığı muhakkaktır. 
Hastalık bilhassa ilk yaşlardaki yaş grupunda daha fazla görülmektedir. 

Son 5 yılık Polio durum şöyledir : 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

814 
2 026 

384 
701 
467 

Morbidite N. 
(Milyonda) 

23 
59 
11 
19 
13 

Ölüm 

27 
92 
13 
39 
20 

Mtartalite N.: 
(Milyonda) 

0,8 
3 
0,3 
1,1 
0,5 

Letalite N. 
(Yüzde) 

3 
4 
3 
5 
4 

1971 senesinde 2 107 438 doz ağızdan polio aşısı verilmiş ve 993 874 çocuğa da Rapel aşısı uygulanmıştır. 1971 senesinde teşkilâta 5 127 075 doz 
polio aşısı sevk edilmiştir. 
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Şarbon : 
Son 5 yıllık durum şöyledir 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musap 

1 159 
794 
849 
912 
654 

Morbidite 
(Milyoııd 

N. 
a) 

35 
24 
25 
26 
18 

Ölüm 

4 
15 

6 
7 
0 

Morta 
(Mily 

lite N. 
onda) 

0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 

Letalite N. 
(Yüzde) 

0,3 
2 
0,7 
0,7 
L 

Enfeksiyon Hepatit : 
Yurdumuzda Enfeksiyöz Hepatit vakaları yıldan yıla bir artış gösterirken, 1971 senesinde bu tempo alman koruyucu tedbirler sayesinde yavaş

lamış bulunmaktadır. 
1971 senesıindö de 6 087 vaka görülmesine rağmen geniş epidemiler olmamıştır. 

Son 5 yıllık durum şöyledir : 
Moıltalite N. Letalite N. 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Musab 

766 
5 796 
7 .862 
8 758 
6 087 

(Milyonda) 

114 
170 
228 
240 
160 

Ölüm 

35 
32 
87 
67 
53 

(Milyonda) 

t 
1 

2,5 
1,8 
1,4 

(Yüzde) 

•0,9 
0,5 
1,5 
0,7 
0,8 
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Kuduz : 
Son 5 yıllık durum şöyledir : 

Yılı Isırık Ölüm Aşı İstasyonu adedi 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

18 258 
17 670 ; 
46 712 
25 405 
12 847 

63 
58 
41 
33 
27 

416 
329 
439 
510 
512 

Ndkafrör Baıvaşı : 
Son 5 yıilhfc mücadele çjalıymalan şöyledir : 

Dışkı Tesıblit ve tedavi 
Yılı muayene adedi edilen parazitli adedi 

1967 
1963 
1969 
1970 
197.1 

73 020 
102 744 
126 136 
ı84 613 
42 973 

36 920 
45 861 
49 865 
34 535 
21 364 

Türkiye'de 1971 yılında [taltibdk 'edilen aşılar 

(Rakamlar muvaikkatitır) 
Aşnım Cinsi Grene! toplam (doz) 

B-D-T 
T-D-T 
TİFO (TAB. 
POLİO 
ÇİÇEK 
KIZAMIK 
KOLERA 

1 860 541 
1 127 052 
2 016 977 
3 163 970 
2 921 925 

45218 
5 569 '918 



33 — Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 1166 — 

f) Çevre sağlığı çalışmaları : 
1. Mevzuat çalışmalar* : 
a;) Hava kirlenmesinin önlenmesi için. hazırlanan tasan Türkiye Büyük Millet Meclisi Gündemindedir. 
])) Suların korunmasL ve kirlenmesinin önlenmesi hakkında hazırlanan kanun tasarısı Bakanlıklar mütalâasına sunulmuş olup mütalâaların gel

mesi tamamlanmak üzeredir. 
e) Gürültü ile savaş Yönetmeliği hazırlanarak ilgili bakanlıkların görüşüne sunuldu. 
d) Lâğım (mecrası mümkün olmadığı hallerde yapılacak çukurlara mahsus yönetmelik hazırlanmıştır. 
e) Gıda madeleri Tüzüğünün ballar, şekercilik çeşitleri, biralar, tahin helvası ve benzerleri bölümleri Danıştay Genel Kurulunda görüşülmek 

üzere gündemdedir. 
Bu tüzüğün gıda maddelerinin konulmasına mahsus kablar bölümüne plâstikler eklenmiş, en;;ektisitlerin gelişi güzel kullanılmasını önlemek 

ve satışının ruhsata bağlanmasını sağlamak üzere tüzüğe ensektisitler bölümü eklenmiştir. 
f) Yine aynı tüzüğün süt ve mamulleri ile un ve unlu maddeler bölümleri üzerinde; Bakanlığımızda, çalışmalara devam edilmektedir. 

2. Diğer çalışmalar : 
Devlet Bakanlığı Başbakan yardımcılığının 1 Eylül 1971 tarihli yazıları uyarınca yurt çapında çevre sağlığı şartlarının düzenlenmesi ve hizmet

lerin işbirliği halinde yürütülmesi maksadiyle Bakanlığımız koordinatörlüğünde kurulması istenen komite; İçişleri, Maliye, imar ve İskân, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri bakanlıkları müsteşarlığı ve bâzı üniversitelerin ilgili yönetim üyelerinin katıldığı ilk toplantı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Başkanlığında bilâhara Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında çalışmalar devam etmiştir. 

Yurdun çevre sağlığı şartlarının düzeltilmesi ve hizmetlerde işbirliğinin sağlanması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Başkanlığında İçişleri, 
Dışişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Euerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkları müsteşarlariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal Plânlama 
Dairesi Başkanının da katılacağı merkezî bir kurul ve buna bağlı bir Genel Sekreteryanm kurulması kararlaştırılmıştır. 

Teşkil edilecek kurul yatırım ve kontrolla ilgili çevre sorunlariyle, özellikle yurdumuz için büyük bir önem taşıyan su ve kanalizasyon konusu 
ile meşgul olacaktır. Ayrıca diğer çevre sağlığı konulariyle de uğraşacaktır. 

Yurdumuzda gıda kontrol hizmetlerinin yeterli düzeye çıkarılması ve dolayısıyle halkımızın güvenle yiyip içmesi ve beslenmesinin sağlanması 
için Bakanlığımız imkânları en verimli şekilde kullanılmaktadır. Ancak konunun önemi ve genişliği karşısında Tarım Bakanlığı ile Bakanlığımız sıkı 
işbirliğine gitmek zorunda kalmıştır. Daha önceki yıllarda bu konuda yapılmış olan işbirliğini daha ileri götürmek ve hattâ Üçüncü Beş Yılık Plân
da Öngörülen gıda kontrolünün tek elde toplanmasının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

3. Çevre sağlığı üçin alınan ve dağıtılan malzeme : 
Kireç Kaymağı : 56 910 Kg. 
M. Eilter cihazı : 5 Adet 
Mahathion % 25 : 31 570 Kg. %57 : 3 150 Kg. 
Dam. Plâstik şişe : 367 000 Adet 
Numune alma şişesi : 150 000 Adet 
Halazon tablet X 16 kutu (1 000 tabletlik) 
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g) Frangı ve lepra çalışmaları : 
Türkiye'de 16 deri ve tenasül hastalıkları dispanseri, 24 Frengi - Lepra Savaş Başkanlığı, 6 Frengi Savaş Müşavirliği, 8 i sağlık hizmetlerinin 

sosyalleştirildiği bölgede olmak üzere 11 Cüzam Savaş Dispanseri bu hastalıklarla savaşmaktadır. Bu özel teşkilâtın bulunmadığı yerlerde Hükü
met tabiplikleri ve 224 sayılı Kanunun uygulanmadığı bölgelerde sağlık ocakları bu hizmetleri yürütmektedirler. 

1971 senesi Ekim ayının sonuna kadar 319 155 kişi muayene edilmiş 768 yeni frengi vakası t es bit edilmiş, tedavini biten 872 kişi de kayıttan çı
karılmıştır. Halen memleketimizde 12 301 Frengili meveudolup, bu rakam genel nüfusun (on binde beşini) teşkil etmektedir. 

Modern teşhis ve tedavi metotlariyle bu hastalık kontrol altında bulunmaktadır. 
Memleketimizde cüzamlı sayısı 10 000 civarında, olduğu tahmin edilmektedir. 1971 senesi Ekim ayı sonuna, kadar 33 357 kişi cüzam yönün

den muayene edilmiş, 110 yeni vaka tesbit edilmiştir. Halen tedavi altında 3 771 hasta meveudolup, bu rakam genel nüfusumuzun ancak (yüz 
binde oniki) sini teşkil etmektedir. 

Lepra savaşında, Dünya Sağlık Teşkilâtı, Ankara. Tıp Fakültesi ve Cüzam Savaş Derneği ile işbirliği yapılmaktadır. 
Yurdumuzda andemik olan bölgelerde bulunan frengi ve lepranın eradikasyonuna gidilmek amacı güdülmektedir. Bu istika/mette programlar 

hazırlanmaktadır. 1971 yılı içinde Muğla ve Fethiye'deki lepralılarm tedavisi merkezden gönderilen personel tarafından yapılmıştır. Ayrıca İs
parta,, Burdur ve Antalya illerinde eşentiyonoz şekilde tarama, muayenelerine Aralık 1971 ayında başlanacaktır. 

Ayrıca sakat kalmış olan lepralılarm İşe alıştırılması için Ankara ve Elâzığ'da rehabilitasyon merkezleri faaliyet halindedir. 

Ih) Trahom teavaş «alışmaları : 
Buıgün dünya niüfusunun altıda biri yani 500 000 000 ins&.ı trahomludur. Yine en son istatistiklere güre çoğu trahomdan ileri gelmek üızıere 

10 000 000 dan fazla kör vardır. 
Memleketimize gelince : 19(25 yılından önce hastalığın yaygın bulunduğu Güney, Güney - Doğu ve Doğu illerinde 3 00O 000 na yakın trahomlu 

vardı. Yine o tarihlerde Mardin^de trahom oranı % 78, Adıyaman'dan % 80 - 90, Urfatta % 70, DiyaılbakırVla % 60, Siirt'te % 75, Hatay'da % 45, 
Gaziantep'te % 415, Elâ'zığVla % 40 civarında iken buıgün bu oranlar süratle düşmüştür. 

Nitekim, Hatay'da 11966 yılında yapılan genel taramada trahomlu oranının % 4)5 ten % 5 e, Urfa'da 19!68 yılında yapılan genel taramada % 70 
ten % 18 e, Elâzığ'da 1'9>69 yılında yapılan genel taramada % 40 tan % 8 e, 1970 yılında Diyarbakır'da yapılan genel taramada % '60 tan % 4,8 e 
Mardin'de 1Ö70 yıılınlda yapılan genel taramada % 78 den % 7,4 e düştüğü görülmüştür. Adıyaman'da 1(967 de yapılan genel taramada % 80 - 90 
dan % 14 e düşmüştür. 

Genel taramalar, eldeki olanakların yetersizliği ve buna eklenen çeşitli nedenlerle muayyen oranda (başarılı olmuş, bu iller nüfusunun ancak 
% 40 - 60 ı muayeneden geıçirildbilmişltir. 

Yapılan kıismî taramalarda ise, Gaziantep'te evvelce % 45 olan trahom oranının % 5 e, yine bir 'zamanlar nüfusunun % 70 - 80 inin trahomlu ol
duğu ve körler çarşısı ile meşhur olan Kilis'in kenar mahallelerinde yapılan depilsıtaj'larda ise, % 5 e düştüğü tesîblt edilmiştir. Mücadelenin başla
dığı yıllarda Siirt'te trahomlu oranı % 75 civarında idi. 1970 yılı poliklinik çalışmalarında ve yapılan kısmî taramalarda bu ildeki hastalık oranı 
% 2,0 olarak saplt anmış bulunmakta ise de, bu husus ilin gerçek hastalık oranını yansıtmamaktadır. Yapılacak bir genel taramada bunun daha üstün
de ve % 10 - 112 civarında olabileceği tahmin edilmektedir. 
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H970 nüfus sayımına göre, bugüu andemik 'bölgenin nüfusu 9,5 milyon civarındadır . Halen teşki lâ t ımızda kayı t l ı aktif t rahomlu sayısı M i 5'Ö8 
dir . Ancak, kayı t dışı 'kalmış olanlarla bir l ikte (en köitümser bir tahminle) bunun bir misli itiibar edilerek bölgedeki gerçek t r ahomlu sayıısımn 
3)0)0 000 c ivar ında olduğu tahmin edilmektedir . 

Türk iye nüfusuna göre t r ahomlu oratıı ise % 0,8 dir. 
T r a h o m u n mut'lâk eradilkasyonu kaibul edilmemekle 'beralber hastal ığın en kısa zamanda t amamen zararsız hale getirileceği ve sayısının son de

rece azalacağı düşünülmektedi r . P lân ve p r o g r a m l a r bu amaç ve hede/fe göre haz ı r l anmakta ve uygu lanmak tad ı r . Teşkilât ın çalışma gücü, olanak
lar ı ve elde edilen sonuçlar hakk ında is ta t i s t ik lere is t iuaden b i rkaç r akam vermek gere'k'ir&e : 

Yılı 

,11908 
ım9 
11970 

Yıl içinde 
muayene sayısı 

il '6/117 4(86 
1 706 im 
2 055 785 

Yıl 
tesbit 

içinde 
edilen 

traihomlu sayısı 

1012 797 
'82 '667 
GO 871 

Trahomlu 
oranı % 

6,3 
;3,6 
2y9 

22 ilde (mevcut (merkez ve ikjöy okullarında yapılan çalışmalar 

Yılı 

11967 
11988 
1&89 
1OT0 

Yıl içinde 
muayene sayısı 

600 531 
1581 165 
603 176 
668 174 

Yıl 
teshit 

içimde 
edilen 

trahomlu ısayıısı 

10 5Ö6 
•İÜ» 872 

9 302 
110 660 

Trahomlu 
oranı % 

3,2 
'2 
d,5 
!1,6 

Halbuki yakın izamamilara gelinceye kadar Güney - Doğu ve Güney illerinde trahomlu öğrenciler için ayrı okullar tesis edilmişti. Bugün buna 
lüzum kalmamış ve traihomlu okulları kaldırılmıştır. Son yıllarda antilbiotikli ilâçların tedavide yer alma'siyle hastalığın 'bulaşıcı devri süratle gide
rilmekte olduğu ğîbi, trahomlu öğreneiler için ayrı okullar açmanın psikolojik mahzurları da teslbiît edilmiştir. Halen köy okulları da dâhil olımak 
üzere, öğrenciler arasında trahom oranı % 1,6 ya kadar düşmüştür. Bu dâ savaşın sön derece etkili olduğunu gösterir. Dünya Sağlık Teşkilâtımla 
da Türkiye'deki mücâdele hakkındaki kanısı hu merkezdedir. 

Körlüklerin ortaya çükmasiiida başlıca sorumlu olarak görülen trahomdan ileri gelen körlüklere yıllardan beri raslanmamakitadır. Tesadüf edi
len körlükler eski yıllara ait vakalar olup genellikle yaşlı kimseler arasındadır. 
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!1Ö<05 yılı nüfus sayımına göre 3Î3 178 kişinin iki gözden, 74 778 kişinin de tek gözden kor olduğu tesibit edilmiştir. Körlük nedenleri çeşitli se
beplere bağlıdır. Bu körlük sayısına göre Türkiye'de körlük orana 1(00 000 de 1211 dir. Buna karşılık Hindistan'da 1O0 000 de 500, Pakistan'da 
280, Filipinlerde 460, Kanada'da 146, Birleşik Amerika'da 198, Mısır'da 400,, Kenya'da 1 200, Kolombiya'da 974, ispanyamda 90, Almanya'da 70, 
ingiltere'de 205, İtalya'da 100 dür. 

Yalnız bu memleketlerdeki körlük sayısı, apsoli ve ekoLiomik körlüklerden ibaret olup, memleketimizdeki körlük sayısı ilse, sadece apsoli kör
lükleri kapsamaktadır. 

Halen trahomla savaş, teşkilât olarak 4 trahom saıvaş bölge başkanlığı, 21 trahom savaş il başkanlığı, 1 trahom enstitüsü, 5 trahom hastanesi 
(3J50) yatak, 42 trahom savaş dispanseri ve 78 trahom tedaiyi evi ile çalışmaktadır. Mücadele bölgesine dâhil Hakkâri ilindeki trahom savaşı i l Sağ
lık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

(Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği illerde trahomda saıvaş hizmeti sağlık ocaklarına intikal etmekte ve ilçe dispanserleri' ile trahom tedavi ev
leri kaldırılmaktadır. 

Trahom. Enstitüsü : 
Tralhom konusunda araştırma yapmak gayesiyle kurulmuş olup GaızianltepMe faaliyetine devam etmektedir. 
J ) Anla ve çocuk sağlığı çalışmalan : 
Ana ve Çocuk Sağlığı Teşkilâtı; toplum nüfusunun yarınını kapsıyacak olan sağlam güçlü nesle kavuşmayı esas alan, ana ve çocuğunun sağlığı

nı koruyan, her türlü tedbiri alan, halkın sağlık ve sosyal seviyesinin yükseltilmesine çalışan medilko - sosyali bir kuruluştur., 
Toplumun 0 - 6 yaş arasındaki çocuklar ve annelerin sağlığının korunması ve teminat altına alınması için bugün memleketimizde sosyalleştirilen 

bölgeler dışında 33 ilde 50 A.Ç.S. Merkezi, 57 ilçede 97 Ana ve Çocuk Sağlığı Şubesi ile bu merkezve şubelere bağlı 692 köyde Ana ve Çocuk Sağlığı 
Köy İstasyonu çalışmaktadır. Kezıa sosyalleştirilen 27 i'I ve 3 bölgede 15 A.Ç.S. dispanserleri, sağlık ocakları ve sağlık evlerinde Ana ve Çocuk Sağ
lığı hizmetleri yapılmaktadır. 

'1971 yılında İstanbul'da bir A.Ç.S. Merkezi (Üsküdar'da) Amibarlı, (Ispaı'ta) Gelendost (Bursa) Karaoaibeyİde olmak üzere 3 A.Ç.S. Şubesi 13 yeni 
A.Ç.S. köy istasyonu açılmıştır. 

1. Sa^lılk eğitimi çalışmaları : 
i. 27 il sağlık m camını için iki ay süreli sağlık eğitimi teknisyen kursu açılmıştır. Bu suretle illerde vazife gören sağlık eğitimi teknisyeni 

sayısı 109 olmuştur. 
2. ,111'ere yıl içinde tâyin edilen 9 yüksek okul mezunu sağlık eğitimcisi ile illerde görevli sağlık eğitimcilerinin sayılan 34 e ulaşmıştır. 
3„ Ocak - Eylül 1971 tarihleri arasında il, ilçe ve köylerde teşkilatımızda görevli sağlık personeli, bilhassa sağlık eğitimcileri tarafından yapılan 

halk sağlığı eğitimi çalışmalarında bölgelerin özelliğine göre «Ana çocuk sağlığı» «Ruh sağlığı» «Hijyen ve çevre sağlığı» «Kazalardan korunma» «Bu
laşıcı hastalıklardan korunma ve aşılanmalar» «Hekim ve hasta ilişkilerinin geliştirilmesi» «Beslenme» «İnsan biyolojisi» «Hastalık ve yaralanmalar
dan sonra Rehabilitasyon» «Nüfus Plânlaması» «Tübeıfküloz» konularında ferdi ve grup eğitiminde 17 999 399 kişi eğitim görmüştür. Çeşitli sağiık 
konularında 360 adet film illere gönderilmiş ve halka 3 096 seansta gösterilmiş olup, bu filmleri 698 425 kişi izlemiştir. 

4i Ülkemizi tehdit etmekte olan kolera konusunda Balkanllğumızea yürütülen. «Halk sağlık eğitimi» faaliyetlerini diğer kuraluşlarm imkân 
ve kaynaklarından da yararlanmak suretiyle yoğunlaştırmak koordinasyon ve kooperasyon esasları dâhilinde uygulamalar yapmak, yurt çapında hal-
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ki uıyarmaik, aydın!atm.alk, tedbir ve tavsiyederi böiıiınsetımek ve bu alandaki ealışîTialarakatılmasını sağlamak ile «15 Nisan - 15 Haziran» tarihleri 
arasında «Kolera, diğer barsak enfeksiyon ve onrasitasyoniarı sağlık eğitimi kampanyası» açılmıştır. 15 Hazirandan sonra da sürekli olarak bu eği
time devam edil'nıekıtedir. 

Bu kampanyada 211 288 seans eğitim yapılmış ve bu eğitimi 10 230 546 kişi izlemiştir. 
Ayrıca 1 833 778 toplum eğitimi yapılmıştır. 
5. ,Sağlık müzelerini 597 986 kişi ziyaret ederek faydalanmıştır. 
6. ,.10 adet filim yapıştırma nnakinası alınması işi Donatım Genel Mıüdürtüğüne intikâl ettirilmiştir'.: 
7. 9 sinema makinası, 3 jeneratör ve bir projeksiyon cihazı iller sağlık eğitimi ünitelerine gönderilmiştir. 
8. Millî Eğitim Bakanlığı ille müşterekten temiz su, tomiz yiyecek ve bulaşıcı barsak hastalıklar] filmleri hazırlanmış, teiniz su, temiz yiyecek fil

minden 50 adet, kolera filmimden 70 adet teksir ettirilmiştir, 
Ayrıca Başbakanlık Boasın Yayın Genel Müdürlüğü ile «Su hem dost hem düşman» filmi hazırlanmış, 20 adet Ki mim, 20 adet 35 mm. teksiri1 yap

tırılmıştır. Halk Bankasının «Su ve yiyeceklerin mikroplardan, temizl'enimesi» konusunda 55 adet 16 mim. ve 20 adet 3,5 mm. Pim aş Şirketinin «Bent
ler» konusunda 40 adet 16 mm. ve 30 adet 35 m>m., koruyucu taıım. ilâçları Şirketinin «Karasinek» konusunda 50 adet 16 mm., 50 adet 35 mm. film 
yapması temin edilmiş ve bunlar illere gönderilmiştir. 

Su ve yiyeceklerin mikroplardan tcmizılenmosi konusunda 250 ve kolera konusunda 200 adoH ftlıın. şeriti teksir ettirilmiştir. 

m) Rulh sağdığı çajlışırnalaırı : 
Ruh sıağüığı konusu, hiç şüphe yoktur ki toplum sağlığı probleminin mühim bir kısmıdır. 
Nihayet bugün anlaşılmıştır ki toplumda müşahede olunan politik krizler, moral bozuklukları, korkular, aşağılık duyguları, işsizlik, açlık, al

kolizm, geri zekâlılık ve bunlar gibi insan sağlığını kötü yönde etkiliyen etkenler ruh sağlığı alanı içinde bulunmaktadır. 
Zaim.amtm.izda ruh hastalılklarındaki yeni gelişmıdler, başta yeni tedavi metotlarının, yeni ilâçlarla ve yeni hastanelerin yanında gündüz hasta

neleri, iyileşen hastaların toplum içinde ve. evinde bakımının sağlanması yanında doğum öncesinden başlamak üzere ölüme kadar insanı ruh has
talıklarından önliyen koruyucu hekimlik tedbirlerini içine alan çok geniş Mı* sahayı kapsamaktadır, lîuh sağlığı tesislerine ait malûmat tedavi 
kurumları bölümündedir. 

Ruh sağlığı alanında üzerine önemle eğilmesi gereken diğer bir hususta geri zekâlıların durumudur. 
Bugün dünya nüfusunun yaklaşık olarak % 2-3 nü bu insanlar teşkil eder birçok memleketler yıllar evvel bu konuya değinmiş bireyde ve onun 

yakın çevresi ile toplumda meydana getirdiği çelişkileri, halik sağlığı, sosyal refah ve eğitim alanındaki aksaklıkları tesbit etmiş ve hal yoluna 
gitmişle lidir., 

Memleketimizde bu konuyu ele almak üzere geri zekâlıların bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonu için inşa edilecek tesisin ihtyaç programları 
hazı rlanım aktadır. 

http://Zaim.amtm.izda


33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 1171 —• 

n) Kanserle ısavaş çalışmaları : 
Dünyadalki durum. : 
Dünya Sağlık Teşkilâtı (W.IL0.) nın bildirilerine göre : 
Bugün yaşıyan her dört insandan biri ömrü süresinde kansere yakalanabilir. 
Yüzibin sağlam insanın yüzdü ilâ iieyüz kişisi bir yıl içinde kanserden kaybedilmektedir. 
İteri ülke faaliyetlerinin ölüm sebepleri listelerinin başımda kalp ve damar hastalıkları, ikinci sırada ise kanser gelmektedir. 
Dünyada her yı'l ortalama olarak 12 milyon insan kanserden ö'lunekte ve to.tall ölümlerin % 18 inin sebebi kansere bağlanmaktadır. 
Kanser türlü nedenlerle her geçen gün biraz daha artarak insanlık için büyük bir problem haline gelmiş bulunnı aktadır. 

Türkiye'deki durum .-. 
Dünya Sağlik Teşkilâtının (W.H.O.) yukarda bel irili en bulgularına göre, Türkiye'de her yı'l 150 000 civarı nida'kanser vakaları görülmekte ve bun

ların yarısı aynı yıl içinde kanserden ölmektedir. Bununla beraber, elimizde mevcut kanser dokümanları, yurdumuzun gerçek durumunu göster
mekten uzaktır. 

24 . 3 . 1970 gmı ve 1246 sayılı Kanunla kural muş bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kanser Savaş Müdürüügünün görevi : 
Kanserin, yurdumuzda henüz bölli olmıyan gerçek durumunu aydınlatmak amacıiyle epidemiyelojilk araştırmalar yapmak, 
Merkezî kayıt sistemi kurmak, 
iBalkanlığımız ve Kanser de meşkleri tem'silcüleri ile kanser savaşına ışık tutabilecek ihtisas ele m anıl an nidan müteşekkil bir «Millî Kanser Komi

tesi» kurmak, 
Kanserle ilgili dernek faaliyetlerinin yurt sathına yayılmasına yardımcı olmak, 
Devlet ve derneMerce desteklenen, «Kanser Sosyal Yandım Fonu» tesis etmek, 
Çalışmalar- için gerekli olan mevzuat, personel, bina, alet cihaz ve teçhizat gibi ihtiyaçları karşılamaktır. 
Eğiiltim çalışmaları, : 
Kanser haftası (1 - 7 Nisan) nedeniyle radyo konuşmaları ve televizyon programları hazırlanmış, illere tamim gönderilerek kanserini örgün 

ve yaygın eğitimlinde yapılması gerekli çalışmalar belirtilmiştir. 
Bu hafta içinde sahada gösterilen eğitim faaliyejtilçrinin ilgililerce biMirl'en sonuçlarına göre : 
16 907 adet konferans verilmiş ve bu konferansları 2 346 882 kişi dinlemiş, 
G<azeteleıde 1 024 adet yazı neşredilmiş, 
303 seans film gösterilmiş ve bu filmleri 99 632 kişi seyretmiş bulunmaktadır. 
«Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu» ile yapılan işbirliği sayesinde halka bol miktarda afiş, broşür ve dergi dağıtılması sağlanmıştır. 
Kanserde toplum eğitiminim sürekliliğini temin maiksadiyl'e Millî Savunma, Millî Eğitim, Çalışma, Köy İşleri Bakanlıkları ve Diyanet İşleri 

Baş/kanlığı ile devamlı işbirliği yapmaya çalışılmıştır. 

Yatırını çalışılmalara : 
Ankara, İstanbul, ve İzmir'de inşaatı düşünülen beş yüzer yataklı onkoloji hastanelerinin ihtiyaç programları ve inşa hazırlıikları tamamlanmış

tır. Ancak; 1972 yılı programına İstanbul Onkoloji Hastanesinin etüt projesi girmiştir. 
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Araştırma çalışmaları : 
'Kanserin Türkiye'deki gerçek durumunu tesbit ve alınması gerekli tedbirleri, priorite sıra-uaıa göre tâyin'de en büyük yararı sağlıyaeak olan 

«Merkezî Kanser Kayıt sittemi» ni kurmak aımaciyle : 
Kanserli hasta ihbar formu, 
Kanserli hasta takip ve tedavi formu, 
Ve bu formların doldurma talimatları hazırlanmış bulunınıatktadır. 
Dernek çalışmaları : 
Mahallî Kanser Sayaş derneklerinin çoğaltılması ve aralarında koordinasyon kurulması ya da birleştirilmesi yolunda yaptığımız teşobhüster 

okımln karşılanmıştır. 
Bu çabalara katkıda bulunmak amaeiyle «Türkiye Millî Kanser Savaş Derneğinin Anatüzük taslağı» m hazırlamış bulunuyoruz. 

o) Hıfzjssihıhıa Emsıtütülera çalışmaliarı : 
1971 yılında Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsünde üretilen aşı ve serumlar ile kontrollardan : 
Aşılar toplam olarak 20 154 litre (11 aylık) 
iSerumlar » >* 298 196 şişe (2 254 litre) 111. aylık 
Bakteriyolojik, serolojik, parazitol'ojik konitrollar 83 255 adet 
Virolojik ,» 15 324 » 
Farmakalojik ;» '13 306 » 
Kimyasal ve gıdai » 17 899 ,» 
İlâç kontrolü * 2 143 » 
Biyolojik » ıL 780 » 
Hematolojik » 3 715 » 
oiltıp bunilarıın çeşitleri eklerde gösterilmiştir. 
Bu yıl iki bölge enstitüsüne İzmir ilinde inşası biten enstitü de katılarak sayısı üçe çıkarılmıştır. 

p) Yataklı Tedavi Kurumları Çalışmaları : 
1971 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında hizmete giren yata'k sayısı 1 000 olmuş ve genel toplam 47 885 e yükselmiştir. Bu sayı 

2 nei 5 Yıllık Kalkınma Planındaki hedefe nazaran 2 615 yatak noksandır. Bu noksanlığın sebebi inşaatların uzaması ve cari harcamalardaki ki
fayetsizliktir. Bununla beraber 1972 yılında hizmete girmesi muhtemel yatak sayısı 3 245 olacağından noksan yatağın % 50 si telâfi edilehikcck-
tir. Ancak bu yatakların hizmete girmesi cari harcamalara yapılabilecek ilâve ile mümkün olabilecektir. 

Diğer kurumlardaki yatak gelişimi ve mevcut yataklarının daha doğru tesbiti neticesinde geçen yıla nazaran artış 3 120 olarak bul ummuş ve 
böylece Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı dâhil toplam yatak hedefe nazaran 2 151 artış göstermiştir. 

Muhtelif kurumlardaki yatakların cinslerine ve illere göre dağılımı ek tablolarda gösterilmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, ait yatak
lı kurumlardaki ayakta ve yatarak tedavi sayıları da bu tablolar arasında mevcuttur. 
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Bu yıl göğüs, akıl ve trahom hastane'lerinin idaresi ilgili dairelerden alınarak tedavi kurumları bünyesinde toplanmıştır. 
Yatak başına sağlanan harcamalar bütçe bölümlerinde yer almıştır. 
1972 yılına devreden yataklı kurum inşaatı toplam olarak 7 990 yataktır. İ972 yılında yatak artışı yapacak her hangi bir yeni yatırım progra

ma alınmamıştır. 
Yatakların muhtelif kurumlardaki yüzde oranları aşağıya çıkarılmıştır. 

Kurumun adı 

Sosyal Sigortalar Kurumu 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Belediyeler 
Üniversiteler 
Diğer Bakanlıklar 
Özel Sektör 
.Millî Savunma Bakanlığı 

Toplam 
Sağlık ve Sosyal Yaddım Bakanlığı 

Genel Toplam 

Yatak 

91 851 

S.S. Y. B. dışm-
daiki 'kurum ya
taklarında yüzde 

oranı 

100 

Toplam 
yataklarda 

oranı 

12 285 
2 356 
2 347 
6 408 
720 

4 750 
15 100 

43 966 
47 885 

27,94 
5,35 
5,33 
14,57 
1,63 

10,80 
34,34 

• 100 
—• 

13,37 
2,56 
2,55 
6,97 
0,78 
5,17 

16,43 

47,86 
52,14 

100 

r) Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlarla ilgili Çalışmalar : 
Fiyat konusu : 
Yurdumuzda imal olunan tıbbi müstahzarların fiyat tekevvünlerine ait 1968 yılında çıkartılmış bulunan Sınai Maliyet Kararnamesiınin isabetli 

olup olmadığı gerek Sağli'k ve Sosyal Yardım Bakanlığında ve gerekse Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ıızmanlanna tetkik etti
rilmiş neticede sözü gecen Kararnamede değişiklik yapılmak üzere bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucu 1972 yılında alınacaktır. 

Hammadde) İthali : 
5 . 5 . 1971 tarihinde yayınlanan Yeni İthal Rejimine göre, ithal edilmekte olan ilâç hammaddeleri için müsaade ve ihtiyaç belgeleri Ticaret 

Bakanlığınca verilmekte, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı da bunların ithalleri konusunda sözü geçen Bakanlığa mütalâa vermektedir. İlâç ham
maddelerinin fiyatları da Yeni İthalât Yönetmeliği gereğince İthal M"allan Fiyat Tetkik ve Tescil Dairesince yapılmaktadır. 
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Hammadde imalâtı : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yerli ve yabancı sermayenin hammadde imaline yönelmelerini teşvik etmiş ve semerelerini yavaş da olsa 

almaya başlamıştır. Ancak ara maddelerin pahalıya ithal edilişi, bunlar™ Gümrük Kesini ve amortismanları imalâtın maliyetini artırmaktadır. 
Tıbbi Müstahzarlarla ilgili Kanunlar : 
Kadük olarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilen (51.97 sayılı Kanun ile Farmakope Kanunu halen Millet Meclisi Sağlı'k Komis

yonunda görüşülmektedir. J2G2 sayılı Kanun tasarısı hakkında bakanlıklar görüşü alınmış olup Bakanlıkta so n tetkikleri yapılmaktadır. 
İlâç ihracatı : 
İlâç hammaddesi ile tıbbi müstahzar ihracatına yabancı ve yerli sermayeli fabrikalar teşebbüs etmekti1, ancak ihracatta verigi iadesi konusu Ti

caret Bakanlığının ileri sürdüğü şartlar, yabancı fabrikaların evvelce pazarları tutmuş olması, fabrikalarımızın henüz •amortismanlarını tamamla
mamaları ve hammadde imalâtımda zikredilen diğer sebeplerle pahalıya mal (itmeleri hasebiyle ihracat yavaş yürümekte yabancı sermayeli fabrika
ların bir kısmı tıbbi müstahzar yerine halı, melas, bakır ve cini eşya ilmıeetmektedir. İhracatı mecbur edici kanuni müeyyideleri de yoktur. 

İlâç Kontrolü : 
İlâçların kalite ve piyasa kontrolları çok önemlidir. Eldeki imkânlar ihtiyacı karşılayamamaktadır. 1072 yılında İstanbul'da temeli at-dacak olan 

Devlet İlâç Kontrol Enstitüsü bu boşluğu kapatacak şekilde organize cdilecdktir. 

Halen mevcut eczane, ecza deposu ve ilâç fabrika ve lâboratuvar sayıları : 
Eczane sayısı : 2 781 
"Ecza deposu sayısı : 8(5 
İlâç ve lâboratuvar sayısı : 112 

Sosyal Hizmet Çalışmaları : 
Çeşitli çevrelerde ortaya çıkan sosyal düzensizlik ve bozuklukların giderilmesi Devletin ve onunla, işbirliği yapacak gönüllü kuruluşların ça

lışmaları ile gerçekleştirilebileceği hususu Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlanmdaki sosyal hizmetler programının amacını teşkil etmek
tedir. %. 

Ancak Türlkiye'de sosyal refah hizmetleri çeşitli resmî ve özel kuruluşjlar tarafından dağınık bir düzende yürütüime'ktedir. Geniş bir kütleye be
lirli bir hizmet seviyesini devamlı olarak ve belirli bir standartta götürmeye im'kân vermiyen ve bu nedenle etkili olmıyan bu hizmetlerden tek eJden 
idaresi mümkün olanlar «Sosyal Hizmetler Kurumu» içinde bileştirileeektir. Bu amaçla hazırlanan Sosyal Hizmetler Kuramu kanunu tasarısı gü
nün ihtiyaçlarınla cevap verecek bir biçimde yeniden düzenlenmesi amaeiyle Meclislerden geri alınmış olup üzerinde çalışılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler konusunda başlıca faaliyetleri şöylece özet uyabiliriz : 

Çocuk Refahı Hizmetleri : 
Bakanlığın s'orumluluğu altında olan 0 - 6 yaş grupumdaki korunmaya muhtaç çocukların bakım ve yetiştirilmesi için illerdeki Korunmaya Muh

taç Çocukları Korama Birlikleri ile işbirliği sağlanmakta ve 6972 sayılı Kanuna göre bütçeye konan ödenekten çocuk sayısı ve müesseselerin iaşe 
ve idame masrafları dikkate alınmak suretiyle yardım yapılmaktadır. 
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Halen İller Korunmaya MuMaç Çocukları Koruma Birlikleri tarafından Bakanlığın yardımları ile kurulmuş bulunan ve Bakanlığımız sorumlu
luğu altında olan 17 Çocuk Bakım Yurdu hizmettedir. Haklarında korunma kararı alman 0 - Ö yas çocuklardan bakım yurtlarında bakılan çocuk 
sayı si! 2 500 civarındadır. 

Koruyucu aile yanında bakılmakta olan ve Bakanlığın soramluluğu altında bulunup durumları devamlı şekilde talkibedilen çocuk sayısı 133 tür. 
Çalışan annelerin çocuklarının gündüz bakımını sağlamak maksadiyle bir program içinde tesisine çalışılan Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin ikin

cisi İstanbul'da hizmete açılmış Ankara Yenimahalle Kreşinin kapasitesi artırılmıştır. Yatırım plânında bulunan diğer tesislerin de zamanında hizme
te açılabilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 

Yaşlı Refahı Hizmetleri : 
Yaşlıların son yıllarını huzur içinde geçirecekleri, her türlü bakım ihtiyaçlarının karşılanacağı yaşlılar huzur ve dinlenme yurtlarının kurulma

sına program gereğince devam edilmektedir. Hayırsever yurttaşlar tarafından Bakanlığa devredilerek hizmete konulan Konya ve Eskişehir Yaşlı 
Yurtlarına ilâveten Ankara'da ve Adana Hayır Cemiyeti tarafından başlatılan ve bir protokolla Bakanlığımıza devredilen Adana Yaşlılar Huzur 
ve Dinlenmıe Yurdunun inşaatları devam etmektedir. 

İstanbul ve İzmir yaşlılar yurtlarının proje maliyetleri yeniden tesbit edilmiş Bayındırlık Bakanlığı tarafından Devlet Planlama Teşkilâtına 
sunulmuştur. Bu kurumlanıl inşaatları da yakında b'aşlıyaca'ktır. 

Rehabilitasyon Hizmetleri : 
Rehabilitasyon, hastalık ve sakatlık sebebiyle bedenî ve ruhî faaliyetlerini kısmen veya tamamen 'kaybedenlerin geride kalan kudret ve yetenek

lerini tıbbi, psikolojik, sosyal ve meslekî yönden en yüksek derecede düzelterek toplum içinde bağımsız yaşaması ve sakatlığına uygun bir işe yö-
neltilendk kazanç sağlı yan bir kimse haline getirilmesidir. 

Bu amaçla Ankara'da 1968 de hizmete açılan Rehabilitasyon Merkezine duyulan ihtiyaç; üzerine kapasitesinin artırılması amaciyle bir kat ilâve
si programa alınmış ve ihalesi yapılmıştır. 

Burs Hizmetleri : 
Mezuniyeti e rinde Sağlık ve Sosyal Vardım Hakanlığı teşkilâtında hizmet gönocek fakülte ve yüksek öğrenim öğrencilerine özellikle Tıp Fakül

telerine burs verilmesine devam edilmiş, burslu öğrenci mevcudu 2 000 i bulmuştur. 
Sosyali Yardım Hizmetleri : 
Hakanlık emrinde tesis edilen Sosyal Yardım Fonundan yardım almak üzere müracaat eden sosyal refah ve kültürel alanlarda faaliyetleri tesibit 

edilen derneklere fon imkânları o ranmda yardım yapılmaktadır. 
Sosyali Hizmetler il Kuruluşları : 
Sosyal Hizmetler Grenci Müdürlüğünün faaliyetlerini iller bünyesinde1 yürütmek--maksadiyle 7 ilde İl Sosyal Hizmetler Merkezleri kurulmuştur. 

a) Domaftımla ilgili Çalışmalar : 
Sâtinıalmai : 
Bütün sağlık kurumlarının ihtiyaçlarım teinin etmek üzere 1 • 3 . 1971 tarihinden 1 . 12 . 1971 tarihine kadar (13 391 824) Tl. tutarında 

tibbi cîlhlaız, mialzıemc, ilâç, madeni eşya ve röntg en filmi sıaıtmalınmı^tır. 
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Ayrıca m.'n)ba)yıaa olarak muhtelif memü ekenlerden. alman çeşitli aşı, ilâç ve malzeme tutarla n aşağıya çıkarılmıştır. 

Yılı 

1971 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Malın Çinisi 

600 ÖOOı doz kızamık aşısı 
1 OOO 000 ıdoz "n'onarvalln poliye 

400 OOO üçlü 'karma aşı 
15 COO 000 doz kolera 

400 000 doz kızamık 
.18 €00 000 tirivaln poliyo 
Kuru BCG Aşısı 
Komprador ve yedekleri 

Tl. Tutarı 

1 636 184,85 
68 175 , 

816 585 
3 8.16 285 
l 251 693 
2 257' 350 

75 7510 
949 999,99 

10 872 022,84 
Bu dunuma göre yalnız aşılar 
için -. 
(9 '932 022,85) Tl. ödenmişitiır. 

iBiaJkmm ve onarım : 
Ba'kanbğm Aınkaııa Merkez Alte'lyeisinide 521 motorlu aracın büyük, 921 motorlu aracın da kü çük ona nmla/rı yapılmış olup. ayrıca 18 böilge 

tamirhanesinde 2 ı651 motorlu aracın bakım ve onanmllaırı yapılmıtştır. 
(Malkaimca ve'riien ömirler ve ilgili Genel mü dürlüklerin talebi üze'rin'e teşkillere ekiplr gön derilim ek surötiyle yıl içerisinde 688 adet tıfbıbi 

cihazımı onarımları yapılarak hizmete (sokulunuzu r. 
Ankara Merkez Tamir Atelyeisimde de 58 tıb bi cihaz onarılmak suretiyle mahallerine sevk edilmiştir. 

iSevik ve tesellüm : 
1 . 12- 1970 : 1 . 3 . 1971 tarihleri ara/sınd a (3 aylıik devrede) Arnikana Ana Depo Müdürlüğünce satmailmalar doilayısiyle 117 ton çeşitli 

cihaız ve malzeme! alınlmiış ve aynı tarihte de kurumların ihtiyacı olan 220 ton .malzemie sevk edilmiştir. 

1 . 3 . 1971 : 1 . 12 . 1971 tarihılelri airasınd a (9 ayWk devrede) 85 ton muhitellif cihaz ve mal zem© altom niş ve aynı tarihte 423 ton çeşitli 
malzeme kuramlara sevk edilmişti. Buna güre Ankara Ana Deposundan 1 . 12 . 1970 tarihindetn 1971 tarihine kadar teslim alman ve sevk edilen 
malzem'eleir tablosu şöyledir-
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Yıllı 

a;)! 19-70 yılı 
b) 1 . 12 . 1970 1971 (3 aylık) 

Teslim alman Muh- Malzeme 

520 Ton 
117 » 

Sevk edilen Muh- Malzeme 

790 
220 

'Ton 

1970 yılı 

e) 1 . 3 , 1971 : 1 . 12. 1971 (9 aylık) 

Öoi » 

85 Ton 

1010 » Fark, 
Mevcut (stokların seçkinden 

nıeydıana igelmişltir. 
423 Ton 

I )opo ve tamirhane çalışmaları : 
1971 yılı programına göre makina teçhizat ve taşıt alımları için Bakanlığa (7 581 C00) Tl. tahsis edilmiştir. 
Bakanlık iyi kalite ve1 uygun evsafta mal temin e'tme'k üzere 1971 yılında da dış 'memleketlerden 6246 sayılı Kanun gereğince' tıbbi cihan

lar mubayaa etmiş olup hizmetlere uygun v e bugün için mütekâmil. cihazları daha ueu za satimalmak i'mkânını hâsıl etmiştir. 
1 M'l 5 Yıllık Kalkınma Plânına güre Ankara,, Adana, İstanbul, İzimi r, Diyarbakır illerindeki depo ve tamirhane sitelerinin inşaatları ikmal edil

miştir. 
Ankara Anadeposu ve Tamirhane ayrı iki m üdüHlülk halinde yenideni organize edilerek fa al iy etlerine devamı -etmiştir. 
Aklana, İistanlbul, İzmir ve Diyarbakır illerindeki bölge tamirhaneleri faaliyete geçirilmişse d e bütçe kifayetsizliği yüzünden tam kapasite 

ile1 çalıştürılamaiınaktaidır. Ödenek temin edildiğinde bunların da tam kapasite ile faaliyete ge çirilmeşine çalışı'lacaktır. 
Bu bölge tamirhane!erinin dışında (Erzurum, Urfa, Bursa, Samsun, Malaltya, Kars, Sivas, Trabzon, Kayseri, \%n, Antalya, Elâzığ, ve 

Konya) bölge atelyeleri hizmete girmişitir. 
Ayrıca,, bu yıl içinde seyyar tamir atelye aracı olara'k 15 araç ve avadanlıkları ile bir l ikte yukarıda aidi geçen bölge atelyeleri emrinde 

faaliyete geçirilmişti r-

Motorlu araç tddariki : 
Bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle bu devrede millî bütçeden motorlu araç temin edilemem'iş tir. 
Ancak UNIOEF'ten muhtelif tipte 93 anaç, t emin edilmiş olup bunlar ilgili teşkillere dağıtılmıştır. 
AİD Teşkilâtı ile varılan anlaşma gereğince Nüfus Plânlaması hizmetlerincle kullanılanak üzere (yedek parça ve nakliye masrafları dâhil) 

1.5 milyon dolarlık 528 adet aracın ikmal muameleisl tamamlanmış. o'lup bunlardan 364 adedi gümrükten çekilmiş olup geri kalanları da 
1972 yılına kadar çekilebilecektir. 

Yajıdümlaır : 
Bakanlığa OAEL] Teşkilâtından 1 755 tton gıda yardımı yapılmıştır. 
Muhtelif projeler için UNICEF Teknik yar dımınldan da 26 kalem muhtelif cins tıbbi cihaz, malzeme ve vitamin almmışlır. 
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Ayrıca (Dünya Sağlık Teşkilâtı, Pakistan, Hindistan ve Almıanya) dan olmak üzere cenı'aaı (2 595 OÖO) ıdlozfluk kolera aşısı yardım olarak alın
mıştır. 

AID Teşlkilâtı<ndjan 6 ka'lem eğitim ve öğretim ımalzemıesi ile Dünya/ Sağhk Teşkilâtlından da 4 kalem muhtelif malzeme temin edilmiştir. 
U) Merkez teşküâtradaki diğer dairelerin ve bağlı kııruluşlaınıı çalışmaları : 

1. Teftiş ve munafeafbe : 
Teftiş Kurulu Başkanlığının 1 . 1 . 1971 den 15 . 11 . 1971 tarihine kadar olan faaliyetlerinin özeti. 
Doktor müfettişlerin teftiş ettikleri müesseselerin sayısı : 3 056 
Doktor olmıyan müfettişlerin teftiş ettikleri müesseselerin sayısı : 997 
Teftiş Kurulu Başkanının teftiş atikleri müesseselerin sayısı : 307 

Toplam : 4 360 
Teftiş Kurulu Başkanının denetlediği iller sayısı 31 

(Not : Denetlenen illerden bir kısmına mütaaddit defalar gidilmiştir.) 

Müfettişlerin yaptıkları inceleme, soruşturma, teftiş ve kontralların özeti : 

İM. M. H .K. 1609 S. K. 788, 657 S. K. Genel Hük. l - 4 D ı ş ı İnce. Teftiş Kontrol Toplam 

219 52 513 48 344 194 1 370 

(Not : Yıl sonu gelmediğinden müfettişlerin elindeki bir kısım işler henüz tamamlanmamış olup yukarda belirtilen işler bitirilen işlere aittir. 

İllere verilen işler ve neticeler : 
İnceleme ve soruşturma konusunda eğitilenler: 

Verilen iş sayısı (Bitirilenler Bîtirilmiyenler 

542 379 163 
Sağlık Müdür Diğer Şube Müdür 

Sağlık Müdürü Muavini ve âmirleri Toplam 

8 6 19 33 
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Kendi branşlarında eğitilenlerin sayısı : 
Yardımcı sağlık 

Doktor personeli İdari memurlar Toplam 

525 2 012 2 102 4 639 

Tazmin ettirilen, tesbit ettirilen zimmet ve irada alman, usulsüz ödenen ve durdurulan kıymetler : 

Tazmin için Demirbaşa Usulsüz 
Ambar fazlası rapor tanzim eksik sarfiyatı 

olup irada aldırılan Ödettirilen «dilen geçirtilen önlenen Genel toplam 

607 147,18 51 115,96 763 566,80 144 578,72 294 000,00 1 860 408,66 

Polio çalışmaları izlettirilen iller : 7 
Tahlilleri yaptırılan müstahzarlar : 

Alınan numune sayısı Tahlilde bozuk çıkanlar 

844 159 

Kolera ve barsak enfeksiyonları için görevlendirilen müfettişler ve illerin sayısı: Müfettiş sayısı: 12; İl sayısı : 12 
Sağlık kolej ve okulları giriş sınavlarında görevlendirilen müfettişler ve iller sayısı : Müfettiş sayısı : 36;İ1 sayısı : 33 
Gıda maddelerinden alman numuneler ve çevre sağlığı ile ilgili denetleme ve çalışmalara ait iller ve müfettişler sayısı : Müfettiş sayısı : 5; İl sa

yısı : 9 

Müfettişler aracılığı ile ayniyat idare hesaplarının yapılmasının süratlendirildiği iller ve müesseseler sayısı : 
a) İller sayısı :46 
b) Müesseseler sayısı : 290 
e) Ayniyat tesellüm makbuzlarının temininde müfettişlerin müdahale ettiği yerlerin sayısı : 18 

2. Dış ilişkilere ait çalışmalar : 
Sağlık ve Sosyal Yardum Bakanlığı uluslararası teşekküller ve bâzı dost yabancı hükümetlerle sağlık sahasında devamlı işbirliği yapmaktadır. 

Bunlardan en ön-emlileri Birleşmiş Milletler (UN) ve bağlı teselsüllerinden Dünya Sağlık Teşkilâtı (OMS - WHO), Çocuklara Yardım Fonu 
(UNİCEF) Dünya Gıda Programı (WFP), Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) ile Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (CENTO), Kalkınma için Bölgesd 
İşbirliği Teşkilâtı, (RCD) Avrupa Konsey (CE), Birleşik Devletler Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (US/AID), Amerikan Nüfus Konseyi, Ame
rikan Barış Gönüllüleri Teşkilâtı, ÇARE Amerikan Yardım Kooperatifi, Fransa, Federal Almanya, İngiltere ve diğer bâzı hükümetlerdir. 

Bunlar arasında en geniş ölçüde UNİCEF ve Dünya Sağlık Teşkilâtından yardım sağlanmaktadır. 
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1971 yılında ,Dünya Sağlık Teşkilâtı 934 985 Dolar, UNIOEF 160 000 Dolar, tutarında teknik ve malzeme yardımında bulunmuştur'. 
Uluslararası kurumlara katılma payımız olarak 1971 yılında : Dünya Sağlık Teşkilâtına 237 004 Dolar; UNIOEF e 2 000 000 Tl. 
Milletlerarası Biyolojik Standardizasyon Cemiyetine 60 İsviçre Frangı, Avrupa Çocuk Felci ve Benzeri Hastalıklar Cemiyetine 10 000 Belçika 

Frangı, Avrupa Hıfzıssıhha Okulları Birliğine 100 Dolar; CAîiE ye 800 000 Tl. ödenmiştir. 
Uluslara naşı teşekküller ve hükümetler, yabancı memleketlerde staj ve öğrenim için 1971 yılında 65 hekim, hemşire ve sağlık memuru gibi 

sağlık personeli ile sosyal hizmetler personeline toplam 17 yıl 7 ay - gün süren burs vermiştir. 

3. Hıfzılssıhfaa Okulu çalışmaları : 
Hıfzıssıhha Okulu; Merkez Hıfzıssıhha müessesesi içinde, 1928 yılında ve 1267 sayılı Kanunla yer almış, 2 . 1 . 1941 gün ve 3959 sayılı Kanunla 

da değişik bir nitelik kazanmıştır. 1958 yılma kadar hekimler için kısa süreli geliştirme kursları yürüten bu okul; bu yıldan sonra, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının Bilimsel Araştırma Merkezi haline getirilme çabaları yanında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve diğer kurumların sağlık 
personeli yetiştiren yüksek okul, enstitü ve kolejleri ile tıp fakülteleri öğrencilerine ve sağlık hizmetlerinde görevli personele mezuniyet öncesi ve 
mezuniyet sonrası öğretim - eğitim programları yürütmekle, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına danışmanlık hizmeti görmektedir. 

Okulun bu nitelikleri sonucu, Halk Sağlığı Akademisine dönüştürülmesi için bri kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarı, bugüne kadar kanun
laşamamıştır. Son olarak, Sağlık Komisyonundan geçmiş Bütçe ve Plân Komisyonuna gelmiş vo- burada beklemektedir. 

1971 yılı ortalarında okulun yeniden ele alınarak reorganize edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu amaçla; Okul Çalışma Yönetmeliği değişti
rilmiş, yeniden örgütlenme ve görevlendirmeye gidilmiş, Hacettepe Üniversite, Çalışma Bakanlığı ve Ankara Tıp Fakültesi! ile protokolılar imza
lanarak iş ve güç birliği sağlanmıştır. 

Okulun Çalışma Yönergesi hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Mezuniyet sonrası öğretim - eğitim alanında ve 1972 yılında uygulanmak 
üzere halk sağlığı ve toplum hekimliği konularında; uzun süreli, hekimler için 3 uzmanlık kursu, yine hekimler için 6 adap
tasyon kursu ve diğer sağlık personeli için (i kısa süreli kurs ile 3 uluslararası kurs düzenlenmiştir. 

Araştırma programları hazırlanma dönemindedir. 1971 yılında; okulun öğretim - eğitim kadrosu, Sağlık ve Sosyal Yardım B'akanlığı 
yüksek okul, enstitü ve sağlık kolejleri öğrencilerine, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğlenci ve staj iye rlerinc, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Yüksek Hemşire Okulu ve Ev Ekonomisi Yüksek Okul Diyet Bölümü öğrencilerine, aynı üniversitenin Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Koleji Öğ
rencilerine, Ankara Tıp Fakültesi öğrenci ve staj i yerlerine ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sağlık Koleji öğrencilerine konularında dersler vermiş ve 
uygulamalar yaptırılmıştır. 

1971 yılında; mezuniyet sonrası öğretim - eğitim programlarında, Halk Sağlığı Uzmanlık kurslarına 8 hekim, Adaptasyon kurslarına 9 hekim 
ve 2 yüksek hemşire, yetiştirme kurslarına 27 yardımcı sağlık personeli katılmıştır. 

GTENTO çerçevesi dâhilinde köy çevre sağlığı kursu yapılmış ve buna İranlı 4 sağlık mühendisi katılmıştır. 
Tüberküloz savaş hizmetlerinin genel sağlık hizmetlerine entegrasyonu ar'aştrıması ile 1970 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplum 

Hekimliği Enstitüsü ile ortaklaşa yürütülen, kalb hastalık!an prevalâns araştırmasına devam edilmiştir. 
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4. Yüksek okullar çalışmaları : 
a) (Sosyal İHizmietler Akademisi : 
1961 yılında kurulmuş olan Sosyal Hizmetler Akademisi, sosyal hizmetler alanında çalışacak kalifiye personel yetiştirmektedir. 4 yıl süreli 

olan akademiye lise mezunu öğrenciler alınmaktadır. 1965 yılında 28, 1966 yılında 28, 1967 yılında 27, 1968 yılında 25, 1969 yılında 33, 1970 yı
lında 30, 1971 yılında da 24 mezun verilmiştir. Mezun olan sosyal hizımet mütehassısları kamu ve -gönüllü kuruluşlarda ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığında vazife görmektedir. 

b) FJorance Ni|g(htmg,ale Yüksek Hemşire Okulu : 
1961 yılında İstanlbul'da kurulmuş olan Florance Nightingale Yüksek Hemşire Okulu, sağlık okullarına meslek öğretmeni, idareci, sağlık kurumla

rına yüksek hemşire yetiştirmektedir. Lise ve sağlık koleji mezunu kız öğrenci alınır. Süresi 4 yıldır. Üniversite seviyesinde öğretim sağlar. 150 
öğrencisi vardır. 

Bu okulun geliştirilımesinde AID ile işjbirliği yapılmaktadır. 

c) ^Gr&Vher 'Nesilbe Sağlık Eiğitim Enstitüsü : 
1961 yılında Ankara'da kurulmuş olan Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü sağlık kolejleri ile köy ebe okullarına öğretmen ve yönetici 

yetiştirir. Yüksek öğretim yapmaktadır... 3 yıl sürelidir. Halen 114 öğrencisi vardır. 555 sayılı Kanuna göre bu okula ehe ve sağlık memurlarımın 
sahada 3 yıl başarı ile çalışmış olanları yarışıma sınavı ile alınmaktadır. 

d) Sağlık tdarelsi Yüksek Okulu (: 
1963 yılında Ankara'da kurulmuş olan Sağlık İdaresi Yüksek Okulu sağlık teşkilâtına sağlık idaresi elemanı yetiştirir. Süresi 4 yıldır. Oku

la lise mezunu kız ve erkek öğrenciler alınır. Halen 146 öğrencisi vardır. 

PERSONEL DURUMU VE YETİŞTİRİLMESİ 
1. Feırsoftııeıl durumu : 
a) iSağlık ve yardımcı sağlık personelinin kuramı hır itibariyle dağılımı ek 47 dedir. 
ıb) Hekimlerin iller itibariyle dağılımı ve illerde bir hekime düşen nüfus ek 48 dedir. 
<••)• Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığındaki sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kadro ve mevcutlarını gösteren tablo ek 49 dadır. 
d) Türkiye itibariyle sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kadro ve mevcutlarını gösteren tablo ek 50 dedir. 
e) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki mevcut yatakların işletilmesi için gereken kadrolara göre noksan olan mütehassıs sayıları ek 51 

dedir. (İki kadrolarım hesabında 5 OO'O kişiye bir ınıütelhassıs kriteri uygulanmıştır.) 
ıg) İhtiyaçların hesabında serbest tababet yapaü personel nazarı itibara alınmadan ve kamu kuruluşlarındaki tesislere göre hesabediidiğinde 

fazla veya noksan durumu ek 52 dedir. 
Bu taibioda ihtiyaçların fazla oluşunun sebebi serfbest tababet yapan hekim sayısının fazlalığından gelmektedir. Ayrıca serbest çalışanların, bü

yük bir kısmı 3 büyük ilde toplanımıştır. 
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h)| jlJızutı dönemdeki ihtiyaçların hesabında 'kullanılan kriterler nüfusa dayanmaktadır. Bu kriterler : 

750 kişiye 1 Hekim, 
1 500 kişiye 1 (Diş hekimi 
2 000 kişiye 1. Eczacı olarak girmekte ve böylece, 

Hekim kadrosu 46 700 
Diş hekimi 23 '300 
Eczacı 17 833 olmaktadır. 

Bu durumda serbest tababet yapanlar dâhil kadro mevcut ve ihtiyaç durumu şöyle olomaktadır. 

Kadro Mevcut İhtiyaç 

Hekim 46 700 45 85ı6 00 844 
Diş hekimi 23 300 -3 245 20 055 
Eczacı 17 833 3 011 14 822 

Yukardaki ihtiyaçlar bize açılacak fakülte1 sayısının çok olırnası hakkında bir fikir vermektedir. 
2. Perölonlel (öğretimi : 
Bakanlığumız personel öğretimi olarak sadece yardımcı sağdık personeli yetiştiren okullarla ilgili bulunmaktadır. 
a); Yüksek okul ve sağlık kolejleri durumu ek 53 ,tedir. 
b) iSağlık okulları durumu ek 54 tedir. 
c) iSağlık kolej ve okullarındaki öğreinci mevcudu ve 1972 - 1973 döneminde olacak öğrenci 'mevcudu ek 55 tedir. 
d) ıMezun olanlar sayısı ek 56 dadır. 
e). Okullardaki yeni kayıt ve öğrenci artışı ek 57 dedir. 

1971 YILI BÜTÇESİ VE YATIRIM LAKI 
1. Bütçe durumu : 
a) 1971 malî yılı Bütçesinde aylıklar, emekli kesenekleri ve tazminatlar birer lira olarak bütçeye gihmis ise ile yıl sonundaki fiilî sarfiyatlara 

göre bunların tutarı (1 114 856 000) lirayı bulmuştur. 
ıb) Yıl içinde fiyatlardaki büyük artış tedavi kuruımıları giderlerindeki ödenekleri kifayetsiz hale getirmiş ve (1 400 000) lirası nüfus plânla

ması ve donatım hizmetlerine aidolmak üzere tomlamı (54 150 000) lirayı bulan ek Ödenek temini edilmiştir; 
Böylece 1971 yılı bütçesindeki hizmet giderleri ı(387 060 361) liraya yükselmiş ve neticede Sağlık ve Sosyal Yardıim Bakanlığı Bütçesinin genel 

bütçedeki oranı % 4.82 olmuştur. 
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c) Bütçe ödenekleri 3 er aylık 4 kontenjan halinde verilmiş ve 1971 yılı Ocak ayında (1 780 410 770) liralık toplam bütçeden (4 640 422) 
lirası (% 026 oranında) bl-okcli kalmıştır. Bu blokenin çok küçük oranda olmasına rağmen genellikle işletme giderlerinden oluşu Bakanlığı halen 
bâzı konularda debloke talebine götürmektedir. 

d) Yıl içinde donatım hizmetlerinde çalışan işçilerin toplu sözleşme ile ücretlerinin artması nedeniyle (1 950 000) liralık bir ek ödenek ta
lebi Maliye Bakanlığımca karşılanımak üzeredir. 

e) Fiyat aıitışlarındaki yüksek oran eğitim hizmetlerine de tesir etmiş ve toplamı (2 825 000) lira olan diğer bir ek ödenek ihtiyacı da belir
miştir. Bu ödenekte Maliye Bakanlığınca Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

2. YaJtırım durumları : 
a) 1971 yılında 8 aylık yatırım tatbikatınım gerçekleşmesi % 80 civarındadır. Ancak sarfiyattaki bu yüksek orain sâri yatırımlardan gel

mektedir. Yeni yatırımlarda ihale sayısı fazla olmıa'mış/tır. Bunun genel sebebi proje hazırlıkları ve arsa temin edememe güçlüklerinden gelmiş
tir. 

b) 1071 yılı programından ilçelerdeki 50 yataklı küçük hastaneler Bakanlık teklifiyle çıkarılmıştır. Bunun sebebi mezkûr tesislerin rantabl 
işletilme imkânlarıinın olmamasıdır. Ayrıca arsa teminindeki güçlük ve proje bedellerinin büyük artış göstermesi nedeniyle aşağıdaki konular 
Yüksek Plânlama Kurulunca programdan çıkarılmıştır. 

Konu Sebepleri 

İzmir Rehabilitasyon. Merkezi Proje maliyeti arttığından 
İzim ir - Urla Kemik Hasit. Hastanesi İhalesi geciktiğinden 
İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi ıProje maliyeti arttığından 
Ankara - Altındağ Kreş ve Gündüz Bakımevi Arsası bulunmadığından 
İzmir Kreşi Gündüz Bakımevi Arsası bulunmadığından 
Adana Rulh Sağlığı Sitesi Proje maliyeti arttığından 
Van Tamirhanesi Arsası bulunmadığımdan 

c) 1971 yılı yatırımlarına ait tablolar. 
1. 1971 yılı yatırımları gerçekleşme özeti ek 58 dedir. 
2. 1971 yılı sonumda fizikî hedefler ve gerçekleşme duruımlları ek 59 dadır. 
3. Kalkınma plânına göre her yıl gerçekleş tirilecek hedefler ek 60 dadır. 
4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının her yıl gerçekleştirdiği hedefler ek 61 dedir. 
5. Fizikî hedeflerin külmlâtif gerçekleşme durumları ek 62 dedir. 
6. 1971 yılında ihale edilen konular ek 63 teldir. 
7. 1971 yılında ihale edilımiyen konular ek 64 tedir. 
8. 1971 yılı yatırımlarında harcamalar ek 65tedir. 
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9. 1971 yılında hizmete giren yeni tesis ve yataklar ek 66 dadır. 
10. 1971 yılı yatırımlarındaki konuların gerçekleşme durumları ek 67 dedir. 
İli, 1971 yılında öğretim ve sosyal hizmet tesisleri ek 68 dedir. 
'1(2. 1971 yılında koruyucu hekimlik tesisleri ek 09 dadır. 

1972 YILI BÜTÇESİ VE YATIRIMLAR 
1. Bütçıe dunumu : 
a) 1972 yılı bütçesi toplam olarak (2 349 850 830) lira olup 1971 yılma nazaran % 32 oranında (569 440 060) lira fazladır. Buna rağmen 

geçen yıl genel bütçedeki oran % 4.82 iken bu yıl % 4.67 dürmüştür. Bu bütçenin 147 milyon lirası yatırımlar sebebiyle Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesindedir. 

Atz edilen igtenlel duruma $öre : 
(Cari harcamalar : (2 056 108 828) lira olup 10171 yılına nazaran % 33J8 oranımda (5114 6'67 560) lira, 
Yatırım harcamaları ; (254 523 000) lira olup 1971 yılma nazaran % 25.46 oranımda (51 657 000) lira, 
ıSenmaye teşkili ve transfer harcamaları : (39 219 002) lira olup 1971 yılına nazaran % 8.63 oranında (3 115 500) lira fazla olmaktadır. 
Cari harcamalardaki % 33,3 artışın % 28 i personel giderlerinde % 5.2 diğer cari harcamalardadır. 
(İşletme giderlerindeki artış şüphesiz 1972 yılındaki fiyat artışlarını ancak karşılıyabilecek durun udadır. Bu sebeplte yeni hizmete girmesi muh

temel tesisler ancak yapılabilecek tasarruflar oranında veya ek ödenek imkânlariyle kısıtlı olarak realİKo edilebilecektir. 

Bu bütçenin muhtelif hizmetlere dağılimınatoakılırsa personel giderlerinin Bakanlık bütçesinde % 70 olduğu görülmektedir. Bu oran şüphesiz 
işletme giderleri aleyhinedir. 

Ib) 1972 yılı bütçesindeki ödeneklerim hizmetlere okm tesisi temenni iler kısmında gösterilmiştir. 
2. Yatırım duruimu : 
a) 1972 yılı yatırımları geçen yıla nazaran (61 657 000) lira fazladır. Bu fazlalık makina, teçhizat ve taşıt alımlarındaki artıştan gelmek

tedir. 
Ib) ,1972 yılı programına yeni yatırım olarak sadece Sivas ilinde 16 sağlık ocağı ve muhtelif illerde 301 sağlık evi, 2 sağlık koleji ve 2 sağ

lık okulu alınmıştır. İnşaat ödeneklerinin büyük bir kısmı sâri yatırımları biran evvel, bitirebilmek için alınmıştır. Bu sebeple teklif edilen yeni 
yatırımların büyük bir kısmı programa girememiştir, 

e) Bütçe ve yatırımlarla ilgili cetveller : 
1. 1972 yılı yatırımlarının illere dağılımı ek 70 'dedir. 
2. 1972 yılında hizımete girmesi muhtemel tesisler ek 71 dedir. 
ı3. 1972 yılı proıgramma teklif edilen yatırımlar ek 72 dedir. 
4. ,1972 yılı programına girmiyen yatırımlar ek 7:3 tedir. 
5. 1972 yılı bütçesinin 1971 yılı bütçesiyle mukayesesi, ek 74 tedir. 
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G. 1972 yıl- büteesi iein teklif r.lilen işletme üiderleri ile Maliye 1 »akanlığmea veri]'1:! i s r o 1 n ı«» gülerle: i •mukayesesi ek 75 tedir 
7. 1971 işletme üiderieri ile 1972 yılı isk-t nn- <<;ider!eri ^mukayesesi ek. 7 i.l «ladır. 
8. 19:*»; 5 - 197İ yıkarında, verilen yatır ım ödenekleri ile bunların. ^erevkleşme durulular ı ek 7 7dedir. 
i). 19(>;> - 1971 yıllarında. verilen inşaat ödenekleri ile bunların •j-erçekleşnıe dımi'mları ek 78 dedir. 

10. \':'n\'A - 197! yıkarında. verilen mnkina. teçhizat ve taşıl ödetn-kieri ile bunların <i-ereekk;sme duru.adnrı ek 7!) dad ı . . 
i l 
12 
l:] 
14 
j ;> 

10 
17 

ATuhl idi i' yıllardaki. Bakanlık biiteesiuin I.vvlet biikmsindeki oranları ek 80 dedir. 
lf!ii:; - 1971 yı l lar ındaki cari hareamalarm .mulıleliı' hizmei lere dağılımı ek >\ dedir. 
19tk! - 1971 yıkanandaki yat ı r ımlar ın muhtel i t lıizmıetlerde dağılıımı ek S2 iledir. 
HKkî - 1971 y ıkar ında Devlet bütçesinin artişbu ı ek 89 tedir. 
l:îN>.°, - 1971 y ıkar ında Sağbk ve Sosyal Yardımı l 'akamlığmın bütçe art ışları ek k4 tedir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1972 yık bütçesinin hizmetlere dağılımı ek 8ü tedir . 
Safl ık v>- Sosyal Yan i MU. Hakanlığının 1972 yılı bütçe.-dniü tedavi ediei ve koruyucu hekimlik hizmetlerin." dağılımı ek 8(5 dadır. 
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;A/1) CARÎ HAEOAMALAE 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe isıtemen Komisyonca Jc'a.'bııl edilen 
Madde Bölüm toplana Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 

11.440 Bakan ödeneği 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ 

D'KVLUT "M UMUİİLAUI. AVLi.KLAUl 
Kesim toplamı 

12.110 (.ienel idare aylıkları 
12.111 Sağlık ocakları aylıkları 
12.112 Vere/n savaş aylıkları 
12.113 Bulaşıcı hastalıklarla savaş ayakları 
12.114 Sıtma ile savaş aylıkları 
12.115 Trahomla savaş aylıkları 
12.116 Zührevi hastalıklarla savaş aylıkları 
12.147 Cüzamla, savaş aylıkları 
12.118 Nüfus plânlaması ve ana çocuk sağlığı ay

lıkları 
12.119 ITıi'zıssıhlıa Enstitüsü, aylıkları 
12.120 Sağlık okulları aylıkları 
12.121 Devlet hastaneleri aylıklar! 
12.122 Sağlık merkezleri aylıkları 
12.123 Doğum yo çocuk hakımevleri aylıkları 
12.124 Verem hastaneleri aylıkları 
12.125 Kuduz tedavi kurundan aylıklar; 

12 000 2 000 2 000 

20 

1 
1 

40 037 754 1 848 260 769 

1 324 097 025 

71 880 470 
189 482 334 
88 054- 335 
156 511 015 
103 149 363 
13 903 010 
4 369 6!4 
2 515 83* 

41 180 298 
10 8 Ki 391 
42 628 !)(;:".; 

378 345 647 
64 087 660 
31 514 182 
84 084 959 
.1 148 678 

1 324 097 925 

71 880 470 
189 482 534 
88 054 335 
150 511 015 
105 149 36:: 
"13 91)3 510 
4 509 614 
2 51T. 838 

41.-.180 1M)« 
16 8 16 391 
42 (528 963 
•'178 VA~) 647 
64 087 666 
31 5İ4 182 
84 081 959 
1 148 678 

1 647 560 769 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.350 Vakaca 1; yanlım? 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12,380 Sosyal sigortalar kummhın kest-rek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER YARDIMLAII 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILEKLARÎ 
Kesim toplamı 

32.410 'Fazla çalışma ücreti 
ffilZUR ÜCRETLERİ 

12.420 \hvM\v ücreti 
KONFERANS ÜCRETLERİ 

12.431 Il.ıfzıssıhha Okulu konferans ücreti 
12.432 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu kon

ferans ücreti 
12.433 Diğer okullar konferans ücreti 

(Konferans ücretleri1 lopumu • 19 001) 
DLRS GÖREVİ ÜCRETLERİ 

12.441 Sosyal. Hizmetler Akademisi ve Okulu 
ders ücreti 

12.442 Diğer sağlık okulları ders ücreti 
(Ders ücreti.-.ri toplunu : I 012 000) 
TAZMİNATLAR 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı 

— 1188 — 

1972 yılı için 
1971 öd«neğî Hükümetçe istenen Komisyonca, ika.bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Dölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

250 000 
1 

1 125 000 

i 
1 

98 904 

l 

200 000 
ISr» 373 700 

1 340 S2f> 

120 000 
1 

1 961 002 

1 

200 000 
185 373 700 

.1. 340 S25 

120 000 
1 

1 961 002 

1 

30 000 30 000 30 000 

1 1 1 

30 000 0 000 0 000 
38 000 13 000 03 000 

1 35 000 35 000 
1 1 877 000 1 877 000 

85 000 000 85 000 000 

file:///hvM/v
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.600 ödül 

ÖDENEKLHU 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
32.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.81G Yolluk karşılığı verilen tazminatlar 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.82L Müfettişle!' geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARl 
12.8o2 Kongre ve konferans yolluğu 
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 8 894 751) 

— 1189 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen Komisyonca kaîbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 

6 

785 

900 
300 

35 

000 

071 

000 
000 

720 
1 

000 

8 806 952 

900 000 
300 

17 

G 000 

000 

000 
1 

000 

82!) 500 900 000 

7 500 12 750 
45 000 45 000 

300 000 300 000 

8 

6 

928 

900 
300 

17 

000 

900 

12 
45 
420 

952 

000 
000 

000 
t 1 

000 

000 

750 
000 
000 

1.78 C00 100 000 100 000 
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Ödenoüin çeşidi 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm, toplamı 

L i ra Lira 

1972 yılı için 
.Hüküm ete Ö istenen Komisyonca kabul ediüieıı 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Li ra Lira 

/ / - Yvrt dışı yollukları 
YÖNETİM" YO L U K E ATM 
Yurt dişi i4'('(;i,-i görev yol luğu 75 000 
YabnınM u/manlar la yardımcıları y u r t dışı 
geyiei görev yolluğu J5 000 
DENETİM Y O L L U K L A R I 
Müfettişle!' y u r t dışı geeiei görev yol luğu 7 500 

Ö-f; RETİM Y t 'L i J 'KLA l i l 
Ynrt dışı siaj ve öğrenim yolluğu M5 000 
Yor t (hsi !<<illere ve, konferans yolluğu 50 250 
' Y o r t «SiNi yo l l uk la r ı top lamı : 2:İ2 201 ) 
ÖZEL İ İ İZMET Y O L L U K L A R I 

Kesim toplamı 10 961 750 

Yataklı k r r u m l a r geçiri görev yolluğu 47 500 
(/evre sağlığı ve bulaşırı hastalıklarla sa
vaş geçiri ırörov yolluğu 5 459 250 
Trahomla savaş geçiri görev yolluğu 105 000 
Zührevi hastalıklarla savaş geek-i görev 
yolluğu 75 000 
Sıtma- ile savaş geeiei görev yol luğu 750 000 
Veremle savaş geeiei görev yolluğu 4 312 500 
Ana ve eoeuk sağlığı ve nüfus plânlaması 
geçici görev yol luğu 187 500 
Sosyal hizmetler geçici görev .yolluğu 22 500 
İUizzamla. savaş geçici görev yol luğu 37 500 

tlO 

0 

40 
s . ) 

000 

400 

1 

800 
000 

9 804 350 

30 000 

0 925 500 
03 750 

25 500 
950 000 

4 259 000 

400 000 
25 000 
00 000 

]u;f uoo 

(i 400 

40 800 
85 000 

9 804 350 

30 000 

3 925 500 
03 750 

25 500 
950 000 

4 259 000 

4-00 000 
25 000 
00 000 

http://IIitkumet.ee


33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin cesidi 

12.920 Halk sağlığı eğitimi, sağlık müzeleri ve 
sağlık istatistikleri geçici görev yolluğu 

12.02î Donatını hizmetleri geçici görev yolluğu 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakaeak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Balu-e -liderleri 

— 1191 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kalbııl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 007 

250 
150 
150 
775 

' G70 

12 

501 

000 
000 
000 
000 
000 
1 

500 

140 
50 
206 
14 

000 
000 
000 
250 

50 250 50 000 50 000 
18 750 15 000 15 000 

5 716 576 5 274 001 5 274 001 

1 510 

200 
150 
100 
500 
550 

10 

001 

000 
000 
000 
000 
000 
1 

000 

1 510 

200 
150 
100 
500 
550 

10 

001 

000 
000 
000 
000 
000 
1 

000 

470 250 430 000 480 000 

125 000 125 000 
50 000 50 000 

300 000 300 000 
5 000 5 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

SAÜLIFv, ARAÇ, GKREO VE İLA O 
ALİ M LAK i V K Gl! VERLHR İ 

13.352 Hükümet tabipleri için alınacak tıp alet
leri ve, malzeme giderleri 

13.353 1202 sayılı Kanunun 10 neu maddesi tat
bik giderleri 

ULAŞTİRMA G İl)ERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Tosta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Tayıma giderleri 

TAŞIT İŞLETM K VE ONARMA Gİ DER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt, işletme ve onanım gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

— 1192 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe İsıt ensen Koınteyonıca kalbul edilen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplama 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

175 000 

9 500 

1 840 000 1 950 

700 
050 
600 

000 

500 

000 

000 
000 
000 

184 500 99 500 99 500 

440 000 
400 000 

1 000 000 

114 325 134 500 134 500 

90 000 

9 500 

1 950 000 

700 000 
650 000 
600 000 

S 075 7 500 7 500 

106 250 127 000 127 000 

1 100 000 1 100 000 1 .100 000 

74 823 832 66 460 203 67 160 203 



Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığı — 1193 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Madde Ödeneğin çeşidi Lira l i r a 

GENEL YÖNETIMLE ILGILI HIZMET 
GIDERLERI 

14.110 Hükümet konakları dışında oturan örgüt
lerin yangından korunma giderleri 20 000 

GÜ VENL İK (i İ DERLERİ 
Kesim toplamı 2 

14.:M1. O325 sayılı Kanunun 'A neü maddesinin 
v gerektirdiği giderler 1 
14..142 7126 sayılı Kanuna dayandarak çıkanları 

Tüzüğün 110 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 1 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 9 070 090 

.1.4.510 Kurs giderleri 150 000 
14.520 Burs giderleri i) 000 000 
14.540 Araştırımı ve inceleme giderleri 40 000 
.14.550 Shsj \'i- öğıviiiîH giderlrr; 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLKRt 
Kesim toplamı 65 733 830 

VER KM SAVAŞ GtDKRLERÎ 
14.711 Büro giderleri .1 900 000 
34.7.12 Ulaştırma giderleri 250 000 
14.71-1 Taşıt işletme ve onarma giderleri 987 500 
14.714 Kira bedeli 479 000 

1972 yılı icm 
HÜkümetço L-atenen Komisyonca kabul edlLen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

7 958 450 

19 50ü 
7 000 000 

20 500 
JS 450 

58 491 751 

2 100 000 
200 000 

1 587 500 
510 000 

10 000 10 000' 

9 

;} 

53 

•) 

1 

058 

19 
000 
20 
18 

091 

100 
200 
587 
540 

1 

45ö 

500' 
000 
f>00 
450 

751 

000 
000 
500 
000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeprr 

14.715 Giyim - kusa m alım ve gider ler i 
14.716 Malzeme alım ve giderleri 
14.739 Diğer al ımlar ve giderler i 

(Verem .savaş giderleri toplanıl : 11 633 000) 
RULASKT H A S T A L I K L A R L A SAVAR 
( İ ÎDERLKRÎ 

14.721 Büro giderleri 
14.722 Ulaştırma, giderleri 
14.723 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.724 Kira, bedeli 
14.725 Cıiyim - kuşam alım ve giderleri 
14.720 Malzeme alını ve giderleri 
14.720 Diğer alımlar ve giderleri 

i Bulaşırı hastalıklarla savaş giderleri top
lamı : 20 702 000) 
SİTMA İLE SAVAŞ G İ D E R L E R İ 

14.731 _!->üro giderleri 
14.732 Ulaşt ı rma giderleri 
14.733 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.734 Kira, bedeli 
14.735 (.tiyim. - kuşam ahin. ve giderleri 
14.730 Mal/eme alım ve giderleri 
14.739 Diğer alımlar ve giderleri 

Sunta ile savaş giderleri toplamı : 
12 465 000) 

TRAHOM i,A SAVAŞ (iİ1 >ERLKRÎ 
.14.741 Büro giderleri 
14.742 Ulaştırma giderleri 
14.743 Taşıt isletme ve onarına- giderleri 

— 1194 — 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

135 000 
4 700 000 

10 000 

1972 yılı için 
HiiküınetSee .üstıemiem. Komisyonca feaJbul edilen 
M a d d e Bölüm toplamı M a d d e Bölüm toplan» 
Lira Lira Lira Lira 

145 500 
6 990 000 

10 000 

145 500 
6 990 000 

10 000 

250 000 
250 000 
828 000 
40 000 
50 000 
050 000 
25 000 

1 140 000 
482 500 

1 500 000 
50 000 
50 000 

7 544 500 
25 000 

1 140 000 
482 500 

1 500 000 
50 000 
50 000 

17 544 500 
25 000 

1 v Kin 000 
37i; 000 

1 997 500 
1 550 000 

m ooo 
2 S00 000 
200 000 

1 000 000 
540 000 

3 153 000 
1 *00 000 
177 000 

5 095 000 
20ü 000 

1 000 000 
540 000 

3 153 000 
1 800 000 
177 000 

5 595 000 
200 000 

440 000 
40 000 
201 450 

70 000 
40 000 
225 000 

70 000 
40 000 
225 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Öden eğin çeşidi 

14.744 Kira. bedeli 
14.745 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.74(5 Malzeme alsın ve giderleri 
14.747 Yiyeeek ah m ve giderleri 
14.749 Diğer alımlar ve giderleri 

CTrahomhı savaş giderleri kipinin! : 
:ı ooı :»OL 

ZÜHREVİ HAs'l'AIVfîvkARLA SAVAŞ 
GİDKRLIOIÎÎ 

14.751 Büro giderimi 
11.752 l'hısi li'üia l ide r le r i 

— 1195 — 

1972 yılı için 
1971 ödenfiğî Hükümetçe ktenten Komisyemea katbıı! edilerı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 

;'°.'' 
li) 
000 
IS 7 5 

ıS 

00ü 
000 
000 
001» 
030 

100 
25 
(H 
ioü 
• )i ) 

150 
1 / , 

OO0 
000 
000 
ooo 
ooo 

323 000 323 (H.K* 

30 000 30 000 
m i ooo ol!. ooo 

1 .1. 
5 000 5 000 

!•> 000 75 001» 
40 000 10 00e 
50 000 50 000 

Î00 000 100 000 
10 OOM O) 000 

!o noo o i i'i'iı'. 

2 0 OOis v).;, (jfiii •_>;, /;j;n 
i 10 500 130 OO1' ]::iı m.e> 
00 00;; (JO ()f!|. (;;, {)(.,) 
10 000 10 OUO jO 00i-

100 000 J40 000 140 0:;< 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi 

14.75)4 Kira bedeli 
14795 Giyim - .kuşam alna. ve giderleri 
14.790 Malzeme alım ve giderleri 
14799 Diğer alımlar ve giderleri 

(Muayene ve tedavi evleri' gide ileri top
lamı : 880 000) 
KURUM GİDERLERİ 

OKULLAE GİDERLERİ Kesim toplamı 

SAĞLİK OKULLARI VE SAĞLIK KO
LEJLERİ GİDERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.222 Ulaştırma giderleri 
15.223 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.224 Kira bedeli 
15.225 Giyim - kuşam a]mı ve giderleri 
15.22(> Malzeme alını ve giderleri 
15.227 Yiyecek alını ve giderleri 
15.229 Diğer alımlar ve giderleri 

;'Sağlık okulları ve sağlık kolejleri gider
leri toplamı : 80 25(1 500) 
GEVHER NESİBE SAĞLİK EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ, SAĞLİK İDARESİ YÜK
SEK OKULU VE PLORANCE NİGHTİN-
GALE YÜKSEK GEMŞÎRE OKULU Gİ
DERLERİ 

15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 

— 1197 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî 

Madde Bölüm 
Lira 

125 000 
10 000 

125 000 
10 000 

26 976 851 

5 000 (KH) 
155 000 
249 900 
205 500 

5 000 000 
500 000 

12 500 000 
2 000 000 

toplamı 
Lira 

243 069 051 

Hükümet e e 
Madde B 
Lira 

125 000 
8 500 

127 500 
8 500 

31 299 500 

G 100 000 
155 000 
390 000 
202 500 

6 000 000 
500 000 

14 909 000 
2 000 000 

istenen 
lölüm toplamı 

Lira 

325 450 853 

Komisyonca fealbul 'edilen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira 

125 000 
8 500 

127 500 
8 500 

31 299 500 

0 L00 000 
155 000 
890 000 
202 500 

(i 000 000 
500 000 

14 909 000 
2 000 000 

lira 

325 450 853 

800 000 215 000 215 000 
15 000 6 000 6 000 



Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 1198 

Madde Ödeneğin çeşidi 

15.283 
15.284 
15.285 
15.286 
15.287 
15.289 

Taşıt isletme ve onarma gideri eri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Gcvlı er Nesi be Sağlık Eğitim Enstitüsü, 
Sağlık İdaresi Yüksek Okulu ve FJoraııee 
Nightingale Yüksek Hemşire Okulu gider
leri toplamı : 705 500) 
SOSYAL HİZMETLER AKADEMİSİ VE 
OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Kira. bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
!)iğer alimini' ve giderleri 
(Sosyal Hizmetler Akademisi ve ' 'kulu 
giderleri lopumu : 007 500: 

EĞİTİM KURUMLARİ GÎİMCİLERİ 
Kesim toplamı 

HALK SAĞLIĞI EĞİTİM YE SAĞLIK 
MÜZELERİ GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 

15.291 
15.292 
15 293 

0 
15.295 
15.290 
15.299 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm 
Lira L 

17 000 
145 P00 
90 000 
50 000 
230 000 
100 000 

topla mı 
ira 

Hü'kiinıeteı 
Madde 
Lira 

26 000 
145 000 
71 500 
20 000 
145 000 
77 000 

235 000 
25 000 
22 950 
00 500 

1 
20 000 
50 000 

397 050 

1972 yılı için 
e e istemen Komisyonca kalbııl edilDen 
Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira 

200 
25 
30 

'i 

3i» 
40 

000 
000 
000 

50u 
000 
00'") 

290 000 
10 000 

241 000 

105 000 
16 500 

26 000 
145 000 

71 500 
20 000 

145 000 
77 000 

200 
25 
;!0 

7 

40 

000 
000 
000 

500 

000 

241 000 

135 000 
16 500 
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33 — Sağlık ve Sosyal Yard ım Bakanl ığ ı 

Bölüm Madde ödeneğ in çeşidi 

15.527 Yiyecek alım ve p i d e d e n 
15.529 Diğer al ımlar ve gider] e fi 

(Bağlık merkezi giderleri toplamı : 
10 57:î 000) 

DOĞUM V L ÇOCUK BAKİM KVLELlt 
(İt I >E ULU Uf 

15.5u 1 Büro giderler i 
15.582 Ulaştırma giderleri 
(5.538 Taşd işletme ve oımrııiü giderleri 
15.534 Kira bedeli 
45.505 Oîiyim - kusanı, alım ve giderler; 
15.580 Malzeme alım ve giderlei'i 
1.5.587 Yiyeeek alîm ve giderleri 
15.58!) !)i«Yr al ımlar ve giderleri 

f Doğum. ^i• -ocak I^kım <•-• îeri u5e-'7--4 
Omken : 14 214 000; 
VUIİKM M \F .TAN.!<: ! J ' , ' ]Rİ nh>!<diOERİ 

i5.541 Büro giderleri 
15.542 UlusUrum .•.'İdeHerİ 
',5.548 Taşd imletme ve oimrmn giOe' !er> 
15.544 Kira nodH; 
15.545 Oiiyim - kuyun a.hm '-<:•• giderleri 
15.540 Malzeme rOm ve giderleri 
15.547 Yiyerek alım ve giderleri 
15.54!) Diğer alımlar ve giderleri 

(Verem hastaneler i giderleri toplam < : 
47 010 025) 

— 1200 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

1972 yılı için 
Hi ikümelee istenen Komisyonca kaimi edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
L i ra Lira Lira Lira 

(î 840 000 
100 000 

0 000 000 
.100 000 

0 000 000 
100 000 

8 000 000 
î40 000 
47 000 

228 000 
150 000 

2 500 000 
4 300 000 

121 000 

4 000 000 
200 00c 

58 000 
223 000 
150 000 

4 000 000 
5 500 000 

121 000 

4 000 000 
200 000 
50 000 

228 000 
150 000 

4 000 000 
5 500 00u 

OM 000 

7 000 000 
250 000 
10S 050 
ii'o ooo 
405 000 

fj 70o ooo 
17 703 000 

4>2 00(ı 

!0 000 00o 
000 000 
300 Ooo 
120 025 
500 OOO 

01- OOO OOO 
24. 000 000 

400 000 

0 000 014 i 
000 Ooo 
800 000 
120 025 
500 00" 

4 000 Onu 
1 ı;0o ooO 

0)0 OM'M» 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KUDUZ TEDAVİ KURUMLARI GİDER
LERİ 

0 Büro giderleri 
0 Ulaştırma giderleri 
0 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
0 Malzeme alım ve giderleri 
0 Yiyecek alım ve giderleri 
0 Diğer alımlar ve giderleri' 

(Kuduz tedavi kurumları giderleri top
lamı : 
SOSYAL HİZMETLER KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.561 Büro giderleri 
15.562 Ulaştırma giderleri 
15.563 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.565 Giyim - kuşam 'alım ve giderleri 
15.566 Malzeme alım ve giderleri 
15.567 Yiyecek alım ve giderleri 
15.569 Diğer alımlar ve giderleri 

(Sosyal hizmetler kurumları giderleri 
toplamı : 1 623 500) 
AKIL VE RUH HASTALIK I .AKI HAS
TANELERİ GİDERİ ;LR İ 

15.571 Büro giderleri 
15.572 Ulaştırma giderleri 
15.573 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.575 Giyim - kuşam alım ve giderleri 

— 1201 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe Memem Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

80 000 
9 500 
5 500 

20 000 
105 000 
95 000 

893 000 365 000 365 000 
60 000 28 500 28 500 
20 400 25 000 25 000 
35 000 25 000 25 00ü 

500 000 50 000 50 000 
034 000 1 100 000 1 100 000 
35 000 30 000 30 000 

850 000 3 000 000 3 000 000 
40 000 60 000 60 000 
55 250 68 500 68 500 

100 000 136 000 136 000 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 1203 — 

Madde 

15.626 
15.629 

15.631 
15.632 
15.6.33 
15.635 
15.636 
15.639 

15.641 
15.642 
15.643 
15.645 
15.646 
15.649 

15.651 
15.652 
15.653 
15.655 
15.656 

Ödeneğin çeşidi 

1971 
Madde 
Lira 

ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira 

1972 yılı içim 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edafen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve merkezi 
giderleri toplamı : 333 502) 
SITMA ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Sıtma Enstitüsü giderleri toplamı : 

52 000) 
TRAHOM ENSTİTÜSÜ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
(Trahom Enstitüsü giderleri toplamı : 

41. 500) 
HIFZISSIHHA OKULU GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 

1 
000 

15 000 
4 700 
15 300 
1 880 
20 000 
1 880 

15 000 
7 144 
5 950 
2 679 
28 200 
4 465 

150 000 
10 000 
60 350 
20 000 
30 000 

1 
1 000 

15 000 
4 700 
15 300 
1 000 
15 000 
1 000 

15 000 
7 500 
5 500 
2 500 
10 000 
1 000 

130 000 
15 000 
60 000 
17 000 
30 000 

1 
000 

15 000 
4 700 
15 300 
1 000 
15 000 
1 000 

15 000 
7 500 
5 500 
2 500 
10 000 
1 000 

130 000 
15 000 
60 000 
17 000 
30 000 



33 —• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödenenin cesidi 

15.657 Yiyecek alını ve giderleri 
15.659 Diğer alımlar ve giderleri 

(ITıt'zjssılılıa Okulu giderleri toplanıı : 
257 001) 

16.000 Ç E Ş I T L I G I D E R L E R 

Î Ş E V L E R İ V E I Ş Y E R I , E R I G I D E R 
L E R I Kesim toplamı 

MERKEZ TAMİR ATELYELERİ Gİ
DERLERİ 

1.6.121 Büro giderleri 
16.122 Ulaştırma giderleri 
16.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.124 Kira bedeli 
16.125 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
1.6.126 Malzeme alım ve giderleri 
16.1.29 Diğer alımlar ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

ULUSLARARASİ YURT İÇİ TOPLAN
TILARI GİDERLERİ 

16.410 Yurt iei toplantıları giderleri 
16.419 Türkiye'de toplanacak uluslararası kongre 

ve seminerler giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

— 120i — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 

350 
40 
106 

25 
000 
10 

000 
000 
250 

1 1 
000 
000 
000 

27 500 1 1 
5 000 5 000 5 000 

9 900 902 10 651 002 10 651 002 

4 531 251 4 498 501 4 498 501 

4 

325 
60 
106 

o 
000 
5 

000 
000 
250 

1 I 
250 
000 
000 

4 

325 
60 
106 

2 
000 
5 

000 
000 
250 

1 
250 
000 
000 

295 000 247 500 417 500 

00 000 80 000 250 000 

100 000 100 000 100 000 

135 000 67 500 67 500 



Sağlık ve Socyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

1G.7J i Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16. "U0 Bina onarımı 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

16.000 GEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1205 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

30 000 
1 

44 650 

000 000 

74 651 70 001 70 001 

5 

30 000 

40 

835 

1 
000 

000 5 

30 

40 

665 

000 
1 

000 

000 

12 000 12 000 12 000 

40 037 754 1 648 260 769 1 647 560 769 
5 716 576 5 274 001 5 274 001 
74 823 832 66 460 203 67 160 203 
243 069 051 325 450 853 325 450 853 
9 900 902 10 651 002 10 651 002 

373 560 115 2 056 108 828 2 056 108 828 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1206 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı içi» 
Hükümetçe istenen Kamâsyoai'ca feaibul edal/en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

0 Etüt ve proje giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
SAĞLIK OKULLARI İNŞAATI 

0 Yapı,tesis giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
22.886 Büyük onarını giderleri 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
0 Yapı,tesis giderleri 

(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine) 
22.912 Büyük onarını giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

305 000 

32 394 000' 

900 000 

8 350 000 

23 144 000 

305 000 

52 245 000 

1 000 000 

43 

6 

800 000 

465 

980 

000 

000 

800 000 

6 980 000 

7 780 000 

18 180 000 54 473 000 52 973 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL HİZMETLER SEKTÖRÜ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK OKULLARI 
23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.812 Taşıt alımları 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HALK SAĞLIĞI, YATAKLI TEDAVİ 
KURUMLARI DEPO VE TAMİRHANE
LER 

23.911 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.912 Taşıt alımları 

21.000 ETÜT VE PROJE (IİLERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 1207 — 

1972 yılı için 
1971 ödemeği: Hükümetçe istemen Komisyonca kabul eddflîen: 

Madde Böftim toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 250 000 
2 000 000 

1 930 000 1 360 000 1 360 000 

1 750 000 1 200 000 1 200 000 
180 000 160 000 .160 000 

16 250 000 53 113 000 51 613 000 

32 394 000 

18 180 000 

41 000 000 
12 113 000 

305 000 

52 245 000 

54 473 000 

41 000 000 
10 613 000 

0 

7 780 000 

52 973 000 

50 574 000 107 023 000 60 753 000 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1208 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Rolüm Madde ödeneğin ee.sidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

o2.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli o 150 000 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
:54.G10 Amerikan ÇARE Teşkilâtı tarafından ya

pılan ilâve gıda yardım dolayısiyle Tür
kiye'de yapacakları her türlü giderleri 
karşılamak ü/ere ÇARE'in Merkez Ban
kasındaki hesabına, 800 000 

ULUSLARARASI TEŞ EKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

.'54.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 6 003 500 

3 150 000 

6 803 500 

(i 044 000 

800 000 

7 5)25 000 

6 044 000 

8 725 000 

G 044 000 

800 000 

7 925 000 

6 044 000 

8 725 000 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 25 000 000 22 450 001 24 400 001 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çes 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

Kesim toplamı 

35.710 Memurların öğle yemeğine yardım 
(Memurlar Yardımlaşma Sandığına öde
nir.) 

35.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara yardımlar 
35.760 Türkiye ulusal ve bilûmum verem savaşı 

derneklerine yardım 
35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 

6972 sayılı Kanun gereğince birliklere 
yapılacak yardımlar 

0 Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve benzeri 
teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki da
ğıtım Başbakan ve Sağlık Bakanı tara
fından müştereken yapılır.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu teşebbüslerine olan geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

— 1209 — 

1972 yılı için 
1971-ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Külüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

22 000 001 

7 000 000 

15 000 000 

22 

7 

15 

450 001 

450 

000 

000 

000 
1 

000 

000 

24 400 001 

450 000 
1 

7 000 000 

16 950 000 

3 000 000 

1 150 001 

1 
1 150 000 

1 150 001 

2 000 001 
t 

1 
2 000 000 

2 000 001 

2 000 001 

1 
2 000 000 

2 000 001 



33 — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı — 1210 — 

1972 yılı için 
1971 ödemeği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edileni 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam Madde Bölüm toptamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

32.000 KAMUI.AŞTIRMA VE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 3 150 000 6 044 000 6 044 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 6 803 500 8 725 000 8 725 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 25 000 001 22 450 001 24 400 001 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 1 150 001 2 000 001 2 000 001 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 36 103 502 39 219 002 41 169 002 
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31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Rapor 
T.B.MJM. Bütçe jKanma Kıoımilsıyonfiı 'Başkanlığına 

Giriş : 
1972 Malî yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçe tasarısı, zaman ve imkan ölçüsünde incelenmiş, durum, işbu rakorla, özetlenerek yüksek komisyonun 

tetkiklerine arz etliMmiştir. 
Bütçe raporları hakkında inmhitıranm, genel esaslarına uygum olarak Bavınıdıriık Bakanlığının mezkûr bütçe tasarısı; 
A) ıKAiırukış ve gönenleri, hizmetlerinin niteliği ve gerçekleştirme iımkâniıarı. 
B) Büzıın etlenin gcllişmesi ve ileriki yıllara ait programı ve tasavvurlar. 
C) Kalkınma Plânında yer alan yatırımların soyri, bu!güıı/kü dunumu ve transferler. 
D) 1971 malî yı'h Bütçe uygulaması. 
E) 1972 malî yılı Bütçe teklif vo hedefleri, 
F) Dilcik ve genel düşünceler, 

den ibaret, altı holümde ele allınımıştır. 
A) Kuruluş Ve görevlerdi, 'hiamstlerinin niteliği ve g-erçeklıeştirimıe imkânları '•: 
.1. Kuruluş ve görevleri, hizmetleninin niteliği : 
3G11 sayılı Nafia Vekâleti Teşkilât ve vazifelerine dair kanun ve; 5539 ve 5307 sayılı kanunlarla, Bayındırlık Bakanlığınım v;e Bakanlığa 

bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet 'kapısıamı yurdun tüını ulaştınma faaliyetlerinin altyapısını teşkil eden 'Karayolları, Demiryolları, 
limanlar ve Hava Meydandan ile Devlet ve diğer Ikamu h izim etlerin e adlt binıaların yapılması olarak il leürtıil e/bilir. Bu hizan etlerin niıl'Ciliği, kalkınma. 
(plânlarının muhtelif seifetü ricaline dağıtılmış oılaraık, ekonoımik ve sosyal alanlardaki 'kalık inim anın 1 eme'; ini (Altyapısını) teşkil etmesidir. 

2. Hizmetleri g-eırçeıklleştiriîie imkânları : 
Bakanlığın teşkilât ve kadro tluru.rn.ii büyük ibir özdük gösterin ektedir. Anaigörevıi tam.amiyk' teknik bir mahiyet arz eden i »aikauL.de camiaısm-

da 2 181 mühendis, mimar, teikuiker ve teknisyen çalışım aktadır. Bakanlığın bütün personeli işçiler hariç 3 009 kişidir. 
Bakanlık Bütç'esii ile çalıştırdığı eıleıman sayısı ımuıkayose edildiği zaman. Bakanlığın Bilhassa teknik kadrodan diğer kumuluslara kıyasla öneım-

li nisbette fazla randıman aıldığı gürülıni'ektedıir. 
Kalkınma plânının yrliılk programlılarında yatırımların. gittikçe artması muvacehesinde yeteri kadar mühendis lominiultle yatıriinıeı kuruluş

ların mâruz kaldıkları '.müşkülât gün gcıçtikçe' artmaktadır. x\ntan yatırım h i zımetl erinin kaliteli olarak ve zamanı utla ilkımailıi mevcut telknik por-
ısonel gücünün yatırımla.rla, orantılı olarak artmaısına kati olarak ihtiyaç güstorm ektedir. 

Hal böyle iken, kamu sektöründe her sene teknik kadro, nispî de olsa eksilmektedir. iv anı u 'söktü rüudem özel sektöre veya memleket dışına 
'giden müilıeııdis ve mimarlar, yetişmiş ve kendilerinden, en çok randıman alınacak seviyeye gelmiş ol anlardır. 

11u durum karşısında Bakanlık kadro taleplerinin en küçük bir kesinti yapılım atlan kabulü şnı-t 'görülmektedir. 
Şüphesiz esas gaye Bayındırlık hizmetlerini, daha tesirli ve daha ekonomik şekilde yerine getirmektir. Bayındırlık Bakanlığı, bünyesini bu 

hedefle uygun olarak yeniden, organize etmektedir. 

http://tluru.rn.ii
http://�aikauL.de
http://la.nl
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Bunun için; 
a) İnşaat projelerinin öngörülen sürelerde, kaıtıtâ daha evvel hazırlanmasını mümkün kılacak ıbir iş akışı ve organizasyonu. 
ıb) Projelenin en ekonomik şekilde gerç^kleşjm esine ait iyi bir plânlama ve kontrolü, 
•c) Projelerin tetkiki safhasında gayeyi toımiin edecek kuvvetli teknik potansiyel temini, gibi hususlar üzerinde. Bakanlıkça önemle ; 

maıkltadır. 
B) Hizmetlerin gelişnlesi ve ileriki yıllara ait program, ve tasavvurlar : 
1. Hizmetlerin gelişmesi : 
Bayındırlık Bakanlığının, niteliğini yukarda belirttiğimiz hizmetkuıinin 1967 yılında/n itibaren olan gelişmesi aşağıda'ki tabloda sunulmıı 

Bütçe yılı t A/1) Cari (A/2) Y'atırım (A/3) Transfer Toplamı 

1967 Bütçesi : 
Bayındırlık Bak. 22 047 776 85ü 849 066 13 810 501 892 707 343 
Karayolları G. Mil. 336 2(57 730 917 000 000 97 728 390 i 350 996 120 

Toplam 2 243 703 469 

1988 Bütçesi : 
Bayındırlık Bak. 22 047 557 962 707 070 15 890 501 999 645 128 
Karavollan (!. Md. 351 816 215 1 091 000 000 136 137 195 1 578 '954 009 

Toplam 2 578 599 137 

1989 Bütçesi : 
Bayındırlıık Bak. 22 718 092 1. 5-52 653 089 35 635 505 1 611. 006 086 
Karavollarf (l. XI d. 470 000 254 1 268 850 000 150 464 994 1 889 315 248 

Toplam 3 500 321 934 
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Bütçe yılı 

1370 Bütçesi : 
Bıayındıtflık Bak. 
Karayolları G. Md. 

1971 Bütçesi : 
Bayındırlık BaJk. 
Karavolları (1. Md. 

— 1214 

(A/ l ) Cari (A/2) Yatırım (A/3) Transfer Toplamı 

22 502 517 1 421 012 589 
459 925 165 1 478 63,1 364 

43 685 503 1 487 200 609 
297 264 490 2 235 '821 019 

Toplam 3 723 021 628 

6 354 518 1 908 072 000 
558 042 085 1 545 000 000 

59 525 004 1 973 951 523 
319 656 670 2 422 698 755 

Toplam 4 396 650 278 

1972 bütçe teklifi (Diğier bütçelerden yapılacak traaısferler Ihariç) 
Bayındırlık Bak. 130 834 805 1 409 722 084 36 453 451 1 577 010 290 
Karayolları G. MM. 571 263 457 1 597 000 000 230 282 188 2 398 545 (J45 

Toplam 3 975 555 935 

Yukarda .gösterilen rakamlarda 1967 - 1971 yılları için diğer bütçelerden yapılan transl'eırler ile ek ödenekler dâhil ediknişıtir. 
1972 yılı içinde diğer Bakanlık ve idareler 'bütçelerinden Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine taknüben (825 000 000) Tl. transfer edileceği tahmin 

edilirse Bakanlığın 1972 yılı Bütçesi yaklaşık olarak (4 800 000 000) Tl. na baliğ olacaktır. 

2. — Bakanlığın ilerki yıllara ait program ve tasavvurları : 

Herki yıllara ait program ve tasavvurlar; 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ulaştırma altyapı yatı rıml arının devamı ile Üçüncü Beş Yıllık Plânda zorunlu »örülen ulaştırma 

altyapı yatırıra hacmi esas alıinmış ve diğer Devlet ve kamu hizmetlerine ait bilcümle bina inşaatının Bayındırlık Bakanlığınca yürütülmesi prensip 
olarak kabul edilmiştir. 

Kuruluş ve özel kanunlarla sorumluluğuna verilen karayolu, demiryolu, limanlar, hava alanları ve tesislerini kapsıyan ulaştırma sistemi altyapı
larımın günün ve geleceğin ihtiyaçlarını en ekonomik ve sosyal kalkınma lıedeflerine âzami ölçülerde yaklaşılmasına imkân verecek nitelik ve nice
likte yapılmasını sağlamak ve bunlara ait uzun süreli yatırını plânlarını etüt ve araştırmalara ve ilgili kuruluşların görüş ve işbirliğine dayanarak 
hazırlamak, Bakanlığın Ulaştırma altyapı yatırım politikasının temel ilkelerini ve amacını teşkil eder. 
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Şu hususu burada önemle belirtmek isteriz ki, memleketimizin ulaştırma altyapısı plân ve programını tasarlıyan, icra eden ve 125 seneden beri 
bu hizmeti basan ile yürütmüş olan Bayındırlık Bakanlığı, bugün de ulaştırma altyapı politikasını -memleket realitelerini göz önünde tutarak en son 
bilimsel ve teknik esaslara göre yürütmektedir. 

a) Demiryolları : 
Geçen yıl raporunda da zikredildiği gibi yurdumuzun Batı - Doğu ve Güney - Kuzey anabağlantılarmm modern demiryolu yapımı ve işletmesi il

keleri içerisinde sağlanması, komşu memleketlerle bağlantılarının kurulması ve demiryolu ulaşımında medeni dünyanın eriştiği yüksek sürat ve em
niyetin demii'yoliari!mi:zm gelişmesinde jön verici faktörler olduğu göz önünde tutularak; İstanbul Ankara arasını 450 Em. ve 5,50 saate indirmekte 
olan Arifiye - Escnkent hattının ilk plânda ele alınması öngörülmektedir. Esasen Arifiye - Esenkent hattı ile ilgili fizibilite çalışmalarına başlanıl
mış bulunmaktadır. Bu hususta İngiliz teknik yardımından istifade edilmesi için İngiltere Hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır. Bu işle görevlen
dirilen İngiliz Müşavir Firması ile temaslara ol . 12 . 1971 tarihimle başlanacaktır. Etütler için gerekli uçak ve helikopterler Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığından temin edilmiştir. Etütlere 1972 yılımla başlanacaktır. 

Diğer taraftan demiryolu inşaatı ile ilgili ray, travers ve bağlantı malzemesinin tamamının yurt içinde yapılması, tasarlanan en önemli konular
dan biridir. 

1972 yılı içinde Tecer - Kangal demiryolu inşaatı ele alınmaikla standartlar yönünden Batı - Doğu demiryolu irtibatında önemli bir aşamaya baş
lanılmış olunacaktır. Ayrıca (Söğütlü Çeşme) istasyon tesisleri İstanbul büyük nâzım plânı çalışmaları çerçevesinde 1972 programına alınmış bu
lunmaktadır'. 

b) Kıyı tesisleri : 
Bu konudaki tasavvurlar; sahillerimizi teçhiz edecek balılcçı limanları, turistik limanlar, barınma ve çekek yerleri, iskeleler, köy iskeleleri, balık

çı liman ve barınaklarının komşu denizci milletler' seviyesine ulaştırılması üzerinde toplanmıştır. Bu alanda sahillerimizde yapılmakta olan etütlere 
yoğun Mı- şekilde devam edilmektedir. Mevcut ve yapılmakta olan limanların gerekli ekipmanla: donatılmasına devam edilmesi öngörülen işlerden
dir. 

Ayrıca; kapasitesi üzerinde çalışma zorunluluğunda kalından İstanbul ve Jzmir (Alsaneak) limanları, tevsiinin ilk plânda ele alınması öngörül-
me'ktedir. 

c) Hava Meydanları : 
Hava meydanları modern havacılığın inkişafına paralel olaraik, büyük bir süratle gelişen hava trafiği ve uça'k tipleri nedeniyle bilhassa işçi ve 

turist yolcu sayısındaki artıştan dolayı büyük önem kazanmıştır. İstanbul'dan geçen uluslararası hava t naf iğinin başka memleketlere kayması 
tehlikesi karşısında büyük bir hamle ile ele alman Yeşilköy Hava Alanı ve tesisleri inşası programa, göre ilerlemekte ve master plân çalışması ik
mal edilmiş bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen şartlar muvacehesinde Yeşilköy Hava Limanının gelişen ihtiyaca yalnız başına kâfi gelemiyeeeği-
ni çok evvel göz önüne alan Bakanlık, yurdun muhtelifi bölgelerine kütle nakliyatı yapan, büyük ve modern uçakların emniyetle inip kalkabileceği 
muhtelif meydanların projeleri üzerinde durmuştur. Diğer taraftan, önümüzdeki senelerde halen inşaatına başlanmış olan Gaziantep meydanı ile 
master plânı çalışmaları yapılmakta olan, Antalya meydanına da devam edilecek ilâveten Muğla civarında bir hava meydanı inşaatına 1972 yılı için
de başlanacaktır. . Ayrıca Adana, İzmir, Samsun, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Malatya hava meydanları için master plân ve fizibilite etütleri yapıla
cak, mevcut meydanların LCN değerleri tâyin edilecıe'ktir. 
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Bu faaliyetle re paralel olarak akaryakıt tüketiminin süratle artması neticesi; akaryakıtın karayolları vasıtalariyle naklinin tehlikeli olduğu ve 
rantabl olmadığı bölgelerde üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine a'kaıyakıtuı borularla (pipeline) na'kli hususunda da ilgili bakanlıklar ile 
işbirliği halinde çalışmaya devamı edilmekte olup bu konuda bir fizibilite raporu hazırlanmış bulunmaktadır. Malî portesi 150 milyon Tl. sidir. 

NATO hava meydanlarından sivil maksatla kullanılanlar Sivas, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Kayseri, İzmir (Çiğli), Antalya, Bandırana ve Ba
lıkesir hava meydanlarıdır. 

Bu meydanların sivil maksatlarla kullanılmasına devanı olunması memleket gerçekle»"i bakımından zaruri görülmektedir. 
d) Yapı vıe imar işleıri : 
Bayındırlık Biaikianilığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinıce yürütü'lnıekte olan Devlet binaları, Kalkınma plânlıarı ve yıllık programlarla, devamlı 

bir artış gösteranelktedir. 
1 nei Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemine dâhil bulunan, 1963 - 1967 yıl'ları tıraşında', Devlet biniaılaın yatırımı için, toplam olarak 2 mil

yar 248 milyon liralık yatırım yapilnuaısına ka rşılık, 1972 yılı da dâhil okluğu halde, 11 nei Byş Yıllık Ka'lkınıma Plânı döneminde yapılacak 
bina inşaatı yatırımı, (5) milyar (566) milyon liraya baliğ olmaktadır. Yatırımlarda görülen bu alkışlarla birlikte, Yapı ve İmar İşleri Kefe
liğine tevdi o'lunan görevlerde de, yıldan yıla deviaııılı bir artış meydana gelmiştir. Yapı ve'İmu/r İşleri Reisil.iğinin, doğrudan doğruya yeni 
yatırım teklif etaniyen, fakat yatırımcı dairelerini bina inşaat proigraımil arını uygulayan bir kuruluş olması sebebiyle, teşkilâtının dıa, bünye 
ve kuruluş bakımından!, teknik niteliğinin, gelişen, iş bacımınla göre ayarlanmadı gerekmektedir. 

Bu teşkilâtta 'da teknik hizmetleri yürütecek mühendis, ınimıar gibi kaliteli teknik e'leni anların, bilhassa Doğu illerinde temininde 
güçlük çekilmiş ve yeteri kadar' eleman temin olunamamıştır. 

Üstelik Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girnreisımi m/ültoakıp, halen.1 ihtiyaçıa kâfi gelmiyeriı teknik elemanların da, teşkilâttan ay
rılma1 teımayülünda oldukları müşahede edilmiştir. 

0)1 IKalkıntmıa Plâımndla yeir alDaııı yaftınmllia ran stfyıtö ve fcuigiiııM duruımu ve transferlstr : 
Yıaftunimülaır : 
Bakanlıkça kalkınma plânıma uygun olarak ele alınan yatırımlara, bütçe imkânları dâhilinde devanı edilmektedir. 
la) DemiıryoiJİİJarı inşaatı : 
Birimci Beş Yıllık Kalkın'ma Pil ânına dâhil bulunan : 
ı(lebze - Arifiye çift hattı 
Tatvan - Van İran hudut hattı 
Oelbeiei - Kaytaış çift battı 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut İnattı ve 
Keban ve Tabtalköprü 'barajları ve1 İskenderun 3 n'cü Demir Çelik Tesisleri sebebiyle yapılan demiryolu varyantları yapımı ile Samsun Ba

kır Kompleksi ve suni gülbre tesisleri iltisak h aitti aşağıdaki ıseyri gösteTimektedir. 
(1) Gebze - Arifiye Çift Hattı, : 

Beş kışını hailimde inşası düşünülen ve tamamı 86-7 .Em. olan bu hattın 14 Km. tik kısım1 inşaatı pozu (Ray döşemesi) ile birlikte tamam-
lanmıştılr. 
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İzmit şıehri içersine rastlayan 4 neü kısım inşaatı haricinde diğer i be kısım üzerinde inşaat devanı etmektedir. 
Projeni™ tamamı 1972 yılında bitirilmiş olacaktır. 
(2) Tatvan - Van - İran hudut hattı : 
Proje; 118.7 Kın. lik demiryolu, Tatvan ve Yan tVri li.mmnlıaı:-] ve tren fer il erimleri müteşekkildir. 
Poz d atfı i l demi'.yolu inşaatı bitirileirek id et meye arı İm işitir. 
Kez>a Tatvan ve Van teri limanları da ikma 1 edilmiştir. Ara. istasyonların inşaatı devam etmektedir. 
(3) Cebeci - Kay aş çift hattı s 
İşletmeye açılmıştır. 
(4)1 Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hattı : 
67.9 Km. lik bu hattın altyapı inşaatına üç 'kısım İndinde devam edilmiş ve işi e t mey t3; a <: diniştir. Bu hafta da noksan kalan istSayon bi

naları 1972 yılında tamamlanacaktır. 
(5) KebanDemiryolu Varyantı : 
48.0 Km. lik Keban demiryolu varyantı inşa atının 1 nci kısmı 1909 yılında, poz yapımına hazır hale getirilmiştir. 2 nci kısım inşaatına 

1971 yılında da devam edilmiştir. 
Hattın tamam], pozu ile birlikte 1972 yılında, bitirilmiş olacaktı?'. 
((>)'! Tahtıaköprü Demiryolu Varyantı : 
21 Km. lik İslâhiye . Tahtaköprü Barajı demiryolu varyantı inşaatına bu yıl içinde de deva m(dihniştir. 
Hatifin taınamı pozu ile birlikte 1972 yıiınd a bitiri'lımişolacaktır. 
(7)! Yakacık - Sarı seki Demiryolu Varyantı : 
İskenderun o ncü Demir Çelik Tenisleri için 10 kın- lik Yakacık - Sarıseki Demiryolu Varyantı inşaatına devam edilerek i'kraial edilmiştir. 
(8)1 .Samsun Baki)- Kompleksi ve suni gübre tesisleri için demiryolu bağlantısı inşaatı, devam et inekte o lup , 1972 yılında ikmal edilecektir. 

b) Liiman, barınak ve iskelelter inşaatı : 
1) Limaııüa'r : 
Pirinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına dâhil bulunan Bandırma ve Antalya limanları inşaatlarına, bu yıl içinde de devam edilmiştir. 
Bandırma Limanı 1978 yılında ve Antalya Limanı 1972 yılında bitirilecektir. 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı dön em i mi e yeni iş ol/arak ele- alınan Sirkeci - Sarayburnu rıhtım tevsii, Akçaabat isktel esi, Gemlik ve 

Erdek barınakları inşaatlarına, yine Jklnei Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yeni iş olarak ele alınan Tekirdağ betonarme1 iskelesi 
ife Marmara Adaşa Saraylar Köyü mermer ih rae iskele ve yanaşma yerleri inşaatlarına, keza İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, dönemin
de yeni iş olarak ele alınan Derince Limanı rıhtım tevsiatı, İskenderun Mendireği, Samsun Limanının sanayi limanı olarak tevsii ve Hospa 
rıhtım tevkii ve akaryakıt iskelesi ile Idiğer kuruluşlar adına yapılan İskenderun Payas Limanı inşaatı ile Zonguldak Limanının Kuzey Men
direği onanını inşaatlarına devtanı eUilmiştlir. 

(2) İBaMöçı limanları : 
1965 yılı sonunda ve1 196G yılı başlarında ihalesi yapılan ve deniz ulaşımında emniyeti, küçük kıyı merkezleri arananda mal mübadeJİesini 
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ve balıkçı teknelerinin her türlü hava şartları altında-' banının ala H M sağlıyacak olan halikı;! limanlarının yapınına .1971 yılı içindede de
vam edilmiştir. 

Bunlarda'nı Faksa, Marmara Adası, Finike, Ku'tnkapı, İğneaida. ve Şile balıkçı barınakları h i Nimete ^sokulmuştur. 
İmroz, Ruıııelifenteri, Rize, Ereğli (Bozba ne), Trabzon .İskei'iyv - İnici r linranı) inşaatı devam ederek 1971 sonunda i-km-al edilmiş olacak

tır. 
Karaburun balıkçı Jmuininin, inşa1 edileve ği mahallin deniz tmisleri yönünden özel durumu baS'ebiri e, projelinin tadil edilmek suretiyle 

yeniden ele aiımmaisı gerekmiştir. Bu nedenle 1971 sıralı yılı «onuna kaAkır yeniden ilıo.le,si yapılarak inşasına, devasın edilecektir. 
Ördü - Kışkaönü ve Zonguldak - Tekken nü barınma yerleri i.nşaa;tla?rıııa: deva:m edilmekte olup 1972 yılımla lamla ödenmiş di adaklardır. 

($) Tuiri&tiik liımanlllar •: 
Turistik limanılıar i'l'k deta 19(>8 vikııda ele a lutmrşlardır. 
Kuşadası anaturizm limanı inşaatına de\ia;ıu edilmektedir- 197d yılında bitirilmiş olacaktır, 
ıBodruın tuıfetik ya'naşınıa yari ikmal edilmiştir. 
'MJaıtmlaıra Adası turistik yanaşma yeri inşaatına devanı edilmekte olup 107- vdınkia bitirilmiş OÜM-aktır. 
İteltanbul turizm, barınak ve tesisleri meyanında ihaleısi yalptlam. Büyükakhı, banmağının inşaatına -ı!eva>m edibnajetekiir, :lf57d yı-lmkla bitirilmiş 

olacaktır. 
(4) Tuzla Tersanesi altyapı iusaai! : 
İnşa/atına başlanmış olup. 197.'» yılında ikmal edi I iniş olacaktır. 

c) Hava meyıdanllaırı : 
'Greeen yıl raporunda da söylendiği gibi Birinci Beş Yıllık Kalkınmı,a Plânı, hava trafiğinin plân döneminde yıllık % 15,4 bir hızla .artmasını ön

gördüğünden ve mevcut ialanlann kapasitesinin ihtiyaçtan fazla olduğunu kabul ettiğinden, yeni kapasite yaratıcı yatırımlara ihtiyaç görülme
miş, 'ancak başlanmış işlerin taraıamlanması ve gerekli -donatım yatırımlarının yapılması öngörülmüş, maalesef hava uLaştmmın yan faydaları üze
rinde durulmamıştır. 

Bu dönemde daha ziyade başlanmış işlerin tamamlanması ve gerekli donatım yatırımları ele alınmıştır. 
Turizm ve hava ulaşımının daha önemle ele alındığı İkinci 'Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci dilimi olan 19ÖS yılında programlanan, 
1. Yeşilköy Hava Linuiinı, 
2. Gaziantep Hava Alanı, 
3. îmroz Hava Alanı, 
İnşaatlarına 1971 ydundıa da -devam, edilmiş, Yeşilköy Hava Limanında bilhassa işçi trafiği yönünden geçici tedbirler (eharter terminalleri 

âışi) alınması zoırusnlu olmuştur. 
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d) Yapı ve imar işleri : 
Kalkınma Plânında yer alan, Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bina inşaatı, yapı ve imar işleri reisliğince yürütülmektedir. Bu meyanda 

Tarım Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne ait hizmet ve tarım tesisleri binaları, Sağlık ve İSosyal Yardım Baikanlığına ait 
sağlık tesisleri ve hizmet binaları, Karadeniz Teknik vo Atatürk üniversiteleri ile Millî Eğitim Bakanlığına ait eğitim tesisleri, Adalet, Maliye, Güm
rük ve Tekel, Dışişleri, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarına ait hizmet ve idare binaları, -Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğüne ait spor tesisleri, Tekel Genel (Müdürlüğüne ait çay fabrikaları. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ait hizmet binaları, E t ve Balık Ku
rumu Genel Müdürlüğüne ait E t Kombinaları ve Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurt binalan inşaatı ile, illerdeki tekmil şehir ve köy 
ilkokullarının yapımı zikredilebilir. 

1971 yılı yatırım programına dâhil olup, yukarda, sayılan idare ve kuruluşlara ait yatırımlarda, fizikî gerçekleşme yönünden, son iki yılda oldu
ğu gibi °/c 98 - 99 değerlerine ulaşılacaktır. 

Bu yıl programa ilâveten ilkbahar aylarında Burdur ve Bingöl il ve çevrelerinde husule gelen depremden hasar gören Devlet yapılarının tah
kim ve onarımı ile yeniden yapılmaları konusu ele alınmıştır. Bu binalar için (14) milyon liralık munzam Ödenek alınmıştır. 

Burdur da : 55 adet muhtelif Hükümet konağı, ortaokul, ilkokul gibi Devlet binası onarımı ile 19 adet ilkokulun, ve ayrıca «E» tipi ceza evi 
ile Devlet, hastanesinin yeniden yaptırılması ele alınmıştır. 

Bingöl'de : 31 adet Devlet yapısında, esaslı onanın ve tahkim işi ile 10G köy ve şehir ilkokulu onarımı ele alınmış, 20 köy ilkokulunuıı yeniden 
yaptırılması, 50 yataklı geçici hastane ve ayrıca yeni bir Devlet hastanesi, köy ebe okulunun yıkılan pavyon kısmının yeniden yaptırılması gibi 
önemli binaların yapımı da ele alınmıştır. 

D) 1971 malî yılı Bütçe uygfulamaısı : 
1. öari Ihaâ caırıalar! : 
Sondaj sureti ile yapılan incelemelerde, 1971 malî yılı Bütçe harcamalarında tasarruf zihniyeti ilo hareket edildiği ve malî yılın son aylarında 

vâki ödenek harcamalarının da bölüm ve maddelere uygun olarak cereyan ettiği anlaşılmıştır. 
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2. Yaitınm, harcamaları : 
Kalkınma plâmnda yıci' alan yatırımların geçin Is yıllardaki seyri ve bugünkü durumlar (C) bölümünde laf silen arz edilmiş hulunmıaıktadır. 

Bu yatırımlar için 1971 bütçesinde ayrılan ödenek ve İm ödeneklerin 15 . 12 . 1.971 tariihindöki sari' durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

(1 000) Tl. 
15.12.1971de 

1971 yılı İhale 15.12.1971'e fizikî gev-
Aiidolduğu kısımlar ödeneği İş adedi edilen iş kadar Kart*, çekleşme % 

I - Dcminjollar 

Etüt - Proje 1 500 
Yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri 164 170 
'Malana, teçhizat •alımı -ve onarımları 3 330 
Varyantlar 29 082 

1 
— • 

— • 

124 
142 8(51 
3 157 
10 343 

8 
87 
95 
5G 

Toplam 198 082 8 1 162. 485 82 

II - Limanlar : 
Barınaklar ve, İskeleler, balıkçı, liman
ları, turistik limanlar, tuzla tersanesi 
altyapısı : 
Etüt - Proje 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makina, teçhiza'l alımı ve onarımları 
Diğer müesseseler yatırın ilan 

Toplam 269 857 39 7 163 345 61 

III - Hava meydanları : 

•Etüt - Proje 
Yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri 
Makina teçhizat alını ve onaomıları 

Toplam 89 200 5 1 50 461 57 

2 700 
182 583 
22 220 
62 354 

— 
37 
— • 

•o 

— • 

7 
— • 

— 

1 403 
99 422 
12 G34 
49 880 

52 
54 
57 
80 

87 
1 

50 
500 
650 

21 
50 062 

378 

42 
57 
23 
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IV - Devlet ve diğer ikama (tanelilerine ait binalar : 

Yapı ve İmar İsleri Reisliği tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar için, 1971 yılında konulan Ödenek ve .15 . 12 . 1971 tarihinde sağlanan fizikî 
gerçekleşme nisbetleri, sektörler itibariyle, aşağıda belirtilmiştir. 

(1 OOO Tl.) 
1971 15.12.1971 Gerçekleşme 

Sektörü Ödeneği İş adedi Sarfiyatı {'%) si 

'Tarım 
Crida sanayii 
ıDeıi kösele 
Deniz ulaştırma, 
Haberi eş n ı e (Ulaştırma) 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Harita - Tapu 
İdare binaları 
tleııel idare 

Toplam 

26 632 
56 815 

3 000 
322 
800 

3 100 
12 012 

907 473 
201 750 

1 247 
89 649 
36 904 

1 339 704 

75 
21 
2 
o 

4 
1 

64 
919 
348 

15 
134 

77 

1 663 

23 
39 
2 

5 
798 
173 

76 

170 
770 
490 
290 
544 
682 
405 
532 
505 
923 
202 

26 202 

1 147 715 

87 
70 
83 
90 
68 
22 
45 
88 
86 
74 
85 
71 

86 

3, (Sermaye teşkili Ve transferler : 
1971 malî yılı (Bütçesinde (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünde bulunan (59 525 001) liranın yıl içinde bütçeye uygun 

olarak sarf edilmekte olduğu öğrenilmiştir. 

S ) 1972 malî yılı Bütçe, teklif ve hedefleri : 

I - Cari harcamaları : 
•Bayındırlık Bakanlığı 1972 malî yılı (A/ l ) - Cari harcamalar bölümündeki ödenek tutarı (130 834 805) liradır. 
1972 yılı Bütçesinin hazırlanması ile ilgili olarak Başbakanlığın 8 . 7 . 1971 gün ve 27/202 - 5386 sayılı tamimindeki esaslara âzami derecede 

riayet edilmiş ve 'Devlet Memurları 'Kanunu gereğince teknik personel de dâhil olmak üzere bakanlıkta çalışan Devlet mamurlarının tüm ücretleri 
de bu bölüme ithal edilmiştir. Devlet memurları aylıkları olarak bölüm toplamı (124 063 302) Tl. dır. Diğer yönetimle ilgili giderler toplamı ise 
(6 771 503) liradan ibaret bulunmaktadır. 
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II - Yatırım harcamaları : 
1. Demiryolu inşaatı1 : 
1972 yılı 'Bütçesinde demiryolları inşaatı için tefrik olunan ödenek 

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
İşçi ücretleri 
Makina, Ter*, ve taşıt alımları ve büyük ona. 

Devanı eden işlerden : 
Gebze - Arifiye çift hattı 
Tatvan - Van - İran hudut hattı bina işleri. 
Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hu. hattı bina iş. 
Keban Demiryolu varyantı 
Tahtaköprü demiryolu varyantı 
Samsun Gelen ten demiryolu İltisak hattı inşaatı 
b i'tirilmis olacaktır. 

Tl. 

:] 000 000 
149 500 000 
12 500 000 

5 000 000 

170 000 000 dır. 

1972 yılımda 
1972 yılında 
J. 972 yılında 
1972 yılında 
1972 yılında 
1972 yılında 

2. liînanlaa*, (barınaklar ve iskeleler inşaatta : 
1972 yılı Bütçesinde limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı için tefrik olunan ödenek 

Tl. 

Etüt ve proje giderleri' 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
İşçi ücretleri! 
Makina, Tec. ve Ta. alımları ve büyük ona. 
İşçi ücretleri ı 

Olmak üzere ceman 
Devam, eden büyük işlerden : 
{Bandırma, Limanı inşaatı 
Antalya Limanı inşaatı 
bitirilmiş olacaktır. 

2 000 000 
91 500 000 
12 500 000 
11 000 000 

8 500 000 

125 500 000 dır. 

1978 yılında, 
1972 yılında 
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ıDerinec limanı rıhtım, tevsiatı inşaatı 1971 malî yılı sonuna kadar ihale edilmiş olacaktır. 
1972 yılı yatırım programında yeni iş olarak ele ialman Akdamar - Gevaş (Van) .iskeleleri, Avsa Adası Türkeli Köyü vapur iskelesi inşaaıtlıa-

rına 1972 yılında başlanacak: ve programa göre bitirilmiş olacaktır. 
3. Balıkçı limanları : 
Balıkçı limanları inşaatı için, 1972 yılı yatırım .giderleri (23 910 000) lira olarak derpiş olunmuştur. 
1972 yılı programında ORumelifeneri (Balıkçı barınağı ilâve tesisleri ile (Eefken balıkçı barınağı inşaatı öngörülmüştür. 
Balıkçı limanları inşaatı için 1972 yılı yatırım giderleri : 

Tl. 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 18 210 000 
İşçi ücretleri 2 700 000 
Atakina, Tee. alımları ve büvük onarımları 3 000 000 

Olmak üzere ceman 23 910 000 dır. 
4. Turistik limanlar : 
Turistik limanlar inşaatı için, 1972 yatırım giderleri (6 750 000) Tl. olarak derpiş olunmuştur. 
1972 yılı programında yeni turistik liman in.sa.asi olarak Marmaris turizm yanaşma yeri inşası öngörülmüş olup, 1973 yılında ikmal edilmiş ola 

«saktır. 
Turistik limanlar inşaatı için 1972 yılı yatırım giderleri : 

Tl. 

Etüt ve proje giderleri 250 000 
Yapı. tesis ve büyük onarım, giderleri 5 050 000 
İsçi ücretleri 850 000 

Olmak üzere ceman 6 750 000 dır. 
5. Tuzla tersanesi altyapı inşaaitı : 
Tuzla tersanesi altyapı inşaatı için, 1972 yılı ödeneği (24 500 000) Tl. olarak derpiş olunmuştur. Şöylcki 

Tl. 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 21 050 000 
İşçi ücretleri 3 450 000 

Olmak üzere ceman 24 500 000 dır. 

http://in.sa.asi
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6. Sahil tahkimatları : 
Çayeli ve Ardeşen sahil tahkimatlaıı içioı 1972 yılında (5 737 000) Tl. lık hareama öngörülmüştür. 
Bıı iki işin 1972 yılında bitirilmesiyle bu iki sahil kasabamız deniz tahribatından kurtarılımş buluna caiktır. 

7. Havaalanı : 
Sivil hava meydanları ve tesisleri inşaatı iedın, 1972 yılı Bütçesi yatırım teklifi (167 000 000) liradır. Bu ödenekle 1972 yılı yatırını programına 

göre (aşağıdaki işler yapılacaktır. 
a) Devamı ©den işler : 

b) Yeni işleri 

*SL 

Yeşilköy İTa.va Limanı inşaatı 84 200 000 
Gaziantep Hava Alanı inşaatı 8 000 000 
T. 11. Y. tesisleri 34 000 000 
Yan Hava, •Akım inşaatı 1:5 100 000 
İzmir Hava Alanı elektrik işleri 1 200 000 
A nl a lya Hava Alanı inşaatı 2 000 000 

Toplam 142 500 000 

Utiit - Proje 4 500 000 
Novakısı itmam 500 000 
İşçi ücretleri 4 500 000 
Muğla Hava Alanı inşaatı 15 000 000 

Toplam 
Genel toplam 

24 500 000 
167 000 000 
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4 500 000 
136 700 000 
8 300 000 
600 000 

150 000 000 
2, — Turizm sektöründen : 

Yapı tesis büyük onarını giderleri olmak üzere 17 000 000 

Genel toplanı 187 000 000 dır. 

8, Devlet ve d iğe r k a m u hizmetlerine ai t bina inşaa t la r ı : 
B ina inşaat lar ın ı Bayınd ı r l ık Bakanl ığ ına yap t ı ran yatırımcı bakanl ık ve kuru lus la ru ı fealkumıa planuıa dâhil ya t ı r ımlar ın ı Bayınd ı r l ık Bakanl ı 

ğı ilıale e tmekte ve bu ya t ı r ımlar ın 1972 y ı lma sarı olanların ödenekleri de Bayınd ı r l ık Bakanlığı Yapı ve 'İmar İşleri Reisliği bütçesinde ye r 
a lmaktad ı r . 

107! ve (.laka önceki y ıkarda ihale edilen v VM'2 yıkna sâri bulunan bina inşaatları arasındaki ikram kal-aebıgum ail Kai.s ili Zirai Araş
tırma i'k.ıst i; ikai, ibinu-ü; A r a d ı k Araştırma .l-ier il iisii, IbynrbakU' Zirai A r a s t a m a Enstit üsü. "içe: i b r a - ibda:- Araştırma M er-ve-a. Adana Tavuk
çuluk Araş Ye klanlar::; Ibkye Mri'kıv.i. I'k'/iîe'a.u Hayvan ikram: Ankara - t a l ik Virüs jâ bor .u 'a :* r . Mllâ/ag Hayvan kr:;ii 'i hd-nya Kreğli Zoo
tekni .Araştırma' Enst i tüsü. T aıssed i - kkabşkem-k Y a i rkıe" ••k:;kl d;-; kiark- :k Malatya Y a e i k a : ' -medk lak.ee : a va ri, a ; ı ; a '"--̂ ;1 '-••' Kumkale inek-
ll.a.m-vi y ü k s e k e m r ' l e n e n i r \ e i s e e e • a ,'• : e <l';!îd.;i"i ^ ı - v e p a z a r ı , O r d u \"e : b e - e e V - e - k M e ' > k ; e ' e k K i M i İ m l . . L â b o -

vo 1.')72 yıli;;ı!:ı. j aı insisin ki- ikmal rbila-akı anlaşılmışı ir. 

» a c a g ı : 
danda rmr subay v<- astsubay lo jmanlar ından: A* m ülkede' /e.-:aald inşaatları ika .Vakara, i k a - h a . a k i s a y n a e a r a m a Kapik ,k- ve i t a b u r erüm-

.rük lojmanlarının. yapanımı devanı ediba-eği. 
Ikğilim. sektörüne dâlıü ; 
lavaırum. Ata tü rk rn ivers i tes in iu Ziraa t Tekmihi.il \a km rka:. .- ık-k. işletme. i a kültesi. Z h n k ki kir mumir. . üka-a-i e,kak. sitı- v e b a n \e saha 

tan / i mi. merkebi teshin sakıma tesisleri, tebrikin mınirah gibi t a s a ve binaların yapımına devam edileceği ve bu üniver.siUmin. geliştirme progra-
mma dâhil, raülıeudislik, mimarl ık okulu, dişçilik, laborant, teknisyen ve hemşire okulu, işletme takubesh temel bibunb'r ikıikül'tesi. gı'nlui önom'ıii yenli t>e-
siMıeııin dio projalerirüiın lıamtkaiMicağı, 

B u n a göre hava a lanlar ı bütçe teklifi : 
1, — TJlaşıtn*ma sektöründen : 

E t ü t ve proje giderler i 
Yapı tesis ve büyük onar ım giderleri 
İşçi ü er etleri1 

Makiua teçhizat alımı ve onar ımlar ı 

file:///m-eiim-r
http://lak.ee
http://Tekmihi.il
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Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde : Makiııa elektrik fakülteleri, akademi merkez inşaatı, sosyal ve spor tesisleri, yer bilimleri, öğre
tim üye lojmanları, ile merkezi teshin yol ve sana tanzimi, ağaçlandırma işleri yapımına devanı edileceği ve tıp fakültesi projesinin yaptırılacağı, 

Yatılı fbölge jofculları ive {ilkokullar : 
Geçen yıllar ihale edilen Eruh, İmranlı, Viranşehir, Beytüşşebap ve Yüksekova Yatılı Bölge 'okullarının, Ankara Sakatlar Okulu, Eskişehir 

Sağırlar Okulu, İstanbul Körler Okulunun ikmal edileceği, Oelikhan, Genç, Nizip, Bayburt, Arpaçay, Pazarcık, Eski Malatya, Güımüşane, Baskil, 
Kelkit, Şiran, Yay]adağı, Maraş, Hafik, Suşehri, Artova, Bozova ve Başkale Yatılı Bölge okulları yapımına devam olunacağı anlaşılmıştır. 

iŞelhir ve köy ilkokulları yapımına Devlet Bütçesinden yapılacak yardım miktarı 1972 yılı teklif bütçelerinde (238 841 000) lira olarak göste
rilmiştir. Bu ödanek Bayındırlık Bakanlığınca, J972 yılı programına göre illerdeki ilkokul yapıımna harcanacaktır. Fakat bu miktar illerin ihti
yacını tanı olarak karşılıyamıyacaktır. zira; özel idare bütçelerinin kifayetsizliği sebebiyle ilkokullar idari hizmetlerinde çalışan personele ait, 
(î57 sayılı 'Personel Kanununun, getirdiği malî külfet karşıkınamamakta ve iller, yapım ödeneklerinin büyük hir kısmım bu maksada tahsis etmekte
dir. Netice olarak programda öngörülen.' derslik sayıları gerçekleştirileni emektedir. 

1972 yılında ortaokullar, liseler, ve kolejlerle pansiyon binaları yapımı program ve bütçede; önemli miktarlara ulaşmıştır. 1971 yılından ve 
daha önceki yıllardan ihale edilen ve 1972 yılma sâri bulunan 119 mahaldeki ortaokul ve liseler ikmal edilince. 1 8f>(> derslik kazanılacak, ayrıca 
1 800 kişilik de pansiyon yapılmış olacaktır. 

Meslekî teknik öğretim yapıları : 
Bu sektörde kız sanat, erkek sanat enstitüleri, Ticaret liseleri, meslekî teknik yüksek (iğretini eğitini aııaçlfeırı, 'insan gücü eğitLnvh'imiaflarc yapı

mı yer .almıştır. 1972yi'lınldıa. buseiktüıno dâhil 70 bina inşaatının yapımına devanı edileceği anlaşılmıştır. 
Öğretmen 'okulları ve eğitim enstitüleri : 
19:89 yılında, ihale edilen Sakarya, Kastamonu. Rize, Afyon, iva-rs.Burd.ur, Giresun ve Erzurum öğretmen okulları yapımına devam edilip ikmal 

edileceği, Ankara Gazi. Eğitini Beden Eğitimi. İstanbul, İzmir, Trabzon Eğitim Enstitüleri ile Siirt, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Çankırı, Elâzığ, Er
zincan, Muş, Manisa - Demirci Öğretmen okulları yapımına devam olunacağı anlaşılmıştır. 

Diğer <eğitim yapıları : 
T! mahaldeki imam - bati]) okuhı, ("i mahaldeki kül üpha.ne. C> mahaldeki halk eğitimi merkezi. Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 5 mahaldeki 

boş zamanlan değerlenıilrme ve kamı]) tesisleri Güze] Sanatlar Genel: Müdürlüğüne ait resim ve heykel, galerileri. Gazel Sanatlar Akademisi tadil 
ve onarımı. Emniyet Genel .Müdürlüğüne ait polis eğitini sitesi, gibi önemli bina inşaatlarına devanı olunacaktır. 

Tarım ve (sapık okulları : 
Tarım meslek okullarından geçen yıllar yapımına, başlatılan Giresun, Denizli, Afyon, Er/Airaun, Tokat, İsparta, Muğla, Kars, Samsun, Burdur, 

Siirt, Ordu, Aydın, Konya, Çanakkale, Adıyaman, UrJ'a tarım okullarının yapımına devam edilerek ikmal; edileceği, 
Sağlık okullarından : Bitlis, Manisa, Zonguldak, Amasya, Bolu, İçel, Kastamonu, Nevşehir, Tekirdağ, Tokat, Erzincan, Yozgat sağlık okul

ları yapımının da devam olunacağı anlaşılmıştır. 

Spor tesisleri (faaliyeti : 
'Stadyum, spor salonu, gi'bi tesisleri yapımı üç yıl önce Beden Teıibiye'si Genel Müdürlü günden, Bayındırlık Bakanlığına devredilmişti. Geçen hu: 

•üç yıl içinde, eskiden haşlatılan ve bilhassa içinde İzmir - IlaTkapmar spor tesisleri de bulunan yapıların ikmaline çadışı'lmış, bütçeden verilen öde»-

http://iva-rs.Burd.ur
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netler öncelikle bu bkıaların ikmaline harcanmıştır. Ayrıca, Spor - Toto gelirlerinden temin edilen r e Bayındırlık Bakanlığı Büitiçe&ine aktarılacak: 
munzam ödenekle de programa yeni girecek 54 mahaldeki spor tesislerinin yapımına detvam olunacağı anlaşılmıştır. 

Sağlık sektörüne dâhil yapılar,: 
Yapımı devam eden sağlık sektörüne dâilıil Diyarbakır, Ordu, Trafbzou, Bolu - Düzce, Van, Elâzığ, Samsun, Oöğüs haftalıkları h ast anele rinin, 

Beykoz Doğumevi, Kaistamonu Doğumevi, Elîbistan, Artvin, Corum, Erzurum, Düzce, Devrek, Boğa.zlıyaıı, G-eyve, Osmancık, Eskişehir, Kırklareli 
devlet hastanelerinin yapımına devam edilerek ikmal edileceği, Çorum, Yozgat, Diyanbaikır, Sinop, Devlet hastanelerine, İstanibul, İzmir Sağlık Si
teleri, Eğridiı- Kemilk Hastalıkları Hastanesi. Yatidebağı Prevaaıltorvumu, Erzurum Tıp Fakültesi Hastanesi, Refik Saydam Hıifzısısılhlha Enstitüsü, 
Ankara, izmir İhtiyarlık Bakım Yurdu inşaatlarına devanı olunacağı anlaşılmıştır. 

îdare ye genel idare sektörüne idâhil yapılar : 
Erzurum, Eskişehir Çocuk ceza evleri. İstanbul Adlî Tıp, İsparta, Traibzon, Ordu, Gaziantep, Ağrı, Bartın, Kastamonu ceza evlerinin yapımı

na levam olunacağı, Millî İstihbarat Teşkilâtına ait bina inşaatları. Dışişleri Bakanlığı ek 'binası, De rektör, Haibur gümrük binaları, Ankara Danış
tay Başkanlığı, İstanhul Defterdarlığı, Edirne, Artvin, Bitlis, Kars Merkez Hükümet 'konakları ile liG muhtelif mahaldeki ilçe hükümet konak
ları yapımına T3 m'aihaldeki jandarma bölge karargâhı, komutanlık ve kışla, inşaatına devam olunacağı .anlaşılmıştır. 

Gıda ve imalât 'sanayiine idâMl yapılar : 
Et konıbİMaları ve çay faibrîkaları inşaatları da Bayındırlık Bakanlığına devredilen önemli yapılardandır. Bıı yatırımların ödeneği ilgili Et 

ve Balık ve Tekel Genel müdürlüklerince, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine yıl içinde aktarılmakta ve yapılarda bu ödeneklerin karşılığında Baymdır-
1 ık Baka n 11 ğınc a y il rü tüim ekte d 1 r. 

IPt7>2 malî yılmda Et Balık Kurumunun Tatvan. Kars, Ağrı, Diyarbakır, Adana Et kombinaları yapımı ile, Tekel Genel Müdürlüğüne ait Taşlı-
dere. Kendirli, Araklı. Güneysin Sabuncular, Aşıklar, Azaldı, Ol', Selimiye, Pazar, Salarha Çay fabrikaları inşaatına devam edileceği anlaşılmıştır. 

Proje yapımı : 
Yapı ve î.mar İşleri Il-cisü-ğince yatırım programının gerektirdiği projeler, kendi teşkilâtınca yaptırılmakla beraber proje ünitelerindeki per

sonel azlığı sebebiyle bir kısım projelerde yarışma veya ihale suretiyle serbest mimarlık ve mühendislik firmalarına yaptırılmaktadır. Bu m ey anda 
j'î)7!2 yılında yapımına devanı olunacak önemli projelerden; 

A'Jİkara Devlet arşiv, sitesi, Edirne - Kapıkule gümrük binaları. Kars Alınanlar gümrük biuas-, T-üHdye liüvük .Millet Merlisl 'bahçesinde Ata
türk anıtı, izmir, Sinop, Sivas, Hatay hükümet konakları, Trabzon Tıp Pa.kulte.si. Erzurum Atatürk lûnversitori İşletme w Temel Bilimler, Ziraat, 
Teknisyen ve Ev Ekonomisi, Dişçilik, Laborant, Hemşire Okulu, Mühendislik, Mimarlık Okulu, Adana Tıp Fakültesi. Ankanı, Eskişehir, istan
bul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Eskişehir, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ve Aksanı Kız S;mai Okulu. A'.ıtalya, OtekdMk <>kulu. Yıldız Tek
nik ve Tatbikî Güzel Sanatlar Okulu, Ankara Millî Kütüphane, Edirne - Kırkpıuar Er Meydan;, nur>,i. Ankara, İzmir Beden Eğitimi Enstitüsü. 
Yed i'kule spor telisle il. eğitim, araçları. Muş - Malazgirt Âbidesi, Millî Saraylar elektrik, yangın koruma, Ankara Toplum Polis, İstanibul - Cevizli 
Kanişer Hastanesi. Ankara Çocuk Bakım Yurdu ve Yetiştirme sitesi gibi önemli jrojelerin yapımunu devanı olunacağı anlaşılmıştır. 

Tesbit edildiği üzere yeni işlerle birlikte yılda iti - 1'8 milyon liralık proje hizmeti serbest -bürolara ya.pt inim aktadır. Dairelerde çalışan tek
nik personelin tatmin edilmesi ve kaliteli elemanların yeniden çalıştırılabilme imkânlarının, sağlanması halinde bu durum ortadan kalkabilecektir. 

http://Pa.kulte.si
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.Yulkarda özetlenen, devam e'den bina için 1I917İ2' yılı teklif büftçesityle.; 

Eltıiit ve proje giderleri bölümünde 15 046 000 Tl. 
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri bölümünde S'M 2)32 0O0 Tl. 
Transfer ve kamulaştırma bölümümde (1)5 000 000 Tl. 
Toplu sözleşmeye dâhil sanat sınıfı personeli işçi 
ücreti için 37 047 000 Tl. 

Toplam 90li .325 000 Tl. lık ödenek teklifi yapılmıştır. 

Bayındırlık BaJkanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğiııce geçen yıllardan, 1972 yılına sirayet edetı işler için istenen (90Ü1 325 000) liralık ödeneğe 
ilâveten, bina inşa altılarını Bay midi rlik Bakanlığına yaptıran bakanlık ve kuruluşların 10*72 yılı program ve bütçesiyle yeniden yapımına başlata
cağı bina ödenekleri de Bayın'dırlılk Bakanlığı Bütçesine aiktarıMıktan sonra Bayındırlık Bakanlığı bina inşaatları bütçesi teşekkül edecektir. 

Edinilen bilgiye göre bu şekilde 1972 yılı tekliü bütçesinden, yeni bina inşaatları karşılığı aktarılacak ödenek miktarı (425 5,3(5 000), lira civa
rındadır. Bu dununda umumi muvazeneye dâhil bina, inşaatları i(;u (1 326 881 Ü00), liralık ödenek ödenek veiilııniştir olacaktır. 

Baymdırtık Bakanlığının umumi muvazeneye. dâhi! dairelerden yaptıracağı, bu işler dışında. Et. ve iîa'n.k Kurumunun Et kombinaları, Beden. Ter
biyesi ({enel Müdürlüğünün Spor - Toto gelirlerinden yaktıracağı spor tesisleri. Tekel (tenel Müdürinğnıdm Pay Fabrikaları, Yüksek öğrenim ve Kre
di Yurtlar 'Kurumunun yapl ıracağı öğrenci yurtlan, il özel!. idarelerince yaptırılacak olan bina inşaatları vardır. Ihı işler karşılığında 1972 yılın
da tak'iiben (175 00u 000) liralık daha bina inşaatı yaptırılacağı anlaşılmıştır. 

III. —Sermaye 'teşkil! ve transfer fcarcamalairı: 
Bayındır]iık Ba.kanl:ğı .1972 malî yılı !>ütçesi.ude (d0 45-'î 451) lira. olarak teklif olunan bu konuyla, riskin ödeneğin, lîeihiryoiıan. limanları, Ha

va meydanları ve yapı islerine ait zaruri kamulaştırmalar, dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar, sosyal transferler, geçen 
yıllar borçları, karşılıksız borçlar, konsolide borçlar aslı, kur farkları ve faizlerinin karşılanması için tcl'rik edildiği aukku'nuştır. 

Demiryollarından, Sivas - Divriği (Tecer - Kangal) demiryobı inşaatı ile, Söğütltiçeşnıe İstasyonu tevsii ve bava, meydanlarından Muğla Hava 
Meydanı inşaatının hidayette yıllık programa alınmamasından bu bYümde kamulaştırma ödeneklerinin nazarı dikkate abnmamiş olduğu anla
şılmıştır. 

F) Dlök ve genel düşimeeîer : 
İnceleme ve soruşturma, sonucunda. Yüksek Heyetinizin kabulüne sunulmuş olan. Bayındırlık hakanlığı 1!)72 malî yılı ]->üt(;e tasarısının bu Ba

kanlığın yardımcısı ve yapınm-ı ka.rakter.ine ve Kalkınma, Planı hedeflerine gerektiği oranda, yeterli olanııyacağı kanaat ve intibaı hasıl olmak
tadır. 

Bakanlık teknik işgücü bugün yüksek bir seviyede bulunmakladır. Bu teknik gücün yüksek huzurlarınıza getirilen yatırını harcamalarının eok 
üstündeki yatırımları gorçckdeştirebilece'i hususundaki kanaatimizi burada önemle belirtmek isteriz. 

http://ka.rakter.ine
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Bakanl ık 1972 senesinde de (2) Milyar l i ranın üs tünde yatır ını teklifleri piâ.nüamış ancak bı ınnn (1 4:09 722 034) l iral ık kısmı (A/2 ) ya t ı r ım 
l ıa rcamala ı ı böllümünde ye r alabilmiştir . Bakan l ık ya t ı r an l a r ı nda bıı seviyede bir kıs ı t lamayı doğru bulmadığımızı bel i r terek üzerinde önemle 
durulmasını ö l g ü n l ü ğ ü m ü z bâzı tahsisat konular ını ve iht iyaçlarını yüksek bilgilerinize sunmayı zorunlu görmekteyiz. 

1. SaiaaJt sınıfı personel (İşçilerin) noksan olan 1972 yüı üor;etıleri : 
Yap ı ve İ m a r İşleri Reisliğine bağlı taş ra ve merkez işyerler inde çalıştırı lan 2 780 işçinin 1972 yılı i s t ihkaklar ı t u t a r ı olan (75) milyon l i ranın cari 

bütçedeki işçi üeret ler i maddesinden verilmesinin tekli 1' edildiği, fakat bu mik ta r ödeneğin cari bütçeden verilemiyeceği, ya t ı r ım bütçesinden 
temini hususu Maiiiye Bakanl ığ ınca istenmiştir . 

Yat ı r ım bütçesindeki ödenekler girişilmiş t aahhü t l e r karşılığı o lduğundan, teklif olunan (75) milyon ödeneğin ancak (37 047 000) l iralık küsmı 
Devlet P lân lama Teşkilâtınca. karşı! an a.bilmiştir. Bu d u r u m d a i.ş<;i ücreti erinden (38) milyon liralık b i r noksan vardır . 

B u mik ta r ın (8) milyon liralık kısmını 1972 yı l ındaki ter l i ler ve toplu sözleşmenin getireceği ödemeler olarak hesabedjlmekte ve bu (8) 
mi lyonun yıl içindeki t a sa r ru f l a rdan karşılanma-:i mümkün görünmektedir. 

Meriye kalan (30) milyon l i ranın ise bu tekli!' bütçesine şimdiden ilâvesi zarur i görülmektedir . 
2. Tarafc gemisi iht iyacı : 

. Mevcut l imanlarımız zaman zaman t a r a n m a y a muhtaçt ı r . JdomlekeıımizdoKİ sanayiin gelişaa-si ve dünyada tekne tonaj lar ın ın büyümesi göz 
önünde tu tu lu r sa bu ihtiyaç daha büyük bir önem kazanır . 

Halen Bakanl ığın sahibolduğu t a rama teçh iz in 4 t a r ak gemisinden ibaret olup ekonomik ömürlerini doldurmuş bufuunıaktadır . 
Bu. ekipman devam etmekte olan inşaaiMarnı iht iyaçların; dâhi zor karşı la inakta dır. 
Bakanlıkça asgari ihtiyaç olarak teshir edilen -I adet yeni kırat: gemisi alınmasını sağlamak üzere 1972 ya tman p rogramında (1) milyon Tl. 

öngörülmüş ve bu nedenle de bütçenin 2:1.521 ıu-i madde.üne (1) milyon İM. olarak i thal edilmiştir. Amade. İni ödeneğin (14) milyon Tl. d a h a ar t ı r ı l 
ması zorunlu görülmektedir . 

3. Kamulaş t ı rma ödeneği iht iyacı : 
Sivas - Divriği (Teeer - Kangal) demiryolu inşaat; de Süğütiüçeşme is tasyonu tevsii inşaatı ve Hamla, hava meydanı inşaat lar ı bidayet te p lâna alın

madığ ından ka.ımdaştrrma bedellerinin de (A/3) sermeye teşkili ve t ransfer harcamalar ı kamulaş t ı rma bölümüne al ınmadığı anlaşılmıştır. 
Bu nedenle ilgili projelere başlanabilmesi için 1972 malî yılında" yapılması zorunlu bu lunan kamulaş t ı rmalar ı yapabi lmek üzere, 32.131 nci 

Demiryollar. kamulaş t ı rma ve satmalına bedeli maddesine (5 000 000) lira ve 32. İ34 neü hava m-avdan! arı ve aka ryak ı t tesisleri kamulaş t ı rma ve 
sa tmal ına bedeli maddesine ;5 000 000) lira ödenek ilâvesi zorunlu görülmektedir . 

4. Vasıta, ih t iyac ı : 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin, a r t an ıs hama' karşısında islerin yeterl i seviyede denetimini yaparak , binalar ın sağlam ve tekniğine uygunluğu

nu sağlamak amaciyle teknik personelin işyerine gitmesi için vasıtanın önemi aşikârdır . 
Yapı ve İmar İşleri Teşkilâtı İ971 yılında proje bedeli olarak (4) milyar (200) milyon lira tutarında, yat ı r ımı denetlemişt ir . 1972 yıl ında bu mik

t a r daha da çoğalacak, fakat teşki lâ t ta yeterl i vasıla bulunmadığından işlerin t ekn ik denetimi istenilen seviyede yapı lamıyacakt ı r . 
J972 yılı teklif p rogramlar ında (2.5) milyon k ı rd ık vasıta alımı ödeneği işlenmişse de. p rog rama al ınmadığı anlaşılmıştır . 
Bu (2,5) milyon liralık vası ta alım ödeneğinin bütçeye ilâvesi yer inde 'olacakt ı r . 

http://iad.de
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5. Atatürk Kiütür Merkezinde yapılması zorunlu onarım : 
Ot'çoıı yıl yanmış imi iman A t a t ü r k Kül tür Merkezi (Opera) binası mu biran önce onar ı larak yağmur , kar ve h a r b i lesiratın bi.mm daha. buzla. ha

sa ra uğra tmamas ı için bu yıl (5) milyon l iral ık ödemdin a k t a r m a suret iyle temin edildiği ve fmil mmrım islerine başlatıldığı aulasdmısUr. 
1972 yılı teklif programıyla (20) milyon l iral ık ödenek istendiği, fakat programda. sektör ö d e m i : lavara do lduğundan bu ödeneğin Devlet Plân

lama Teşkilât ınca tefrik edilemediği anlaşılmıştır . 
Yapının bu batiyle ü)72 ybuuia bir onanımı tabi tukıiamayuşı, h«un binanın. harabiyeie silmesi ve besi do biran mme kizmete sokulmayuşı, bakı

mından uygun olmıyacaktır . ik i du rumun izalesi hdn şimdilik (10) milyon liranın 1072 yılı büteosim- ilâvesine veya smkföHenkm yapı la rak cüzi 
kesinti 1 o fi o bütee vakumunla bir ar t ış tevhit etmodmn ı 10) milyon Hramn bülrcuitî 22.S01 nci maddesine komıimasnım mmun oiaeuğı anlaşılmıştır . 

6, Antalya Hava Meydanı inşaat ı : 
Anta lya Hava Alanı inşaat ına (2 00u 000) Tl. tefrik o lunduğu görülmüştür . 
Turis t ik önemi aş ikâr olan. bu meydanın biran önee inşa. edilerek. idzmeio 'nebabiîmesi i<;in gerekli mdımma birin hızbmduuînmst ve bu iş irin. ayrı lmış 

bulunan ödeneğin (10 000 000) Tl. ya. çıkarı lmasını imuimut İP72 vık bütroshm m 0U0 0UO i Tl. mmn ilâvesini, bu mümkün olmadığı t akdi rde 
bu im- uu'rikhu umum umaneki tauz. 

Î00 e v ; i k r 

diğer Lava alanları. inşaatlar.! im. ayrılan ödeneklerden kesildi, yapıla. 
7. Teknik personel sorunu : 
1. 057 sayılı Devini, M ma u na r ı Kaınınn d'.ğe;' bumu.a -unifhırnm. 

di-) bir z'ünı. getirmemiş, mevrut durumun idammu yeni kuü'in;: m n 
oklukları u0 günlük yevmiye tu t a r ından aşağı e idnm. tam.uule, aiaı 
20 günlük yevmiye tu ta r ı ödenmekte devam olunur-:- demek >;ıtri j 
diği yeni kesinti ler sebebiyle- (.Memur Yardımlaşma, Karomu aidat . vm' ı mV < 
altm du kalmışt ır . 

2. Devlet Memurları Kanımı' kavalda m ğ ı k uuu. i - id ik- \ • -ye em :•-..-, •, y.;- H] 
ımroktiren veya ciem.au m m u u m k muşhübu e,-kme? -.es-.•••:•'.-•• VÜ; e- e;.e., . .u m ı 

Ye? ı-l Î^M'Sonel Kanunumu!. ömmirdüğü bu zuee'.-i ruu ••• r k i k ; uei-.;-.;, m, ;s.em 
mağdur dm uma. düşen m k m k personelin uzm M - U ^ V s -me-suu. u s - , : r r r myu 
sıkıntısı had safhaya mışm-akim. 

2. 057 sayılı D-vb-i eMuaormrı Kanunu 0 ne- u'>bi.uunim sesm,e. :. u:!7 ;-.y ; 

iş i'isid ve tem iniı ids. 4-i aai'iök ausıiuriy !•• riaiu k u ş u y,e :. -: s u r , ;. . V . i - * ^ = 

.197 i yılı Külee Kasmuu- 'm 17 mu madde:-iniü '•• mm m-musu •'- m e' / su ' s -u . 
miktar lar ı lesbit edilmiş b m u r a n si ' / konusu zamkım-: i , r ^ i . '^esu-ı- sm. m ne 
sinin ii'öıiişlm'i. abmbk lun sonra- Al a I iye Ha kanbâumu m k u ü nze'-ue-

m musrirruaı ı 
ts!mîuU; aımaeak avhk İmia 

• < i e e i c i '•• i s i e m d ı l e : s a ğ l a : 

mı "a v - m m i v e ı ! • 

:.e o ! ı i ' 

. ;u/me 
.1. Ut i İO 

. ismani; 
su-'um a 

sus:; ıua ' mışn jMU sonul hanmn-
yib Kararnameye ^öı/e ad m akta 

de Personel Kutnınumuı ımtir-
bu pırsMiu 20U - --P0 bre. kadar 

; ı i -e : . 'UH: İC 

; . i - " r ' l l r i 

]>u bükme mü-,Uavbîmı i'.ayandırıiK iiakanıığı . 
bazırbuımış olup, bu uamlaı ia ilgili esasları imir 
frereğinm1 istihsali gereken imkan la r Kurulu Kar 

ıa :•• ıvuruiuse-ı 
ar Hakanlığı, • 
bu- Kurubunıu 

mumya 
. 7 JbT 

11)71 

a r ı 

• s mm. ma. unuMU-nmun-m îşiara.icıySe 
-a;n sayılı Kararımı bağlı yötu-tnıelik 
kardığa sunubniıştur . 

http://ciem.au


31 — Bayındırlık Bakanlığı 1231 

Bakanlar Kurulunca alınacak gerekli kararın istihsali beklenilmektedir. 
Bayındırlık Bakanlığında (Karayolları dâhil) halen 3 850 teknik personel çalışmaktadır. Bu teknik personele 4/10195 sayılı Kararnameye gö

re yan zamlar olarak Personel Kanunundan önce yılda (21 623 760) Tl. ("»denmekte idi. Son Personel Kanununun getirdiği yan zamlarla ilgili olup 
Baymdrılık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarınca hazırlanan ödeme esaslarına göre yukarda açıklanan 3 850 personel 
için yılda (38 463 120) Türk lirası ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda eskiden ödenmekte olan yan zamlara nazaran (16 839 360) Tl. lık bir 
artış meydana gelmektedir. 3 850 teknik personel için ödenecek (38 500 000) Tl. bürüt olup % 50 ye yakın kısmı vergi olarak bütçeye gelir olarak 
dönmüş olacaktır. Görüleceği üzere ortalama teknik personel başına yılda (10 000) Tl. brüt (5 000) Tl. net) yan ödeme isabet etmektedir. Bu da 
ayda, ortalama (400) Tl. net ilâve zamma tekabül eder. 

4 milyar liralık yatırını bütçesine kıyasen binde dört mertebesinde olan bu yan ödemeler hiç de iddia, edildiği üzere büyük bir meblâğ değildir. 
Bakanlar Kurulu Kararının biran önce gerçekleştirilmesi temenni olunur. 

8. Toplu sözleşmeler esasları ve malî külfeti; : 
1972 yılında Bayındırlık Bakanlığı işyerlerinde (Karayolları dâhil) toplu sözleşmelerin yenileneceği öğrenilmiştir. 
Toplu »sözleşmelerin getireceği malî külfet, bütçede nazarı itibara alınmamıştır. 
Bu durumda yeni sözleşmelerle işçi ücretlerine her hangi bir zam yapılması halinde, bu zamların yatırım bütçelerinden karşılanması gibi bir durum 

ortaya çıkacağından programlar aksıyacaktır. 
Toplu sözleşmeler için, her teşekkülce değişil-; esas ve usullere göre- hareket edilmekte ve toplu sözleşmelerin o yılın bütçesine yükliyeecği külfet 

bütçelerde yer almadığından, malî yönden bir belirsizlik göstermektedir. 
Devler, Plânlama, Teşkilâtı .Müsteşarlığı. Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili yatırımcı dairelerden kurulu bir Devlet Merkezi Top

lu Sözleşme Kurulu teşkil edilerek, toplu sözleşme strateji ve genel esaslarının bu kurulca tesbitini ve böylece rekabete, emsal göstermeye lüzum 
kalmadan, görüşmelerde müşterek esaslara, göre hareket edilmesini, gerekli malî külfetin genel bütçede yer alması ve bir ek ödenek kanununa 
lüzum göstermeksizin idareler bütçelerine aktarılabilmesi sureti ile hallini teklif ve temenni etmekteyiz. 

9. Tüm ulaştırma hizmetlerinin • tek Bakanlıkta toplanması : 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma' Plânı genel ulaştırma sorunları ve koordinasyonu özel ihtisas komisyonunun Aralık J971 tarihli raporunda «Ulaş

tırma. sektörünü düzenlemek ve koordinasyonunu sağlamak üzere tüm görev, yetki ve sorumlulukları haiz tek Bakanlık kurulması önerilmiştir. 
Bu Bakanlığın; «ilk kuruluşu zamanında, olduğu gibi» Payındırlık Bakanlığı olması tarafımızdan uygun mütalâa edilmektedir. 
Bu raporumuzla nicelik ve niteliği özet olarak açıklanan Baymdrılık Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçe tasarısının kabulünü diler, bu vesileyle 

Bakanlığın başarılı hizm.etlxu.-i se'bk etmiş olan elemanlarını tebrik vdc\\ saygılarımızı sunarız. 
25 . 12 . 1971 

RAPORTÖRLER 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Afyon Üyesi Kütahya Üyesi Tabiî Üyesi Malatya Milletvekili 

Kâzım Karaağachoğlu 1. Ete m Erdinç Kâmil Karovelioğlu Mustafa Kaftan 

http://liizm.etlxu.-i


31 — Bayındır l ık Bakanl ığ ı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 1232 — 

( A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Li ra Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan -ödeneği. 

12.000 PERSONEL G İ D E R L E R İ 

DHVLMT MKMlîRLALU A Y L I K L A R I 
12.110 Devlet memurlar ı ayl ıklar ı 

Ü( î l lETLKU Kesim toplamı 

12.27)0 Yabancı uzmanlarla. yardımcılar) ücreti 
12.200 Sözleşmeli personel ücretleri 
12%280 İşçi ücretleri 

SOSYAL Y.VRiMMkAR K e i m toDİamı 

1972 yıl ı için 
H ü k ü m e t ç e istemen Komisyonca kalbul «dilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Li ra 

12 000 12 000 

1.2 000 

202 605 

.07 004 
1 

0 000 

:35 504 

12 000 .32 000 

1 554 166 124 063 302 

10:" 00-! 720 

194 904 

4 ooo 

17 076 3x33 

100 054 720 

194 904 

102 (İd!) 
-.7 ^ ; f 

4 Ol M) 

07G 306 

12 000 

124 063 302 

12.')10 Ai.iv y;iiAn-n 
!2.:>20 Doğıun vm 1:1=1! 
12,000 Ölüm y.mdmii 
12.040 Tedavi .var imn ve cmıa'm 
12.000 Yaka rak yardımı 
12.070 Emekli kesmm^i hn.rşii;kla 
12.380 SoNyal Ki^mîn 

prim ka r ş ihk ian 
D i r l i ğ i GKLİRLER 

12,00! (îiyeeek y a r d ı m ı . 
12.392 Yiyecek yardımı 

Kurumlar ; kesehek ve 

00 000 
o 000 
fi 000 

200 000 
4 000 

220 000 
102 OnO 

•i 00!) 

•0 I 0) 

270 i'')<} 
1' _' i ' I 

72 70<« 
S''.'; \\iu\ 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1233 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

BÖlürn Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 iş güçlülüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 1 086 052 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 425 000 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.831 Staj ve öğrenim yolluğu 20 000 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 1 
12.834 Kurs yolluğu 750 

40 
47 

18 

000 
550 

1 
500 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyoraca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

1 137 302 1 137 302 

140 000 140 000 
47 550 47 550 

1 1 
18 500 18 500 

425 000 425 000 

20 000 20 000 
1 1 

5 000 5 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm M;nl(l<' ödenenin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : ()63 052) 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 474 250) 
13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

— 1234 — 

1971 ödeneği 
M;ı<!<U' Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümete o istenen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplantı 
Lira Lira Lira Lira 

3 500 000 7 000 

35(J 250 400 000 400 000 

18 250 
5(i 250 

1 182 000 

160 000 
125 000 
282 000 
40 000 
500 000 
75 000 

3 973 850 

582 850 

150 000 
75 000 

350 000 
2 850 

18 250 
50 000 

1 625 000 

300 
250 
300 
100 
600 
75 

1 010 

300 
100 
000 
5 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 

000 
000 
000 
000 

5 919 000 

18 250 
56 000 

1 625 000 

300 
250 

000 
000 

300 000 
100 
600 
75 

000 
000 
000 

1 010 000 

300 000 
100 000 
600 000 

5 000 

5 919 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

13.290 Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
.13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları isletme ve onarma gider

leri 
KİRA GİDERLERİ 

.13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ II İZM UT 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

GÜVENLİK Gİl)ERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanümm -3 neü maddesinin 
gt-ıeKtırdiği giderler 

— 1235 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe i&ten'en Komisyonca kaıbul edilen 

Mailde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top^mw 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

5 000 

675 000 

250 000 
425 000 

34 000 

21 250 

12 750 

1 500 000 

5 000 

1 250 000 

500 000 
750 000 

34 000 

21 250 

12 750 

2 000 000 

5 000 

1 250 000 

500 000 
750 000 

34 000 

21 250 

12 750 

2 000 000 

610 001 610 001 610 001 

30 000 30 000 30 000 

5 001 5 001 5 001 

1 1 



Bayındırlık Bakanlığı 1236 

Madde Ödeneğin çeşidi 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak sıkardan 
Tüzüğün 110 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDKRLKRÎ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

1.4.521 Burs giderleri 
14.522 Burslu öğrencilerin pratik staj giderleri 

(Burs giderleri toplamı : 570 000} 

ÇEŞİTLİ GÜDERLER 

LÂBORATTJVAR GİDERLERI 
16.210 Araştırma, lâboratuvar giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER Gt I )ER-
LERİ Kesini toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

1971 ödeneği; 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

5 000 

575 000 

5 000 

450 000 
120 000 

10 000 

50 000 

18 501 

18 500 

204 502 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı 'Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

5 

575 

5 

450 
120 

000 

000 

000 

000 
000 

10 000 

50 000 

18 501 

18 500 

230 502 

5 000 

575 000 

5 000 

450 000 
120 000 

10 000 

50 000 

18 501 

230 502 

18 500 



Sİ — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VU TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onanını 

MAKİNA VE THÇIIİZAT ONARIMLARI 
16.821 Dcmiryollar makina ve teçhizat onarımı 
16.822 Limanlar makina ve teçhizat onarımı 
16.823 Yapı ve imar işleri makina ve teçhizat 

onarımı 
16.824 Hava meydanları makina ve teçhizat ona

rımı 
11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDKRLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1237 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 001 

40 000 
1 

20 000 

66 000 

30 000 

0 000 
9 000 

9 000 

9 000 
12 000 

1 554 166 
3 973 850 
610 001 
204 502 

6 354 519 

1972 : 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 001 

40 000 
1 

20 000 

92 000 

50 000 

9 000 
9 000 

15 000 

9 000 
12 000 

124 063 302 
5 919 000 
610 001 
230 502 

130 834 805 

lı için 
Komisyonca kaıbul edilen 
Madde Bölüm toplama 
Lira Lira 

60 001 

40 000 
1 

20 000 

92 000 

50 000 

9 000 
9 000 

15 000 

9 000 
12 000 

124 063 302 
5 919 000 
610 001 
230 502 

130 834 805 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1238 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ 
21.1.11 Etüt ve proje giderleri 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

DEM ÎR YOLLAR 
21.511 Etüt ve proje giderleri 

LİMANLAR 
21.521 Etüt ve proje giderleri 

HAVA MEYDANLARI 
21.531 Etüt ve proje giderleri 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

HİZMET BİNALARI 
21.611 Etüt ve proje giderleri 

ADALET BAKANLIĞI 
21.614 Etüt ve proje giderleri 

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 
21.615 Etüt ve proje giderleri 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
21.621 Etüt ve proje giderleri 

TİCARET BAKANLIĞI 
21.631 Etüt ve proje giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

21 440 006 

100 000 

4 050 

1 500 

2 500 

50 

000 

000 

000 

000 

3 043 003 

700 

900 

193 

000 

000 

1 

000 

1972 3 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

24 796 009 

264 000 

9 500 000 

3 000 000 

2 000 000 

4 500 000 

2 678 005 

lı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı' 
Lira Lira 

28 251 009 

264 000 

9 500 000 

3 000 000 

2 000 000 

4 500 000 

4 578 005 

1 378 000 1 378 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin reşidi 

MALİYU BAKANLIĞI 
21.641 Etüt ve proje giderleri 

SANAYİ BAKANLIĞI 
21.651 Etüt ve proje giderleri 

TURİSTİK LİMANLAR 
21.661 Etüt ve proje giderleri 

KONUT SEKTÖRÜ 
21.711 Etüt ve proje giderleri 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

MİLLÎ LĞ İT İM BAKANL1 Ğ1 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
21.814 Etüt ve proje giderleri 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
21.820 I']tüt ve proje giderleri 
21.830- Tophını zabıta binaları etüt ve proje gi

derleri 
(Emniyet Genel Müdürlüğü etüt ve proje 
giderleri toplamı : 264 001) 
SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BA-
KANLIĞI 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
TARIM BAKANLİĞİ 

21.Ol6 Etüt ve proje giderleri 

— 1239 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul eddllsen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplana 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 050 000 1 050 000 2 950 000 

l 1 1 

200 000 250 000 250 000 

l 1 1 

10 734 001 11 154 002 11 904 002 

8 824 000 10 890 000 11 640 000 

1. 1 1 

527 000 1 1 

1 -M) 000 264 000 264 000 

3 513 001 1 200 001 2 005 001 

3 5i:3 000 1 200 000 2 005 000 

1 1 1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

BölviBi Madde ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.114 Işei ücretleri 

(Tarım Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 29 185 000) 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ OE-
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.121 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

22.123 Topraksu yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 
BALIKÇI LİMAN VE BARINAKLARI 

22.131 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.134 İşçi ücretleri 

(Balıkçı liman ve barınakları giderleri top
lamı : 20 910 000) 
İMALÂT VE SANAYİ SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 

TARİM BAKANLIĞI 
22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

LİMANLAR VE İSKELELER 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

— 1240 — 

1972 yılı için 
1971 ödfcneğl Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam*5 

Lira Lira Lira Lira Liı a Lirn. 

1 671 307 028 1 356 776 023 1 805 907 557 

48 602 001 38 751 000 53 535 000 

18 452 000 17 051 000 28 645 000 
3 000 001 540.000 540 000 

1 1.50 000 250 000 1 000 000 

2 440 000 

23 000 00G 18 210 000 18 210 000 
3 000 000 2 700 000 2 700 000 

23 000 000 26 760 000 26 760 000 

3 000 000 2 260 000 2 2G0 000 

18 000 000 21 050 000 21 050 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1241 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

/JöHirn. Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

22.322 İşçi ücretleri 2 000 000 
(Limanlar ve iskeleler yatırını giderleri 
toplamı : 24 500 000) 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 356 400 000 

DEMİRYOLLAR 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 152 000 000 
22.514 İsçi ücretleri 12 170 000 

(Demrryol 1 ar yatırım giderleri toplamı : 
157 515 000) 

LİMANLAR VE İSKELELER 
22.521 Yapı, tesis ve büyük (»narım giderleri 113 450 000 
22.524 İsçi ücretleri 7 530 000 

(Limanlar ve iskeleler yatırını giderleri 
toplamı : 104 000 000) 
I [AVA MEYDANLARI VL AKARYA
KIT TESİSLERİ 

22.531 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 67 900 000 
22.534 îşçi ücretleri 1 100 000 

(Hava meydanları akaryakıt tesisleri ya
tırım giderleri toplamı : 144 850 000) 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.541 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 2 250 000 

HİZMETLER VL TURİZM SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 166 939 008 

SAYIŞTAY BAŞKANLİĞİ 
22.016 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 400 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe isteneaı Komisyonca kabul eddlLen 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

3 450 000 3 450 000 

414 610 000 410 125 000 

149 500 000 145 015 000 
12 500 000 12 500 000 

91 500 000 91 500 000 
12 500 000 12 500 000 

136 700 000 136 700 000 
8 150 000 8 150 000 

3' 760 000 3 760 000 

155 934 008 190 566 008 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BAŞBAKANLIK 
22.621 Yapı, tesis ve büyük onarın» giderleri 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 
22.626 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜ
DÜRLÜĞÜ 

22.628 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
I )İY ANET İ S. LERİ REİS LİGİ 

22.6.'} 1 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ 

22.().'Î6 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
1 )ANIŞT A Y BAŞKAN LIĞ I 

22.(541 'Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

DIŞİŞLERİ BAKANLİ Öl 
22.64."» Yapı, it esiş ve büyük onarım giderleri 

ADALET BAKANLIĞI 
22.646 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
22.651 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.654 M. E. R. ve telsiz istasyonu ile diğer yapı, 

tesis ve büyük onarını giderleri 

.JANDARMA GENEL KOMUTANIJ(11 
22.656 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MALİYE BAKANLIĞI 
22.661 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümete e istenen Komisyonca kaimi edl'lien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Ura 

22 000 000 

1 

1 247 000 

1 

902 000 

2 000 000 

1 700 001 

17 800 000 

1 

12 090 000 

24 800 000 

27 750 000 

29 080 000 

I 

2 500 000 

1 

1 100 000 

2 761 000 

,"» 790 000 

19 088 000 

1 

8 500 000 

9 509 000 

82 :î71 000 

29 080 00u 

1 

2 500 000 

1 

1 100 000 

2 761 000 

:> 790 000 

19 088 000 

1 

16 200 000 

22 519 000 

46 29,'î 000 



,31 — Bayındırlık Bakanlığı 

jBÖlüm Madde ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 
(Sosyal hizmetler) 

22.666 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.669 İsçi ücretleri 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ya
tırım giderleri toplamı : 20 428 000) 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 

22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
TİCARET BAKANLIĞI 

22.676 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
ULAŞTIRMA BAKA NLIĞI 

22.081 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

22.686 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
SIĞINAKLAR İNŞAATI 

22.691 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
TURİSTİK LİMANLAR 

22.693 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.694 İşçi ücretleri 

(Turistik limanlar yatırım giderleri top
lamı : 6 500 000) 
TURİSTİK HAVA ALANLABI 

.22.695 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
KONUT SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
.22,7U Jandarma subay ve astsubay lojmanları 

yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe iîsfcenıen Komisyonca kabul edi'lten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

4 350 000 13 186 000 13 186 000 
15 000 001 7 242 000 7 242 000 

5 

1 
1 

300 

500 

300 

000 

000 

001 

1 

1 

000 

000 
300 000 

3 307 

5 650 
850 

000 

1 

1 

1 

1 

000 
000 

3 

5 

307 000 

1 

1 

1 

1 

650 000 
850 000 

18 500 000 17 000 000 17 000 000 
20 463 007 38 907 006 41 188 006 

6 000 001 5 820 000 6 505 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1244 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.7.15 

22.781 

22.741 

22.751 

22.761 

22.771 

22 
Ov) 

22, 

22 

,781 
784 

791 

794 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
Kaymakam evleri lojmanları inşaatı 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

•LOJMANLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
TARİM BAKANLIĞI LOJMANLARİ 
Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

MİLLÎ UĞlTlM BAKANLIĞI LOJMAN
LARİ 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BA-
KANLIĞI LOJMANLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI LOJMAN
LARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
LOJMANLARI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
İşçi ücretleri 
(Gümrük ve Tekel Bakanlığı yatırını gi
derleri toplamı : 23 350 000) 

LİMANI * AII K( >N I İT 11 ARI 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
EMN t Y KT < i BNEL MÜ I )ÜRLÜĞÜ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
EĞİTİM SKKTÖRÜ Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 430 001 

1 

1 

Hükümete e istemen 
Madde Bölüm topla 

Lira Lira 

1 

1 

1 

1972 yılı için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplam 
Lin\ Lira 

1 309 000 

2 331 000 
2 000 001 

3 303 000 

4 000 
929 009 

2 195 000 
21 155 000 

5 737 000 

2 000 000 
559 960 008 

1 716 001 

2 195 000 
21 155 000 

5 737 000 

3 880 000 
913 414 542 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1245 

1971 ödeneğ'ı 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödenenin çeşidi Lira Lira 

ANKARA MORFO LO.J İ ENSTİTÜSÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri 1 

ANKARA TIP FAKÜLTESİ KLİNİK
LERİ 

22.813 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
ANKARA SİYASAL BÎLGİLER FA
KÜLTESİ 

22.815 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 
YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ 

22.817 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 7 426 000 
BOŞ ZAMANLARI DEĞERLENDİRME 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.819 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

ERZITRrM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
22.82! Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 36 700 000 

(2 000 000 lirası Atatürk Üniversitesi bü
yük onarım ve ağaçlandırılması için) 
ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİM
LER AKADEMİSİ 

22.823 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
ESKİŞEHİR İ. T. I. AKADEMİSİ 

22.82i) Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
22.827 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 22 400 000 

LİSELER, ORTAOKULLAR VE KO-
LE'JLER 

22.831 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 199 000 000 
MESLEKÎ TEKNİK ÖĞRETÎM MÜES-

1972 yılı ioln 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul eddUıen 
Madde i'>"lüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

İ 1 

1 1 

1 1 

11 224 000 12 774 000 

I 000 000 

38 250 000 40 250 000 

2 000 000 2 000 000 

3 250 000 3 250 000 

21 844 000 21 844 000 

128 625 000 192 000 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

S KS ELERİ 
22.834 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

GÜZEL SANATLAR GENRL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI MÜESSESRLER 

22.837 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
İLKOKULLAR 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
ÖĞRETM UN YETİŞTİRME M ÜKSSKSE-
LERİ 

22.851 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

BEDEN TERBİYESİ (ÎMNKL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.854 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLrĞI BU DEN 
EĞİTİMİ VE İZCİLİK OENKL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.857 Yapı, tesis ve büyük onarım gederleri 
İSTANBUL OPERASİ 

22.861 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
MÜZELER İNŞAATI 

22.871 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNAST 
- VK KÜTÜPHANESİ 

22.874 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.877 Millî folklor enstitüsü yapı, tesis ve bü

yük onanm giderleri 
PLANLAMA VE ARAŞTIRMA DAİRESİ 

22.878 Yapı. tesis ve büyük onanm giderleri 
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1972 yılı içiri 
1971 ödeneği: Hükümete6 istenen Komisyonca' k-aıbül edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

115 371 000 132 099 000 153 349 000 

7 250 000 7 000 000 7 000 000 

318 800 000 54 965 000 302 500 000 

70 173 000 00 800 000 70 850 000 

41 500 000 41 250 000 43 03,8 534 

ÎI 869 000 9 500 000 9 850 000 

1 1 5 000 001 

4 000 001 4 107 000 4 107 000 

5 244 000 5 850 000 7 050 000 

1 I 1. 

.1 500 000 527 000 527 000 



31 — Bayındırdık Bakanlığı 

Bölüm Madde ÖdeneıHn eesidi 

TAKIM OKULLARI'. 
22.881 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

METEOROLO.lt MESLEK OKULU İN
ŞAATI 

22.884 Yapı, tesis ve hüyük onarım giderleri 
SAĞLIK OKULLARI İNŞAATI 

22.885 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.891 ICA Teknik Yardımından faydalanmak 

suretiyle kurulacak tesislerin yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri 

HALK EĞİTİMİ GENHL MÜDÜRLÜĞÜ 
HALK EĞİTİM SİTESİ 

22.892 Vapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
.JANDARMA SUBAY OKULU LK İN
ŞAATI 

22.895 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.89G Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
(Polis Enstitüsü kalorifer ve mutfak ve 
atlı polis kurs binası için) 

SAĞLIK SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.914 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık isleri Ge

nel Müdürlüğü yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Koıııisiyoaıca "kaibul eddOıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bülüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

25 220 000 15 1G9 000 • 15 269 000 

1 1 1 

17 050 000 14 400 000 15 400 000 

1 1 1 

5 020 000 :) 100 000 S S5G 000 

400 001 1 2 000 001 

500 000 

166 974 003 123 854 001 170 319 001 

15:5 874 000 110 594 000 157 059 000 

1 500 000 2 250 000 2 250 000 

http://METEOROLO.lt


31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.915 İşçi ücretleri 
22.921 Avrupa İktisadi İşbirliği yardımından! 

faydalanmak suretiyle kurulacak tesisle
rin yapı, tesis ve büyük onarıra giderleri 
ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

22-931 Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 
0 Devlet memurları aylıkları 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ 
BALIKÇI LİMANLARI 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

DEMÎRYOLLAR 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
23.512 Taşıt alımları 

(Demiryollar makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları giderleri (toplamı : 

5 000 001) 
LİMANLAR 

23.521 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rım giderleri 

23.522 Taşıt alımları 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

10 000 001 

1 

I 600 000 
1. 

27 800 000 

4 000 000 

23 200 000 

3 000 000 
330 000 

1972 ; 
Mükıimctç o istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

8 110 000 

1 

2 900 000 

28 150 002 

3 000 000 

25 150 000 

5 000 000 
1 

U i'çitı' 
Komisyonca katbul edıBen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Tiira 

8 110 000 

1 

2 900 000 

33 150 002 

3 000 000 

30 150 000 

5 000 000 
1 

11 500 000 11 000 000 16 000 000 
220 000 1 1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 12-19 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

23.524 İşçi ücretleri 6 500 000 S 500 000 8 500 000 
(Limanlar makina, teçhizat alımları ve bü
yük onarımları toplamı : 24 500 001) 
HAVA MEYDANLARI VE AKARYA
KIT TESİSLERİ 

23.531 Makina, teçhizat abmlan ve büyük ona
rım giderleri 1 500 000 500 000 500 000 

23.533 İşçi ücretleri 150 000 149 998 149 998 
(Hava meydanları makina, teçhizat alım
ları ve büyük onarını giderleri toplamı : 

649 998) 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 600 000 2 2 

YAPI VE İMAR İŞLERİ REİSLİĞİ 
23.611 Taşıt alımları 
23.614 Yapı işleri taşıt büyük onarımları 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

580 000 
20 000 

21 440 006 

1671 307 028 

27 800 000 

1 720 547 034 

1 
1 

24 796 009 

1356 776 023 

28 150 002 

1409 722 034 

1 
1 

28 251 009 

1 805 907 557 

33 150 002 

1 867 308 568 



31 — RaymdMık Bakanlığı 1250 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde <Mİenci?;;.'! c.esidı 

32.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

32.131 Demiryollar kamulaştırma ve satın alma 
bedeli 

32.1.32 Limanlar kamulaştırma ve satmalına be
deli 

32.133 Yapı ve imar işleri kamulaştırma ve satm-
alma bedeli 

32.134 Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri 
kamulaştırma ve. satmalına bedeli 

32.135 Tuzla Tersanesi altyapı inşaatı kamulaş
tırma ve satmalma bedeli 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
BEDELİ 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve 
büyük onarımlar 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

49 950 000 

2 250 000 

5 950 000 

1 750 000 

10 000 000 

30 000 000 

Lira 

58 050 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe itetaııeın Komisyonca kalbuî ediülıen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira 

22 875 000 

1 250 000 

5 125 000 

2 000 000 

14 000 000 

500 000 

Lira 

32 875 000 

Lira 

27 875 000 

6 250 000 

5 125 000 

2 000 000 

14 000 000 

500 000 

Lira 

42 875 000 

8 100 000 10 000 000 15 000 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bayındırlık Bakanlığı memurları öğle ye
meğine yardım 
(Memurlar Sandığına ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
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1972 yılı için 
1971 öd«n€ğî Hükümetçe istenen Komisyon-ca kabul edüen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l ira Lira Lira 

578 450 578 450 

1 578 450 578 450 

1 475 002 3 000 000 3 000 000 

110 001 2 957 537 2 957 537 

1 
110 000 

250 000 
2 500 000 

250 000 
2 500 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 1253 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe i&tieaıseaı KomAsyoaiica kaSbul edlsen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam} 
B/üıu Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 207 537 207 537 
0 Limanlar mütaahhit bono borçları 1 

DIŞ DEVLET BORÇLARI 
36.900 Konsolide dış borçlar aslı, kur farkları ve 

faizi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1 365 000 

58 050 000 
1 

1 
1 475 002 

59 525 004 

42 463 

32 875 000 
1 

578 450 
3 000 000 

36 453 451 

42 463 

42 875 000 
1 

578 450 
3 000 000 

46 453 451 



26 - Dışişleri Bakanlığı 



26 — Dışişleri Bakanlığı — 1254 — 

Rapor 

T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığının 1972 yılı Bütçe tasarısı dle ilgili alarak yaptığım inceleme sonucu, aşağıda arz olunmuştur. 
«Sayın Başkan, 
Değerli üye arkadaşlarım. 
Dışişleri Bakanlığının 1972 yılı bütçesinin, tetkik, müzakere ve tasviplerinize sunulduğu bu oturumda, yüce komisyon adına görev ifa eden. ra

portör olarak, duş politika konuları üzerinde durmak ve Bakanlığın faaliyetleriyle ilişkili bir şekilde ıgörfüş ve temennilerimi belirtmek ve böylece 
raporumu takdim etmek istiyorum. 

Sayın Başjkam, 

1971 yılının uluslararası ilişkiler bakımından çok önemli gelişmelerle dolu hareketli bir yıl olduğu kanısındayım. Çin'in dünya siyaset sahnesi
ne belirli bir surette yeniden çıkması, Amerika ile Çin arasında, yirmi beş yıldan sonra, ibir dialog kurulmasına karar verilmesi, Avrupa'da yu
muşama havasının, Almanya meselesinde kaydedilen terakkiler neticesinde daha müşahhas bir hal alması, Müşterek Pazara, başta İngiltere olmalk 
üzere, diğer bâzı ülkelerin de katılmalarının prensip tolarak gerçekleşme yoluna girmesi, milletlerarası para meselelerinde çıkan buhranın kısmen 
de olsa bir hal şekline bağlanması, Hindistan - Pakistan savaşı gibi olaylar geride bıraktığımız yıl içinde meydana gelmiştir. Bunların yanında Orta-
Doğu ihtilafı, Türkiyemizin mi l î dâvası Kıbrıs meselesi, silâhsızlanma sorunları gibi meseleler de, önemlerini daha da artırarak devam ede#elmiş-
lerdir. 

Değerli arikadaşlar, 

Ülkemizi de uzaktan ve yakından ilgilendiren ve dünyanın geleceği ile ilgili konular üzerinde hepimizin dikkatle eğilmemiz gerefotâği güiphe-
sizdir. Ancak inkâr edemiyeceğimiz bir gerçek de, dış politika meseleleri üzerinde çeşitli çevrelerde gereği veçhiyle durulunamamakta olmasıdır. 
Yülksek Meclislerimizde dahi dıış meselelerimizin yeterince üzerinde durulmaya konu yapılmadığını affınıza sığınarak ifade edersem beni haklı ve o 
derecede mazur göreceğinizi ümit ve tahmin ederim. 

Tabiatiyle, aynı durumun, diğer bdtfçıok memleketler için de varit olduğu söylenebilir. Dış politika meselelerinin bir «seçim bölgesi»nin olmaması 
ve siyasi partiler içindeki kademelleşmelerde İÇ politika (konularının çok daha önemli bir yer tutmaları belki de bu durumun başlıca sebeplerinden^-
dir. Bununla beraber, muhterem arkadaşlarım, Lçişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında yaptığım konuşmalarda da belirttiğim -üzere, iç 
ve dış politika meseleleri arasındaki irtibatın ıgün geçtikçe belirli ve etkili bir hale (gelmekte olduğu artık, her vesileyle ve her politik lortamda, 
sarih bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bahsettiğim bu irtibatın ehemmiyeti ve tesirleri üzerinde uzunuzadıya durmak islemiyorum. Fakat, Yük
sek Meclisimizde, Ibu irtibatın önemine mütenasip bir şekilde, Türkiye'nin hal ve âtisini pek yakından alâkalandıran dış politika meselelerinin de 
dikkat ve itinayla, inceden inceye tetkik edilmesiniin çok lüzumlu ve yerinde lolacağını bir inanç Ve kanaat olarak tebarüz ettirmek zorumluğunu 
duyuyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
1971 yılının en önemli siyasi olaylarından biri, muhakkak ki, Çin Halk Cumhuriyetinin uluslara sı politika sahnesine yeniden çıkmasıdır. Amerika 

Cumhurbaşkanının Çin'i ziyaret kararı ve Çin'in Birleşmiş Milletlere girmesi, uluslararası ilişkiler bakımından yepyeni bir durum yaratmıştır. 
Genci Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1970 sıonbaharındaki toplantılarının neticeleri muvacehesinde, Çin'in bu sene Birleşmiş Milleti er'e da
vet edilmesinin belki de kaçınılmaz olacağı düşünülmekteydi. Ama, Başkan Nixon'un Pekin'i ziyaret kararma ilâveten Amerika'nın bu yıl'ki top
lantılarda, ıbâzı şartlara muallâk olarak da olsa, bu teşdbmüsün önceleri arasında yer alır görünmesi her halde kayda değer ve manidar bir gelişme
dir. Çin Halk Cumhuriyetinin Birleşmiş Milletlere girmesi sebebiyle Milliyetçi Çin Cumhuriyetinin teşkilâttan ayrılmak mecburiyetinde bırakıl
ması tabiatıyle üzüntümüzü mucip olmuştur. Bununla beraber, Hükümetimizin bu meselede basiretle ve uzak görüşlülükle hareket ettiğini ifade 
etmek istiyorum. Türkiye, 800 milyonu aşan bir nüfusa sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti ile münasebet kurmak kararını, Başkan Nison'u Pekin'i 
ziyaret edeceği hakkındaki kararı açıklamasından evvel almış ve bu istikamette harekete ıgeçmişti. Milliyetçi Çin ile olan ve uzuca süre devam 
eden iyi ilişkilerimizi, elçilik seviyesindeki temsilciliğimizi muhafaza edememiş olmaktan duyduğumuz üzünttü ve bu yoldaki tenlkid görüşümüzü bir 
kere daha kaydetmekle beraber, yine de kanaatimce, bu davranış, gelişen ve değişen dünya şartlarına uygun ve (gerçekçi bir davranış olmuştur. 

Çin Halk Cumhuriyetinin yeniden dünya siyaset sahnesine girmesinin, halihazır milletlerarası düzenin ve kutuplaşmaların mahiyeti üzerin
de, hemen olmasa bile, yalkm bir ıgelecekte derin tesirleri olacağı mütalâa edilebilir. Bu tesirlerin, zaten geniş yankılarının görüldüğü bilhassa 
Uzak - Doğuda ve memleketimizin mensubolduğu, emniyetin yakından ilgili bulunduğu Orta - Doğu bölgesinde kendilerini gittikçe daha fazıla 
hissettiriri!esi beklenebilir. Bu bakımdan. Dışişleri Bakanlığrmıznı bu alandaki gelişmeleri çok yakımdan takip eylemesini ve buna göre lüzumlu 
değerlendirmeleri zamanında yapmalımı temenni eyliyoruim. 

Asya'dan bahsederken, Hindistan ile kardeş Pakistan arasında savaşa kadar giden ihtilafa da temas etimdk istiyorum. Belki de uzun senelerin 
biriktirdiği kimlerin bir patla'ması şeklinde tefsir edil emilecek olan Pakistan - Hindistan savaşını ve buna takaddüm, eden hâdiseleri hepimiz ya
kımdan taldbettik. Pakistan'ın toprak bütünlüğünün tehlikeye düşmesinin ve savaş dolayısiyle milyonlarca masum insanın derin ıstıraplara duçar 
olımasnum bütün milletlimizde büyük üzüntü uyandırdığını söylemekle, »siz muhterem arkadaşlarımın da hislerine tercüman olacağımı sanıyorum. 
Hükümetimiz, bu felâketin önlenebilmesi için elinden gelen gayreti gösterim iştir. Filhakika, Sayın Başjbakan Erindin 26 Kaısımı ve 2 Aralık 1971 
tarihlerinde vâki beyanları hafızalarımızda taze olarak durmaktadır. Temennimiz, bu elîım ihtilâfa bir am evvel adalete, hakkaniyete, sulh ve 
insanlık prensiplerine ve devletlerin toprak bütünlüğüne riayet ilkelerine uygun bir hal çaresi bulunması ve milyonlarca insanın ıstıraplarının 
artık dindiril m esidir. 

Memleketimizi özellikle ilgilendiren konulardan biri de, malûmunuz olduğu veçhile, Orta - Doğu ihtilâfıdır. İsrail ile kcımşulsu Arap memleket
leri arasımdaiki harlb 1'967 Haziranında vukuibulmustur. O zamandan beri, Birleşmiş Milletlerin kararlarına ve diğer devletlerin iyi niyetli gayret
lerine rağmen, bu ihtilâfa bir çözüm şekli bulunamaması hem üzücü ve hem de endişe vericidir. Geçen yıl «Hogers Plânı» adı altında sürdürülen 
teşelbbüslerim ve (^cne bu çerçevede hiç olmazsa bir ilk adımı olarak gerçekleştirilmesi istenilen Süveyş Kanalının açılmasına mJütaallik anlaşma 
ile ilgili çahşlma ve çabaların henüz müspet bir Sonuca ıılaişa/ma'dıklarını müşahede ediyoruz. Kanaatimce, bu gayretler boyunca Mısır Arap 
Cumhuriyeti gerçekçi ve bölgemizde sulh ve huzurun tesisine yardımcı olaeak olumlu bir tutum içinde bulunmuştur. İhtilâfa taraf elan ddğer il
gili memleketlerden de aynı anlayış ve gerçekçiliği göstermelerini bekliyoruz. Fakat bu arada, taraflar arasındaki silâhlanma yansı devamı et-
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inekte ve Doğu Akdeniz böllgesinin güvenlik ve istikrarı da gittikçe daha fazla teJMikeye düşmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu son toplan
tısında Jıarrinıg ımisyonunun canlandırılmasını sağlıyacaik yeni tavsiyclıeııde bulunmuştur. Mısır Arap Cumhuriyeti Ouımhuıfoaşkanı da geçen yıl 
Sonunda ihtilâfın halli için sulh yollarının henüz Ikapanmaımış olduğunu beyan eylemiştir. Bu çerçeve dairesinde, Arap - İsrail ihtilâfının Birleş
miş Milletler kararlarına uygun bir surette artık halledilmesini candan temenni ediyoruz. Aksi halde, Orta - Doğu anlaşmazlığımın eskisinden de 
dalha tehlikeOi bir mecraya sünüklenımesini önlemek be'lki de mümkün olmıyacaktır. Bölgemizdeki bu şartlar ve tehlikeli gelişme ihtimalleri, bu 
mesıelenin ne derece dikkatle izlememiz gereken 'bir konu olduğunu bir kere dalha ortaya koymaktadır. 

'Geçen yıl içinde Musir, Libya ve Suriye üçlü Federasyonu da gereç Idıeşımiştir. Halen kuruluş ve yerleşme safhası içinde olan bu Federasyonun, 
üye Arap mıem'lekeltilerinia sulh ve güvenlik içinde yaşamalarına, refalh ve terakkilerine ve milletlerinin iç ve dış tehlikelerden koranmaısma hadim 
olmasını ve bölgemiz için de bir istikrar unsuru teşkil etmesini diliyoruz. 

Bölgemizde geçen yıl 4 yeni devlet kurulmuştur. Birleşmiş Milletlere de katılan Bıahreyn, Um man, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devle
tinin istiklâllerini kutlamaMan ve hu dost memleketlere refah, saadeit ve sulh ve sükûn içinde yaşamalarını temenni eylemekten hususi bir haz 
duyuyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım, 
Avrupa'da dalha evvelki yıllarda başlamış olan yumuşama havası, 1971 boyunca, daha, da yerleşmiş ve belirli bir hale ge'lımiştir. Bu bizim için 

de memnuniyet verici bir duruımdur. Nereden hareketle neröye gelindiğinin Mr hesafbı yapılırsa alınanı neticeleri küçümsemek müımlkün değildir. 
Avrupa 'da artık, son zamanların moda bir tabiriyle, «çatışıma devrinden çıkılıp müzakere devrine girildiğine»' mütedair kuvvetli işaretler var
dır. Berlin konusunda geçen yıl varılan anlaşma, Almanlararası görüşmelerde kaydedilen gelişmeleri Ü'9130 lerin ve 1'9(0O ballarının şartları ha
tırlanırsa, çok önemli gelişmelerdir. 1970 yıllında Almanya'nın Sovyet Rusya ve Polonya ile imzaladığı «kuvvete başvurmaıma» anlaışlmalarına ilâ
veten 19'7l de kaydedilen bu yeni geOişmeler, Avrupa'daki yumuşama havasının arbmasmdıa büyü'k rol oynamışlardır. Gerek Berlin konusunda ge
rek Alım ani ararası görüşmelerde şimdiye kadar sağlana'bilen (müspet inkişafların yakın zamanda nihai ve 'hukulkî l i r mahiyet kazanması ve Kene
lerdir Avrupa güvenliğini tehdit altında tutan ve ayrıca yakın dostumuz ve müttefikimiz Almanya için bir ıstırap konusu teşkili edim bu mesele
lerin en tatminkâr bir şdkilide sionuçilanmiasını dilemekteyiz. 

Malûlmunuz olduğu üzere, ,Almanya meselesi sadece bu memleket için değil bütün Avrupa ve husulsiyl<e NATO için de büyük önem taşımakta
dır. NATO, bu konularda ittifalk içinde yapılan değerli fikir teatileri ve ,çalışm adanla, Avrupa "da yuımıuşama santiarının gelişmesinde çiok müspet 
hir rol oynamıştır. 

Avrupa'da kaydedilen bu müspet gelişmeler, Avrupa'da güvenilir bir emniyet ve istikrar ortamının yaratılması imkânlarını görüşmek için bir 
veya bir serî güvenlik konferansları akdi fikrini zihinlerde dalha fazla yerleştirmektedir. İyi niyetli ve yapıcı gayretlere, dış politika prensipleri 
dâhilinde, daima olu'mlu şekilde katılmış olan, Türikiye, Avrupa, Güvenlik Konferansı fikri ortaya çıktığından beri, prensip itibariyle bu fikre 
taraftar olmuştur. Bu konferansların başarılı olabilmesi ve neticede büyük bir hayal kırıklığı uyandırarak siyasi havayı ve şartları esıkisiınc gö
re daha da ağırlaştırmaması için, önceden dikkat ve titizlikle hazırlanması gereklidir. Sonra, dikkat nazarından uzak tutulmamalıdır ki, 
Avrupa güvenliği bir bütün teşkil etmektedir. Sadece Berlin meselesinin halli veya Almanlararası görüşmelerin başarılı olması kâfi midir? Av
rupa'nın diğer bölgelerinin ve bu arada bölgemizin emniyet ve istikrarını peîk yakından ilgilendiren meseleler hâlâ mevcuttur. Ayrıca güvenliğin 
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temini fikrinin içinde çeşitli unsurlar ve şartlar vardır. Bu bakımdan, prensip itibariyle güvenlik konferansına taraftar olan Türkiye'nin, bu. 
güvenlik konferansı veya konferanslarının mahiyet ve muhtevası üzerinde büyük bir dikkat ve titizlikle durması ve Dışişlerimizin de bu konu
lardaki değerlendirmelerini çok itinalı bir şekilde yapması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, 
Bu münasebetle, memleketimizin dış politikasının temel unsurlarından, birini NATO üyeliğimizin teşkil etmesi lâzımgeldiğini bir kere daha te

barüz ettirmek isterim. Bugün Avrupa'da bir yumuşama ortamı görülüyorsa, bunun başlıca âmili muhakkak ki NATO dur. Bu ittifak, şim
diye kadar, sadece bir savunma teşkilâtı değil, aynı zamanda çok değerli bir koordinasyon ve istişare organı olduğunu da ispat etmiştir. Söz
lerimin başında iç politikayla dış politikanın ar iKindaki irtibatın öneminden bahsetmiştim. Gerek bu irtibatın önemi, gerek memleketimizin 
içinde bulunduğu jeopolitik durum ve NATO nun Avrupa'da sağlamakta olduğu sağlam kuvvet dengesi, memleketimizin bu ittifaka bir barış ve 
güvenlik unsuru olarak büyük değer ve ehemmiyet atfetmesini icabettirmektedir. Memleketimizin güvenliği meselesinin en sağlam teminata bağ
lanması için millet olarak bütün güe ve imkânl uımızı. imkân dairesinde kullanmak ve harekete geçirmek iftihar ve zevkle yüklendiğimiz bir 
görevimizdir. Ancak, Türkiye'mizin karşılaşabileceği potansiyel tehditler bakımından gereken dengeyi sağlamak için, güvenliğimizin daha geniş 
bir çerçeve içerisine oturtulması da, aynı şekilde,görevimizdir. Ayrıca şu hususu da belirtmek icabeder ki, Türkiye'nin NATO üyeliği hiçbir zaman 
hiçbir Devletin aleyhine olmamış ve kendisine tevcih edilen dostluk ve işbirliği gösterilerini, menfaatlerine uygun bir şekilde, olumlu bir surette 
karşılamasını engellememiştir,, 

ıMuhterem arkadaşlarım, 
1971 yılında uluslararası siyasi ilişkiler bakımından mevcudiyetini müşahede eylediğimiz olumlu gelişmelerle potansiyel tehlikelerin, süper 

devletler arasında teşekkül etmiş bulunan nükleer dehşet dengesi muvacehesinde, açık bir çatışmaya müncer olması halen pek muhtemel görün
memekle beraber, böyle bir ihtimali tamamen gayrivâriıt addetmek de mümkün değildir. Yanlış hesaplar ve ihtiyatsız hareketlerin, beklen
medik zaman ve hallerde, arzu edilmese bile, kanlı çatışmalara yol açtığı tarihte sık sık görülmüştür. Birleşik Amerika ile Sovyetler Birliğinin 
böyle bir tehlikeyi idrak etmiş olmaları memnuniyet vericidir. Bir süreden beri iki süper devlet arasında, stratejik silâhların sınırlandırılması 
konusunda girişilen müzakerelerde, yavaş da olsa, bâzı ilerlemeler kaydedilmektedir. Diğer nü deer devletlerin de, bir sırasında, bu istikamette 
katkıda buhmmalan her halde şayanı temennidir. Diğer memleketler gibi Türkiye'nin de güvenliğini yakından alâkalandıran bu görüşmeleri 
Dışişleri Bakanlığımızın dikkatle izlemekte olduğunu ümidediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1971 yılında milletlerarası meselelerin önemlilerinden birini de para sorunları teşkil etmiştir. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, son senelerde 

Birleşik Amerika'nın tediye muvazenesinde ve iç ekonomisinde karşılaşmakta olduğu güçlüklerin yanında Japonya ve diğer bâzı Avrupa Devlet
leri ekonomilerinin sağlam ve müstakar bir şekilde seyretmesinin doların milletlerarası para piyasasındaki durumunu menfi bir şekilde etkile^ 
mekte oklufnı müşahede edilmekteydi. Amerikan Cumhurbaşkanının, bu durumu ıslah etmek gayesiyle 15 Ağustos 1971 de açıkladığı tek taraflı 
tedbirler, bilindiği gibi, bütün dünyada derin yankılar uyandırmıştır. Amerika ile Batılı müttefikleri ve Japonya arasındaki ilişkileri zedeli-
yecek bir şekilde gelişme istidadı göstermiş olan bu krizin geçen yıi sonunda kısmen de olsa, hal yoluna girmiş olduğunu müşahede etmekten mem
nuniyet duyuyoruz. Batılı müttefiklerimiz ve dostlarımızın, bu konuda, büyük bir işbirliği ve gerçekçilik zihniyeti ile hareket etmiş olmaları
nın, bu olumlu neticenin alınmasında önemli bir rol oynadığını sanıyorum. 
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Sayın Başkan, 
İngiltere'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılmasının, Altılarc'a kabul edilmesi de geçen yıılın kayda değer olaylarından birini teşkil öder. 

İngiltere'yi Danimarka, Norveç ve İrlanda'nın takibetmesi derpiş olunmaktadır. Yeni iltihaklarla, bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu, Birleşik 
Amerika ve Sovyet Rusya'nın yanında üçüncü bir süper güc olmak yolundadır. Ekonomik birliğin tamamlanması için dev adımlarla ilerlenmek-
tedir. Ekonomik Birliğin ileride bir siyasi birlik doğurması tabiîdir ve esasen güdülen gaye de budur. 

(Muhterem arkadaşlar, 
îBu münasebetle memleketimizin Ortak Pazarla ortaklığı konusunda da durmak istiyorum. Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Türkiye - AET 

ortaklığı süresi içinde gümrük birliğinin gerçekleştirileceği safha olan geçiş dönemi şartlarını tcsbit eden Katma Protokol ve diğer belgelerin 
onaylanmasına ait Kanun Yüksek Meclisimizce 22 Temmuz 1971 tarihinde kabul edilmiştir. AET üyesi devletlerce de teşriî muamelelerin bu yıl 
tamamlanması ve andlaşmaların. L Ocak İ97.°» te yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Anlaşmaların yürürlüğe girmesine değin, memleketimizin 
Anlaşmaların bâzı hükümlerinden hemen faydalanmasını teminen hazırlanan geçici bir Anlaşma 1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

Ortaklığımızın geçitş dönemi Anlatmaların m gerek kamu oyumuzda, gerek Yüksek Meclislerimizde zaman zaman tenkidlere uğradığı malûmdur. 
Ancak hatırlamak icabeder ki, sırf Geçici Anlaşma ile dahi sanayi ürünlerimiz, birkaç istisn'adışında, Topluluğa gümrüksüz olarak girebilecek
tir. Tarım ürünlerimizin % 90 dan fazlası gümrük muafiyetinden ve çeşitli seviyelerde indirimlerden faydalanmaktadır. Türkiye ise, buna 
karşılık, sadece sanayi sektöründe AET ye % *> ilâ % -10 ornıınu'a. giinii-ük indirimi yapm'şLîi'. Temennimiz, Ortaklık Anlaşmasının gelişici ma
hiyetinden ve Toplulukta ortaya çıkan yeni durumlardan faydalanılarak memleketimizin AET üyeliğinden tam mânasiyle yararlanması imkân 
ve şartlarının dikkatle değerlendirilmesi ve buna göre gerekli tedbirlerin alınması istikametindedir. Bu meyanda, yukarda işaret eylediğim veç
hiyle, AET genişleme yolundadır ve yakında on üyeli bir topluluk olacaktır. Bu durumda, tarafımızdan, ortaklık anlaşmamız bakımından yeni 
ayarlamalara gidilmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Bu zaruretin Dışişleri Bakanlığımızca önemle göz önünde tutulması ve gaye olan gümrük 
birliğinin gerçekleştirilmesini memleketimiz bakımından daha da kolaylaştıracak ek imkânlar sağlanması isabetli olacaktır. 

Ümit ve dileğimiz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını AET ile işbirliği halinde biran evvel gerçekleştirerek, Avrupa içinde lâyık 
olduğu yeri sağlam bir şekilde almasıdır. 

iSaym üyeler, 
Türk Milletinin derin bir hassasiyet ve kuvvetle bağlandığı Kıbrıs dâvamızın nihai bir hal tarzına ulaşması istikametinde 1971 yılı içinde 

kayda değer bir gelişme almadığını üzüntü ve esefle müşahede etmiş bulunuyoruz. Malûmuauz olduğu üzere, toplumlararası görüşmeler 1968 
yılı ortalarında başlamış ve Rumların takındığı tutumun bir neticesi olarak kısa bir süre önce çıkmaza girmiştir. Bu çıkmaza bir çare bulunma
sını teminen, bu kere görüşmelerin genişletilmesi formülü üzerinde durulmuş ve bu görüşmelere Türkiye ve Yunanistan'dan birer temsilci ile Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir temsilcisinin katılması hususunda bir mutabakat hâsıl olmuştur. Türkiye, bu formülü kabul etmekle, ka
naatimce barışseverlik ve işbirliği zihniyetinin yeni bir örneğini vermiştir. Ancak, bu formülün ne şekilde uygulanacağı konusu büyük önem arz 
etmektedir. Hükümetimizin bunun üzerinde çokdikkatli ve hassas olmasını ümit ve temenni ediyoruz. Diğer taraftan, bu görüşmelerin, uluslar
arası andlaşmalarm geçerliliği hakkındaki te/mel görüş ve prensiplerimizi de hiçbir surette zedelememesini z'aruri görmekteyiz. Bu görüşmelere 
katılırken, aynı zamanda, soydaşlarımızın güvenliğine ve haklarına yönelecek her türlü teşebüsü hemen kırmak hususundaki azmimiz çerçevesin
de Hükümetin gerekli tedbirleri derpiş eylemiş olduğunu da ümidediyoruz. Türk Toplumunun güvenliğinin ve haklarının korunması kadar, soy-



26 — Dışişleri Bakanlığı — 1259 — 

daşlammızm iktisadi ve sosyal yönlerden kuvvetlendirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Hükümetin, bu istikametteki takdire şayan gay
retleri vardır. Bunların her halde devamı ve hattâ daha da artırılması gerekir. 

Kıbrıs meselesinin hallinde Türkiye ve Yunanistan'a büyük sorumluluklar düşmektedir. Türkiye, işin başından beri örnek bir sorumluluk ve 
işbirliği zihniyeti içinde, barış ve insanlık prensiplerine uygun bir şekilde hareket etmiştir. Kiirşı tarafın da aynı şekilde davranmasını beklemek 
ve hattâ talebetmek hakkımızdır. 

Bayın üyeler, 
Her halde hepinizin, Yüksek Meclisin ve Büyük -Milletimizin düşünce ve hislerine tercüman olduğuma inanarak, Kıbrıs dâvamızın Toplumu

muzun hak ve hürriyetlerine, güvenliğine, refah ve huzuruna ve ayrıca Türkiye'nin millî menfaatlerine ve milletlerarası andlaşmalardan doğan 
haklarına aykıın bir çözüm yoluna bağlanabilmesinin mümkün olmadığını, bu hakikati bütün ilgili tarafların iyice idrak etmeleri lâzımgeldiğini, 
Türkiye'nin Kıbrıs davasındaki azim ve kararlılığının kuvvetlenerek devam ettiğini bir kere daha tebarüz ettirmek istiyorum. 

1972 MALÎ YILI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇE TASARISININ ANAHATLARI 

1. 1972 Bütçesi : 
İnceleme ve onaylarınla sunulan! Dışişleri Bakanlığı 1972 malî yuh bütçe taısansı, geçen yıla nazaran artan hizmet gereklerine ve yine aynj 

şekilde yurt içinde1 ve dışında artan fiyatlara rağmen, bu hizmetleri tasarruf çerçevesinde yerine getirme olanağı güz önünde tutulmak üzere as
gari harcama programı olarak hazırlaninnş bulunmaktadır. 

1972 malî yılı bütçe tasarısı, maaş tertipleri de dâhil olmak üzere (A/l ) öa-ri harcamalar için (5% 940 1114) Tl. sı. (A/31) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de (11.3 569ı 703) Tl. sı toplam (710ı 90Ö 847) Tl. sidir. Bundan basjka Dışişleri Bakanlığının (A/2) yatırım harca 
'malan için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine (13 910 ÖOO) Tl. sı konulmuştur. 

Malûmlar mı z olduğu üzere, Dışişleri Bakam lığının 1971 malî yılı merkez ve dış kuruluş personel hareaJmalarında 6'57 sayılı Kanunun 1327 
sayılı Kanununda değiştirilen hükümlerinin ge r ktirdiği gider tahminleri, diğer bakanlıklar gibi, Maliye Bakanlığı bütçesine 'konarak, kendi 
1971 bütçesinde (1) &v Tl- sı olarak görünmüş Mi. 1972 malî yılı bütçesinde ise, bütçe finansman imkânları ve hizmetin gerekleri ölçüsünde 
ve genel uygulamaya uygun olanak, bu gider t ahnıirıleri tam rakamlariyle yer almaktadır. ' 

Böyllece, 1971 ve 1972 malî yılları bütçeleri arasında bir mukayeseye imkân verebilmek üzere, 1971 bütçesinde (1) Tl. sı alarak gözüken 
maaışllar ve ilgili tertipleri (iç maaşlar, dış ma aşlar, emekli kesenekleri, dış kuruluş sigorta kesenekleri, giyecek yardımı) yerine 1972 rakam
ları konulmak suretiyle 1971 bütçesi (371 013 318) Tl. sı d maktadır. 

:Bış Üllüelende Türk KüOMir Varlığım Komimi Giderleri : 
Buııldan başka, geçen yılların Dışişleri Bakan lığı bütçelerine «10 miısline kadar artırmak yet kişi Maliye Bakanlığına verilmek» kaydı ile, 

Başbakanlığa aktarılmak üzere konulmakta bulunan dış ülkelerde Türk kültür varlığını k ruma giderleri ele bu defa tam rakam olarak 
1972 bütçesine 'konulmuş bulunmaktadır. 1971 yılı bütçesinde 37,5 milyon olan bu ödenek, 1972 yılı bütçesinde 378 milyondur. Ve bunun 340 
milyonu ve ayrıca (7 600 €00) Tl. Başbakanlığındır. 
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1971 yılı 'etşilt mukayeseye iınrkân verebilmek: üzere. dış ülkelerde Türk ki l tür var'Inğıırı ko rıtmıa giderlerinin Başbakanlığa ait büyük: kısmı 
olan (3140) milyon lira Dışişleri Bakanlığı bütçesinden indirildiği takdirde1, 1972 bütçesi (370 5 0!) 847) Tl. sı kalırnaıktadıır. ki, bu 1971 bütçe ra
kamı olanak yukarıda bulunmuş olan (371 O1! 3 338) Tl. sinim cüzi uislbetıl-e altındadır. 

Bir yandan devletler camiaisına katrlan üye sayısının yıldan yıla fazlalaşmasına, diğer yandan, uluslararası kuruluş1!arın hem; sayılanımı 
artması beim de buınlıara verilen görevlerim çoğalnnası ile uluslararası ilişkilerin daha yoğun v e karmaşık bir biçim' almasnna paralel olıanalk 
Dışişleri Bakanlığının hizimet ve göırev alandan ve çalişm-a hacmi yıldan yıla yükselmıektedir. Buna rağmen, 1971 den 1972 ye sabit kalan büt
çelerle, artaö lıizımtötlerin yürütüıllmeısdınde âzami tasarruf ölçülerine bağlı kaimmiş bulunması kayda değer bir husustur-

Artan hizımeitle'rin gereği olarak, 1972 bü'i'ce sinilir sim ılı imkânları çerçevesinde Bekinig'de ve rmıh'temelen Kinislhasısa, Abiıdjıan, Boıgota ve 
MJanilla'dıa yeni büyükelçilikler ile yıl içinde kesinleşecek: ihtiyaçlarla göre birkaç yende ba şkonlsıoDoslüklar açılması da öngörülmektedir. 

'Defvleifc'i Slgılemidütrfem giıdeırfler : 
Dışişleri Bakanlığının! 1972 bütçesi inceltilir ken, geçen yılların reel bütçeleriyle 'b'ir kıyasla ma yıapni'alk faydalı olacaktır. Bu Balkan!iğim 

bütçesinde, yukarıda 'belirtilmiş olan dış ülkelerde Türk' 'kültür varlığım koruma giderlerinden başka, Baıkamiiğm kendi harcamalarından cl-
mıayıp, doğrudan doğruya Devletlimizi ilgi'ldııdi ren giderler olan uluslararası katılma payları ?c çeşitli uluslararası, kuruluşlar giderleri, Devlet 
konuklaran ağırlaımıa ve protokol giderleri, Saym Oumlhurlbaşıkanı, ve Başlbakanıimıızm yurt dışı 3rollükları çe (Türk kültür varlığı giderlerinin 
Dışişleri Bakanlığına kalan kısmından ödenen) yurt dışmdak öğretmenlerin ımaaşları ve Türk as! m dan emekli öğretmenlere yapıiaın yardımlar gibi 
birçok ödenek kalemleri bulunmaktadır. Bunların toplamı şimdiye kadar Bakandık: bütçesinin % 40 ı civarında oynamış, 1972 bütçesinde 
ise, duş ülkelerde' Türk kültür varlığımı kloruma giderleri ödeneğinin tanr lolara'k koınnıaSı sebebiyle, % 68 oranıına ulaşmıştır. 

Bu eğilimi, 19>6'7 - 1972 yıllarının genel ödenekleri' ile reel bütçe ra'kaimlarmım kıyaslan masunda açıklıkla müşahede etmek mümkündür. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 

(1970 (Ödenek) 
1970 ı(Sarf) 
(1971 (ödemek) 
(Maaşlar hariç) 
(1971 (Ödenek) 
(iMaaşlar dâhil) 
(1972 (Ödemeık) 
(Maaşlar dâhil) 

Dışişleri Genel 
Bütçesli 

183 949 458 
194 344 649 
183 814 OOfi 
205 101 073 
230 116 675 
221 084 789 

370 953 938 

710 509 847 

Bakanlığa 
ait ıoLmı-

yan ıgiderler 

75 947 209 
71 '907 016 
67 000 000 
87 659 227 
81 738 693 

148 618 818 

148 -618 8:18 

482 470 711 

Dışişleri re di 
Jîüıtçesıi 

.108 002 249 
122 437 633 
116 814 006 
117 Ö41 846 
148 377 982 

72 465 971 

222 1335 120 

228 039 136 

Genel Bütç< 
reel bütçe 

Oranı 

% 59 
% 63 
:% 63 
% 57) 
% 64) 
% 32) 

% 59) 

% 32) 
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Personel .giderleri de dâıhiıl olmak üzere yukarıya çıkarılmış bulunan rakaımllar, 1970 - 1971 yıllarında 10 Ağustos 1970 tarihli devalüasyon sebe
biyle (fakat yine de devalüasyon ölçüsü olan % öö'niıiı çoık aılıtınıda kalan) anî artış dışında, Dışişleri Bakanlığı reel bütçesinin yıldan yıla 
çok cüzi artışlar gösterdiğini açıklıkla ortaya koymaktadır. Nitekim, 1971 - 1972 arasındaki reel ibüıtçe artışı 5,5 milyon liradan veya yaklaşık 
olarak % 2,5'den ibaret kalmaktadır. 

Dışişleri Baikanlığı Bütçesindeki ödemelerin bir kışımı döviz harcamalarına gitmekle beraber 20 Aralık 1971 tarihinde vulkua göl en yaiklaşılk 
% 8 oranındaki Dolar devalüasyonu, 1972 harcamaklarında her hangi bir tasarruf sağiıyamıyacaktır. Zira, dolar dışındaki döviz harcamalarında 
baJhis konusu dövizin Tl. sına kuru değişmediği gibi, Dolarla yapılan faikait balkikatte Dolar gönderilip temsıilcilikleıün bulunduğu ülkemin mahallî 
parasına çevrilerek yapılan harcamalarda, o ülke parası da Dolara nazaran aynı oranda revalüc adlillmiş gibi olmaktadır. Biöyleee, harcama işlemi
ne giren dolar miktarı artmakta fakat Tl. = her hangi bir mıaıhallî para parafesi değişımeıınektedir. Bundan başka Almaa Markı ve Japon Yem'i gibi 
bâzı paralar da, Doların devalüe kurunu biraz daha düşük tutarak hakikatte bir ölçüde yeniden revalüe edilmişlerdir. 

Dışişleri, Bakanlığı reel (bütçesi üzerinde kıyaslama yoluyla görüşler serd ederken, bu incelemeye daha açıklık getirebilecek bir mukayese 
şekli de, anılan bütçenin, genel bütçemiz ile mukayesesi olacaktır. Genel Bütçenin, Devlet hizmetlerinin artışıyla birlikte yunt içindeki fiyat artış
larını da aksettirdiği ve yurt dışındaki fiyat artışlarının (genellikle yer yer yurt içindekilerden fazıla olmakla beraber) biran için yurt içindeki
lere eşidolduğu düşünülürse, Dışişleri Baikanlığı reel bütçesinin her yıl ilerleme yerine biraz daha geriye gittiği görülür : 

Dışişleri 
Yıllar Genel Bütçe reel bütçesi % 

1970 29 Miyar 148 Milyon 0,51 
197,1 37 Milyar 222 Milyon 0,59 
1972 50 Milyar 228 Milyon 0,45 

Dışişleri Bakanlığı reel bütçesi, 1970 yılında genel bütçenin binde 5'nden 1972 yılımda binde 4,5'ğuna inmiştir. Buraya daha evvelki yıllara 
ai)t raıkmlar alınmamış olmakla beraber, bu eğilimi 1966 yılından beri hep aynı^ inme yönündedir. 1966 dan beri hizmetlerin azalmayıp, aksine yılda 
orta/lama % 15 oranında artmış olduğu göz önüne alınırsa, bu Bakanlığın harcamalarının sürekli ve güçlü bir baskıya mâruz kaldığı anlaşılır. 

Memur sayıüaırı bize yakın bâzı ülkelerin Dışişleri bakanliklariyle ilgili veriler ile kıyaslandığında, Dışişleri Bakanlığımızın gayet sınırlı ölçü
ler içinde gıörevini yerine getirmeye çalıştığı daha açıklıkla görütecekrtar. 
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Düğer ülkelere aidoiaraık ellimizde 19*71 rakamları bulunımıaktadır. Bunlara güre; 

Ülke 

Dışişleri Bütçesinin 
Dışişleri Bütçesi Genel Bütçesine 
(ıMdlljyon Dolar) Memrıur sayısı Oranı 

İsvee 
Holanda 
İspanya 
İsraiil 
Daniınarka 
Belçika, 
Türkiye (1972) 

193,7 
180,0 
33,2 
26,8 
22,8 

138,6 
15,2 

961 
900 
552 
870 
901 

1 520 
762 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
•% 

2,0 
1,9 
0,6 
0,7 
0,5 
1,9 
0,45 

Görüldüğü veçhile, Dışişleri Bakanlığının ödenek ve kadro imkânları, durumları bize en yakın ıolan Avrupa ülkeleri ve İsrail ile dahi kıyas 
kabul etmemekte ve bu ülkelerin Dişilileri Bakanlıklarının elinddki dış ilişkileri yürütme imkânları bizdim için henüz ulaşılması uzak birer hedef 
olarak kalmaktadır. 

Yukarda verilen rakamlar ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Türkiye'nin hem diğer ülkelerle hem de ulusirarası kuruluşlar çerçevesinde 
yürüıttüğü çoık yönlü dış ilişkilerinin millllî menfa ati erlimize ve aktif dış politikamıza uygun oranda ıgerek sayı ve gerek derinlik iti/barâyle artırıla
bilmesi için âzami tasarruf ölçüleri içlinde hareket edildiği halde dahi, Dışişleri Bakanlığının ellilideki ödenek ve kadro im kanılarının daha ge
nişi eıtilımeısdn e ihtiyaç vardır. 

2. Kuruluş ve 'personel Idurulmu : 
Dışişleri Bakanlığı merkez kuruluşu, hizımetlerin daha iyi yürütüleibdimeısi ve denetleımeniıı daha etkin olabilmesi amaciyle, benzeri veya bi-

ribiriyle ilişkili hizmet gruplarını bir arada toplamak üzere, 1971 yılı Aralık ayı başında bir re organizasyona tabi tutulmuştur. Esikiden mevcut 
8 Genel Sekreter Yardımcılığı kaldırılmış ve 19 Genel Müdürlük 9 Genel Müdürlüğe indirilerek doğrudan doğruya genel sdkreitere bağlanmış
tır. Anılan 9 genel müdürlük de toplam. 46 daire1 ve bürodan oluşmuş bulunmaktadır. 

1971 yılı Aralık ayı itibariyle Bakanlıkta görev yapan 543'ü meslek, 185'i idari ve 34 Hi ihtisas memuru olmak üzere toplam 762 meımurdan 
sırasiyle 216 meslek, 61 idari ve 6 ihtisas memuru olımak üzere toplam 283 memur merkezde görovlendiirlmiş bulunımakltadır. 

Yine Aralık ayı itibariyle Bakanlığın yurt dışı kuruluşları olarak 58 Büyükelçilik, 1 elçilik, 6 daimî delegelik ve 40 Başkonsolosluk ve konso
losluk olmak üzere toplam 105 dış temsilcilik ve ayrıca 42 fahrî başkonsolosluk ve konsolosluk mevcuttur. Geçen yıla nazaran ternsiıleilik dayısın
da görülen 1 azalma, Kıta Çin'i ile siyasi ilişkiler kurmamız nedeniyle Po^rnıoza'dakıi Büyükelçiliğimizin kapatılmasından ileri gelmekte
dir. 105 Dış temsilcilikten hâlen iki tanesi maslahatgüzarların id ar esindedir. 

Dış temsilciliklerde görevli memur sayısı 327'si mesiclk, 124'ü idari ve 28'i ihtisas memuru olmak üzere toplam 479'dur. 
1972 yılı içinde Çin'de ve muhtemelen Kongo, Fildişi Sahili, Kolomibia ve Filipinier'de yeni Büyükelçilikler ile yıl içinde kesinleşecek ihti

yaca göre bir kaç yerde Başkonsolosluk ve konsolosluklar kurulması öngörülmiektedir. 
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Özellikle işçilerimizin yoğun bulunduğu Batı Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde yeni konsolosluklar açılmasına veya biç değilse mev
cutların önemli ölçüde takviyesine ivedilik] e ihtiyaç vardır. 

Eldeki son rakamlara güre, aileleri hariç, Batı Almanya'da 452 000, Ho'landa'da 23 550, Belçika'da 15 407, AvusturyaVla 19 150, Fransa'
da 19 000, İsviçre'de 9 000, İsveç'te 4 069, Norveç'te 1 550, Danimarka'da 7 200 ve Avustralya'da 7 500 işçi vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatan-
daşlammızın en yoğun olarak bulundukları Batı Alımianya'daki konsolosluklammiizlda, bölgeden bölgeye değişmek üzere, görevli memur ve ma
hallî kâtip başına 3 500 ilâ 5 500 işçi vatandaş düş/inektedir ki, bu oran işin gereği veçhile yürütülebilmesi için çok yüksektin-. 

Almanya'da işçileri bulunan diğer ülkelerin konsolosluklarında görevli memur veya mahallî kâtip sayısı bize nazaran daha müsaittir, örne

ğin, Köin'deki İspanyol Konsolosluğunda görevli baışma 700 işçi, İtalyan Konsolosluğunda ise i 700 işçi düşmektedir. 
Batı Avrupa ülkelerinde bulunan konsoloslukların kadro ve imkânlarının, görevli memur başına en fazla 3 000 vatandaş düşecek şekilde ye

niden organize edilmesi ve takviyesi gereklidir. Yurda sadece Ocak - Eylül 1971 arası 350 milyon dolar göndermiş bulunan işçilerimizin yurt dı
şındaki işlemlerinin ve korunmalarımın ifasında kalite olanak yeterliden başlıyarak en iyiye ulaşılması zaruridir. Bu amaçla, konsolos kadro ve 
imkânlarının takviyesi yanında, buralarda görevli ve görevlendirilecek olan personelin yeterli nitelikte bulunması konusu üzerine hassasiyetle 
eğilmek icabeder. Bu da nacak şimdiki düşük ücretler yerine yeterli ücret verilebilmesi ve bundan sonra iyi seçim yapılması halinde başarılabi
lir. 

Dışişleri Baknlığı görevlilerinin yurt dışı maaşlarının yetersiz olduğu her yıl bütçe müzakereleri sırasında görüşülmekte, fakat bu durum bir 
yeniden düzenleme safhasına giremeden maalesef yıldan .yıla aynen intikal etmektedir. 

Memurların dış maaşları, 1968 yılında bâzı ülkeler için yapılacak çok sınırlı bir ayarlama dışında, esas itibariyle 1963 yılından beri aynı kal
mıştır. Halbuki 1963 ten bu yana, Türkiye'de olduğu gibi, bütün dış ülkelerde hayat pahalılığı çok artmış ve bâzı yerlerde % 100 e dahi ulaş
mıştır. Bu durumda zaten 1963 yılında iancak yeterli olan dış maaşların 1971 yılında yurt dışında görevli memurları ne çeşit zaruret ve sıkıntılar 
içinde arttığını görmek zor değildir. New - York ve Tokyo gibi pahalı başkentlerde Büyükelçilik 'Müsteşarı seviyesindeki bir memur, orta halli 
bir semtte 60 M2 lik ufak bir eve maaşının >% 50 ilâ 65 ini ayırmak zorunda kalmakta, Lagos ve Cakarta gibi pahalılığı ilk anda göze çarpma
yan bâzı diğer başkentlerde ise 300 - 400 dolardan başlayan ev kiralarından başka en az 3 yıllık kirayı peşin vermesi talebe dilmektedir. Me
mur her iki halde de böylece kendisinden istenen temsil görevini lâyıkiyle yerine getirebilmekten çok uzak kalmakta ve asgari geçim seviyesini 
dahi tutturamamaktadır. 

Dış kuruluşların dış ilişkilerle ilgili hizmetleri en iyi şekilde yürütebilmeleıTİ, bütün feragat ölçüleri yanında, personel dertlerinin halli ile doğ
ru orantüıdır. Bu sebeple, bu sıkıntılara en kısa zamanda çare bulunması gereklidir. Dış maaş emsallerini mütevazi ölçüde yükseltebilmek ama-
ciyle, 1972 malî yılı için 139 milyon lira talebedilmiş, fakat sınırlı bütçe imkânları nedeniyle bu (125,5) milyon liraya indirilmiştir. 

1971 yılında da hazırlanmış bulunan dış emsal ayarlama teklifleri gerçekleşememişti. 1972 malî yılı için, Birleşmiş Milletler istatistiklerine 
dayanarak, yeni bir >emsal ayarlama teklifi hazırlanmıştır. Aradan geçen bir yıl zarfında, 1963 ten bu yana birikmekte olan ihtiyaç daha da şid
detlenmiştir. Dış ülkelerde :asgari hayat seviyesinde yaşayan memurlara mütevazi de olsa bir ferahlık sağlıyabilmek üzere, bu yeni emsal teklif
lerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değişen 156 neı maddesi gereğince, zaman kaybetmeden Bakanlar Kuru
luna getirilmesi ve kabulü halinde derhal uygulamasına geçilmesi yerinde olacaktır. Bu sebeple ve Dışişleri Bakanlığına, anılan eimsal ayarla
masını 1972 malî yılı bütçesi sırasında ve bu bütçe imknâlan çerçevesinde gerçekleştirmek imkânı vermek üzere, emsal uygulamasını 1973 veya 
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daha sonraki yıllara ertelemek amaciyle 1972 bütçe tasarısına konulmuş bulunan 16 ncı maddenin değiştirilm;eısini teklif ve temenni ederim, 
Yüce (Meclisin yıllardan beri devam eden arzusuna uygun olarak hazırlanmakta olan «Dışişleri Bakanlığı ve Dış iHizmjetier hakkındaki ka

nun tasarısının» en kısa zamanda tamamlanarak kanunlaşması için gerekli formalitelere girişilecektir. 
3. iç ve dış kuruluşlar lîiına vıe tesisatı : 
'Başbakanlık binasının bir kanadında yer almakta olan Dışişleri Bakanlığı merkez kuruluşu binasının, yıllardan beri artmakta olan hizmet ih

tiyaçlarına yetmediği ve çok sıkışık bir şekilde çalışma mecburiyetinin hâısl olduğu geçen yıl müşahede olunmuştu. 1971 yılı içinde, Bakanluk 
binası yanında iki blok halinde ek bina inşaatına başlanmış ve halen bu çalışmalar hayli ilerlemiş bulunmaktadır. 1972 yılı içinde tamamlana
cak olan bu ek bloklara yerleşilmesi, Bakanlığa çalışma ve hizmetin ifası bakımından nispî bir ferahlık getirecektir. Blokların tamıamlanması ile, 
ayrıca şimdiye kadar şiddetle devam etmiş bulunan konferans ve toplantı salonları ve arşiv mahzenleri ihtiyacı da karşılanmışt olacaktır. Blok
ları tamalamak üzere 1972 yılı bütçesinden ayrılarak Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş bulunan miktar (3 910 000) liradır. 

Dışişleri Bakanlığının merkez kuruluşunun dış temsilciliklere telsizle haberleşmesini düzenlemek üzere Bal gafta kurulmasına başlamış olan 
ulaştırma istasyonu 1971 yılı içinde bitirilerek hizmete girmiş bulunmaktadır. 

Bakar.lığın dış kuruluşları ise 55 i Devle!", malı, 107 si kira olmak üzere toplam 162 binada, yerleşmiş durumdadır. Büyükelçilik binaları dı
şında bulunan, diğer bakanlıklara ait kuruluşların oturdukları Devlet malı ve kira binalar tabiatiyle bu rakamlara dâhil değildir. Sadece Dışiş
leri Bakanlığı, dış kuruluşlarının kiralayarak yerleşmiş bulundukları binalar için yılda 11 milyon lira civarında kira ödemektedir. Buna dış kuru
luşu bulunan diğer bakanlıkların ödediği kiralar da eklcnirsıe, uzun süreli bütçe tasarrufları bakımından, kiradan kurtularak Devlet malı bina
lar temini ile bunlara yerleşme zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kaldı ki, Devlet malı binaya yerleşmıe zarureti sadece bütçe tasarruf
ları düşüncesinden de ileri gelmemektedirler. 11.73 sayılı Kanunun gereği olarak, çeşitli bakanlıklara bağlı dış kuruluşların büyükelçiliklerin 
çatısı altında toplanması, hem hizmetin eın iyi şekilde ifası hem, de emniyetin sağlanması Bakımından, zaruridir. 

Dışişleri Bakanlığı, her yıl bütçesine konan ödeneklerin sağladığı imkânlar ölçüsünde yabancı ülkelerde bina satınalmaikta veya Bayındırlık 
Bakanlığı kan aliyle inşaat yaptırmaktadır. Nitekim, 1971 yılı içinde Libzon Büyük elçiliği inşaatı bitirilmiş ve 1969 yılında başlanılmış olan 
Sofya ve Kabil Büyükelçilikleri ile 1971 yılında başlanılmış olan Beyrut Büyükelçilikleri inşaatına devam edilmiştir. Bunlardan başka, 
yine 1971 yılı içinde Moskova Büyükelçiliğine bir bina ve Cenevre'de bir Daimî Delegelik binası sat/ı ti alınmıştır. 

1972 Malî yılı bütçesinden, Sofya, Kabil ve Beyrut Büyükelçilikleri inşaatında sarfolunmak üzere Bayındırlık Bakanlığına devrolunan miktar 
(101 milyon liradır. Sadece başlamış olan inşaatların, yürütülmesini öngören ve yeni inşaatlara başlanılmasına imkân vermeyen bu ödenek, görül

düğü gibi, yetersizdir. Dışişleri Bakanlığıma u zıın süreli plânlarına göre inşaat sırasına girmek te olan Bağdat, Brasilia, 'Tıofkyıo, Atina ve diğer 
bâzı Büyükelçiliklerin proje çalışmalarının 1972 yılı içinde tamamlanması gereklidir. Bütün bu işler ve dış onarımlar için 1972 bütçesine konulmuş 
olan toplam (1) milyon lira da yeterli 'olmaktan çok uzaktır. Sadece halen takriben (270) milyon Tl. sı cari değer taşıyan 55 adet devlet malı tem
silcilik binasının yıllık bakımları için, değer toplamının % 2'si ayrılsa idi bu dahi (5) milyon lira edecekti. 

Dışişleri Bakanlığınım dış kuruluş yatırım prog ramının arzu edilen ölçüde yürüyemenıesinin ve yıldan yıla aksamasının, yıllık bütçe tasarruf ve 
kısıntıları üzerinde önemli bir nedeni mevcuttur. Bütün Bakanlıklar arasında, sadece Dışişleri Bakanlığının dış yatırırmları «yatırım» sayılmamak
ta, 5 yıllık plâna bağlanmam akta ve bu yüzden bakanlıkta yapılan bütün plânlamalar sadece bir temenni mahiyetinde kalmaktadır. Bu yatırımlar 
da diğerleri gibi Devlet emlâkine dahil lokmasına rağmen, ödenekleri kısmen Dışişleri kısmen deBayıııdırlık Bakanlığının transfer bütçelerine ku-
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nulmakta ve 5 yıllıik plâna bağlı olmadığı için, transfer •bütçeleri imkânlarına göre bazen yeterli, bazen yetersiz şekilde fakat esas itibariyle dü
zensiz lolarak yürüyebilmektedir. 

Anılan yatırımların da, diğer yatırımlar gibi yatırım bütçesine ve 5 yıllık plânlara [konulması aımaeiyle Dışişleri Bakanlığınca uzun yıllardır 
yapılan ve Devlet Plânlama'Teşkilâtına ve Maliye Bakanlığına sunulan çalışmalara 1971 yılında bir yenisi daha eklenmiştir. Bu teşebbüslerin- İnsa 
zamanda netice vererek, Dışişleri Bakanlığının dış yatırım sayılarak plânlara ithali ve düzenli biçimde yürütülmesi uygun olacaktır. 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı talimatına göre halen sigorta ettirilmemckte «lan, değeri milyonları aşan Devlet malı binalar ile temsilcilik eşyaları
nın sigorta ettirilmesi konusunun önemle ele alınması gereklidir. 

Dışişleri Bakanlığının hem personel hem bina ihtiyaçlarını çok yakından ilgilendiren önemli bir konu da memur lojmanları meselesidir. Yuka
rıda belirtilmiş olduğu gibi, New - York, Paris gibi pahalı başkentler ile Lagos, Akra, Cakarta gibi az sayıda düzgün, binalara sahip başkentlerde 
görevlendirilen memurlar, gerek yüksek kiralar gerek önemli peşinat talepleri nedeniyle ikametgâh bulmakta büyük güçlük çekmektedirler Are 
bu durum bir yandan memurun sıkıntısı sebebiyle hizmetin iyi yürütülmesi, diğer yandan da dış ülkelerdeki itibarımız üzerinde menfi tesirler 
icra etim ekten hali kalmamaktadır. 

Bu yönden Dışişleri Bakanlığınca yapılmış olan. çalışmaların bir an önce neticelendirilerek, Birleşmiş Milletler dokümanlarına ve diğer bilgi
lere göre zaruret olduğu saptanan yerlerde ve maaş ile iknmetgâh bir tüm olarak mütalâa edilmek şartiyle, Devlet malı olarak satmalma veya pe
şinat vererek uzun süreli kiralama yoluyla memurlara görevleriyle uygun düşecek ikametgâhlar 1 e mini yoluna gidilmelidir. 

[Müşahede, tefclif ve temenniler : 
Sayın üyeler, 
Dışişleri Bakanlığıı bütçesiyle ilgili ınüşahedelerin izahım bitirirken, aşağıda belirtilen bâzı konuları, özel önemleri sebebiyle bir (kere daha dik

kat nazarlarınıza getirmek ve Yüksek Heyetinizin bunların hallinde değerli iş'arlarını esirgemiyece ğini ummak isteriz. 
1. Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yeteri kadar ödenek bulunmaması veya malî yıl sonu »kesintileri sebebiyle, NATO Askerî Bütçesine 19GG yılın

dan beri borçlanılmış buluıı'.lıığu geçen yıl hey: tinize arz edilmişti. 1971 yılı içinde bir yandan bu borca mahsuben 7 milyon lira ödenmiş; diğer 
yandan ise 15 milyon lira civarında bulunan bakiye borcun içindeki (1970 devalüasyonu sebebiyle doğmuş olan) 10,7 milyon liralık kısmın daha âdi
lâne ve bütçemize daha az yük yükleyecek tarzda yeniden hesaplanması için NATO'ya bir teklif götürülmüştür. Bu teklif NATO tarafından müsait 
karşılandığı takdirde, borçlarımızdan bir kısmı indirilecek, fakat bu mümkün olamaz ise tamamımn ödenmesi gerekecektir. Böylece, millî itibarı
mızı zedelememek için (1.5 288 25G) liralık bakiye borcun tamamının, veya anlaşma hâsıl olursa bir nisbetiain behemahal 1972 malî yılı içinde Öden
mesi gerekecektir. Halbuki bu ödenek karşılığı önce tamamen Dışişleri Bakanlığı 1972 bütçesine konmuş olduğu halde sonra çıkarılarak 1. Tl. bı
rakılmıştır. 

Bu durum, yıl içinde gerektiğinde ödenek teinin edilememesi gibi bir tehlike yaratabilir. 
Bu sebeplerle, (15 288 25G) liranın Dışişleri Bakanlığının ilgili maddesine tekrar aynen konulması yerinde olacaktı:*. 

2. Bala Avrupa ülkelerinde çalışan işçi valamdaşlarıımızın konsolosluk hizmetlerinin daha çabuk biçimde ifası için, burnlandaki konsolosluk 
kadro ve .imkânları reorgauizo ve takviye» edilmelidir. 

3. 1'9G3 yılından beri esaslı bir revizyona tabi tutulmamış olan dış maaş emsalleri konusunda Dışişleri Bakanlığı tarafımdan bu kere hazırlan
mış olan çalışmamın 1972 malî yılı içinde ve bu bütçenin imkânları çerçevesinde derhal gerçekleştirilmesi, dış ülkelerde .memleketimizi temsil 
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için feragatle çalışmakta olan memurlarımızın /bugünkü asgari yaşama imkânlarına bir ölçüde ferahlık getirmek bakımından çok yerinde ola
caktır. 

4. Normal şartlar ile ikametgâh teimini önemli güçlükler arz eden şehirlerde, bu husus Birleşmiş Milletler dokümanlarına istinaden saptan
dıktan sonra, bina satmalına veya uzun süreli kiralamıa yoliylc buralarda görevli memurlarımıza ikametgâh teimini için yapılmakta olan çalışma
lar bir an önce neticelendirilerek uygulamasına geçilmelidir. 

5. Dışişleri Hakanlığı .monsupllarının, her görev yerinde, ülkemizi temsil aıraıaciyle, evlerinde önemli konuklar ağırlamak zorunda bulundukları 
ve bunun için evlerinin mütovazi de olsa, teeıiz ve itinalı şekilde döşeli huhmmaısı gerektiği malûmunuzdur. 

Halbuki, 62415 sayılı Harcırah Kanunu mucibince, görev icâbı sık sık ülke değiştirmek zorunda 'bulunan bu memurlara tanınan eşya nakil hak
kı sadece, kendisi için 225 - ;50O kg., aile fertlerinin beheri için de 75 - 100 kg. dır. Bu miktarlar dâhilinde taşınabilecek eşya ile dünyanın hiçbir 
yerinde ev düzenlemek imik ânı yoktur. 

Kendilerine lojman verilmiyen, görev yelinde kiralar ne kadar yüksek olursa olsun bunu aynen maaşından ödemek zoruada bulunanı yurt dı
şında görevli memurlarımıza, yeterli ölçüler dâhilinde eşya nakil hakkı da tanımayınca, bunların temsil görevini kifayetli şekilde yerine getimroe-
lerinin imkânsız derecede zorlaştığı açıkça görülmektedir. 

Bu bakımdan, eşya nakil hakkının memur için. 400 - 500 Kg. seyriserî, 600 - 1 000 Kg. seyriâdi ve aile fertlerinin belheri için !de bu miktarların 
yarısına yükseltilmesi amaciyle Dışişleri Bakanlığınca yapılmış olan çalışımalariıiî, mevzuat değişikliği yoliy'le, gerçekleştirilmeısi yerinde olacak
tır. 

6. Merkezden' geçici görevle yurt dışına gönderilen. i),.,l,;!ori veya diğer bakanlıklar mensupla'ana cari mevzuata göre halen ödenimekte olan 
dış yevmiyeler, dış ülkelerde artmış olan otel ve lokanta fiyatları karşısında çok yetersiz kalmakta ve bâzı dış ülkelerde en mütevazı bir otel 
odasının günlük bedelini bile zor karşılamaktadır. 

'Geçici görevle, yurt dışına giden memurları mızın karşılaşmakta oldukları büyük, geçim sıkı'dışını bir an önce gidermek amaciyle, Dışişleri 
Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar ve Mâliye Bakanlığı .arasımda, ya dış yevmiyelerin artırılmam veya otel paralarımın ayrıca görevlilere öden
mesi tarzında bir çözüm yolu aranması uygun ol.acia.ktir. 

7. Dışişleri Bakanlığının dış yatırımlarının da diğer yatırımlarla. aynı işleme tabi tutulması içiu hu bakanlıkça yapılmış teşebbüsler gecikme
den neticeye bağlanmalı ve gayrimuuitazam bir inşaat faaliyeti yerine; istikrarlı bir yatırım programı uygul.ıyabilme imkânları artık bu bakan
lığa verilmelidir. 

8. Bakanlık bütçesine 1972 malî yılı için konulmuş olan «Dış m emi eketl erde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar» ödeneği raporumuzun 
başında arz 'edilen nedenlerle yetersiz olup, imkânlar ölçüsünde artımlım ası yerinde olarak tır. 

9. Dış kuruluşlar uhdesinde buluınan devlet .malı bina ve eşyanın sigorta, dirilmesi konusunun da yeniden ayrmtılariyle incelenmesi uygun 
olacaktır. 

Yukarıda arz edilen problemlere birer çözüm yolu bulmak üzere, Yüksek Komisyonunuzun takdirleriyle, bunların rapora temenni olarak kay
dedilmesi lüzumunu önemle belirtir, raporumuzu Yüksek Heyetinizin onaylarına saygı ile arz ederiz. 

RAPORTÖR 
Ankara Milletvekili > 

Turgut T ok er 

http://ol.aoa.ktir
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

ÖDENEKLER 

11.410 Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.111 Dıs kunılııs Devlet mcmuı-înı 

ÜCRETLER 

yhkları 

Kesim toplamı 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETİ 
'12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 
12.262 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.311 Aile yardımı 
12.312 Dış kuruluş aile yardımı 

(Aile yardımı toplamı : 153 000) 
DOĞUM YARDIMLARI 

12.321 Doğum yardımı 
12.322 Dış kuruluş doğum yardımı 

(Dağum yardımları toplamı : 18 000) 

12 000 

100 002 

"100 
627 

35 
50 

5 
5 

000 
004 

000 
000 

000 
000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca 'kabul edatLe-n 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 

11 049 319 

12 000 

143 329 003 

17 793 119 
125 535 884 

90 002 

1 
1 

90 000 
7 251 048 

63 
90 

9 
9 

000 
000 

000 
000 

12 000 

164 481 175 

12 000 

143 329 003 

17 793 119 
125 535 884 

90 002 

1 
1 

90 000 
7 261 048 

63. 000 
90 000 

9 000 
9 000 

12 000 

164 481 175 



26 — Dışişleri Bakanlığı 
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ÖLÜM YARDIMLARI 
12.331 ölüm. yardımı 
T2.3S2 Duş kuruluş ölüm yardımı 

(ölüm yardımları toplamı : 49 500) 
TEDAVt YARDIMI GİDERLERİ 

12.341 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.342 Dış kuruluş tedavi yardımı ve cenaze mas

rafları 
(Tedavi giderleri toplamı : 450 000) 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 iSosyal sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri sosyal si

gorta kesenek ve yardımları 
DİĞER YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

12.710 Temsil giderleri 
12.740 Konut ödeneği 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümete e istenen Komisyonca kabul edülien 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 
10 000 

200 000 

300 000 

1 

12 000 

1 

1 
1 

22 500 
27 000 

180 000 

270 000 

5 084 954 

1 

1 455 192 

50 400 
1 

22 500 
27 000 

180 000 

270 000 

5 084 954 

1 

1 455 192 

50 400 
1 

60 000 67 501 67 501 

60 000 
1 

67 500 
1 

67 500 
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YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI. 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

ÖĞRETIM YOLLUKLAR E 
12.832 Kongre ve [konferans yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 72 620) 
II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETIM YOLLUKLARI 
12.851 Yurt dışı süreMi görev yolluğu 
12.852 Cumhuribaşkam ve BaşIbaJkanııı yurt dışı 

yolculuk giderleri 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.866 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı .- 13 661 000) 
13.000 YÖNETİM GlDERLERt 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLl AUIM-
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı 'kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
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1972 yılı için 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplanıl Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira 'Lira Lira Lira 

10 262 310 

5 000 
62 040 

18 750 

570 

13 733 €20 

5 000 
62 000 

5 000 

620 

13 733 620 

5 000 
62 000 

5 000 

620 

5 000 000 

705 000 
2 523 750 
187 500 

1 755 000 

4 700 

1 033 500 

100 000 
175 000 

4 018 971 

5 200 000 

2 205 000 
3 500 000 
250 000 

2 500 000 

6 000 

1 233 000 

100 000 
200 000 

5 192 661 

5 200 000 

2 205 000 
3 500 OOC 
250 000 

2 500 000 

6 000 

1 233 000 

100 000 
200 000 

5 192 661 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.130 Döşeline ve demirbaş alımları ve giderleri 
13,140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak'alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

'GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Sesim toplamı 

13.210 Sn giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 ıBahee giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞT1RMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 llaJberleşTne araçları işletme giderleri 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

3.3.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

1*3.520 Hikmet taşıtları işletme ve onanma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira (bedeli 

1971 ödenieğî 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

200 000 
300 000 
225 000 

32 900 

329 610 

70 
21 
230 

o 

4 

000 
150 
000 
7G0 
700 

2 469 401 

2 200 
200 
9 

112 

000 
000 
400 
1 

300 

17 000 

73 580 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komiisıyooııca kalbul edilen! 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

200 000 
250 000 
450 000 
33 000 

200 000 
250 000 
450 000 
33 000 

543 160 

3 

• ) 

70 
25 
439 

o 
r » 

4 

170 

800 
350 
20 

000 
000 
700 
760 
700 

001 

000 
000 
000 

173 000 

23 000 

150 000 

73 500 

543 160 

70 000 
25 000 

439 700 
3 760 
4. 700 

170 001 

800 000 
350 000 
20 000 

173 000 

23 000 

150 000 

73> 500 
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Bölüm Madde Ödeneğin ccsidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

ÖENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.M0 Yangından korunma giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 8'32ö sayılı Kanunun '3 ııeü maddesinin 
gerektirdiği giderleri 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddecinin ^ rekürd iğ i 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.43$ Para taşıma giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Buris giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Diş KURrLı:ş (fi i)uaLıuû 
DİŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

15.811 Büro 'giderleri 

— 1271 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 
o 

1 

1 

38 804 

1 

2 

1 

1 

38 804 

1 

2 

1 

1 

38 804 

18 800 18 800 18 800 

20 001 20 001 20 001 

20 000 
1 

36 290 000 

11 450 000 

36 290 000 

20 000 
1 

38 922 000 

15 G10 000 

39 072 000 

20 000 
1 

38 922 000 

15 610 000 

39 072 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.812 Ulaştırma giderleri 
15.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.814 Kira bedeli 
15.815 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.817 Ziyafet giderleri 
15.819 Diğer 'alım ve 'giderler 

(Dış kuruluş giderleri toplamı : 38 022 000) 
FAHRÎ KONSOLOSLUKLAR GİDER
LERİ 

15.821 özel kanunları gereğince ödenecek fahrî 
(konsolosluklar aidat ve 'giderleri 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 

16.116 (Malzeme alıım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

(Bakımevi giderleri toplamı : 30 000) 
MİKROFİLM MERKEZİ GİDERLERİ 

16.136 Ma'lzeme alım ve giderleri 
16.139 Diğer 'alım ve giderler 

(Mikrofilm Merkezi giderleri toplamı : 
55 000) 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

4 000 000 
1 100 000 

11 040 000 
550 000 

4 800 000 
200 000 

4 500 000 
1 300 000 
11 462 000 

550 000 
5 300 000 
200 000 

4 500 000 
1 300 000 
11 462 000 

550 000 
5 300 000 
200 000 

150 000 150 000 150 000 

. 47 820 505 388 143 504 389 493 504 

98 200 85 000 85 000 

18 
9 

40 
3.0 

800 
400 

000 
000 

20 
10 

25 
30 

000 
000 

000 
000 

20 000 
' 10 000 

25 000 
30 000 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 ıSiyasi ve iktisadi tanıtana 'giderleri 500 000 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 37 840 003 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 20 000 
16.420 Uluslar arası yur t dışı toplantıları gider

leri 1 
16.430 Uluslararası öğrenci ve staj iver mübadele

leri ve teknik yardım giderleri 300 000 
16.440 Uluslararası mahkeme, kuram ve komis

yonlar her türlü giderleri 20 000 

îf.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını 
koruma ve tanıtma giderleri 37 500 000 
(Bu maddede mevcut ödenekten lüzumlu 
görülen miktarın Başbakanlık bütçesinin 
16.610 örtülü ödenek maddesine aktarılma
sına Maliye Bakanı yetkilidir.) 

16.460 Daimî sekreterlikler giderleri i 
16.470 Himayenin gerektirdiği giderler L 

ANLAŞMALAR GİDERLERİ 
16.491 Birleşmiş Milletler teknik yardım prog

ramı giderleri 1 012 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komlisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira' Lira Lira 

200 000 200 000 

382 

378 

972 

20 

300 

20 

000 

003 

000 

1 

000 

000 

000 

384 322 00C 

1 370 000 

1 

300 000 

20 000 

378 000 000 

1 0İ2 000 1 012 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(Genel ve katma bütçeli idarelerin projeli 
ödeneklerini bu tertibe aktarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir.) 

16.492 Birleşmiş Milletler teknik: yardım idaresi 
Tünkiye Daimî Tem'silciliğinin mahallî gi
derleri 

16.493 [Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması giderleri 

16.49*4 İttifak ve diğer anlaşmaların gerektirdiği 
•giderler 

16.495 Bölgesel Kalkınma İşbirliği giderleri 
(Anlaşmalar giderleri toplamı : 4 632 000) 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN 6 î-
DERLERÎ Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

YABANCI KONUKLAR KÖŞKÜ GİDER
LERİ 

16.740 Yalbanıcı foonuMar köşfkü genel 'giderleri 
16.'74'5 Giyim - ıkuşam alımları ve giderleri 
1'6.T47 Yiyecek alım ve giderleri 

(Yabancı Konuklar Köşkü giderleri top
lamı : 309 001) 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GÎDEB-
LEE t Kesim toplamı 

16.810 Merkez ve dış (kuruluş (bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 1274 — 
1972 yılı için 

1971 ödeneğî Hükümetçe istemen Komisyonjca kabul edıllen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

500 000 

300 000 

150 000 
2 000 000 

4 837 502 

23 500 
4 500 000 

32 000 

282 000 
1 
1 

1 000 000 

470 000 

150 000 
2 000 000 

3 864 501 

23 500 
3 500 000 

32 000 

300 000 
9 000 

1 

1 000 000 

470 000 

150 000 
2 000 000 

3 864 501 

23 500 
3 500 000 

32 000 

300 000 
9 000 

1 

582 800 1 022 000 1 022 000 

564 000 1 000 000 1 000 000 
18 800 22 000 22 000 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER Bölümü toplamı 12 000 12 000 12 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 11 049 319 164 481 175 164 481 175 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 018 971 5 192 661 5 192 661 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 38 804 38 804 38 804 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 36 290 000 39 072 000 39 072 000 
16.000 - ÇEŞÎTLÎ GİDERLER Bölümü toplamı 47 820 505 388 143 504 389 493 504 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 99 229 599 596 940 144 598 290 144 



26 — Dışişleri Bakanlığı — 1276 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca; kabul edilen. 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira l i r a Lira 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 13 900 000 15 000 000 27 500 000 

32.100 Bina ve arsa satınalımları 9 000 000 9 000 000 20 500 000 

32.200 Dış memleketlerde yaptınlacak Ibinalar ve 
büyük onarımlar 1 650 000 1 000 000 2 000 000 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI Kesim toplamı 3 250 000 5 000 000 5 000 000 

32.910 Makina, teçhizat alımları ve onarımları 2 500 000 4 000 000 4 000 000 
32.920 Taşıt «atmalma ve değiştirilmesi 750 000 1 000 000 1 000 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 97 369 812 94 744 702 94 744 702 

İKRAZLAR VE AVANSLAR 
34.510 Yardım ve ödüne verime 500 000 300 000 300 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 96 869 812 94 444 702 94 444 702 

34.720 Kurum ve derneklere katılma payı 94 537 908 92 002 355 92 002 355 
0 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi 

Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî 
giderleri 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.732 CENTO çok taraflı teknik işbirliği fonu
na iştirak payı 

34.733 OENTO çok taraflı teknik komisyonuna 
iştirak payı 

34.734 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık 
Anlaşması Sekreteryası giderlerine iştirak 
payı 

34.735 ittifak anlaşmalarının gerektirdiği her 
türlü giderler 

34.736 Bölgesel Kalkınma işbirliği Teşkilâtına 
katılma payları 

3 5 . 0 0 0 S O S Y A L T R A N S F E R L E R 

ÖDÜL, İKRAMIYE, MÜKÂFAT VE 
YARDıMLAR 

35.636 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 

DERNEK, BÎRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Dışişleri Bakanlığı memurları öğle yeme
ğine yardım (Memurlar Yardım Sandığı
na ödenir.) 

— 1277 — 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

650 250 

1 

1 

1 

1 681 650 
2 833 378 

2 833 377 

1972 : 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

650 250 

1 

1 

1 

1 792 094 
3 625 000 

3 500 000 

iı için 
Komisyonca kabul «dillen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

650 250 

1 

1 

1 

1 792 094 
3 625 000 

3 500 000 

1 125 000 125 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YILLAR BORÇLAR] 
İÇ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.330 NATO Askerî Bütçesine katılma payla

rından doğan karşılıklı veya karşılıksız 
geçen yıllar borçları 
KAMULAŞTIRMA YE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Lira Lira 

Madde Bölüm toplamı 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca İcaibul edilen 
Lira Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Madde Lira Lira Lira 

7 752 000 

376 000 
376 000 

7 000 000 

7 752 

13 
97 

2 
7 

900 
369 

833 
752 

000 

000 
812 

378 
000 

200 001 

100 000 
100 000 

1 

15 
94 

3 

200 001 

000 000 
744 702 

625 
200 

000 
001 

7 488 256 

100 000 
100 000 

7 288 256 

7 488 256 

27 500 000 
94 744 702 

3 625 000 
7 488 256 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 121 855 190 113 569 703 133 357 958 
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Rapor 

Büitçie iKairmua IKomıiısyoıııı Bakkam lığına 

A) MALİYE BAKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ : 

(Maliye Bakanlığının görevleri ve yetkileri toplu bir bakışla incelendiğinde bu Bakanlığın, toplumun tüm ekonomik yaşantısını ve bütün Devlet 
Kura 1 uslarının yönetim faaliyetlerini malî yönden etkileyen önemli ve yaygın bir görev ve yetki aılanına sahib bulunduğu görülmektedir. 

Hemen şunu ifade edebiliriz İd Maliye Bakanlığınca yürütülen bütçe, vergi ve para politikaları, ekonomi politikasına yönveren ve önemli araç
lardır. Bu nedenle Maliye kuruluşlarının çağdaş ileri bilgi ve teknikle donatılması zorunludur. 

Gerçekten incelemelerimiz sırasında Maliye Baka nlığıım izm Devlet teşkilâtı içinde çok eski bir yapıya ve yerleşmiş olgun geleneklere sakip bu
lunmakla beraber bir yandan da günümüzün ileri anlayış ve ihtiyaçlarına uygun bir gelişme içinde bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı Teşkilâtı ve Vazifeleri 2996 .sayılı Kanun ile bunun değişikliği olan 5G55 sayılı Kanunda ve bunların değişikliklerinde yer al
ınıştır. Ayrıca bir takım kuruluşlar için çıkarılmış özel kanunlar vardır. 

Sözü edilen kanunlar ve zaman zaman bu kanunlarda yapılan değişikliklerle günümüzde uygu hunnakta olan hükümlere göre Maliye Bakan
lığının görev alanını daha etraflı olarak şöylece saptamak mümkündür. 

Maliye Bakanlığı, Devlet gelirlerini toplar, bütçelere uygun olarak ödeneklerin dağıtımını, ödemelerin zaman ve yer itibariyle düzenlenme
sini, kamu mallarının yönetimini sağlar. Bütün bu gelir toplama, harcama ve ödeme çalışmalarının yürürlükteki kanunlara gove yapılması, işlem
lerin belgele rilnin tam ve doğru olarak düzenlenmesinin sağlanması, bunlara dayanılarak Devlet 'Muhasebe kayıtlarının kurul nıası Maliye Bakan
lığının görevleridir. 

Devlet gelirlerine, harcamalarına, para ve döviz konularına, Devlet Muhasebe düzenine ilişkin kanun tasarıları da Maliye1 Bakanlığınca hazırla
nıl', kanunlaşan bu alandaki tasarılar genellikle Maliye Bakanlığınca uygulanır. 

iMaliye Bakanlığı, Devlet yatıran ve tüketim faaliyetlerinin malî yönünü yönetmek, gereken yer ve zamanlarda harcama ve ödeme olanakla
rını \u\xiv bulundurmak göreviyle tüm Devlet kuruluşları arasında, koordiııe edici, birleştirici bir rol oynamaktadır. Bakanlık, bu görevlerini Dev
let Plânlama Teşkilâtıyle işbirliği halinde oluşturur ve uygular. Özellikle, plânlı ekonomi döneminde Maliye Bakanlığının, iç ve dış finansman kay
nakları bulmak ve bunları zamanında kullanmak bu yolla tüm ekonominin dengesini sağlamak niteliğinde önemli ve yararlı görevleri vardır. 

(Bakanlığın., bütün bir yıllık çalışmalarını yıllık programlara uygun olarak hazırlanmış politikalar ve tedbirler plânında topladığı, ulaşılması 
öngörülen amaçları tespit eylediği, çağdaş ileri yönetim metodlariyle, bilimsel araştırmalar ve incelemelerle amaçlarını gerçekleştirmeğe çalıştığı 
görülmüştür. 

(Maliye Bakanlığınca uygulanan çeşitli politika ve tedbirler anaçizgiıleriyle aşağıda açıklanmıştır : 
Bilindiği gibi toplanan gelirler, toplam ulusal tasarrufun bir parçasını teşkil etmektedir. Bakanlığın temel bir görevi, bu tasarrufları kalkınmayı 

.geliştirecek biçimde artırmak, kalkınmayı sağlamakla beraber ekonomik istikrarı korumak, ulusal gelirin - sosyal adalet ilkelerine uygun olarak 
bölüştürülmesinde etkili olmaktır. 

file:///u/xiv
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Ayrıca Bakanlık vergi sistemi üzerinde devamlı incelemeler ve araştırmalar yaparak bu sistemi ülkenin ekonomik şartlarına uygun olarak ge
liştirmek, sistemin sağladığı hasılayı yükseltmek, âdil ve esnek bir vergi düzeni kurmak, vergi sistemi üzerindeki araştırmalar ihmal edilirse sis
tem ekonominin belli dallarını sıkıcı, gelişmeyi önleyici sonuçlar doğurabileceğinden konuyu bu açıdan ele alarak, üretim düzeyinin düşmesi 
ihracatın daralması yolunda doğabilecek olumsuz etkileri hızla gidermekle görevlidir. 

Vergi, özel ekonomilerden toplum ekonomisine aktarılan değer parçalardır. Vergi ödemek bir yurd hizmeti yapmaktır. Bu zihniyeti yaymak: 
üzere, vergi tutarlarını Hazineye ödeyen mükelle 'ler ile vergi idaresi arasında, alınacak türlü tedbirlerle karşılıklı saygı ve güven havasını gelişe 
tirmek ve sürdürmek Bakanlığın görev ve yetki alanına girmektedir. 

Vergi yönünden mükelleflere güvenlik sağlayan bir temel kuruluş da, vergi yargı organlarıdır. Bu kuruluşların faaliyete geçmesini sağlamak 
üzere, tarafsız teminatlı vergi hakimleri ve bağımsız vergi yargı örgütlerini yurdumuzda da kurmak ve geliştirmek gereklidir. Bakanlığın bu alanda 
önemliçahşmalar yaptığı tespit edilmiştir. 

Maliye Bakanlığının önemle üzerinde durduğu bir konu Devletin harcamalarının belli bir düzen içinde geliştirip yürütülmesidir. Son yıllarda cari 
harcamalar çeşitli nedenlerle yükselmekte olduğundan bunların uygun ölçüler içinde tutulmasını, harcanan tutarlarla orantılı olarak kamu hiz
metlerinin etkinliğini sağlamak, Devlet eline geçen yeni malî olanakları, ekonomik gelişme sosyal tatmin alanlarına aktarmak Bakanlığın temel gö
revini teşkil etmektedir. 

Bilindiği gibi çağdaş ekonomik yönetim muharebe verilerine dayandırılmaktadır. Malî yönetim hızla elde edilen tam ve doğru gelir, ödenek har
cama, ödeme rakamlarının isaibetli bir değerlendirilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bunu sağlamak amaeiyle Devlet muhasebesiyle ilgili kanunları 
düzenlemek, Devlet muhasebe teşkilâtını geliştirmek ve röorganize etmek, muhasebenin kuruluş ve santralizasyonunda kullanılan araçları mekanik 
ve elektronik niteliklere ulaştırarıak Bakanlığın önemli! bir görevi olmaktadır. 

Yurdumuzda bir sermaye piyasasının kurulması ve 'bunun ekonomiye sağlıyacağı yararlar genellikle bilinmekte ve istenmektedir. Maliye 
Bakanlığının bu alandaki görevi bu konuya ait tasarının kanunlaşmasını sağlıyarak yurttaşı tasarrufa alıştırmak, sermaye birikimini artırmak, 
gelişmiş ekonomik kurumların doğumu için gerekli zemini tesis etmektir. 

Maliye Bakanlığının özellikle üzerine eğildiği konulardan biri de dış malî ilişkilerdir. Yabancı malî kuruluşlar, uluslararası malî kurumlarla 
olan bu ilişkileri düzenli ve üstün bir seviyenle kurmak ve sürdürmek; söz konusu kurum ve kuruluşlardan ülkemiz yararına malî olanaklar sağ
lamak, kambiyo konularına ilişkin hükümleri günün koşullarına, göre düzenlemek, dış bilançoyu geliştirmek, bunun dengesini sağlamak yolunda 
sürekli çaba harcamak görevleri de Bakanlığa verilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığının çabalariyle, kamu iktisadi teşebbüslerinin malî açıdan reorgaıi'izasyonlarının sağlanarak verimli çalışır düzeye ulaştırılma
ları mümkün olabilecektir. 

İl özel idareleri ve belediyelerin malî durumlarını devamlı inceleyerek bunların malî acıdan karşılaştıkları güçlükleri giderici tedbirler Ma
liye Bakanlığınca tesbit 'edilmektedir. 

Maliye Bakanlığı, özet halinde yukarıda suıulan çeşitli görevlerini; merkez ve taşra teşkilâtıyla. Bakanlığa bağlı kuruluşlar eliyle yönet
mekte ve yürütmektedir. 
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Bakanlığın kuruluşu şu dairelerden maydanja gelmiştir; : 
Tetkik Kurulu, Teftiş Korulu, Hesap Uzmanları Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu, [Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Ge

nel Müdürlüğü, (Bütçe ve Malî Kontrol Oenel Müdürlüğü, Muhasebat ıGıenel Müdürlüğü, Gelirler Genel Müdürlüğü, Hazine Genel Müdürlüğü ye 
Milletlerarası İktisadi İşbirliği Genel (Sekreterliği, Millî 'Emlâk Genel Müdürlüğü, merkezde bağımsız müdürlükler. 

Taşra teşkilâtı : (Defterdarlıklara bağlı Gelir, Muhasebe, Millî İEmlâk müdürlükleriyle, diğer servisleri, malmüdürlüklerini, vergi dairesi mü
dürlüklerini ihtiva etmektedir. [Ayrıca bâzı bölgelerde Muhakemat ve Kambiyo müdürlükleri de bıdunnuaktadır. 

(Bunun dışında başka 'bakanlıklar bünyesi içinde görev yapan muhasebe ımüdürleri ve saymanlıklar da bu Bakanlık teşkilâtına dâhil bulun-
m;aktadır. | | i 

Bakanlığa bağlı kuruluşlar : Türkiye Cumhuriyeti 'Emekli ISandığı, Devlet Yatırım Bankası, Millî Piyango 'İdaresi, (Devlet Malzeme Offeldiir. 
Maliye Meslek Okulu, malî teşkilâtta çalıştırılacak meslek .memurlarının eğitildiği bir okuldur. 

Vergi İtiraz komisyonları, Vergiler Temyiz Komisyonu, vergi yargısı görevini yürüten İmruluşlardır. 
Maliye Bakanlığının çeşitli dairelerinin kuruluş, görev ve yetkileri, iş hacimleri, çeşitli yıllarda, elde ettikleri sonuçları gösterir rakamlar aşa

ğıdaki paragraflarda sunulmuştur. 

1. MALÎYE BAKANLIĞI TETKÎK KURULUNUN KURULUŞ, GtöREV VE YETKİLERİ : 

Kurulun vazifeleri 30 . 4 . 1950 tarih 5655 sayılı Kanunla, tadil edilen. 2996 saydı «(Maliye Bakanlığının Teşkilât ve vazifelen, hakkında Ka
nun» un 4 ncü maddesinde belirtilmiştir. 

'Ancak, son yıllarda vâki gelişmeler sonucu, Kumlun, görevlerinde yapısal bir değişme meydana gelmiştir. 
ıŞöyle iki; Ekonomik Konjonktürün izlenmesine matuf çalınmalar Türkiye 'Büyük Millet Meclisine sunulan «Yıllık raporlar» hizmete mahsus 

'«Aylık ekonomik raporlar» in hazırlanması ve '«Maliye bülteni» nin yayımlanması kurul çalışmalarında ağırlık kazanmış bulunmaktadır. 
GBünyede vâki bu değişiklik dikkat nazarına alınarak, kurulun yeni baştan teşkilâtliandırılması hususu «1971 yılı icra programı için Maliye Ba

kanlığı tedbir ve teklifleri» arasına konulmuş bulunulmaktadır. Bu meyanda ilk tedbir olarak 1971 malî yılı içerisinde T. ıkadrodan (25) i uzman 
10 adedi büro memuru olmak üzere 35 kadro kurula tahsis edilmiş ve bu kadrolara eleman tâyinine girişilmiştir. 

Kurulun 1971 yılı faaliyetleri şöylece özetlenebilir : 
a) Çeşitli araştırma ve incelemelerin yapılması ve istatistiklerin toplanması, 
b) Bakanlıkça istenilen konularda mütalâa hazırlanması, 
c) Çeşitli konularda bakanlığın çalışmalarına katılmalar, > 
d) Aylık iktisadi durum raporları, (Konjonktür izlemesi ile ilgili olarak) 
e) 'Türkiye Büyük Millet Meclisine 1972 malî yılı Bütçe tasarısı ile ibirlikte sunulan «Yıllık ekonomik rapor - 1971» ve «Devletin ortak oldu

ğu kuruluşların 1970 yılı bilançoları» 'adlı dokümanın (bastırıp ve yayınlanması, 
g) Bütçe ile ilgili çeşitli beyanatların hazırljanmıası, 
h) Maliye 'bülteninin yayınlanması, 
i) Çeşitli ilmî yayınlar, 
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j) Kitap satınalma ve abone işleri : «Kurul ve bakanlığın diğer dairelerinin, ihtiyaç gösterdiği -kitapların satmalınması, dergi ve gazetelere 
abone olunmjası hususu Maliye Tetkik Kurulunca yürütülmektedir. ^Bakanlık makamının onayı alınmak şartiyle), 

k) Tercüme işleri : (Bakanlığın çeşitli dillerdeki tercüme ile ilgili işlerinin yapılması, 
1) Bakanlık kitaplığının yönetimi, 

II - TEFTİŞ (KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : 
1. Genel olarak Maliye Bakanı adına Maliye Teftiş Kurulunca j'ürütülen «Malî Denetim» programı aşağıdaki faaliyet ve görevleri kapsa

maktadır. 
a) Genel bütçeye dâhil veya Katma Bütçe veya il özel idare ve belediye bütçeleri gibi özel ve mahallî bütçelerle yönetilen daire ve müesse

seleri, 
'b) İktisadi Devlet Teşekküllerinden sermayesinin tamamı Devlete aidolanları, 
c) İmtiyazlı şirketlerle; serim ay esimi o Devletin iştiraki olan müesseseleri, 
d) Bütün dernekleri ve Özellikle Devletten malî yardım görenleri malî yönden 
teftiş eıtimek; 
e)| Vergi Usul Kanunu gereğince vergi incelemelerinde bulunmak, 
f) Bankalar Kanunu gereğince Bankaların denetimiyle ilgili görevleri yapmak, 
g) T'ürk Parasının Kıymetini Koruma Kamın, karar ve t eibıl iği erine göre i ne ol etmelere giris?nok, 
!h) Buruların dışımda özel kanun, tüzük, yönetmelik ve kararlarla kon'diilerine verilen sair görevleri yerine getirmek. 
'2. «Malî denetim» programının yukarıda saydığımız faaliyet ve görevlere göre, alt programlara ve faaliyetlere ayrılması mümkün bulunmak

ta ise de, bu ayinimin, yapılması hem çok güçtür, hem de gereksizdir. Bu nedenle «Malî denetim» programı tali bülümılere ayrılmaksızm, bir bütün: 
olarak ele alınmıştır. 

Devlete ait bütün malî işlerin doğrudan doğruya Maliye Bakanına bağlı ve geniş yetkilere saihip bir kurul tarafınldan denetim, teftiş ve 
kontrolü amaciyle ilk defa 1879 yıhmlda. kurulmuş bulu man Maliye Teftiş Kurulu, bir çok aşanımla r geçirmiş ve Kurulun «Mali Denetim»' progra
mında yer alan faaliyet ve görevleri daimî bi/r gelişme ve büyüme trenidine sahibolmııştur. 

o. Kurulun çalışmalarında, klâsik teftiş başlığı altında yer alabilecek olan Genel, Katma ve özel bütçeli idarelerle, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin ve benzeri 'kuruluşların malî yöüden teftişi görevi, önemini hiç bir- zaman kayfbetîmemiş ise de; son zamanlarda öncelikle pHânlı kalkınma 
dönemine girildikten sonra, olayların malî ve ekonomik yönlerinin ve nedenlerinin analizi ile malî kaynakların artırılması ve artan kaynakların 
daha iyi ve fazla hizmet sağlamak üzere en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amaciyle sistemlerin ve kuruluş hırın düzeltilmesi yönündeki re
form ve yeniden düzenleme çalışmalarına (Vergi Reformu, Pens'onel Reformu, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yeniden düzenlenmesi, Ver/gi Daire
lerinin organizasyonu, Maliye Bakanlığının Genel Organizasyonu, Bütçe Reformu v. b.) katkıda bulunma görevleri daha geniş olaralk ver almış 
buluınmaktaJdır., 

4. Halen Teftiş Kurulu'nun işgal edilen kadrosu ()S olup, Kurııhla fiilen 67 müfettiş görev yapmaktadır. Maliye Bakanlığı Kuruluş Kanunu
na göre Teftiş Kurulu kadnostmun 96 olmasına rağmen, son zamanlarda bir çok Maliye Müfettişinin, gerek Maliye Bakan/lığı için'de ve gerekse 
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Maliye .Bakanlığı dışındaki idari görevlere geç içleri nedeniyle, fiilen işgal edilen müfettiş kadrosunun adedi azalmış bulunmaktadır. Bu ne
denle ve imtihan ile alman Maliye Müfettiş Muavinlerimin, :> yıl gibi uzun bir* süre ile hi/uneıt içi 'eğitimine tabi tutulmalarını ve 0 yılın sonunda 
da, yapılan yeterlik sınavında başarı göstermeler; hıdin'lc Maliye 1! üfcit [işliğin e atanımaları bakımından 1972 yılı için 20 adet Maliye müfettiş 
muavinliği kadresu talelbediluıişltir. 

Kuıruluııı klâsik teftişle ilgili görevlerini aksatmadan, plânlı kalkınmasının gereği elan mali ve ekonomik analiz, reform ve yeniden düzenleme 
ile ilgili çalışmalara ileride daha geniş ve verimli katkıda bnknınuıik ancak, şimdiden n:ül'eifiş muavinlerinin ahii'masın.a ve onların iyi bir şekil
de yetiştirilmelerinle bağlı olmaktadır. 

5. Maliye Teftiş Kurulunun son ydlara ait çalışmaları ik ilgili bâzı bilgilin' aşağıda gösterilmiştir. 

Yazılan: rapor sayısı : 

Yıllar Düzenlenen rap::,r sayısı 

i 900 
1007 
19G8 
1909 
ı <m\ 
197 L 

a) Ancak salt rapıor sayısı Teftiş Kurulunun çalışmaları konusunda yeterli bilgi değildir. Daim önce de belirttiğimiz üzere Teftiş Kurulu çalış
maları .«on yıllarda da'ha fazla plândı kalkınmanın gereklerine uygun olarak, reftuım ve yeniden •düzenlenen çalışmalara k atik id a bulunnnak yönün
den gelişmi'şltir. 

;b) ,".1971 yılımda, Teftiş Kurulunun faaliyeti, klâsik teftişlerden daha ziyade, ihbar ve şikâyet kietuularmm tetkiki ve değerlendiril uıevsi ile 
Devlet Memurları Kanununun tatbikatında meydana gelen aksaklıkların tevhit i ve hazırlanacak değişiklik tasarısına e:sas olacak bilgilerin toplan
ması korunların!da olmuştur. İhı nedenle, .1971 yılın/da, gerek Cîetıel ve Kaitma bütçeye dâhil daireler ve gerekse iktisadi Devlet Teşekkülleri nez-
dinde Devlet M/em urları Kanununun tatbikatı yönünden çalışımalar yapılımıştır. 

{). Diğer yandan gerek Bakanlık ödeneklerimden, gerekse A. I. D. yardlmılarımdan yararlanılarak, Müfettişlerin, yabancı memleketlerde bilgi 
ve görgülerini artırmaları bir program gereğince s:ığ!a;>enaıktadır. .Bu amaçla 1971 malî yılı içinde S Maliye müfettişi yurt dışına gönderilmiştir. 

7. /Teftiş .Kurulunun büro .hikmetleri, Kışınla bağlı kalem tarafından yürütülmektedir. Ayrı-a İstanbul'da. büro hizmetlerini gören personel 
bulunmaktadır. 

741 
rm 
fi 57) 
050 

1 250 
559 
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IÎI - HESAP UZMANLARI KURULUNUN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ : 
1. KUKULUN HUKUKÎ YAPISI : 
a) Kur ulus : 
Hesap Uzmanları Kurudu, beyana bağlı vergi sistemine geçiş dönemlimde girişilen reformun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini ve yurt ça

pında vergi denetiminin yeni bir açıdan ele aJmıp organize edilmeüiııi sağl'aimak üzere 20 Mayıs .19-4-5 gün ve 4709 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
Maliye Bakanlığı merkez örgütü (içindeki yerini almıştır. 

b) ıGörev iv» yetki : 
Hesap Uzinıaııları Kurulu, Kuruluş Kanunu ve diğer kanunlarla verilen yetkilere dayanarak çok çeşitli görevler yapmış ve yapmaktadır. 

Bunlardan bedii başlıları aşağıdaki şekilde özetlenelbillir : 
aa) Maliye Bakanlığına verilmiş bulunan vergi denetimi ve soruştunma işlerini yapmak ve yönetmek. 
bb) Vergi ve vergicilikle ilgili her konuda bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak. 
ee) İktisat, maliye, işletmecilik, malî denetim konularında ve Maliye Bakanının gerekli göreceği diğer konularda etütler yapmak. 
dd) T ürik Parası Kıymetini Koruma, Yabancı Sermayeyi Teşvik, Petrol ve Maden kanunları gibi ekonomik yönlü kanunların uygulamasını 

denetlemek, bu konularda Maliye Başkanlığına 'düşen hizmetlere yardımcı olmak. 
ee) Yengıi politikasının tespiti, Türk Vergi 'Şist ciminin geliştirilmesi, malî bükümlerle bunların uygulamalarının değiştirilmesi, düzeltilmesi, 

açıklığa kavuşturulması amaöiyle görüş ve tekliflerde bulunmak, tasan ve Vergi Reformu çalışmaları yapmak, vergi ve diğer konularda kuru
lan komisyon çalışmalarına katılmak. 

fi:') Yatırım indirimi, vergi iadesi ve kâr transferi işlemlerini incelemek ve denetlemek. 
gg) Yeitlkiıli makamlar ve kazai mercilerce verilecek bilirkişilik ve ekspertiz işlerini yapmak. 
hh) Bakanlıkça lüzum görülecek görevliler ile vergi mükellefleri için eğitim çalışmaları, kurs ve seminerler düzenlümek. 

c) Kadro : 
Kuruluş Kanununa göre 230 olan kadro 24 . 5 . 1968 gün ve 230 sayılı Kanunla, günün ihtiyaçları göz önünde tutularak; 500'e çılkaırıilmıştı. 

1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurula genel idare sınıfından muhtelif derecede 427 ve yardımcı hizmetler sınıfımdan da 8 kadro tahsis edil
miştir. 

Kurula, sıağ'laim karakterli, bil'gali ve meziyetleri bakımından üstün seviyeli elemanlar almak ve disiplinli bir çalışıma ile yetiştirmek zorunlulu
ğu, kurula katılmaların yavaş bir tempo ile gelişmesi sonucunu doğurmaktadır. 

Kurulun çok çeşitli görenlerini yerline get'irel/ılmeısi, plânladığı amaçlara ulaşaibilımesi, yeni elemanlarınla ciddî bir meslek içi eğitim sağla
ması ve bütün mensuplarının üsjtün seviyeli bir «Uzmanlık» dereeeisine yükselmesi için yurt içi ve yurt dışı bütün olanalklardan yararlanılmak
tadır. Gerçekten, mesleke ginnıcikte bıaşarı sağlıyan hesap uzraıan yardımcıları, vergi hukuku, muhasebe, revizyon ve her türlü işletmelerde vergi 
incelemesi konularında, tecrübe, bilgi ve ihtisas sahibi olmaları için daha ilik günden itibaren uzun süre meslek içi eğitime tabii tutulmakta ve 
üç yıl süre ile hesap uzmıanlarmın yanımda da staj görmektedirler. 

Bu disiplinli kurs ve stajlarda bilgi ve karakter bakımından yetenekli bulunanlar, üç yıl süren yardımcılık döneminde yaptıkları vergi ••in
celemeleri ile çeşitli etütler de değerlendirildikten sonra açılan ihtisas sınavında başarı gösterdikleri takdirde hesap uzmanlığına atanırlar. 
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Grore'k yurıt liginde, gereüsse yurt dışında yapılan etüt ve araştırmalar bütün meslek boyunca sürdürülür, düzenlenen meslekî konfeıianslar
la heis-ap uzmanlarının yenii gelliışım'e ve tecrübelerden anında yararlan/malları sağlanır. 

2. KURULUN ÇALIŞMALARI : 
Hesap Uzmanları Kurulu, yukarda kısaca beliintilen ç>o!k çeşitli görevlerini yenine geitirıeMlmek ve verimli sonuçlara ulaşaibiilıneık içlin her yıl 

Çalışjma Plânı hazırlar ve bu plân dâhilinde çalışmalarını yürütür. Plânda, günün koşulları, ekonomik ve malî falktörtor de dikkate almımaik sure-
. . . . $ 

tiiylle vergi deneftaım. sıtratejıisıi ve diğer görevlerle ilgili hedefler tespit odlilir. 
Kurulun vergi denetimli konusundaM amacı, vergi kaçakçılığını önleımelk ve mükellefleri doğru boyana sevkadticd oııtıaımı yaraltoasktır. Amaca 

ulaşımak için bir yandan geniş mü'kellef zümresi ile teımasa, öte yandan özel bilgi, ihtisas ve tecrübeyi gerektiren büyük işletmelerin incelenme
sine önem verdlımelktedir. 

Vergi denetıiımii dışında kalan çalışmalarda amaç, Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlılkların, kurulun uzmanlık alanına giren işlerini yapmak 
suretiyle plânlı kalkınmanın gerçekleşımeısine katkıda bulunımaktır. 

3. ÇALIŞMA SONUÇLARI : 
Plân uyarınca yerine getirilen görevlere ilişkin çalışma sonuçlarının pek çoğunu, işin niteliği gereğri, rakamla ifade etımok mümkün değil

dir. Ancak, aşağıda yapılan açıktlanralair ve düzenlenen tablolar çalışmalar hakkında tilki t* verecektir. 
a) Vergi imcelemleleri : 
Sınai, ticari ve meslekî faaliyetler yönümden ayrı bir önem arz eden Ankara, tstaıılbul ve; İzmir ile her yıl te'sibilt edilen turnelerle 50 civarında 

değişik il ve ilçede büyük ve önemli (kuruluşların hesapları deneti enmeikte, mükellef sayısındaki hızlı artış göz önünde tutularak tam incelemeler 
yanında kısa ve toplu incelemelere de önem verilmektedir. 

İncelemelerin son 5 yıllılk gelişimi şöyledir : 
TaJblo : I 

Beyanname Stopaj 
Çalışma incelemeleri incelemeleri incelen en matrah Bulunan farklar 

Yıllar günü (Adet) (Adet) (Tl.) (Tl.) 

1967 
H9I08 
1909 
1B70 
1971 

47 8113 
47 087 
47 1110 
5(2 942 
m 762 

7 81)2 
7 m?> . 
7 '798 
S 163(8 
4 :975 

16 310 
H8 371 
15 924 
ı,9 um 
18 972 

2 .342 A39 451 
3 2<03 991 913 
3 096 '660 005 
3 «97 093 ,362 
11 749 333 400 

(MÖ &L4 844 
7315 1218 15İ14 

ili 2)85 319 2911 
il 077 15(82 ,3190 

424 450 000 

('1(971 yılına ait rakamlar 10 aylık sonuç'lan gö'sıtermektedii'.) 
TaMokla/ki ^beyanname inceletmeleri» kolonu Gelir, Kurumlar, İstihsal, Ban'ka - Sigorta, Dış Seyahat Harcamaları, Veraset - İntikal, Emlâk Alım 

vergileri ile Tasarrutf Bonosu, MiaJdenleriden Almam Devlet Hissesi ve transfer işlemlerini de kapsamaktadır. «ıStopaj ioeelemeleri» kolonn da üe-

http://In.ee


28 — Maliye Bakanlığı — 1287 — 

retler, kuruım ve serbest meslek kazançları ve menkul sermaye iraltiarı ile inşaat ve anarım işi yapanlara ödenen istihkaklardan kesilen vengdlerte 
aidıolup, l*97ri yılının ilk 10 ayında ('081' 71316 Ö38) Tl. lık matrab incelenmiş ve (1106 1117 OOO) Tl. lık fark tesfbit edilmiştir. 

Veflgi denetimi çalışmalarına fiilen katilmiş hesap uzmanlarının sayısı esa)s ajltöıarafk; hesap uzmanı hasma düşen ortalama inceleme sayısı, ince
lenen matrah ve te^biıt edilen maltraJh farklarını göstermek üzere düzenlenen taib-lo aşağıdadır. 

Taibto : H 

Yıllar 

1967 
19(68 
1969 
1970 
1971 

inceleme 
sayısı 

İflO 
d 53 

ra 
142 
57 

İncelenen 
maJtralh 

(Tl.) 

7 850 725 
119 087 1089 
'17 875 '208 
'19 886 im 

7 19-8 902 

Bulunan 
fark 
(Tl.) 

3 045 060 
4 999 5)29 
7 '516 487 
8 5İ59 Ö&S 
1 746 707 

(Iİ971 yılına ait rakamlar 10 aylık sonuçları göstermektedir.) 

Yukardaki tablolarda belirtilen incelemelerden ayrı olarak, 1971 yılının ilk 10 ayında çeşitli vergi dairelerinde 17 158 adet /beyanname revizyona 
tajbi tujtulmuş ve (bunlardan tam incelemeyi gerektirenler seçıiimiştir. 

Vergilerin etkenlik ve verimliliğini artırmak ve tes'bit edilen maitrab farklarının güvenliğini sağlamak yönünden Vergi Usul Hukukumda biran 
önce reforma ve özellikle bağımsız malî yargı örgütünün kurulması yoluna gidilmesi gerekmektedir. 

b) Vergi tekniği incelemeleri (ve bnalî. ekonomik araştırmalar : 
Bu grııpa, hileli vergi suçlarının teslbiti ve saıveıhkla.ra (bildirilmesi; kayit nizamı, İşletme Vergisi ve ıkamibiyo kcotrolları; yaltınm ve ilk madde 

indirimi, mufhaselbe kayıt si'sltem'leri, vergi iadesi iııee'lemeleri; malî ve ekonomik araştırmalar; petrol ve Yabancı Sermayeyi Teşvik kanunları uygu
lamalarına ilişkin çalışmalar; sttok teslbiti, fiilî envanter v. s. girmektedir. 
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Bu inceleme ve araştırmalar ha'kkmla bir fikir vermek üzere aşağıdaki tablo düzenlenmiştir : 

TaJblo : III 

Yıllar 

19617 
1988 
1'969 
1970 
1971 

İnceleme ve 
araştırma sayısı 

6 349 
4 708 
5 698 
3 637 

20 623 

(H97İ1 yılına ait rakamlar 10 aylık sonuçları göstermektedir.) 

Yukarda (A) ve (B) kısımlarmda yer alan taiblolardan anlaşılacağı üzere, plânlarda, tesbit edilen stratejilere ve ortaya çıkan yeni dorumlara 
göre, çalışma sonuçlarını gösteren rakamlar 'bir grupta yükselirken diğerinde düşeMlmckte'dir. Örneğin I No. lu talblodaki 11971 yılının 10 ayma 
ait sonuçlar, bir önceki yıla oranla % 50 civarında bir düşüklük gösterirken, D i No. lu talbloda % 500 ü aşan oranda artış göze çarpmaktadır, Bu-
nun nedeni, Bakanlıkça hesap uzimanları kuruluna vergi denetimi dışımda, yeni görevlerin verilmesi ve özellikle fizikî kontrollarla İşletme Ver
gisi uygulamalarına 19711 yılı içinlde ağırlık tanınmış olmasıdır. 

c) Diğar çalışmalar : 
Kurulun yakardaki gruplara girmiyen ve rakamla ifadesi mümkün ibulunmıyan; Vergi Kıeform Komisyonu, Devi et, Plânlama Teşkilâtı, K-eıorganii-

z-a'syon komiteleri gibi 'kuruluşlardaki çalnşmallan, ülkemizin ekonomik ge üşmesi ne ve malî koşullarına; paralel olarak, hesap uzmanlarına her zaman
kimden fazla ihtiyaç duyulduğunu açıkça ortaya 'koymaktadır. 

IV - BANKALAR YEMİNLİ MURAKIPLARI KURULUNUN GÖREV VE ÇALIŞMALARI 

1. — [Bankaların murakabesi, para ve kredi konrolu sisteminin önemli bir parçasını teşkil öder. Para ve kredi kontrolü para değerinin ko
runması, gönüllü tasarrufların teşviki ve mevduatın, himayesi, kredilerin miktar ve dağılımının öngörülen hedeflere uygun şekilde geliştirilmesi 
amacını güden çok çeşitli tedbirleri gerekli kılar. Alınan tedbirlerin uygulama yeri b'ankalar, özellikle halktan kabul ettiği büyük fonlara tasarruf 
eden mevduat ve ticaret bankalarıdır. Ve bu tedbirlerin tatbikatının denetimi, 1933 yılından beri (2243 sayılı IMevduatı Koruma Kanunu ile 2999 
sayılı Bankalar Kanunu) ayrı bir meslek halinde teşkil edilen Bankalar Yeminli Murakıplar tarafından icra «dilmektedir. 7129 sayılı Bankalar Ka
nunu ile murakıpların yetkileri genişletilirken, mura'kıp muavinliği ihdas edilerek meslekî yetişmeye önem verilmiş ve meslek mensupları bakan
lık makamına bağlı bir kurul halinde teşkilatlandırılmıştır. 
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•Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulunun görevi, Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin tatbikatını banka ve 
iştirakleri nezdinde murakabe ve bankalarla iştiraklerini malî bünyelerini tahlil etmek suretiyle denetim raporları düzenlemek, bankalar ve mev
zuatla ilgili olarak mütalâa vermek, tekliflerde bulunmak, banka para ve kredi sorunları ile ilgili etüt ve incelemeler yapmak, ve bunlarla ilgili 
İşlemleri ifa etmektir. Bankalar Kanunu dışınla, ödünç para verme işleri, 'Türk parası kıymetini koruma, Türk ticaret, vergi, resim ve harçlar 
mevzuatı ve dış ticaret rejimi ile 261 ve 933 sayılı Kanunlara müstenit kararlar denetim konusuna, giren başlıca mevzuatı teşkil etmektedir. 

2. — Bilindiği gibi, banka sayısında bir artış olmamakla beraber, şube sayısı. ile mevduat ve plasmanlarda yıldan yıla önemli gelişmeler vu-
kubulmaktadır. 

Diğer yandan kurulun teşekkül ettiği 1959 yılında banka sayısı 59 iken bugün 46 ya inmiş bulunmaktadır. Bu azalışın başlıca sebebi, 7129 
sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine intibak ede ^iyen bâzı mahallî bankaların kendiliklerinden tasfiyeye girmesi ile 1959 yılı öncesi ve sonrası
nın enflâsyon ve stabilizasyon konjonktürü içinde zaıfa uğrıyan bankaların tasfiyesi yoluna gidilmesi ve bâzı bankaların da birleşmişidir. Son 
yıllarda banka sayısındaki azalmanın sona ermelinde iktisadi istikrar yanında Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulunca yapılan denetimin ve bu 
denetim sonunda alman tedbirlerin payı büyüktür. Bu hususu, aşağıda açıklanan kurul çalışmalarından kolayca tesbit etmek mümkündür. . 

3. — Banka merkez ve şubelerinde yapılan mevzuat murakabesi ve malî bünye incelemeleri dışında muhtelif ihbar ve şikâyetlerde incelen
miş, değişik konularda müteferrik incelemelerle yurt içinde ve yabancı memleketlerde etütler yapılmış, vergi mevzuatı üzerinde de durulmuştur. 
Bu çalışmalar sonunda düzenlenen rapor sayısı şu şekildedir : 

Yıl 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Çalışma 
günü 

sayısı (*) 

5 038 
5 979 
6 025 
5 264 
5 660 

Mevzuat 
genel 

inceleme 

20 
49 
37 
27 
27 

Malî 
bünye 

10 
6 

12 
16 
12 

İhbar 
ve 

« 

müteferrik 

29 
25 
17 
15 
17 

' Vergi 
konuları 

7 
3 

10 
5 
5 

Etü t 

7 
13 
12 
e 

12 

Toplam 

73 
96 
88 
69 
86 

(*) Yetkisiz murakıp muavinleri hariç tutulduğu takdirde çalışma günü - sırasiyle - 3 451, 4 312 ve 5 315 olmaktadır. 
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Bankalar ve mevzuatla ilgili olarak, 1966 yılında 59, 1967 de 43, 1968 de 48, 1969 da 49, 1970 te 42 mütalâa verilmiştir. 
Son üç yıldia ımjetvzuıat mjurakabesi ile nualî bünye incelemesi yapılan banka ve sulbe sayısı île 1971 programında öngörülen ve son durumıa göre ya

pılacak çalışmalar aşağıda göriibnelktedir. 

(Mevzuat Murakabesi (Malî fthbıar r e 
'Yıl banka şube bünye müteferrik &tüt 

i , . 1 , , 1 , , , i , , ! | 

1968 18 33 12 
1969 18 27 16 
1970 15 27 26 
1971 ((Program,) 18 70 4 4 6 

Ayrıca tasfiye halindeki bankalardan 1967 yılında birinin, 1968 yılında ikisinin ve 1970 yılında üçünün tasfiye işlemleri incelenmiş bulun-
mjaktadır. 

Denetim faaliyet yanında murakıplar anionim şirketlerdin murakabesi tüzüğü çaJışm^Jjarınıa da iştirak etmişlerdir. 
Bugüne ıkadar yapılan çalışmalar sonunda Yatırım ve Kalkınma Bankaları dışındaki bütün bankalarda denetim yapılarak mali bünye ve mev

zuat yönünden gerekli tedbirlerin 'alınması ve uyarma yapılması sağlanmış, böylece banka ve kredi alanında istikrar ve gelişmenin teminine 
katkıda bulunulınuştur. Kurulun 1972 yıüı faaliyeti de aynı esaslar dâhilinde devam, ettirilecektir. 

Elde edilen netice 20 - 22 murakıp ve yetkili murakıp •m.uavininin, çalışmaları sonucudur. Daha fazla murakabe yapılmjası her bankanın en az 
2 yılda bir denetienebilmjesi, banka kredi sistemi ile ilgili etütlerin yoğunlaştırılması kurul kadrolarının artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Ban
kacılıktaki (gelişmeler de bu hususu zaruri kılan başlıca etkenlerden biridir. 

V - DEVLET MUHASEBE İŞLEMLEEÎ VE MUHASEBAT GENEL MtİDttRLÜĞÜNtm ÇALIŞMALARI 

Muhasebat .Genel Müdürlüğünün ilk fonksiyonu, saymanlıkların hesaplarını toplıyarak incelemek ve bu hesapların dönemler itibariyle sonuçla
rını birleştirerek yıllık Hazine genel hesabını vücuda getirmektir. 

Böylece genel müdürlük bütçeye ilişkin gelir ve gider hesaplarını santralize etmektedir. Merkezdeki büyük defterlere dayanılarak toplayıcı 
hesaplar kurulmakta aylıik mizanlar ve yıllık genel mizan hasırlanmaktadır. ıSöz konusu santralizasyon işi ilkin merkezî Hükümet gelirlerini ve 
harcamalarını kapsar. Sonra da bunlara katma bütçelerin faaliyet sonuçları eklenerek konsolide hesaplar meydana getirilir. 

Ayrıca özel idarelerin ve belediyelerin gelir ve harcamaları da toplu rakamlar halinde merkezde birleştirilir. Bunlardan başka döner sermaye 
kuruluşlarının faaliyet sonuçları, İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin ulaştığı sonuçlar da ayrı tablolar halinde toplanır. Böylece Muhasebat Genel 
Müdürlüğünde hesap yönünden yapılan santralizasyon işi bütün ikamu sektörünün faaliyet sonuçlarını kapsıyan bir düzeye ulaşmış bulunur. 

Devlet muhasebe sistemlinin kurulması ve yönetilmesi de /genel müdürlüğün ilk fonksiyonu ile birlikte yürütülen temelli bir işini teşkil etmek
tedir. 
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Belirtilen bu temel fonksiyonları ile birlikte ve onlara bağlı olarak genel müdürlük ve bütün saymanlık kuruluşları bütçe üzerinde Maü^ye Ba
kanlığınca idari yönden yapılan kontrolü yönetirler. 

(Bunlardan başka il ve ilçelerdeki en büyük mal memurlarının ve askerî ve mülkî bütün saymanlar ve onlara bağlı memurlar ile döner seorana-
ye ve gümrük saymanlarının atanmaları, terfi, yer değiştirme gibi özlük işlerinin yönetilniıesi saymanların borçlarının izlenmesi de genel müdürlü
ğün görevidir. 

Saıynranlitkların dıölsümü ve sayısı şöyledir : 
Merkez saymanlıkları 12 
İl muhasebe müdürleri 67 
İlçe mal müdürü 572 
Mülkî saymanlıklar 13 
Katma bütçeli kuruluş saymanlıkları 19 
Askerî saymanlıklar 63 
Gümrük saymjanlıkları 27 
Döner sermaye saymanları 869 
Resmî yüksek okullar döner ser. 10 
Bütçeden yardım gören kuruluşlar 5 

1 657 

Genci müdürlük ayrıca, Devlet patrimuanına etkili kişi borçları ile bütün varlıkların kayıtlarını tesis ile bunların af terkin ve tenzil işlemleri
ni yürütmektedir. 

Mekanik ve elektronik alanlardaki buluşların .muhasebeye uygulanmasiyle Devlet muhasebesi büyük bir güe. 'kazanmış, kayıtlara geçirilen çeşit
li faaliyetlerin daha hızlı ve daha yanlışsız olarak derlenip santralize edilmesi mümjkün olmuştur. Muhasebat Genefl Müdürlüğü de her yönüyle mu
hasebe alanındaki, söz konusu çağdaş ileri teknikten yararlanma yoluna girmiş bulunmaktadır. 

Muhasebat iGenel Müdürlüğünde malî sistem'mizin ve malî kontrol esaslarının, memleketimizdeki ekonomik ve sosyal gelişme koşullarına uy
gun olacak düzenlenmesi ve geliştirilmesi yönünden reform çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

1. — Hazırlıkları taınamlanimış olanlar : 
a) MuhaJseibei Umurcrjiye Kanununun yeniden düzenlenmesi : 
>aa) 1927 yılında yürürlüğe girmiş olan Genel Muhasebe 'Kanunu, zaman zaman yapılmış olan tadil ve ilâvelere rağmen, ileri derecede bağ

layıcı hükümler, ağır ve karışık formalitelerden kurtulamamış, bu nedenlerle de kanunun yeniden tedvini zorunlu bir hal almıştır. 
bb) İlk defa 1963 yılında hazırlanmış ve Büyük Millet Meclisine sunulmuş olan Genel Muharebe kanun tasarısı kanunlaşamamıştır. Daha son

ra taiSarınııı, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetimi bakımından plân ve program ilkelerine ve Anayasa şartlarına göre değiştirilmesi ci
hetine gidilmiştir. Tasarı halen, bâzı ufak değişikliklerden sonra, Bakanlar Kuruluna kısa zamanda sevk edilecek duruma gelmiştir. 
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ce) Tasarıda : 
(I) Genellikle kalkınma plânına ait prensipler ve yatırımlarla ilgili politikanın bütçelerle ilişkisi belirtilmiş, 
(II) Yüklenme, gerçekleştirme ve ödeme şayialarına ait tasarruflar hukukî bütünlüğe kavuşturulmuş, böylelikle tasarrufların lıcr safhasında 

görev, yetki ve sorumluluklar (ayrı ayrı belli edilmiştir. 
(III) 'Tasarıda Hazine işlemleri açık olarak sayılmış, genel ve katma bütçelerin bütün para lamını Hazine veznelerinde toplanması suretiyle Ha

zine birliğinin sağlanması öngörülmüştür. 
(IV) Batıdaki örneklerine uygun olarak, parasal esaslar millî -ekonomiye uygun bir politika içinde disiplinli bir uygulamaya kavuşturulmaya 

çalışılmıştır. 
(V) Devlet patrimuanının muhasebeleştirilmesi ve bütçeye paralel sonuç hesaplarının çıkarılması esasları düzenlenmiştir. 
(VI) .Bugünkü çeşitli döner sermaye uygulamaları tek bir sisıtem altında geliişttiimlıniş ve dişletme fonu adı altında yeni bıir organizasyon 

şielkiine kavuşturuilımuştur. 

b) Döner serfmaye iSİstâmaJnin gıeOîşitiri'lmesi (işfetane fonları kanun tasarısı) : 
ıaa) Döner senmaye müesısesosli, Bütçe uygulamalarının tiıeari ve sınai faaliyetlere olanak vermemesi nedeniyle ortaya çıkmış ve zaımanila çok 

gelişmiştir. Döner sermaye konusuna 1050 sayılı Mubasebei Umumiliye Kanununun «iadece 49 ncıı ımaı ki esinde yer verilmiştir. 
Bu madide yıllar önce tedviin edildiği için, ihtiyacı kamil ay atmaz bir haildedir. Bu s'obeple çeşitli kuruluşlar için çok sayıda döner sermaye 

kanunu yapıılımış ve kuruluşlar değişik hükümleri muhtevi bu kanunlarla, yürüii'ülım'cye çalışılmıştır. Bu durum ortaya bâzı aksaklıklar ve 
güçlükler çıkarmıştır. Döner sermaye'M kuruluşların yönetiim ve denetimlerinde birlik, lıi'k'it ve ısabiıt sermayeleri araısmdaki dengemin ve verim-
lilliğin sağlanması için, yeni bir Döner Sermaye Kanunu ile yeniden düzenlenin eleri ve bir disiplin ailltına alınmaları gerekmiştir. 

bıb) Döner senmaye kanun tasarısı hazırlanmış Devlet Plânlalma Teşkilâtı ve bakanlıkların görüşleri alınarak, genel bir revizyondan sonra 
Bakanlar Kuruluna sunulaeak hale gelmiştir. 

cc) Halen 28 grupta sayılan 1 200'ü aşan döner sermayeli (kuruluşlar ve bu kuruluşlar için kaibul edilmiş, birbiri ile ilgisi buluıntmıya n 
hükümleri muhtevi 50'ye yakın Döner Sermaye Kanunu bulunmaktadır. 

dd) Bu taısanıya göre : 
ı(I) -Genel ve Kaitma Bütçe içinde idare olunmasında sakınca bulünımıyan kuruluşlara sermaye verilmiyeeek, 
(II) İktisadî Devlet Teşekkülü niteliğinde olan döner .sermayeli kuruluşlar 440 sayılı Kanuna tabi olarak yeniden örgütlenecek, 
(III) Fon adı altında bütçeden verilen ve izleneımiyen ödenekler bir disiplin altına alınacak, 
(IV) Döner sermayeli olarak kabul edilen kuruluşların aynı kanuna tabi olanak yönetim ve id e netimle rinde birlik ve çalışmalarında verim

lilik sağlanmış olacaktır. 

c) Bevileit Pa'trilmıuan Muihaisdbesi uygulamasının gdliş'tirilmesi : 
aa) 493'!) yılında kaibııl edilmiş olan Ayniyat Taliniatnamesinin günümüzün koşullarına uymadığı, taşınır inal muhasebesinin arzu edilen du

rumda olmadığı bir gerçektir. Bu talimatname dle Ayniyat saymanlarının fonksiyonlarım iyi bir şekilde yapamamaları bu talimat mime uin ye-
riilenımesini zorunlu kılmıştır. 
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bb) 'Genel ve Katıma 'Bütçeli idarelerin elkuıiıule bulundurdukları taşınmaz mallar için .«Deviat taşınmaz malları muhaselhe yönetmeliği» ha
zırlanmıştır. Devicıt taşınır malları için de, Ayniyat Ta'!imatna;mesinin yerini almak üzere, «Devlet İtasını? mallan yönestmeiliğiı» haızırılanacaikitır. 

cc) Yıö nettim el İM e ııin tamamı laıiimasmdan sonra, Devlet taşınır ve taşınmaz mallarının değeri eni bir sistem içinde ve merkez hesapları arasın
da mııhaseıbeıleştiirileedk ve bu sayede bunların Hazine bilânçosunda. gerçeği yansıtır bir şekilde yer alması sağlauımış olacaktır. 

2. Yapılmakta lalan çaJlışmalar : 
a) Saymanlık kuruluşlanııın reorganizasyonu : 
Sayıma nllı'k •kuruluşkurının reorganizasyonunda esa;-;, malî bütünlüğün, bozulımauııası ve gideri erin. yüklenilımeısiin;den ödenım esine ka.dar bütün 

safha'landatki işlemlerin kolay ve basit bir şekilde, yürütülmesinin sağlanmasıdır. 
Çalışmalar : 
aa) İl ve ilçe sayımanlıiklaırı 
bıb) MüÜkî ve aisikerî kurum saymanlıkları 
cc) Merkez saymanlıkları 

ana gruplar oılaraık ele aılmıma/k ve bunların görev, senimi rıhtık, kadrolar, altama şekillen el eşitini1'im tik suretiyle yüııütülıme'kteıdir. 

b) Mu<haseihe 'üniteleri ve nıasrafcı kuruluşlar ilişkileirinin peniden düzenlenmesi : 
Muıhaseıbe üniteleri ve masraf eı kuruluşlar arasındaki görev, yeıt'ki ve sorutmlulufc ilişkiler inin yeniden düzenlenmesi, yenıi Genel Muhasebe 

Kanununun bütçe prosedürüne İlişi! di ı hükümleri ve. plân pı oy ramı bütçe uygulaması yönlerinden zorunlu ıbulunma'ktadır. 
Bu çalışmallara Genel "Muhaseıbe kanunu tasarısının kanunin sımasından sonra, hız verileceiktir. 
c) Para gönçlerinle fişleımlerin'in düzenlenmesi : 
Bm işlemler Devlet giderleri ile Devleıt gelirleri arasında denge sağlaıiımasıuı kapsamaktadır. Başka bir ifade ile geilir fazlası olan sayman-

Jüklarm llaız'in-eye, Hazinenin de giderleri gelirierLn.den çok olan saynıan!ı!klara para göndermeleri işlenderi ne kadar iyi düzenlenirse ödemeler-
deki gecikme o kadar azalacak ve aksıalklılklar ünlenmiş ulaç aktır. 

Konu etraflıca ele alınmış bulunıma'kitadır. 

d) Çek IBÖ ödeone Bİsteımiaıiın gelistirilrnssi : 
Oeık ile ödeme sisltemiıııin sağlayacağı kolaylık ve rahat lif; esasen biliumeıkıtedir. Bu itibarla konu : 
a.a) Ödetmelerin tün nü 
hıb) Maaş. ödem (d eri 

yönlerinden ilki bölümde ele a;lınımaiktadır. Halen mevcut durumun tesbitii için ilgili kuruluşlar ve baııikaeılık işlemleri yönleri incelenim ektedir. 
Bu inceile'melerin tamamlanması ve değerlendiril m esinde ıi sonra esas konuya geçil eceikltir. 

e) Avans, 'kredi tve akreditif işkımlerinioı geliştirilmesi : 
Bu çalışmalar m hedefi : 
aa) Avans, kredi ve akreditif müesseselerinin dayandığı olan Genel Muhasebe Kanununun 83 ncii maddesindeki avans limJitlerinin uygıılama-

da doğurduğu güçlüklenin giderilmesi, 

http://elleuin.de
http://erLn.de
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ibib) İktisadi Devlet Teşekkülleri ve teşeibbüjslarâınden yapılaeiak alımllar ile Devlet Sektöründen yapılacak alımlar için, koşullara uyınıyan 
mutemet ve kredi müessesesi yerine konulabilecek esasların-geîisjtlirilımeisi, 

oc) :Akreditif müessesesinin yeniden düzenfenmeısi, konu henüz etüt safhasındadır. 

3. YapıüıacaJk 'çalınmalar : 
a) Program ve jpeıtfonmaîUs (Biitç© sistemine uygun mutoıselbe ve raporüiaıma ytönlteminıin düzenlenmesi : 
iPriotgıram ve performans bütçe sâsıtelmine uygun bir muhasebe ve raporlama yöntemi zorunludur. Bu sebeple bütçe uygulamasında ödenek da

ğıtımından ödeme safhasına kadar bütün tasarrufları belirtecek etmek dağıtımımdan ödeme safhasına kadar bütün tasarrufları belirtecek etken 
bir raporlama sistemi gel%tİrilımeısi ve bu sisteme göre muhasebe plânının nasıl olacağı üzerinde araştırma yapulıması gerekmektedir. 

Çalışmalarda muhasebe metot ve işlemlerinim basitleşlt'irilmesi esas olacak, yeni sisteme yön verecek ilk eleri belirten yöneıtmeldlkler hazır
lanacaktır. 

b) Millî ımuJhajsöbe plânının geliştiıiillınesi : 
Muhasebenin fonksiyonu çeşitli malî faaliyetlerin teslbitine ve bunların sonuçlarının toplanması ve değerlendirilmesinle yönelmiş bul ummakta

dır. Bu itibarla, günün şartlarına uygun olarak, Millî Muhasebe Plânının değiştirilmesi ve; geliştirilmesi, özellikle Devlet selktörünün Maikro - Eko* 
moımi yönünden (in - put) ve (out - put) unun teısbi/tlinii kapsaması gerekmektedir. Çalışmalar (bu yönde yapılacaktır. 

ıc> Devlet (keisin hesaplarının jgeliştirilmeısi : 
Devlet kesin hesaplarının ve Hazine genel mizanının çıkarılması, halen Genel Muhasebe Kanununda yer alan esaslara göre yapılmaktadır. 

Bu esaslar ise faaliyetlerin ekonıolmilk ve fonksiyonel yönden ayrımını yapmaya yeterli değildir. Bu itibarla kesin hesaplar için yemi bir süsten 
geliştirilmesi ve değerlemelerin bu sistemden yararlanarak yapılması zorunludur. 

id) ıGider gıerçelkilelşlraınıe belgteOteriaıattı ve ınutoaselbe 'foımıiileninlim. ^elştirillme&i : 
Halen kuillanilmıakta olan formüller, eoık eslkiden kalmış, lüzumsuz ve zaman alıcı nitelikte hususları ihtiva etmektedir. Bu nedenle bütün bel

ge ve formüllerin günün hukukî ve ekonomik gelişmelerime ve koşulla rina uygun odarak yeniden düzeni emmesi- gerekmektedir. 
e) Devlet borçfl&nnan yeni aneltodlara g<öre muhaselbdestirilmeısi : 
İç ve dış Devlet borçları hesabının yeni muhasebe metutilaıına göre nıu'haısc'bclestirilmesi zorunllu görüldüğü için, böyle bir sistelmıin kurul

ması konuşumda çalışmalar yapılacaktır. 

f) Yöauetmelikleıriîi ıreviızyonu..': 
•G-enel Muhasebe kanunu tasarısının kanunlaşmasından sonra, Devlet Muhasebesi sistemi ile ilgili olan yönetim elikler, bu konunun ve prog

ram bütçe sisteminin gerektirdiği yönlerde değiştirilecek ve geliştirilecektir. 
Bu yönetmelikler şunilardır : 
aa) ıDcVİet harcama belgeleri yönetmeliği, 
bıb) Devlet muhasebesi muamelât yönetmeliği, 
cc) Avans ve krediler yönetmeliği, 
ıdıd) Devlet taşınmaz mallar yönetmeliği, 
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r<! ee) Devlet taşınır mallar yönetmeliği (Ayniyat Talimatnaimesi). 
üf) iS&yrmanlik belleteni, 
»gtg) Kredi yönetmeliği. 

g) Döner sertaa-y© ve tfon mulha^bıeısiınin standardizasyonu : 
ıDöner seıımayeli kuruluşlıarm ve cveşşütJâ fonların hesap düzeni kurma, geliştirme ve denetlemelerine ait esaslar. Döner Senmaye kanunu tasarısı 

(İİİşlefttm.e Eonları Kanuınu), kanunlaştıkitan: sonraki durulma paralel olarak hasırlanacak, bu sayede döner sermaye faaliyetlerinin türlerine göre, 
tip miLhasebe sistemleri tesis edilerek uygulama birliği ve kıyaslama olanakları sağlamaya çalışılacaktır. 

VI . PERSONEL VE BÜTÇE REFORM ÇALIŞMALARI 
1. — Personel reform çalışmaları : 
657 saydı Devlet Memurları Kanununun bütün hükümleriyle uygulanması bakımından 1971 bütçe yılı içinde Maliye Bakanlığında geniş ve yo

ğun çalışmalar yapılmıştır. Uzun yıllardan beri üzerinde çalışılan ve Türk kamu yönetimi için hayati önemi haiz olan personel reformunun bâzı tat
bikat çalışmaları 1971 yılı içinde ele alınmış ve oldukça geniş kapsamlı bir kanun için söz konusu olan karmaşık sorunların önemli bir kısmı halle
dilmiştir. 

Kurumların intibak işlemleri, birkaç istisna dışında, tamamlanmış ve istihdam politikasının son batinin belirlenerek 057 sayılı Kanunla öngörü
len kadro düzenine ulaşmak yolunda önemli bir adım atılmıştır. İntibak işlemleri sırasında ortaya çıkan güçlükler, hatalı ve itirazlı uygulamaların 
yarattığı karışıklıklar çeşitli tebliğ ve açıklamalarla giderilmeye çalışılmış ve bunda önemli ölçüde başarı, sağlanmıştır. Ancak yevmiyeli teknik per
sonelin intibakında Son Danıştay karariyle birlikte yeni problemler doğmuş bulunmaktadır. Fakat 'Devlet Personel Dairesiyle koordine bir şekilde 
yürütülecek olan çalışmalarla bu sorun idari mahkemenin kararı doğrultusunda en kısa zamanda çözümlenecektir. 

Kamu görevlerinin yürütülmesi bakımından, 137(> sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 neu maddesinin (i ncı fıkrasında öngörülen şartlarda ku
rumlar ekli T K (Torba kadrolar) cetvelinden kadro tahsisine ilişkin çalışmalar aksatılmadan'yürütülmüş ve böylece Türk kamu yönetiminde is
tihdam politikasının etkinliği yolunda yeni deneyim ve yararlar sağlanmıştır. Bununla birlikte T K (Torba kadrolar) cetvelinin kullanılışı sırasında, 
yeni bir uygulama olmasının da etkisiyle, önceden saptanan hedef ve ilkelerden bâzı sapmalar ortaya çıkmış, kurumların kadro taleplerine!eki ta
sarruf meylinin düşük olması, henüz elde mevcut kadro analizlerinin ve iş değerlendirme vasıtalarının bulunmayışı gibi sebepler yüzünden Devlet 
bütçesine malî külfet yükldyen gelişmeler olmuştur. 

Bütçe yılı içinde personel masraflarının hızlı artışını normal sınırlar içinde tutabilmek ve ideal, kadro düzenini kurup koruyabilmek için Hakan
lık olarak Başbakanlık nezdinde gerekli tekliflerde bulunulmuş ve bu maksatla kurumların kadro durumu hakkında bilgi toplamı a ve mevcut kad
roların malî portelerini hesaplama yolunda doküman çalışmaları yapılmıştır. 

1971 yılı Bütçe Kanununa ekli T K (Torba kadrolar) cetveline 1(1 ncı dereceden konulan kadrolar sene ortasında, bittiğinden, kurumların bu de
receden kadro ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir kanım tasarısı hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuş ve bu tasarı 27 . 12 . 1971 tarih ve 150'.} 
sayı ile kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 ncu, Genel Kadro Kanununun 3 ncü ve 1971 yılı Bütçe Kanununun 9. ncu maddelerinin 
âmir hükümleri gereğince yapılması gereken, Genel ve Katma Bütçeli kurumlar ile Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere gi
recek kadroların teshiline mütaalik çalışmalar tamamlanmış ve genel ve katma bütçeli idarcle :in siy/, konusu derecelere girmesi uygun bulunan 
görevlerini gösteren 13 . 11 . 1971 gün ve 7/3434 sayılı Kararname 1 . 12 . i971 tarihinden itibarım geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Kanıtı-
İktisadi Teşebbüsleri ile ilgili kararname hazırlıkları da tamamlanmış olup pdk yakında çıkması -sağlanacaktır. Maliye Bakanlığında bu konuya 
ilişkin tdknük işlemler ve kurumların yeni taleplerini karşılamak için gerekli çalışmalar halen yakılmaktadır. Öğretmen, sivil savunma sekreter ve 
uzmanlığı kadrolarından ilk dört dereceye girecek olanlar bu konuda yapılmakta olan çalışmaların sonucuna göre ve 7/3434 sayılı Kararnamenin 
yürürlük tarihinden başlıyarak geçerli olmak üzere ayrı bir kararname ile tes>bit olunacaktır. 

Ayrıca, kurumların ilk dört dereceye ilişkin kadro talep, ihdas, iptal ve unvan değişikliği gibi istekleri karşısında 7/3434 sayılı Kararnamenin 
düzeltilebilmesi amaciyle yeni bir kararname istihsali için Bakanlık bünyesinde çalışmalar sürdürül m ektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerince öngörülen kurumların görev ve çalışma yönetmeliklerinin hazırlanması yolunda, Maliye Ba
kanlığı ile Devlet Personel Dairesi arasında bir protokol düzenlenmiş olup tes'bit edilen genel esas1 ara uygun olaralk gerekli çalışmalar Devlet Perso
nel Dairesi bünyesinde sürdürülmektedir. Bu çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır. 

Devlet Memurları Kanununun 33 ncü maddesi gereğince, bu kanun kapsamına giren kurumlardaki Devlet memurlarına gördürülen hizmetlerin 
gerektirdiği görevler için tes'bit olunan kadroların her yıl bütçe kanunlarında gösterilmesi gerekmektedir. Ancak, henüz bâzı kurumlarda intibak 
işjl emleri tamamlanmadığı, intibaklarda ortaya çıkan hatalı ve itirazlı işlemlerin düzeltilmesine ilişkin çalışmalar devam ettiği ve özellikle yevmiyeli 
teknik personelin intibak işlemlerinin yeniden yapılmak durumunda kalındığı için SÖZ konusu kadro cetvelleri 1972 yılı Bütçe Kanununa ekleneme-
miş olup, bunların 1973 yılı Bütçe Kanununa eklenmesi için lâzımgelten çalışmaların 657 sayılı Kanunun öngördüğü kadro piramidine uygun bir 
biçimde tamamlanacağı düşünülmektedir. 

Personel kanunlarının uygulamaya konulması nedeniyle, emeklilik rejiminde bu kanunlara paralel değişiklikler yapan 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 
sayılı Kanun, 11 . 7 . 1971 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kanunun, tereddüde meydan vermemek ve işlemlerde birlik sağlamak suretiyle 
tatbik edilmesine yönelen çalışmalar yapılmaktadır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna elklenen dk madde ile iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarının pek 
istisnai haillerde verilmesi esası getirilmek suretiyle es/ki personel rejiminde pek çok isim altında ve dağınık bir şekilde bulunan yan ödemelere yek
nesaklık getirilmiştir. Bu ödemenin esaslarının çıkarılacak bir yönetmelikle ve hangi görevler için ve ne miktar ödeneceğinin ise her yıl bütçe ka-
nunlariyle tesibit olunması öngörülmüştür. Söz konusu Yönetmelik Personel Kanununun yürürlüğe girdiği 1 . 12 . 1970 tarihinde çıkarılmadığından 
aynı kanunun geçici 20 nci maddesiyle eski ödemelerin devam edileceği hükme bağlanmış, ancak bu hükmün çeşitli yorumlara sapma ihtimali ol
duğundan ek geçici 23 ncü maddenin verdiği yetkiye de dayanılarak eski tatbikattaki hangi ödemelerin iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zammı karşılığı olduğu Bakanlar Kumlu karariyle tesibit edilmesi yoluna gidilmiştir. Yan ödeme sayılan f azil a çalışma ücretleri için de aynı yol ta-
kibedilmiştir. Bu uygulamadan olarak başlıca şu kararnameler sayılabilir. 

1. — 26 . 2 . 1971 tarih ve 7/2024 sayılı Kararname, 
2. — 28 . 4 . 1971 gün ve 7/2338 sayılı Kararname, 
3. — 27 . 4 . 1971 gün ve 7/2894 sayılı Kararname v. s. 
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Diğer taraftan iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ile fazla çalışma yönetmelikleri yürürlüğe girdiği halde fazla çalışma programla
rı ve kuniimlarm iş güçlüğü, iş risOd ve teminindeki güçlük zamları talepleri Bakanlar Kurulundan geçirilemediğı için yukarda sayılan kararname
lerin 20 . 12 . 1971 gün ve 7/35.19 sayılı Kararname ile uygulanmasının devamı sağlanmıştır. 

2. — Program bütçe çalışmaları : 
1972 malî yılı bütçe kanun tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Karımı Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olduğu şu sırada, 1972 malî yılı 

program bütçe modellerinin hazırlık çalışmalarına hız verilmiştir. 
Bütçe Karma Komisyonu çalışmalarının devam, etmekte olduğu bugünlerde bütün (lenel ve Katma bütçeli kuruluşların 1972 malî yılı program 

bütçe modellerinin tamamlanarak bastırılmasına çalışılmaktadır. Modellerin en geç 1972 malî yılına igrmeden önce parlömantcrlerin tetkikine su
nulması sağlanacaktı r. 

Genel ve Katma bütçeli kuruluşların harcamaları ile ilgili ödeneklerin programlar, allprogramlar ve mümkün olduğu takdirde, faaliyet veya 
projeler itibariyle tanzim ve tasnif esasına dayanan bir bütçe sisteminin Yasama Organlarına daha rasyonel ve olumlu bir tetkik ve murakabe im
kânı sağlıyacağı ve kamu hizmetlerindeki önceliklerin daha iyi bir şekilde tesbit edilebilmesi için gerekli '»« ı̂ımı sağlamak suretiyle kamu idare
sinde daha olumlu sonuçların alınmasına zemin hazırlıyacağı. ümidedilmektedir. 

VII - KAMU BORÇLANMA DURUMU 

Aşağı'da sunulan tabloların tetkikinden anlaşılacağı üzere, bir yıl ve daha uzun vadeli iç vt. dış borçlarda geçen yıla oranla, farklılıklar vu-
kubulmuştur. 

Dövizle ödenecek dış borçlarımızda görülen ai'hş ve eksilişler •">!' . 10 . 1971 - "İÜ . 11 . 1971 tarihleri arasınfda imzalanan anlatmalarla sağla
nan yeni krediler ile evvelce alınıp bu devrede kullanılan kredilerin mevcut borç hıra ilâvesi ve bâzı mamle/ket paralarında meyUana gelen kur 
değişikliğinden, eksilişler ise vâdeleri gelen borçların, ödenmesinden ileri gelmektedir. 

Yukarıda belirtilen devrede alman yeni kredi miktarı (251.2) milyon dolar olup, fiilen ödenen ( 1:.İ8..']) milyondular anapara ve (f)2.(î) milyon 
dolar faiz olmak üzere cam.'an (190 9) milyon dolandır. 

İç borçlarda geçen yıla nazaran görülen farklılık, 1970 Kaükınıma İstikrazı, Tasarruf Bonosu tahsilatı, 137G sayılı Kanun gereğince tahkim olu
nan İller Bankası borcu, Devlet Yatırım Bankası tahvilleri ile Ankara Belediyesi tahvillerinden ileri gelmektedir. 

http://tesb.it
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Dövizle ödenecek dış borçlar 

(30 . 11 . 1971 durumu) 

(Milyon ıdolâr olarak) 

BORÇLULARA GÜR Ki TOPLAM 
Devlet (Bütçesi toplamı 

Genel Bütçe 
Katma Bütçe 
Karşılığı tahsil edilecekler 

Bütçe dışı kamu sekLörü toplamı 

Merkez Bankası (IMF) 
Devlet Yatırım Bankası 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Diğerleri (Res. 'Sek. Kr„ İth.) 
Özel sektör toplamı 

iSınai Kalkınma Bankası 
Breğli Demir Çelik Fabr. 
Diğerleri 

Konsolide Ticari (Borçlar 

Kullanılmı-
ı'Boi'ç yarı, kredi 

Miktarı miktarı 
1 2 

Toplam 

2.İ3!3.0 
1.853.5 

1.2G2.7 
170.5 
414.3 
170.9 

100.Ü 
40.2 
3G.4 

0.3 
97.3 

32.8 
32.0 
32.5 

, 5.3 

4(37. L 
39G.7 

128.5 
82.2 

186X) 
28.3 

. 
— • 

28.3 
—• 
42.1 

40.1 
— 

2.0 
—, 

2.600.1 
2.250.2 

1.39 L.2 
258.7 
G0Ü.3 
'205.2 

100.0' 
40.2 
G4.7 
0.3 

139.4 

72.9 
32.0 
34.5 

5.3 
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Dövizle ödenecek dış' borçlar 

(30 . 11 . 1971 dımUmaı) 

(Milyon 'dolar olarak) 

B). ALACAKLILARA GÖRE TOPLAM 
a) Milletlorarası kurumlar toplamı 

— Dünya Barikasî (IBRD) 
•—• Milletlerarası Kalkınma B. 
•—» Milletlerarası Para Fonu 
•—• Avrupa Para Anla sim ası 
—• Avrupa Ödcıme'ıler Birliği 
—< Avrupa İskân Fonu 
—• Avrupa Yatarını Bankası 
—. Milletlerarası F. Kurumu 
b) Yabancı Hükümetler Toplamı 

— A. B. D. 
—• Almanya 
—• İngiltere 
— Diğerleri 
c) Yabancı firmalar (Kredi İlk. 
Özel yabancı serim ay el ikrazları) 

Borç 
.Miktarı 

1 

Kuıllanılmı-
yam kredi 

miktarı 
2 

IToplam. 
3 

Faiz 
t u t an 

4 

2.133.0 
5'33.'6 

467.1, 
177.8 

2:600.1 
711.4 

966.0 
298.6 

(IDA) 
(IMF) 

(EMA) 
(FPÜ) 
(FRF) 
(RIR) 
(IFC) 

70.0 
87.1 

100.0 
115.0 

6.6 
5:6 

146.2 
3.1 

1.540.0 

808.7 
349.3 
107.1 
274.9 

119.6 
25.0 

• — • 

5.0 
— 
— • 

'26 .9 
1.3 

288.6 

133.7 
45.7 
29.7 
79.5 

189,6 
112.1 
400.0 
120.0 

6.6 
5.6 

173.1 
4.4 

1.828.6 

942.4 
395.0 
136.8 
354.4 

158.5 
23.1 

— 
10.4 
0.4 
2,8 

101.8 
1.6 

649.0 

383.4 
126.6 
37.6 

101.4 

54.1 0.7 54.8 18.3 

id) Kbnisiolide ticari borçlar 5.3 5.3 0.1 
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31 . 10 . 19701- 00 . 11 . 1971 tarihlerindeki 

Dövize ödenecek ıdış borçların mukayesesi 

31. 10.1970-30. İL. 1071 
'Borç Borç 

A) BORÇLULARA O ÖRE TOPLAM 
a) Deivle:t Bültçesitıklen öidcııeceklor 

— Genel Bütçeden 
— 'Kalıma Bütçeden 
—• Karşılığı taihsil Gidilecekler 
'].)) Bü'bçc dışı kamu sekt'örüıııce ödeneoolkler 

— Merkez Bankasından ödenecek (IMF) 
—• .Devlet Yatırıııı (Bankasınca öd emecekler 
—• İktisadi Devlet Teşelkküll'erince ödenecekler 
—• Diğerleri (Resmî sektör K;re., İth.) 
e) Özel sektörce ödenecekler 

—• ıBınai Kalkınma (Banikasunea. ödenecekler 
— Ereğli Demir Çelik Fal). 
— Diğerleri 
d)ı Konsolide (ticari borçlar 

284.161 Artışlar yekûnu 
10.4 Eksilişi er yekûnu 

miktarı 

1:858.8 
1.597.1 

miktarı 

2.133.0 
!.853:5 

Artış Eksiliş 

'274:2 

1.153.0 
133.9 
310.2 
161.7 

87.0 
38.9 
35.4 
0.4 

85.6 

19:9 
33.0 
32.7 
14.4 

1.262.7 
176.5 
414.3 
•1.76.0 

100.0 
40.İ2 
'36.4 
0.'3 

97.3 

32.8 
32.0 
32.5 
5.3 

109.7 
42.6 

104.1 

13.0 
1.3 
1.0 

— 

1.2.9 
— 
— 
—. 

— 
• — 

— • 

— 
• — 

— 
0.1 

, 
1.0 
02 
9.1 

274.2 Fark (artış) 
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Türk Liralsı iılei ödenecek! dış borçlar 

(30 . 11 . 1971 Iduirulmtı) 

(Milyon Türk Lirası o&anak) 

BORÇLULARA GÖRE TOPLAM 
a) Devlet Bütçesi toplamı 

— Genel Bütçe(*) 
b) Bütçe dışı kamu sektörü 

— Devlet Yatırım Bankası 
— İktisadi Devlet Teşekkülleri 
e) Özel se'ktör toplamı 

—• Ereğli Demir Çelik Fabrikası 
— Dikerleri 

Bore 
•miktarı 

1 

3.993.3 
1.902.8 

1.902.8 
488.1 

403.2 
84.9 

1.602.4 

1.568.1 
34.3 

'Kull-anılnnı-
yaırV krödi 

ımiilctarı 
2 

302.4 
302.3 

302.3 
— 

— 
— 

0.1 

— 
0.1 

Toplanı 
3 

4.295.7 
2.205.1 

2.205.1 
488.1 

403 2 
84.9 

1.602.5 

•1.568 1 
34.4 

Faiz 
tutarı 

4 

1.839.0 
907.7 

907.7 
201.4 

194.7 
6.7 

729.9 

722.8 
7.1 

(*) Tarım kredileri ile ilgili olarak karşılığı bu krediden faydalanan Resmî ve Özel kurumlardan 
ttdısil olunacak meblâğ Genel Bütçe rukamına dâhildir. 
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İç borçlar 

(30 . 11 . 1971 idurumu) 

(Miktar : Milyon Tl. 

DEVLET BÜTÇESİNCE ÖDENE O LKLER 

Genel Bütçe toplamı 

İç İstikraz tahvilleri 
İç Konsolidasyon tahvilleri 
'Tahkim edilen belediye borçları (691 ,S. K.) 
'Tasamı"i; bonoları 
Diğerleri 

Katma 'bütçeler 

Devlet LSıı İsleri 
DİĞER KAMU SEKTÖRÜ İSTİKRAZLARI 

Devlet Yatırııml (Bankası 

İktisadi Devlelt Tesdkkülleri 

Ziraat Bankası tahvilleri 
Emlâk Kredi Bankası tahvilleri 
Halk Ban'kası -tahvilleri 
Belediyeler 

İstanbul .Belediyesi 
Ankara) Belediyesi 

'GENEL TOPLAM : (A -\- B) 

Borç miktarı 

20.897.3 

20.888.8 

3.237.9 
7.285.7 
2.906.7 
7.335.3 

.123.2 
8.5 

8.5 
8.617.4 

7.935.6 

516.1 

37.5 
474.1 

4:5 
195.7 

49.8 
145.9 

29.544.7 

Faiz tutarı 

7.818.4 

7.817.3 

2.613.9 
2.263:2 

— 
2.Ö37.5 

2.7 
1.1 

1.1 
5.940.6 

'5.758.^ 

182.4 

.— 
182.4 
— 
— 

—, 
• — • 

13.759.0 
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31 . 10 . 1970 - 30 . 11 . 1971 ta önlerindeki iç borçların tmukayeseisi 

31.10 .1970-30 
Borç 

. 11.1971 
Borç 

miktarı imiktarı 

17.414.8 
17.404.5 

2,822.1 
7.342.2 

»44.5 
6.164.2 

131.5 
10.3 

10.3 
7.417.2 
6.708.4 

558.7 

60.1 

20.897.3 
20.888.8 

3.237.9 
7.285.7 
2.906.7 
7.335.3 

123.2 
8.5 

8.5 
8.647.4 
7.935.6 

516.1 

195.7 

Artış 

415.8 
— 

1.962.2 
1.171.1 

— 

. 

1.137.2 

— 

135.0 

Eksiliş 

A) DEVLET BÜTÇESİNCE ÖDENECEKLER 
a) Genel Bütçe .toplai.ni 

— İç İstikraz, tahvilleri 
-— tç koırsiolidasyoîi tahvilleri 7.342.2 7.285.7 — 56.5 
— Tahkim edilen Bele. Borç. (691 S. K.) 
—- Tasarruf Ibonoları 
— Diğerleri 131.5 123.2 — 8.3 
b) Katma bütçeler 

— Devleti Su İnleri ' 10.3 8.5 — 1.8 
B) DİĞER KAMU SEKTÖRÜ İSTİKRAZLARI 
a) Devlet Yatırını Bankası 

b) İktisadi Devlet Teşekkülleri 558.7 516.1 — 42.6 

c) (BelcidiycJer 

GENEL TOPLAM : (A + B) 24.832.0 29.544.7 4.712.7 
4.821.9 Artışlar 

— 109.2 Eksilişler 

4.712.7 Fark (ARTIŞ) 

http://toplai.ni
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•Genel Bütçe nakit durumu (aşağııda Özetlen/miişıtir. 

(Milyon Tl.) 
30.11.1970 30.111.1971 

1. MEVCUT VE 
0 AKLAR 

Nakit 
Avans 

ALA-

1.810 
2.988 

1.900 
2.085 

Toplanı 

2. [BORLA (1 
Adi Uma net 
Merkez Bankası avansı 
Hazine bonoları 
Bütçe om a neti eri 

TOPLAM 
1-2 HAZİNE DURUMU 

4.798 3.985 

2.550 
4.265 

495 
1.618 

8.928 
4.130 

2.520 
'5.993 
1.815 
2.156 

12.484 
- - 8.499 

VIII - İDARE BİNALARI, HÜKÜEEET KONAKLARI 

Maliye Bakanlığı bünyesinde Millî J'imbik (,-eııel Müdürlüğü, Hükümet konaklan ile idare binalarıma inşasını programlamak, 
Kamu hizmetine tahsisli binaların envanterini tutmak ve idaresini! temin eylemek ve bu binaları onanmak, 
Hizmet dışı kalanlarını satmak, 

4753 sayılı Çifte; iyi Topraklandıran a Kanının ile Köy İşleri Bakanlığınca dağıtımı yapılan Hafine topraklarından henüz dağıtımı yapdamı-
yaa kısmını 4753 sayılı Kanunun ilkeleri içerisinde Türk köylüsüne kiraya vermek suretiyle idar.o etmek, 

ıGrenel bütçeye dâıhil dairelerden hizmet dışı kalan taşınır malları satmak, 
Kanunlar ve anlaş/malar gereğince muayyen zümrelere izafetle el komilim ası lâzımg'elen malların işlem ve tasfiyelerini' sonuçlan d ırsmak^ 
Özel kanunların, verdiği sair işleri (özellikle emlâk anlaşmaları gereğince alman tazminatın dağıtımım yapmak işleri) ile görevlidir. 
Bu görevini 813 kadro ile ifaya çalışmakta okluğu görükoıuştür. 

1. Hükümet konağı inşası işleri : 
Bilindiği üzere kamu hikmetlerini düzenli ve ahenkli bir şekilde yürütmek amacı ile il ve ilçelerde Hükümet koaağı inşa edilmektedir. 
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Hükümet konakları ve idare binaları inşası ile Cumhuriyet Hükümetlerince ele alınmış 7020 sayılı Kanun ile Doğu bölgelerinden başlamak 
üzere bir plân içinde 10 yıllık devrede uygulamimıştır. 

Plânilı kalkınma devresine girildikten sonra Devlet Plânlaima Teşkilâtına bağlı ve Maliye Bakanlığının yönetimi altında diğer bakanlıklarla 
birlikte teşkil olunan bir komite (özel İhtisas Komisyonu) tarafından bu alandaki genel ihtiyaçlar tesbit edilmiştir. 

Buna göre 13 il ve 146 ilçede hiç Hükümet konağı olmadığı, 97 ilçede yetersiz ve hizmet vasfından yoksun bina bulunduğu saptanmıştır. Bi
rinci ve İkinci Beş Yıllık dönemlerde inşaata 'geçilmiştir. 

Birinci Beş YıüMc dönem : 
Kalkınma plânının Birinci Beş Yıllık döneminde 13 il, 243 ilçe Hükümet konağı ile 16 yerde defterdarlık ve Vergi Dairesi inşaatı için 492 

ımilyon 200 bin liralık yatırım yapılması prıogramlaştırılmıştır. Buna karşılık plânın bu döneminde 6 il, 114 ilçe Hükümet konağı ile Maliye dairele
ri inışaatı için 180 milyon liralık yatırım yapılması öngörülmüş ise de beş yıllık devrede bütçe imkânsızlıkları nedeni ile yatırımın üretken olma
yışı da nazara alınarak 67 milyon 681 bin lira verilmiş \Te bu para ile 4 il, 22 ilçe Hükümet konağı ile 4 idare binası inşa edilmek suretiyle prog
ramı gerçekl eştiril eibilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Dönem : 
İkinci Beş Yıllık Dönemde ihtiyaçlar yeniden 'gözden geçirilmiş ve bu dönem içinde 469,522 ımilyon liralık bir yatırıma ihtiyaç gösterilmiş 

plânın bu devresinde her yıl 12 milyon liradan, 5 yıl için (JO milyon liralık yatırım öngörülmüştür. 
."Plânın iik 4 yılında 7 il, 48 ilçe Hükümet konıağı ile 3 idare binası inşaatı ihale olunmuştur. Bunlardan 3 il, 32 ilçe Hükümet konağı inşaatı 

ve 1 idare binası tamamlanmış 4 il, 16 ilçe Hükümet konağı ile 2 idare binası inşaatı 1972 yılına sirayet etmiştir. Bu inşaatın devamını sağlamak 
amacı ile Bayındırlık Bütçesine 35 milyon 896 bin lira ödenek koııulmruştur. f 

İkinci Beş yılın sonuncu senesi yani 1972 yılı için 1 il, 2 ilce Hükümet konağı inşası, 1 il Hükümet konağınım, proje müsabakası ve Maliye Ba
kanlığı binası inşaatı için 12 milyon lira ödenek konmuştur. 

2. Kamu hizmetlerine ıtaihsisli binalar : 
Hazinenin kamu hızım etlerine tahsisli ve bu genel müdürlük taraflından yönetilen 1958 yılı takdirlerine göre; 2 milyar 982 milyon 937 bin 

734 lira değerinde 8509 adet binası bulunmakta ve bunların envanteri yapılmış durumdadır. 
Keza 1 milyar 801 milyon 768 bin 269 lira vergi kıymeti değerinde 3 milyon 120 bin 129 dönü m ve 26 bin 220 parça arazi kamu hizmetlerine tah

sis ve bunların envanteri tamamlanmış bulunan aktadır. 
Diğer taraftan 447 adet 1094 daireli memur konutlarım yönetmekte ve bunların da envanterini yapmış bulunmaktadır. 

3. Hazine toprakları : 
Köy İşleri Bakanlığınca henüz dağıtımı yapılnuyan ve Hazinenin elinde bulunan 343 934 parçada,. 13 milyon 783 234 dönüm kültür toprağı ki

raya verilmek suretiyle idare edilmektedir. 
Bu arazinin defterleri tamamlanmış olup dağı turna amade tutulmaktadır. 
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B) Maliye 'Bakanlığına flbağlı 'kuruluşlar : 
Maliye Bakanlığına bağlı dört anakuruluş var lir. Bunlar; T. C. Emekli Sandığı, Devlet Yatü'im Bankası, Millî Piyango İdaresi, Devlet Mal

zeme Ofisidir. Maliye okul ve konusu da Bakanlık bünyesi içinde yer abın bir kuruluştur. 
Bütün bu kuruluşların, görev ve yetkileriyle çal iş-mı sorunları aşağıda özetlenmiştir. 

I - T. O. EMEKLİ BANDIĞI 
Toplu, bakış : 
T. O. Emekli Sandığı, 5434 sayılı Kanunla Sos-.nl Sigortalar esaslarına göre kurulmuş ve 1 . I . IC'50 tarihinde faaliyete geçmiştir. 
1971 yılı sonunda 22 nei çalışma dönemini ta-o,:ı;rdamış olacaktır. 
15434 sayılı Kamuna göre Maliye Bakanlığına ': ğ'ı olan T. C. Emekli Sandığı, Kanununda yazılı emeklilik işlemleri ile varlığının kıymetlen

dirilmesi ve işletilmesi ile ilgili işleri görmektedir. 
T. C. Emekli Sandığı Yüksek Denetleme Kn Irni'i-. denetimine tabi. bulunmaktadır. 
Kuruluşundan bu yana geçen süre içinde san bğı?!, is hacmi önemli miktarda artmış ve kaynaklarının <y.-.:''~ ve turistik alanlara yatırılıması 

suretiyle yurt ekonomisinin gelişmesinde rolü ol • ustur. 

2. Teşkilât : 
23 sayılı Kanuna göre Müdürler Kurulu tara ' n1;-;! yönetileni: sandık genel müdürlük ve 18 !;ub müdü.lü^ü ile İstanbul İrtibat Müdürlüğün

den ve yatınım yapılmakta olan iki şehirdeki kont d amirliklerinden teşekkül etmiştir. 
3. Sandık faaliyetleri : 
a) Sandık iştirakçileri : 
Sandığın 1950 yılında 253 000 olan iştirakçi sayısı gerek memur sayısındaki artış gerekse sandık iştirakçiliği ile ilgili kanun hükmünün kap

samlının gcnişletitımesi nedeni ile yaklaşık olarak 750 000 kişive yükselmiştir. 
Diğer taraftan iştirakçi sayısındaki ve aylık nıtarlanndaki artışa paralel olarak ve ayrıca ^seuek ve karşılık oranlarının da artırılması ne

denleriyle sandığın tahsil ettiği kesenek ve karşılık tutarlarında da büyük artışlar- görülmektedir. 
İştirakçilerin sayısı ve tahsil olunan kesenek ve karşılıkların adet ve tutarları yıllar i t ibariye aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kesenek ve 
Sonolıer Adet ıkarsılılldiaun tu'tarı 

71 52G 291 
1 312 744 3C5 
1 515 471 400 
3 364 400 000 

1950 
B)!>9 
1970 
1971 Tah. 

253 000 
1503 000 
570 000 
750 000 
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fb) Emeklilik işleri •: 
1 . 1 . '1950 tarihinde devralman 9 sandığın melvcut emekli dul ve yetimia-e ilâve'ten, 1101 sayılı Kanunla sandığa devredilen Haizine emeklile

rinin ilâvesi ve 2 . 3 . ıl970 tarih ve 1239 sayılı Kanun, keza, 8 . 7 . 1'9'7(1 tarih 1425 sayılı Kanunla, 5 yıl fiilî hizmet süresini doldurduktan son
ra ölen iştirakçilerin malûl ve muhtaç dulları ile mulhtaç çocuklaşma aylık bağlanması, şeref aylıkları ve normal emeklilik işlemleri nede'.ıi ile çe
şitli kanunlarla iştirakçiliğin ve emekli dul ve ycîim aylığı 'bağlanacaklarım kapsamının genişletilmesi, tahminen 1950 yılımda 9778 olan emekli, dul 
ve yetim adedi 1971 yılında 289 20İ1 adede, (9 187 000) lira olan aylık ödemeleri tutarı 1971 yılında (2 495 305 0O0) liraya yiikselmiiış 'bulunmakta
dır. 

H950 - 19169 - 19-70 - 1971 yılları ele alınarak emeldi, dul ve yetini sayısı ile kendilerkie ödenen aylıklardaki artış seyri aşağıdaki talbloda göste
rilmiştir. 

1 9 5 0 1 9 G 9 1 9 7 0 1197)1 tahminî 
Tufcm Tutarı Tultarı Tutarı. 

Emekli nev'i Adet Milyon Adet Milyon Adet Milyon Adeit Milyon 

Sandığa ait : 
Emekli 
Âdi mfdûl 
Vazife malûlü 
Dul ve ycltim 

Toplam 

4 439 
299 
141 

4 ,860 

9 739 

6 5a!9 
350 
135 

1 99-8 

9 002 

6fG '182 
18 037 
776 

104 478 

179 473 

80.6' 201 
50 048 
5 354 

25'2 097 

1 1.19 700 

66 !248 
7 937 
812 

105 898 

180 8915 

825 895 
Öl 921 
7 524 

423 910 

1 3tl9 250 

76 409 
7 895 
848 

im 890 

197 102 

1 3115 605 
86 988 
10 345 

'675 '834 

2 088 772 

Fatura edilmek üzere yapılan 
ödemeler : 
Jla.rlb malûlü : 
Kendisi — —• 
.Dul ve yetimi — — 
Haiz. Emek. ve vatani İliz : 
-Kendisi 14 106 
Dul ve yetimi — —• 
Va;zife ve harlb malûlü ve erler : 
Kendileri 25 29 4 315 47 71& '4 658 '20 !276 4 '658 12 '8511 
Dul ve yetimi — — 29 320 İ297 504 33 098 117 075 33 381 75 5i92 

394 
2 775 

334 
3 

2 861 
1!2 8515 

4 884 
21 

69 
516 

64 
•->o. 1 00-fc 

313 
1 ,187 

786 
1 334 

69 
'516 

164 
334 

1'36 
600 

786 
1 Q34 
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Emekli nev'i Adet 

:228 S. K. : 
Kendileri 
Dul ve yetimi 
Madalya Ayl. 
42 S. K. : 
Kendileri 
Dul ve yetimi 

1 9 5 0 
Tutarı 
Milyon 

_. — 
— — 

— — 

1 9 

Adet 

647 
774 

27 428 

10 889 
2 628 

6 9 
Tutarı 
Milyon 

1 303 
424 

İ296 267 

58 821 
3 718 

1 9 

Adet 

957 
1 042 

42 073 

—. 
—. 

7 0 
Tutarı 
Milyon 

2 977 
725 

1-51 463 

—. 
—. 

1971 tahminî 

Adet 

948 
1 053 

51 076 

— 

Tutarı 
Milyon 

2 970 
732 

311 512 

—. 
— 

Toplam 39 135 79 507 726 371 82 81)1' 296 736 92 099 406 533 

(lenel toplam 9 778 9 137 2518 980 1 '846 071 263 706 1 0115 986 289 201 2 495 305 

1950 - 1969 - 1970 - 1971 yıllarına ait emeklilik dışmdaki ödemelerdeki artışlar aşağıdaki ta/b loda <>-ös'terilmiştir. 

Toptan öde. 
Kesenek lad. 
EvleLime îk. 
Sair öde. 

1 9 

Adet 

1 649 
— • 

66 
— 

5 0 
Tultarı 
Mily 'on 

434 
7Ö5 
47 

1824 

!1 9 

Adet 

3 1539 
3 2160 
1 090 

— • 

'6 9> 
Tutarı! 
Milyon 

8 65t6 
'8 601' 
5 342 
4 2®5 

'1 9 

Adet 

3 030 
2 604 
2 766 

—• 

7 0 
Tultarı 
Milyon 

8 869 
7 498 
7 663 
2 550 

1971 

Adet 

— 
— 
— 

tahminî 
Tutarı 
Milyon 

14 000 
12 000 
12 000 

— 

Toplam — 2 060 — 26 904 — 26 589 — 38 000 
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Sandığın 19!7il yılı emeklilik işlemleri ile ilgili 'bilgiler aşağıda özdtlenmişltir. 
ıaa) 228 sayılı Kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 12-14 sayılı Kavıunla sigortaya ve emekliliğe tabi hizmetlerin birleştirilmesi ve hizmet 

ihyası işlemleri gün geçtikçe artmakta ve bu işlemler günlük olarak sonuçlandırılmaktadır. 
1 . '3 . 19*71 tarih ve 1077 sayılı Kanunla geçmiş hizımet için borçlanılabilecek âzami 10 yıllık süre 16 yıla çıkarılmış ve aynı kanunla, emekliye 

tabi görevde bulunmadan illerin daimî komisyon üyeliğine, belediye baş'kanlrğma seçilenlere ve Türkiye Büyük Mille't MJeclisi üyelerine muayyen 
(bir sürede müracaat şartı ile sandıkla ilgilenmeleri sağlanmış, bu durumda olanlarda müracaat edenlerin işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

fbb) Ü23I8 ve 1243 sayılı kanunlara göre borçlanma işlemleri için müracaat etmJyenlerle tıp doktorlarıma fahrî asistaıDlık süresi iiçin 1425 sayılı 
Kanunla yeniden süre ve borçlanma imkânları sağlanmış ve süresi içinde müracaalt edenlerin işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

ec) ' 8 . 7 . 1Ö7?1 tarih ve 114125 sayılı Kanunla emeklilik statüsünde yapılan değişiklik üzerine çak sayıda iştirakçi emekliliğini ta'leibetmiş olup 
8 . 7 . LL(971 tarihi ile Aralily!l!9<7l tarihi arasında 20 00O den fazla iştirakçinin emeklilik işlemi sonuıçlandırilmıştır. 

dd) 114125 sayılı Kanunun yeni hükümlerine dayanarak müracaat eden çok sayıda muhtaç yetimin aylık bağlama işlemleri sonuçlandırılmış
tır. 

ee) 1 . 3 . 1B70 'tarihi ile 28 . 2 . ]'97,1 tarihi arasında emekliye ayrı'lan 6 000 kişiye 14215 sayılı Kanun uyarınca yeni esaslar ürerinden emekli 
aylıkları yükseltilerek bağlanmış ve 1 . 12 . l'97'O tarihi ile 28 . 2 . 1(9711 tarihi arasındaki aylık farkların ödenımefei işlemleri sonuçlandırılmıştır. 

ff) il . :3 . 1(97)1 tarihi ile İli . 7 . 1971 tarihi arasında emekliye ayrılaa 1 300 kişiye yeni esaslar üzerinden aylık bağlama işlemleri sonuçlan
dırılarak aylık ve ikramiye farkları ödenmiştir. 

•gg) '14I2İ5 sayılı Kanunla emekli aylıklarının altısının yükseltilmiş olduğundan, (bu durumda olanların aylıkları yükseltilmekte ve işlemleri so
nuçlandırılmaktadır. 

Mı) 1425 sayılı Kanunla, 5434 sayılı Kanunun 08 nei maddesi uyarınca indirim yapılmak suretiyle aylık bağlanan dul ve yetimfl'erldcn, emek
lilikle ilgili görevlere girenlerin kesilen aylıklarının, bu indirimler giderilinceye kadar geri kalanların aylıklarına dkleımnesi kabul edilmiş 
olup bununla ilgili işlemler sonuçlandırılmıştır. 

ii) 1425 sayılı Kanunla, Sosyal Sigortalar Kurumuna veya T. C- Emekli Sandığına tabi bulunmadan üoretli, geçici kadrolu veya gün-
delikli olarak geçen hizmetlerin boTçlandırılnuain imkânı sağlanmış olduğundan bu duram da olup müracaat eden 6 O'OO ciya-rında işti
rakçinin borçlanma işlemlerini n büyük kısmı sonuçlandırılmış ve bir kısmının işlemleri ise kurumları ile yazışma safhasında bulunmaktadır. 

ii) Viataaıl hizmet tertibinden maaş alan 2 82 kişinin 1425 Sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince aylıkliannaıı yükseltime işlemleri 
sonuçlandırılmıştır. 

kk) 26 . 8 . 1971 tarih ve 1476 sayılı Kanunla 5 . 9 . 19'63 tarih 326 sayılı Kanunla aylıklı kadrolara geçirilen e gütmeni erin, daha önce 
borçlandırıldı kları 10 yıldan arta kalan v'e eğitmenlikle geçen • bütün, hizmetlerin borçtandın! ması ve 1 . 10 . 1963 tarihinden 1425 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih arasında yaş haddi, malûl, vazife malûlü olarak ayrılmış' olanlarla; vefat edenlerin dul ve yetimlerine bir yıl 
içinde müracaat etmefLeri halinde 1 . 10 • 1963 tarihinden önce eğitmenlikte gC'çen sürelerimin tamamının borçlandırılması imkânı sağlanmış ol
duğumdan bu durumda olup da Sandığa müra.oaat edenlerin işlemlerinim günlük olarak sonuçlandırılmasına gayret edilmektedir. 
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11)1 26 . 8 . 1971 tarih ve 1478 sayılı Kanunla. 2 . 8 . 1960 tarih ile 1 . U . 1961 tarihi a rasmda', 2 . 8 - 1960 tarihli ve 42 sayılı Kamun 
hükümlerine göre emekliliğe sevk edilmiş bulunan 7 000 civarındaki üst subay ve askerî memurun anılan kanun hükümleri uyarınca yapı
lacak yülkıseflitmıe işlemlerine baışl'anmış bukui'm'ak tadır. 

c) Sanıldığın kanuni gelir ve varlığının artı şı.laışağıdla gösterilmiştir. 

Kanuni Plasman. 
gelir flaması gelir fatekısı Gelir toplamı Han'dık varlığı 

Yıllar Ti. ' Tl. TL Tl. 

J950 317 '973 747 13 799 988 331 773 735 331 773 735 
1969 319 519 087 259 073 278 578 592 365 5 794 535 163 
1970 347 072 525- 290 473 171 037 545 696 6 432 080 859 
1971. (Tah.) 1 032 225 000 302 451 OOO 1 334 676 000 G 724 680 859 
1425 sayılı Kanun a göre Ha
zîneye ödenecek 1 042 076 000 

292 600 000 
d) Borç piana verme iğleri : 
5434 sayılı Kanunun 23 ncü maddesine göre Sandıktan borç alanlarla bunlara, ödenen meblâğların tutarı aşağıda gösterilmiştir. 

YıOlar 

1950 
1969 
1970 

(Tah.) 1971 

Adet 

6 979 
124 782 
115 354 
126 OOO 

Tutarı 
TL 

2 722 853 
230 965 360 
219 154 468 
234 OOO OOO 

ıe) îştinaMenimüiz : 
Samdık işjtiralkleri, yatının kaynaklarının ver imli olanlara kaydırılması, memleket ç'apınldaki büyük teşebbüslere finansmanına katılma sure

tiyle yurt ekonomisinin gelişmesinde etkili olmak amaciyle yapılmıştır. 
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Sandık iştiraklerinin 1970 yılı itibariyle duru mu şöyleidir. 

— 1311 — 

İştirakimizin ismi 

Faaliyette bulunan işt. : 
T. C. Emlâk Kredi Bankası 
D. 13. Demiz Nakliyatı 
T. C. Merkez Bankası 
T. Petrolleri A. 0. 
Anaulo]u Demirvolu 
Emek İnş. ve İsi. A. Ü. 
Eskişehir Çim. A. 0. (*) 

Toplara 

Henüz faaliyete gecmiyen 

Petk'/m Pctro - Kimva 
Taksim Otelcilik 

Toplam 
G-enel Toplam 

iştir 

•Semnaye 
Tl. 

ı ooo ono OGO 
110 

15 
1 000 

45 

25 

aMer : 

700 
140 

'000' OOO 
OOO OOO 
00O €00. 
500 000 
500 000 
OOO 000 

ooo oco 
000 €0O 

Taahhüt 
olunanı 

l ı . 

45 500 OOO 
52 700 OOO 

250 000 
273 668 OOO 

394 658 
245 000 

5 OOO €00 

377 757 658 

175 030 OOO 
44 000' OOO 

219 OOO' €00 
590 757 658 

öd enen 
Tl. 

45 
52 

214 

3 

317 

137 
22 

159 
476 

500 00O 
7€0 €O0 
250̂  000 
820 380 
394 658 
245 000 
500 000 

419 038 

5€0 000' 
OOO OOO 

500' €00 
919 038 

Gelir 
Tl. 

102 
2 635 

30 
18 537 

398 
42 

21 746 

21 746 

566 
OOO 
000 
568 
312 
628 

074 

074 

(*) Eskişehir Çimento A. Şirketinin 1970 yılı kârı, mezkur şirketin yedek akçesine tahsis eılilfli<jv:ı:ln-n ortaklara temettü olarak ödenmemiştir. 

î) İstetme faaliyetleri : 
Sandığın işletme sahasındaki teşebbüs ve yatırımları bu sahada öğretici bir rol oynamakta özelillikle turizm sahasındaki yatırımları 

iç ve dış turizmin gelişmesiii'de ve memlekete döviz kazamİT-nlnvasımda etkili olnmk'taidır. Ayrıca, Sandığın, ikanunıa uygun olanak yapılan bu ya
tırımlardan gelir sağlanmaktadır. 
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g) İnşaat faaliyetleri : 
1969 - 1971 yıllarında yapılan yatırım harcamaları tutarı ve tahakkuk oranı aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1969 
1970 
1971 

Programa, göre 
yapılması lü
zumlu yatırım 

TL 

36 400 000 
26 400 000 
19 000 000 

Yapılan 
yatırım 

TL 

23 700 000 
17 300 000 

—, 

Tahakkuk 
nisbeti 

!% 

65 
65 
— 

1971 yılı sonuçları henüz alınamamıştır. 

II - DEVLET YATIRIM BANKASI 
1. — Genel açıklama : 
Bilindiği üzere İktisadi Devlet TeşekküUerinin yatıranlarının ekonomik gereklere uygun olarak gerçeMeştirilmesini sağlamak üzere, bir kalkın

ma bankası niteliğinde, 440 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanunun bir bütünleyicisi olarak 441 sa
yılı Kanunda, 1 Mayıs 1964 tarihinde, Devlet Yatırım, Bankası kurulmuştur. 

Bankanın sermayesi (1) milyar lira olup bunun; 
Amortisman ve kredi sandığının öz varlığı, 
— îç finansman fonunun bankaya devir tarihindeki aktif - pasif farkı, 
— Bütçeden ödenecek paralar, 
— Ve bankanın yıllık net kârından sermayeye mahsubedilmek üzere ayrılan kısmı, 
ü e karşılanması öngörülmüştür. Bankanın sermayesinin bütünü ödenmiş durumdadır. 

441 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; bankanın görevi «İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak, gerekti
ğinde bu ımaksatla garanti vermek bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine verilen işleri yapmak» şeklimde belirtilmekle, bankanın, teşekküllerin 
öz kaynak ve otofinans olanaklariyle karşılanamıyan karara bağlanmış yatırımlarım, sadeee o yatırıma ait projenin teknik, ekonomik ve malî açı
lardan incelenmesinden sonra uygun görüldüğü takdirde ve kredi ile finansman ihtiyacı tutarının da yetkililerce kararlaştırılmış olması şartiyle 
finanse edeceği, ancak olanakların yatırım kredisi ihtiyacının üstünde olan kısımları ile geçici kasa fazlalarını işletme kredisi açmak veya kısa va
deli yatırım alanlarına yatırmak suretiyle değerlendirileceği düşünülmüştür. 

Bankanın, bu görevini gereğince yerine getirebilmesini sağlamak için de, hisse senedi satmalmak veya sermayeye katılmak suretiyle ve başka 
yollarla kamu sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs, kurum ve kişilerle ortaklık kurması, kurulmuş ortaklıklara katılması ve kuruluşu için 
gerekli olanlar dışında gayıûmenfcul edinmesi yasaklanmıştır. 
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2. — Geçmiş yıllar faaliyetleri : 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri yatırımları ile Devlet Yatırım, Banlkası tarafından açılan yatırım kredisi limitleri ve gerçekleşme duruımlıarı çeşitli 

yıllarda aşağıdaki gibi olmuştur. 

K 
2. 
o o. 
4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

İT yatırımlıarı 
DYB Kredi limitleri 
Söz. bağlanan kredi. 
Yılı içinde Yap. Öde. 
Bir Son. Yıl M ı . Yap. öde. 
Oranlar : 
- V5 |% 
— 2/3 !% 
Söz. İDağ. Pro. sayısı 
İşi. kredileri (Ödeme) 

1964 

1.759.9 
797.5 
696.5 
696.5 
696.5 

39,5 
87,3 
72 
— • 

1966 

3.067.8 
1.363.0 
1.214.4 

899.7 
1.022.5 

29,3 
89,0 
65 

125.0 

1968 

3.828.6 
1.533.8 
1.480.9 
1.167.6 
1.358.8 

30,4 
96,5 
92 

993.6 

1970 

6.130.5 
2.276.0 
2.115.1 
1.483.8 
1.906.1 

25,5 
92,9 
74 

1.055.6 

3. —1971 yılı f aaHiyetleri : 
a) 'Sağlanan kaynaklar : 
Bankaca, 20 Aralık 1971 tarihine kadar Sosyal Sigortalar (Kurumuna 700,6 milyon liralık, T. C. Emekli Sandığına 83,5 milyon liralık, Güven 

Sigorta T. A. Ş. ne 4,0 milyon liralık tahvil satılmıştır. 1971 yılı genel yatırım ve finansman programı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumunca 
1.380,0 milyon liralık tahvil alınması gerekirken bu 640,0 milyon Tl. nofesaniyle yıl sonuna kadar 740,0 milyon Tl. olarak gerçekleşecektir. Özkay-
naık, İFF, işletme kredileri ve geçmiş yıllar borçları taksit gelirlerinden ise 2.515,1 milyon liralık tahsıilât sağlanm,ış diğer kaynaklardan yapılan 
tahsilat ile birlikte toplam e-larak 3.303,2 milyon liralık bir kaynak sağlanmıştır. Aynea yıl sonuna kadar 60,0 milyon liralık bir gelir .beklenmek
tedir. 

b) Açılan krediler : 
1971 yılı genel yatırım ve finansman programında İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuruluşların yatıranları 6.975,0 milyon lira olanak 

tesbit ve bunun 1.495,8 milyon lirasının Devlet Yatırım Bankasından verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu -limitten 20 . 12 . 1971 tarihine kıadıar 
(777 147 868) Tl. ödenmiştir. 

Bu yatırım kredisi limiti dışında ayrıca 1970 projeleri, için 422,3 milyon liralık ek bir limit ayrılmış olup, bu ıncUitin tamjamı yıl içindje İktisa
di Devlet Teşekküllerine ödenmiştir. 
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TeşeOddillerin, 1971 yılında [Devlet Yatırım Bankasından kullanabilecekleri yatırım kredisi limitleri ile açılan krediler ve yapılan ödemeler 
aşağıda gösterilmiştir. 

Teşekkül adı 

Azot (Sanayii 
D. B. Den. Nak. 
Etibank 
Mak. Kim. E. K. 
Petkim 
PTT 
SEKA 
iSünıerbank 
T. Çimento 
İT. E. K. 
T. Hava Yolları 
T. K. İşletmeleri 
T. petrolleri 

Taplaîn 

Kredi limiti 

76 700 000 
36 000 000 

268 500 000 
126 400 000 
193 000 000 

72 500 000 
91 700 000 

175 000 000 
89 500 000 

223 800 000 
21 200 000 
64 500 000 
57 000 000 

1 495 800 000 

Proje 
adedi 

4 
2 
1 
5 
2 
1 
1 

10 
5 
2 

— 
— 

1 

34 

Açılan 
kredi 

45 367 000 
36 000 000 

268 500 000 
90 587 000 

193 000 000 
72 500 000 
91 700 000 

121 :897 000 
89 500 000 

193 824 000 
— 
— 

57 000 000 

1.259.875.000 

Yapılan 
ödeme 

10 057 000 
35 095 553 

161 418 810 
36 848 062 
73 590 624 
55 186 777 
89 167 080 
61 091 902 
30 635 914 

167 056 146 
— 
— 

57 000 000 

777 147 868 

1971 yılımda teşekküllere ödenen (777 147 868) liranın (18 157 552) lirası akreditif, (758 990 316) lirası da belge (karşılığı olarak ödenmiştir. 
1971 yılı genel yatırım vıe finansman programında işletme kredisi öngörülmemiştir. Ancak İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıl içinde beliren 

finansman ihtiyaçlarının karşılanması gayesiyle Maliye Bakanlığınca, bankamız aracılığı ile İktisadi Devlet Teşekküllerine program dışı işletme 
kredisi olarak 20 . 12 . 1971 tarihine kadar (622 728 000) lira ödenmiştir. 

Bir »kısım teşekküllerin Devlet Yatırım Bankasına olan borçlarını zamanında ödememeleri hali geçen yıla nazaran % 100 artmış olup 20.12.1971 
tarihi itibariyle teşeSkkülleriaı borç yekûnu (1 413 440 045,36) liraya yükselmâş bulunmaktadır. 
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Vâdesinde tahsil edilemiyen alacıaklarıaı teşekküller itibariyle dağılımı şu şekildedir : 

20.12.1971 tarihine kadar vâdfc-
Teşekkülün adı sinde ödienımd. borçları 

Azot Sanayii 251 096 079,13 
A. Çimento Sanayii 11 373 702,59 
T. Elektrik Kurumu 60 156 930,31 
Mak. ESm. End. Kurumu 119 228 123,56 
Sümerbanık 118 771 609,84 
Petrol Ofisi 133 114 394,60 
T. Çimento Sanayid 15 438 959,52 
PTT İşletmesi 61 849 315,06 
TCDD İşletmesi 477 617 570,67 
T. Demiir ve Çelik 118 660 539,38 
T. Kömür İşletmeleri 45 601 363,74 
Turizm Bankası 513 760,— 

Toplam 1 413 440 045,36 
4. — 1972 yıllı programı 

1972 yılında Devlet Yatırım Bankası finansman kaynakları 2.444.2 milyon lira olarak tesbit olunmuştur. 
Bu tutar aşağıda belirtilen kalemlerden meydana gelmiştir. 

Devlet Yatırım, Bankası Kay. 1.215.8 
Sosyal Sigortalar Kurumu 1.039.4 
T. € . Emekli iSandığı 164.0 
Güven (Sigorta 5.0 
Devlet Malzeme Ofisi 20.0 

Toplam 2.444.2 
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Bankaca 1972 yılında, 1 milyar liralık tahvil çıkarılacaktır. Bunların İhraç tarihi, tertiM re îhraç tutarlarının şu şekilde olması diişünülmeik-
tedir. 

Tarihi Tertip Tutarı 

10/4 I 500 000 000 
2/8 I I 500 000 000 

Ayrıca, 1972 yılında İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi kaynaklarından karşıkyamadıkları yatırım harcamalarını gerçekleştiı^bilmıek için 
Devlet Yatırım (Bankasında özel bir fon kurulması öngörülmektedir. Devlet bütçesinden ayrılacak paralar ile devletin devamlılık arz etmiyen bâzı 
gelirleri ve istikraz hasılatı bn fonda toplanacaktır. 1972 yılında çeşitli baynaiklardan dört milyar olarak toplanacağı öngörülen bu paralarla İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin projeleri finanse edilecektir. 

5. — Bankanın ıseıımayösinin arfarihnası zorunMuğu : 
Bamkanın kuruluş kanununda, sermayesi bir milyar olarak tesbit edilmiştir. Buna mukabil bankanın yabancı kaynağı hali hazırda 12 milyar 

lirayı geçmiş bulunmaktadır. Bu ise özkaynak - yabancı kaynak rasyosunu % 8 gibi olumsuz bir seviyeye düşürmüştür. 
Bu durum Yatırım Banlkası işletmeciliğinin gereği olan sağlam malî bünye prensibini sarstığı gibi, teşekküllerin bir kısınının fkredi taksitle

rini zamanında ödiyememeleri, bankanın uzun vadeli yeni krediler açma potansiyelini daraltmaktadır. 
Diğer yandan, dış borçlanma işlerine girişildiğinde, kreditörlerin değer verdiği önemli bir itibar ölçüsünün 'kuUanılamama tehlikesi vardır. 
Bu sebeplerle, banka sermayesinin en az üç milyar liraya çıkarılması zaruri bulunmaktadır. Anoak, bu halde, öz kaynak - yabancı kaynak 

rasyonu normal ve emniyet verici 'bir orana yükselebilecektir. Nitekim, bu oran yabancı memleketlerdeki benzer finansmıan müesseselerinde !% 25-30 
dur. 

I I I — OYLtLLÎ PİYANGO İDARESİ 
1. Kuırulfttş : 
Türkiye'de ilk düzenli ve devamlı Piyango müessesesi 1926 yılında kurulmuştur. Karşılığı para olmak üzere piyango tertibi hakkı 710 sayılı 

Kanunla Türk Hava Kurumuna verilmiş ve piyango işleri 14 yıl süreyle bu kurama bağlı «Tayyare Pyangosu Müdürlüğü» tarafından idare odunmuş-
tur. 

Devlet piyangosunun yurt savunmasına yardım amacını daha verimli dunuma getirmek ve az masrafla yönetimini sağlamak maksadiyle 5.7.1939 
tarih ve 3670 sayılı Kanunla Tayyare Piyangosu lâğvedilerek «Millî Pyango idaresi» kurulmuştur. Bu suretle Türkiye'de, karşılığı nakit olmak 
üzere piyango tertibetaıek, «Millî Piyango idaresi» nin tekeline verilmiştir. o 

Millî Piyango idaresi, Maliye Bakanlığına bağh, özel hu'kulk. hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz her türlü tasarrufa ehil, bir teşekküldür. 
Sermayesi bir milyon lira olup, bunun tamamı Devlete aittir. 
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İdarenin safi kân, 1971 yılına kadar, her yıl, «Milî Piyango Geliri» adı altında Devlet bütçesinde yer almakta ildi. 1971 yıllımdan itibaren ise, safi 
kârın, 25 . 8 . 1971 tarih 1473 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle Hazineye devri Millî Savunma bütçesinde açılacak «Türk Hava Kuvvetlerini Güç-
lonlirme Vakfına Yardım» tertibine ödenek kaydedilmesi öngörülmüştür. 

2. Teşfcülât : 
Millî Piyango İdaresi, 23 sayılı Kanuna göre kurulmuş «Müdürler Kurulu» tarafından yönetilmekte, Başbakanlık Yüksek DenetLeme Kurulu

nun denetimine tabi bulunmaktadır. 
lîdaremin, Anlkara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 'büroları bulunmaktadır, Samsun'da da bir büro açılması plânlanmıştır. Diğer şehir ve kasabalar

da, idare işlerine Ziraat Bankası şubeleri aracılık yapmaktadır. 
3. Gönenleri, : 
Piyangoların tertip ve icrasiyle yurt ölçüsünde bilet satışlarına ve ikramiye ödemelerine ilişkin her türlü iş ve hesap hareketlerini düzenle

mek ve yönetmek her yılın nakit değer hareketlerimi bilânçolariyle tosıbit eylemek, idarenin asli faaliyet konularını teşkil eder. 
4. Progtr&im : 
İdare, inşaatı tamamlanmış ve 1969 yılı başında hizmete alınmış olan yeni binasında çalışın alanın daha da hızlandırmak imkânını bulmuştur. 
1967 yılma kadar 12 si aylık, 6 sı olağanüstü olmak üzere, yılda yapılan 18 çekilişe 1967 yılında 4, 1968 yılında da 4 ara piyangosu ilâve ed'ille-

rök çekiliş ad eldi 26 ya, 1969 yılımda 33 e çıkarılmıştır. 1970 yılında ise Aralık ayında iki, diğer aylanda üçer olmak üzere 35 çekiliş yapılmıştır. 
1971 yılın)dan itibaren de, yılbaslanmda yapılan çekilişlerin gördüğü büyük rağbet göz önüne alınarak, buna benzer ikinci bir piyangonun 

daha tertiplenmesi öngörülmüş, Temmuz aylannın sonunda Büyük Yaz Piyangosu adiyle bir çekiliş yapılması plânlanmıştır. 
Çekiliş sayısının artışına paral'el olarak, piyangoların numara sayısı ve b'üelt fiyatlarımda, gerekli görülen değişiklikler yapılırı aktadır. 1971 yı

lından itibaren çekilecek piyangolanm numara sayısı, yılbaşı ve bayram piyangoları hariç, 400 000, bilet fiyatlan ise, bütün çekilişlerde en küçük 
kupür (10) lira olarak tesbit edilmiştir. 

İdare faaliyetlerinim düzenilenme ve plânlanın asımda, piyangoyu, toplumumuzun moral bünyesinde olumsuz ve yıkıcı bir unsur yapmadan en 
üsttün satışa varılması, fazla ikramiye dağıtılarak halkın ilgisinin artırılması, Hazineye de her yıl yükselen bir gelir- sağlanması öngörülmekte
dir. 
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5. Fıaailyettleır : 
a), 1967 - 1970 yıllan : 
İdarenin 1967 - 1970 yılları faaliyet sonuçlarına ait rakamlar şöyledir. (Tl. olarak) 

1967 1968 1969 1970 

(Mir 107.027.988 123.802.40S 138.756.608 151.926.759 
Halka ödenen ikramiyeler 52.183.450 59.737.115 67.950.305 73.294.795 
Hazineye verilen safi kâr 43.195.526 50.311.264 54.173.675 59.956.462 
Satıcılara ödenen komisyon ile Ziraat Bankasına 
verilen 
Aracılık giderleri 6.814.127 7.882,649, 8.873.998 9.524.994 
Genel giderler 4.834.885 5.871.377 7.758.630 9.150.508 
Genci giderlerin gelir oranı % 4,25 P/o 4,74 % 5,59 %• 6,02 

YulkardaM tabloda görüldüğü üzere, 1965 yılında bilet satışlarının artmlması için ikramiyelerin, reklâmların ve satıcı komisyonlarının yüksel
tilmesi yoıTiyle alınan tedbirler, 1967 yılında çekiliş adedimin de artırılması suretiyle, halkın daha fazla ilgisi çekilerek, gelir ve Hazineye verilen safi 
kâr göze çarpar oranda yükselmiştir. 

b) 1971 yılı : 
1971 yıılmda plânlanan 34 çekilişin bilet satışları toplamının yıl sonuna kadar (165 000 000) liraya ulaşacağı umulmaktadır. Bu tutar bir önceki 

yıla göre (23 500 000) lira fazladır. 
1971 yıllının neft; kâr tutarının, son aylardaki çdMlişlerin henüz sonu alınmamış bulunan ikramiye isabet dunumu belli edecektir. Şimdiki halde 

net 'kârım, 1970 yılının (5 000 000) lira aşarak (65 000 000) lira civarında oflacağı tahmin edilmek teldir. 
Bu rakamlar idarenin kuruluşundan bu yana ulaşılan en yüksek seviyeyi ifade etmektedir-. 

6. İht iyarlan : 
a)/ Kanun hükümleri : 
(Bilet satışlannı, çekiliş plânlarını, piyango şekillerini, büro faaliyetlerini, kadro durumunu, değişen ekonomik ve sosyal şartlara, diğer talih 

oyunlarının durumuna göre ayarlamak, tam bir ticari faaliyet gösterebilmek bakımından idare statüsünün 440 sayılı Kanuna uydurulması için 
idare tarafından hazırlanıp Maliye Bakanlığına gönderilen kanun tasanlan üzerinde yeniden çalışmalar yapı/İmasının yararlı sonuçlar vere
ceği kanısına vanlmıştır. 
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fb) Ldfco : 
Birçok yabancı ülkelerde çok ilgi gören ve piyangonun bir başka uygulama tarzı olan ve sporla bir ilgisi buılunmıyan müşterek bahis şeklinde 

bir talih oyununun yurdumuzda da uygulanmaya başlanması yukarda sözü edilen teşkilât Kanununun kabulü ile kolaylaşacaktır. İlkin büyük şe
hirlerde uygulanacak loto, piyango gelirlerinin büyük oranda artmasını sağlıyaealktır. 

IV — DEVLET MALZEME OPİSÎ 

Uevılat Malzeme Ofisi, tüm kamu kuruluşların in, kuruluş kanununda yazılı ihtiyaçlarını bir elden, yerinden, ucuz ve kaliteli olarak temin etmek 
ve zamanında tüketim yerinde bulundurmak amaciyle 6400 sayılı Kanunla kurulmuş, 440 ve 468 sayılı Kanuna göre yönetilen ve -denetlenen 
(100 000 000) lira sermayeli, tüzel kişiliği haiz bir Kamu İktisadi Teşekkülüdür. 

Kuruluş Kanununa göre Ofisin görevleri; Kanunun 3 ncü maddesinde sayılan kamu kuruluşlarının, kâğıt ve kâğılt mamûlâtı, kırtasiye ve bü
ro mailzömesi, büro makinaları ve malzemesi, büno mefruşatı, aydınlatma ve ısıtma malzemesi, temizlik'malzemesi, münhasıran daire hizmetlerinde 
kullanılan motorlu taşıtlar, formilamn (basılı kâğıtların) baslkısı ve diğer baskı işlerine ait ihtiyaçlarım karşılamakitır. 

Ayrıca yukarda sayılanların dışında kalan malzeme ve hizmetlerden Ofisçe temin edilmesine Balkanlar Kurulunca karar verilenler Ofis faali
yet konusuna dâhil! edilmektedir. 

Bunlardan başka, temin edilen malzemenin dağıtımı ve ulaştınma işi ile mümkün ve faydalı olan. hallerde bunllarm bakım, ve onarımları ve 
bu malzeme ve hizmetlerin standardizasyonu da Ofise verilen kanuni görevlerdir. 

2. TflşfoÜâ* : 
Ofis, kendisine verilen bu görevleri en iyi bir şekiüjde yürütebilmek için, yurdun muhtelif yerlerinde sınai işletmeler ile bölge müdürlükleri aç

mak suretiyle teşkilâtlanmıştır. 
İmalat Atelyeleri Müessesesi İzmit'te, matbaa tesisleri İstanbul'da, Bölge müdürlükleri ise, Ankara, İstanbul, İzmit, Eskişehir, Afyon, Balıkesir, 

İzmir, İsparta, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır, Elâzığ, Gaziantep, İçel ve Kayseri'dedir. 
3. Ofıils faaMIyefeti : 
Aşağıdaki bölümleride arz olunan ofis faaliyetleri, yıldan yıla artan bir tempo ile gelişmekte dir. Bunun sonucu olarak ofis kaliteli ve ucuz mal 

satma gayröti içinde, satış usulleri basit olan, dolayısiyle kamu kuruluşlarınca tercih edilen, sermaye birikimine hizmet eden, Ofis iştigal konusu
na giren malzeme çeşitlerinden bir kısmını imâl eden, yerli firmaları teşvik eden bir teşekkül haline gelmiş bulunmaktadır., 

Ayrıca yazı makinaları imâlatı ile ilgili fizibilite etütleri tamamlanmış, 26 adeit sitanidart formlardan 12 adddinin 1972 yılı başından itibaren satış or
ganlarımızda satışa arz edilmesi kararlaştırılmıştır. 

a) SlJandıardazalsyoiiı üsleri : 
Ofise kanunla verilen görevlerden biri de temin ettiği malzeme ve hizmetlerin standaridizasyonudur. Şimdiye kadar 28 adet motorlu taşıt 23 

adet madeni büro maSTzemesi, 26 adet personel formu (basilli kâğıt) standart hâle getirilmiştir. Ayrıca 158 adet muhtelif malzemenin teknik şart
namesi hazırlanmış ve bunun sonucu olarak da numune esasına son verilerek, mubayaaların teknik şartnamelere göre yapilmasıma başlanmıştır. 

Sonraki yılllar hailen standardı yapılmıyan malzemelerin standart hale getirilmesine, standart hale getirileni erin ise, daha mülkemmelleştirill-
mesine gayret edilecektir. 
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Nitekim, yıl içinde, motorini taşıtlar standartlarında bâzı değişiklikler yapılmış, 237 sayılı Taşıt Kanununun 1 no lu cetvelinde yazılı makam 
arabalarının dışında kalan ve görevler için yerli binek otomobilleri satış standartları içine alınmıştır. , 

b) SataıaJlma : 
Ofis teminiyle görevli olduğu malzemeleri iç ve dış piyasalardan tercihan yerinden ve ilk dilerden mustad ticari usullerle sağlamaktadır. 
1971 yılı Ekim ayı sonu itibariyle iç ve dış piyasalardan yapılan satmaflmalar aşağıda arz olunmuştur. 

Alım çeşitleri 

Kâğıt, 'karton, mukavva ve mam. 
Kırtasiye malzemesi 
Büro malkina ve aletleri 
Demirbaş ve mefruşat 
Naildi vasıtaları 
Ma/tibua 
Hammadde ve yardımcı madde 
Muhtelif malzeme 
"Müşteri için alın.mütef. malz. 
Ofis için alınan mütef. malz. 
Amerikan ihtiyaç fazlası ma'lz. 

Toplam 

U a'h/m 

47 488 000 
3 

23 
46 

15 

1 
2 

141 

373 000 
446 000 
035 000 
377 OÜiO 
4:93 000 
495 000 
377 000 
590 000 
404 000 

30 000 

108 000 

Dış alım 

11 442 000 
49 000 

'20 566 000 
1 374 000 

48 372 000 
— 

367 000 
• — • 

376 000 
896 000 

— 

33 442 000 

Toplatın alım 

58 930 000 
3 422 000 

21 012 000 
24 409 000 
94 749 000 

493 000 
15 862 000 

377 000 
1 966 000 
3 300 000 

30 000 

224 550 000 

c) îmaflOler : 
Ofis iştigal konusuna giren malzemelerden, imalinde fayda mülâhaza edilen (zarf, defter, dosya, toplu iğne, mürekkep gibi) bir kısım kırtasiye 

malzemesi izmit'te bulunan İmalât Atelyeleri Müesesestinde imal edilmektedir. 
Diğer taraftan, 6400 sayılı Kanun gereğince kamu kurulsuları elimde bulunan matbaaların birleştirilmesi esnasında işleri aksamaması ve 

birleşik matbaa için lüzumlu elemanların eğitimi maksadiyle istanbul Merdiven Köyde nüve halinde, 70 x 100 baslkı saHhına göre 27 000 000 de
vir kapasiteli, bir maıtbaa kurulmuş bulunmaktadır. Halen bu matbaada kamu kuruluşlarının ihtiyacı bulunan formaların (basılı kâğıt) basımı 
yapılmaıktadır. 
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Genek imalât atelyeleri Müessesemizin ve gerekse matbaa işletımeımizin 1971 yılı Ekim ayı sıonu itibariyle imalâtı geçen yılın aynı devresine gö
re mukayeseli olarak şöyledir. 

îmaî çeşitleri Ekim -1970 Ekim -1971 F a r k ( + ,—) 

Kâğıt, karton, mülk. ve mamul. 
I. H. dalfetilo kâğıdı 
II. H. daktilo kadı 
Zarflar 
Bloknotlar 
Defterler 
Dosyalar 
tmza kartonları 
Teksir kâğıtları 
Pelür kâğıtları 
Sair 
İmal edilmiş kırt. malzemesi 
Toplu iğne 
Zamfclar 
Mürekkepler 
Tebeşirler 
MaJkiina yağlan 
îmal edilmiş demirbaş ve mefru. 
Sumenler 
Sair 
tmal edilmiş matbua 
imal edilmiş muhtelif malzeme 
Saâr 
Bitmemiş imaller 

15 917 000 
4 142 000 
517 000 

2 342 000 
388 000 
460 000 

4 189 000, 
114 000 
213 000 

1 643 000 
9 000 

691 000 
401 000 
46 000 
99 000 
131 000 
14 000 
171 000 
142 000 
29 000 

6 997 000 
23 000 
23 000 

2 306 000 

17 261 000 
3 103 
453 

3 217 
312 
238 

4 310 
486 

3 559 
J 570 

33 
521 
9 
82 
148 
274 
8 

686 
200 
486 

6 962 
1 
1 

1 107 

000 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
000 
ooo 
000 
000 
ooo 
000 
ooo 
ooo 
0001 
000 
000 
000 
000 
ooo 
000 
000 

! + 
—. 
.— 
+ 
•— 
— 
1 __ 

1 

.— 

.— 
•+ 
•— 
— 
.-|_ 
+ 
i+ 
, — • 

+ 
+ 
4-
— 
• — . 

i : 

— 

1 344 000 
1 039 000 

,64 000 
875 000 
76 000 

222' 000 
121 000 
372 000 

1 426 OOO 
73 ÜO0 
24 000 
170 000 
392 000 
m ooo 
49 000 

143 OOO 
6 000 

515 000 
58 000 

457 000 
35 OOO 
22 000 
22 000 

1, 199 000 

Toplam imaller 26 105 000 26 538 000 433 000 
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d) SaJtış : 
Ofisçe sağlanan malzemelerin, memleketin her tarafında tek fiyatla satılması, tüketim mahalline kadar ulaştırılması, satış usullerinin ba

sitliği kamu kuruşlarına tasarruf ve kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun neticesi olarak da Ofis satışları yıldan yıla artmaktadır. EJkimi ayı sonu 
itibariyle kümülâtif satışlar, geçen yılın aynı devresi ile mıikayeseli olarak şöyledir. 

Satış çeşitleri Bkkn - 1970 Eikâm - 1971 Fark (+,—) 

Kâğut, karton, mukavva ve mamı. 
Kırtasiye malzemesi 
Büro makina ve alemleri 
Deimiribaş mefruş/ait 
Niaikül vasıtaları 
Matbua 
Aydiınl. ısırtma, temizlik malz. 
Muhitelüf malzeme 
Müşteri için alın. müt. malz. 
Amerikan iMiyaç fazlası malz. 
Hurha ve tasfiyeye muhltaç malz. 

Toplam 

52 207 000 
6 562 000 

18 612 000 
26 587 000 
66 400 000 
8 622 000 

1 000 
474 000 

1 750 000 
6 132 000 

72 000 

187 419 000 

66 076 000 
8 243 000 

.30 899 000 
34 990 000 
87 258 000 

9 092 000 
2 000 

568 000 
3 254.000 
6 229 000 

59 000 

246 .670 000 

+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
+ 
.4-
+ 
+ 
+ 
— 

+ 

18 869 000 
1 681 000 

12 287 000 
8 403 000 

20 858 000 
470 000 

1 000 
94 000 

1 504 000 
97 000 
13 000 

59 251 000 

e) Yatınım : 
D.P.T. ca. Ofiıs'e 1971 yı'k için (1 100 000) liralılk yatınım ve (900 000) liralık idame yaitırımı .öngörülmüştür. Yıl sonuna kadar programım ta-

hakfeuikuna çalışıldığı görüldüktür. 

3. Personel : 
Yukarda arz olunan faaliyetilea* 1971 yılı içinde 558 memur ve 479 işçi tarafından ifa olunmuştur. 

4. IKâr : 
Kuruluş tariMnden 1971 yılı E)kim ayı sonuna Ikadar Ofis (2 088 765 000) liralık satış yapmış, (31,1 861 000) lira kâr etmiştir. 1971 Kasım ayı

nın geçici rakamlanna g'öre 10 ayilıik faliıyet sonucunda (32 710 000) lüralık kâr ettiği görülmektedir. Yıl sonunda 1971 ynlı programında tespit 
ddlilen kâr tutannın aşılacağı anlaşılmaktadır. 

5. Malî bünye ve illetinle sontıçları •': 
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Bilanço günü. itibariyle Offis'in 1970 yılı malî dnmurmı 1969 yılı ile mulkaıyetseli olarak aşağıdaki ilki tablada gö^teralmıiştir. 

Varlıiklar 
I. ıBağlı değerler 

A) /Sabit kıy. neft bedeli 
B) Igtiralkler 

Bağlı değerler* toplaımı 
[.I. ıDöner değerler 

A) Paraya çervmîlefhiileDnlerr* 
1. Uzun vadeli 
2. Kusa vadeli 
a) ıBenet ve tahvilât 
b) (ötdfelar 
c) MtülbayaaJtitan bonç.l. 
d) 'Dtiğ. borç. muih. ala. 

31.12 .1909 
Tl. 

70 830 984 
3 000 000 

73 830 984 

5 247 422 

10 457 660 
112 836 203 
6 614 311 
39 563 799 

31.12 .1970 
Tl. 

71 ,145 766 
5 050 000 

76 895 766 

6 152 516 

10 379 66J 
127 020 629 
13 424 406 
44 056 99,3 

% 

100 
175 

103 

117 

99 
.1,13 
203 
11 

Fark ( + ,—) 

+ 
+ 
+ 

+ 
. 

+ 
+ 
+ 

Tl. 

314 782 
2 260 000 

2 564 782 

905 004 

77 999 
14 184 426 
•6 810 095 
4 493 194 

( 

1 

+ 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 

Vo 

75 

<> 

17 

1 
13 
103 
11 

Kısa vad. par. çev. Toplamı 169 471 973 194 881 689 115 + 25 409 716 + 15 
B) Hazır değerler 

1 Kasa ve ban/ka mevcudu 14 679 726 11 711 407 80 — 2 868 319 — 20 

Döner değerler toplamı 189 299 121 212 745 612 112 + 23 446 491 + 12 

VtarlıMar toplamı 263 130 105 289 141 378 110 + 26 011 273 + 10 
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Kaynaiklaır 
I. Öz kaynaklar 

A) Ödeınımıiş sermaye 
ıB) İhtiyaHlar 
O) Tev. ed. kar. ayr. ihıt. 
D) Karşılıklar 
K) ıSene kâr, tov ssonra kay. ilâ 

Öz kaynaklar toplamı 
II. Yabancı kaynaklar 

A) Uzun vadeli borçlar 

Uzun vadeli borçlar toplamı 
<B) Kısa vadeli ıborçlar 
1. 'Mübayaatt.au alacaiklı. 
2. Müşltariller 
3. Diğer muhtelif alacakl. 
4. Ödenecek kuram'lar ver. 
5. Hazineye öde. ser. fazl. 
6. Ödenecek senet ve havai, 
7. 'Pimanett p a r a l a r 

31. 12 . 1969 
Tl. 

100 000 000 
8 061 550 
3 255 
18 643 

.. 1 550 

131 511 

01 

4 159 

825 
596 
255 

226 

400 
31 398 097 
49 031 971 
9 807 056 
36 459 

184 
577 

662 
916 
777 

Kısa vad. borçl. toplamı 131 618 879 

Yabancı kaynaikl. Toplamı 131 618 879 

Kaynaklar toplamı 263 130 105 

Ofaısân 1970 yılında kullanmış olduğu 289.14 mfilyon lira tutarındaki umı 
kaynaklardan teımin edilmiştir. 

31.12.1970 Fark ( + ,—) 
Tl. % Tl. % 

100 000 000 
12 867 629 

— 
20 141 191 
1 541 056 

100 
160 
— 
108 
99 

+ 
— 
+ 
— 

— 
4 806 079 
3 255 825 
1 497 595 

9 199 

134 549 876 102 + 3 038 650 

10 260 425 
38 178 825 
40 054 094 
9 611 381 
25 147 281 

43 494 
4 296 002 

247 
122 
-82 
98 
143 
24 
744 

+ + 
— 
— 
+ 
— 
+ 

6 101 025 
6 7&0 728 
8 977 877 
195 675 

15 mi 619 
141 422 

3 718 225 

j -

+ 
— 
.— 
+ 
— 
-f 

147 
22 
18 
2 
43 
76 
644 

154 591 502 

154 591 502 

117 

117 

+ 
+ 

22 972 623 

,22 972 623 

+ 
+ 

17 

17 

289 141 378 110 + 26 011 273 + 10 

seıvnayenin 134.55 mi lyon l irası öz, 154.59 milyon lirası d a yabancı 

+ m 
+ 8 
— 1 

+ 2 
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Tıopllam sermayenin 76.40 milyon lirası bağlı değerlere 212,74 miilyon lirası da döner değerlere yatırılmış buR'unıınakltadır. Dağtlı değerler akti
fin % 26.42 sini teşlkil etmektedir. Bu durunı ofisiımizıin likit kabiliyetinin müısaidolduğuniu ve yabancı kaynakların kabiüi tediye olduklarımı ifade 
etmektedir. 

Bilançonun muhtelif postaları arasında münasebetler aşiağıda arz olummuştur. 

1969 1970 i^arik •(+,—) 

A) Kaynalklar arasındaiki illişküller 
1. Borçlanma : 

Öz kaynaklar 
L.00 0.87 — 0.18 

Yabancı kaynalklar 
2. İç (borçlanma : 

Yedek akçeler 
a) 0.08 0.1,8 + 0,05 

ödenmiş sermaye 
Yedek aikçeTer 

,b) . , 0.08 0.13 + 0,05 
İSertmaye 

B) Varlıklar arasmdalM ilişkiler 
Yatının 

Bağlı değerler 
•a) • 0.28 0.26 — 0.02 

A'ktif toplamı 
Bağdı değerler 

b) 0.39 0.36 — 0.03 
Döner değerler 
iSa/bilt kıymetler 

c) . 0.54 0.53 — 0.01 
Öz kaynalklar 
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1969 1970 Fa ik •( + ,—) 

C) Varlıklar ve kayniaiküıar arasındaki ilişkiler 
l ikidi te 

Hazır değeri er 
, a) . 0.11 0.08 — 0.03 

Kısa vadeli borçlar 
Döner değenler 

b) 1.44 1.38 — 0.06 
Kusa vadeli borçlar 

D) Bıanttalbfilîıte 
1. (Malî ranıtabllite : 

ıSâfi (kâr 
a) — 0.28 0.29 + 0.01 

Ödenlmiş sermaye 
Safi kâr 

1)) • 0.22 0.22 
Öz kaynaklar 

2. İktisadi ranttabiliite ': 
ıSâfi (kâr + ödenen faizler 

KullanalLan senımaye 
0.1.1. 0.10 — 0,01 

Ofisin nominal sermayesi (100 000 000) lira olup 31 . 12 . 1970 tarihi itibariyle bunun tamamı ödenmiş hale gelmiştir. Hazineye senmaye 
fazlası olarak 1966, 1967, 1968, 1969 ve 1970 yıllarında (43 666 010) lira ödenmiştir. 

6. ilerde yapılacak işler : 
a) D ov1! et sektörü elinde bulunan matbaaların birleştirilmesine dair Bakanlar Kurulu kararından sonra İstanbul'da matbaa, 440 sayılı Kanunun 

11 nci maddesine istinaden müessese haline getirilecektir. 
b) Boş zamanları azaltarak mevcut insan gücünden en çok istifade sağlamak maksadiyle iş yerlerimde iş analizleri yapılıp iş standartları vaz' 

odolmesine buna göre de işçi kadroları tesbiti çalışmalarına devam edilecektir. 
c) Kalite kontrolü üzerinde yapılmakta olan çalışmalara devam olunacak ve bu maksatla kurulmuş bulunan lâboratuvarm genişletilmesi cihe

time 'gidilecektir. 
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d) Muhtelif dairelerce aynı maksat için kullanılan müşterek formların sitandarizasyonu sağlanacak, matbaaların birleştirilmesinden sonra 
standart hale gelen bu formlar matbaada basılarak, satış organları eliyle emtia ıgibi satışları temin edilecektir. 

e) Çeşitli dairelerce kullanılan büro makin a lamım; bakını ve ouanımlannı «ağlamak ımaksadiylc çekirdek bir tamir evi kurulması hususu 
Ofisçe incelenmektedir. 

MALÎYE OKULU VE KURSU 

1. Teşkilât hakkında bilgi : 
Maliye Okulu, okul ve ımaliye kursu olmalk üzere iki kısımdan birleşir. Maliye Okulu, malîye teşkilâtına ihtiyacı olan meslekî bilgi sahibi per

sonel yetiştirmek üzere 1941 - 1942 öğret'ım yılı başında Ankara'da açılmıştır. İki yıllık iken öğretim süresi 1943 - 1944 öğretim yılında üç yıl 
olmuş ve 1950 - 1955 yılları arasında kısa bir süre öğretim ve eğitim faaliyetine ara vermiştik*. 

Maliye kursu, eski bir (geçmişe sahiptir. Bir bö lümü 4 ay diğer bölümü 2 yıl süreli olarak 1909 da İstanbul'da açılmıştır. 1911 yılında muhasebecilik 
kısmının dersleri genişletilerek 1914 te Darülfünuna ilhak edilmiştir. Cumhuriyet Devrinde «Maliye Tatbikat Mıektehi» adiyle 9 aylık bir kurs 
halinde yeniden kurulmuş ve 1925 yılında, «Maliye Mektebi Âlisi» adı verilmiş lise 'de Millî Talim ve Terbiye Heyetince kabul edilmemiştir. Ma
liye Meslek Mektebi adiyle devamı eden kursun 1932 yılında öğretim süresi 2 yıla çıkarılmıştır. 

2. Kuruluş Kanunu ve şekli: 
Maliye Okulunun: Kuruluş Kanunu 4910 sayılı Kanundur. 11 -inci maddesine göre «Maliye Okulu, Maliye Bakanlığının ihtiyacı olan (meslek 

ımemurlamnı yetiştiren birinci dereceide orta uzmanlık okuludur. Bu okulu parasız yatılı okuyanlardan muvaffakiyetle bitirenler ailtı yıl süre ile 
Bakanlığın göstereceği yerlerde hizmet etmekle ödevlidirler.» 

Millî Eğitim. Baikanilığınca kanım .metninde açıklandığı şekilde derecelendirilmiş olan okul ikişer şubeli üç sınıftır. Maliye kursu iki yi1 Ilıktır, 
her sınıf tek şubelidir. 

3. 1971 yılı faaliyetleri ve sonuçları : 
1970 - 1971 öğretim yılı faaliyetleri sonucu olarak, okul 70 mezun1 vermiş ve 'bu (mezunlar il ve ilçeler teşkilatındaki muhtelif görevlere tâyin 

edilmiş, vazifeye başlamışlardır. 
115 öğrenci bir üst sınıfa geçmişlerdir. 
Maliye kursunu 48 maliye memuru bitirmiş ve Malmüdürlüğü, Vergi Dairesi Müdür Yardımcılığı, Vergi Kontrol memurluğu, Millî Emlâk me

murluğu 'gibi görevlere atanmışlardır. 
45 kurs öğrencisi de ikinci sınıfa geçmişi erdir-. 
4. 1972 programı : 
1971 - 1972 öğretim yılı başında Maliye Okuluna Ortaokul mezunları arasından seçme, sınavlar! sonucunda yeniden 63 öğrenci kabul edilmiştir. 

Maliye Kursuna işe giriş sınavları sonunda 45 memur kabul edilmiştir. Halen okulda 179, kursta ise 85 öğrenci mevcudolup meslekî eğitim ve öğ
retim görmektedir. 
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VI - GENEL BÜTÇE İLE MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN UYGULAMA SONUÇLARI 

1. — GUNKL i-U""lVK : 
Genel Bütçenin 1969, 1970 yılı kesin ve 1971 yılının 9 aylık uygulama snimçlan aşağıda gösterilmiştir. 
1. a) 1969 Malî Yılı Genel Bütçe Gider Uygulaması : 
1969 yılı bütçesiyle 25 milyar 696 milyon 976 bin. lirab'k ödenek verilmiş ve yılı içinde bu tutara iki milyar 77 milyon 427 bin liralık Ödenek ek

lenerek: yrh.ii ödenek tutarı 27 milyar 774 milyon 40:5 bin liraya ulaşmıştır. 
Bu ödeneklerin 24 milyar 892 milyon 66-5 bin lirası harcanmış ve kullanrîmıyan 2 milyar 628 milyon 900 bin liralık ödenek yok edilmiştir. 
Ödenek ve harcamaların ekonomik bülüın'leımıesine yöre gelişmelerini gösterir tablo aşağıdadır. 

Bütçe ile ve- Yıl içinde1 ek- Yrl sonundaki Yok edilen 
rilen ödenek lenen ödenek ödenek Harcamalar ödenek 

Cari 11. 126 097 832 692 11 958 789 10 87! 374 908 (İGH 
Yatırını 2 916 :597 40Ö 740 3 322 137 2 853 434 397 101 
Sermaye T. T. 11 654 482 838 995 12 493 477 11 167 855 1 323 131 

Toplam 25 696 976 2 077 427 27 774 403 24 892 663 2 628 900 

1969 bütçesi ile alınan ödenekler yıl sonuna kadar r/<_ 8,8 oranında artmış, bu ödeneklerin r/c 89.62 si harcanarak % 9.46 lık ödenek yok edilmiş
tir. 

b) 1969 Maili Yılı Genel Bütçe Uygulaması : 
1969 yılı gelirleri (24 497 364 782) lira olarak tahmin edilmiş yıl içinde bu tutarın (22 457 299 474) lirası tahsil edilebilmiştir. Gelir tahminleri

nin tahsilat rakamları üzerinden gerçekleşme oranı yaklaşık olarak rf 91.67 d ir. Gelir tahminleri ile tahvilât arasındaki farkı gösteren (2040) mil
yon liranın hangi kalemlerden ileri geldiği aşağıda gösterilmiştir. 

Vergi gelirlerinde tahmine nazaran noksan tahsilat 2.135 
Vergi dışı gelirlerde tahmine nazaran fazla tahsilat 382 
özel gelir ve fonlarda tahmine nazaran noksan tahsilat 2S7 
Gelir tahmini ile fiilî tahsilat arasındaki fark 2.040 

2. a) 1970 Malî Yılı Genel Bütçe Gider Uygulaması : 
Kesin sonuçlara göre 1970 malî yılında (28 860 265 467,00) lira ödenek verilmiş, yılı içinde (5 748 915 596,00) lira ödenek alınarak yılın ödenek 

toplamı (34 609 181 063,00) liradır. 

http://yrh.ii
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Bu ödeneklerin % 91.45 oranındaki (31 052 641 9:50) lirası harcanmış ve artan (2 031 189 522,00) liralık % 17.03 oranında ödenek yok edilmiş
tir. 

Ödene'k ve harcamaların ekonomik bölümlenmesine göre gelişimi aşağıdaki tabloda, gösterilmiştir. 

Bütçe ile ve- Yıl içinde ek- Yıl sonundaki Yok edilen 
riien ödenek leneıı ödenek ödene'k Harcamalar ödenek 

(A/1) 13 054 883 954 489 379 500 14 144 263 460 i;i 435 1 19 458 776 001 038 
(A/2) 2 709 415 451 500 048 540 3 209 4(53 991 3 037 254 201 118 213 021 
(A/3) 12 495 900 062 4 759 487 550 17 255 453 612 15 180 208 271' 1130 375 40;; 

Toplam 28 860 265 467 5 748 915 596 34 609181063 31652 641930 2 031189 522 

b) 1970 Malî Yılı Genel Bütçe Gelir Uygulaması : 
1970 malî yılı genel bütçe gelirleri, iç borçlanma hariç (28 200.2) milyon lira olai'a'k talimin edilmiş olup yıl içinde bu gelirlerin (31 807.1) 

milyon lira tahsil edilmiştir. Tahsilatın tahminlere nazaran gerçekleşme oranı (/c 112.90 dır. Tahminlere göre tahsilat tutarları arasındaki i'ark ay-
nntılariylıe aşağıda gösterilmiştir. 

Yergi gelirlerinin tahminine nazaran tahsilat noksanı ----- 2.137,3 
Vergi dışı gelirler tahminine nazaran tahsilat tazlası i 3.091,9 
Özel gelir ve fonlar tahminine nazaran tahsilat fazlası b 2.079,7 
Tahminlere göre tahsilat fazlası 3.034,3 

3. a) 1971 Malî Yılı 9 aylık Genel Bütçe Gider Uygulaması : 
1971 malî yılı Bütçe Kanunu ile (37 092 900 305) liralık ödenek alınmış bu tutara Kasım sonuna kadar (4 414 555 518) lira ödenek eklenerek 9 

aylık dönem sonunda ödenekler toplamı (41 507 455 823) liraya ulaşmıştır. 
9 aylıik dönem içerisinde (34 133 037 839) liranın hareaumasma yetki verilmiş, (30 488 344 252) lirası harcanmıştır. 
Ödenek ödeme emri ve harcamaların ekonomik böliiınlenmesine ilişkin tablo aşağıda gösteri imiş t ir. 

Ödenek Ödeme emri Harcama. 

darı 19 509 093 824 10 340 471i 059 13 783 159 154 
Yatırım 3 543 989 599 3 Lİ2 423 409 2 549 (0Ö0 390 
Sermaye T. T. 18 393 772 400 14 '080 143 371 14 155 '518 702 

Toplam 41 507 455 823 34 133 037 839 30 488 344 252 
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b) 1971 malî yılı 9 aylık getoel bütçe gelir uygulaması : 
(Milyon Türk Lirası olarak) 

Talimine 
9 aylık nazaran 

Mart-Kasım tahsilatın 
1970 bütçe dönemi gerçekleşme 

Gelirin çeşidi 

Vergi gelirleri 
Vergi dışı gelirler 
Özel gelir ve fonlar 

/Toplam 

talimini 

29 550 
2 093 
4 650 

36 293 

tahsilatı 

22 2-51 
- 2 010 

2 476 

26 737 

oranı v/c sı 

75.29 
96.03 
53.24 

73.66 

II - Maliye "Bakanlığı Bütçesi uygulaması : 1 

1971 bütçe yılının 9 aylık dönemi içerisinde Maliye Bakanlığı için alman ödeneklerin % 95.57 sinin ödeme emri gönderilmek suretiyle har-
eaııımasma yetki verilmiş ve bu ödeneklerin rf 92.65 i harcanmış bulunmaktadır. 

Ödenek, ödeme emri ve harcamaları ekonomik bölümlenmesine ilişkin tablo aşağıda gösterilmiştir. 

Ödenek Ödeme emri Harcama 

Cari 1 051 W)0 551 504 147 966 427 257 080 
Yatırım 1 400 000 516 895 ,83 975 
Sermaye T.T. 13 766 652 922 13 '659 269 986 13 304 485 127 

Toplam 14 819 943 473 14 163 934 847 13 731 826 182 

D) MALİYE BAKANLIĞI 1972 MALÎ YILI GİDER BÜTÇESİ ÖNERİSİ 
1. Gejnel olarak : 
.Maliye Bakanlığı için teklif olunan 1972 malî yılı gider Bütçesinin, cari, yatırını, sermaye teşkili ve transfer harcamaları itibariyle bir önce

ki yıla kıyasla mutlak rakam ve nispî olarak gösterdiği değişiklikler şöyledir. C 
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11)72 malî İki yıl Değişim 
Giderin ekonomik mıahiyeti 1971 malî yılı yılı teklifi arasındaki fark oranı f'/f; 

Cari harcamalar '9,710.2 1.162.4 l(—) 8:547.6 ,(—) 880.0 
Yatırım harcamaları 2.5 15.8 {-\-) 13.3 ( + ) '530.0 
Sermaye teşkili ve transfer 
.'harcamaları 14^59.:? 20.195.1 | ( d ) (5.835.8 ,(-I-) 40.6 

Toplam 24.072.0 21.373.3 [(—) 2:698.7 •(—) 11.2 

2. Bütçede geçen lyıla naızaran meydana gelen değişikliklerin ekonomik kategoriler itibariyle izahı : 
a) Cari giıdıerler : 
Maliye Bakanlığı cari giderlerinin 1972 malî. yılımla. 1971 yılına nazaran S.547.8 milyarlık noksanlık göstermesi, 1971 malî yılında yapılma

sı geciken intibaklar dolayısiyle hesaibodileıiıieyip taım karşılıkları İçendi bütçelerine kunamıyan Devlet Memurları aylıkları, sosyal yardım ve yan 
ödemeler ile ilgili gloıbal ödeneklerin, ilgili bütçelerde yvv almasıdır. 1972 de noksanlık arz eden •ödenekler, ilgili genel ve katma bütçelerde yer 
almış bulunmaktadır. Ayrıca 1972 malî yılı teklifinde 1.162 -milyar liralık ödenek içerisinde diğer genel ve katma bütçeli idarelerin, aylık tertiple
rine aklanmak üzere. 171.740 milyon ve yönetmeliklerin gerektirdiği giderler için de 50 milyon liralık ödenek dâhildir. L'Uı. takdirde 1.162.4 milyar 
liralık ödenek gerçekte 940.660 milyar liradır. \ \ 

Cari harcamaların bâzı kalemlerindeki cari fiyat art ıslarına bağlı L'azlalıklar dışında belirli bir sebebi.', dayanan diğer kalenderdeki artışlar 
aşağıda izan edilmiştir. 

Cari giderlerdeki diğer artışlar şunlardır. 
12.813 ncü tertipte yev alan «Geçici görev yolluğu» na bütün Bakanlık geçici görevle ilgili hizmetleri ile Gelirler Genel Müdürlüğünün, sey

yar vazife gönen (memurlarına alınan seyahat Kartları, ivınlâk Alım. Vergisi hükümleri gereğini yerine getiren takdir komisyonu başkan ve üyeleri
nin yevmiye ve yolluklar! karşılıkları için. (4İİ5 000) lira, ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma, kanunu 'getirdiği kıstaslar içinde Gazino arazisinin 
muhtaç, çiftcilerıe kiraya, verilebilmesi ve Hazine topraklarının, kimlerin elinde olduğunun t es bit i. için 1972 yılı t ekli finde .1971 yılı ödeneğine naza
ran (3) .milyojiı liralık artış öngörülmüş olup, 'maddedeki artış toplamı (3 4öo 000) liradır. 

12.824 ncü tertipte yer alan «Kontrolörler geçici <J:ÖVCV yolluğu» na, Gene! Kadro Kanunu.ile kontrolör kadrosunun artması, ayrıca. Lmılâk 
Vergisi Kanununun uygulanmasında. emlâk eksperliği, görevinde istihdam edilecek 345 adet kontrolörün ve biiâlıara sınavla alınarak 1 000 adede 
varacak kontrolörlerin yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ki ödeneğe (5 752 000) i İra ilâve edilmiştir. 

12.826 numaralı tertipte yvr alan «Gelir Müdürleri ve Gelir Kontrol 'memurları 'devir ve teftiş yolluğu» na. Genel Kadro Kanunu ile sayıları 
yükselen ve senenin 6 ayında talimatnameleri icabı tetkikat yapan kontrol memurlarının yolluklarını diğer taraftan 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanu
nunun 5 nci maddesi gereğince Gelirler Gene] Müdürlüğünün bîr kısın!, vergi kontrol memurlarına verilecek devamlı yevmiyelerini karşılamak üzere 
1972 yılında 1971 yılına nazaran (5 520 000) liralık artış öngörülmüştür. 
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12.85:> ııcü «Yurt dışı geçici 'görev yolluğu» maddesine. Hazineyi ilgili Midi ren konularda incelemeler y a p m a k ve müzakerelere ka t ı lmak Muhase
b a t Genel Müdür lüğünce uygulammakta olan p r o g r a m gereğince meslekî incelemelerde bu lunmak ve formasyonlar ını a r t ı r m a k üzere y u r t dış ına 
gönderi leceklerin ve ayrıca AID bursundan bü tçe idaresini gelişt irme projesi dâhi l inde yevmiyeler i A I D ce karş ı l anacak la r ın yol luklar ı için 
(•11 i27'5 000) liralık ar t ış öngörülmüştür , 

13.120 nci «Basılı kâğ ı t ve defter a l ından ve giderleri» maddesine, gerek Emlâk Vergisi ve gerekse F inansman kanunlar ı •gereğince bas t ı r ı lacak 
basılı (kâğıt giderlerini karş ı lamak üzere (1 500 000) l iralık bir ar t ı ş öngörülmüştür . 

13.131 nci döşeme ve demirbaş alımları ve g ider ler i maddesine liT . i . .19(58 ta r ih ve G/940S sayılı K a r a r n a m e gereğince sa tmal ınacak taban-
ee bedelleri ile Muhasebat Genel Müdür lüğünce tesbit edilen ve p rograma bağlanan taşra, ve Muhasebe ve Mal müdür lük le r i ihtiyacının. 1972 imali 
y ı lma isabet eden kısmını karş ı lamak üzere ( 1 000 000) l i ra l ık i lâve yapı lmışt ı r 

13.133 incü «Yeni kuru lacak gelir im üdür İlikleri ve gelir daireler i ile yeniden k u r u l a c a k ' E m l â k Verg i daireleri için alım ve giderleri» maddesine 
i l lerde kuru lacak gelir bölge müdür lük le r i ile yeni ku ru lacak Emlâk Vergi ve Gelir dai re ler inin tef t iş i için (4 000 000) liralı'k a r t ı ş öngörülmüş
t ü r . 

13.140 nci «Yayın alımları ve giderleri» >maddesine, »erek ki taplar ın, gerekse dergi ve gazeteler in bir im f iya t la r ında iki, ar t ış lar , telif, t e rcüme 
ve baskı ücretleri , yeni ünitelerin kurulması nedeniyle ar lan abone sayısı, Jîesmî Gazete abone bedelinin 3 'inişli a r tmas ı ve Gelir ler Genel 'Müdür
lüğünce Föy - A'olan seklinde bastırı lan Türk Yergi kanunlarına- yapı laeak ilâve baskılar, a y m a Tetk ik Kuru lunca yapı lmakta olan yayın ve baskı 
giderleri için (1 2-10 000) liralık ar t ış öngörülmüştür . 

.13.150 nci «Acıkacak alımları ve giderleri» (maddesine, gerek kömür ve gerekse Feuî - oil f iya t la r ındaki ar t ış lar ı karş ı lamak üzere 197:] malî 
yılı için, (5 890 000) liralık ilâve yapılmıştır . 

13.210 ucu «Su giderleri» .maddesine de aynı sebeplerle (1 120 000) liralık' ilâve öngörülmüştür . 
13).290 nci «Diğer yönetim giderleri» maddesine, resmi ilânların Bakanlar Kurulu ka ra r ı ile ar tması ve ayrıca adres ler inde bulunmayan vergi 

mükelleflerine gazeteler vasıtasiyle yapılacak' i lâneu tebliğleri karşılaşmak, üzere (3 000 000) l iralık ilâve yapılmışt ır . 
.13.410 nen «Posta - te lgraf giderleri» maddesine, genişleyen teşkilât ve iş hacmine bağlı olarak a r t a n k i raz l ı vergi konuları ve 1971 yılı içinde 

'% 100 il asan PTT. zamlarını karşı lamak üzere (S 750 000) l iral ık ilâve yapılmışt ır . 
13.420 nci «Telefon giderleri» maddesine aynı .sebeplerden (2 775 O'Miı l i ral ık ilâve öngörü lmüş tür . 

13.(5.10 neu «Kira bedeli» «maddesine, gerek' k i radan eski yıllara, nazaran art'mıs bulunan, ve gerekse y e n i ' k u r u l a c a k vergi -da i releri 'kira- bedelle
rini karşılamak' üzere (2 3,40 000) liralık ilâve yapılmıştır . 

14.130 neu «Alalıkome h a n d a n ve giderleri» maddesi, geçen yı l lar t a tb ika t ı göz önüne a l ı na rak yılı içinde ilâve yapı lmaması esasından hare
ket le 1971 yı lma nazaran. (12 000 000) lira ar t ı r ı lmış t ı r . 

14.410 nen «Bey' iye aidat ı» maddesine de ayın gerekçe ile 3,0 milyon lira. ilâve 'edilmiştir. 
14.441 nci «Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçek ie.şeceik bina ve arazi vergileri» maddes i de aynı esasa bağlı o larak (5 024 000) l i ra ar t ı r ı lmış

tır. 
14.491 nci «Değerli kâğ ı t l a r giderleri» maddesine, gerek Darphane ve Damga Matbaas ı t a r a f ı n d a n basılan m a t b u evrakın, •gerekse F inansman 

kanunla r ı gereğince basılacak' emtea ve hizmet sa t ı ş ves ikahnanuı ve madde metnine i lâve edilen ifadeye is t inaden yapı lacak ak ta rma ile basıla
cak diğer vesaikin giderler ini ka r ş ı l amak üzercj (2 000 000) l i ral ık ilâve yapı lmışt ı r . 
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14.492 ıici «Devlete ait taşınır ve taşuımaz malların genci giderleri» maddesine, Devlete ait. emvalin tescil, talimin, idare, satış masrafları, brv 
işlerde çalışanların yevmiyeleri, memur konutlar giderleri, satılacak t aşınır, taşınmaz malların yapılacak ilânlarının giderlerini karşılamak üzere 
(1 000 000) liralık artış öngörülmüştür. 

16.810 nen «Bina onarımı» maddesine Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatındaki llükümetfconağı, im.em.ur konutlarının onarım masraflarını 
karşılamak üzere (4» 000 000) liralık artış öngörülmüştür. 

Ki.842 ırei «Muhasebe makinalarnınn her türlü bakımı giderleri» maddesine Muhasebat Geneli Müdürlüğünce kullanılmakta olan mekanik mulıa-
sdbe makinalarrmn yedek parça, imalâtının durdurulması sebebiyle o yıllık siparişin biliden verilmesi gerekmiş ve bahsi geçen yedek parçaları, fir
maya, ödenecek bakım ücretini ve makinalarda kullanılan (Öontinııs form) bedellerini karşılamak üzere (1 210 000) liralık ilâve yajiılmıştır. Gen--
çekten Kemi Vog firması parça imalâtım durduracağını beyan etmiş ve 5 yıllık ihtiyacın bu yıl içinde temini zam neti doğmuştur. 

b) Yatırını giderleri : 
1972 malî yılı Maliye Bakanlığı yatının bütçesi irde geçen yıla oranla artış görülmekte olup, plânlamıa teşkilâtınca da kabul edildiği üzere bâzı 

hükümet konaklarının ve diğer re'sınî binaların inşaası programlanmış ve proje ve inşa, bedeli olarak 1971 yılına nazaran (13 332 000) liralık ya
tırım ödeneği ilâve olarak konulmuştur. 

c) Serimaye fteşkili /ve transfer harcamaları : 
Maliye Bakanlığı Bütçesin'de yi'v al'an sermaye teşkili ve transfer haıv.aıma hırının bu yıl büyük ölçüde kabarmış olmasının temel nedeni, İktisadi 

Devlet Teşekkülleri eliyle yapılacak yatırımlara 1972 programında, g-eniş yer verilmiş olmasıdır. 
Ayrıca Emekli Sandığına yapılacak ödemeler tertip]erindeki (.{.030) milyar liralık artış bunların karşılıklarının yıl içinde ek ödenek verilmi-

yeıeek sekilide tanı olarak bütçeye konulmasından iç ve dış Devlet borçla ondaki (1) milyar liraya, varan artışlar, katma bütçeli idareleri; Hazine 
yardımları için yapılacak ödemeler ve T. O. Ziraat Bankası, Toprak Malısulleri Ofisi ve Tekel Genel Müdürlüğü destekleme ve Müdahale alım
ları ile ilıgiii görev zararlarını karşılamak ve Maliye Balkanına ödenek artırma yetkisi veren tertiplere ek ödeneğe ihtiyaç, güıstermiyecek şekilde öde
nek komilim asından doğm aktadır. 

Yukarda bahsedilen artışlarla, azalış gösteren tertipler liste halinde aşağıya, çıkarılmıştır. 

Artış gösteren tertipler 

(Milyon Lira) 
Artış 

Tertip Ödeneğin çeşidi Miktarı 

»Sermayesine mahsuben İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ödemeler 
31.11l4 Ticaret ve Sanayi kesimine girenler 2.267.2 
'311.170 ISermayesine ma.hsuben TRT Kurumuna 53.6 
31.210 35'1 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gereğiuıce Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 62.0' 

http://im.em.ur
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Artış 
Tertip Ödeneğin çeşidi Miktarı 

31.410 Maliye Bakanlığı Yayın İşleri Döner Sermayesi Kamulaştırma ye satmal'malar 0.5 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli kamu 'teşekkülleri iktisadi transferler 7.0 
'33.2111 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından doğan zararlar olup T. C. Ziraat Bankasına ve Toprak Mahsulleri Ofisine yapılacak 

ödemeler 40.O 
33.212 Destekleme ahimi ve zararları için Tekel ;Genel Müldürlüğüne .820.0 
33.2113 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle İktisadi Devlet Teşekküllerine ödenecek görev zararları Katma Bütçeli İdamelere 

Hazine yardımları 19.2 
34J112 Ankara Üniversitesine 115.5 
34.113 İstanibul ÜniJversitejd<ne 107.9 
'34.114 İstanjbııll Teknik Üniversitesine , 94.2 
34.115 Eige Ünivemitetsine 63.1 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müidıüriüğüne 382.8 
34.121 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne 6.0 
34.122 Petrol Dairesi Başkanlığına 2.7 
34.123 Hacettepe Üniversitesine 90.7 
34.125 İktisadi ve Ticari İlimller Akademilerine 8.6 

İkrazlar ve Avanslar 
34.562 Kamu sektörü kredi ve ihracatın finansman fonu Uluslararası teşekküllere ödemeler 25.0 
34.710 Uluslararası Para Fonuna iştirak hissemiz olarak verilmiş bulunan avansın mahsubuna 30,0 

Emekli (Sandığına ödemeler 
35.210 i%! 1 ek karşılıkları 66.5 
35.220 89 nen madde gereğince, ödenecek emekli ikramiyeleri 730.0 
35.230 Yönetim giderleri Hazine payı 3.5 
35.'240 1301 sayılı Kanuna gıöre yapılacak ödemeler 25.0 
35.280 Geçici 11, 19, 20, 21, 22, 24, 27 ve 28 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler 5.0 
35.290 1425 sayılı Kamunun, geçici 9 ncu maddesine göre yapılacak ödemeler ' '200.0 
'35.610 Türkiye Cumihuriyet Merkez Bankası nez;din)de Türk Parası Kıymetini korama hakkındaki 18 sayılı Kararın 5 nci maddesi ile te

sis edilen «özel hesap» tan öğrencilere ödenmesi gereken kur farkları karşılığı dernek, birlik, kurum, kuruluş, samdık ye benzerî 
teşekküllere yardıirnâa.r 13.0 

35.820 Maliye Bakanlığı memurlarının öğle yemeğine yardım (Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 1.3 
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Artış 

Tertip Ödeneğin çeşidi Miktarı 

35,822 Dernek, birlik, lamım, kuruluş ve benzeri teşekküllere yardımlar (bu tertipteki öUcıreğm. derneklıcre dağıtımı Başjbakan ve 
yetkili Bakan ta rafı nidan yapılı r.) 42.5 
«İBu ilâve diğer genel ve katıma bütçelerdeki ödeneklerin Maliye Bakanlığında birleştirilme esasından doğmuştur.» 

35.825 Dış ül kele iv. Kızılay eliyle, yapılacak yandım karşılığı 8.0 
İç, Devlet borçları 

36. 1.1'0 'Konsolide iç borçlar faizi 89.5 
36.120 Konsolide iç borçlar itfası 814.4 
35.140 ıKonsiolide iç borçlar geuel giderleri 0.3 

Dış Devlet borçları 
36.210 Konsolide 'dış burçlar faizi 7Ö.9 
36.220 Konsiolİde idış 'borçlar itfası 531.8 

(Teçen yıllan (borçları 
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar boraları 0.2 
36.40'G İlâıma "bağlı borçlar 37.0 

«•Maliye Bakanlığınca, ilâve ödenek vermemek rnaksadiyle artırılmıştır.» 
ileri verilecek paralar 

36.010 Geri verilecek paralar 230.0 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 2(11 sayılı Kanun gereğince geri verilecek paralar 50.0 

«Her iki nuuldeUeki artış, yıl içinde Maliye Bakanlığunca ilâve «denek verilmemek makşadiyle konulmuştur. 
'Faiz, acyo, para ve kur farkları 

36.810 Faiz, acj*o ve para farkları 60.Ü 
'36.820 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası n^zdinde Türk Parası kıyımetiııi kuruma hakkınjdaki 18 sayılı Kararın 4 ncü maddesi ile 

tesis edilen «öizel hesap» tan ödenmesi gereken kur farkları karşılığı (öğrenciler hariç) 49.1 
Diğer borç, ödemeleri 

36.921 Kıbrıs'taki Tüılk çiftçileri için (Türk Kooperatifi Merkez Bankasına) açtırılan zirai kredinin faiz ve güderleri olarak T. C. Ziraat 
Bankasına 0.2 

Toplam 7.089.2 
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Azalış gösteren teırtipler 

(Milyon lira) 
Azalış 

Tertip Ödeneğin çeşidi Miktarı 

İktisaidi Devlet Teşekküllerinin sermayelerine ımahsııben ödemıeler 
>1.1T5 Ulaştırma kesimine 'girenlere 115.8 
^"•.ISÖ iSenmayesine mafenlben İhracat ve Kalkınma Bankasına 49.9 

.140 Sermayesine maHusulben T. C. Halk Bankası A. O. 1.0 

.160 1164 sayılı Kanunun 5 ııei maddesi g-ere^inee Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne 30.0 
İktisadi Deflet Teşekkülleri ve benzeri müess'efselere yapılacak yardımlar 
Ulaştırma 'kesinime girenlere 21.7 
Diğer hizmet kesimine girenlere J51.5 
Katma 'bütçeli idareli e re Hazine yardımları 
Va k ı fi a r G e t ıcl Müd ü r lüğü ne 11.1 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 15.G 
5539 sayıl ı Kanunim .19 nen maddesinin 5 ne i fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 9.8 
0831 sayılı Kanunun 3,1 ııei maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğüne ' 4.5 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne 9 0 
İkrazlar ve Avanslar 

4,'542 Etibankıu iştiraki bulunan Demir - Çelik ve alüminyum, tesisleri için 280.0 
>4v552 Ticari ve Sanayi kesimine girenlere 249.9 

Karma teşebbüslere katılma payları 
4.693 Merkez Bankası nezdiüde açılacak 200.0 

'OSelCiktif kredi fonu) 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 

54.7.11 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası avans mahsubuna 0.1 
İç Devlet borçları 

-4.150 Tasarruf bunlularının, her türlü giderleri 50.0 
Geçen yıllar borçları 

6.320 Diğer geçen yıllar*, borçları \.G 
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Azalış 
Tertip Ödeneğin çeşidi Miktarı 

36.330 Genel ve katma 'bütçeli dairelerin şahıslara, kamu iktisadi teşelblbüslerine, belediyeilere veya bunlara bağlı teşekküllere karşılıklı 
veya karşılıksız geçen yıllar borçları (Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve yeniden aeıllaeak tertiplerine aktarmak için ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 47.4 
Diğer 'borç öidame'leri 

36.01.2 '6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu karan ve dikleri gereğince T. 0. Ziraat Banikasma 2.0 
36.950 6746 ve 7010 sayılı Kalınanlar gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak (Memeler L0 
'36.0'GÖ Darüşisafaka öemiyettininı Türkiye Emlâk Krddi Bankasına, olan borçlanna maihsulben yapılacak ödemeler 1.0 

Toplam 1.253.8 

E — GELİR BÜTÇESİ: 
Anayasanın öngördüğü süre içinde T. B. M. Meclisine sunulan 1972 malî yılı gelir bütçesinde genel bütçe gelirleri (50) milyar (310) milyon 

lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 
1972 malî yılı genel bütçe: gelirleri' meyanında bulunan vergi gelirleri için (45) milyar (60) milyon liralık, vergi dışı normal gelirler için 

(4) milyar (550) milyon liralık ve özel gelirler ve fonlar için (700) milyon liralık tahminler yapılmıştır. 
1972 malî yılı gelir bütçesinde yer alan tahminler 1972 yılı programında yer alan Devlet geilirleri tahminlerine uygun bulunmaktadır. 
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1972 yılı bütçe tasarısının (B) cetvelinde yer alan gelir tahminlerinin 1971 malî yılı gelir bütçesi ile mukayesesi aşağıdaki tabloda gösteril
miştir : 

(M%Km Tl.) 

1971 tahminine göre 
1971 bütçe 1972 bütçe 1972 bütçe tahmininin 

Gelirin nev'i tahmini tahmini Farla Nisıbeti % 

Vergi gelirleri 
a) Vasıtasız vergiler 
b) Vasıtalı vergiler 
Vergi dışı gelirler 
Öz<?l gelirler 
a) Tasarruf bonosu 
b) Fonlar 
c) Karşılık paralar 

Toplam 

29 550.0 
11 215.0 
18 335.0 

2 092.9 
4 650.0 
1 250.0 
1 300.0 
2 100.0 

36 292.9 

45 060.0 
18 990.0 
26 070.0 
4 550.4 

700.0 
100.0 
600.0 

— 

50 310.4 

15 510.0 
7 775.0 
7 735,0 
2 457.5 

— 3 950.0 
— 1 150.0 
— 700.0 

— 2 100.0 

14.017.5 

52,4 
69,3 
42,3 

•+ 117,4 
— 84,9 
— 92,0 
— 53,8 
— 100,0 

38,6 

Bu tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi, 1972 malî yılı gelir bütçesi geçmiş seneler bütçelerine nazaran bâzı özellikle!- taşımaktadır. 
LBuıılarnı en önemlisi, geçmiş senelerdeki bir uygulamanın bu sene terk edilmesi suretiyle (karşılık paralar hasılatının) 1972 malî yılı gelir 
bütçesine dâhil edilmemesidir. Aynı şekilde, geçmiş senelerde bütçe dengesini sağlamak gayesi ile öngörülen iç borçlanma miktarı da 1972 malî 
yrılı Bütçe kanunu tasarısında yer almamaktadır. 

Gerek karşılık paralar ve gerekse iç borçlanma hasılatının 1972 malî yılı gelir bütçesi kaynakları arasından çıkarılması suretiyle, bu gelir 
kaynaklarından sağlanacak hasılatın İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarında kullanılmak üzere bir fonda toplanması öngörülmektedir. 

Çeşitli vergi grupları itibariyle 1971 ve 1972 malî yılları gelir bütçelerinde yer alan tahminlerin mukayesesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
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Vergi gelirleri 

1971 /ve 1972 yıllan vergi jgeliMeıri dağıaıanınîD! ımı&aytesesi 
(Milyon TL) 

Vergi grupları -
1971 bütçe nm toplamdaki 1972 bütçe 

tahınıini hissesi % tahmini 

Toplara 

Gelir üzerinden alman vergiler 10 700.0 
8eı*vet ve servet transferi üze
rinden alman vergiler 1 165.0 
• liretim üzerinden alman vergiler 6 330.0 
Harcamalar üzerinden alman 
vergiler .1 020.0 
Hizmet üzerimden alınan ver
gile i- 3 120.0 
İt hail ât üzerinden alman vergiler 7 215.0 

29 550.0 

36,2 

3,9 
21,4 

3,5 

10,6 
24,4 

100,0 

17 950.0 

2 000.0 

8 568.0 

1 580.0 

4 622.0 
10 340.0 

45 06O.0 

Vergi grupları
nın toplamdaki 

Mss-esi % 

39,8 

4,4 

19,0 

10.3 

23,0 

100,0 

J>u tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, J972 malî yılı gelir bütçesinde (gelir üzerinden alman vergiler) grupnrmıı vergi gelirleri hasılatı 
«•indeki payı geçen yıla nazaran bir yükselme gostermektedir. 

1. — GELİR TAHMİNLERİNİN TAHLİLİ 

1. VERGİLER : 
a) Gelir üzerinden alman vergiler : 
1. — Gelir Vergisi : 

Gelir Yergisinin topla1))! vergi gelirleri ilindeki payı yaklaşık: olarak ortalama % 26 eivarındadır. Ekonomideki değişini ve gelişmeye paralel 
olarak bu vergi hasılatında da devamlı bir artış müşahede edilmektedir. 1965 - 1971 arasındaki 7 yıliı'k dönemde, vergi 3 milyar 882 milyonluk bir 
artış gös'tererek (2.691) milyondan (6.573) milyona- yükselmiştir. Henüz neticelenmemiş olan 1971 malî yılı sonunda, Gelir Vergisinden sağlanacak 
varidatın ('9/600) milyon seviyesine ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
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Gelir Vergisi yıllık tahsilat miktarı ve bu tahsilattaki artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
(Milyon Tl.) 

Bin evvelin yıla nazaran 
Yıllar 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Fiilî tahsilatı 

2.691 
3.315 
3.978 
4.444 
5.168 
6.573 
9.600 

Miktar* 

259 
623 
663 
465 
724 

1.404 
3.027 

f/c nisibeti 

10 
23 
20 
11 
16 
27 
46 

Bilindiği üzere, .Gelir Vergisi, yıllık beyannameye müsteniden Gelir Vergisi ve stopaj suretiyle alınan Gelir Vergisi adı altımda iki anagrupta top
lanmış bnhın maktadır. 

Bir fikir verebilmek amaeiyJe, her iki grupun, Gelir Vergisi tahakkuku içindeki payları, bu payları, bu paylardaki gelişme oranları, eldeki ista
tistik verilerine dayanılarak düzenlenen aşağıdaki tabloda, gösterilmiştir. 

Gıelir Vlergisi tahakkukatmiin, ücretler ile diğ*er kaaanç ve iria'tîiar araismdaki dağılKmını 
g'österir cetvel 

Seneler 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 C) 

Toplam 
tahakkuk 

miktarı 

2 668 
3 221 
3 946 
4 435 
5 215 
6 760 
9 600 

(JMMy<m 
Ücretler 

•Miktarı 

1 538 
1 845 
2 318 
2 627 
3 167 
4 455 
6 600 

Tl.) 
grupu 
Toplamdaki 

payı % 

57 
57 
58 
59 
60 
66 
68 

Bey annameli kazanç ve 
iratlar 

Miktarı 

1 130 
1 376 
1 628 
1 808 
2 048 
2 305 
3 000 

grupu 
Toplamdaki 

payı % 

43 
43 
42 
41 
40 
34 
32 

(*) Ön tahakkuk tahminleridir. 



2 — Maliye Bakanlığı — 1342 — 

Yıllık beyanname üzerinden vergiye tâbi Gelir Vergisi mükelleflerinin 1965 - 1970 yılları arasında ödedikleri vergilerin kazanç ve iratların 
kaynaklarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Böyanauaımieye tâbi Gelir Vergisi (mıükölilef gTuiptfjarı iltdibaî%flie) 
(dVElyoaı Tl.) 

Gelir Vergisi 1965 i 966 1967 1968 1969 1970 

Ticar i kazanç. 
Zirai kazanç elde edenler 
Serbes t meslek erbabı 
Gayr imenkul sermaye iradı. 

• Menkul sermaye i rad ı 
Sa i r kazanç ve i r a t l a r 
95 /1 ne i maddeye göre 
95/2 ne i maddeye göre 

Toplanı 

842.7 
57.7 

105.4 
75.7 
31.;] 
5.7 
8.1 
4.2 

1.100.8 

1.020.8 
54.2 

119.9 
100.5 

. 32.3 
5.6 
2.7 

1.344.2 

1,249.8 
62.9 

119.9 
100.9 
:îî).s 

3.5 
'>,' > 
3 . < ; 

.! .583.9 

1.397.3 
69.9 

117.0 
119.5 

50.6 
2.8 
4.3 
3.5 

1.705.0 

1.576.2 
68.6 

146.7 
İ 52.9 

57.8 
4.3 
2.1 
4.0 

2.012.9 

1.743.2 
76.0 

171.2 
170.5 

71.0 
5.8 
4.9 
4.3 

2.247.4 

Bilindiği üzere, 1971 malî yılı bütçesi ile Gelir Vergisi varidatı, i>.650) milyon lira olarak tahinin edilmişti. 9 uynk (Mart - Kasını) uygu
lama dönemi sonunda taliminin cfc 86,3 üne tekabül eden (7.468) milyonluk kısım tahsil edilmiş bıdunmaktadır. Tahsilatın seyri, dikkate alındı
ğında, 1971 malî yıl sonuna kadar bu kalemden yapılacak ta 1 ıs il âl m (9 600) milyona ulaşacağı anlaşıimaikladır. I'ıı rakam 1971 Gelir Vergisi 
tahsilatındaki gelişme hızının % 46 civarında olduğunu gösterm.eıktedir. 

ıGeliı* Vergisi Kanununda yapılacak değişiklikte dikkate alınarak, ilükümnfçe 1972 yılı Gelir Vergisi, tahminî olarak teklif olunan (11.450) 
milyon lira uygun görül inektedir. 

2. Kurumlar Verg'M i 
1971 malî yılı bütçesi ile (1) milyar (950) milyon, liralık Kurumlar Vergisi tahsil edileceği1 tahmin edilmişti. 9 aylık uygulama dönemi sonun

da bu kalemden (1) milyar (385) milyon lira tahsil edilmiş bulunmaktadır. Malî yıl sonuna kadar tahsilatın (1.050) milyon lira seviyesine ulaşa
cağı anlaşılmaktadır. 
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Vergiye tâbi kurum sayısı ve beyanname veren kurum sayılarındaki artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.' 
Beyanname 

veren kurum Bir evvelki yıldan 
Yıllar adedi Fazlası %, nisbeti 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

5 333 
5 570 
6 375 
6 665 
7 019 
8 144 

,+ 
-u, 
o.. 
1 +. 
-U 
,+ 

67 
237 
805 
290 
354 

1 125 

:+• 
,+ 
.+ 
t+ 
i+ 
•+ 

1,27 
4.44 
14,45 
4,54 
5,31 
16,02 

Tablonun tetkikinde görüldüğü üzere, kurum sayısında devamlı ve net bir artış müşahade edilmektedir. Kurum sayısındaki bu artış, aynı yön
de Kurumlar Vergisi hasılatını da etkilemektedir. 

Tahsilatın geçmiş yıllarda gösterdiği gelişme ve bu vergide yapılacak değişiklik tasarısı da göz önüne alındığı takdirde, 1972 yılı Kurum
lar Vergisi hasılatı olarak Hükümetçe teklif olunan (2.750) milyon liranın uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

3. GialyriimeııJkuil Değer Artış Vergisi : 
Gf-elir üzerinden alman vergiler grupunda yer alan bu vergide yapılacak gelir artırıcı tadilât dikkate alındığında 1972 yılı Bütçe tasarısında, 

bu vergi hasılatı olarak tefklif oluna'n (150) milyon liramın, uygun mütalâa, edilmesi gerekir. 
4. Malî Deingıe Vergisi : 
Yakında Büyük Millet Meclisine sunulacak olan Malî Denge Vergisi kanunu tasarısı ile, memleketimizde on yıldan beri uygulanmaJkta olan 

tasarruf bonoları mükellefiyetinin kaldırılması ve bunun yerine Malî Denge Vergisi adı altında yeni bir vergi konulması öngörülmektedir. 
Halen üzerinde tasarruf bonosu .mükellefiyeti bulunan mevzuları kapsayacak ulan bu yeni vergi için yapılan (3) milyar liralık gelir tehmini-

niıı uygun bulunduğu düşünülmektedir. 
5. Belediye gemlerinden transferler : 
Halen Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmekte olan Belediye gelirleri kanun tasarısı Büyük Millet Meclisince kabul edilerek yürürlüğe 

girdiği takdirde, bu kanunun tatbikinde elde olunacak hasılatın (600) milyon liralık kısmının belediyedere devredilmiyereik genel bütçeye gelir 
kaydedilmesi öngörülmektedir. 

to) Semrelt ve servet transferi üzeraindeın. alınanvergiler : 
Bu grupta, Emlâk Vergisi, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Emlâk Alım Vergisi ve Taşıt Alım Vergisi yer almak

tadır. 
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OBu vergilerin 1971 ve 1972 bütçe tahminleri aşağıda giksteıilmiştir. 

(Milyon Tl.) 
1971 bütçe 1972 bütçe 

tahmini tahminî 

Emlâk Vergisi 
Veraset ve İnt ikal Ver
gisi 
Motorin Ka ra Tanıt
ları Vergisi 
Emlâk Alım Vergisi' 
Taşı t Alım. Yergisi 

300 

100 

115 
550 
210 

740 

115 

185 
685 
275 

Tabloda görüldüğü gibi. Emlâk Vergisi 1971 e nazaran (440) mülyon daha fazladır. Ikı fa/jhıhgm (4:00) milyon, lirası, Emlâk Vergisi Ka
nununa göre, 1972 malî yılında yapılacak tahsilattan il öxel idarelerine ayrılacak paydan genel bütçeye transfer edilecek (400) milyon lira dışın
daki (40) milyon lira artış normaldir. 

Bu vergi dışındaki, Veraset ve İntikal, Motorlu Kara. Taşıtılan, Emlâk Alını ve Tası t Alını vergilerinin 9 aylık: tahsilat rakamları dikkate 
alındığında 1972 için yapılan tahminlerin uygun olarak tesbit edildiği sonucuna varılmaktadır. 

c) ÜlHetinı üziörinldeaı aJtaan vergüler ; 
1. Dâhilide aJlınıan iMihsasl Vergisi : 
Dâhilde alman İstihsâl Vergisinin son 5 yıldaki laîısi'ât ve gelişme durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Tahsilat miktarı 
Yıllar ('Milyon Tl.) Artış oranı % 

İÎ.MJ5 

ima ; 
1967 
.MMiS 
1909 
1970 
197! i l ' 'a km in) 

934.7 
1 140.9 
1 301.8 
1 557.0 
i G88.1 
2 194.4 
2 800.0 

25,5 
21,7 
14,1 
19,0 
8,3 

29,9 
27,5 
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Ekonomideki üretim artışlarını yakından izleyen İm vergide, tabloda da. görüldüğü gibi, devamlı bir gelişme müşahadc edilmektedir. 
197? malî yılı bütçesinde İm vergi için (2) milyar (500) milyonluk bir tahmin öngörülmüştii^Yukardaki tabloda da görüldüğü üzere, Dâhilde 

alman İstihsâl Vergisi tahsilatı olarak malî yıl sonuna kadar Hazineye intikal edecek miktar (2) milyar (800) milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 
Verginin 9 aylık tahsilatı, yıl sonu tahsilat tahmini dikkate alındığında i 972 bütçe tahmini olarak Bütçe tasarısında öngörülen (3) milyar 

(750) milyon lirayı normal kabul etmek gerekir. 
2 Akaryakıt İstihsâl Vergisi (Yurtiçi Üretimden, alman) : 
Bu verginin tahminlerinde1, Bnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alman üretim ve tüketim, tali minderine dayanılmaktadır. 1971 yılı Akarya

kıt İstihsâl Yergisi, tahmininin ie üretime İsabet eden payı (!) milyar (500) milyon liradır. 1972 yılı Bütçe tasarısında'bu vergi varidatı (1) mil
yar (500) milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 9 aylık tahsilat rakamları dikkate alındığı takdirde, 1972 yılı Bütçe tahmini rakamının tutarlı 
olarak kabul edilmesi gerekir. 

3 Tkel Maddelerinden, alman İstihsal Yergisi : 
1971 yılı için Tekel maddelerinden alman İstihsal Yergisi tahsilatı (2) milyar lira olarak: tahmin edilmiştir.. 
9 ayhlc uygulama sonucuna, fiövo yi! -sonuna kadar tahsil edilecek miktarın (2) milyar (578) milyon liraya ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
9 aylık tahsilat ralvanıı ve 1971 tahsilat tahminine göre 1972 Bütçesinde Tekel .maddelerinden alman İstihsal Vergisi tahsilat tahmini olarak ön

görülen (3) milyar (230) milyon liranın uygun olduğu ani aşıl maktadır. 
4. Bina İnşaat Vergisi. : . 
Bina, inşaat Vergisi, için Bütçe tasarısında, (80; mllynnluk bir lala.ilâ! iahmin edilmiştir, inşaat -İsi".itiştiklerine dayanılarak tespit edilmiş bu ra

kamın tutarlı olduğu mütalâa, edilmektedir. 
d) Harcamalar Üzerinden Alman Vergiler : 
1. .İşletme Vergisi : 
İşletme Vergisinin 9 aylık tahsilat miktarı w-kanun kapsamının genişletilmesine ait tadil tasarısının sağlayacağı gelir de dikkate almdiğında 

1972 ydı için tekiri! eivum (870) milvon liraiık Bilire ta'ımlninin uygun ve tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. 
2. Diğer Vergiler : 
.Harcamalar üzerinden alınan .-'Yergiler grubumla, işletme Yergisi dışında. Dış Seyahat .Harcamaları, Spor - Toto ve Şeker İstihlâk vergikri bu

lunmaktadır. Dış Seyahat Harcamaları Vergisinin yılı içinde knldırdması düşünüldüğü için sadece {•) liralık tahmin yapılmıştır. 
Spor - Toto hasılat rakamları ve şeker tüketim 'miktarları esas alınmak suretiyle tahmin edilmiş olan, 50 milyon liralık Spor - Toto Vergisi ha

sılatı ile (>(>() milyon liralık Şeker İhtihsal Vergisi vardatinu) uygun olduğu mütalâa edilmiştir. 

e) Hizmetler üzerinden, alman vsrgi ve harçlar : ; ,. 

1. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi : :" ; 

1971 yılının 9 aylık uygulaması sonunda bu kalemden (979) milyon liralık bir varidat eide edilmiştir. Yıl sonuna kadar bu vergiden sağlana
cak toplam varidatın, bütçe tahminini (120) milyon aşarak. (!) milyar (400) milyon olması beklenmektedir. 1972 yılı bütçe tasarısında teklif 
edilen (1) milyar (800) 'milyon liralık tahsilat tahmininin tutarlı Olduğu, anlaşılmaktadır. •-'-:•<•• 
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2. Bu grupta yer alan diğer vergûler : 
Hizmetler üzerinden alınan vergi ve harçlar grupunda, Banka ve Sigorta Muameleleri Yergisi dışında, PTT. Hizmetleri Vergisi, Nakliyat Ver

gisi, Damga Yergisi ve Harçlar yer almaktadır. Bu vergilerin 197! yılı bütçe tahminleri, 1971 yılı tahsilat tahminleri ve 1972 yılı bütçe teklif 
rakamları aşağıda gösterilmiştir. 

(Milyon Tl.) 
1971 yılı 1971 yılı 1972 yılı 

Bütçe tahmini Tahsilat tahmini Bütçe tekliii 

PTT. Hizmetlileri Yergisi 
Nakliyat Vergisi 
Damga Vergisi 
Harelar 

1971 bütçe tahmini, rakamları ile ımalî yıl sonuna kadar yaj>ıİması umulan tahsilat miktarı arasındaki farklar, bütçe tahminlerinin yapıldığı sırada dik
kate alınmış olan vergi mevzuatındaki değişikliklerin, yıl içinde farklı şekilde gerçekleşmesinden ileri gelmektedir. 

9 aylık uygulama sonuçlan, ve 1971 yılı tahsilâttahminleri dikkate alındığı takdirde, bu vergilerin 1972 yılı tahmin rakamlarının tutarlı olduğu 
kanaatine varılmaktadır. 

f) İthalât üzerinden alınan vergi ve resimler : 
Bu grupta yer alan vergilerin 1971 ve 1972 yılı bütçe v<> 1971 tahsil fit tahmini rakamları aşağıda gösterilmiştir. 

90 
225 
100 
425 

105 
260 

1 190 
580 

185 
295 

1 442 
900 

1971 
yılı bütçe 

tahmini 

2.000 
175 

2.050 
1.750 
1.200 

40 

(Myoıı Tl.) 
1971 

yılı tahsilat 
tahmini 

1.900 
165 

1.920 
1.950 
1.100 

40 

1971 
yak bütçe 
-teklifi 

3.000 
220 

3.200 
2.080 
1.800 

40 

Gümrük Vergisi 
Akaryakıt Gümrük Ver. 
İthalde alman istihsal Vergisi 
İthalde alınan Akaryakıt İstihsal Vergisi 
İthalât Damga Resmi 
Rıhtım Resmi 

Bilindiği gilbi ithalât üzerinden alman vergiler, yıllık ithalât hacıınına bağlı bulunmaktadır. 1972 yılı için programlanan ithalât miktarı 1 mil
yar 300 milyon dolardır. Yıllık tahmini ithalât miktarı dikkate alındığı takdirde, bu vergiler için teklif olunan rakamların uygun ve tutarlı ol
duğu anlaşılmaktadır,, 
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II - Vergi ıdısı nlormal g-elMer : 
Vergi /dışı kalan, nlormal ^eMerden kurumlar hasılatı ve Devlet payları : 
Devletçe yönetileni kurumlar hasılatı ve Devlet payları grupunda bulunan basmıevleri, okullar ve diğer kurumlar hasılatı, millî piyango va

ridatı ile mükerrer sigorta şirketlerinden alman, petrolden. Devlet hakkı ve hissesi, madenlerden Devlet hakkı, oyun kâğıdı, kambiyo murakabesi 
mukabilinde T. C. Merkez Bankasından ve teftiş mukaıbili şirketlerden alman gelirlerden. 1971 yılının 9 ncu ayı sonu itibariyle 83.3 milyon lira 
hasılat sağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz malî yılın gelişme hızı ile geçen senelerin tahsilat seyri ve alâkalı dairelerden alman biljgiler ve bu 
grupta yer alan 70 milyon liralık Tekel safi hasılatı da nazara alınarak 1972 malî yılında bu kaynaklardan 240 milyon lira hâsıla sağlanaca
ğı hesaplanmıştır. 

Devlet malları, Hazine portföyü gelirleri : 
Bu grupta yoı- alan taşınmaz mallar satış ve idare gelirleri ile taşınır mallar satış gelirleri, Hazine portföyü iştirakleri gelirlerinden 1971 malî 

yılında ekle edilecek varidatın 460 milyon liraya ulaşacağı anlaşılmaktadır. 
1972 malî yılında bu kaynaklardan 5(60 milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
Fai!zlea\ tâviz vte ikrazlardan jgıeri \alılnıanlar, cefalar ve 'çe-jitli ıg'elirîer : 
13u grupta bulunan çeşitli gelirler, tâvizler ve ikrazlardan geri alınanlar, faizler, değerli, kâğıtlar, para, vergi ve zam cezaları ve trafik 

«ezalarından 1971 yılında 2 milyar 542 milyon lira tahsilat yapılacağı anlaşılmaktadır. 
1972 malî yılında bu kaynaklardan 3 milyar 750 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
Bu gruptaki kaynaklardan 1971 yılı bütçe tahminine nazaran 2 milyar 346 milyon lira fazlalık, 1 milyar 750 milyon lira Merkez Bankası 

kambiyo eşlendirme fonu ile 300 milyon lira Merkez Bankası özel fonu gelirinin çeşitli gelirlere alınmasından ileri gelmektedir. Söz konusu fon
lar dikkate alındığında teklif olunan tahminin ııygun olduğu anlaşılmaktadır. 

III - Özel (gelirler ve fonlar : 
Bu grupta tasarruf bonoları, karşılık paralar -ve proje kredileri hasılatı, kesenek ve karşılıklar fonu ile diğer fonlar yer almaktadır. 
1. Tasarruf (bonoları : 
Malî Denge Vergisi kanım tasarısı, ile 1972 r.ır.lî yılından itibaren tasarruf bonosu mükellefiyetinim kaldırılması öngörülmektedir. Bu sebep

ten. 1972 malî yılı gelir* bütçesinde tasarruf bo,no!annda,u beklenen normal hâsıla, tahminine yer verilmemiş bulunmaktadır. 
Bütçe kanun tasarısına ekli (B) cetvelinde görülen 100 milyon lira tutarındaki tasarruf bonosu hasılatı tahmini, geçmiş yıllardan doğan 

tasarruf bonosu mükellefiyetleri ile bakaya karşılığı olup. bu meblâğ uygun görülmüştür. 
2. Karşılık paralar : 
Raporun daha önceki bölümlerinde de belirtildiği üzere, dış krediler karşılıklarından elde edilecek hasılat miktarları 1972 malî yılı gelir büt

çesinde yer almamış bulunmaktadır. 1972 malî yılında elde olunacak program kredileri karşılıkları, iktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımlarında kul
lanılmak üzere teşkil edilecek bir fonun kaynakları arasında, yer alacaktır. 

n 3. Kesenek ve karşılıklar fonu : s ; 

Bu fon, Personel Kanununun maaşlarda meydana, getirdiği artışlar dolayısiyle emeklilik karşılık ve^kese.aek miktarları da önemli ölçüde artmış 
ıbulunmaktadır. Emeklilik mevzuatında yapılan değişikliğe göro. Emekli Sandığının elinde ihtiyaçlarını aşacak şekilde birikecek olan fonların bir 
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kısmı. genel bütçeye aktar ı lacakt ı r . Bu miktarın 1072 yılında. ">()() milyon lira. olacakı tahmin ulunınıuvştur. 
4. Diğer fonla/r : 
Bu grupta , aka ryak ı t fiyat i s t ikrar fonundan H.ızlncye yat ı r ı lacak miktar , i s t ikrar fonu hesabından Hazineye yat ı r ı lacak miktar , kambiyo 

karşı l ık fonu provizyon hesabından Hazineye d evi uduna cak mik ta r . Merkez Bankasındaki .'54 No. lıı NATO hesabından Hazineye; devrolunacak 
miktar ve İkt isadi Devlet Teşekküllerinin borç ödemeleri yer a lmaktadır . 

Bu kaynak la rdan 1971 malî yıl ında 100 milyon lira hâsıla sağlanacağı taıhmin edilmiştir. 
Sonuçları. alınimıış olan 9 neu ay gayesi i t ibariyle bu k a y n a k l a r d a n 4.1 milyon lira tahsil edilmiştir. 
Al Tıkalı dairelerden a lman bilgilere ve yapılan, hesaplara .göre 1972 yılı için bu kaynak la rdan 100 milyon lira hâsıla sağlanacağı feshi t edil

miştir. 
F — SONUÇ 

Maliye Bakanlığı 1972 malî yılı bütçe tasans ı üzerimde yaptığımız incelemeler ve yrl kililerdeiı aldığımız izahlar sonunda, söz konusu Bakanlık 
bütçesine ilişkin görüş ve dileklerimizi şöylece ö/e! Kyebiüriz : 

! - Maliye Bakanlığının 1972 malî yılı içinde önemli ve geniş vergi değişikliklerine giriştiği gö/ülmiiş'dir. Bilindiği gibi İşletme Yergisinin nis-
beti düşürü lerek uygulama a lanı genişletileceği m i en sö'-' edilmektedir . 

Ayrıca, 1972 ımalî yılı başında Bmlfık Yergisi uygu I JVI ıraların a gecülecek, geniş halk kütlesi bina ve arazi üzerinden al ınacak yeni bir vergi, düzeni 
ile karşı karşıya gelecektir. Bundan başka. Malı Denge Yergisi ihdas edilmektedir . Başka bir takım vergilerde ise düzeltmeler ve zamlar yapılmak
tad ı r . 

Böylece vergiler a lanında yaygın bir uygu I ama, ya geçildiği s ı rada Maliye Bakanlığının gerekli idarî tedbir ler alması eğitim ve öğretim, çalış
malar ı yapması tavsiyeye değer bulunmuştur . 

Gerçi Bakanlığın, gelirler teşkilât ı içerisinde yeni bir organizasyon tasar ladığı vergi denerimi için. yeni elemanlar alıp yet iş t i rdiği saptanmış
t ı r . Komisyonumuz bu çalışmaların daha da yaygın bir d u r u m d a uygulanmasın ı öğütlemeye değer bulmuştur . Vakt iyle , (ielir Vergisi uygulamala
r ına geçildiği s ı rada yapıldığı biçimde gerek memurlar ın gerekse halkın bilgi sahibi yapılmasını ve eğitilmesini temenni etmekteyiz. 

Bu alanda, özellikle, uygulama sahası genişletilecek olan İşletme Yengisi haklımızdan otomatik kasalar ın sağlanıp kullanılmasının öncelikle ele 
alınmasını ve bu kasalar ın kullanılması yaygınlaşıp a r t t ıkça buna parelcl olarak vergi uygulamalar ın ın da genişletilmesini uygum hulmaklayiız. 

Yine İşletme Vergisi uygulamalar ında satıcıya kolaylık sağlamak ve denetim güvenliğini k u r m a k amacı ile, satış s ırasında (Barekende satış ve
sikası) düzenlemek yerine verginin (Pul yapış t ı rmak suret i ile) alınması konuısunıun etüt, edilmesinin yarar l ı (yia.bileceği yolımdaiki görüş ve kanı
larımızı bel ir tmek isteriz. 

11 - Turist ler in yu rda getirdiği dövizlerin bozdurulmasında, yetkili, kıl ınacak müesseselerin çeşitlerinin, mümkün olduğu k a d a r geniş tu tu lmas ı 
sure t i ile hem tur is t lere kolaylık sağlanacağı ve hem'de hu a landaki döviz kayıp lar ın ın azalacağı kanıs ında bulunuyoruz. 

Örneğin mücevttıerat imal ve satışı yapanlar la altın ve gümüş eşya satıcıları geniş ölçüde tur is t çekebilmektedirler . 
Bu nedenlerle tu r i s t ik eşya satanlar , mücevherat , altın ve gümüş eşya satıcı ları ve tur is t lere hizmet ara eden işleftimıeler sınırlaima söz konu lu olnııa-» 

dan işin gerekt i rd iği t u t a r d a döviz kabul edebilmeli, bu alanda mevcut usul ve şekil esasları kolaylık getirici biçimde düzenlenmelidir . 

http://yat.irila.eak
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Bu tedbirler yanında yurdumuzda çeşitli kıymetli taşlan işleyen mücevherat sanayiinin gelişmesini sağlıyaeak imkânların hazırlanmasını tavsiye 
i'tm ekteyiz. 

Yurda gelen Turist sayısı aııttıikça biraların ilgisi ölçüsünde mücevherat sanayii gelişip kalkmabilir ve yurda önemli hadimde döviz sağhyabilir. 
Bu nedenle kıymetli taşlar ithalinin Maliye Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklarca ele alınıp organize edilmesini, mücevherat sanayiinde kullanılan 
taşların ithal imkânlarının: arttırılmasını böylece kıymetli taşların yurda girmesinde düşünülcbilenkaçakeılannda önlenmesini yararlı bulmaktayız. 

I i T - Yine çeşitli döviz trafiğini önlemek ve bunların yurda giriş ve çıkışlarını kanunî yollara doğru kanalize etmek amacı ile Türk parasının 
kıymetinin korunması ıile ilgili kararname hükümlerinin, bedelsiz ithâl rejiminin yeniden gözden geçirilmesini yararlı görmekteyiz. 

.Devalüasyon ertesinde, dış ticaretin yeniden düzenlediği döviz rezervlerinin geliştiği bir dönemde söz konusu mevzuatın 'memleket yararına, uy
gun yönlerde revizyonunu, güçlükleri w formaliteleri azaltıcı kolaylıklar sağlayıcı usulün- bulunup uygulanmasını faydalı addetmekteyiz. 

IV - Yurdumuzda, bankacılık -son yıllarda büyük gelişmeler göstermiş, bankaların şube sayıları artmıştır. Böyle bir dönemde bankaların her tür
lü işlemlerinin Maliye .Bakanlığınca tanı bir de no M m. altında, bulundurulmasını tavsiyeye değer bulmaktayız. 

özellikle Bankalar Yeminli Murakıpları iyi yetiştirilerek seviyeli bir banka denetim rejimi kurulmalıdır. Yetkililerden aldığımız izahatlara güre 
Maliye Bakanlığı bu yolda, plânlı bir çalışma uygulamış Bankalar Yeminli Murakıplarını imtihanla mesleğe dâhil ederek sayılarını artırım m ve 
bunların üstün bir eğitime talhi tuitul'malarını. sağla niştir. Bakanlığın bu yoldaki çalışmalarını takdirle karşılamakla beraber denetim elemanlarının 
yurdumuzda bankacılığın gelişmesini yükseltecek hir tarzda tam bir meslekî külttür ve bilgi ile yetiştirilmelerini, temenni ederiz. 

V - Maliye Bakanlığının önemle •malî denetim" tabi tutması gereken bir- faaliyet dalı olarak "-spor klüplerini görmekteyiz. Gerçekten yurduınuz-
ila, çeşitli vspor kollarında amatör' faaliyet i erden Profesyonelliğe geçiş gelişmiş böylece klüplerin sayıları artmış ve faaliyetleri genişlemiştir. 

Fakat ne yazık ki oldukça geniş gelir olanaklarına rağmen klüplerin malî sıkıntıdan kurtulamadıkları ve çoğu hallerde vergi borçlarını zama
nında hazineye ödeyemedikleri bir vakıadır. Bu nedenlerle Maliye Bakanlığının çeşitli denetim elemanları eliyle spor klüplerini gerek genellikle 
malî durumları yönünden gerekse vergi ödeme durumları bakımından tam bir denetime tabi tutmasını ve bu denetim faaliyetlerini bir plân dâhilin
de dervam dttirmesiui tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

VI - Maliye Bakanlığının sermaye piyasasını harekete geçirme ve tan zam etme yolundaki çabalarını hızlandırması tavsiyeye değer. Bu konuda 
hazırlanmış olan tasarının kanaatimizce artık vakit kaybedilmeden biran önce kanunlaştırılıp yürürlüğe konulması sağlanmalıdır. 

Sermaye piyasasının düzenlenmesinin geniş halk tasarrufları ile büyük endüstri müesseselerinin kurulmasını kolaylaştıracağı muhakkaktır. Bu 
;yolda yurdumuzda, çeşitli endüstri dallarının sahih olamadığı kredilerin rahat ve emin yollardan sağlanması olanakları doğacaktır. 

Bu faaliyetler yanında belli hukukî santiarın tahakkuku hallerinde yerli firmaların yabancı kaynaklardaa doğrudan doğruya kredi sağlamaları 
olanakları haızırlanmalidır. 

Gerçekten, yerli projeleri finanse etmek arzusunda olan uluslararası çeşitli kunduzlar vardır. Belli kanuni ve teknik santiarın mevcut bulun
ması kaydîyle ve Devlet Plânlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlığının inceleme ve müsaadeleriyle yerli firmalar yurt dışından, proje kredileri sağlıya-
ibilmelidirler. 

özellikle Ortak Pazar içinde sanayi müesseselerimizin yer tuitalbilrnesinlde hu gibi uluslararası kredi kurumları ile tesis edilecek malî Şişkinin 
yapıcı faydaları olabileceği düşünülmelidir. 

VII - Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde yapılan inıeelemeler sırasında; 3!6./9!2s0 nci maddeye konulması önerilen (11 51614 704) lira ödeneğin 
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(11138 8117) lira noksan hesaplandığı 'bu tutarın katılımlısı ile ödemeğini (il 703 5181') liraya çıkarılmasının gerektiği; 23.161(1 nci maddeye, Damga Malt-
baaisı ihtiyacı için evvelce madenî para döner Sermaye hesabından karşılanmış bulunan tutanı kapatmak amaciyle (II 500 0O0) lira ve ihtiyaç duyu
lan bâzı ma'kina ve yedek parçalan satımalaıbilmek amaıeiyle (2150 00O) lira ki, toplam olarak (1750O00) lira ödenek konulmaısınıın zaruri olduğu 
sonucuma varılmıştır. 

VIII - Gelir 'bütçesi üzerinde yaptığı muz incelemelerle çeşitli vergilerde tahminlerin genellikle yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yüksek gelir talbmimleri özellikle hirtakıım vergi kanunlarında yapılmaisı tasarlanan değişikliklere ve yeni vergiler- ihdası düşüncelerine dayan

dırılmıştır. 
Yeni verigiler ve vergi değişülklikleri için sevk ddiler» kanun tasarılarının Büyük Mecliste tümü ile kaibul edilmesi halinde gelir bütçesi ile öneri

len vergi tahminlerine ulaışılamıyacaığımı yaptığımız incelemelerden ve yetlkililerin izablarmdan anlamış ve tesbit etmiş bulunuyoruz. Bunun sonu-
cu olarak hesapladığımız gelir tahmin faizlaları aşağıda, gösterilmiştir : 

—'Kurumlar Vergisinde hâsıla (12.7150) milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Kurumlar Vergisi misbetinin -artırılması konusundaki kanun teklifi 
gerçekleşmediği takdirde taıhmân tutarı (ıG50) milyon lira noksanı ile (I2J10Ö) milyon lirada kalabilecektir. Ayrıca incelemelerimize göre, Merkez Ban
kasında toplanan eşlendi rnne fonu tutarı lOT^ bütçe kanunu tasarısında önerildiği üzere Hazineye alkianlacalktır. Bu ihtimal gerçekleştaği talkdir-
de Kurumlar Vergisi talimin tutarı (350) milyon, lira daha azalacak ve (1.750) milyon lira olarak hesaplantması gerekecektir. 

— Gayrimenkul Değer Artış Vergisinde görülen (11 '00) milyon lira tutarındaki tahmin artışı (Finansman Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun tatsarıisı) ııııı kanunlaşmasına 'bağlıdır. 

—• Belediye gelirlerinden Hazineye aktarı-bıcağı tasarlanan (bOO) milyon tutarındaki bütçe gelir tahmini «Belediye Gelirleri Kanun tasarılsı» 
nıvı kanuni aştmaisma bağlıdır. 

— Emlâk Vergisi hâsılasından tahminlere göre (400) milyon liranın Hazineye aktarılacağı tasarlanmaktadır. Bu gelir tahmininin gerçekleş
mesi de «'Emlâk Ve ilgisinde» önerilem değişikliklerin kanunlaşmasına bağlıdır. 

— Gümrükte alınan, vergilerden; Gümrük Vergisi, İthalde Alınan İstihsal Vergisi ve-İthalde Alınan Damıga Vergisinin Ü972 bütçesindeki tah
min tutarları toplamı ('10.1340) milyon liradır. Aldığımız bilgilere gör-e bu tutarın doların l''r> liralık kuruma göre h;/saplandığı anlaşılmıştır. Ame
rikan dolarımın. devalüe edilmesinden sonra beher dolar 14 lira itibariyle yapılacak yeni bir hesaplama sonunda yukarda sözü edilen gelir tah
mini tutarının ('207) milyon lira noksanı ile dilk kato alınması zorunludur. 

— Yine gelir bütçesinde yer alan Malî Denıge Vergisi üzerinde incelemelerimiz sonunda bu verginin genellikle vergi prensiplerine uymıyam ağır 
bir vergi okluğu anlaşılmıştır. 

'Gerçekten tasarruf bono'sunun yenine ihdası düşünülen Malî Denge Vergisi söz konusu bonoların konusunu ve matrahını teşkil eden gelir kay
naklarını .bâzı hallerde de gaiyritsâfi muamele tutarlarını aynen muıhafaiza etmekte buna, karşılık vergi uisbetiui aşın ölçüde artırmakıtadır. Bilindiği 
gibi Tasarruf Bono'su % 8 gibi mutedil bir ndsbette almıyor ve 'borçlanma karakterimde olduğundan 'belli vâde sonunda bono salh'ilbine geriverilmelsi 
mümlkün bulunuyordu. Ayrıca ilgiliye % 6 nislbetinde önemli bir faiz de ödeniyordu. Bu nedenlerle vergiyi % l'î mislbetinlden birden bire % 8 nislbe-
ti'ne yükseltmek ve bono karakterini kaldırmak önemli bir ağırlık getirme'kte, özellikle net kazanç ve iratların değil de, brüt muamele tutarlarının 
esas alınması vergi yfükıünlü arttırmalkitadır. 

http://nis.be
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•Jiuııdan başka Malî Denge Vergisi büyük kısmı ile ücret sektörüne yönelmiştir. Verginin ücretin brüt tutarını matrah olarak alması yani üc
retlerden kesilen Gelir Vergisin/de maitralıa daih.il edilmesi görünüşte % 8 olan nisbetin daha da artması sonucunu doğurma'kta ve pek tafbiî ayın 
konudan iki defa vergi alınmasına müncer olmaktadır. 

Ivo misyonum uz Maflî Denge Vergisinin etraflı ıbir incelemeden geçtirildikten sonra yürürlüğe konulmasını ilk uygulama yılında % 8 olarak, halt
ta 'bundan da aşağı nislbe'tle ''başlatılınasını sonraki yıllarda bütçe ihtiyaçlarına ve ekonomik sektörlerin ödeme güçlerine göre nisbetin yükseltil
mesi yoluna gidilmesini önermeye değer bulmaktadır. Keza. komisyonumuz bu verginin emlâk alımında so'syal meskenler için hiç uygulanmamasının 
yerinde olacağı 'karnisini taşımaktadır. 

IX - İncelemelerimiz sırasında T. C. Emekli Sandığında 1(405 sayılı Kanunla talhm.il edilen görevler dölayısiyle personelinin geç saatlere kadar 
•(•alışmak zorunda kaldığı teslbit olunmuştur. Normal çalışma saaitleri dışında çalışanlara haftada 10 saat üzerinden fazla çalışma ücreti ödendiği 
fakat. İbunun da yeterli olmadığı öğrenilmiştir. Kanaatimizce Maliye Bakanlığıma ve Persıonel Dairesinin görüşleri ve muvafakatleri ile haftada 20 
îsaat hesalbiyle fazla çalışma ücreti ödenmesinin yerinde olacağını düşünmekte ve önermekteyiz. 

X - Bilindiği gilhi yürürlükteki kanunlarımızla memurların ve emeklilerin ailelerine sağlık yardımı yapılmadı öngörülmüştür. Bu konudaki tü
züklerin hazırlanarak 'biran önce yürürlüğe konulmasını tavsiyeye değer'bulmaktayız. 

X I - încelem>elerimizden ve yetkililerden aldığımız izahlardan Devlet Yatırım Bankasında tesis edilmesi öngörülen potol'un iki önemli kayna
ğı 2,'5 milyar liralık iç istikraz ile (500) milyon liralık yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin borçlanmaları ile sağlanacağı ve her iki kaynak 
için de Devlet Yatırım Bankasınca istikraz taJhvil leri çıkarılıp piyasaya arz edileceği anlaşılmıştır. 

Kanaatimizce söz konusu tahvillerin baıılka yerine doğrudan doğruya. Hazine adına çıkarılmasının ve Hazine tarafından piyasaya, arz edilmesi
nin dalba emniyetli ve dalha randımanlı bir yol olacağını belirtmek isteriz. 

XII - Artırma Eksiltme, îhale Kanunu uygulamaları günden güne elçonomiyi sıkan türlü güçlükleri yaratan ve aynıca idari faaliyçitlerin aksa
ması son-ucunu doğuran, kamu hizmetlerinin gereği gibi yapılmasını önüyen büyük bir şikâyet konusu olarak devam edip gitmektedir. 

İBu alanda hazırlanmış olan tasarının biran önce kanunlaşması kan gereken her türlü tedbirin alınması ve çalışmalara hız verilmesi gereğini 
onıemle yüksek komisytonumuKaın takdirlerine arz ederiz. 

R A M K T Ö M J H R 

Ali Şakir Ağanoğiu Lûtfi Tokoğlu Salâhattin Kılıç 
Tralbaan (Senatörü Kocaeli Senatörü Adanla MHllettvekıili 
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(A/l) CAEÎ HARCAMALAR 

•Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSOMEL GİDERLERİ 

12 000 

.1.2 000 

9 525 698 462 

AYLIKLAR Kesim toplamı 9 332 233 % 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
12.11.1 Maliye Okulu memurları aylıkları 
12.112 Darplıanc ve Damga Matbaası Müdürlü

ğü memurları aylıkları 
12.113 Yurt dışı kuruluşlar memurları aylıkları 
12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektir

diği harcamalar 
12.130 Yönetmeliklerm gerektirdiği1 giderler kar-

: şıhğı ' .;_ -f 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

1)282 233 273 

100 

4 

000 000 

500 001 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.260 Sözleşmeli personel ücretleri 1 
12.280 İşçi ücretleri 4 500 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam* 
Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 

12 000 

743 740 371 

509 400 000 
000 000 

2 700 000 
9 000 000 

171 740 371 

50 000 000 
5 000 001 

1 
5 000 000 

£87 87> 714 

12 000 

743 740 371 

509 400 000 
900 000 

2 700 000 
!) 000 000 

171 740 371 

50 000 000 
5 000 001 

1 
5 000 000 

883 089 160 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.300 Sosyal yardımlar karşılığı 
12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.410 Fada çalışma ücreti 

HUZUR ÜCRETLERİ 
1-2.422 Huzur ücreti 
12.571 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
ÖDÜLLER 

12:600 ödül 
ÖDENEKLER 

12.750 Mahrumiyet yeri ödeneği 

— 1353 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edülen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

106 580 003 

roo ooo ooo 
3 350 000 
400 000 
150 000 

2 200 000 
100 000 

1 

85 873 502 

1 
4 500 000 
360 000 
225 000 

5 850 000 
135 000 

73 080 000 

85 873 502 

1 
4 500 000 
360 000 
225 000 

5 850 000 
135 000 

73 080 000 

380 000 373 500 373 500 

1. 

1 100 001 

11 100 

1 

000 

1 

1 350 000 
.1. 

1 404 001 

1 

U' 404 0O0 

1 

1 

1 350 000 
1 

1 404 001 

I 

1 404 000 

1 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 31 255 T77 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

1.2.811 Sürekli görev yollukları 750 000 
12.813 Geçici görev yolluğu <1' Ü.İ25 000 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat >1 200 000 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu '1 400 OOO 
12.822 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu 5 400 000 
12.823 Bankalar yeminli murakıplan geçici görev 

yolluğu " 430 000 
12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 6 ıl(29 1675 
1.2.825 Defterdarlar, Malmüdürleri, Millî Emlâk 

müdürleri, kontrol memurları devir ve 
teftiş yolluğu 300 000 

12.826 Gelir müdürleri ve gelir kontrol memur
ları devir ve teftiş yolluğu '5 OOO OOO 

12.827 '5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
teftişler yolluğu 20 000 

12.828 Vergi kanunlarının uygulanması için köy
lere gönderileceklerin devir ve teftiş yol
luğu 2 500 000 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu 1 
12.834 Kurs yolluğu 2 463 000 

I 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

51 826 836 

il' 000 OOO 
4 5Ö0 000 
!1: 450 000 

1 ?074 100 
i0 097 '740 

670 000 
14 882̂  40X) 

5)67 040 

10 !5'20 OOO 

'50 000 

3 OOO 000 

1 v̂ ,,., 
2 150 OOO 

47 041 282 

900 (MX) 
2 5O0 000 
1 450 OOO 

li 674 ıl'OO 
6 097 1740 

670 000 
1(1 882 400 

567 040 

10 000 000 

50 000 

3 000 000 

İ 
2 150 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca fea;bul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

12.841 
12.842 

12.851 

12.853 

12.861 

12.862 

J 2.863 

12.864 
12.871 
12.872 
!2.f>73 

12.930 

DÎÖER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Diğer yolluklar 
(Yurt içi yollukları toplamı : 41 441 281) 

II - Yurt dışı yollukları, 
YÖNETÎM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yol
luğu 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
DENETÎM YOLLUKLARI 
Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
Bankalar yeminli murakıpları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı staj ve Öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 5 600 001) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
766 sayılı Tapulama Kanununun 75 nci 
maddesinin gerektirdiği yolluklar 

450 000 
30 000 

500 000 
,225 

600 

1 500 

000 

000 

000 

2012 '500 
,111:2 500 

300 
362 

000 
500 
'Ü 

450 000 
50 000 

30 000 

800 000 
il !5O0 000 

912a 340 

2 360.' 042 

,380 000 
'5fÜ3 1712 

400 000 
800 000 

1 

30 000 

450 000 
50 000 

750 
750 

750 

1 750 

000 
000 

000 

000 

250 000 
250 000 

400 000 
700 000 

1 

30 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 61 608 300 94 922 750 89 372 750 



2C — Maliye Bakanlr — 1356 — 

Bölüm Madde ödenenin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

GENUL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 38 845 000 

13.110 Kırtasiye alından ve giderleri 9 7ı85 000 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 8 ;500 000 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 9 000 000 
Yeni kurulacak gelir müdürlükleri ve ge
lir daireleri ile yeniden kurulacak emlâk 
vergi daireleri için alım ve giderleri (5 OOO 000 
Yayın alımları ve giderleri G00 000 
Yakacak alımları ve giderleri 4 GG0 000 
Diğer alımlar ve giderleri 300 000 
GENEL YÖNKTİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 3 920 000 

13 
13 

13 
13 

.131 

.133 

.140 

.150 
13.190 

13.210 Su giderleri (İOO 000 
13.220 Temizlik giderleri 300 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 1 000 000 
13.240, Bahçe giderleri 20 000 
13.290 Diğer yönetim giderleri 2 000 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 11 725 000 

13.410 Posta-telgraf giderleri G 250 000, 
13.420 Telefon giderleri 1 475 000 
13.430 Tasıma giderleri 4 000 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

52 900 000 51 100 000 

10 000 000 10 000 000 
10 00O 000 10 000 000 
10 000 00O î) 000 000 

10 000 000 i) 500 000 
1 850 000 l 600 000 
i 0 550 000 it) r>50 000 

500 000 450 000 

9 120 000 8 120 000 

1 720 000 j( 720 000 
600 ooo eoo ooo 

1 750 000 j 750 000 
50 000 50 000 

5 000 000 4 000 000 

23 250 000 20 500 000 

15 000 000 1!3 000 000 
4 250 000 ;} 500 000 
4 000 000 4 OOO 000 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

j 3.010 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.111 Hükümet konaklarının yangından korun
ma ve sigorta giderleri 

14.112 Hükümet konakları dışında oturan Mali
ye dairelerinin yangından korunma ve si
gorta giderleri 

14.120 Gelirler Genel Müdürlüğü merkez ve il
ler teşkilâtında imha edilecek evrak ve 
vesaikin her türlü giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

— 1357 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kaJbul edHıesr 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira l i r a Lira Lira 

678 300 812 750 812 750 

12 750 

(İ65 550 

(1 500 000 

8 255 000 

107 109 502 

12 750 

800 000 

8 840 000 

20 485 000 

158 490 003 

1(2 '7&0 

800 000 

8 840 000 

20 485 000 

158 490 008 

175 000 175 000 175 -000 

30 000 300 000 i 300 000 

50 000 10 000 10 000 
8 000 000 20 000 000 20 000 000 



.28 — Maliye Bakanlığı 

Ödeneğin çeşidi 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
her çeşit giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.410 Beyiye aidatı 
14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ik

ramiyeler 
14.430 Para taşıma giderleri 
14.431 Hazine hesaplarına ait banka hizmetleri 

giderleri 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileri giderleri 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncr 

maddesi ile 1319 sayılı Emlâk Vergisi- Ka
nununun 26 ncı maddesi gereğince muh
tar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilecek 
ücret 

14.460 Değer biçme giderleri 

lîöliim. Madde 

14.341 

14.342 

— 135$ —-

1972 yih için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyon öâ k'âbttl edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplami 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

50 001 50 001 50 001 

1 1 1 

50 000 50 000 50 000 

97 626 001 136 960 002 136 960 002 

30 000 000 00 000 000 «ü 000 000 

50 000 150 000 150 0OO 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 

1 

22(5 000 5 250 000 5 250 000 
2 000 000 2 000 000 2 000 000 

500 000 500 000 
500 000 760 000 760 000 



28 — Maliye Bakanlığı — 1359 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Böiiirn toplamı 
Lira l Ava 

14.470 Düşünülmiyen giderler 
14.480 ihtiyat ödeneği 

DİĞER MALÎ HİZMETLERLE İLGÎLl 
GİDERLER 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 
(Bu tertipten ilgili hizmet dolayısiyle bö-
lümlerarası aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

14.492 Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların 
genel giderleri 

14.493 Takdir ve tevzi komisyon]an ile ilgili hiz
metler giderleri 

14.494 5420, 5826 ve 6093 saydı kanunlar gere
ğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek 
ödemeler karşılığı 

14.495 Mahcuz, menkul ve gayrimenkul malların 
haciz, ilân, satış ve sair giderleri 

14.496 Diğer giderler 
(Diğer malî hizmetlerle ilgili giderleri 
toplamı : 65 800 001.) 
E Ğ I T I M V E A R A Ş T I R M A G I D E R L E R I 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
34.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

250 000 
250 000 

00 000 000 

2 000 000 

200 000 

150 000 
1 

1 172 

400 
(»00 
i 50 
28 

500 

000 
000 
000 
50O 

1972 yılı için 
Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

175 
600 
200 
20 

000 
000 
000 
000 

250 000 250 000 
250 000 250 000 

62 000 000 62 000 000 

3 000 000 3 000 000 

200 000 200 000 

200 000 200 000 

400 000 400 000 
1 1 

995 000 995 000 

175 000 
600 000 
200 000 
20 000 
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28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İŞ EVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 
GİDERLERİ 

16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.411 Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili olarak 

yurt içinde ve dışında yapılacak toplan
tıların gerektirdiği her çeşit alım ve gider
ler 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

ağırlama giderleri 

— 1361 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneğî Hükümetçe îstenen Komisyonca fealbul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 312 500 

100 000 
42 500 
20 000 

1 250 000 
300 000 
100 000 

190 000 

1 725 212 

150 000 
50 000 
25 212 

1 050 000 
350 000 
100 000 

250 000 

1 725 212 

150 000 
50 000 
25 212 

1 050 000 
350 000 
100 000 

250 000 

95 000 100 000 100 000 

95 

61 

38 

000 

751 

000 
1 

150 000 

61 751 

38 000 
1 

150 000 

61 751 

38 000 
1 

23 750 23 750 23 750 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 MaMna ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.841 Damga Matbaası ve Darphane giderleri 
16.842 Muhasebe makinalarmm her türlü bakım 

giderleri 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

1 560 000) 

ÖDENEKLER Bölümü toplamı 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 1362 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe i&fcenm Komisyonca kabul edi&en 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

11 

11 

557 

000 

400 

000 
232 400 

75 

250 

000 

000 

16 792 400 

15 000 
232 

000 
400 -

100 000 

1 460 000 

10 792 400 

15 000 
232 

100 

1 460 

000 
400 

000 

000 

1'2 000 12 000 12 000 

9 <5!2ö 69İS 4lÖ2 887 874 714 883 089 160 
61 6168 ,300 94 922 750 89 372 750 

107 :109 1502 158 490 003 158 490 003 
2 1Ö2 136:7 2 267 962 2 267 962 
13 621 m] 18 829 363 18 829 363 

9 710 213)2 12182 1162 396 792 1152 061 238 
• : ' = = : — 3 : j 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

— 1363 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 yılı içm 
1971 ödeneği Hükümetçe üstemen Komisyonca kia'bul eddllen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

0 Etüt ve proje giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacaktır.) 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarı
lacaktır.) 

23.000 MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

23.611 Makina ve teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

21.000 ETÜT VE PROJE Gî DERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

2 500 000 

2 500 000 

2 500 000 

1 900 000 

1 900 000 

13 922 000 

13 922 000 

1 1900 000 

1(3 .»23 000 

<l! 750 000 

1 750 000 

1 750 OOO 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 2 500 000 15 822 000 1 750 000 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde 

— 1364 — 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

ödeneğin çeşid 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetle istenen Komisyonca kabul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 406 400 000 

İKT1S ADİ DE VLET TEŞE.KK (İLLERİ
NİN SERMAYELERİNE MAHSUBEN 
ÖDEMELER Kesim toplamı 1331400 000 

SERMAYESİNE MAHSUBEN İKTİSA
Dİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ VE BEN
ZERİ MÜESSESELERE YA. f TLA CAK 
ÖDEMELER 

31.114 Ticaret ve sanayi kesimline girenlere 6B8 kSOO 0O0 
31.115 Ulaştırma kesimine girenlere fvötf '(>0O 000 
31.130 Sermayesine malısuben ihracat ve Kalkın

ma Bankasına ,">() 0100 O00 
Sermayesine mahsuben T. C. Halk Ban
kası A. O. lığına 30 000 000 
1164 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince Arsa Offisi Genel Müdürlüğüne 40 000 000 
Sermayesine mahsuben TRT Kurumuna jö O00 000 
351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gere
ğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumuna 45. 000 (»0 

31.140 

31.160 

31 170 
31210 

3 485 400 001 

2 986 000000 
44/1.' 800 000 

29 0Ö0 000 

10 000 000 
0.8 600 000' 

107 000 000 

3 592 900 001 

2 885 400 001 

2 M 000 000 
441 800 000 

29 000 000 

10 000 000 
68 600 000 

107 000 000 

2 992 900 001 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

31.410 Maliye Bakanlığı Yayın İşleri döner ser
mayesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜL! EKİ
NE İKTİSADİ TRANSFERLER 

Kesim toplamı 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ 
VE BENZERİ MÜESSESHLERK YA
PILACAK YARI) İMLA R 

33.111 Ulaştırma kesimine girenlere 
33.113 Diğer hizmet kesimine girenlere 
33.129 499 sayılı Kanunun yüklediği her çeşit 

malî külfetleri karşılamak üzere 
KAMU TEŞEKKÜLLERİ İKTİSADİ 
TRANSFERLER Kesim toplamı 

33.211 Tarım mahsulleri müdahale alımlarından 
doğan zararlar olup T. C. Ziraat Bankası
na ve Toprak Mahsûlleri Ofisine yapıla
cak ödemeler 

— 1365 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 000 000 

4 000 OÖO 

1 609 600 000 

898 800 000 

f5S7 .300 000 
:110 !5O0 000 

1 0-00 000 

710 800 000 

40 000 000 

1972 ; 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 

11 000 000 

Tl 000 000 

2 315 600 000 

725 600 000 

6165 600 000 
5(9 000 00O 

1 000 000 

1 590 000 000 

80 000 O00! 

için 
Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 00O 

11 000 000 

İT 000 000 

2 068 480 000 

672 480 000 

532 480 000 

139 000 000 

1 000 000 

1 396 000 000 

80 000 000 



Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

33.212 Destekleme alımı ve zararları için Tekel 
Genel Müdürlüğüne 

33.213 Hükümetçe ittihaz edilen tedblirler dola-
yısiyle İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ödenecek görev zararları 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİ
NE YARDIMLARI Kesim toplamı 

34.111 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
34.112 Ankara Üniversitesine 
34.113 İstanbul Üniversitesine 
34.114 İstanbul Teknik Üniversitesine 
34.115 Ege Üniversitesine 
34.116 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 

5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 

34.118 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gere
ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 

34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
34.120 6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gere

ğince Orman Genel Müdürlüğüne 
34.121 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğüne 
34.122 Petrol Dairesi Başkanlığına 

— 1366 — 

1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe ilsıteınıen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

30 000 000 850 000 000 600 000 000 

040 İ800 000 1600 000 000 716 000 000 
6753 784603 6 760 452 985 7 052 715 338 

5 857 494 603 6 539 262 984 6 721525 337 

30 094 '940 H9 401 000 28 460 999 
1918 ai'8 742 31113 895 009 353 895 069 
206 124 «112 914 059 832 342 324 421 

62 082 025 111(6 3122 439 130 582 359 
İ27 1043 786 1190 '755 634 204 150 766 
37 428 795 m 813 343 73 813 343 

•1 -835 453 ,'2150 1 825 5*9(5 043 1 825 595 643 

450 000 000 450 000 000 450 000 000 

2 6019 3140 881 12 802 M İ 805- 2 883 706 505 

4 5O0 0011 4 1 

47 019 954 5!3 OTO SBTT 53 070 927 
332 286 3 096 306 3 096 306 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.123 Hacettepe Üniversitesine 
34.124 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğüne 
34.125 İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER Kesim toplamı 

31.230 Türk Standartları Enstitüsüne yardım 
(Lâboratuvar yatırımlarına harcanmak 
üzere) 

34.250 Millî Prodüktivite Merkezine yardım 
ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.310 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 

34.330 482 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gere
ğince köy bütçeleri arasında bölüştürül
mek üzere İller Bankasına 
BELEDİYELERE YAPILACAK YAR
DIMLAR VE ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 
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1972 yılı için 
1971 ödemeğî Hükümetçe a&tenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira l i r a 

182 955 248 2!73 7215 896 300 806 930 

47 000 000 38 000 OOO 38 000 000 
•1(8 1699 303 2(7 325 589 34 022 068 

1 600 000 1 600 000 1 600 000 

600 000 600 000 600 000 
1 OOO OOÖ :1 000 000' 1 000 000 

58 235 000 m 235 000 58 235 000 

44 4160 000 44 460' 000 44 460 000 

1 775 000 1 775 000 1 775 000 

112 OOO 000 1(2 000 000 12 000 000 

28 000 000 28 000 000 28 000 000 

14 000 000 m ooo ooö 14 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.420 

34.470 

34.542 

34.552 
34.562 

197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 
1137 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince yapılacak ödemeler 
İKRAZLAR VE AVANSLAR 

Kesim toplamı 

Etrbankm iştiraki bulunan demircilik ve 
aliminyum tesisleri için 
Ticari ve sanayi kesimine girenlere 
Kamu sektörü kredi ve ihracatın finans
man fonu 
FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 

Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonuna 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonuna 

34.650 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gere
ğince müşterek trafik fonuna 
KARMA TEŞEBBÜSLERE KATILMA 
PAYLARI 

34.693 Merkez Bankası nezdinde açılacak «Se-
lektif kredi fonu» 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kaibul edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira Lira Lira 

4 000 000 

10 000 000 

530 000 000 

280 000 000 
250 000 

10 025 000 

'1 1500 000 

,1100 000 

8 425 0O0 

4 000 000 

10 000 000 

25 000 001 

1 

25 000 000 

10 025 000 

,1 500 000 

1O0 000 

8 425 000 

4 000 000 

10 000 000 

135 000 001 

110 000 000 
1 

25 000 000 

10 025 000 

1 500 000 

100 000 

3 425 000 

250 000 000 >0 000 000 50 000 000 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.710 Uluslararası para fonuna iştirak hissemiz 
olarak verilmiş bulunan avansın mahsu
buna 

0 Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası 
avans mahsubuna 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl 
ma payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 89 ncu madde gereğince ödenecek emekli 

ikramiyeleri 
35.230 Yönetim giderleri Hazine payı 
35.240 1301 sayılı Kanuna göre yapılacak öde

meler 
35.280 Geçici 11, 19, 20, 21, 22, 24, 27 ve 28 nci 

maddeler gereğince yapılacak ödemeler 
35.290 1425 sayılı Kanunun geçici 9 ncu madde

sine göre yapılacak ödemeler 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen Komisyonca kalbul ediiflten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

18 430 000 48 330 000 48 330 000 

10 000 000 40 000 000 40 000 000 

,100 000 

8 330 000 8 3130 000' 8 380 OOÖ 
310 000 001 1 404 880 000 1 362 380 001 

288 500 000 1318 500 000 1318 500 000 

43 500 OOO 'lıHO 000 000 110 000 000 

70 000 OOO ,800 000 000 800 000 000 

40 000 000 4(3 -500 000 43 500 000 

25 000 000 25 000 000 

5 000 000 10 000 000 10 000 000 

130 000 000 5(30 000 000 330 000 000 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.610 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nez-
dinde Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü mad
desi ile tesis edilen «özel hesap» tan öğ
rencilere ödenmesi gereken kur farkları 
karşılığı 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

Maliye Bakanlığı memurlarının öğle ye
meğine yardım (Memurlar Yardım Sandı
ğına ödenir.) 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desi gereğince partilere yapılacak Devlet 
yardımı 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş ve ben
zeri teşekküllere yardımlar (Bu tertipteki 
ödeneğiü: derneklere dağıtımı Maliye Ba
kanı tarafından yapılır.) 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
mu yurtlarında barınan öğrencilerin bes
lenmelerine yardım olmak üzere Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 
(Bu ödeneğin sarfı özel yönetmelik hü
kümlerine göre yapılır.) 

35.820 

35.821 

35.822 

35.823 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği: Hükümetçe istemen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam) 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

10 000 000 23 000 000 33 000 000 

11 500 001 63 380 000 20 880 001 

380 000 1 380 000 

6 500 000 6 50O 000 6 500 000 

3 000 000 45 500 000 3 000 000 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.825 Dış ülkelere Kızılay eliyle yapılacak yar
dım karşılığı 

35.826 Tütün Kooperatifleri Kanunu gereğince 
yapılacak ödemeler 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

İÇ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

36.110 Konsolide iç borçlar faizi 
36.120 Konsolide iç borçlar itfası 
36.130 Erken ödemeye tabi tasarruf bonoları 

karşılığı 
36.140 Konsolide iç borçlar genel giderleri 
36.150 Tasarruf bonolarının her türlü giderleri 

DIŞ DEVLET BORÇLARI Kesim toplamı 

36.210 Konsolide dış borçlar faizi 
36.220 Konsolide dış borçlar itfası 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 • Kamu iktisadi Teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
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1972 jı l ı için 
1971 ödeneği Hükümetçe üsıfenıem Komisyonca kaıbul edilen 

Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

8 000 0O0 8 000 000 

4 275 569 151 6110307 031 6110445 848 

1 664 679 668 2 519 045 106 2 519 045106 

829 036 035 
764 689 18.1 

i 

954 449 
70 000 000 

2 054 094 340 

665 753 076 
1 387 841 262 

500 002 

117 318 370 

918 572 727 
1 579 175 343 

1 
1 297 035 

20 000 000 
2 661 935 371 

741 703 358 
1 919 732 013 

500 000 

68 558 087 

9>İ8 573 7217 
1579 175 343 

1 
12917 0(315 
20 000 000 

2 901935 371 

74J17Ö3I3I5I8 
1919 732 01113 

500 000 

68558 087 

1 250 000 250 000 
5 610 000 4 000 000 4 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36.330 Genel ve katma bütçeli dairelerin şahıslara 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine, belediyelere 
veya bunlara bağlı teşekküllere karşı
lıklı veya karşılıksız geçen yıllar borçları 
(Bu ödeneği ilgili dairelerin mevcut ve 
yeniden açılacak tertiplerine aktarmak için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

GEM VERİLECEK PARALAR 
Kesim toplamı 

36.61.0 Geri verilecek paralar 
36.620 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kamın ge

reğince geri verilecek paralar 
FAİZ, ACYO, PARA VE KUR FARK
LARİ Kesim toplamı 

36.810 Faiz, acyo ve para farkları 
36.820 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

nezdlııde Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkındaki 18 sayılı Kararın 4 ncü mad
desi ile tesis edilen «özel hesap» tan 
ödenmesi gereken kur farkları karşılığı 
(öğreniciler hariç) 

11 708 369 
23 000 000 

270 000 000 

20 000 000 

250 000 00i) 

123 447 741 

ICO 000 000 

23 447 741 

1972 yılı için 
Hükümetçe islenen Komisyonca kaibul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam» 
Lira Lira Lira Lira 

04. 308 087 04 308 087 
00 000 000 00 000 000 

550 000 000 559 000 000 

250 00O 000 250 000 000 

300 000 000 ;.iü() 000 000 

232 598 151 232 598 151 

i 00 000 000 100 000 000 

72 598 151 72 598 151 

i 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşitli 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

DIÖ'ER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 23 02D 034 

36.911 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gere
ğince tohumluk işleri için T. O. Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 5 000 000 

36.912 6/1495 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 
ekleri gereğince T. C. Ziraat Bankasına 3 000 000 

30.920 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım 
için T. İ§ Bankasına ödenecek faiz ve kre
dilerle ilgili giderler karşılıkları i 504 704 

36.921 Kıbrıs'taki Türk çiftçileri için (Türk Koo
peratifi Merkez Bankasına) açtırılan zirai 
kredinin faiz ve giderleri olarak T. O. Zi
raat Bankasına 462 270 

36.930 1513, 2248, 2701, 2808 ve 3523 sayılı ka
nunlar gereğince nakten ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden devre
dilen borçlar 2 000 

36.940 2018 sayılı Kanun gereğince yapılnc.,. 
ödemeler 10 000 000 

36.950 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince 
T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödeme
ler 2 000 000 

0 Darülşafaka Cemiyetinin Türkiye Emlak 
Kredi Bankasına olan borçlarına mahsu
ben yapılacak ödemeler 1 000 000 

1972 yılı için 
Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

18 

5 

1 

170 316 

000 

564 

000 

1 

764 

18 309 133 

5 000 000 

1 

.1 703 581 

677 25:) 677 250 

1 1 

:o ooo ooo 10 ooo ooo 

928 300 928 300 
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Ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATİLMA VA Y LARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMALAR 

Bölümü +oplamı 
33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

30.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

Bölüm Madde 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1972 yılı için 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen Komisyonca kabul edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 4Ö6 400 '000 : î 592 900 001 2 992 900 001 

4 000 000 1 1 000 000 11 000 000 

1,00)9 '600 000 2.315 000 000 2 068 480 000 

'67ÖI3 7İ84I0O3 0 760 452 985 7 052 715 338 

31/0 000 001 ! 404 880 000 1 362 380 001 

4 275 5*619 Uİ5Ü 6 1 10 307 031 6 110 445 848 

14359 358 755 20 195 140 017 19 597 921188 



B - Cetveli 

GELİR BÜTÇESİ 
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B — CETVELÎ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1971 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

54.000 

54.100 
54.200 
54.300 
54.400 

B/l — Vergi gelirleri 

GELİR ÜZERİNDEN ALİNAN VERGİ
LER 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Gayrimenkul Değer Artış Vergisi 
Malî Denge Vergisi 

8 650 000 000 
1 950 000 000 

100 000 000 

29 550 000 001 

10 700 000 000 

45 059 00 

17 950 00 

54.500 Belediye gelirlerinden transferler 

11 450 000 000 
2 750 000 000 
150 000 000 

3 000 000 000 
600 000 000 

55.000 

55.100 
55.200 
55.300 
55.400 
55.500 

SERVET VE SERVET TRANSFERLERİ 
ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 

Emlâk Vergisi 300 000 000 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 115 000 000 
Veraset ve İntikâl Vergisi 100 000 000 
Emlâk Alım Vergisi 550 000 000 
Taşıt Alım Vergisi 100 000 000 

1165 000 000 

740 000 000 
185 000 000 
115 000 000 
685 000 000 
275 000 000 

2 000 00 
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Bölüm Madde 

56.000 

57.000 

58.000 

Gelirin çeşidi 

ÜRETİM ÜZERİNDEN ALINAN VER
GİLER 

56J00 Dâhilde alman İstihsal Vergisi 
50.200 Akaryakıt İstihsal Vergisi 
56.300 Tekel maddelerinden alman İstihsal Yer

gisi 
56.400 Bina inşaat Vergisi 
56.500 Kaldırılan vergiler artıkları 

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN 
VERGİLER 

57.100 İşletme Vergisi 
57.200 Dış seyahat harcamaları Vergisi 
57.300 vSpor - Toto Vergisi 
57.400 Şeker İstihlâk Vergisi 

HİZMETLER ÜZERİNDEN ALİNAN 
VERGÎ VE HARÇLAR 

58.100 Banka ve sigorta muameleleri Vergisi 
58.200 PTT Hikmetleri Vergisi 
58.300 Nakliyat Vergisi 
58.400 Damga Vergisi 

1971 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1972 yılı için 
Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

2 500 000 000 
J 700 000 000 

2 000 000 000 
125 000 000 
5 000 000 

400 000 000 
1 

50 000 000 
570 000 000 

1 280 000 000 
90 000 000 
225 000 000 

1100 000 000 

6 330 000 000 

1 020 000 001 

3 120 000 000 

3 750 000 000 
1 500 000 000 

3 236 000 000 
80 000 000 
2 000 000 

870 000 000 
1 

50 000 000 
660 000 000 

1 800 000 000 
185 000 000 
295 000 000 

1 442 000 000 

8 563 000 000 

1 580 000 001 

4 622 000 000 

3 750 000 000 
1 500 000 000 

3» 236 000 000 
80 000 000 
2 000 000 

S70 000 000 
1 

50 000 000 
660 000 000 

1 800 000 000 
185 000 000 
295 000 000 

1 442 000 000 

8 568 000 000 

1 580 000 001 

4 622 000 000 



[>ölüm Madde (»elifin çeşidi 

HARÇLAR Kesim toplamı 

58.7i0 Tapu harçları 
58.720 Mahkeme handan 
58.730 Noter handan 
58.740 Pasaport ve kançılarya harçları 
58.750 Trafik harçları 
58.700 Diğer harçlar 

59.000 İTHALÂT ÜZERİNDE2\T ALINAN VER
Gİ VE RESİMLEE 

GÜMRÜK VERGİ L EKİ Kesim toplamı 

50.1 J0 Gümrük Vergisi 

59.120 Akaryakıt Gümrük Vergisi 

İSTİHSAL VERGİLERİ Kesim t.;plamı 

59.210 İthalde alınan İstihsal Vergisi 
59.220 İthalde alman akaryakıt İstihsal Vergisi 

RESİMLER Kesim tcplamı 

59.310 İthalât Damga Resmi 
59.320 Rıhtım Resmi 
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1972 yılı iein 
1971 yıl?, tahminleri Hükümetçe tahinin edilen Komisyonca tahmin edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Dölüm toplamı Madde Bölüm tojv.amj 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

425 000 000 900 000 000 900 000 000 

65 000 000 95 000 000 95 000 000 
140 000 000 215 000 000 21.5 000 000 
75 000 000 100 000 000 100 000 000 
05 000 000 335 000 000 335 000 000 
20 000 000 35 000 000 35 000 000 
00 000 000 120 000 000 120 000 000 

7 215 000 000 10 340 000 000 10 340 000 000 

2 175 000 000 3 220 000 000 3 220 000 000 

2 000 000 000 3 000 000 000 3 000 000 000 
175 000 000 220 000 000 220 000 000 

3 800 000 000 5 280 000 000 5 280 000 000 

2 050 000 000 3 200 000 000 3 200 000 000 
1 750 000 000 2 080 000 000 2 080 000 000 

1 240 000 000 1 840 000 000 1 840 000 000 

l 200 000 000 I 800 000 000 .1 800 000 000 
40 000 000 40 000 000 40 000 000 



Bölüm Madde (i el irin eesidi 

7>/J — Vergi dışı normal gelirler 

61.000 DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR 
HASILATI VE DEVLET PAYLARI 

DEVLETCU YÖNETİLEN KCRİLVİLAK 
HASİLATİ Kesim toplamı 

01.110 1te s mî basımevieri, okullar ve diğer ku
rumlar hasılatı 

fil. 120 Millî Piyango İdaresi geliri 
01.130 Tekel safi hasılatı 

DklVLkT PAYDAKİ Kc;;im toplamı 

('1.210 Mükerrer sigorta şirketlerinden aknaıı 
(51.220 Petrolden Devlet hakkı 
0.1.230 Petrolden Devlet hissesi 
01.240 ladenlerden Devlet hakkı 
fi i.250 Oyun kâğıdı gelirleri 

BELLI nmmiMn KARŞLLIĞI GE-
LÎIILER»! Kesim toplamı 

fii.3!0 Kambiyo murakabesi mukabilinde Cum
huriyet Merkez Bankasından alınan 

fi].320 Teftiş mukabili şirketlerden alman 
0.1.330 Pansiyonlu okul ücretleri karşılığı 
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1972 yüı için 
1G71 yılı tahminleni Hükümetçe t ilimin edilen Koalisyonca tahmin edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

2 092 900 304 4 550 416 8S4 4 552 079 041 

313 600 000 240 000 000 240 000 000 

50 000 000 137 000 000 137 000 000 

3 000 000 4 000 000 4 000 000 
55 000 000 03 000 000 63 0Ü0 000 
72 000 000 70 000 000 70 000 000 

83 400 000 92 800 000 92 800 000 

2 400 000 2 800 000 .2 800 000 
1 000 000 1 000 000 ı 000 000 

50 000 000 55 000 000 ,55 000 000 
25 000 000 32 000 000 3!2 000 000 
5 000 000 2 000 000 2 000 000 

200 000 10 200 000 10 200 000 

100 000 100 000 100 000 

100 000 100 000 100 000 
10 000 000 10 000 000 
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Bölüm Madde Gelirin eeşidi 

62.000 DEVLET PATRİMUV ANININ GELİR
LERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER Kesim toplamı 

G2110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Taşınmaz mallar idare gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış gelirleri 

HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAKLERİ 
GELİRLERİ Kesim toplamı 

62.510 İktisadi Devlet Teşekküllerinden gelirler 
62.520 İştirakler gelirleri 
62.580 Döner sermayelerden gelirler 
62.540 Diğer eüzdan gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.400 Faizler 

63.500 Değerli kâğıtlar gelirleri 

63.600 Tâvizlerden ve ikrazlardan geri almanlar 
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1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahinin edilen 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl ara toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

40 000 000 40 000 000 40 000 000 

15 000 000 15 000 000 115 000 OO'O 
25 000 000 25 000 000 25 000 000 
19 200 000 20 000 000 20 000 000 

315 900 000 500 000 000 500 000 000 

375 100 000 560 000 000 560 000 000 

57 900 000 138 000 000 1(38 000 000 
247 000 000 350 000 000 350 000 0O0 
10 000 000 10 000 000 10 000 000 
1 000 000 2 000 000 2 000 000' 

1404 200 304 3 750413 884 3 752 079 041' 

172 145 874 235 000 000 235 000 000 

30 00 000 35 000 000 35 000 000 

1.15 000 000 190 000 000 190 000 000 



•4 

Bölüm Madde Gelir in (reşidi 

O KİZ AL A TC Kesim top lamı 

63.730 Para cezaları 
63.720 Vergi ve zam ceza la IM 
63.730 Trafik cezaları 
63.80ü fVşitli gelirler 

B/3 — Özel gelirler ve fonlar 

71.000 ÖZEL GELİŞLER VE FONLAR 

ÖZHL GELİRLHk 

71.100 Tasarruf bonosu hasılatı 
71.200 Karşılık paı-alar ve proje kredileri ha

sılatı 

— 1381 — 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Koımlsyonea tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

161 800 000 240 000 000 240 000 000 

40 000 000 65 000 000 05 000 000 
96 800 000 135 000 000 Ü35 000 0O0 
25 000 000 40 000 000 40 000 000 

925 254 430 3 050 416 884 3 0!5!2 079 04^ 

I 250 000 000 100 000 000 100 000 000 

l 100 000 000 1 ı 

4 650 000 000 700 000 001 700 000 001 



V 

— 1382 — 

Bölüm Madde Gelirin cesidi 

1972 yılı için 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen Komisyonca tahmin edilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

ÖZEL FONLAR Kesim toplamı 1300 000 000 

71.310 Akaryakıt istikrar fonundan Hazineye 
yatırılacak miktar 

71.320 İstikrar fonu hesabından Hazineye yatırı
lacak miktar 

71.330 'Kambiyo karşılık fonu provizyon hesabın
dan Hazineye yatırılacak miktar 

71.340 Merkez Bankasmdanki 34 No. Jıı NATO 
hesabından Hazineye devrolunacak miktar 

71.350 İktisadi Devlet Teşekküllerinin borç öde
meleri 

71.360 Kesenek ve karşılıklar fonu 

B / l — VERGİ GELİRLERİ 

B/2 — VERGİ DIŞI NORMAL GELİR
LER 

B/3 — ÖZEL GELİRLER VE FONLAR 

GENEL TOPLAM 

60 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

5 000 000 

25 000 000 
1 200 000 000 

2Q 550 000 001 

2 092 900 304 
4 650 000 000 

36 292 900 305 

600 000 000 

54 000 000 

1 000 000 

3 000 000 

6 000 000 

36 000 000 
500 000 000 

4!5 0160 000 ÖOll 

4 560 4116' 
700 000 0Ö1 

50 310 416 886 

600 000 000 

54 000 000 

1 000 000 

3 000 000 

6 000 000 

36 000 000 
500 000 000 

'45 060 OO-'O O0I1 

4 502 079 0411 

'700 000 00!lf 

50312 079 043 



C — cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

£Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler] 

(Tarih ve numara sırasiyle) 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

ı ; A v 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Nizamname 26 1322 

Kanunu mu-
vakfeat 13 . 9 . 1331 
Mukavelename 18 . 5 . 1336 
Kanun 27 .11. 1336 

26 . 1 . 1341 
14 . 4 . 1341 

66 
549 
618 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

Tebliğ 

Kanun 

» 

14 , 
17 . 
22 

18 . 
29 . 

7 

8 . 

10 . 

. 1 , 
2 

. 2 . 

o 

, 5 . 

. 6 

. 6 . 

, 6 . 

, 1926 
. 1926 
. 1926 

, 1926 
, 1926 

. 1926 

— 

, 1926 

. 1926 

716 
743 
748 

78'î 
867 

911 

— 

917 

927 

— C/2 — 

ö z e t i 

1925 ve daha evvelki tarihlere ait mevzuat 

Maadin Nizamnamesinin içme ve yıkanmaya mahsus şifalı sıeak ye soğuk maden suları ile kaplıcalar 
hakkındaki hükümleri 

Ahar mahallere nakledilen eşhasın emval ve düyun ve matlubatı metrukesi hakkında K. muvakkat 
Ergani Bakır Madeni hakkındaki Mukavelenin resme, mütaallik hükümleri 
İstiklâl Madalyası hakkındaki Kanunun harca mütaallik 9 ucu maddesi 
Ziraat müesseselerine sabit sermaye vaz'ına dair Kanunun 3 neü maddesi 
Limanlar Kanununun 11 nci maddesiyle alınmakta olan para cezaları hakkında 

1926 yılına ait mevzuat 

Bnrçlaııma. Kanunun mı 1, 2, 4, (i ve 7 nci maddeleri 
Türk Kanunu Medenisinin Hazineye intikal edecek emval ve emlâk hakkındaki hükümleri 
Emvali Milliye ve metrükedeu veya mazbut vakıflardan bâzı müesseselerle belediyelere satılacak 
arazi ve arsalar hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
Memurin Kanununun 30 neu maddesi 
Ziraat Vekâletine merbut bâzı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakkındaki Kanunun 3 neü 
maddesi 
Bu kanunla tasdik olunan ve Türkiye - İrak - İngiltere hükümetleri arasında akdedilen Mukavele
namenin 14 neü maddesine müsteniden İrak Petrol şirketlerinden alınan % 10 Hazine hissesi 
hakkında Kanun 
Hazine portföyü geliri ile banka nezdinde acılan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler hakkında tebliğ 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların Gümrük Resminden mu
afiyetine dair Kanun 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 



— C/3 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 
» 

» 

» 

» 
» 

27 , 
9 , 

26 . 

16 . 

21 . 
25 . 

. 1 
, 0 . 

5 . 

. 6 , 

, 6 . 
. 6 . 

. 1927 

. 1927 

1927 

, 1927 

, 1927 
, 1927 

17 . 5 . 1928 
23 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 
24 . 5 . 1928 
31 .12 . 1928 

» 
» 
> 

Kararname 

4 , 
16 . 
18 . 
27 . 

. 4 , 
, 5 . 
. 5 , 
, 6 . 

. 1929 

. 1929 

. 1929 

. 1929 

1412 
1447 
1454 
— 

1927 yılma ait mevzuat 

968 Millî Matbaa tahsisatının mütedavil sermaye halinde istimali hakkında Kanun 
1020 Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketine ait yataklı ve yemekli vagonların Gümrük Resminden mu

afiyetine dair 8 Haziran 1926 tarihli Kanuna rnüzcyyel Kanun 
1050 Muhasebei i'ınıımiye Kanununun 93 ncii maddesi, (Köhne eşya ve enkaz, bedelleri, mahkumunbih 

borçlan faizi, masarifi nıuhakame istirdadı, münhal, tevliyetler muhassesatı, m a/l »uta. meyan ma 
alman. Vakıfların, mahalli sarfı kalunıyan müterakim paraları ve safir çeşitli hasılatı) 

1080 Menafii umumiyeye hadim müesscsattan hususi binası ohnıyanlara birer bina satılınasnıa dair 
Kanun 

1118 Oyun kâğıtları inhisarı hakkında Kanun 
1160 Mükerrer sigorta hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ııcü maddeleri 

1928 yılma ait mevzuat 

1266 Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci maddesinin tadili hakkında 
1324 Damga Kesini Kanının 
1338 Maarif teşkilâtı hakkındaki 789 numaralı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline dair Kanun 
1349 Emvali metruke hesabı carilerinin bütçeye irat kaydına dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
1375 Anadolu, Mersin - Tarsus, Adana demiryolları ve Haydarpaşa Limanı ve Zürih'de Şark Demiryol

ları'Bankası arasındaki münakit 4 kıt'a İtilfıfnamenin ve merbudatmm tasdiki hakkındaki Kanun 

1929 yılına ait mevzuat 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 31.0 ncu maddesi 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hakkındaki Kanunun 54 ncü maddesi 
Bilvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin tadiline dair Kanun 
Millî Reasürans Türk Anonim Şirketi hakkında "Kararname 



C/4 

Vergilenil, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

/ — A > 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

1930 yılma ait mevzuat 

Kanun 2 4 . 5 . 1 9 3 0 1641 Tohumlukların Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
> 31 . 5 . 1930 1671 Türkiye Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında miinakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında Kanun 
» 2 . 6 . 1930 1660 Maliye Vekâleti tarafından idare olunan inhisarlar hakkında Kanun 
* 2 . 6 . 1930 1678 Ziraat mektep ve müesseselerinin sureti idaresi hakkındaki 867 numaralı Kanuna müzeyyel 

Kanun 
» 7 . 6 . 1930 1690 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan arasında miinakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 

tasdiki hakkında Kanun 
» 7 . 6 . 1930 1691 Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Hükümeti arasında miinakit Ticaret ve Seyrisefain Muahede

sinin tasdiki hakkında Kanun 

1931 yılına ait mevzuat 

» 23 . 3 . 1931 1775 Hayvanların sağlık zabıtası hakkındaki Kanunu değiştiren kanunun 4 ncü maddesi 
» 6 . 7 . 1931 1838 Maarif Vekâleti tarafından idare olunacak mektep pansiyonları Kanununun değişik 2, 3, 5, 6, 7 ve 

8 nci maddeleri 
» . 2 . 7 . 1931 1858 Distofajin tahsisatının mütedavil sermaye olarak kullanılması hakkındaki Kanunun 1 ve 2 nci 

maddeleri 

1932 yılına ait mevzuat 

» 7 . 1 . 1932 1918 Kaçakçılığın men.'i ve takibine dair Kanun 
» 7 . 4 . 1932 1943 Mazbut emlâk, yurtluk, ocaklık anaaşı mukabili verilecek emlâk ve arazi hakkındaki Kanunun 1 nei 

maddesi 
» 2 . 5 . 1932 1951 1931 malî senesi bütçesine tahsisatı munzama ve fevkalâde verilmesine ve bâzı fasıllar arasında 

münakale yapılmasına dair Kanun 
> 4 . 6 . 1932 2000 Tıp Fakültesinden neş'et edecek talebelerin mecburi hizmetleri hakkındaki Kanunun 3 ve 4 ncü mad

deleri 
» 11 . 6 . 1932 2005 Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki Kanunun değişikliği 



C/5 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

T. B. M. M. K. 30 . 6 . 1932 

ö z e t i 

721 Mübadil ve muhacirlerle harikzedelere temlik edilen gayrimenkullerin vergisi hakkında 

Kanun 1 
29 
27 
28 
31 

12 

12 , 

28 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 6 . 

. 6 . 

.11. 

. 1933 

. 1933 

. 1933 

. 1933 
, 1933 

, 1933 

1933 

1933 

2133 
2159 
2226 
2237 
2256 

2268 

2308 

2376 

1933 yılına ait mevzuat 

Devlet kitapları miitedavi] sermayesi hakkında Kanun 
İnhisarlar Kanununa nıüzcyyel Kanunun 11 nci maddesi 
İstanbul Belediyesine bağlı (İstanbul Sular İdareni Teşkili) hakkında Kanun 
Tib-kiye ile Polonya arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesinin tasdiki hakkında 
1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 ta
rihli Kanuna ek Kanun 
Umumi ihtiyaç; için hariçten getirilecek madeni su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Resmi alınmamasına dair Kanun 
Şirketlerin müruruzamana uğrayan kupon, tahvilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikali hak
kındaki Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri 
Sıcak ve soğuk maden sularının istisnası ile kaplıcalar tesisatı hakkındaki 10 Haziran 1926 tarih ve 
927 sayılı Kanuna müzeyyel Kanun 

1. V. H. 
Kanun 

» 
» 
» 
s> 
» 
» 

Kararı 9 
8 

28 , 
28 . 
2 . 
4 . 
21 . 
21 . 

. 1 

. 5 

. 5 , 

. 5 . 
, 6 . 
6 . 
6 . 
6 . 

. 1934 

. 1934 

. 1934 
, 1934 
. 1934 
1934 
1934 
1934 

2/10 
2424 

2455 
2460 
2490 
2499 
2510 
2526 

1934 yılına ait mevzuat 

Maden kömürleri hakkında 
30 Mart 1931 tarihinde Cenevre'de imzalanan ecnebi otomobil arabalarının tabi olacakları mükellefi
yet hakkındaki mukavelenamenin tasdikine dair Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkında Kanun 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
Türidye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen Ticari itilâfın kabul ve tasdikine dair Kanun 
İskân Kanunu 

2526 Nebat ve hayvanlarla mahsulâtın muayene ve temizleme işleri için kurulacak fennî müesseseler hak
kındaki Kanunun üçüncü maddesi 



— C/6 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

Tarihi Numarası ö z e t i 

30 . 6 . 1934 

5 . 7 . 1934 

2548 ('eza evleri ile mahkeme binaları inşaatı karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirile
cek yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun 1 nci ve değişik 2 ve 3 ncü maddeleri 

2582 Merinos koyunları yetiştirilmesi ve ıslah edilmiş pnrnuk tohumu üretilmesi hakkındaki Kamınım 6 neı 
maddesi 

3 . 6 . 1935 

» 
» 
» 

Nizamı ame 
Kanun 

;.) 
10 , 
.14 . 

5 
13 

. () . 

. 6 . 

. 6 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

.1935 
1935 
1935 

1935 
1935 

1935 yılına ait mevzuat 

2756 2499 sayılı Kamımla kabul edjülen Bulgar Ticaret Mukavelesinin 1 numaralı Cetvelinde yapıkrn de 
ğişiklik hakkında Kanun 

27(52 N'nki!"]iv Kanununun 13 ve 32 nci maddesi 
2777 Siyasal Bilgiler Okulu hakkındaki Kanun 
2809 Sıcak ve soğuk maıden sularının istismarı ile kaplıcalar tesisi hakkındaki Kanuna ek Kanunun bi 

rinci maddesi 
2/3642 Kadastro ve Tapu Tahriri Nizamnamesinin 25 nci maddesinin son fıkrası ve 48 nci maddesi 

2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının a İT m a. ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 

Kanun 
Talimatname 
Nizamname 
Kanun 

» 

20 
19 
17 
31 
11 

. 4 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1 2 . 

193(5 
1936 
1936 
1936 
1936 

1936 yılma ait mevzuat 

2950 Vakıf mallanılın, taksitle satılıması ve kiraya, verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi 
2/4858 867 numaralı Kanun ve ek kanunlarla kurulan müessese ve çiftliklerin idare şekli hakkında 

Yakd'lar Kanunun 52 nci maddesi 
3058 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanıma ek Kanım 
3078 Tuz Kanununun 15 - 22 nci maddeleri 

10 . 2 . 1937 
5 . 5 . 1937 

1937 yılma ait mevzuat 

3122 Öğretici ve teknik filimler hakkında Kanım 
3167 Kara Avcılığı Kanunu 



— C/7 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Nizamname 
Kanun 

Tarihi Numarası 

2 . 6 . 1937 
9 . 6 . 1937 

24 .12 . 1937 
27 .12 . 1937 

T. B. M. M. K. 29 . 1 2 . 1937 

ö z e t i 

2/6738 Orman Nizamnamesi 
3224 Maarif Vekâleti Prevantoryumu ve Sanatoryumu hakkındaki Kanunun ikinci maddesi 
3290 Devlet hesaplarında liranın esas ittihaz edilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi 
3293 Sınai müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan ecnebi memurlara mukabil Türk memur ve mü

tehassıs yetiştirilmesi hakkındaki Kanunun birinci maddesi 
1023 Tapu Kanununun muvakkat maddesi hakkında 

Kanun 

» 
» 

I. V. H. 
Kanun 

» 
» 
» 

Kamın 
» 

Kararı 

Nizamname 

28 . 

21 , 
11 

30 . 
3 

15 . 
22 . 
28 . 

28 
28 . 

9 . 

. 3 

. 3 , 

. 4 

. 4 , 

. 6 

. 6 , 
6 . 
6 . 

. 6 
6 . 

, 8 . 

. 1938 

. 1938 

. 1938 

, 1938 
. 1938 
1938 
1938 
1938 

. 1938 
1938 

, 1938 

3339 

3340 
3359 

2/8673 
3423 
3456 
3478 
3520 

3524 
3526 

2/9634 

1938 yılma ait mevzuat 

Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasililcri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun 
Müzelerle ören yerlerini ziyaret edeceklerden alınacak ücretler Kanunun 1 ve 2 nei maddeleri 
Üsküdar ve Kadıköy Türk Anonim Su Şirketi imtiyazı ile tesisatının satmalmmasma dair muka
velenin tasdiki hakkındaki Kanun 
Camdan fennî cihazlar hakkında 
Maarif Vekaletine bağlı Ertik Okulları mütedavil sermayesi hakkındaki 8 nci maddesi 
Noter Kanununun değişik 65 nei maddesi 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanun 
Terbiyevi mahiyeti haiz filimlerin Milletlerarasında intişarını kolaylaştırmak için 11 . 10 . 1933 
tarihinde Cenevre'de akdolunan Beynelmilel Mukaveleye iltihaka dair Kanun 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkında Kanun 
Kayseri ve Eskişehir Tayyare Fabrikalarına mütedavil sermaye verilmesi hakkındaki Kanunun 
4 ve 5 nci maddeleri 
Orman Umum Müdürlüğü memurlarının göreceği işlere dair Nizamname 

I. V. H. Karan 13 . 1 . 1939 
Kanun 18 . 1 . 1939 

1939 yılma ait mevzuat 

2/10258 Çiçekler hakkında 
3563 Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların çiftçiye satılması hakkındaki Kanunun 2 nei 

maddesi 



C/8 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 
» 
> 

» 
» 
» 

Kararname 

Kanun 

Tarihi 

26 . 1 . 1939 

27 . 1 . 1939 
27 . 5 . 1939 
5 . 7 . 1939 

5 . 7 . 1939 
5 . 7 . 1939 
7 . 7 . 1939 
24 .11. 1939 

27 .12. 1939 

Numarası 

3577 

3590 
3614 
3667 

3670 
3678 
3704 

2/12374 

3757 

ö z e t i 

Devlet kitapları mütedavil sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 
Kanun 
Damga Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkındaki Kanımı 
Ticaret Vekâleti teşkilâtı Kanununun 19 nen maddesi 
2510 sayılı İskân Kanununun 12 nci maddesini kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddelerine 
birer fıkra ekliyen Kanun 
Millî Piyango teşkiline dair Kanunun 10 ve 11 nci maddeleri 
Türkiye - isveç Ticaret ve Seyrisefain muvacehe inde müzeyyel anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Köy eğitim kursları ile köy öğretmen okullarının idaresine dair Kanun 
3667 sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının sureti tatbikine ait Talimatnamenin hüküm
leri hakkında 
Ceza evleri ve mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara Ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki Kanunun bâzı hükümlerini değiştiren Kanun 

I. V. H. 
Kanun 

» 
» 

> 

» 
> 
» 

Kararı 8 
17 , 

27 . 
1 

17 . 

20 , 
10 . 
23 . 

. 1 

. 1 

3 , 
. 4 

, 5 . 

. 5 , 
7 . 
8 . 

. 1940 

. 1940 

. 1940 

. 1940 

. 1940 

. 1940 
1940 
1940 

1940 yılına ait mevzuat 

3 . 1 . 1940 3765 Damga Resmi Kanununun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine 
dair Kanun 

8 . 1 . 1940 2/12627 Mütehassıs memur yetiştirilmesi hakkındaki 3293 sayılı Kanuna müstenit Karar 
3777 Kaçakçılığın men'i ve takibi hakkındaki Kanunun 22 nci maddesini tadil eden Kanunun 1 nci mad

desi 
3788 Çay Kanunu 
3792 Havai münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağların resimlerden muaf tutulması hakkındaki Lond

ra'da imza edilen mukavelenin tasdikine dair Kanun 
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükelle

fiyeti mevzuuna alınmasına dair Kanun 
3829 Devlet Konservatuvarı hakkındaki Kanunun 6 nci maddesi 
3894 Denizde zapt ve müsadere Kanununun 79 ncu maddesi > 
3913 Vakıf Menba Sufları ile Orman Zeytinliklerin İşletilmesi hakkındaki Kanunun 3 ve 8 nci maddesi 



C/9 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin' 

dayanakları 
. A 

Çeşidi 

Nizamname 
Kanun 

Kamın 

» 

Tarihi Numarası ö z e t i 

24 .12 . 1940 
30 .12 . 1940 

5 . 6 . 1941 

1) . (i . 1941 
4 . 7 . 1941 

4 . 7 . 1941 

11 . 8 . 1941 
22 . 9 . 1941 

2/14931 Orman Nizamnamesine ek Nizamname 
3929 T. C. Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhîha Müessesesi teşkiline dair Kanunun 4 ve 5 nei maddeleri 

1941 yılına ait mevzuat 

3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul]erin satış bedellerinin sureti tahsili hakkındaki 3524 
saydı Kanuna ek Kanun. 

4062 İskân Kanununun 39 ncu maddesinin tadili baklanda Kanun '? 

4094 Hatay Ziraat Bankasının tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli zirai alacakların taksitlendi-
rilmcsi hakkındaki Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri 

4095 Uzunköprü - Sivilingrat arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hak
kında Kanun 

4109 Asker ailelerinden nmhtacolanlara yardım hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi 
4119 Kızılay Cemiyeti ve harb ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaade

siyle gelecek bu türlü sıhhi ve insani yardan heyetleri namına vürudedecek olan eşyanın Güm
rük Vergisinden muafiveline dair Kanun 

14 
20 
27 
27 
8 
17 

1942 
1942 
1942 
1942 
1942 
1942 

I. V. H. Kararı 1 . 8 . 1942 

1942 yılına ait mevzuat 

4166 Noter Kanununun bâzı maddelerini değiştiren Kanun 
4223 Çay İnhisarı Kanununun 3 ve 16 neı maddeleri 
4226 Fevkalâde zam Kanunu 
4426 Fevkalâde zam Kanununun Damga Resmine ilişkin hiUriimleri 
4250 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 9, 10, 14, 15 ve 20 nci maddeleri 
4268 Madenlerin arama ve işletilmesi hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin sıcak ve soğuk maden su

larına dair hükümleri 
2/18435 İnhisarlar İdaresinin bira, gazoz, soda, malt hulâsası, asitkarbonik ve kolonya yapıp satabileceği 

hakkında 



C/10 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

28 . 5 . 1943 

1943 yılma ait mevzuat 

4429 Kibrit ve çalonak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için muvak
kat bir idare kurulmasına dair Kanunun üçüncü maddesi 

14 . 7 . 1943 4466 Mamak, Gaz Maske Fabrikasının Millî Müdafaa Vekâletine devri hakkında Kamın 

Kanan 3 . 5 . 1944 

» 
» 
» 
» 

17 
17 . 
26 . 
15 . 

. 4 
, 5 . 
. 6 . 
9 . 

. 1944 
, 1944 
. 1944 
1944 

1944 yılma ait mevzuat 

4556 Kibrit ve çalonak inhisarı işletme imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletilmesi için muvakkat 
bir idarenin kurulması hakkındaki Kanuna ek Kanun 

4547 Artırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 57 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
4565 Fevkalâde zam Kanunu 
4006 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kanunu 
4668 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü fakültelerine paralı ve yatılı talebe alınmasına dair Kanunun 

1 nci maddesi 

t> 

» 
» 
» 

Kanun 

26 
15 
15 
ıo: 

• 27 

. 3 . 

. 6 . 

. 6 . 
; 7 . 
.12. 

1945 
, 1945 
1945 
J945 
1945 

1945 yılma ait mevzuat 

4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki Kanunun değişikliği 
4753 Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
4759 İller Bankası Kanunu 
4796 Mübadele ve tefviz işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki Kanun 
4816 Kibrit ve çakmak tekeli imtiyazına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna ek 

Kanun 

1946 yılma ait mevzuat 

13 . 5 . 1946 4885 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hava ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
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resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A 

Tarihi Numarası O z e t ı 

13 . 5 . 1946 4886 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Kır'allık Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 

'İH . 9 . 1946 5954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair Anlaşmanın 
onanması hakkında 

17 . 5 . 1946 4893 Şark halı ve kilimlcriyle benzerleri ve hayvan postları için kurulacak serbest yer hakkındaki Kanun 
20 . 5 . 1946 4897 Kibrit ve çakmadın Tekele geçişi, işletme idarelerinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine dair Ka

nunun 3 ncü maddesi 
29 . 5 . 1946 4911 Devlet Kâğıt ve Basın Genel Müdürlüğünün sermayesi hakkındaki Kanunun 5 nei maddesi 

1947 yıllına ait mevzuat 

19 . 2 . 1947 5015 i'iO milyon liralık madeni ufaklık para bastırılması hakkındaki Kanunun 9 ncu maddesi 
21 . 2 . 1947 5028 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Geçici Hükümeti arasında hava ulaştır

malarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
18 . 6 . 1947 5098 İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 

madde ve fıkralar ilâvesine dair Kanunun 2 nei maddesi 
1 8 . 6 . 1947 5110 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş

tırmalarına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
1 8 . 6 . 1947 5111 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair olan 

Anlaşmanın onanması hakkında 
18 . 6 . 1947 5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

1 . 9 . 1947 5123 T.C. Hükümeti ile A.B.D. Hükümetleri arasında 12 Temmuz 1947 tarihli Ankara'da imzalanan (Tür
kiye'ye yapılacak yardım) hakkındaki anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

1948 yılına ait mevzuat 

19 . 1 . 1948 5164 Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savunma ihtiyacı 
için sağlanacak maddelerin vergi muaflıkları hakkında Kanun 



— C/12 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r— "• 
Çeşidi 

Kanun 

» 

:» 

» 
> 
» 

Tarihi 

9 . 2 . 1948 

9 . 2 . 1948 

9 . 2 . 1948 

28 . fi . 1948 
1 . 7 . 1948 
8 . 7 . 1948 

Numarası 

5171 

5172 

5173 

5257 
5237 
5252 

8 . 7 . 1948 

8 . 7 . 1948 

24 . 1 2 . 1948 

5253 

5256 

5282 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Kırallık Hükümeti arasında hava ulaştırmala
rına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Kırallık Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşmanın onanması hakkında 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Belediye gelirleri Kanununun 2 nci maddesi 
Türkiye, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, Lüksemburg-, Nor
veç, İtalya, Holânda, Portekiz, Birleşik Kırallık, İsveç;, İsviçre hükürtıetleri ve Almanya'nın Fransa 
ve Birleşik Kırallık ve Amerika Birleşik Devletleri işgali altındaki mmtakalaır Başkomutanlığı ara
sında, imzalanan Avrupa. Dkononıik İşbirliği Sözleşmesi iie eklerinin onanması hakkında Kanım 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkında Kanun 
Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında 11.6.1948 tarihinde akdedilen 
Sözleşmenin onanmasına ve bâzı dövizlerin Hazine nam ve hesabına alınıp satılmasına ve muhafaza
sına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajam sıfatiyle hareket eden Bxport -
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair Kanun 

1949 yılına ait mevzuat 

7 . 2 . 1949 5321 Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük resimle
rinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

25 . 3 . 1949 5359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri ajanı sıfatiyle hareket eden Export -
Import Bankası arasında 2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kredi Anlaşmasının 
onanmasına dair olan 5282 sayılı Kanuna ek Kanun 



— C/13 — 

Vergililerin, 

r. 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» • 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

6 . 4 . 

10 . 1 . 

10 . 1 . 

12 . 1 2 . 

2 . 5 . 
2 . 5 . 
2 . 6 . 

8 . 6 . 
10 . 6 . 
16 . 6 . 

7 . 1 2 . 

, 1949 

. 1949 

. 1949 

1949 

. 1949 
1949 
1949 

1949 
1949 
1949 
1949 

gelirlerin 

Numarası 

5365 

5302 

5303 

5455 

5377 
5383 
5420 

5434 
5441 
5435 
5451 

ö z e t i 

Umumi ihtiyaç için hariçten getirilen madeni su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük Res
mi alınmasına dair 2268 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına 
dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı Hükümeti arasında hava ulaştırma
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Cumhuriyeti arasında hava ulaştırmasına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununa ek Kanun 
Gümrük Kanunu 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesi 
T.C. Emekli Sandığı Kanunu 
Devlet Tiyatrosu kuruluşu hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanunun 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

Kanun 18 
6 . 

11 . 
4 . 

10 . 

. 1 

. 2 . 

, 2 . 
. 3 , 

3 . 

. 1950 
, 1950 

, 1950 
. 1950 

1950 

5516 
5525 

5539 
5580 

5587 

1950 yılına ait mevzuat 

Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkında Kanun 
Türkiye ile İtalya arasında hava yolu ile yapılacak muntazam ulaştırmanın tesis ve işletilmesine 
dair Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 
Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesi 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 11 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından itlhal olunacak hububat ve unun Gümrük Vergisi ile Rıhtım 
Resminden muafiyeti hakkında Kanun 
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dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

.Kanım 15 . 3 . 1950 5591 Makimi ve Kimya Endüstrisi Kurumu Kanununun 10 nen maddesi 
» 15 . 3 . 1950 5598 Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kaimi edilen (Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyet

lerine dair Sözleşme) ye T. C. Hükümetinin katılması hakkındaki Kanun 
» 15 . 3 . 1950 5599 Avrupa Ekonomik İş liirliğine dâhil memleketler ve Amerika Birleşik Devletleriyle akdolunan 

anlaşmalar gereğince yurda ithal olunacak malların menşelerinin tesb.iti hakkında Kanım 
•> 23 . 3 . 1950 5625 Tapu Harçları Kanununa ek Kanun 

1. V. H. Kararı 24 . 3 . 1950 3/10966 Sıhhi müesseselerle tıbbi ve ispençiyari ve klinik müstahzarları yapan lâboratuvarlara ve eczanele
re verilecek saf ispirtoların satış fiyatı ve 3/.1702, 3/5348 sayılı kararların kaldırılması hakkında 

Kanım - 14 . 7 . 1950 5676 T. G. Hükümeti, ile -Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında akdedilen Kredi Anlaşma
ları hakkında Kanun -

» 15 . 7 . 1950 5682 Pasaport Kamımı 

1951 yılına ait mevzuat 

» 19 . 1 . 1951 5698 Göçmen ve nıültrciiere Türkiye Yardi m iiiriif.'iıe yapılacak nakdî bağışların Gelir ve Kurumlar 
vergileri matrahlarından indirilmesi, hakkında Kainin 

» 24 . 1 . 1951 5710 Damga .Resmi Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
.-» 26 . 3 . 1951 5756 Türkiye Hükümeti ile Mısır Hükümeti arasında bu iki ülke beyninde ve daha ötesinde tarifeli 

hava servisleri tesisi hakkında Anlaşmanın onanması, hakkında 
s> 28 . 2 . 195.1 5750 Avrupa Ekonomik-İş Birliği Sözleşmesi ve Marshall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edilen 

yardımlar karşılığı Türk liralarından l>ü!ç<\ye bıallfıku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şek
li hakkındaki Kamınım \ ve 2 nci maddeleri 

•p 24 . 5 . 1951 5764 Toprak Mahsulleri Ofisi taralından veya. namına, hariçten ithal olunacak hububat ve unlarla 
bunların naklinde kullanılacak çeşitli malzemenin Gümrük Vergisi ile "Mıhtım. Kesininden ve diğer 
vergi resim ve harçlardan muafiyeti h^kkied ı Kanın 

» 25 . f> . 1951 5772 Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 sayılı Kamımın değişikliği 
> 25 . 5 . 1951. 5775 Limanların inşa, tevsi, ıslah ve teçhizine dair Kanun 
» 28 , 5 , 1951 5779 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair Anlaş

manın onanması hakkında 

http://te
http://esb.it
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

8 . 6 . 1951 

27 . 6 . 1951 

29 . 6 . 1951 

29 . 6 . 1951 

9 . 7 . 1951 
1 . 8 . 1951 

9 . 8 . 1951 

8 . 8 . 1951 

5823 

5830 

1 
10 

10 

12 

12 

. 9 . 

.12. 

.-12. 

.11. 

.11. 

1951 
1951 

1951 

1951 

1951 

584-? 
5848 

5849 

5852 

5853 

ö z e t i 

5785 Eskişehir'de Vakıf Çifteler Çiftliği içinde işgal edilmiş yerler için ecrimisil aranmaması hakkında 
Kanun 

5798 Kör, sağır ve dilsizlere mahsus bâzı âlet ve cihazların Gümrük Resmi ile diğer vergi ve resimler
den muaflığı hakkında Kanun 

5800 Kadrodan çıkarılmış olan harb gemilerinin satılmasına dair Kanunun birinci maddesi 

5801 T. C. Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında, Akdeniz nnntakası hükümetlerine bâzı teknik yardımlar te
minine dair Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 

5807 Muhtaç çiftçilere ödüne tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanuna ek Kanun 
5822 Sağır, Dilsiz ve Körler Müessesesinin Millî Eğitim Bakanlığına devrine dair Kanun 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkında Kanun 

Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve 
müesseselerle münfesih derneklere aidolup siyasi partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla 
bu partiler tarafından genel menfaatler için yapılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iade
sine dair Kanunun 7 ve 8 nci maddeleri 
Denizcilik Bankası T. A. O. Kanununun 17, İD ve 36 nci maddeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
olan Anlaşma ile ekinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Şehin şahlık Hükümeti arasında kendi ülkeleri bey
ninde ve daha ötelerinde ticari hava servisleri tesisi için Anlaşma ile ekinin onanması hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri adına hareket eden Eeport-İmport 
Bnmkası arasında ak t edil en 36 milyon dolarlık kredi anlaşmasının onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan Ekonomik İş
birliği Anlaşmasını değiştiren protokolün onanmasına dair Kanun 
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dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A . 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 15 . 2 . 1952 

> 16 . 4 . 1952 
T. B. M. M. K. 16 . 4 . 1952 
Kanun 2 . 5 . 1952 

> 9 . 5 . 1952 
î. V. H. Karan 15 . 6 . 1952 

Kanun 18 . 6 . 1952 

» 18 . 6 . 1952 

» 20 . 6 . 1952 

» 28 . (5 . 1952 
î. V. H. Kararı 6 . 1 1 . 1952 

5881 

5917 
1796 
5922 
5928 

3/15070 

5963 

5964 

5977 

5982 
3/15890 

1952 yılma ait mevzuat 

Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında Ka
nunun 10 ncu maddesi 
Gayrimenkul e tecavüzün def i hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesi 
4225 sayılı Kanunun 2 nei maddesinin (B) fıkrasının yorumlanmasına mahal olmadığı hakkında 
Köy Enstitüleri Kanununun 5 nei maddesini değiştiren Kanun 
Noter Kanununun ek ve değişikliği 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispirtoların mahiyet bedeline 10 kuruş Tekel 
Resmi ilâvesi hakkında 
Bataklıkların kurutulması ve bundan elde edilecek topraklar hakkındaki 5516 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini değiştiren Kanunun 2 nei maddesinin (B) fıkrası 
Gümrük Kanununun 18 nei maddesi uyarınca Gümrük Resminden muaf olarak yurda giren eşyadan 
tekel maddesi olanlarının Tekel Resmi İle diğer vergi ve resimlerden muafiyetine dair Kanun 
Seyhan Barajının İ'inansmam iein Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile akdedilen Anlaşma 
ve eklerinin onanmasına dair Kanun 
Vakıflar Kanununun 27 nei maddesine 1 Fıkra eklenmesi hakkında Kanun 
Hususi teşebbüsler tarafından işletilecek tuzlalar hakkımla 

Kanun 29 . 

23 , 
22 . 
1 . 
i . 

. 1 . 

. ı . 

. 5 . 
7 . 
'i . 

, 1953 

, 1953 
, 1953 
1953 
195:5 

6021 

6031 
6086 
6002 
G093 

1953 yılma ait mevzuat 

6021 Bir Gümrük İşbirliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği incele
me Grııpuna mütaallik Protokolün onanmasına dair Kanunun 8 nei bölümü 
Türk - Alman Ticaret ve Ödeme Anlaşmaları ile eklerinin onanması hakkında Kanun 
Turizm Endüst tisini Teşvik. Kanunu 
Vakit! Zeytinlik, fidanlık, Nareııeiiye ve Mcyvabklaı in satış şekli hakkında Kanun 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair Kanu
nun 2 ve 4. ne il maddeleri 



C/17 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

1 

2 . 

3 . 

rari 

, 7 . 

. 7 . 

hi Numarası 

. 1953 6095 

. 1953 6114 

ö z e t i 

10 . 7 . 1953 6131 

10 
10 
15 

20 

25 

25 

21 
22 
20 
18 , 
21 
21 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 . 

.11. 

.12. 

.12, 
12. 

. 1953 
, 1953 
1953 

. 1953 

1953 

. 1953 

1953 
1953 
1953 
1953 
. 1953 
1953 

6132 
6133 
6152 

6179 

6180 

6182 

6183 
6186 

4/1862 
6200 
6202 
6209 

Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfrastrüktür programı gereğince Türkiye'de ya
pılacak inşa ve tesis işlerine dair Kanunun 4 ncü maddesi 
Türkiye Hükümeti ile Birleşik Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilâtı, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım temi
nine mütedair Anlaşma ve eklerinin onanması hakkında Kanuna merbut Anlaşmanın 3 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrası 

Erzincan'da yapılacak meskenler hakkındaki 5594 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 1 nci maddesi 
At yarışları hakkındaki Kanımun 3 ncü maddesi 
Çay Kanununa ek Kanun 

Müzelerle ören yerlerini ziyaret edenlerden alınacak ücret hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştiril m esi h akkı nd aki Kanun 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin (B) fıkrasının değiş-
tirilmesine dair Kanun 
Devlet daireleri tarafından Gümrük Vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal edilip tahsis yerle
rinde kullanıldıktan sonra satılacak eşyanın Gümrük Vergi ve Resmine tabi tutulmıyaeağma dair 
Kanun 
Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair Kanun 
Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Kuruluş Kanununun geçici 8 nci maddesi 
Oyun kâğıtlarının perakende satış fiyatı hakkında 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Kanunu 
Avukatlar Yardımlaşma Kanununun 3 ncü maddesinin 4 ncü fıkrası 
Serbest Meslek Bölge Kanununun 6 ve 11 nci maddeleri 



C/18 — 

esimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Numarası ö z e t i 

i 3 
27 
1 0 . 
15 . 
26 , 

3 . 
3 . 

7 , 
7 . 
9 , 

. ! . 

. 1 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 3 . 

o 
. o , . 3 . 
. 3 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

, 1954 
. 1954 

. 1954 

. 1954 

. 1954 

6219 
6237 
6245 
6266 
6290 

6309 
6310 

6326 
6327 
6339 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

6351 

6352 

6353 

6955 

6367 

1954 yılma ait mevzuat 

Türkiye Yakı t la r Bankası T. A. O. lığı Kanununun i! ve 9 nen maddesi 
L imanlar inşaat ı hakk ındak i K a n u n u n 5 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
Harc ı r ah K a n u n u n u n G0 nci maddesi 
K a n banka la r ı ve k a n nakil merkezleri döner sermayeci Kanılını 
Gümrük K a n u n u n u n bâzı maddeler inin değiştirilmesine ve 1499 sayılı Güınıük Tarife K a n u n u 
ile ek ve tadil lerinin kaldırı lmasına dair Kanun 
Maden K a n u n u n u n 19, 1.13, 116, .133, 145 ve i50 nci maddeler i 
İzmir Sa rdaş la ve müştemilât ının İzmir Belediyesinin yapacağı binalar la mübadelesi hakk ındak i 
K a n u n u n 3 ncü maddesi 
Pe t ro l Kanununun 23, 56, 69, 78, 79, 95, 96, 97 ve .109 ucu maddeler i 
Türkiye Pet ro l ler i Anonim Ortakl ığı K a n u n u n u n 6 ve 9 ncu maddeler i 
İs tanbul 'da Eminönü 'ndc kâin 405 ada 18 parsel numaral ı Hazineye ai t binanın Emlâk Kred i 
Bankasına sat ı lmasına ve bankaca yapt ı r ı lacak binaya Hazinenin de iş t i rakine mezuniyet veril
mesine dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeler i 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Yugoslavya JhVdonıfir iîaik ( 'unıkuriyeii Hükümeti arasında, hava 
idaş ı i rmalar ına dair anlaşmanın tasdiki hakk ında 
T. C. Hükümet i ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümet i aras ında münak i t 4 Temmuz 1948 ta
rihli muaddel Ekonomik ve İş Birliği Anlaşmasını tadı l eden Anlaşmanın tasdikine dair Kanun 
Türk iye Cumhuriyet i ile «Amerika Birleşik Devletleri Müşterek Güvenlik İdaresi» namına hare
ket eden «Expor t - Impor t Bank Of YVashinp^on» aras ında imzalanan (11,2) milyon dolar l ık Kred i 
Anlaşması ve ekinin onanması hakk ında Kanun 

Türkiye Cumhuriyet i ile Amer ika Birleşik. Devletleri arasında, imzalanan İktisadi İşbirl iği An
laşmasında bâzı tadil ler yapan 16 Ağustos 1951 lari l ıü Anlaşımanm tasdiki hakkında Kanun 
Torquay Pro tokoluna ilişik Türk iye taviz listesinin 134 numara l ı pozisyonunda yapı lan tadi l in 
onanması hakk ında K a n u n 

Birleşmiş Milletler, Mil let lerarası Çocuklara Âc : ! Yandım Konu ile akdedilen Teknik Yardim An
laşmasının tasdikine dai r K a n u n a ele Anlaşmanın 6 nci maddesi 



— C/19 — 

Vergilerin, resimlerin ve başlka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

10 . 3 . 1954 

Numarası 

6369 

6370 

6371 

» 10 . 3 . 1954 6377 
» 11 . 3 . 1954. 6392 

» 22 . 3 . 1954 6400 

t. V. II. Kararı 10 . 4 . 1954 4/2846 

Kararname 25 . 4 . 1954 4/2927 

t V. II. Kararı 10 . 4 . 1954 4/2847 
Kanun 2 . 7 . 1954 6426 

» 7 . 7 . 1954 . 6427 

Kararname 

Kanun 

8 . 7 . 1954 6433 

11 . 8 . 1054 4/3(589 

ö z e t ı 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin meriyet müddetinin uzatılmasına 
mütedair Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında münakit Eko
nomik işbirliği Anlaşmasını tadil eden 8 Ocak 1952 tarihli Anlaşmanın onanmasına dair Kanun 
Marshall Plânı (Avrupa Kalkınma Programı) çerçevesi dâhilinde elde edilecek yardımların bütçe 
ve Hazine hesaplarına intikal şekline dair 5582 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 
5676 sayılı Kanunla tasdik edilen Kredi Anlaşmasına ek Anlaşmalım tasdikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli listelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişmelere mütaallik ikinci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Devlet Malzeme Ofisi kurulması hakkında Kanun 

Maden Kanununun 145 nci maddesine müsteniden madenlerde çalıştırılan ecnebiler için alınacak 
mütehassıs yetiştirme ücreti hakkında 
Off Clıore siparişleri için Maldna ve Kimya Endüstirisine verilen saf ispirtolarına satış maliyetine 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında 
Maden Kanununun 115 nci maddesi gereğince madenlerden alınacak Devlet hakkına dair 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasında vergi muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşmenin tatbikine mütaallik Anlaşmanın tasdi
kine dair Kanun 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kanununun 2 madde ve bu kanunun 13 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesine dair Kanun 
Mükerrer sigorta inhisarının beş sene müddetle Millî Reasürans T.A. Şirketince işletilmesi hakkında 

1955 yılına ait mevzuat 

7 . 1 . 1955 6449 Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif nomanklâtürüne ve gümrük kıymetine mütedair mukavelename
lerin tasdiki hakkında Kanun 

9 . 2 . 1955 6462 Kadrodan çıkarılmış olan 16 harb gemisinin satılması hakkında Kanun 



— C/20 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi 

25 . 2 . 1955 
10 . 3 . 1955 

Numarası 

4/4502 
6375 

1955 

30 . 3 . 1955 

6528 

6529 

» 

Talimatname 
Kanun 

» 

» 

» 

» 

13 , 

20 . 

22 . 
27 

2 . 

o 

9 , 

9 

. 4 . 

4 . 

, 4 . 
. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 

, 1955 

i 955 

, 1955 
. 1955 

, 1955 

1955 

. 1955 

. 1955 

6536 

6551 

6542 

6548 

6549 

6552 

6553 

ö z e t i 

Hastaneler Talimatnamesi 
«Kuzey - Atlantik An di aşmasına Taraf Devletler arasında kuvvetlerinin statüsüne dair Sözleşme» 
nin ve Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline mütedair, 
4.4.1952 tarihli kararı ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos ]952 tarihli Kararının ve Kuzey - Atlan
tik Andlaşması Teşkilâtının, millî temsilcilerinin ve Milletlerarası Personelin Statülerine dair Sözleş
menin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline müte
dair, 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması» mucibince kurulmuş Milletler
arası Askerî Karargâhların Statüsüne dair Protokolün, kaibulünc dair Kanun 
(iümrük Tarifeleri ve Ticaret Ocne.1 Anlaşmasına ekli üstelerin metinlerinde yapılan düzeltme ve 
değişikliklere mütaallik üçüncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından veya nam ve hesabına hariçten ithal olunacak hububat ve un
larla bunların naklinde kullanılacak her nevi malzemenin İthal Vergisi ile resim ve harçlardan muaf 
tutulması hakkında Kanun 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair 
Kanun 
Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Kanunun 8 ve 9 
ucu maddeleri 

Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye muamelâtına ait 
Zâibitan ve askerî memurların maasatı hakkındaki Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
00 milyon liraılık umdeni ufaklık para basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
tadiline dair Kanun 
<rümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd taraflarından bâzıları ile Japonya arasındaki 
i icarı münasobctlcri düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
İspirto vo ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesine dair Kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı Kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun 



— C/21 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi 

13 . 5 . 1955 

13 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 
18 . 5 . 1955 

20 . 5 . 1955 

Numarası 

20 

20 

20 , 

20 

20 

20 . 

21 . 

21 . 

27 . 

. 5 

. 5 

. 5 , 

. 5 

. 5 

5 . 

5 . 

5 . 

5 . 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1955 

1955 

1955 

1955 

1955 

6585 

6593 

6600 

6603 

6606 

6619 

6624 

6625 

6570 

Ö z e t i 

6558 6326 sayılı Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında 
Kanun 

6562 D.D.T. mütedavil sermayesi Kanunu 
6566 Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
6570 Gayrimenkul kiraları hakkında Kanun 
6571 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve bu kanuna yeni 

maddeler ilâvesine dair Kanun 
6572 Muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de

ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere 
tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanunun 9 neu maddesi 

6585 5397 sayılı Kanunla istanbul Konservatuvarma tahsis edilmiş olan natamam binanın Hazinece inşa
sının tamamlanmasına dair Kanunun 3 ncü maddesi . 
Eendbi Devletlere Ankara'da sefarathane ve konsoloshane inşa etmek üzere meccanin arsa tahsisi 
hakkındaki Kanunun 2 nci maddesi 
Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 1118 sayılı Kanunun 4584 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 41 ve 43 ncü maddelerine fıkralar ilâvesine, muaddel 
45 nci maddesinin tadiline ve 55 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanunun 1 nci maddesi 
2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4852 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili hakkın
da Kanun 

Ankara Anlaşması Daimî Sekreterliği memurlarının Diplomatik Statüsüne mütedair Protokolün tas
dikine dair Kanun 

6624 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşmasma ekli listelerin metinlerinde düzeltme ve değişiklik 
yapılmasına mütaallik 1 nci Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Hükümeti ile A.B.D. arasında 12.7.1947 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye'ye yapıla
cak yardım hakkında Anlaşma) nın onanmasına dair 1.9.1947 tarih ve 5123 numaralı Kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra ile ayrıca geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 

6570 Gayrimenkul kiralan hakkında Kanun 



— C/22 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t h v 
Çeşidi 

Kararname 

Talimatname 

Anlaşma 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

30 . 5 . 1950 

3 . 8 . 1955 

1 . 9 . 1955 
14 .10 . 1955 

26 .12 . 1955 

30 . 1 . 3956 

1 . 2 . 1956 

6 . 2 . 1956 

4/5500 Ütü ve çamaşır maikinalarınm iktisat ve Ticaret Vekâletinin müsaadesine bağlanması hakkında 
Kararname 

— 6562 sayılı D.D.T. mütedavil sermayesi Kanununun' 5 nci maddesine göre hazırlanan Talimatname
nin 6 ncı maddesi 

195 Hastaneler ve rehabilitasyon müesseseleri mütedavil sermayesi Talimatnamesi 
— Türk ve Yunan resmî makamlarının ve tebaasının imhalarının tasdikinden alınacak hare miktarının 

tesbiti hakkında Anlaşma 
6632 Londra'da imzalanan «Milletlerarası Kalay Anlaşmasının» tasdiki hakkında Kanun 

6652 

6653 

6659 

Tebliğ 
Kanun 

Kanun 

* 

20 
24 . 

28 . 

28 . 

. 2 
, 2 . 

, 2 . 

2 . 

. 1956 
, 1956 

, 1956 

1956 

6666 

6685 

6688 

1956 yılına ait mevzuat 

Tescil cdilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki Kanunun hare 
ve resim muaflığı hakkındaki 6 ncı maddesi 
Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvivend'iler ve Ticaret Anlaşmaları akdi ve bunların 
şümulüne giren maddelerin Gümrük Resminde derişiklik yapılması ve Anlaşmaya yanaşmıyan dev
letler muvaredatma karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
Kanun 
3339 sayılı Kanunun meriyet müddetinin 1960 malî yılı sonuna kadar uzatılması hakkında Kanun, 
Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek madenî su boruları ile aksam ve teferruatından Gümrük 
Resmi alınmasına dair 2268 sayılı Kanunun 5365 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına ve mezkûr kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle akdedilen Teknik Yardım. Anlaşması ile bu Anlaşmaya 
ait iki mektubun tasdikine dair Kanun 
6 - 7 Eylül hâdiselerinden zarar görenlere yapılacak yardımların vergi muafiyeti ve bu zararlar 
dolayısiyle 5432 sayılı Kanunun 260 ve 299 ncu maddelerinin tatbiki hakkında Kanun 
6309 sayılı Maden Kanununun 156 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 



0/23 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, , A 

Çeşidi Tarihi Numarası 

I. V. H. Karar: 

» 

Kanun 

» 

» 
» 

Talimatname 

Kanun 

» 

» 
» 

» 
;• 

> 

L 9 

12 

22 

22 

29 
7 . 
10 , 

9 . 

l.'J . 

11 . 
13 . 
13 . 
16 . 

27 . 

. 5 

. 9 

. 6 

. 6 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

, 7 . 

7 . 

7 . 
7 . 
7 . 
7 . 

. 8 . 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

. 1956 

1956 

195G 

1956 
1956 
1956 
1956 

1956 

4/7380 

4/7416 

6746 

6747 

6764 
6788 
— 

6792 

6798 

6797 
6802 
6804 
6815 

6820 

ö z e t i 

Tescil edilnıiyen birleşmelerle bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki 6652 sayılı 
K anıınun tatbik şeklini gösterir Talimatnamenin 21 nci maddesi 
Eefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince umumi sağlıkla ilgili olmıyan ve bir ücret karşı
lığında yapılan muayene, tahlil ve tetkikler için hazırlanan fiyat listesi hakkında 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek munzam tâvizler Protokolünün 30 Haziran 1936 
tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında Kanun 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yıl hırında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun 
Şeker Kanununun 4 ncü maddesi ve aynı kanunun 9 ve 10 ncu maddelerine göre alman Şeker 
İstihlâk Vergisi hakkında Kanun 
50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında Kanun 
İmar Kanununun 31 nci maddesi 
Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir işçilik görmek üzere muvakkaten ithal 
edilecek eşya hakkında Talimatname 
Damızlığa elverişli hayvanların ithal ve Gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden muaf tutu
lacağı hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti arasında hava servislerine ait Anlaşma
nın tasdiki hakkında 
160 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkında Kanun 
Gider Vergileri Kanunu ( 

îç istikraz akdi hakkında Kanun 
Sınır, kıyı ve kara sularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın meni ve takibi işlerinin Dahi
liye Vekâletine devri hakkında Kanun 
16 Haziran 1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan «Turizm, ticari karayolu taşıtlarına ve ka
rayolu ile milletlerarası eşya nakliyatına mütaallik Milletlerarası Gümrük Sözleşme projelerinin 
geçici olarak tatbikine dair Anlaşma» v0 «ek Protokol» «Turizm hakkında Milletlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projesi»1 ile «İmza Protokolü ve eklerine» iltihakımız hakkında Kanun 



C/24 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

1 

27 

27 

29 

31 
31 
1 

1 

Tarihi 

. 8 

. 8 . 

. 8 , 

. 8 . 

. 8 . 

. 9 , 

. 9 . 

. 1956 

, 1956 

. 1956 

, 1956 
1956 

. 1956 

. 1956 

Numarası 

6822 

6827 

6829 

6830 
6831 
6846 

6849 

I. V. H. Kararı 24 . 9 . 1956 4/8029 

Talimatname 11 . 1 0 . 1956 
L V. H. Karan 24 . 1 1 . 1956 

Kanun 5 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

28 . 1 2 . 1956 

4/8390 

6860 

6877 

6878 

ö z e t i 

16 Şubat 1952 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Türk - Alman Ticaret Anlaşmasının O, sayılı 
Protokolüne merbut Gümrük Tâviz Listesinin tadili hakkındaki 11 Haziran 1955 tarihli Protoko
lün tasdikine dair Kanun 
7 Kasım 1952 tarihinde Cenevre'de tanzim olunan ticari numuneler ve reklâm malzemesinin itha
linin kolaylaştırılmasına mütedair Milletlerarası Sözleşmenin tasdiki hakkında Kanun 
Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bu Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
İstimlâk Kanunu 
Orman Kanunu 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan Kanunun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna e'k bir madde ilâvesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Dış Muameleler idaresi namına 
hareket eden Expor - İmport Bank Of Washington arasında imzalanan 20 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Kararın 58 ve 59 neu maddelerinin tadili
ne dair olan kararı meriyete koyan Karar 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince pazarlıkla yapılacak orman emvali satışlarına ait Talimatname 
Türkiye ile Iran arasında Ticaret Anlaşması, Ödeme Protokolü, zabıtname ve eklerinin tasvibi 
hakkında Karar 
T. C. Hükümeti ile Avrupa'daki Müttefik Kuvvetleri Yüksek Kumandam arasında, Avrupa Müt
tefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına tabi bulunan müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde 
tesisine ve faaliyetine tatbik olunacak hususi şeraite mütedair Anlaşma ve ekinin tasdiki hakkında 
Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında akdedilen Ticaret ve Tediye Protokolü ile ek
lerinin tasdikine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Modüs Vi-
vendi ile Ticaret Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 



— C/25 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

28 .12 . 1956 

ö z e t i 

6879 Avrupa Para Anlaşması ve Avrupa Para Anlaşmasının muvakkat tatbik Protokolünün tasdikine 
dair Kanun 

» 

» 

» 

» 

» 

1 V. 11. Kararı 
Kararname 
Katımı 

» 

Kanım 

» 

16 

30 

30 . 

30 . 

31 

2 . 
25 . 
28 . 
19 . 

6 . 

6 . 

1 

1 

1 

-t 
JL 

1 

2 
2 
2 
4 . 

5 

5 . 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

. 1957 

1957 

1957 
1957 
1957 
1957 

1957 

1957 

6883 

6893 

6894 

6897 

6899 

4/8607 
4/8733 
6934 
6952 

6957 

6959 

1957 yılına ait mevzuat 

Off - Shore tedarik programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle imzalanan Anlaş
ma ile eklerinin tasdiki hakkında Kanun 
Islahı Hayvanat Kanununun 31 nci maddesinin tadiline ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair Kanun 
Sınai mülkiyetin himayesine mahsus 20 Mart 1883 tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesiyle tica
ret eşyası üzerinden sahte mahreç işaretlerinin men'i hakkındaki 14 Nisan 1891 tarihli Madrit 
İtilâfnamesinin, 2 Haziran 1934 tarihli Londra tadillerinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük tarifelerindeki eşya tasnif, nomanklâtürüne mütedair 15 . 12 . 1950 tarihli Brüksel Mu
kavelenamesine ait 1 . 7 . 1955 tarihinde Brüksel'de imza edilen tashih Protokolünün tasdiki hak
kında Kanun 

21 Nisan 1956 tarihli Türk - Alman muhtelif komisyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 
16 Şubat 1952 tarihli Türk - Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili protokollerin ve ili-
siklerinin tasdikli hakkında Kanun 
Türk Parası kıymetini koruma Kararı 
6309 sayılı Maden Kanununun 115 - 118 nci maddelerine istinaden İcra Vekilleri Heyeti Kararı 
Damga Resmi Kanununa ek Kanun 
Hariçten satmalman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın Gümrük Resminden istisnası hakkındaki 3339 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli listelerin meriyet müddetinin uza
tılmasına mütedair 10 Mart 1955 tarihli Beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının ekleriyle bu Anlaşmaya bağlı listelerin metinle
rinde yapılan düzeltme ve değişikliklere mütaallik 4 ncü Protokolün tasdiki hakkında Kanun 



C/26 

Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

Talimatname 
Kanun 

Tarihi 

6 . 5 . 1957 

Numarası 

6962 

ö z e t i 

15 . 5 . 1957 6968 
15 . 5 . 1957 6969 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye Taviz Lis
tesinin 6290 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetveline intibakına dair Kanun 
Zirai mücadele ve zirai karantina Kanunu 
5436 sayılı Kanuna müsteniden Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında akdedilen Anlaşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin muafiyeti hak
kında Kanun 

15 . 5 . 1957 6970 

24 . 5 . 1957 6977 

29 . 5 . 1957 6987 

2 . 6 . 1957 7000 
11 . 6 . 1957 4/9123 
14 . 6 . 1957 7005 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair Anlaşmanın tas
diki hakkında 
Madenlerin aranması ve işletilmesi hakkındaki 4268 sayılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilme
sine dair Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkındaki Kanunun (4) ncü maddesi 
At yarışları hakkındaki 6183 sayılı Kanuna ek Kanun 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesinin sureti tatbiki hakkındaki Talimatname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden «Export - Im-
port Bank Of Washington» arasında 20 Mart 1956 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık Kredi 
Anlaşması ve ekinin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ek 23 Mayıs 1956 tarihli 6 ncı munzam tavizler 
Protokolünün tasdiklim' dair Kanun 
Taviz listelerinin mecburi tatbik sürelerine ait XXVII nci maddesinin tadil edildiğine ve tadile 
mütedair Protokolün tasdikine dair Kanım 
Türkiye ile Iran arasında imzalanan Ticaret Anlağnuısı, ödeme Protokolü, Zabıtname ve eki pro
tokollerin tasdiki hakkında Kanun 

I. V. H. Kararı 27 . 7 . 1957 4/9259 Petrol Nizamnamesinin bâzı madde ve fıkralarının tadiline ve bu Nizamnameye bâzı madde ve fıkra
ların ilâvesine dair Nizamnameyi meriyete koyan t. V. H. Kararı 
Belediye Gelirleri Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kamın 
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyeti ve kaçakçılığın men ve takibi işlerinin Dahiliye 
Vekâletine devrine dair 6815 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde değişildik yapdması hakkında 
Kanun 

14 . 6 . 1957 7013 

Kanun 

14 . 6 . 1957 7014 

17 . 6 . 1957 7025 

10 . 9 . 1957 7045 
10 . 9 . 1957 7046 



— C/27 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası ö z e t i 

10 . 9 . 1957 

11 . 6 . 1957 

26 . 2 . 1958 

Kararname 11 . 3 . 1958 

Kanun 

Talimatname 

Kanun 
» 

» 

» 

24 

6 , 

9 , 
25 , 

25 . 

14 . 

. 3 

. 4 . 

. 6 , 

. 6 , 

6 . 

8 . 

. 1958 

. 1958 

. 1958 
, 1958 

, 1958 

1958 

Kararname 18 . 2 . 1959 

7050 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında akdedilen, Yugoslavya'da 
devletlcgtirilen Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine mütaallik Anlaşmanın tasdiki hakkında 
Kanun 

7054 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanuna ek Kanun 

1958 yılına ait mevzuat 

7090 Karayolları yapımı için girişilecek gelecek yıllara sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih
racına yetki verilmesi hakkında Kanun 

4/10033 İmtiyazlı arama ve işletme ruhsatnameli sahalarda Maden Kanununun 57 nci maddesine müsteniden 
istihsal faaliyetinde bulunulan sahalardan imrar edilecek muhtelif cins maden cevherlerinin imra-
ratı üzerinden 1.3.1958 tarihinden 28.2.1959 tarihine kadar ilişik listede gösterilen «Devlet hakkı» 
alınması hakkında Kararname 

7106 T.C. Hükümeti ile Mısır Cumhuriyeti arasında münakit 15 Ağustos 1953 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasına ek olarak 18 Temmuz 1957 tarihinde Kahire'de teati edilen mektupların tasdiki hak
kında Kanun 

— Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi îşVtme İktisadı ve Muhasebe Enstiitüsü Talimatna
mesinin 16 nci maddesi 

7126 Sivil Müdafaa Kanunu 
7154 Pasaport Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 6770 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair 

Kanun 
7156 6632 sayılı Kanunla tasdik edilmiş olan Milletlerarası Kalay Anlaşmasının 4 ncü maddesinin Millet

lerarası Kalay Konseyine ve personeline tanınan vergi muafiyetine mütaallik 22 nci fıkrasının kal
dırılarak yerine 2 fıkra ikamesi hakkındaki mezkûr Konsey Kararının tasdikine dair Kanun 

7163 Türkiye ve Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü Teşkilât Kanunu 

1959 yılma ait mevzuat 
4/11330 Arama ve işletme ruhsatnamelerini ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne 

tabi muhtelif cins madenlerden 1.3.1959 tarihinden 29.2.1960 tarihine kadar alınacak Devlet hakkı 
nisbetlerinin tâyini hakkında Kararname 



— C/28 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ ' • • • • ' • -

Çeşidi 

Kanun 
» 

» 
Tebliğ 

î . V, H. 
Kanun 

» 

>y 

» 

» 

Kararı 

ı 

19 
28 

3 
16 

5 
9 

21 

24 

25 

26 

Tarihi 

. 2 . 

. 2 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 5 . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 

. 1959 
1959 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

. 1959 

Numarası 

7201 
7240 

7256 
— 

4/11410 
7258 
7263 

5395 

7269 

7280 

nun 

» 
» 

» 

26 

27 . 
o 

t ) 

. 5 

5 . 
. 6 , 

. (i 

. 1959 

1959 
. 1959 

. 1959 

7287 

7307 
7309 

7315 

ö z e t i 

Tebligat Kanunu 
150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun 7 nei maddesi
nin son fıkrasının tadili hakkında Kanun 
Türkiye Atom Enerjisi programının tatbik seldi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 

Sivil Müdafaa Fonu Nizamnamesi 
Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkında Kanun 
Noterlik Kanununun 71 nei maddesinin tadili ve 73 ncü maddesi ile 4782 ve 5235 sayılı kanunların 
geçici maddelerinin ilgası hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Hükümeti arasında hava ulaştırmalarına dair 
akit ve imza edilmiş olan geçici Anlaşmanın onanması hakkında 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair Kanun 

Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletle]' Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin anasöz-
leşmeleri Avrupa Ekonomik İşbirliği Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birle
şik Devletleri arasında münakit ekonomik İşbirliği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Hü
kümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair anlaşma, andlaşma ve sözleşmelerin icapların
dan olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket edecek müesseseler ile kredi, 
yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının Fransızca metnine mütedair tashih Protokolü
nün tasdiki hakkında Kanun 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu 
Ceza evleriyle mahkeme binaları inşası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettiri
lecek yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanunu
nun 1 nei kısmı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında münakit 12 . 6 . 1956 tarihli Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 



— C/29 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanın 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7316 

7318 

7319 

7320 

7822 

3 
o 

3 . 

3 . 

. 6 

, 6 . 

, 6 . 

, 6 . 

. 1959 

. 1959 

, 1959 

. 1959 

7323 

7324 

7325 

7326 

Ö z e t i 

Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan Kanunu
nun 1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya ek 25 Ocaik 1957 tarihli Anlaş
manın tasdiki hakkında Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri namına hareket eden Export - İm-
port Bank Of Washington arasında 28 Nisan 1957 tarihinde imzalanan 25 milyon dolarlık 
Kıedi. Anlaşmasının ve İm mevzuda teati edilen mektupların tasdiki hakkında Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkında muaddel Amerikan Kanununun 
1 nci kısmı hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında münakit 12 Kasım 1956 tarihli Anlaşmaya müsteniden 20 Ocak 1958 tarihinde 
akdedilen Anlaşmanın tasdiki hakkında Kanun 
T. 0. Hükümetiyle Federal Almanya Cumhuriyeti arasında vâki tarife müzakereleri hakkındaki 
16:2.1952 tarihli Protokolün tadiline ve protokolün tasdikine dair Kanun 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının birinci kısmı 29 ve 80 ucu maddelerinin tadilime 
mütedair Protokol, Gümrük Tarifeleri Ticaret Genel Anlaşmaları önsözü ile 2 nci ve 3 ncü kı
sımlarının tadiline mütedair Protokol ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşki
lâta mütaallik hükümlerinin tadiline mütedair Protokol hakkındaki tashih zabıtnamesinin tasdiki
ne dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklere mütedair 6 ncı Protokolün tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının teşkilâta mütaallik hükümlerinin tadiline mü
tedair Protokol hakkında İmza Zabıtnamesinin tasdikine dair Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının XVI ncı maddesinin 4 ncü fıkrasında derpiş 
edilen statükonun temdidine dair beyannamenin tasdiki hakkında Kanun 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasın, ekli taviz listeleri metinlerinde yapılan düzelt
me ve değişikliklerine a;;1: 7 nci protokolün tasdikine mütedair Kanun 



— C/30 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kanun 

Tarihi 

3 . 6 . 1959 

Numarası 

7327 

» 
Karar 
Kanun 
Tebliğ 
Karar 

8 , 
13 . 
16 
14 , 
14 . 

. 6 , 

. 6 . 

. 6 
, 7 . 
. 8 . 

. 1959 

. 1959 

. 1959 
, 1959 
1959 

7338 
2217 
7346 
42 

4/12039 

18 . 11 . 1959 7377 

» 

Karar 

Karar 
Kanun 

» 

18 

10 

19 
21 
23 

.11. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

1959 

1959 

1959 
1959 
1959 

7378 

4/12517 

4/12528 
7397 
7401 

ö z e t i 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının (GATT) ekli XXXVII sayılı Türkiye tâviz lis
tesinde münderiç sakız ve kolofonla XXV sayılı Yunanistan tâviz listesinde müııdcriç taze ve tuz
lu balıklara alt Gümrük tâvizlerinde yapılan tadil ve gerek çekmelere mütedair listenin tasdiki hak
kındaki Kanunun iillga.sı hakkındaki kanun 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
Takip ve tahsiline mahal ve imkân görülnıiyen bâzı alacaklar m terkini ve af'l'ı hakkında Karar 
5123 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi hakkında Kanun 
Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmda'ki 14 sayılı Karara mütaallik tebliğ 
1956 - 1957 seneleri mahsulü olup tüccar elinde bulunan tütünlerin talep ve arzu üzerine İnhi
sarlar Umum Müdürlüğünce mubayaası ve "bilâbaraüır;M*ı hakkında Karar 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umumi Anlaşma ile buna efk Protokolün 
tasdiki hakkında Kanun 
Avrupa Konseyinin imtiyaz ve muafiyetlerine mütaallik umumi Anlaşmaya ek ikinci Protoko
lün tasdiki hakkında Kanun 
Altındağ ve Işıklı köylerindeki çimento imaline elverişli maddelerin 60 yıl müddetle işletilmesinin 
İ.".nı!:r Çimento Fabrikası T. A. Ş. ne verilmeline ve % 1 Devlet hakkı alınmasına dair Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Kararname 
Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki Kanunun 30 neu maddesi 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan Kırallığı Hükümeti arasındaki hava ulaştırma 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

Karar 

Kanun 

1960 yılma ait mevzuat 

12 . 1 . 1960 —- 5 . 8 . 1959 tarih ve K/1234 sayılı Kararın 2 nci maddesine müsteniden otomobil ve benzeri va
sıtalardan alınan prim miktarlarının değiştirilmesi hakkında Tebliğ 

16 . 1 . 1960 4/10609 Çatalca kazasmdaki linyit madeninin işletilmesinin S. A. S. Limited Ortaklığına 45 yıl müddetle 
verilmesi ve % 1 Devlet hissesi alınmasına dair Karar 

8 . 2 . 1960 7427 İnhisarlar Umum Müdürlüğü mütedavil sermayesinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkında 
Kanun 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t 
Çeşidi 

Kararname 

» 
Karar 
Kanun 
Karar 

» 

Kararname 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 
» 

1 

9 

24 
24 
28 
9 
9 

30 

6 

9 

16 
16 . 
15 . 
27 

Tarihi 

. 2 

. 3 

. 3 , 

. 2 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 6 . 
6 . 

. 6 . 

. 6 , 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

1960 

1960 
1960 
1960 
, 1960 

Numarası 

4/12710 

3/10966 
4/12808 

7462 
4/12903 
4/12904 

4/12846 

7473 

7479 

7478 
178 

5/34 
5/76 

Greçici Kanun 
» » 

» » 

Tefblig 

6 . 
14 , 

15 . 

30 . 

, 7 . 
. 7 . 

. 7 . 

7.. 

. 1960 

. 1960 

, 1960 

, 1960 

11 
19 

23 

63 

ö z e t i 

Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nei maddesi hükmüne 
tabi muhtelif cins madenlerden 1 . 3 . 1960 tarihinden 28 . 2 . 1961 tarihine kadar alınacak 
Devlet hakkı nispetlerinin ilişik listede yazılı olduğu şekilde tâyini hakkında Kararname 
Sıhhi müesseselere ve eczanelere tenzilâtlı verilecek ispirto hakkında Kararname 
Devlet dairelerince ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından prim alınmamasına dair Karar 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Kanununun 8 nei maddesinin (B) fıkrası 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Karar 
Bedelsiz olarak ithal edilecek otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından tahsil olunacak prim mik
tarları hakkında Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı ek Kararla tesbit olunan 150 milyon liralık kredi 
limitinin istimaline 31 . 12 . 1960 tarihine kadar devam olunacağı hakkında Kararname 
Tarım Bakanlığına bağlı mektep ve müesseselerin sureti idaresi hakkındaki 867 sayılı Kanuna ek 
Kanun 
Muayyen maksatlarla bağış yoluyla gelecek eşyanın ithal vergi ve resimlerinden ve belediye his
sesinden muaf en ithali hakkında Kanun 
Köy içnne suları hakkında Kanun 
Askerî garnizonların içme ve kullanma suıarınm temini hakkında Kanun 
Knhvo satışı hasılatı hakkında 
4/12724 sayılı Kararname ile meriyete konulmuş bulunan K/1268 sayılı Karar gereğince 1958 mah
sulü tütünlerin ihracında İnhisarlar İdaresine ve ihracatçı tüccarlara yapılmakta olan yardımların 
mezkûr sene mahsulü tütünlerin tamamen ihracına kadar aynen devam ettirilmesi hakkında Ka
rarname 
Hüi'i'iyet İstikrazı hakkında, «geçici» Kanun 
2834 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarım satış kooperatifleri ile taran satış birlikleri organları
nın feshi hakkında Kanun 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İktisadi Teşekküllerin teşkilât 
ile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanuna ek Kanım 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara mütaallik Tebliğ 



— C/32 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
f • 

Çeşidi 

Geçici Kanun 

Kararname 
» 

Tebliğ 
Kanun 

> 

Kararname 

Kanun 

Kanun 

Kanun 
Kararname 
Kanun 

Kararname 

» 

» 
» 

» 

8 

15 
15 
18 
19 

20 

24 

1 

1 

7 
9 . 

10 . 

12 . 

16 . 

16 . 
.16 . 

16 . 

Tarihi 

. 8 

. 8 
. 8 
. 8 
. 8 

. 8 . 

. 8 

. 9 

. 9 . 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

, 9 . 

9 . 
9 . 

9 . 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 

. 1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

1960 
1960 

1960 

Numarası 

44 

5/236 
5/239 

— 
65 

66 

5/277 

72 

74 

77 
5/309 

79 

5/316 

5/323 

5/324 
5/322 

5/325 

ö z e t i 

Hazine He T. C, Ziraat, Bankası arasındaki oski alacak ve borçların karşılıklı olarak ibrasına dair 
Kanun 
Türk Ptrası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 16 sayılı Karar 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatları ile ilgili muamelelerin tasfiyesine 
dair Kanun 
T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 19 . 4 . 1960 tarihinde im
zalanan Malî Yardım Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 
M igros T. A. Ş. muaddel Statüsünün Ticaret Bakanlığınca kabulü tarihindeki zarar ve kredilerini 
bâzılarının Millî Korunma hesaplarına geçirilmesi hakkında Kararname 
Devlet daireleri ve diğer dairelerce yapılmakta bulunan veya yaıpılmasına teşebbüs edilmiş olan 
inşaat, tesisat ve her türlü işler ve satmalına!ar hakkında Kanun 
7269 sayılı Umumi hayata müessir âfetler dolayısıyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair Kanunun 26 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Milletlerarası Kalkınma Birliğine katılmak üzere Hükümete yotki verilmesine dair Kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki Kararna/me 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma teşkilâtı sermayesi ve fon lıesanlarınm tasfiyesine 
ve bâzı hükümler ihdasına daiir Kanım 
Mülga Türk parası kıymetini koruma hakkında 15 saydı Karara istinaden kambiyo karşılık fonu 
tasfiye hesabından ödenecek olan kur farkları hakkında Kararname 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil, vasıtalarından alınacak' primlerin ihdas olu
nacak bir fona yatırılması hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu ile ek ve tadillerinin tatbikten kaldırılması hakkında Karar
name 
Devlet daireleri ve diğer idarelerce yapılmakta bulunan, veya yapılmasına teşebbüs edilmiş olan inşaat 
tesisat ve her türlü işler ve satmalmalardan terk veya terkinine karar verilenler hakkında uygula
nacak esaslara dair Maliye Bakanlığınca hazırlanan Yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkında 
Kararname 



C/33 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Tebliğ 

Kanun 

Karar 

Tarihi Numarası ö z e t i 

16 . 9 . 1960 5/326 

20 . 9 . 1960 85 

20 . 9 . 1960 86 

21 . 9 . 1960 5/362 

24 . 9 . 1960 4/12205 

4 

12 

19 
21 

24 
24 

26 
4 

18 
18 

21 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.10. 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 

1960 

1960 

1959 
1960 

1960 
1960 

1960 
1960 

1960 
1960 

1960 

93 

100 

06 
107 

108 
112 

113 
123 

132 
134 

5/564 

Bankalarca ihracatın finansmanına ve sanayie açılacak kredilere mütedair «Banka Kredilerinin 
Tun/İm Komitesince» ittihaz olunan 2.9.1960 tarih ve 96 sayılı Kararın kabulü hakkında Kararname 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve kaldırılması ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair Kanun 
yatırımlar (Holding) Anonim Şirketine bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanun 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Karara ek Karar 

Mükerrer sigorta inhisarının Millî Reasürans T.A. Şirketince işletilmesinin, 10 sene müddetle temdidi 
hakkında Kararname 
Yatırımlar (Holding) A.Ş. ne bâzı istisna ve muaflıklar verilmesine dair Kanunun 3 neft maddeci
nin tadili hakkında Kanun 

Hazineye yardım maksadiyle ve bağış voliyle gelmiş ve gelecek olan eşya ve kıymetlerin vergiden 
muafen ithali hakkında Kanun 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara mütaallik tebliğ 

7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, kaldırılması ve mezkûr ka
nuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

Savunma sekreterlikleri kurulmasına dair Kanunun geçici maddesi 

Hürriyet istikrazı hakkındaki 11 numaralı Kanunun 8 nci maddesine bir fıkra eklenmsine dair 
Kanun 
Af Kanunu 
Köylü ve çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kaoperatiflerine olan vâdesi geçmiş borç
larının taksitlendirilmesi hakkında Kanun 
Türk Standartları Enstitüsü kuruluş Kanunu 
113 sayılı Af Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenme
sine dair Kanun 
İthal edilen veya edilecek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtalarmdan alınacak primlerin ihdas 
edilecek bir fona yatırılmasına dair olan Karara ek Karar 



dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r. 
Çeşidi 

Kanun 

» 

» 
» 

Kararname 

Kanını 

> 

» 
» 

Tebliğ 

» 
Kararname 

24 

24 
25 
29 
30 

1 

O 

5 

6 
6 
6 

14 
21 . 

Tarihi 

. 1 1 . 

. 1 1 . 
. 1 1 . 
. 1 1 . 

. 1 1 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 

. 1 2 . 
"\ 2 

. 1 2 . 
1 2 . 

1960 

1960 
1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

1960 

1960 
1960 
1960 

1960 
1960 

^ 
Numarası 

139 

140 
141 
144 
146 

5/601 

119 

152 

153 
154 
154 

5/635 

21 . 1 2 . 1960 i/64: 

23 .12 . 1960 5/660 

— C/34 -

ö z e t i 

7120 sayılı Sivil Savunma Kanununun 107 sayılı Kanunun. 2 nei maddesiyle değiştirilen 39 ncu 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
(>/!() saydı Şeker Kanununun '6 ucı maddesinin 2 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 
27 Mayıs İnkılâbı dolayısıyle 100 milyon liralık madenî hâtıra parası bastırılması hakkında Kanım 
Türk Ceza Kanununun 481 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
5883 sayılı Gümrük Kanununun 6290 sayılı Kanunla değişik 10 nei maddesinin ve Gümrük Giriş Ta
rife Cetvelinin değiştirilmesine dair Kanun 

ÎMıal edilen veya edileeek olan otomobil veya borı • •: i nakil vasıtalarından alınacak primlerin ihdas 
olunacak bu fona yatırılması hakkında Karara ek Karar 
T.C. Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti ara anda 18 Mart 19G0 tarihinde imzalanan Ticaret V3 
Tedi.ye Anlaşmaları ile eklerinin tasdikine dair Kan mı 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1912 sayılı Kanunun 21 ve 24 ncü maddelerinin değiştirilmesi 
11 a kkı nd a Kanun 
7129 sanlı Bankalar Kanununa ek Kanun 
Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında Kanun 
1118 sayılı Oyun kağıtları inhisarı hakkındaki Ka'uuum. 6622 savıl? Kanunla muaddel 2 nei madde
nin verdiği yetkiye müsteniden 36 lık poker kâğıt!aranın satış fiyatları hakkında Tebliğ 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında tebliğ 
5/316 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parasının kıymetini koruma hakkında 15 sayılı 
Kararın geçici 7 nei maddesine göre, kambiyo karşılık fonundan karşılanmakta olup 28.2.1961 tarihine 
kadar «Kambiyo karşılık fonu tasfiye hesabı» ndan ödenecek olan kur farklarına ait kararın geçici 
1 nei maddesindeki müddetin 1.2.1961 tarihine kadar uzatılması hakkında Kararname 
-V5842 sayılı Kararname ile meriyete konulan Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı 
Karara ek ilişik Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
ithal edilen veya edileeek olan otomobil ve benzeri nakil vasıtalarından alınacak primlerin bir fona 
konulmasına dair Karara ek Karar 



— C/35 — 

Vergilerin, resimlerin ve baş/ka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kan un 

Tarihi 

29 .12. 1960 
29 .12 . 1960 

29 .12. 1960 

30 .12. 1960 

Numarası 

167 
170 

190 

172 

» 

Kanun 
» 
» 

» 

Kara rinam e 

» 

30 

30 
30 
30 

30 

31 

31 

. 12 . 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

1960 

1960 
1960 
1960 

1960 

1960 

1960 

173 

177 
179 
184 

185 

5/690 

5/691 

ö z e t i 

Yeraltı suları hakkında Kanun 
1 vo 3 sayılı kanunlar gereğince mal beyanına davet olunanlardan meşru surette edindiklerini ispat 
edemedikleri malların müsaderesi hakkında Kanun. 
Millî Savunma Bakanlığına muhassas lojmanların bakım, onarım, idame ve muhafazalarına dair 
Kanun 
Münfesih B.M.M. İdare Amirliğince Meclis tahsilat artıklarının muhafaza olunduğu, T.C. Ziraat 
Bankası Merkez Müdürlüğü nozdmde mevcut hesabın tasfiyesi ve sabık milletvekillerinin gelecek 
bütçe yılları tahsisat ve yolluklarına mukabil bankalardan temin ettikleri ikrazlardan mütevellit 
borçlarının takip şekli hakkında Kanun 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünce ithal edilecek malzeme ve aletlerin Gümrük Resmin 
den ve diğer vergilerden muafiyeti hakkında Kanun 

1837 sayılı Kanuna bir madde ile geçici bir mad le eklenmesine dair Kanun 
3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Millî Korunma suçlarının affına, Millî Korunma Teşkilâtı, sermaye ve fon hesaplarının tasfiyesine 
ve bazı hükümler ihdasına dair 79 sayılı Kanuna ek Kanun 
TTaziıi'eyc ve Amortisman ve Kredi Sandığına ait altınlardan bir kısmının T.C. Merkez Bankasına 
satılmasına dair Kanun 
Şfker sn fişinin 3 gün müddetle durdurulmasına ve bu müddet zarfında beyanname verilmesi hak-
1-: ı n d a, Ka r« r n a m e 
Seker fiyatlarının indirilmesi hakkında Kararname 

Kanuın 2 . 1 . 1961 

2 . 1 . 1961 

6 . 1 . 1961 
6 . 1 . 1961 

1901 yılma ait mevzuat 

189 M.S.B. iskân ihtiyaçları için sarfiyat icrası ve bu Bakanlıkça kullanılan gayrimenkullerden lüzum
suzlarının satılmasına dair Kanun 

203 657 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç madde ile bir geçici 
madde eklenmesine dair Kanun 

192 5422 sayılı Kurumlar Vergfei Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Karnın 
193 Gelir Vergisi Kanunu 



— C/36 — 

Vergdleırin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

( 
Çeşidi 

Karnın. 
» 

* 
» 
» 
X» 

» 

» 

» 

Kararname 

Yönetmelik 

Kanun 

» 

9 
5 

10 
12 
12 
29 

29 

29 

29 

29 

2 

14 

14 

17 

Tarihi 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 . 

. 1 

.3 

. 3 . 

. 3 . 

. 3 . 

o . o . 

. 6 . 

. 6 . 

. 7 . 

. 7 . 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

. 1961 

, 1961 

1961 

. 1961 

. 1961. 

1961 

1961 

1961 

1961 

Numarası 

210 
219 

213 
222 
224 
286 

287 

288 

289 

307 

5/1280 

— 

315 

320 

ö z e t i 

6802 sayılı Gider vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
85 sayılı Kanunun 107 sayılı Kanunla değiştirilen ek 2 nci maddesinin (C) fıkrasına bir bend 
eklenmesine ve 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Vergi Usul Kanunu 
İlköğretim ve eğitim Kanunu 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve Orman 
Genel Müdürlüğü arasında akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının1 tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ite Hükümetimiz ve Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasından akdedilen 5,5 milyon dolarlık istikraz Anlaşmasının 
tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında akdedilen bir milyon dolarlık istikraz Andlaşmasının 
tasdikine dair Kanun 
Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - Import Bank ile Hükümetimiz ve Tür
kiye Demir ve Çelik işletmeleri Umum Müdürlüğü arasında imzalanan 15 milyon dolarlık istikraz 
Andlaşmasının tasdikine dair Kanun 
Karayolları yapımı için girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetiki ve
rilmesi hakkında Kanun 
Kambiyo takyidatının hafifletilmesi ve Türk parası kıymetinin korunması maksadiyle otomobil ve 
benzeri nakil vasıtalarından alınacak istikrar fonuna katılma payı hakkında Kararname 
Sivil Savunma idaresi Fon hesaplarının toplanma, idare, sarf ve kayıt usullerini gösterir Yönet
melik 
Başlanmış yatırım projelerinin devamını ve tamamlanmasını temin etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdolunan 200 milyon marklık kredi 
Anlaşması hakkında Kanun 
Türkiye'de enerji tevzi şebekelerinin ıslahı ve tevsiini temin için T.C. Hükümetinin kefaleti altında 
Etibank Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletlerinin Ajanı sıfatiyle hareket eden Kalkın
ma ikraz Fonu arasında akdolunan 7 milyon dolarlık ikraz Anlaşması hakkında Kanun 



C/37 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

» 

n> 
Kararname 

Kanun 

• » 

• » 

Talimatname 
Kara mam e 

s> 

Yönetmelik 
Kararname 

17 

16 . 

16 
31 

o O 

3 

3 

3 
25 

29 

1 . 
11 . 

Tarihi 

. 7 

8 

. 8 
. 8 

. 9 

. 9 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

10. 
10. 

. 1961 

1961 

. 1961 
. 1961 

. 1961 

. 196] 

1961 

. 1961 
1961 

1961 

1961 
1961 

> 
Numarası 

325 

350 

351 
5/1420 

358 

364 

367 

4/12720 
5/1698 

5/1714 

5/1759 

ö z e t i 

Muş - Tatvan demiryolu temdidi için Türkiye Hükümeti ile Kalkınma İkraz Fonu arasında 6 milyon 
dolarlık ikraz Anlaşmasının onaylanması hakkında Kanun 
İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti idaresi hakkındaki 6165 sayılı KamımiH 
7027 sayılı Kanunla değiştirilen ikinci maddesinin tadili hakkında Kanun 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Umuma açılmış bulunan Yerebatan Sarayını ziyaret edenlerden 50 kuruş ücret alınması hakkında 
Kararname 
Avrupa Konseyi İmtiyaz ve muafiyetleri umumi Anlaşmasının ek üçüncü protokolün onaylanmasına 
dair Kanun 
Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Amerikan' Kanununun 
hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ara
sında akdolunan 13 . 2 . 1959 tarihli Anlaşmanın ve ekli mektupların onanmasına dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletlerinin resmî bir teşekkülü olan Export 
- tmport Bank of Washington (Eximibank) arasında imzalanan 56 983 500 liralık Isrtikraz Anlaş
manın onanması hakkında Kanun 
İnhisarlar pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında 
Eskişehir, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yozgat illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları içdn 
uygulanmak üzere Zirai Kazanç İl Komisyonlarınca talîdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı 
zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Arama ve işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne tabi 
aliminyum madeninden 28 . 2 . 1962 tarihinden 7 . 3 . 1963 tarihine kadar % 1 nimetinde Devlet 
hakkı alınması hakkında 
Ege Üniversitesi harçlar ve ücretler Yönetmeliği 
Ağrı, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Denizli, Niğde, İsparta, Kars, Muğla, Kırşehir, Kütahya, 
Malatya, Mardin, Sivas ve Tunceli illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygulanmak üzere zirai 
kazanç, il komisyonlarınca takdir ve tesbilt olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hak
kında 



— C/38 — 

Vergilerin, rejimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

Anlaşma 

Tarihi 

12 . 1 0 . 1961 

İÜ . 1 0 . LOBİ 
18 .10 . 1961 

23 . 10 . 1961 

1 . 1 1 . 1961 

Numarası 

5/1768 

12 
5/1801 

5/1832 

Kararname 

» 
» 

Tebliğ 
Karam, 

» 
anıt' 

3 

8 
10 

16 
İV ) 

25 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 

. 11 . 

.11. 

1961 

1961 
.1961 

1961 
1901 
1961 

5/1055 

5/1857 
7/1806 

73 
74 

6/25 

5 . 1 2 . 1961 

8 .12 . 1961 

6/7 

6/28 

ö z e t i 

65 sayılı Kanunun 1 nei maddesiyle T. C. Merkez Bankası nezdinde tesis edilen «Kambiyo karşılık fo
nu tasfiye hesabı» ndan 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı kararname ile aynı bankada tesis edileü 
«İstikrar fonuna» 20 000 000 lira avans verilmesi bakında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara müteallik tebliğ 
Tanın Bakanlığınca hazırlanan ilişik «At Yarışları Tüzüğünün 44, 55, 77, 105, 118, 143, 144, 157, 
159, 160, 161 nei maddelerinin değiştirilmesine dair Tüzük» ün yürürlüğe konulması hakkında 
Afyon, Amasya, Ankara, Bingöl, Çankırı, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, îeel, Nevşehir, Ordu, Siirt,, 
Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları imi uygulanmak üzere zirai kazanç il 
komisyonlarınca takdir ve tesbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Memleketimizle Kıbrıs Cumhuriyeti arasında vizeleri muayyen hallere münhasır ve karşılıklı olmak 
üzere kaldırılması ve vize alınması gereken bâzı hallerde de harçsız vize verilmesi hakkında An
laşma 
Muğla, ilinin. Fethiye İlçesine bağlı 3 'Mİet kır,; > madeninin işletme imtiyazını taahhüt ve mükelle-
fiye(deriyle birlikte «Türk Maadin Şirketi» ne devredilmesi hakkında 
Türk parası kıymetini koruma kararı 
Adana, Adıyaman, Bolu, Çanakkale, Edirne, Ha* ay, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Maraş, Muş, Sam
sun, Frfa ve Zonguldak illerinde 1061, 1962 ve 1963 yılları için uygulanmak üzere zirai kazanç, il 
komisyonlarınca takdir ve tetfbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 
Muğla ilüııin Köyceğiz ilçesine bağlı Bozkeso köyü ile Fethiye ilcesine bağlı Eldirekdağı köyü sınır
lan içerisinde bulunan iki adet krom madeninin Montaıı Madencilik' Türk Anonim Şirketine dev
redilmiş bulunan işletme imtiyazının bütün vecibelerle Hüro madencilik Limited Şirketine devredil-
ne'^ne izin verilmesi hakkında 
Muğla vilâyetinin Milas kazasına bağlı Alakilise mevkiinde bulunmuş linyit madeninin (45 yıl 
müddetle işletilmesi imtiyazının Ören Madencilik Türk Anonim Ortaklığı uhdesine verilmesi 
ve bıı imtiyazın % 1 nispetinde Devlet hakkına tabii tutulması hakkında 
Antalya, Aydın, Bitlis, Bursa, Corum, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşanc, Kastamonu, Kay
seri, Manisa ve Van illerinde 1961, 1962 ve 1963 yılları için uygulanmak üzere, zirai kazanç il ko
misyonlarınca takdir ve tcslbit olunan ilişik cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 



G/39 

. . rgilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklar ı 

Çeşidi Tarihi Numarası O z e t ı 

Tebliğ 13 . 1 2 . 1961 — 1118 savıl; Oyun kâpıtları iniıisarı hakkındaki Kamımın 6000 sayılı Kanunla muaddel 2 nci madde
sinin verdiği yetkiye müsteniden muhtelif cins o um kâğıt larının satış fiyatları hakkında 

Kara rname 8 . 1 2 . 1961 6/58 Diyarbakır ve 11 i/;e illerinde 1961, 1902 ve 1903 yılları için uygulanmak üzere, zirai kazanç il komisyon
larınca takdir ve teshil olunan ilişik cetvellerde yapılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 

1C63 y ı lma ait mevzuat 

Tebliğ 2 . 1 . 1902 70 Tü>'k paravı kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 

Km ararune 3 . 1 . 1902 0/101 Bolu 'nun fk'vtyük ilçesi un bağlı Oayköy ve Rafabır köyleri sınırları içinde bulunmuş linyit made-
n 'n in 00 yıl müddetle isletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve şartnameye tevfikan Adasal 
7T-ı d enedik Limited Ortaklığı uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 1 nisbetinde Devlet hakkına tabi 
t utulması hakkında 

» 11 . 1 . 1902 0/114 Türk Darası kıymetini koruma karar ı 

» 11 . 1 . 1902 0/110 G.kkinni tarihli ve inn sayılı K a n u n u n 3 ncü mad Vıi gereğince, T.O. Merkez Bankası nezdinde tesis 
edilen IYVKL'U. tedricen taTiyeye tabi tu tu lmuş bukman Doğubankm tasfiyesinde kullanılmak üzere 
Ü 'vıo ono ıV'.r-. î;)Uv.-on'ı liranın tahsisine dair Banka Kredilerini ' Tanzim Komitesince ittihaz olu-
ıvrı 27 . 12 . ı n 'T! tarihli ve 109 savdı K a r a r hakkında 

* M . 1 . 1902 0/120 2 . 0 . 1901 1a>mVÎ 5 ' ' 2 3 0 saydı K a r a r n a r m ile vüiMHüğe konulan T.C. Merkez Bankası nezdinde is-
t ; |-"u- f-mm a l ı altımla yeni bir fon tesisi hakkındaki karar ın 3 ncü maddesinde değişiklik yapılma
sına da ' r oban disik kararırı yürür lüğe konulması hakkında 

Tebliğ 24 . 1 . 1902 75 Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik tebliğ 

Tva'-armvmo 28 . î . t o ç ' 5/0705 Alcaryalcıf. fr-at is 'k^-ar fonuna yat ı r ı lacak pa ra la r l a bu hesapta ya t ı r ı lacak ödemelerin şekil 
ve esasları ile Tü rk tanker ler in in navlun ve sü ras ta rya la r ına ve teneke f iyat lar ına dair ilişik kara
rın yürür lüğe konulması hakk ında 

K a r a r 7 . 2 . 1902 Cîr!87 Adıyaman H'n<le 1901, î°02 ve 1903 yd la r ı ilcin uy'vulmımak üzere :drai kazanç il komisyonlar ından 
takdi r ve tesbit olunan ilişik cetvelde yazılı ve bağcıkla ait zirai kazanç ölçüleri hakkında 

Yönetmelik 16 . 2 . 1962 — Ankara Üniversitesince alınacak harçlar ve ücretler hakkında 

Tebliğ 20 . 2 . 1902 — indirimli nispet üzerinden İstihsal Vergisi ödiye^ek ziraat aletleri hakkında 
Tebliğ 26 . 2 . 1962 — Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı karara mütaallik 70 No.lı tebliğe ek tebliğ 



C/40 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

Kanun 

» 

Tebliğ 
Kararname 

Tarihi 

26 . 2 . 1962 

27 . 2 . 1962 

28 . 2 . 1962 

1 . 3 . 1962 

2 . 3 . 1962 
3 . 3 . 1962 

> 
Numarası 

6/233 

6/248 

35 

39 

6/257 

Kanun 

Kararname 

12 . 

20 . 

. 3 , 

. 3 . 

. 1962 

1962 

40 

6/324 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

22 . 
29 . 

10 . 

19 , 

, 3 . 
, 3 . 

. 4 , 

, 4 . 

, 1962 
, 1962 

, 1962 

. 1962 

— 
6/300 

6/361 

6/378 

ö z e t i 

20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı kararname ile onanımış olan telsiz ücret tarifesine ilişik «radyo
lardan ilân ve reklâm tarifesi» ııin eklenmesi ve 27. ı . 1931 tarihli ve 3/12402 sayılı kararname Me ta
dillerinin kaldırılması hakkında 
Arama, işletme ruhsatnamelerine ve 6309 sayılı Maden Kanununun 57 nci maddesi hükmüne tabi 
muhtelif cins madenlerden 1.3.1962 tarihinden itibaren alınacak Devlet hakkı mabetlerinin ilişik 
listede yazılı olduğu veçhile tâyini hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümlerinin tatbikinin tehirine dair 
Kanun 
1962 yılında Gelir vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 2 taksitte ödenmesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa geçici bir madde ilâvesi hakkında Kanun 
Süperfosfat imalinde kullanılacak asit sülfirikin İstihsal Vergisinden istisna edilmesi hakkında Tebliğ 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi bakanlıklarınca müştereken hazırlanıp 5.2.1962 
tarihli ve 6/175 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulmuş bulunan kararın 2 nci maddesinin kaldı
rılmasına ve azotlu gübrelerin ithaliyle memleket dâhilinde satışlarına mütaallik ilişik kararın yü 
rürlüğe konulması hakkında 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkında Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
Kanun 
4.8.1958 tarihinden sonra kaibul edilen dış ticaret rejimine dair karar, yönetmelik ve sirkülerin 
hükümlerine uygun olarak alınmış ithal vesika veya müsaadeleri mevzuu mallarla, 1959 yılından 
itibaren İzmir Enternasyonal Fuarı için verilmiş bulunan kontenjanlara dâhil malların ithali hak
kındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
3.3.1962 tarih ve 6/257 sayılı kararname ile ilgili tebliğ 
28.7.1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan «Türk parası kıymetini koruma 
hakkında 14 sayılı karar» a ek ilişik kararın yüVirlüğc konulması hakkında 
Balıkesir ve içel illerinde 1961, 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazanç il komisyon
larınca nebati yağ istihsali ile şeker kamışı ve greypfrut mahsulleri için takdir ve tesbit olunan ilişik 
cetvellerde yazılı zirai kazanç ölçüleri hakkında 
Kanuni bekleme sürelerinin doldurulmuş olması dolayısıyle gümrük idareleri tarafından tasfiyesine lü
zum görülen mallar hakkındaki ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

r- * , 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 25 . 4 . 1962 44 
Kararname 26 . 4 . 1962 6/443 

» 28 . 4 . 1962 6/432 

Kanun 2 . 5 . 1962 46 

Kararname 29 . 5 . 1962 6/567 

» 2 . 6 . 1962 6/1280 

» 29 . 6 . 1962 6/633 

v- 3 . 7 . 1962 6/681 

r, 10 . 7 . 1962 6/697 

» 10 . 7 . 1962 6/708 

— C/41 — 

ö z e t i 

Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında Kanun 
28.7.1955 tarihli ve 4/5842 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan Türk parası kıymetini' koruma 
hakkında 14 sayılı karara ek ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 
1962 malî yılı içinde, 2490 sayılı Kanun gereğince, eksiltmeye çıkarılacak inşa ve tamir işlerine ait 
eksiltme şartnamelerinin alâkalı maddelerine, lüzumlu görülen hallerde, ilişik metnin listesinde göste
rilen malzemenin tamamı veya bir kısmı ile birlikte ilâvesi hakkında 
Ücretleri ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflere ait vergilerin tehir edilmesine 
dair Kanun 
Tokat ilinde 1961, 1962 ve 1963 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazanç il komisyonlarınca şe
ker pancarı tohumu mahsulü için takdir ve tesbit olunan üişik cetvelde yazılı zirai kazanç ölçüle
ri hakkında Kararname 
T.C. Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki ilişik kararın 
yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
17.8.1960 tarihli ve 5/259 sayılı Kararnameye ilişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 
sayılı Karara ek Karar» m yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 14 sayılı Karara ek Karar» m yürürlüğe konulma
sı hakkında Kararname 
Sivas ilinin Koyulhisar ilçesine bağlı Aksu, Kan ve Ecet köylerindeki bulunmuş altın, gümüş ve 
bakırla mahlut, çinkolu kursun madeninin 50 yıl müddetle işletilmesi imtiyazının ilişik muka
velename ve şartnameye tevfikan, Menka Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi uhdesine verilmesi ve bu 
imtiyazın % 2,5 nisfeetinde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Kayseri ilinin Yahyalı ilçesine bağlı Karamadası köyündeki bulunmuş demir madeninin 60 
yıl müddetle işletilmesi imtiyazının, ilişik mukavelename ve şartnameye tevfikan, özkoyuncu Demir 
Madeni Limited Şirketi uhdesine verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 nispetinde Devlet hakkına tabi 
tutulması hakkında Kararname 
6.12.1960 tarihli ve 153 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince T.C. Merkez Bankası nezdinde tesis 
edilen fonda tedricen tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan Doğu/bankın tasfiyesinde kullanılmak üzere 
25 550 000 lira ile Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankasının tasfiyesinde kullıaanlmak üzere 
5 000 000 liranın tahsisine dair Kararname 



- 0/42 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanak la r ı 

Çeşidi 

Karar ım 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

21 . 8 . 1962 

12 . 9 . .1.962 

18 . 9 . 1962 

11 . 10 . 1962 

t> . 8 . .1962 6/763 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki ilişik 17 Hay ili karar ın yürür lüğe konulması hakkında 
Kara rname 

6/847 Türk parası kıymetini koruma kararı hakkında Kararname 

6/942 O'imrük (Tırıs T ar i O Cetvelinin 83.01 pozisyonuna dâhil kilitlerin yu rda ithal olunmaması, bun
lardan hailen gümrükler in denetiminde bulunanlar ın ' 'Türkiye'ye getiriliş sebep ve şart ları ne olursa 
ehem, gümrükleme muameleleri hangi safhada b u k m s r . u hal unsun, ithal vergi ve resimleri ödenmiş 
olsun olmasın) y u rd a snkulmamaısı hakkında Kara rname 

6/951. İKkaüiıklarara.;-] iktisadi İşbirliği Komisyonunun id ve Tl ray ılı ka ra r l an esasları dâhilinde Ticaret 
v-'1 T a n m Ikııknahk!ar.ine:ı müştereken hazırlanan 'iî.-sk Tünı l gübrruiii ikhnk dâhilden mubayaa v'e 
." •! iskıruıa dair karar» m \ü'.•."•üıdü.*T(s konulması hakkında. Kararname 
İJursa ilinin Orhaneli ilcesine bağlı Oüvnübclcn sun ,-ıarı a.. I-..lı mruuan Krom madenmerı 

m îurketi.) uhdesine ihale olunan isletme imi';. azının, hntîyaz sahibinin Devlete karsı İra iz ol-
hukr.k, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve eTkü lenya tka ' hde birlikte «Tan Maden Limited 

ne aevrcü' K i I; I U'U;ia »\a,rensu> 

Ti . 1 0 . 1962 G/1035 Iîs> ea ilinin O-haneT iTeüım bağlı Çatak kuvü n e u b leer ısn i ' i •••:. unaıı krom mauenınm 

Anonim Ortaklığı) mn uhdesinde bulunan imletme imtiyazanm, imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz 
olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyelleriyle birlikle «Tan Maden Limi
ted Ortaklığı» ııa devredilmesine izin verilmesi bakk-imla Kararname. 

Kanun 23 . 1 0 . 1962 81 H MKeı 1960 tarihli ve 105 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında Kanun 
» 1 . 1 1 . 1962 85 6I8-! .sayılı .Amme alacaklarının tahsil, usulü hakkındaki Kanuna geçici bîr madde ekletil nesin e â'dh 

Kan ıiıı 
,v 1 , 1 1 . 1962 86 s'-u Tn İkssu İnşaat sahası dânTkn ' r aiK t r ,;,d< ; ieirı ayadan sahanın. Toprak Mahsulleri Ofisine 

set ışı hakkında. Kanun 
K a r a r n a m e 11 . 1 2 . 1962 6/1154 Türk parası kıymetini koruma Karar ı hakkında Kararname 

» 20 . 1 2 . 1962 6/1189 2 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 saydı Kararname ile mküHüğa konulmuş bulunan T. C. Merkez Ban
kası nezdinde ist ikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hakkındaki Kadarın 2 ne i maddesinin değişti
ril »nesine dair ilişik karar ın yürür lüğe konulması hakkında Kara rname 



- C/43 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
r- A v 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
Kararname 
Vünctmelik 
Kararname 

3 
4 , 

12 . 
21 . 

. 1 
, 1 , 
1 

. 1 . 

. 1963 

. 1963 
.1963 

. 1963 

141 
6/1241 
113(!0 

6/1265 

11 1963 6/1342 

Tebliğ 
Kamın 

» 
Kararname 

Kanun 
» 

» 

» 

t 

> 
» 

» 

13 
18 
19 
19 

20 
20 

20 . 

20 . 
23 . 
23 . 
23 . 

23 , 

28 . 

2 
<» 
2 
0 

. 2 , 
2 

2 

2 
2 
2 . 
2 . 

. 2 . 

2 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

1963 
1963 
1963 
1963 

, 1963 

1963 

— 
171 
177 

6/1444 

186 
187 

188 

189 
196 
197 
198 
199 

202 

ö z e t i 

1963 yılma ait mevzuat 

Bursa Merkez ilçesindeki Gedik ve zeminlerin tasfiyesine dair Kanun . 
Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
7478 sayılı Kanun gereğince illere bırakılan köy içme suyu işlerinin yürütülmesine dair 
20.7.1937 tarihli ve 2/7138 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan «Telsiz ücret tarifesi» nin 
19.11.1962 tarihli ve 6/1153 sayılı Kararname ile değişik birinci maddesinin 1.4.1963 tarihinden iti
baren yürürlüğe girmek üzere ılısık sekime •istirilnıesi hakkında Kararname 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karar» a ek kararın yürürlüğe konulması 
hakkında Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Toplantı ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında Kanun 
Servet Beyannamelerinin iadesi ve yeni servet beyannameleri alınması hakkında Kanun 

Üisik «Türkiye Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında» 23 Kasım 1962 tarihinde 
imzalanan Kalkınma Kredisi Andlaşmasmm yürür'ime konulması hakkında Kararname 
6802 say1!] Gider Verdileri Kanununun '^ timi maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergileri hadleri artı-
rd-mş olan a1m ı^''k;+h-"u C!' k Vc-m^-o ı--,"•'< tutulması hakkında Kanun 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesine ve muvakkat 
1 nei maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 
213 saydı Ver«.ri Hsul Kanununun 20? nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 

5422 sayılı Kurumlar Vererisi Kanununun bâzı maddelerin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesine dair Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kamına bâzı maddeler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında Kanun 



_ C/44 — 

Vergilerin, 

Çeşidi 

Kanun 

» 

» 
Kararname 

» 

Karar 
Kararname 

resimlerin ve 
dayanakla] 

bajşka 
rı 

Tarihi 

28 . 2 . 

28 . 2 . 

28 . 2 . 
28 . 2 . 

11 . 3 . 

26 . 3 . 
2 . 4 . 

1963 

1963 

1963 
1963 

1963 

1963 
1963 

gelirle riın 

Numarası 

204 

205 

210 
6/1466 

6/1500 

67 
6/1529 

Kararname 

2 

5 , 

.3 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1963 

1963 

. 1963 

6/1540 

6/1541 

6/1602 

15 . 4 . 1963 6/1503 

Ö z e t i 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 77 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 
1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 . 2 . 1963 tarihli ve 202 
sayılı Kanunla değişik geçici 5 nei maddesinin (b) fıkrasındaki geçim indirimi hadlerinin uygu
lanmadığı mükellefler hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetlerinin resmî bir mü
essesesi olan Export - İmport Bank Of Washington aracında 31 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan 
«Anlaşma» mu yürürlüğe konulmak üzere yayımlanması hakkında Kararname 
6570 sayılı Kira Kanununun 2 ve 3 neü maddelerinin iptali hakkında Anayasa Mahkemesi kararı 
Malûllere mahsus özel tertibatlı binek araçlan için Türkiye Kızılay Derneği emrindeki kotalara ko
nuları tahsisten faydalanılarak yurda ithal edilen veya, ecîıileeek otomobil ve benzeri nakil vasıtala
rından İstikrar Fonuna katılma payı alınmaması hakkındaki kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 23 Kasım 1962 tari
hinde imzalanan İkraz Andlaşmanm yürürlüğe konulması- hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 7 Aralık 1962 tari
hinde imzalanan İkraz Andlaşmasının yürrülüğe konulması hakkında Kararname 
Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunca 4 . 1 . 196.1 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
19 . 2 . 1963 tarih ve 205 sayılı Kanunla değişik 46 ncı maddesine dayanılarak, kara ve su avcı
lığı zirai kazançlarının vergilendirilmesinde uygulanmak üzere, res'en tesbit edilen nisbetlerin gö
türü emsallerinin onaylandığı hakkında Kararname 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı G-ökçesu köyünde bulunmuş olan linyit înadeninin (40) yıl süre 
ile işletilmesi imtiyazının Kuzey - Anadolu Madencilik Limited Şirketine verilmesi ve bu imtiyazın 
% 1 nisbetînde Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 



— C/45 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A . 

Çeşidi Tarihi Numarası O % e t i 

Kararname 16 . 4 . 1963 6/1548 Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank Of Washington ile Hü
kümetimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 6 . 12 . 1960 tarihinde imzalanan 29 . 3 . 1961 ta
rihli ve 286 sayılı Kanunla onaylanan 4 milyon dolarlık İstikraz Andlaşmasmm değiştirilmesi hak
kında Andlaşmanm yürürlüğe konulması hakkında Kararname 

» 16 . 4 . 1963 6/1554 Amerika Birleşik Devletlerinin bir teşekkülü olan Export - İmport Bank Of Washington ile Hükü
metimizin ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 27 Eylül 1960 tarihinde 
imzalanan 29.3.1961 tarihli ve 289 sayılı Kanunla onaylanmış olan 15 milyon dolarlık istikraz And-
laşmasmdaki kredinin son kullanılma süresinin ve ilk taksit ödeme tarihinin ileriye alınmasını sağ
lamak üzere 4 Ocak 1963 tarihinde imzalanan «Tadilât Andlaşması» nın yürürlüğe konulması hak
kında Kararname. 
Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanunun tatbik 
sekline dair tüzüğün bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı tüzüğe bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da tüzük 
Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Göcek köyü sınırları içinde bulunmuş olan krom madenanin (40) 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının «Köyceğrz Kromları İşletmesi Limited Ortaklığı» na verilmesi ve bu 
imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Kanunu 
5.1.1961 tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek Kanun 
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 nci maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
geçici iki madde eklenmesine dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birledik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İs
tikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 
tarihinde imzalanan İstikraz Andlaşmasma ek Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna 
flair Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir müessesesi olan 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında imzalanan İstikraz Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun 

Tüzük 

Karanı a-me 

Kanun 
» 
» 

» 

» 

> 

18 . 

20 . 

9 . 
30 
30 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

4 . 

. 4 , 

. 5 , 

. 5 

. 5 

6 . 

6 . 

6 . 

, 6 . 

1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

1963 

1963 

1963 

. 1963 

6/1577 

6/1509 

227 
240 
241 

233 

234 

235 

236 
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Vergilerin, 

t 
Çeşidi 

Karar 

Kanım 

» 

» 

resimlerin ve başka 
dayanakları 

Tarihi 

4 . 6 . 1963 

19 . 6 . 1963 

19 . 6 , 1963 

19 . 6 . 1963 

gelirlerin 

Numarası 

6/1734 

250 

251 

253 

.Kararname 

» 

Katları 

Tebliğ 
Kanun 
Kararname 

Kanun 

29 . 6 . 1963 6/1981. 

4 

4 

5 . 
12 . 
17 . 
17 . 

17 
20 . 
23 . 

27 . 

. 7 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 
, 7 . 
. 7 . 

. 7 . 
7 . 
7 . 

7 . 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 

. 1963 
1963 
1963 

1963 

6/1917 

6/1919 

261 
265 
278 
269 

271 
6/1943 

303 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek kararın yürürlüğe konulması 
hakkında Karar 
Hazine ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkındaki 154 sayılı Kanuna 
ek Kanun 
6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci bendi 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşterek En Yastriiktür programları gereğince Türkiye'de ya
pılacak inşa ve tesis işlerine dair 6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Kanun 
Sıtma ve frengi ilâçları hakkındaki 2767 sayılı Kanım gereğince yurda ithali Türkiye Kızılay Der
neğinin tekeli altına verilmiş olan ilâçlara ait liste'e Almanya'da Bayer Fabrikasının Rcsoehin adı 
ile patentini haiz bulunduğu «CHLOROQUiNE DİPHOSPHATE» 7. Choloro 4 (4 - diestyanıino -
I - metliyi - butlamino) (QUİ nolelnedip hospbate nMM; [)!•]>',>.!) un ildıa! od'l^ıc-une dair 'K;;;r i-"--"e 
4.1.1963 tarih ve 6/1241 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Dış Ticaret Rejimi hakkındaki 
karar» a ek kararın yürürlüğe konulmasına dair Kararname 
4.8,1958 tarihinden sonra yayınlanan ithalât rejini ile İlgili ve 4/10707 sayılı Kararname ile kabul 
edilmiş eşyalara ait ithal müsaadelerinin yürürlü T* konulması baklanda Kararname 
'İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olacak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair Kanun 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurulması hakkında Kanun 
Tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân veya. lüzum kalmıyan harb sefinelerinin satılması
na yetki verilmesi hakkında Kanun 
1118 sayılı oyun kâğıtları fiyatının tesbiti hakkında Tebliğ 
6309 sayılı Maden Kanununun ek ve değişikliği hakkında Kanun 
Türk parası kıymetini koruma lıaldvindaki 17 sayılı ek. kararın yürürlüğe konulması hakkında Ka
rarname 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatırımlarının karşılıklı 
olarak teşvik ve himayesine mütedair Andlaşma» um ve bu Andlaşmaya ekli Protokol ve 8 mektu
bun onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun 



— C/47 — 

dergilerin, i esimlerin ve oaşka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 1 . 8 . 1963 6/2008 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında imzalanan Kalkınma 
Kredisi Andlaşuuısiımı yürür;üye konulması hakkında Kararname 

» 7 . 9 . 1963 0/2076 Kütahya binin Tavşanlı ilcesine bağlı Karakaya köyünde bulunmuş olan krom madeninin (40) yıl 
sk v ,;.- '..leidmesi kut k\azıma ürko Krom Kindtet Ortaklığına verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 ora
nlıda Devlet baklana tabi tutulması hakkında Ka'arnaıne 

» 7 . 9 . 1963 6/2119 Kuzey Ai.îantîk Andlaşması çerçevesinde Türkiye M o yapılan inşa ve tesis İnlerim taahhüdetmiş olan 
'reaya ve iüzr! kişilerin münhasıran müşterek eni'rast rüktür programlarına ait işler dolayısiyle 
aldıkları istihkaklardan yapdımş ve yapılacak tevkifat mukabilinde aldıkları ve alacakları ve yine 
bu gerçek ve tüzel kişilerin yukarda belirtilen işler dolayısiyle verdikleri ve verecekleri yıllık be-
ya. ü a "i-d. K .,.••.;• Kımu.aıar vi'r;;jiu.- ma.rahları üzerinden yaptıkları ve yapacakları tasarruf 
bonosu tevdiatının; tevkifat ve tevdiatın yapıldığı saymanlık ve vergi dairesi kayıtları ile tevsik edil
mek şarkiyle ve bonoların sahiplerinin müracaatında bonolarda yazılı kıymet üzerinden vâde tarihi 
nazarı itibara alınmaksızın itfa edilmesi hakkında Kararname 

Karar 9 . 9 . 1963 6/2İ27 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karamı yünirlüğe konulması hakkında 
1 . . . . . . 

Kanun 12 . 9 . 1963 325 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borçlarının 
tasfiyesi hakkında Kanun 

Kararname 14 . 9 . J963 G/2094 M uy m ilinin Köy e o;; i/ ilçesine bağlı Oayhisar köyü ı K bulunmuş olan krom madeninin (40) yıl siiro 
ila r;KKuaau imaya,man «"Türk Maadirı Anonim şirketi» ne veriliı.ı.esi ve bu imtiyazın % 2,5 ora
nında Krviel kakama i a. 3 i tutulması hakkında Kararname 

>.. 14 . 9 . .1963 0/2095 KütaKu ukKı İKml iîfaadırc bağlı Dereli köyünde lukunmuş borasit madeninin (40) yıl süre ile iş
le! ibnesi Kıtlyaamm, «Emet Boraks Madencilik LiaKed Şirketi» ne verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 
uranında .Devlet, hakkına tabi tutulması hakkında Kararname 

:> 25 . 9 . 1963 6/2225 10.S. 1903 Kirildi ve (i/2059 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye Cumhuriyeti 
Tiki kümeli ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 11.9.1903 tarihinde Ankara'da imzala-
ıea; ık-.m,. Arla mur-mun y'KK'Kiğe konulrıası hakkında Kararname 

» 28 . 9 . i903 6/K2 8.5.1963 tarihli ve G/1681 sayılı Kararname ile varilen yetkiye istinaden Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı oian Milletlerarası Kalkınma idaresi 
arasında. I5.7.J963 tarihinde imzalanan «ikraz Anlaşması» nın onaylanması hakkında Kararname 



— C/48 — 
dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
ı " > 

Çeşidi Tarihi Numarası O z e t ı 

Tüzük 10 . 1 0 . 1963 6/2482 Gıda maddelerini ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ile levazımın hususi vasıflarını gösteren tüzüğün 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki Kararname ile kabul edilen Tüzük 

Kararname .11 . 1 0 . 1963 6/2231 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek Kararname 
Kanun 26 . 1 0 . 1963 353 Askerî mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki Kanunun 241, 255 ve 256 neı maddeleri 

hakkında Kanun 
Yönetmelik 31 .10 . 1963 — Ege Üniversitesi Harçlar ve Ücretler Yönetmeliğine ek Yönetmelik 

» 31 .10 . 1963 — Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği 
Kararname 2 .11 . 1963 6/2260 T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında «Malî bir yardım yapılması 

hakkında Anlaşma» ve eklerinin onaylanması hakkında 
Kanun 27 . 1 2 . 1963 365 Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ile fıkralarının değiştirilmesi hakkında Kanun 

1964 yılına ait mevzuat 

Kararname 3 . i . 1964 6/2534 Götürü gider usulünde safi zirai kazançlarda tesbit edilecek Gelir Vergisi mükellefleri için, Amasya, 
Bitlis, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muş, Ordu. 
Sakarya, Trabzon ve Tokat illerinde 19.2.1963 tarihli ve 205 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi 
gereğince 1963 - 1965 yıllarında uygulanmak üzere zirai kazaııçler il komisyonlarınca takdir ve tes 
bit edilip zirai kazançlar merkez komisyonu tarafından incelenmiş bulunan cetvellerde yazılı 
zirai kazanç ölçülerinin onaylanmasına dair Kararname 

» 1 • 1 • 1964 6/2535 Dış Ticaret Rejimi hakkındaki Kararın yürürlüğe konulmasına dair Kararname 
Yönetmelik 4 . 1 . 1964 — Dış Ticaret Rejimine dair İthalât Yönetmeliği 
Kararname S . 1 . 1964 6/2532 Hükümetimiz ile İsveç Hükümeti arasında 2.12.19S3 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik 

«Kalkınma Kredi Anlaşması» ve eklerinin yürürlüğe girmek üzere yayınlanması hakkında Kararname 
Yönetmelik 8 . 1 . 1964 — ATI) yolu ile yapılacak ithalâta ait Yönetmelik 
Kanun 16 . 1 . 1964 372 Kurumlar Vergisi Kanununun 40 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

» 16 . 1 . 1964 375 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Devlet borcu olarak Ha
zine hesaplarına intikali ve Türk Lirası karşılıkla"inin kullanılma şekli hakkında Kanun 

Tebliğ 28 . 1 . 1964 36 İplikler üzerinde yapılan haşıl ameliyesinin de İstihsal Vergisine tabi bitim ameliyelerinden sayılması 
gerektiği hakkında tebliğ 



— C/49 — 

Vergilerin, resimlerin ve başfea gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 

Tarihi 

Kararname 29 . 1 . 1964 

Numarası 

6/2575 

13 . 2 . 1964 

18 . 2 . 1964 

19 . 2 . 1964 

20 . 2 . 1964 

20 . 2 . 1961 

28 . 2 . 1964 

ö z e t i 

Muğla ilinin merkez ilçesine bağlı Mesken ve Kadıköy, Elmacık, Kozağaç, Yatağan ilçelerine bağlı 
Şeref Eğridağ Milas, ilçesine bağlı Kayabaşı. îzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Alman Boğazı, Kuş
adası ilçesine bağlı Aziziye-Havuzlu, Tire ilçesine bağlı Alacaklı mevkilerinde bulunan zımpara maden
lerinin, Abot Maadin Limited Türk Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının, bu imtiyazların sahibi
nin Devlete karşı haiz olduğu hukuk tabi olduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte «Lût-
fullah N. Kitapçı Madencilik Limited Şirketi» ne devredilmesine izin verilmesinin kararlaştırılma
sı hakkında Karar nüme 

6/2681 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kozluca mevkiindeki krom madeninin 15 . 10 . 1953 tarihli ve 
4/1598 sayılı Kararname ile Arı İnşaat Türk Anonim Şirketine ihale olunan işletme imtiyazının,. 
imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyet
leriyle birlikte Kartallar Maden ve Sanayii Limited Şirketi uhdesine devredilmesine izin verilmesi
nin kararlaştırılması hakkında Kararname 

6/2676 Balıkesir ilinin Bigadiç, ilçesine bağlı Faraş ve Çam köyleri sınırları içerisinde bulunan Bortuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Faraş - Çamköy Borasit Limited Şirketine veril
mesinin kararlaştırılması hakkımla Kararname 

6/2673 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı Faraş ve (hım. köyleri sınırlan içerisinde bulumu] Hm-'uzu 
m;ıdeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyamnm Faraş - Çamköy Borasit Limited Şirketine veril
mesinin kararlaştırılması hakkında kararname 

402 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki .1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair Kanun. 

6/1964 Edirne ilinin merkez ilçesine bağlı Demirhanlı sınırları içerisinde bulunmuş linyit madeninin 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Trakya Çimento Sanayii Türk Anonim Ortaklığına verilme
sinin kararlaştırılması hakkında Kararname 

— Yatırımlar finansman fonu teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanunun tevdi
at ve tevkif at nisbetinin 1964 malî yılı içinde % 3 olarak tesbit edilmesi; birden fazla takvim yılına 
sirayet eden inşaat ve onarma işlerini taahhüdedenler için bu nisibetin % 06 olarak kabul edilmesi 
hakkında Tebliğ 



— C/50 — 

dergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kararname 9 . '-* . 1964 6/2688 19 . 12 . 1963 tarihli ve 6/2526 sayılı Kararname ile verilen yetkiye ılayanılarak Hükümetimiz 
ile Federal Avusturya Hükümeti arasında 30 . 12 . 1963 tarihinde Viyana'da imzalanmış olan «Malî 
Yardıma Dair Anlaşma» ve eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanma
sının kararlaştırılması hakkında Kararname 
Sivas ilinin Gürün üçoMİne ba^'lı Ollnklise k^yü sınırları içinde bulımmuş demir madeninin (90) 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Demir Export Limited Şirketine verilmesinin kararlaştırılmıası 
hakkında Kararname 
Umumi ve mülhak bütçeli dairelerden istihkak ödenenlerden vergi dairelerine olan borçlarının 

hu istihkaklarından tahsil edilmesi hakkında Tebliy; 

12 . 3 . 1964 6/27 i 3 

Tebliğ 

Kanun 
Kararname 

13 

24 . 
25 . 

o 
. o 

o o . 
o 

. 1964 

1964 
. 1964 

309 

65 
6/2714 

(lider Yergilerine ait ilk madde indirimi hakkında Kanun 
Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilcesine bağlı Kurşunlu, Yenice ve Bükköy köyleri sınırları içinde 
bulunmuş linyit madeninin (45) yü süre üe işletilmesi imtiyazının Bükköy Madencilik Limited 
Şirketine verilmesi ve bu imtiyaz mukabilinde % 1 Devlet hissesinin alınmasının kararlaştırılması 

hakkında Kararname 
31 . 3 . 1964 6/2118 Ankara ilinin Bâlâ ilçesine bağlı Kcsikköprü köyü -sınırları içerisinde bulunmuş demir madeninin 

(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının, «Kcsikköprü Madencilik Limited Şirketi»' ne verilmesi ve 
bu imtiyaz mukabilinde % 2,5 Devlet hissesinin alınması hakkında Kararname 

31 . 3 . 1964 6/2719 Corum ilinin Osmancık ilçesine bağlı Dodurga köyündeki bulunmuş maden kömürünün (60) yıl 
süre ile işletilmesi imtiyazının Türkiye Kömür İsletmeleri Kurumuna verilmesi hakkında Karar
name 

2 . 4 . 1964 6/2730 Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı Bölcekova köyündeki bulunmuş linyit madeninin (60) yıl süre 
ile işletilmesi imtiyazının Adasal Madencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

3 . 4 . 1964 6/2821 

4 . 4 , 1964 6/2743 

Kütahya ilinin Kmet ilçesine bağlı Kırgıl, Hamam ve Kutluhallar köylerindeki bulunmuş Bortuzu 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının r.libank Gene! Müdürlüğüne verilmesi hakkında 
Karamam-
Ankara ilinin Beypazarı ilçesine bağlı Sekli, Kuyucak ve Çaltırlı köylerindeki bulunmuş linyit 
madeninin (50) yıl süre ile işletilmesi imtiyazım ti Beypazarı Linyit İşletmesi Limited Şirketine 
verilmesi hakkında Kararname 

http://Kirg.il


C/51 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanajklan 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 4 . 1964 

Numarası 

6/2706 

Yönetmelik 

Kanun 

Kararname 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

9 

11 

16 

16 . 
20 . 

20 . 

4 . 

. 4 , 

. 4 . 

. 4 

. 4 . 

. 4 . 

4 . 

5 . 

. 1964 

. 1964 

. 1964 

. 1964 
1964 

1964 

1964 

— 

444 

6/2851 

13 
6/2852 

6/2853 

6/2795 

12 . 5 . 1964 

12 . 5 . 1964 

6/3010 

6/3003 

ö z e t i 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin bir organı olan 
Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında 15 . 10 . 1963 tarihinde imzalanmış olan «İkraz Anlaş
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) 21 . 2 . 1964 tarihinde onaylanması hak
kında Kararname 
Ankara Üniversitesince alınacak Harçlar ve ücretler Yönetmeliğinin 4 ncü maddesinin tadili ve 
bir madde eklenmesi hakkında Yönetmelik 
10 ve 11 nei Donem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi-
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının ertelenmesine ait Kanun. 

Kütahya ilinin Emet ilcesine bağlı Oaleağıl, Köprücek ve Akse köylerinde bulunmuş Bortozu ma
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında 
Kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin. Tebliğ 
Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Kutlu Hamam ve Dereköy köylerindeld bulunmuş Bortuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kt\!m:ık Genel Müdürlüğüne veri'1/mesi hakkında 
Kararname 
Kütahya ilinin Emet ilcesine bağlı Kırgıl ve İğde köylerindeki bulunmuş Bortuzu madeninin 
(45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında Kararname 
(Hususi Kredi) ve «Silâhlanma istikrazı» konusunda Hükümetimizle Büyük Britanya ve Kuzey 
h landa Birleşik Krallığı Hükümeti arasında imzalanan 9.12.1960 tarihli Andlaşmanm (a), (e), 
(d) ııkıalarmdaki 1 . 12 . 1963 tarihinin 1 . 6 . 1904 olarak değiştirilmesi maksadiyle 16.1.1964 
tarihinde teati olunan mektupların (imzalandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanma
sı hakkında Kararname 
5 Mart 1964 tarih ve 6/2803 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile verilen yetkiye dayanılarak 
Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Nisan 1964 tarihinde Ankara'da imzalanan 
70 milyon dolarlık «İkraz Anlaşması» ile Ekinin (4 Ocak 1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 
üzere) onaylanması hakkında Kararname 
29.2.1984 tarihli ve 6/2789 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Dani
marka Hükümeti arasında 13.3.1964 tarihinde Kopenhag'da imzalanmış olan Kredi Anlaşması ve 
eklerinin (yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 



— C/52 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanak la r ı 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

» 

Tariki 

14 . 5 . 1964 

25 . 5 . 1964 

26 . 5 . 1964 

1 

Numarası 

474 

6/3097 

(i/307! 

Ani asına 

Kara rname 

Anlağına 

Tüzük 

Kararname 

28 . 5 . 1964 

30 . 5 . 1964 

:t . 6 . 1964 

5 . 6 . 1964 

6 . 6 . 1964 

6 . G . 1964 

6 . 6 . 1964 

9 . 6 . 1964 

6/3092 

6/2954 

6/3049 

6/3150 

6/3030 

fi . 6 . 1964 (i/3032 

6/3033 

6/3040 

n/3071 

ö z e t i 

5383 sayılı Gümrük K a n u n u n a bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştirilmesi hakkında 
Kamın 
Gümrük Giriş Tarii'o Cetvelinin 31.02, 31.03, 31.04 ve 31.05 pozisyonlarına giren gübrelerin vergiden 
muaf tu tulduklar ı hakkında 
5.12.1963 tarihl i 6/2413 sayılı Kara rname ile yürür lüğe konulan Kararın1 kaldırı larak yerine vergij 
resim, hare ve benzer tesisler icra eden sair mükellefleri ber ta raf etmeyi öngören usu1 ve şart
ların ihdası hakkında Kararname 
Birleşik Kırall ık - Türkiye 1964 Kredi Anlaşması 
Afyon ilinin Dinar ilcesine bağlı Yüreği! köyünün şuurlar ı içinde bulunmuş sodyum sülfat madeni
nin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali .Madencilik Limited Şirket ine verilmesine dair 
K a r a r n a m e 
Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Dünya Gıda Programı, arasında Muş ilinde köy yollarının inşa
sına ait proje hakkında Anlaşma 
(Sivil Savunma ile ilgili şahsi mükellefiyet, t ah l iye ve seyrekleşt i rme, p lân lama ve diğer hiz
metler Tüzüğü) ile «Sivil Savunma ile ilgili t e şk i l ve tedbir ler Tüzüğü» 

Kayseri ilinin. Develi ilçesine bağlı Kale köyünün sınırları içinde bu lunup simlikurşunla mahlut 
çinko madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının1 Saim Bildin Çinko Kurşun Madencilik Li
mited Şirketine verilmesine dair Kararmıme 

Balıkesir ilinin Bigadiç, ilçesine bağlı Al aharda, Faraş , İskele ve Beğendikler köylerinin sınırları içinde 
bulunmuş Bortuzu madeninin (45) yıl süre ile iş'eMlmesi imtiyazının Yakal Boranit Limited Sirke
line verilmesi hakkında Kara rname 
.Kütahya ilinin Fınet ilçesine bağlı Çalçağıl köyünün sınırları içinde bulunmuş Bortuzu madeninin 
(4;>) yd süre ile işlolilınesi imtiyazının Htibank Genel Müdür lüğüne verilmesi hakkında Kara rname 
Kütahya ilinin Knır-t ilçesine bağlı İğe'" körünün sınırları içinde bulunmuş Bortuzu madeninin 
(45) yıl sı'ırc ile işletilmesi imtiyazının Et ibank Gemi Müdür lüğüne verilmesi hakkında Kara rname 
Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Aşağıyenice ve Yassı viran köyleri s ınır ları içinde bulunmuş sod
yum sülfat madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Madencilik Limited Ortaklığına 
verilmesi baklanda Kara rname 



— C/53 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

_ _ . A . 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 9 . 6 . 1964 6/3075 Konya ilinin Cihanbeyli ilçesine bağlı Lapalı köyünün sınırları içinde bulunmuş Sodyum sülfatla 
mahlut magnezyum ve potasyum tuzu madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkali Ma
dencilik Limited Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

*A 9 . 6 . 1964 6/3076 Bursa ilinin Orhaneli ilçesine bağlı Kavacık ve Geıemiç köyleri sınırları içinde bulunmuş molipten 
madeninin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Türk Molipten Limited Ortaklığına verilmesi hak
kımla Kararname 

• ^ a m m 25 . 6 . 1964 48i (,'jder Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair Kanun 

» 25 . 6 . 1964 482 (s i der Vergileri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler ilâve 
edilmesine dair Kanunun 2 nci maddesi gergince halı ve kilim imalinde kulandan ipliklerin vergiden 
istisna edilmesi hakkında Kanun 

* 26 . 6 . 1964 484 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

» 26 . 6 . 1964 485 4.!.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında Kanun 

•» 1 . 7 . 1964 488 Damga Vergisi Kanunu 
* 1 . 7 . 1964 489 Bâzı vergi ve resimlere zam yapılması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 
Kararname 13 . 7 . 1964 6/3208 13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/307.1 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Bâzı mamullerimizin tev

sik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında Karar» hükümleri gereğince ihracatta 
vergi iadesi komisyonu (İVİK) tarafından tesbit edilen vergi iade miktar ve nisbetlerinin ve iade 
edilecek vergi içindeki belediye hisselerinin aynı kararda yer alması hakkında Kararname 

» 25 . 7 . 1964 6/3338 (5/3071 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan karar eki 2 sayılı listeye ilâve edilen 
mamuller ve vergi iade nislbetleri ve 4 sayılı 'listeye ilâve edilen mamuller ve iade edilecek vergi 
içindeki belediye hisseleri niiislbetleri hakkında Kararname 

» 10 . S . 1964 6/3339 Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Karakaya ve Alacakilise köyleri sınırları içinde bulunmuş 
krom madeninin (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Özkrom Madencilik Limited Şirketine 
verilmesi hakkında Kararname 



— C/54 — 

V«rgdl«rin, resimlerin ve başka gelirlerim 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 11 . 8 . 1964 

14 . 8 . 1964 

17 . 8 . 1964 

19 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

26 . 8 . 1964 

27 . 8 . 1964 

28 . 8 . 1964 

29 . 8 . 1964 

Numarası 

6/3340 

ö z e t i 

Burdur ilinin Tefenni ilçesine bağlı Ece ve Yayla köylerinin sınırlan içinde bulunmuş krom ma
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Maden Arama ve Tefenkrom İşletmeleri Anonim 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

6/3193 Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı Grürlek köyünün Üçküprü mevkiinde bulunmuş, krom madeni
nin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genci Müdürlüğüne verilmesi hakkında Karar
name 

6/3422 Balıkesir ilinin Bigadiç ilçesine bağlı, Yeni köy ve İskele köyleri sınırları içinde bu
lunmuş bortuzu madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Yaka! Borasit Limited Şir
ketine verilmesine dair Kararname 

6/3341 Manisa ilinin Soma ilçesine bağlı Egnas köyünün sınırları içinde bulunmuş maden kömürünün 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Ege Madencilik Anonim Şirketine verilmesi hakkında Ka
rarname 

6/3347 Kütahya, ilinin Kın et ilçesine bağlı Hamam ve Kırgil köyleri sınırları içinde bulunmuş bortuzu ma
deninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında 
Kararname 

6/3401 Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagül ve Yeniçuhuk köyleri sınırları içinde bulunmuş ma
den kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Borina Madencilik ve Ticaret Limited 
Şirketine verilmesi hakkında Kararname 

6/3435 Erzurum, ilinin Oltu ilçesine bağlı bulunan Pakı ve Sütkane köyleri sınırları içinde bulunmuş 
maden kömürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kömürcüler Madencilik ve Ticaret Li
mited Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 

6/3362 İsviçre Federal Konseyi ile T. C. Hükümeti arasında Malî Yardım Anlaşması, hakkında; Kararna
me 

6/3295 Amerika Birleşik Devletlerince yapılmakta olan destekleme hibe yardımları karşılığında tahassul 
edecek Türk paraları ile, 480 sayılı Amerikan Kanunu Tahtında Amerika Birleşik Devletlerinden 
satmalınaeak zirai istihsal fazlası madde bedelleri mukabilinde birikecek Türk liralarının Hükü
metimize ikraz veya hibe olunacak kısmından 1964 malî yılı zarfında tekevvün edeceği tahmin 
olunan toplam olarak (481 800 000 - dörtyüz seksen bir milyon sekizyüzlün) liranın tahsis yerleri ve 
kullanılması hususunda 14 . 3 . 1964 tarihli ve 6/2825 sayılı Kararname ile verilen yetkiye da-



- C/55 — 
Vergilerin., resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
_ - . A . 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

31 . 8 . 1964 

1 . 9 . 1964 

1964 

yamlarak, ilüküni'etinıiz do A. B. 1). temsileıı Milletlerarası Kalkınma İdaresi arasında teati 
olunan mektupların onaylanması hakkında Kararname 

6/3549 Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı (NATO) Enfrastrüktür programları gereğince Türkiye'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine mütaallik 5 . 8 . .1953, 29 . 9 . 1958 tarihli ve 4/1310, 4/10819 
sayılı kararnamelerin hükümlerine göre uygulanması gereken muafiyetlere yapılması icabeden 
vergi iadelerinden 15 . 3 . 1965 tarihime kadar uygulanmamış veya yapılmamış olanlar hakkında 
tatbik olunacak işlere dair ilişik kararın yürürlüğe konulması hakkında 

1 9 . 19C4 6/3481 İzmir ilinin merkez ilçesine bağlı Işıklar ve Altındağ köyleri sınırları içerisinde bulunmuş çimento 
imaline elverişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çimentaş izmir Çimento 
Fabrikası Türk Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 

6/3482 Çanakkale ilinin Çan ilçesine bağlı Yahyalı, Duralil, Çavuş ve Kurfalı köylerinin sınırları içinde 
bulunmuş olan maden kömürünün (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Tarko Maden Limited Or
taklığına verilmesi hakkında Kararname 

6/3485 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları gösterir 
Yönetmeliğin uygulanması hakkında Kararname 

6/3492 Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlı Taşliman köyünün sınırları içinde bulunmuş çimento imaline el
verişli başlıca madenlerin (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Aslan ve Eskihisar Müttehit 
Çimento ve Su Kireci Fabrikası Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında Kararname 

(>''3448 Bursa ilinin merkez ilçesine bağlı Uludağ mevkiinde bulunmuş volfram madeninin (50) yıl süre 
ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında Kararname 

6/3449 Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Boğanlar ve İğde köylerinin sınırları içinde bulunmuş bortuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Etibank Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında 
Kararname 

7 . 9 . 1964 6/3483 Afyon ilinin Dinar ilçesine bağlı Yürekli köyünün sınırları içinde bulunmuş sodyum sülfat tuzu 
madeninin (45) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Alkim Alkali Kimya Anonim Ortaklığına veril
mesi hakkında Kararname 

8 . 9 . 1964 6/3530 Umuma açılmış olan Dolmabahçe Sarayı ile Beylerbeyi Sarayını ziyaret edenlerden alınacak üc
retler hakkında. 

9 . 1964 

1964 

5 . 9 . 1964 



— C/56 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası O z e t ı 

Kararname 9 . 9 . 1964 6/3371 'i1 ürk iye Cumhuriyeti Hükümeti i!e Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî yar
dıma mütaallik Anlaşma, hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1904 •-- Birleşik Kırallık Hükümetinin Türk "Hükümetine yaptığı ikraza mütaallik olarak Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî - irlanda Birleşik Kiralımı Hükümeti arasında 
akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1964 -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cm dıuriyeti Hükümeti arasında Malî yardıma, müta
allik Anlaşma hakkında Karaırname 

* 9 . 9 . 1904 — Belçika Kıraliyet Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yapdan ikraza mütaal
lik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bekaca, Kıraliyet Hükümeti arasında, akdedilen An
laşma, hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1904 — Türkiye Cumhuriyeti T fiildim eti ile TLüânda. Kıraliyet Hüküm eti arasında, Malî yardıma mütaallik 
Anlaşma hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1964 •— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti arasında Malî yardıma mütaallik Anlaşma 
hakkırvda Kararname 

» 9 . 9 . 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Hükümeti arasında Malî yardıma mütaallik Anlaşma hak
kında Kararname 

j, 9 . 9 . 1964 — Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka, K'raliyet Hükümeti arasında Malî yardıma müta
allik Anlaşma hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1904 -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti arasında Malî yardıma mü
taallik Anlaşma hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1904 — Korvec, Hükümetinin Türk Hükümetine yaptığı ikraza mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Norveç Kıraliyet Hükümeti arasında akdedilen Anlaşma hakkında Kararname 

» 9 . 9 . 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında Türkiye'ye Malî yardım ya
pılmasına mütaallik Anlaşma, hakkında Kararname, 

» 9 . 9 . 1964 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Malî yardıma mütaal
lik Anlaşma, hakkında Kararname 

> 9 . 9 . 1964 6/3484 Van ilinin Cürpmar ilçesine baülı Şahmanis köyünün sınırları içinde bulunmuş kömür madeninin 
(60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Şahmanis Linyit Kömürleri İşletmesi Anonim Ortaklığım*. 
verilmesi hakkında Kararname 



C/57 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Yönetmelik 

Karar 

Kararname 

Karat* 

Tarihi 

İÜ . 9 . 1964 

!f> . 9 . 1964 
10 . 9 . 1964 

19 . 9 . 1964 

22 . 9 . 1964 

26 . 10 . 1964 
28 . 10 . 1964 

2 . 11 . 1964 

Numarası 

0/344^ 

ö z e t i 

Hükümetimiz ile Amerika Milletlerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 . 6 . 1964 tarihin
de imzalanmış olan İkraz Anlaşması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetme lik 
«Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde istikrar fonu adı altında yeni bir fon tesisi hak
kındaki Karar» m 3 . 12 . 1963 - 2 . 6 . 1963 tarihli ve 6/1189, 6/1910 sayılı kararnamelerle deği
şik 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve 1 8 . 3 . 1963 tarihli 6/529 sayılı Kararnamenin yürürlükten 
kaldırılması hakkındaki Kararın yürürlüğe konulması hakkında Kararname 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında (İkinci Çukurova Enerji Proje
si) mevzuunda Kalkınma kredi Anlaşmasına dair Kararname 

Yardım Konsorsiyumu içerisinde Hükümetimiz ile Lüksenburg Hükümeti arasında 3 Temmuz 1964 
tarihinde Lüksenburg'da imzalanmış olan «1964 Kredi Anlaşması» ve Ekinin (Yayımı tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanmasına dair Kararname 
Türk Para-i Kıymetini Koruma Kararı hakkında Kararname 
Ortalama kâr imdlerinin tesbiti hakkında yönetmelik 

Türkiye Cumhuriyet; Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında akdedilen Kalkınma 
Kredisi Anlaşması hakkında karar 

19 . 11 . 1964 6/3887 60/29 sayılı Taşocağı rnhsatnamesiyle işletme hakkının Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. ne 
ait bulunan Zonguldak ilinin Bartın ilçesi Karasu köyü civarındaki 30 hektar 6 629 metre sahadaki 
dolamit ve dolamitli kalker tezahürünün 6309 sayılı Maden Kanununun şümulüne alınması hak
kında karar 

3 .12 . 1964 6/3997 Umuma açılmış olan müzelerle açık müze haline konulmuş tarihî binaları, düzenlenmiş ören yer
lerini gezenlerden alınacak ücretlerin ilişik listedeki gibi tesbiti 4 . 1 . 1964 tarihli ve 6/3548 sayılı 
Kararnamenin yürürlükten kaldırılması hakkında 

9 . 12 . 1964 6/3906 Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Oümnikbaş\ Çenger, Kargı, Foça, Üzümlü, Demirkazık ve Do-
muzalam mevkilerindeki krom madenlerinin Etibank Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan işletme 
imtiyazlarının sahibinin Devlete karşı haiz olduğu hukuk, talbi olduğu vecibe, taahhüt ve mükelle-
fiyetlcriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetlî Üçköprü Krom Müessesesi Müdürlüğüne devredil
mesine izin verilmesi hakkında karar 

14 . 12 . 1964 6/3958 Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokole ok Protokol hakkında karar 

()/3(İ(;Ö 
6/3583 

6/3570 

6/3577 

6/3737 

6/3738 



C/58 

Vergilerin, reBdanlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kara i* 

Tarilıi Numarası 

16 . 12 . 1964 6/3969 

18 . 12. 1964 6/4026 

24 . 12 . 1964 6/3976 

24 . 12 . 1964 6/4008 

31 . 12 . 1964 — 

ö z e t i 

Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Sepetçi köyünün sınırları içinde bulunmuş Manyezit madeninin 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Şirketine verilmesi hakkında karar 
Tekel idaresince Diklo - Detenil - Triklorotan (D.I).T.) yapımı için satılacak olan 15 ısı derecesin
deki 99,5 derecelik Apsolü Alkol ile Kimya Sanayiinde ilk madde olarak kullanılmak üzere satıla
cak olan 15 ısı derecedeki 94 - 96,6 derecelik saf ispirtonun beher litresinin satış maliyetine eklenecek 
Tekel resminin en aşağı haddinin bir yıl süre ile 10 kuruş olarak tesbit edilmesi hakkında karar 
Eskişehir ilinin merkez ilçesine bağlı Kargı köyünün sınırları içinde bulunan Magnezit madeninin 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Magnezit Anonim Ortaklığına verilmesi hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile ALnanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir malî yardım ya 
pil ması hakkındaki Anlaşmaya dair karar 
Aydın ilinin Söke ilçesine bağlı Tırha, Çukur ve Savcı köyleri sınırları içinde bulunmuş maden 
kömürünün (40) yıl süre, ile işletilmesi imtiyazının .Yitaş .Madencilik İnşaat ve Ticaret Anonim 
Ortaklığına verilmesi hakkında karar 

Kararname 

Kanun 
Kararname 

5 . 1 . 1965 6/4073 

11 

1965 
1965 

522 
6/4061 

1965 6/4074 

16 . 1 . 1965 6/4088 

1965 yılına ait mevzuat 

Kütahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalı ve Elmacık köyleri sınırları içinde bulunan Maden kö
mürünün (60) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına veril
mesi hakkında kararname 
1964 Kalkınma istikrazı hakkında kamın 
7.9.1964 tarihli ve 6/3603 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Millet
lerarası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 24.11.1964 tarihinde imzalanmış olan ikraz Anlaşmasının 
( imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kararname 
Çanakkalenin Biga ilçesine bağlı Çomaklı köyünün sınırları içinde bulunmuş olan maden kömürünün 
(40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Çomaklı Linyit İşletmesi Limited Ortaklığına verilmedi 
hakkında kararname 
7.9.1964 tarihli ve 6/3600 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Milletler-
aıası Kalkınma idaresi (AID) arasında 6 Kasım 1964 tarihinde imzalanmış olan ikraz Anlaşmasının 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında kararname 



0/59 — 
dergilerin, 

Çeşidi 

Kararname 

Karar 

» 

» 

resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

A. 

Tarihi Numarası 

22 . 1 . 1965 

22 . 1 . 1965 

22 . 1 . 1965 

26 . 1 . 1965 

6/4149 

6/4160 

6/4165 

6/4182 

Karar 

J 

- Yönetmelik 

ö z e t i 

1965 6/4149 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Eesminin en az 500 (beşyüz) ve en çok 3 000 (üçjbin) kuruş 
olarak tesbiti ile 25.6.1955 tarihli ve 4/5554 sayılı kararnamenin kaldırılması hakkında kararname 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek kararın yürürlüğe konulması hakkında 
karar 
Türk parası kıymetini konuma hakkında 17 sayılı karara ek karar 

Muğla ilinin Fethiye ilçesine bağlı Karakurum mevkiindeki krom madenlerinin Fethiye Maden Türk 
Anonim Şirketi üzerindeki işletme imtiyazlarının bu imtiyazların sahibinin Devlete karşı haiz olduğu 
hukuk, tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte Etibank Mahdut Mesuliyetli 
Üçköprü Krom Madenleri işletmesi Müessesesine devredilmesine izin verilmesi hakkında karar 

28 . 1 . 1965 6/4267 1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarından Devlet namı ve hesabına destekleyici mahiyette 
tütün alınması hakkında karar 

30 . 

15 . 2 

Ki . 2 

18 . 2 

1965 (.; 4 i 72 

15 . 2 . 1965 6/4247 

15 . 2 . 1965 3/4296 

13.5.1965 tarühli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında, vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karara bağlı listelerin değiştirilmesi hakkında 
karar 

13.5.1964 tarihli ve 6/3071 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan bâzı mamullerimizin tevsik edi
lecek ihraç fiyatlarında yergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar hükümleri gereğince, ihracatta vergi iadesi 
komisyonu (ÎVÎK) tarafından tesıbit edilen bâzı mamullerin bu karar şümulüne sokulması hakkında 
karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) tarafından temsil olunan 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 14 Ocak 1965 tarihli Anlaşma hakkında karar 

1965 6/456: 29 .11 . 1963 taıılh ve 6/2394 sayılı Kararnamenin ikinci maddesinin 
madde ilâvesi hakkında 

değiştirilmesi ve bu karara ek 

1965 

1965 

I96." 4268 sayılı Kanunun 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
Anayasa Mahkemesi karan 
168 sayılı Kanun gereğince yapılacak sosyal yardımlara ait yönetmelik 

iptaline dair 



— C/60 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaıkları 

Çeşidi 

Karar 
» 
» 

Tarihi Numarası 

2 . 1965 
3 . 1965 
3 . 1965 

6/4568 
6/4285 
6/4295 

i 965 6/4296 

8 . 3 . 1965 6/4224 

10 

9.9. 

3 . 1965 

3 . 1965 

26 . ."> . 1965 

6/4434 

6/4328 

(î/4428 

1965 6/4365 

• » 

» 

Kararname 
Karar 

» 

29 
30 

21 

22 , 

. 3 

. 3 

4 . 
. 4 

. 4 . 

. 1965 

. 1965 

J 9'ö5 
. 1965 

. 1965 

6/4322 
6/4454 

6/4440 
6/4468 

6/4379 

ö z e t i 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ait karar 
Avrupa Para Fonu tarafından Türkiye'ye kısa vadeli bir kredi verilmesine dair karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki 28 Kasım 1958 tarihli 
Malî Yardım Anlaşmasına ek Anlaşma ha klanda karar 
18.11.1964 tarihli ve 6/3925 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Avrupa 
Vatının Bankası arasında 8.12.1964 tarihinde imzalanmış olan İkraz Anlaşmasının (imzalandığı ta
rihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
4.8.1964 -tarihli ve 6/3389 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimizle Milletler
arası Kalkınma İdaresi (AID) arasında 18 Kasım 1964 ta ruhinde imzalanmış olan ikraz Anlaşması
nın, (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
28.1.1965 tarih ve 6/4267 sayılı kararname ile alım dışı bırakılan cok düşük evsaflı tütünler için uy
gulanacak esaslar hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ili' Norveç Hükümeti Tıraşımla. Kalkınma Kredisi Anlaşma
sına dair karar 
7/9/1964 tarihli ve 6/3602 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Milletlerarası Kalkınma ida
resi (AID) ile Hükümetimiz arasında 2/aralık/1964 tarihinde imzalanmış olan İkraz anlaşmasının 
(imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3604 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile 
Milletlerarası Kalkınma idaresi (AID) arasında 24 Kasım 1964 tarihinde imzalanmış olan ikraz 
anlaşmasının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkımla karar 
Birleşik Krallık - Türkiye 1964 2 nei kredi Anlaşması hakkında karar 
7 . 9 . 1964 tarihli ve 6/3*601 sayılı kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile mil
leti ora tası Kalkınma Idarosıi (AID) arasında 2 . 12 1964 tarihinde imzalanmış bulunan ikraz anlaş
masının (imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında karar 
Türkiye ile İtalya arasındaki malî anlaşma hakkında, Kararname 
Bolu ilinin Mengen ilçesine bağlı Güneydivanı Köyünün sınırları içinde bulunmuş maden kömür
ünün (40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Kuzey Anadolu Madencilik Limited Ortaklığına veril
mesi hakkında karar 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeti arasındaki Kredinin tediyesi hakkında anlaşmaya 
dair karar 



C/61 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirleri^ 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Karar 22 . 4 . 1965 6/4394 Avusturyanın Türkiye'ye 1964 yılındaki malî yardım ile ilgili anlaşmaya mütaallik karar 
» 22 . 4 . 1965 (> 4402 Türkiye'ye 4 (Dört) milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine mütedair Türkiye Cum

huriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasındaki anlaşma hakkında karar 
>:• 26 . 4 . 1965 — Türkiye'ye 7 milyon isviçre Frangı tutarında bir kredi verilmesine mütedair Türkiye Cumhuriyeti 

ife İsviçre Konfederasyon arasındaki anlaşma hakkında karar 
» 29 . 4 . 1965 581 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A.B.D. Hükümeti arasında yapılan Zirai istihsal fazlaları an

laşmaları gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddeleri ile bedelsiz olarak verilen Amerika ihti
yaç fazlası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafiyeti hakkında kanun 

7 . 5 . 1965 6/4221 işletmeye açılmış olan muhtelif bölgelerdeki sulama şebekeleri ile yapılacak kısmı veya alıştırma su
lamalarında 1965 yılında alınacak sulama ücretlerine dair karar 

> 14 . 5 . 1965 6/4486 Hükümetimizle A.B.D. Hükümeti arasında 14 . 1 . 1965 tarihinde Ankara'da imzalanan 70 milyon 
dolarlık Program Kredisi ile ilgili ve bu anlaşmaya ek mektubun 1 . 1 . 1965 tarfihin.de geçerli olmak 
üzere onaylanması hakkında karar 

» 18 . 5 . 1965 6/4474 i 7 . S . 1964 tarihli ve (i :! !-7.'î sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyumu dâhilinde 1964 yılı içinde Hükümetimizle Holânda Hükümeti adına hareket eden 
(lierstelbank) arasında 7.!.1965 tarihinde LA - Hey'de imzalanmış olan Kredi Anlaşmasının onay
lanması hakkımla karar 

» 20 . 5 . 1965 6/4549 Kütahya, ilinin, i'hnet ilçesinin Kymir köyünün şuurları içinde bulunmuş Demir .Madeninin (40) 
yıl süre ile işletilmesi imtiyazının Montes Madencilik Limited Ortaklığına verilmesi hakkında karar 

Kanun 5 . 6 . 1965 623 İstanbul'da Taksim'de yapılacak oteli inşa edecek ve işletecek Anonim Ortaklığına Vakıflar Gene] 
Müdürlüğünün katılmasına dair Kanun 

Karar 8 . 6 . 1965 6/4727 Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Karagöl ve Yemçubuk köyleri sınırları içindeki maden kömürü
nün Borinan Madencilik ve Limited Ortaklığında bulunan işletme imtiyazının imtiyaz sahibinin 
Devlete karşı îıaiz olduğu hukuk ve tabi bulunduğu vecibe taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte 
Birlik Madencilik ve Ticaret Limited Ortaklığına devredilmesine izin verilmesi hakkında karar 

» 9 . 6 . 1965 6/4594 Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Kırallığı Hükümeti arasında, Belçika Hükümeti tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair anlaşmaya mütaallik karar 

» 10 . 6 . 1965 6/4699 Türkiye Cumhuriyeti ve Miletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil edilen A.B.D. 
arasında yapılan ve 22.3.1965 tarihinde akdolunan Anlaşma hakkında karar 

http://tarfihin.de


- C/62 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

.Karar 

Kararname 

Kamııı. 

Karar 

Tarihi Numarası Ö •/, (-: i. i 

12 . 6 

18 

o j 

1965 6/4484 
1965 6/4823 

1965 6/4724 Kiilahya ilinin merkez ilçesine bağlı Ayvalık ve Elnıaeık köyleri sınırlan içinde bulunan madeıi ko
mutunun 18.12.1964 tarihli v(> 6/4073 sayılı Kararname ile Ayvalık Kömürleri Madencilik ve Ticaret 
Limited Ortaklığı uhdesine verilen işletme imtiyazının imtiyaz sahibinin Devlete karşı haiz olduğu 
hukuk ve tabi bulunduğu vecibe, taahhüt ve mükellefiyetleriyle birlikte Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumu Cencl Müdürlüğü Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesine devredilmesine izin verilmesi hak
kımla karar 
Kredi anlaşması hakkında karar 
1964 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarının de 
ı»ıe ile alım dışı bırakılan Karadeniz ve Marmara böl; 
uygulanacak, esaslar hakkında kararname 
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun bağlı (2) sayılı 
bölümünün 18 nei fı.kraısmm tadili hakkında Kanun 
13.5.1965 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan karara ekli (II) sayılı listede hav 
1u ve benzeri terilen tül için tes'bit edilen vergi iade oranları kaldırılarak 1 sayılı listede yazılı olan
ların, IV deki mamuller için belediye hissesi oranları kaldırılarak (II) sayılı listenin ikame edilmesi 
hakkında karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Birliği arasında akdedilen Kalkınana 
Kredisi Anlaşmasına mütaallik karar 

. 1965 639 

26 . 6 . 1965 6/4760 

29 . 6 . 1965 6/4782 

.eklenmesine dair olan Ü/426'/ savılı Kararıra-
•lerindeki çok düşük evsaflı tütünler için 

labiJoısiunun V (Kurumlarla illigfiOi kâğıtlar) 

3 . 7 . 1965 6/450! I - 13.5.19(55 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «I>âzı mamullerimizin tevsik 
edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar» ile 8.8.1964 tarihli 6/3455 sayılı Kararname 
hükümleri gereğince, ihracatta Vergi ladesi Komisyonu (ÎVÎK) tarafından hazırlanan (1) sayılı 
listede yazılı mamuller için FOB ihraç fiyatlarına göre tesbi.t edilip her mamulün hizasında gösteri
len vergi nisbetlerinitı 6/3075 sayılı Kararnameye ekli (II) sayılı listeye ilişik (2) sayılı listede ya
zılı bu mamullere ait iade edilecek vergi içindeki belediye hissesi mabetlerinin yeni karara ekli (IV) 
sayılı listeye eklenmesi hakkında karar 

— '— 2 6/3)171 sayılı Kararnameye1 ekili (II) saydı listede % 5 maliyetlere göre % 21 olarak tesbit edil
miş bulunan «Yün trikotaj» a ait vergi iade nisbetinin kaldırılarak yerine FOB ihraç fiyatlarına gö-



— C/63 

Verdilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi Tarihi Numarası O z e t ı 

re tcsbit edilen ()'c 39 nishetinin ve aynı karara ekli (IV) sayılı listede bu mamuller için bulunan 
r/c 2,46 oranındaki l)ele<liye hissesi nisbetinin kaldırılarak yerine % 2,50 nisbetinin konulması; 

— - - — 3 - --(i/3071 «ayılı Kararnameye ekli (11) listede ( B - Yünlü mensucat) başlığı altında «II Strayhgarn 
yün ipliği bölümünde bulunan ince Straybgarn yün ipliği 1 Ahirinin» Strayhgarn hah ve kilim olarak' 
değiştirilmesi hakkında karar 

Kanım. (i . 7 . 1965 (540 150 milyon liralık madenî ufaklık para bastırılması hakkındaki 6797 sayılı Kanunun birinci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun 

Karar 6 . 7 . 1965 6/4676 (lazianlep ilinin İslfıbiye ilçesine bağlı Arapuşağı köyünün sınırları içinde bulunmuş krom made
ninin f40) yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTİTÎ ithalât, ihracat Ticaret Türk Anonim Ortak
lığına verilmesi hakkında karar 

» 6 . 7 . 1965 6/4826 Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı karara ek karar 

» 12 . 7 . 1965 6/4677 Gaziantep ilinin İslâhiye ilçesine bağlı Çakmaklı Ke:1ten ve Yeşilova köyleri sınırları içinde bulunmuş 
krom madeninin 40 yıl süre ile işletilmesi imtiyazının ÎTİ'TÎ ithalât, ihracat Ticaret T.A.O. na 
verilmesi hakkında karar 

Kanun 13 . 7 . 1965 648 Siyasi partiler Kanununun 65, 71, 74 ve 78 nci maddeleri hakkındaki Kanun 
» 14 . 7 . 1965 651 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
» 14 . 7 . 1965 658 2836 sayılı Kanunun 22 nei maddes/inrin değiştiril m esine dair Kanun 

6/4913 Türk parası kıymetimi koruma hakkında karar 
657 Devlet memurları Kanunu i 
691 Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve işletim el erin bir kısım borçlarının Hazinece terkin ve 

tahkimi hakkında Kanun 
696 5434 sayılı Kanuna ek 2.8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Karnın 
664 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılmasına ve akaryakıtlardan alınan 

Hazine Hissesinin kaldırılmasına dair Kanun 
Karar 5 . 8 . 1965 T.C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir malî yardım yapılma.sı hak

kında Anlaşma 

Karar 
Kanun 

» 

• » 

» 

19 . (i 
23 , 
26 

26 . 
28 . 

. 1 
. 7 
. 7 

. 7 
7 

9(>f> 
. 1965 
. 1965 

. 1965 

. 1965 



— C/64 — 

Vergilerin, resimlerin ve başika gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 

Kararname 

Tarihi Numarası ö z e t i 

21 . H . ım:> (;/.") .141 

25 . 8 . 1965 6/5075 
2 . ';) . .19(15 ti/5 İH,» 

15 . 8 . 1965 6/4961 Türkiye; Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında muayyen borçların ertelen
mesi hakkında Anlaşmaya müteallik Karar 

16 . 8 , 1965 6/5043 1.3.2.1965 tarih ve 6/4346 sayılı kararname ile verilen yotikiye dayanarak Hükümetimizle, Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 1964 yılı içinde Konsorsiyum dâhilinde imzalanmış bulu
nan Kredi Anlaşmasına ek (6 a) daki mektupta derişiklik yapılması i<;in 5.3 J 965- tarihinde Bonn'da. 
teati edilen mektupların onaylanması hakkında karar 

24 , 8 . 1965 6/5073 Avrupa Yatının lîankası özel Seksiyon 2 uH Kovada Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Yatırım Bankası arasında Finansman Mukaveleleri hakkında karar 
İmar ve İskân Bakanlığınca yaptırılan halk konutlarının kiraya verilmesine dair yönetmelikte de
ğişiklik yapılması hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
5 . 12 . 1956 tarihli ve 6860 sayılı Kanunla tasdik edilen «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Av
rupa'daki Müttefik Yüksek Kumandam aramuda, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhına 
tabi bulunan Müttefik karargâhların Türkiye ülkesinde tesisine ve faaliyetlerine tatbik olunacak 
hususi şeraite mütedair Anlaşma» nııı 9 ncu maddesinin 1 nci fıkrası ile ekinin ilişik şekilde değiş
tirilmesi ve 9/1-b fıkrasının 1 . 3 . 1957 tarihinden, diğer fıkraların yayımı tarihinden geçerli 
olmak üzere uygulanması hakkında Kararname 
Halk konutlarının kiraya verilmesine dair Kararname 
ltefik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesince genel sağlıkla ilgili olunyan ve iicrel; karşılı
ğında yapılan muayene, tahlil ve tetkiklere ait fiyat tarifesi hakkında 

4 . 9 . 1965 6/5205 Türkiye Cumhııriyeli 1 Hükümeti ile !<Vdeıa! Almanya. Cumhuriyet i Hüküııu'.li a ras ında hava ulaş
tırmasına dair anlaşmanın onaylanması nak'• m-ia 

5 .10 . 1965 6/5069 50 milyonluk kredinin vâdesinin uzatılması hakkında 
7 . 1 0 . 1965 6/5118 Birleşik Krallık - Türkiye 1965 Kredi Anlaşması hakkında 
8 . 1 0 . 1965 6/5182 13 . 5 . 1965 ve 6/3171 sayılı Kararnameye ek Kararname 

27 . 10 . 1965 6/5422 T. C. Hükümeti ile AİD tarafından temsil olunan A. B. D. arasındaki 20 Eylül 1965 tarihli Anlaş
ma hakkında 

3 . 1 1 . 1965 6/5410 Türkiye Cumhuriyeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A. B. D. arasın
da yapılan 12 Ağustos 1965 tarihinde afcdolunan Anlaşma hakkında 

11 . 9 . 1965 6/5141 
24 . 8 . 1965 6/517! 



— C/65 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

» 

Karar 
» 

Kararname 

-> 

9 

10 

16 
22 

21 

Tarihi 

. 1! . 1965 

. 1 1 . 1965 

. 1 1 . 1965 

. 1 1 . 1965 

. 1 1 . 1965 

. 12. 1965 

Numarası 

(J/5439 

6/5068 

6/5296 

38/59 
6/5369 

6/5478 

25 .12 . 1965 6/550; 

Ö z e t i 

31 . 1 2 . 1965 6/5722 

5 Mart 1964 tarihli ve 6/4428 sayılı Kararname ile onaylanan 2 Aralık 1964 tarihli Kredi Anlaşma-
siyle ilgili olarak 27 Ağustos 1965 tarihinde imzalanan tadil Anlaşmasının oyanlanmsı hakkında 
Avrupa Para Fonu tarafından memleketimiz emrine tahsis edilen 70 000 000 (yetmiş milyon) hesap 
birimi tutarındaki bir krediyle ilgili 30 . 3 . 1905 tarihli Konsey Kararının (İmzalandığı tarihte 
yürürlüğe girmek üzere) onaylanması hakkında 
5 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4765 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Hükümetimiz ile 
Avusturya Hükümeti arasında 15 Temmuz .1965 -in:-!hinde imzalanmış olup «1965 yılı Kredi Anlaş
ması» ve eklerinin (imzalandığı tarihle yürürlüğe . ;i;ınck üzere) onaylanması hakkında 
509 sayılı Tapulama Kanununun iptali hakkında Annvasa Mahkemesi Kararı 
24 Temmuz 1965 tarihli ve 6/4995 sayılı Kararname ile verilen yetkive dayanılarak Hükümetimiz 
ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Kredi An-aşmasının onaylanması hakkında 
16 . 9 . 1965 tarihli vo 6/5223 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yardım 
Konsorsiyomu dâhilinde, 1965 yılı için 18 Eylül 1965 tarihinde Roma'da imzalanmış bulunan «Tür
kiye ile italya arasında Malî Anlaşma» ile «Türkiye ile İtalya arasında Türkiye'ye Üç Malî Kredi 
verilmesine dair Anlaşma» ve mektuplarının onaylanması hakkında 
18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4831 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Belçika'ya öden
me;:] gereken bâzı borçlarımızın yeniden borçlanma suretiyle ertelenmesi ile ilgili olarak, 
13 Eylül 1965 tarihinde Paris'te imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma» ve ekinin onaylanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 

1966 yılma ait mevzuat 

6 . 1 . 1966 6/5624 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AID) tarafından temsil olu
nan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 15 Kasım 1965 tarihli Anlaşmanın onaylanması hak
kında 

10 . 1 . 1966 6/5622 16. Eylül 1965 tarih ve 6/5219 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Milletlerarası Kal
kınma İdaresi (AID) ile Hükümetimiz ve Etibank arasında imzalanmış olan ilişik İkraz Anlaş
masının. onaylanması hakkında 



— C/66 

Vergilerin, resimlerin ve ba§ıka gelirlerin 
dayanaMarı 

Çeşidi 

Kanun 
Kararname 

Tarihi 

29 . 1 . 1966 
31 . 1 . 1966 

9 . 2 . 1966 

Numarası 

717 
6/5804 

6/5688 

• ^ 

Kanun 

Ö z e t i 

Kanan 
» 

Kararname 

» 

» 

29 , 
11 

12 , 

12 . 

23 

2 
. 2 , 

2 

. 2 , 

2 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

. 1966 

723 
724 

6/5948 

6/5975 

6/6001 

8 . 3 . 1966 

8 . 3 . 1966 

1965 Kalkınma İstikrazı hakkında Kanım 
Türkiye Cumhuriyeti ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil edilen Ame
rika Birleşik Devletleri arasında yapılan ve 20 Eylül 1965 tarihinde akdahman Anlaşmanın onay
lanması hakkında 
2 . 10 . 1965 tarihli ve 6/5298 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle Kolanda Hükümeti adına hareket eden 
2 e Nederlandse învortringadauk Voor OrtwikkelİngsLande.n İT. V. arasında 6 Ekim 1965 tarihin

de Lahnye'de imzalanmış bulunan ilişik İkraz Anlaşnı-asıum imza tarihinde yürürlüğe girmek üze
re onaylanması hakkında 
1557 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair Kanun 
Gelir- Yercisi Kanununun derişik geçici 5 ve 6 neı maddeleri hükümlerinin değiştirilmesi hak
kında Kanım 
19 . 8 . 1964 tarihli ve 6/3485 sayılı Kararname "•> yürürlüce ku-nulmuş bulunan 14 . 5 . \'MH. 
tarihli ve 474 sayılı Kamın hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları gösterir Yönetme
liğin bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında 
Zonguldak Limanı Tüzüğünün 14 neü maddesinin değiştirilmesi ve 15 ncİ maddesinin 'kaldırıl
ması hakkındaki Tüzüğün kaldırılması hakkında 

Tekel İdaresince Diklor - Defenil - Trikioreta.ii (DDT) yapımı için satılacak olan 15 ısı derece
deki 99.5 derecelik susuz alkol (Alco-ol Absoi Absolue) ile kimya sanayiinde ilk madde ola
rak kullanılmak üzere satılacak olan 15 ısı derecedeki 94-96,6 derecelik saf ispirtonun beher lit
resinin satış maliyetinıe eklenecek Tekel Resminin en aşağı had dinin 1 yıl süre ile 10 kuruş olarak 
lesbit edilmesi hakkında Kararname 

6/5851 Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu illerimizde girişilen gübre demastraB-
yon projesi ile ilgili olarak 15 Eylül 1964 tarihli Türk - Alman Teknik İşbirliği Anlaşması çer
çevesinde Türkiye'ye teknik yardım yapılması konusunda Hükümetimizle Federal Almanya Hü
kümeti arasında 3 Aralık 1966 tarihinde teati olunan özel düzenlenmeye ait ilişik mektupların 
onaylanması hakkında 

753 Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanıma 6258 sayılı Kanunla ilâve edi
len (Ek madde 2) nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

http://Trikioreta.ii


C/67 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 9 . 3 . 1966 

18 . 3 . 1966 

Numarası 

6/5892 

6/5893 

5» 

Kanun 

Kanam ame 

19 . 

28 . 

30 . 

, 3 . 

. 3 

. 3 , 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

6/6181 

756 

6/6093 

1!MÎ 

7 

18 , 
19 , 

19 , 

21 , 

22 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 1966 

. 1966 
, 1.966 

, 1966 

, 1966 

, 1966 

6/6139 

6/6249 
6/6268 

6/6269 

6/6248 

6/6149 

Ö z e t i 

24 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5724 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 24 . 12 . 1965 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ille Norveç Krallık 
Hükümeti arasında Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onaylanması hakkında 
9 . 12 . 1965 tarihli ve 6/5612 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak Türkiye'ye Yar
dım Konsorsiyumu dâhilinde 1965 yılı için Hükümetimizle İsviçre Hükümeti arasında 3 Aralık 
1965 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan ilişik Kredi anlaşmaları ve Protokolün onaylanması 
iı a takımla 
28 . 11 . 1963 tarih ve 6/2394 sayılı Kararın 6/4365 sayılı Kararla değişik ikinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 
13 . 7 . 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunuma bağlı 1 numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkında Kanun 

ı5 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan «Türkiye ile İtalya 
.arasındaki Malî Anlaşma» nm 2 ne i maddesinin 1 .ne i bendinde yazılı % 20 oranındaki' peşinat 
rofinansmanınm % 50 ye yükseltilmesi konusunda Romanya'da ve aynı Anlaşmaya -ekli listeye 
bâzı maddelerin ilâveyi ile ilgili Anlaşma hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği (arasındaki 8 Ekim 1937 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ok Protokol hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasındaki 23 Şubat 1955 tarihli Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmasına ek Protokol hakkında 
Türk parası kıymetini koruma Kararının yürürlüğe konulması hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Taç Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım 
Bankası arasında Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon Çelikhalat Projesi Türkiye Cumhuriyeti üe Avrupa Ya
tırım Bankası arasında Finansman Mukavelesi hakkında 
İkraz Anlaşma;:] Türkiye Cumhuriyeti Oîüstakriz) ilo .Milletlerarası Kal kınım a Dairesi (AID) 
tarafından temsil olunan Amerika Birleşik Devletleri /arasındaki 15 Mart 1966 tarihli Anlaşma 
hakkında 
Türkiye'nin ekonomik programının gerçekleşmesine ve Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair 
İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 



C/68 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
d avanakları 

1 Çeşidi 

Kararname 

» 
» 
» 

» 

» 

» 

22 

25 
26 
29 

9 

9 

21 

Tarihi 

. 4 . 19(id 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

. 4 . 1966 

. 5 . 1966 

. 5 . 1966 

. 5 . 1966 

Numarası 

0/6 i 64 

6/6385 
6/6190 
6/6223 

6/6412 

6/6413 

6/6341 

6 . 6 . 1966 

25 . 6 . 1966 

6/6371 

6/6522 

ö z e t 

Kanun 
Kararname 

» 

» 

28 . 
1 , 

8 . 

8 
23 . 

. 6 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 
7 . 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 
1966 

766 
6/8451 

6/6616 

6/6628 
6/6619 

Avrupa Para Anlaşmasının 31 Aralık 1965 tarihinden ilibarcıı devam ve Anlaşmanın bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ile ilgili İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konseyi Kararı hakkında 
T. C. iki A. B. D. anasında akdedilen Zirai Maddeler Anlaşmasının onanması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1965 ikinci Kredi Anlaşması hakkında 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya (kum huriye ti Hükümeti arasında malî yar
dım yapılması hakkında Anlaşma 
"Hükümetimiz ile Avrupa Yatının Bankası arasın .: ' "•.'>•• •-,:< !!;:i;; t -1 ;• -': î ı: i n! <. • babalanan özel Seksi
yon Areeîik Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın la, 1 Nisan 1966 tarihinde imzalanan Özel Seksi
yon Mannesman - Sümerbank Projesi Finansmvııı Mukavelesinin onanması hakkında 
3 Şubat 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak T. C. Hükümeti 
ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti anısın i a. İH Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Ödeme An
laşmalarına ekli olarak 1966 - 1967 devresi ma İdelerini tanzim etmek üzere 28 Mart 1966 tari
hinde Varşova'da imzamın an Protokol ve eklerinin onaylanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransız Cıunanrivei.i Hükümeti arasında 1965 - 1966 ve 1967 
yıllarında vâdesi gelen Türk ticaret borçlarının .''ol'inansmanma dair Kararname 
3 . 2 . 1966 tarihli ve 6/5899 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak T. C. Hükümeti 
ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara. anda 12 Mayıs 1949 tarihli Ticaret ve Tediye An
laşmasına ek olarak 1966 - 1967 devresi mükadeı'e'erini tanzim etmek üzere imzalanan Protokol ve 
eklerinin onaylanması h ak kında. 
Tapulama Kanunu 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 10 Mayıs 1967 tarihinde imzalanan özel Seksi
yon, Keban projesi (ikinci dilim) Finansman Ahıkavelesinin onanması hakkında 
18.6.1965 tarihli ve 6/4826 sayılı Kararnameye ektir. Türk parası kıymetini koruma hakkında 
17 sayılı Karara ek Kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tara
fından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşma hak
kında 



— C/69 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
davanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tebliğ 
Kararname 

» 

Kamun 
Tebliğ 
Kararname 

2> 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

7> 

> 

I 

26 

29 
3 

4 

9 
10 
1 

1 

1 

5 

7 

10 , 

10 . 

4 , 

12 . 

15 . 

Tarihi 

. 7 

. 7 

. 8 

. 8 

. 8 , 

. 8 . 

. 9 , 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

.10. 

10. 

10. 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

. 1966 

, 1966 

1966 

, 1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

1966 

Numarası 

777 

30 
6/6828 

6/6784 

780 
31 

6/6983 

6/6985 

6/6987 

6/6991 

6/7014 

6/6984 

6/6986 

6/7116 

6/7102 

6/7101 

Ö z e t i 

3 . 4 . 1962 gün ve 789 sayılı Maarif teşkilâtlına dair olan Kanunun 19 ncu maddesinin değişti
rilmesine dair Kanun 
Türk parasının kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tehliğ 

Hükümetimiz ile Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan (Vinil Klorür) kredi Anlaşması
nın onanması hakkında 
25 . 4 . 1966 tarihli ve 6/6372 sayılı Kararname ile verilen yetkiye dayanılarak 27 Mayıs 1966 tas
rihinde Hükümetimiz ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan «Malî Yar
dım Anlaşması ve eklerinin imzalandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanması hakkında 
i>azı su e ve cczaıann aiîı haKinnaa i un 
Türk parası kıymetimi koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 

Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 20 Ocak 1963 tarihinde-imzalanan özel Seksi
yon Prelli Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasın 'a ^8 Temmuz 1966 tarihinde imzalanan Özel Sek
siyon Sifaş Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 29 Temmuz 1966 tarihinde imzalanan Özel 
Seksiyon, Keban Projesi Finansman Mukavelesinin onaylanması hakkında (Birinci dilim) 
Hükümetimiz ile İngiltere Hükümeti arasında 29 . 6 . 1966 tarihinde imzalanan Birleşik Kral
lık - Türkiye İkrazı - 1966 Anlaşmasının onaylanması hakkında 
Hükümetimiz ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 28 Temmuz 1966 tarihinde imzalaman Özel Sek
siyon, Gediz Sulama Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası Özel Seksiyon. Seka Çaycuma Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Av
rupa Yatırım 1 karkası Finansmanın Mukavelesi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası, Özel Seksiyon, Şişe ve Cam Projesi Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa 
Yatırım Bankası Finansman Mukavelesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında Keban Projesinin Finansmanı için teati edilen mektupların onanma
sı hakkında 
Fransa ile Türkiye arasında akdedilen 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokole ek 2 numaralı Pro
tokol 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Kredi Anlaşması 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

Tarihi Numarası Ö z e t i 

Kararname 

7 ,12. 1966 

7 . 1 2 . lülib 

18 .10 • 1266 6/7065 

22 . 1 0 . 1966 6/7089 

» 
> 

Tebliğ 
» 

.knlHıi, 

» 

27 
7 
10 
10 

19 

.10. 

.11. 

.12. 

.12. 
12. 

.12. 

1966 
1966 
1966 
1966 
1906 

1966 

6/7100 
6/7134 

o2 
33 

798 

799 

800 

22, . 12 . 1966 6/7393 

Kanun 29 . 1 2 . 1966 818 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası Kaliunma Birliği arasında akdedilen Kalkınma 
Kredisi Anlaşması 
15 . 3 . 1965 tarihli ve 6/4440 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan «Türkiye ile İtalya ara
sındaki Malî Anlaşma» nın 2 nci maddesinin 1 nei bendinde bahis konusu edilen ve 14. 3 .1966 
tarihli ve 6/6093 sayılı Kararname ile % 20 den c/b 50 oranına yükseltilmiş bulunan peşinat 
relin ansmanı şartını kaldırmak suretiyle sözü geçen Anlaşmanın sadece bağlı mahiyette bir 
Kredi Anlaşması şekline getirilmesi konusunda 15 Ağustos .1966 tarihinde Ankara'da teati olunan 
ilişik mektupların onaylanması hakkında 
Gümrük T a lüleleri ve Ticaret Genel Anlaşmasına Yugoslavya'nın katılma Protokolü hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 saydı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Adada olan malî meselelerin halledilmesi için T. C, Hükümeti ile llomanya Halk Cumlaıriyetİ 
Hükümeti arasında Anlaşma 
'Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükümete 
yetki verdi meşime dair Kanunun 7335 sayılı Kanunla değişik 2 nei maddesinin değiştirilmesi 
hakkiiida Kanun 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava. ulaş
tırmasına dair 18 . 3 . 1966 tarihli Anlaşmanın (ve elden) onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile llomanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava 
ulaştırmasına dair 2 . 5 . 1966 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile verilen yetkiye istinaden İhracatta Vergi 
İadesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırlanan ve ilişik (1) sayılı listede yazılı bulunan ma
mul ve karşısında gösterilen vergi iade oranının anılan karara ekli (II) sayılı listeye ve ilişik 
(2) sayılı listede yazılı bu mamulün iade 'edilecek vergiler içindeki belediye hissesi oranının 
aynı karar eki (IV) sayılı listeye 'eklenmesi hakkında 
1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkında Kanun 



— C/71 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Tebliğ 
Kararname 

Tebliğ 

Kararname 

Yönetmelik 
Kararname 

» 

» 
'{ '.•',;', ; ; > • 

Kararname 

Tari 

2 . 
11 . 

11 . 

19 . 

20 . 
25 . 

25 . 

26 . 
27 . 

1 . 

. 1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 . 

2 

hi 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1067 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
, .1967 

. 1967 

Numarası 

34 
6/7437 

35 

6/7486 

. . 
G/7639 

G/7644 

6/7577 
35 

6/7543 

Kanun 

Kanun 

2 . 2 . 1967 
4 . 2 . 1967 

9 . 2 . 1967 

13 . 2 . 1967 

827 
6/7617 

6/7647 

828 

Ö z e t i 

1967 yılına ait mevzuat 

•Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türkiye'ye 4,1 milyon İsviçre Frangı tutarında bir borç verilmesine mütedair T. C. ile İsviçre 
Kon federasyonu arasındaki Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk panası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 

Hükümetimiz, Etibatık ve Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı arasında 17 Eylül 1966 tmteacUî 
imzalanan Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
Sivil Savunma İdaresi Mal Yönetmeliği 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaş
tırmasına dair Anlaşma (ve ekleri) nin onaylanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Ilülvünıeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında sivil ha^a 
ulaştırma Anlaşmasının onaylanması hakkında 
1966 Kalkınma İstikrazı tahvillerinin faiz nisbetiııüı % 6 olarak tesbiti hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı Müşterek Enfranstrüktür programları gereğince Türkije'de 
yapılacak inşa ve tesis işlerine ait ihaleler, döviz müsaadeleri vergi, resim ve harçların mali 
yete sirayetini önliyeeek tedbirler ve bir bakanlıkla narası kurul teşkili hakkındaki 28 . 2 .1963 
tarihli ve 6/1470 sayılı Kararname ile bu kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki 12.1.1965 
tarihli ve 6/4167 sayılı Kararnamenin yürürlükten! kaldırılarak ilişik kararın yürürlüğe konul
ması hakkında 
Rıhtım Resmi Kanunu 
Tekel İdaresince Diklor - Dcfenil - Tri'kxloratan (DDT) imalinde ve kimya sanayiinde ilk mad
de olanak kullanılmak üzere satılacak 94.96.6 derecelik sâf ispirtonun beher derecelik litresinin 
satış maliyetine eklenecek Tekel Resminin en aşağı haddi 3 yıl süre ile 10 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir 
1966 yılı mahsulü ekici tütünleri satış piyasalarında Devlet nam ve hesabına destekleyici ma
hiyette tütün alınması kabul edilmiştir 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 



C/72 — 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

> 

Tarihi 

20 . 2 . 1967 

6 . 3 . 1967 

15 . 3 . 1967 

Numarası 

6/7513 

6/7847 

6/7805 

Kamın 
Kararname 

20 . 3 . 1967 
27 . 3 . 1967 

31 . 3 . 1967 

5 . 4 . 1967 
(i . 4 . 1967 

7.4. 1967 

8.4. 1967 

10 . 4 . 1967 

10 . 4 . 1967 
10 . 4 . 1967 
14 . 4 . 1967 

8 . 5 . 1967 

6/7759 
6/7626 

6/7838 

6/7868 
6/7950 

6/7689 

6/7654 

6/7944 

851 
6/7957 
(î/7999 

0/7869 

ö z e t i 

T. C. Hükümeti ile A. B. D. Hükümetimin bir organı olan (AİD) arasındaki 4 Ekim 1966 tarihli 
Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasın .laik i 2 Şubat 1967 tarihli özel Seksiyon, Güney 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Dış memleketlerden getirtilen ispirtolu itriyat ile tababette ve saııaylde kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden alınacak Tekel Resmi miktarları 
tâyin edilmiş yurt içinde satılan tekel altındaki ispirto ve ispirtolu içkilerden alınacak Tekel 
Resminin asgari ve âzami hadlerinin tesbit edilmesi hakkında 
Türkiye ile İtalya arasında akdedilen Malî Anlaş n a tun onanması -hakkımda 
T. C. Hükümeti ile Federal Avusturya Hükümeâ arasında 1966 Malî yardımına mütedair Anlaş
manın onanması hakkında 

14 . 5 . 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun hükümlerimin uygulanması ile ilgili usul ve esasları 
gösterir yönetmeliğe bir madde eklenmesi hakkında yönetmeliğin yürürlüğe konulması hakkında 
jhracedilecek şaraplar için ihracatçı firmaya iade edilecek vergi oranı hakkında 

A kar vakit ve akaryakıt tenekrı'u alım v m tam su ile, akaı vaKı kıt rivat istikrar l'cnu 1K 
ıtıii. işleyiş şekline ait karar hakkında 
T. O. Hükümeti ile Norveç Krallık Hükümeti arasındaki Kalkınma Kredisi Anlaşmasının onan
ması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Belçika Krallığı Hükümeti arasında Belçika Hükümeti tarafından T. C. 
Hükümetine Malî bir yardım yapılmasına mütedair Anlaşmanın onanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10-a su pozisyonunda yer alan çeşitli yağların vergi hadleri
nin indirilmesi hakkında 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında Kanun 
Akar yakıtların İstihsal Vergisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Dairesi (AlD) tarafından temsil olunan A. B. D. ara
sındaki 20 Mart 1967 tarihli Anlaşmanın onanması hakkında 
Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında 24 Ocak 1967 tarihinde imzalanan Türk - Fransız Malî 
Protokolünün onanması hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 

» 

;> 

» 

Tebliğ 
» 
» 

Bildiri 

Kanun 

» 

Kararname 

» 

» 

Tebliğ 
Kanun 
Tebliğ 

24 

29 

1. 

2 

9 
9 
9 
9 

13 

13 

13 

15 

20 

23 
26 
26 

Tarihi 

. 5 . 

. 5 

. (> . 

. 6 . 

. 6 . 
. 6 
. 6 
. 6 

. 6 

. 6 , 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 6 . 

1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
, 1967 
, 1967 

Numarası 

6/7942 

G/8173 

877 

6/8170 

6 
36 
37 
— 

875 

876 

6/8198 

6/8197 

6/8199 

38 
883 
39 

Ö z e t i 

Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasmdaıd 2 Şubat J967 tarihli Özel Seksiyon 1967 
TSKB tarafından finanse edileeek yatırım projele.i finansman mukavelesinin onanması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasındaki 15 . 3 . 1967 tarihli Özel Seksiyon Mensucat 
Santral Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti arasında hava ulaştırmasına 
dair 28 . 6 . 1966 tarihli Anlaşmanın uygun bulunduğu hakkında 

T. C. ile Sovyet S. C. B. arasında bâzı sınai tesisler kurulması için Sovyetler Birliği tarafından 
Türkiye'ye teslim edilecek teçhizat ve malzeme ile sağlanacak teknik hizmetlere ve bunlarla ilgili 
ödeme şartlarına dair Anlaşmanın onanması hakkında 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Yurt dışında çalışan işçilerimizin Türkiye'de yapacakları yatırımlarla ilgili kotanın dağıtımını gös
terir bildiri 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 6842 sayılı Kanunla eklenen (G) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 5 ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
11 . 2 . 1966 tarihli ve 724 sayılı Kanuna ek Kanun 
Türkiye ile Fransa arasındaki 13 Şubat 1964 tarihli Malî Protokolün 3 No. lu ekinin onanması 
hakkında 
T. C, ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı (AID) tarafından temsil edilen Amerika Birleşik Dev
letleri arasında yapılan ve 4 Nisan 1967 tarihinde yürürlüğe giren AID - TKİ Kredi Anlaşma- , 
smın onanması hakkında 
Türkiye'ye Yardım Konsorsiyomu dâhilinde 1967. yılı için Hükümetimizle İngiltere Hükümeti ara-
smda imzalanan 21 Nisan 1967 tarihli İkraz Anlaşmasının onanması hakkında 
Türk parası .kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 
Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
Türk parası .kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 



— C/74 -

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Karar 
Karar 

Kararname 

Tarihi 

1 . 7 . 1967 
6 . 7 . 19İ7 

7 . 7 . 1967 

Numarası 

6/8376 
6/10396 

6/8367 

> 

Kanun 

Tebliğ 
Kararname 

» 

» 

> 

> 
Tebliğ 

7 , 

8 , 

12 , 
12 . 

13 , 

15 , 

17 , 

17 . 
22 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 7 , 

. 7 , 

. 7 . 

. 7 . 

. 1967 

. 1967 

. 1967 
, 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
. 1967 

6/8451 

890 

40 
6/8401 

6/8459 

6/8424 

6/8458 

6/8299 
12654 

ö z e t i 

Türk parası krymetiınd koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Karar 
Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimî Ürdün Kırallığı arasında mal ve yolcuların ülkeleri üzerinden 
transit nakliyatına ve aynı zamanda iki ülke arasındaki nakliyata dair Anlaşmanın onaylanması 
hakkında 

İhracatta Vergi İadesi Komisyonu (İVİK) tarafından hazırlanan ilişik (1) sayılı listede yazılı bu
lunan mamulün kargısında gösterilen vergi iade oranlarının 13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı 
Kararnameye bağlı II sayılı listeye ve ilişik (2) sayılı listede yazılı bu mamulün iade edüecek 
vergiler içindeki belediye payı oranlarının aynı kararnamenin eki (IV) sayılı listeye eklenmesi 
hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası özel Seksiyon Keban Projesi Türkiye Cumlıuriyeti üe Avrupa Yatı
rım Bankası arasındaki Finansman Mukavelesi hakkında 
30 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasına dair 19.2.1963 
tarihli ve 202 sayılı Kanunun 642 sayılı Kanunla değişik 4 ncü ve 26 . 6 . 1964 tarihli ve 484 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ilişkin tebliğ 

21 . 7 . 1966 tarihli ve 6/6788 sayılı Kararnamenin 2 nci maddesinde kayıtlı (yalnız pyrazinamid« 
carboxamide) ibaresinin kaldırılarak bunun yerine (yalnız pyrazinacarboxamide) ibaresinin yazıl
ması hakkında 
Hükümetimizle Avrupa Yatırım Bankası arasında 14 . 6 . 1967 tarihli Özel Seksiyon Gökçekaya 
Projesi Finansman Mukavelesinin onanması hakkında 
İlişik «Türk parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Karara ek Kararın» yürürlüğe konulması 
hakkında 
Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den transit geçen yük taşımaya mahsus yabancı plâkalı motorlu kara 
taşıtları ve römorklarından, taşıma ile ilgili koruma ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret 
alınması hakkında 
Birleşik Krallık - Türkiye 1963 İkinci Kredi Anlaşması hakkında 
Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanlığının elinle mevcut çıkacak oyun kâğıtlarının «atışına mün
hasır olmak üzere tesbit edilen toptan ve perakende satış fiyatları hakkında 
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Vergilerin, resimlerin ve- başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Kararname 

Kamın 
Kararname 

» 

» 
• » 

» 

'.» 

> 

» 

24 

27 

29 

28 
9 

11 
15 

2 

2 
2 

19 

26 . 

27 , 

9 . 

Tari 

. 7 . 

rr 
. k 

. 7 
rr 

. 8 , 

. S . 

. 8 . 

. 9 

. 0 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

. 9 . 

12 . 

hi 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

, 1967 
. 1967 

1967 
1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

. 1967 

1967 

1967 

1967 

Numarası 

903 

6/8421 

917 

933 
6/8582 

930 
6/8571 

6/8746 

6/S755 
G/3756 

6/8863 

6/8554 

6/8760 

6/9195 

Ö z e t i 

Bu kanun ile 6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 4 ncü maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 
Türkiye'ye malî yardım yapılmasına dair İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Konsey kararı
nın onanması hakkında 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
ilk fıkrası ve (A) bendinde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
Kalkınma Plânının uygulanması esasları hakkında (2) nci maddesinin (C) fıkrası 

(» l i f i n -T. C. Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında Ahdî Yardim Ania.s-iia.sin 
ması hakkında 
Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 
Hükümetimizle Japon Hükümeti arasında akdedreı Aksu mihaniki v<> gazete kâğn!; tc-ıiaîei'i proje
sinin dış finansman Kredi Anlaşmasının onanması hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasuıda 8 . 12 . 1964 tarihinde aktedilcn anlaşma ile sağlanan 175 milyon 
hesap birimi tutarındaki krediye istinaden SEKA - DALAMAN projesi için 14 milyon dolarlık bir 
kredi anlaşması hakkında 
İtalyan menşeli malların satmalmması ve hizmetlerin ödenmesi hakkında 
T.II.Y. Anonim, Ortaklığı ile A.B.D. Hükümetinin resmî bir kurumu olan Eximbank arasındaki bir 
kredi anlaşması ilk. 
Hükümetimiz ile Kanada Hükümetinin bir organı olan Dış Yardım, Dairesi vasıtasiyle hareket -eden 
Dışişleri Bakanı tarafından temsil edilen KanadaVla Hükümranlık hakkına sahip Majeste Kıraliçe 
arasında 28 . 6 . 1967 yılında yapılan anlaşma hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında hava ulaştır
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
Türk ithalât rejiminde sadece tahsisli ithal malları listelerine göre ithali mümldin yatırım mal
larına ait finansmanı hakkında 
AID Teşkilâtından sağlanan ve M.T.A, Ens. tarafından kullanılacak kredi hakkında 
Hacettepe Üniversitesince öğretim lâboratuvar, hastane, kütüphane ve diğer teçhizat ite kitaplar 
meslekî hizmetler ziyaretçi profesörler, eksperler, teknisyenler, nniişnvir ve üniversit";1 elemanlarının 
Amerika Birleşik Devletlerinde eğitimi sağlanması Hk. 

http://Ania.s-iia.sin
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tariki Numarası Ö z e t 

Kararname 16 . 12 . 1967 

17 . 12 . 1967 

21 . 1 2 . 1967 

Kararname 
Kanun 
Kararname 

» 

8 . 
23 . 
30 . 

3 . 

. 1 . 

. 1 . 

. 1 . 

, 2 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

6/9361 
992 

6/9195 

6/9499 

15 

16 , 

16 , 

28 , 
28 , 
15 . 

. 2 

. 2 . 

. 2 , 

2 
. 2 . 
3 . 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 

. 1968 
1968 

6/9519 

6/9563 

6/9561 

6/9624 
6/9625 
6/9589 

6/9519 AID Teşkilâtından sağlanan ve Orta - Doğu Teknik Üniversitesince kitap, diğer teçhizat ve ilgili hiz
metlerin tedariki için alman kredi hakkında 

6/9249 A.tatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversite Hastanesi ve ona bağlı Erzurum'daki hastane için 
tıbbi teçhizat, malzeme ve ilgili hizmetler hakkında. 

969 Tarım, Bakanlığı Ziraat İşleri Çene! .Müdürlü,:ü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında Kanun 

1968 yılı mevzuatı 

6/9361 XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) 
1967 Kalkınma İstikrazı 

T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A.B.D. arasındaki ya
pılan 23 . 10 . 1967 tarihli ikraz Anlaşmasının (M.T.A. için) onaylanması hakkında 
XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
ekli (T) numaralı cetvelde yer alan 11 nci maddenin hizalarında gösterilen tavizli vergi hadlerinin 
defaten, geriye kalan 12 nci maddesinin tavizli vergi hadlerinin (2) sayılı cetvelde gösterilen nis-
betlerde tedricen, ödenmesi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A. B. D, arasında ya
pılan 23 , 10 . 1967 tarihli ikraz nnlaH-na^mu (Ortadoğu Teknik Üniversite için) onaylanması hak
kında 
Hükümetimiz ile La Hange Hollanda'da kurulu De Nederlandso Investennbank Voor 
Ontwikkelingslander N. V. arasında yapılan anlamıa hakkında 
EIB ile Hükümetimiz arasında imzalanmış bulunan 175 milyon hesap birimlik kredi anlaşması ge
reğince adı geçen Banka tarafından Samsun'da kurulacak Suni Gübre Fabrikası projesinin dış fi
nansman ihtiyacının karşılanması Hk. 
Tasarruf Bonoları Tüzüğü hakkında 
İthalde alınacak Damga Kesmi nisbetinin % 15 olarak değiştirilmesi hakkında 
T.C. Hükümeti ile Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı tarafından temsil edilen A.B.D. arasında ya
pılan 23.10.1967 tarihli ikraz anlaşmasının (Hacettepe Üniversitesi için) onaylanması hakkında 



— C/77 — 

resimleri! 
dayan 

15 

18 

ı ve başka 
akları 

Tarihi 

. 3 . 

. 3 , 

. 1968 

. 1968 

gelirlerin 

Numarası 

6/9685 

6/9686 

ÖZETİ 

30 . 4 . 1968 

9.5. 1968 

30 . 5 . 1968 

30 . 5 . 1968 

10 . 6 . 1968 

19 . 7 . 1968 
10 . 9 '. 1968 

17 . 2 . 1968 

30 . 4 . 1968 

6/9889 

6/10011 

6/10057 

6/10058 

6/10080 

6/9994 
6/10662 

6/9591 

6/9991 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10-a, 27.10-b, 27.10-c (1) ve (2) Supozisyonlarmda yer alan 
akaryakıt niteliğindeki yağların vergi hadlerinin indirilmesi hakkında 
6802 sayılı Kamına bağlı 1 numaralı tablonun 2/1) pozisyonunun (i) fıkrasında yer alan benzinin 
73,50 Krş. olan istihsal vergisi 74,50 Krş'a (ii) fıkrasında yer alan gazın 43 krş. olan istihsal ver
gisi 44,1 krş. a, (iii - a) fıkrasında yer alan motorin'in 47.60 olan istihsal vergisi 48,50 krş'a, 
(iii - b) fıkrasının «aa» bendinde yer alan 4 No. lu fuel - oil'ün 41,30 krş. olan istihsal vergisi 42 
krş a ve (bb) bendinde yer alan 5 ve 6 No. lu fuel - oil'ün 5,30 krş. olan istihsal vergisi 6 krş a 
çıkarılması hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşımaya mahsus Avusturya Firmala
rına ait Avusturya plâkalı Motorlu Kara Taşıtlariyle römorklarından naklüyat ile ilgili koruma. 
ve yönetim giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
Türkiye'ye giren yük taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ve römorklarından alman ücretlerin 
karşılıklı olmak şartiyle İngiliz Plâkalı olanlardan alınmaması hakkında. 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında akdedilen 14 . 5 . 1968 tarihli anlaşma 
hakkında 
Milletlerarası Kalkınma Dairesi ile Hükümetimiz arasında 18 . 5 . 1968 tarihinde akdedilen anlaş
ma hakkında 
Türkiye'ye gelen veya Türkiye'den transit olarak geçen yük taşımaya mahsus Federal Almanya 
Cumhuriyeti plTıkalı motorlu kara taşıtlariyle römorklarından nakliyat ile ilgili koruma ve yönetim 
giderlerini karşılamak üzere ücret alınması hakkında 
tstanlml - / nba rh Termik Santrali İle'm İsviçre - K : b-nk ].•>! 115 160 000 İlk. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.25/b Supozisyonunda yer alan amid fonksiyonlu bileşiklerden 
c/o 45 - 47 (% 45 hariç) oranında azotu ihtiva eden ürenin vergi nisbetinin yalnız suni gübre ola
rak kullanılması ve bu amaçla ithali için Tarım Bakanlığından müsaade alınması şartiyle muafi
yete indirilmesi hakkında 
«Türkiye ile İran arasında Transit Anlaşması» ile buna ekli «Transit yolları hakkında I sayılı 
Protokol» ve eki mektupların, onay belgelerinin teati edileceği tarihte yürürlüğe girmek üzere, 
onaylanması hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT Kredisi hakkında 



C/78 — 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 
» 

» 

»' 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
»' 
;> 
» 

> 

1 

2 . 
30 . 
1 

18 

18 , 
19 
21 
6 
12 
12 
19 

7 

rr 
t 

10 

25 
25 
23 
8 
8 

8 

rarihi 

5 . 1968 
. 5 . 1968 
. 6 . 1968 

. 6 . 1968 

. 6 . 1968 

. 6 . 1968 

. 6 . 1968 

. 7 . 1968 

. 7 . 1968 

. 7 . 1968 

. 7 . 1968 

. 9 . 1968 

. H . 1968 

. 9 . 1968 

. 9 . 1968 

. 9 . I96H 

.10. 1968 

. il . i968 

.11. 1968 

.11. 1968 

Numarası 

6/9966 
6/10058 
6/10139 

6/10183 

6/10197 
6/10225 
6/10214 
6/10325 
6/10384 
6/10387 
6/10426 

6/10699 

6/î0700 

6/10662 

C/10775 
(i/10775 
6/10847 
6/10855 
6/10897 

6/10897 

Ö z e t i 

£ 200 500 lik İngiltere 1968 - 11 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
$ 40 000 000 lık AID Programı Kredisi Anlaşması hakkında 
T. O. Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslarara
sı karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanın yapıldığı tarihte yürürlüğe girmek üzere onay
lanması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslar
arası sivil hava nakliyat Anlaşmasının onaylanması hakkında 
!."',203.410 lik inMU-ri'," - İETT kredisi hakkında 
AID - Ereğli Demir - Çelik arasında $ 14 200 000 lık Kredi Anlaşması hakkında 
Avrupa Yatırını Bankası EIB - DSİ Keban kredisi 5 nei dilim Anlaşması hakkında 
£ 1 586 000 lık İngiltere - MKE kredisi hakkında 
£ 1 000 000 lik İngiltere - İETT kredisi hakkında 
AID - TSKB arasındaki $ 7 500 000 lık Kredi Anlaşması hakkında 
T. C. Merkez Bankası nezdiııdc İstikrar Fonu adı altında yeni fon tesis hakkında Kararın 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kararın yürürlüğe konulması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Karayolu ile milletlerarası yolcu ve 
mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
T. C. Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası karayolları 
nakliyatına mütedair Anlaşmanın onaylanması hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.25/b Su pozisyonunda yer alan amid foııkrüvohı bileşiklerden 
% 45 - 47 (% 45 hariç) oranında azotu ihtiva eden «üre» nin \% 20 olan Gümrük Vergisi nis-
betinin yalnız suni gübre olarak kullanılması sarih!.,' indlrilmes:i hakkında 
<.: I 000 000 lik hı-iiüa'e Konsorsiyum HMİ8 - V kredisi îmk'ınula 
£ 275 000 lik İngiltere TCK Boğaz köprüsü proje kredisi hakkında 
Avrupa Yatırım Bankası EIB - DSİ Keban 6 neı dilim kredisi hakkında 
$ 3 000 000 AID program kredisi hakkında 
Lit 6 875 000 000 İtalya Proje Kredisi 1968 ve Lit 1 250 000 000 İtalya Röfinasman Kredisi 
1968 hakkında 
Lit 4 375 000 000 lik İtalya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kararname 
» 

» 
* 

Tarihi 

8 .11. 1968 
8 .11. 1968 

16 .11. 1968 
25 .12 . 1968 
9 .12 . 1968 

Numarası 

6/10899 
6/10900 
6/10980 
6/11010 
6/11091 

» 
» 
» 
» 

» 
Kanun 
Kararname 

^ 
D 

14 
14 
28 
28 

13 
13 . 
28 , 

2 
3 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

. 2 . 

. 1 . 

. 2 . 

. 3 . 

1968 
1968 
1968 
1968 

1969 
1969 
1969 

1969 
1969 

6/11070 
6/11071 
6/11110 
6/11116 

6/11228 
noo 

6/11283 

6/11298 
6/11429 

1969 6/11449 

» 

Kanun 

» 

8 . 
S . 

13 . 

13 . 

o 
, O . 
. 3 . 
. 3 . 

. 3 . 

. 1969 
, 1969 
1969 

. 1969 

6/11458 
6/11459 

1132 

1 \?>1 

— C/79 — 

Ö z e t i 

$ 7 500 000 EIB - TSKB kadro finansman kredisi hakkında 
$ 11 000 000 EIB - TCDD dizelizasyon kredisi hakkında 
$ 267 140 EIB - DSİ Keban 7 nci dilim kredisi hakkında 
$ 25 000 000 IBRD - Etibank Keban kredisi hakkında 
iran'ın Romanya'dan satmaldığı vagonlar ile di^er mamullerinin ve genellikle Roman
ya'nın İran, Suriye, İrak ve diğer Orta - Doğu ülkelerine müteveccih ihraç mallan ile bu ül
kelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve havayolları ile yapılacak transit nak
liyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi hakkında 
Seh 20 800 000 Avusturya Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
FB 50 000 000. Belçika Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
Avrupa Para Anlaşması 1968 - I 25 000 000 $ !ık .EM A kredisi hakkında 
$ 12 500 000 AID - Ereğli Demir - Çelik Sintering Tes - kredisi hakkında 

1969 yılma ait mevzuat 
Hlf 2 600 000 Holânda Konsorsiyom 1968 kredisi hakkında 
1968 Kalkınma İstikrazı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslar
arası karayolu nakliyatına mütedair Anlaşmanınonaylanması hakkında 
$ 25 000 000 EMA - 1968 - II kredisi hakkında 
T. C. Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Transit Anlaşmasının onaylanması hak
kında 
T. C. Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında karayolu ile Milletlerarası 
yolcu ve mal nakliyatına mütedair Anlaşmanın tadili hakkında 
$ 40 000 000 lık Amerika 1969 Konsorsiyom kredisi hakkında 
$ 30 050 lık EIB - DSİ Keban 8 nci dilim kredisi hakkında 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler eklenme
si ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 
G42 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 
T. C. Hükümeti ile Suudî Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında hava ulaştırmasına dair 
12 . 6 . 1968 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 



Vergiler in, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanak la r ı 

Çeşidi 

K a r a r n a m e 

» 
K a n u n 

Tar ih i 

22 . 3 . 1969 
28 . 3 . 1969 

29 3 . 1969 
31 . 3 . 1969 

Numaras ı 

6/11412 
6/11508 

6/.115Sİ) 
1137 

Ö z e t i 

K a r a r n a m e 17 . 4 . 1969 6/11693 

» 17 . 4 . 1969 6/11093 

Kanun 
K a r a r n a m e 
Kan ım 

» 

K a r a r n a m e 
» 
» 
:> 
g 

29 . 

30 . 
30 
30 

7 . 
7 , 
4 . 
! 

-t 
14 . 

. 4 . 

. 4 . 

. 5 
, , > 

5 . 
, 5 . 
. 5 . 

!.; 
7 . 

. 1969 
, 1969 
. 1969 
. 1969 

1969 
. 1969 
. .1909 
. 1969 

1969 

1164 
6/11592 

1117 
II 17 

6/J1762 
G/11762 
(î/11745 
(i/11973 
6/12063 

k a r a r n a m e 

İ tha lde al ınacak Damga Resmi nisbet inin % 25 olarak tesbit i hakk ında 
G ü m r ü k Giriş Tarife Cetvelinin 27.10/c su poz isyonunun (2) numaras ında ye r alan t o r t u yakı t 
l a r ından (yalnız 4,5 ve 6 No .lu İ'uel oil) in G ü m r ü k Vergisi haddin in 100 kg. s. de 0.70 Tl. sına 
indiri lmesi hakk ında 
]ÜP> - Kt ibank Gükeokaya kredisi hakkında. 
Çeşitli vergi kanun la r ında değişiklik yapı lması lıaklanda, 

Türk iye Cumhur iye t i Hükümet i ile Suudî A r a b i s t a n Kırall ığı a ras ında hava nak l iya t Anlaşması
nın onaylanması hakk ında 
T. C. Hükümet i ile Suudî Arabis tan Kırallığı Hüküme t i aı-asıııda 12 . 6 . 1968 ta r ih inde imza
lanan hava ulaş t ı rması Anlaşmasının onaylanması hakk ında 
Arsa Ofisi K a n u n u n u n 5 ve 7 nci maddeler i h a k k ı n d a 
T a s a m ı t' bonolarının, değişt irme ve tevsii: iş lemleri Tüzüğü hakk ında 
T ü t ü n ve T ü t ü n Tekeli K a n u n u 
Tü 'ün ve Tin ün Tel•< II Kanunun yürür lüğe «'-irmiş'ir. 

:• -3 kik) {''/i)'.) h.'A •- Avim-ı sifi.-.v>ı;ı pr-a ;v,-.;i il . !',!-: ik;' hakkında, 
$ 12 000 000 I B R D - Seyhan sulama projesi Ti. kredis i hakk ında 
$ 25 000 000 I B R D - TSKB kredisi hakk ında 
Tl. 77 970 050 M: Kürplü K r r l k ü h:ıkk;nJ,ı 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.10/a, su pozisy OIHZVÜ;' yer alan eş; adan yalnız benzinin 27. !()/<* su 
Pozisyonunda. yvv alan yalnız gazyağıuın 27. İO/e su pozisyonunun (1) numaras ında ye r alan eşya
dan yalnız motorinin, 27.10/c su pozisyonunun (2) numaras ında ye r alan eşyadan yalnız fuel 
- oil No. 6) , 27.11 pozisyonunda yer a lan e şyadan yalnız sıvı pe t ro l gazının (L. P . G-.) G ü m r ü k 
vergilerinin 6 ay müddet le muafiyete indiri lmesi h a k k ı n d a 

19 . (i . 1969 ( i / l !959 

25 . 7 . 1969 (1/12200 
2,) . 7 . 1969 6/12200 

Hava taşıma, hizmeti'ni ifa etmek maksadiyA Türk i 
ıiKtsıunı ve kiralanan, bu uçakların.ihtiyacı, olan ye k 
harçlardan istisna edilmesi hakk ında 
DM 80 000 000 lık Alman 1969 Konsorsiyum Kredis i h a k k ı n d a 
1)3,1 4S 000 000 Jık Alman 1969 Prc ie kredisi hakk ında 

tyolla'ı'i Anonim Ortaklığımda unik ki; akın
ın ea. ve teçhizatın alımının verui, re;--..im, 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

— C/81 

Çeşidi Tarihi 

Kararname 25 . 7 . 1969 
8 . 8 . 1969 

Numarası 

6/12200 
6/12180 

ö z e t i 

» 
» 
» 

2 
8 
21 

. 9 . 1969 

. 10 . 1969 

.10. 1969 

6/12349 
6/12536 
6/12597 

1 . 1 1 . 1969 6/12585 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

8 
20 
29 
29 
29 
29 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 

.11. 
.11. 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
. 1969 

6/12654 
6/12705 
6/12726 
6/12726 
6/12726 
6/12726 

DM 15 000 000 hk Alman 1969 TSKB yatırım projeleri Kredili hakkında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 73.07 pozisyonunda yer alan eşyadan «yalnız blum kütük ve saç 
platinaları» nın % 15 olan Gümrük Vergisi lıaddinin, 73.10 pozisyonunda yer alan eşyanın % 25 
olan Gümrük Vergisi lıaddinin, 73.11/a supozisyonunda yer alan eşyanın % 30 olan Gümrük Ver
gisi haddinm, 73.İl/b supozisyonunda yer alan eşyanın % 25 olan Gümrük Vergisi haddinin, bir yıl 
süre ile, muafiyete indirilmesi hakkında. 
İngiltere 1969 - 1 Konsorsiyom Kredisi hakkında 
Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası Çukurova II Proje Kredisi hakkında 
Norveç 1969 Konsorsiyom Kredisi hakkında 

Gümrük Tarife: Cetvelindeki nisbet ve hadlerin değiştirilmesine ilişkin usul ve şartları tesbit eden 
kararın yürürlüğe konulması hakkında 
EIB Boğaz köprüsü projesi hakkında 
AID - Sınai Yatırım ve Kredi Bankası kredisi hakkında 
İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
İtalya 1969 liefmansman kredisi hakkında 
İtalya 1969 proje - Boğaz köprüsü kredisi hakkın 

6/12726 İtalya 1969 Keban projesi kredisi hakkında 
da 

10 . 1 . 1970 7/3 

Kanun 
Kararname 

» 
» 

1.1 . 
16 , 
16 . 
4 . 

. 1 
1 . 

, 1 
2 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

. 1970 

1211 
7/113 
7/139 
7/171 

1970 yılı mevzuata 

Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
maddesine ve 16.9.1969 tarih ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre zat ve aile ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere bedelsiz olarak yapılacak otomobil ithalâtı ve ithalâttan istikrar fonuna ödenecek 
paylar hakkımda kararın yürürlüğe konulması hakkında 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 
EIB - DSÎ Keban projesi IX. dilim kredisi hakkında 
İngiltere 1959 - II Konsorsiyom kredisi hakkında 
Avusturya 1969 proje kredisi hakkında 



Vergi ler in , resimlerin ve başka gelir lerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanım 
» 

Kararname 
» 
» 
» 
» 
» 

.'Kanun 

» 

24 
26 

27 
27 
27 
27 
17 
18 
28 

21 

Tarihi 

2 
9 

9 
2 
9 
9 

. 5 

. 5 

. 5 

. r> 

1970 
. 1970 

1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 

1970 

Numarası 

1218 
7/287 

7/331 
7/331 
7/331 
7/331 
7/630 
7/631 
1266 

1262 

Kanını 28 . 5 . 1970 1268 

Kara rname 28 . 5 . 1970 7/744 

» 

Kararname 
» 

28 

5 
25 

r> 

6 
6 

1970 

1970 
1970 

7/756 

7/787 
7/868 

K a n u n 29 . 6 . 1970 130(5 

— C/82 — 

ö z e t i 

1969 Kalkınma ist ikrazı hakkında. 
Akaryak ı t ve aka ryak ı t tenekesi alını ve satımının tanzimi ile aka ryak ı t fiyat i s t ik rar fonu hesabı
nın işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı K a r a r n a m e n i n 2 nci maddesinin (b) f ıkrasının navlunla ilgili 
bendinin değiştiri lmesi hakkı uda 
Fransız 1969 Konsorsiyonı kredisi, hakk ında 
Fransız 1969 Keban proje kredisi hakkında. 
Fransız 1969 Boğaz köprüsü projesi hakk ında 
Frans ız 1969 proje kredis i hakk ında 
hHB - T.C.K. Boğaz köprüsü I. dilim kredisi hakk ında 
F J B - DS.Î Keban projesi X. dilim kredisi hakk ında 

6623 sayılı Türk Havayol lar ı Anonim Ortakl ığı K a n u n u n u n 19 neu maddesinin değiştiri lmesi ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakk ında 
Vakıflar Genel Müdür lüğü Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir fıkra ve ek maddelerle geçici maddeler (içlenmesine dair K a n u n u n ek 
3 neü maddesi 
Türkiye Çocuk .Esirgeme Kurumunun bâzı vergilerden ve bütün hare ve resimlerden muaf tu tu l 
masına dair Kamı 
18 Mayıs 1969 tar ih inde Kabil 'de 'imzalanmış olan «Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Afganistan 
Kırallığı Hükümet i a ras ında eşya ve Yolcuların Tikeleri üzerinden Transi t nakl iyat ına ve iki Ülke 
aras ında Nakliyata Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hakkında 
14 Kasmı 1969 ta r ih inde Ankara 'da, imzalanmış olan Türkiye Cumhuriyet i Hükümeti ile F r a n s a 
Cumhuriyet i Hükümet i arasında. Clııslararası Karayolu Nakliyatına, Mütedair Anlaşma, ve eki pproto-
kollü'iı onaylanması hakkında. 
Kanada - Köy İşleri Bakanlığı g rayder kredis i hakkında, 
Avusturya.. Cumhuriyet yetki İlleriyle-7 Kasım 1969 ta l ih inde Yiyana'da. imzalanmış olan «Clııslar-
ara'Ki Karayolu Nakl iyat ına Mütedair Anlaşma» nın onaylanması hakkında. 
2510 sayılı İskân Kanununa ek. Kanun 

http://Ka.ramam.enin
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ÖZETÎ 

K a n u n G . 7 . 1970 7/835 Gümrük Gd'riş Tarife Cetvelinin 38.17 - 39.02 - 70.14 - 84.06 - 84.10 - 84.21 - 84.23 - 84.63 - 85.01 -
85.14 - 85.15 - 85.16 - 85.18 - 85.19 - 85.20 - 85.21 - 87.03 - 88.03 - 90.28 -' 96.02 pozisyonlar ında y e r 
alan makin a ve teçhizat ın Gümrük Vergi nisbetinin muafiyete indirilmesi hakk ında 

» 6 . 7 . 1970 7/836 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27.17 pozisyonunda yer alan elektr ik enerjisinin Gümrük Vergis i 
oranının, muafiyete indiri lmesi hakk ında 

» 22 . 7 . 1970 7/1030 Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.10 pozisyonunda yer allan asi t lerden yalnız Fosforik asitiıı % 15 
olan Gümrük Verdisi nisbetinin yerli sıırii gübre fabrikalar ının gübre in naili için Tarım Bakanlığı
nın müsaadesi ve doğrudan -doğruya, kendileri taral 'mdan i thal edilmek şartiiyle, üç yıl süre ile 
nma ftyete indirilmeyi halikında, 

» 25 . 7 . 1970 7/1051 4 Nisan 1970 tarihlinde Ankara'da, imzalanmış olan ilişik «Türkiye Cumhuriyet i ile Yunanis tan 
N/aUiğı F/ükümo"!! aı asım k\ r i u s m r a r a s ı Karayolu Nakliyatımı '.Mütedair An hışım a. ve eklerinin (Ta
rar lar ın Anlaşmanın onaylandığım yekdiğer ine bildirdikleri en son ta r ih te yürü r lüğe girmek 
üzen •••) o: ı ayıbın ması hakkında» 

» 29 . 7 . 1970 1318 Finansman Kanunu 

K a r a r n a m e 7 . 8 . 1970 7/1099 6802 sayılı Kanunim 1318 sayılı Kanun la değişik 34 ve 38 nei maddeler i gereğince, Türkiye sınır
l an içinde petrol boru hatları ile yaphaeak yerli İm.m "petrol taş ımalar ından varil başına, 3 Tl. olan 
Nakl iyat Yergisinin 4.50 Tl. sına çıkarılması hakkında . 

» 7 . 8 . 1970 7/1097 0802 sayılı Kanuna bağlı 1 numaral ı tablonun 2/b pozisyonunun ( l / a ) f ıkrasında yer alan S, 
Benzinin 122 kuruş a, yükselt i len İstihsali Yergisinin 162,45 kuruşa, ( i /b ) f ıkras ında yer alan nor
mal benzimin 75,50 kuruşa yükselti len İs t ihsal Vergisinin 109,70 kuruşa , (lii) f ıkras ında yer alan gaz-
yağmm 45,40 kuruşa yüksel t i len İst ihsal Yergisinin 71,10 kuruşla, i i i / a f ıkrasında yer alan moto
rinin 49,30 kuruşa, yükselti len İstihsal Yergisinin 78,50 kuruşa, (ili - b) fıkrasının «aa» bendinde 
yer alan 4 No. lu Fuel - Oil'in 42,80 kuruş olan İstihsal Yergisinin 72.10 kuruşa , (bb) bendinde 
yvv alan 5 w 6 No. lu Fuel - Oil'in (i,80 kuruş olan İst ihsal Vergisinin 10,50 kuruşa çıkarıılması hak
kında. 

» 7 . 8 . 1970 7/1096 6802 sayılı Kamına bağlı 1 numaral ı tablonun 2/1) pozisyonunun ( i / a ) f ıkrasında yer alan ben
zimin 121 kuruş olan İst ihsal Vergisinin 122 kuruşa ( i /b ) f ıkrasında yer alan benzinin 75,50 ku ruşa 
yükselt i len İst ihsal Vergisinin 109,70 kuruşa , (ii) f ıkrasında yer alan gazın 44,10 ku ruş ollan İst ihsal 



Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi TarM Numarası 

Kara rname 7 . 8 . 1970 7/1092 

» 7 . 8 . 1970 7/1095 

» 7 . 8 . 1970 7/1120 

» 1 . 9 . 1970 7/1241 

K a r a r n a m e 1 . 9 . 1970 7/1242 

» 16 . 9 . 1970 7/1891 

» 25 . 9 . 1970 7/1822 

— 0/84 — 

Ö z e t i 

Vergisinin 45,40 kuruşa, (ili) fıkrasında yer alan motorinin 48.50 kuruş olan İstihsal Vergisinin 
49,80 kuruşa. çıkart ı lması hakkında . 
Akaryak ı t ve aka ryak ı t tenekesi alım ve satımının tanzimi ile aka ryak ı t fiyat is t ikrar F o n u hesa
bının işleyişine ait 0/7986 -sayıiı Kararnameye ek Karar ın, satıcı kâr lar ına ilişkin 9 ucu maddenin 
< 1 eğişti I-'i|l ' nesi hakkı uda. 
Gümrük Giriş Tarife Getvelinin 27.10-a, 27.10-1). su pozisyonlarında yor a lan yağlar la , 27.10-e (1) 
su pozisyonunun bir numarasında, yer alan t akd i r ınıahsulü yak ı t l a rdan (yalnız aka ryak ı t niteli
ğinde olanlar) m m vergi hadlerinin değiştirilmesine dair ilişik' karar ın yürür lüğe konulması hak
kında. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 78.01 pozisyonunda yor alan dökme demirler, 78.02 pozisyonunda 
yer alan l 'err-ulyajlar, 78).08 pozisyonunda yvv alan hurda la r , 78).07 pozisyonunda yor alan bölümler, 
kütükler , levha blokları, sac platin a l an , 78.08 pozisyonunda, yer alan demir ve çelikten rulo halin
de saç tas laklar ı , 78.10 pozisyonunda yor alan demir ve çubuklar , 78.11 pozisyonunda yor a lan 
dcmıir veya çelikten profiller, 78.15 pozisyonunda yer alan ha l i tah veya yüksek karbonlu çelikler 
ve 20.01 pozisyonunda yor alan yalnız demir cevherlerinin, vergi hadler inin muafiyete1 indirilmesi 
hakkında. 

Bâzı Pe t ro l şirkenlerinee i thal edilmiş ve edilmekte edan hampetro l f iyat lar ına uygulanacak esas
lar ve 14.10.1967 gün ve 6/8957 sayılı. 4.12.1968 gün ve 6/11029 saydı Bakanlar K u m l u kara rna
melerinin yü rü r lük t en kaldırı lması ve 6 . 4 . 1967 gün ve 6/7956 sayılı Kararnameye: (4c Ka ra r ı n 
2-1) ve 18 ncü maddelerinin değiştiri lmesi hakkında . 
Petrol, hakkı sahiplerinin Türkiye 'de imâl e t t ikler i petrolün memleket ihtiyacına tahsisi ve p iyasa 
fiyatının tesbiti hakkında . 
Gümrük Giriş Tarife Cetvellıin'in 71.02 pozisyonunda yor alan «Sanayide kul lanı lan Elmas» ile 
71.04 pozisyonunda yer alan «Yalnız Sınai Elmas Tozlarının % 10 olan Gümrük Vergisinin, elmas 
sontaj makinalaruıda. ve ımatkap uçlarında, kul lanı lmak şart iyle, muafiyete in diril m esi hakk ında 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 15.02 pozisyonunda, yer alan «Don Yağı» ıuıı % 40 o km vergi h ad
dın in % 15 e indir i lmesi hakkında . 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Yönetmelik 

Tarihi 

Kararname 25 . 9 . 1970 

25 . 9 . 1970 

20 .11 . 1970 

28 . i l . 1970 

19 . 12 . 1970 

10 . 1 . 1970 

24 . .1 . 1970 
23 . 2 . 1971 

20 . 0 . 1971 

Numarası 

7/1324 

e/ i •.>-;) 

T/Ki 11 

7/1688 

7/1758 

7/1804 

7/1845 

7/2 Ki 

ö z e t i 

(Uuurük Giriş Tarife Cetvelinin 85.03 pozisyonunda yet' alan «Kuru piller» ile 85.04 pozisyonunda 
yer alan «Kurşunlu ve asitli akümülâtörJer» in f/h 50 olan vergi hadlerinin % 1 e indirilmesi hak
kında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 78.01 pozisyanunda yer alan «Ham Kurşun» mı c/c 35 otlan vergi 
haddinin % 8 e ve 79.01 pozisyonunda yer alan «Külee halinde ham einko» nun % 25 olan vergi 
haddinin muafiyete iindirilmesi hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 50.01 pozisyonunda yer alan «Viskos Elyafının» (Viskos) % 50 
olan vergi haddinin Sanayi Bakanlığının müsaadesi ile Sümerbank tarafından ithal edillımek kay-
diyle % 1 e indirilmesi hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 73.92; 78.85; 73.40; 84.06; 84.10; 84.62; 84.63; 84.64; 85.08; 85.19; 
87.06; 90.23 ; 90.24; 90.27 pozisyonlarında yer alan eşyanın Gümrük Vergi nisbetlerinin, yalnız ta
rım traktörü imâli ve montajında kullanılmak ve. Sanayi -Bakanlığının müsaadesi ile ithal edilmek 
kaydiyle % 1 (Yüzde bir) e indirilmesi hakkında, 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 47.01 posizyonunda yer alan kâğıt hamuru; 48.01 pozisyonunda 
yer alan mihaniki şeklinde, imâl edilmiş kâğıt ve 'mukavvalar; 48.03 pozisyonunda yer alan parşö
men haline getirilmiş kâğıt ve mukavvalar ve taklitleri; 48.07 pozisyonunda yer alan kuşe, sıvan
mış satırları, boyanmış veya matbu kâğıt ve mukavvaların Sanayi Bakanlığının müsaadesiyle 
ithali şartiyle vergi hadlerinin 1 0 . 8 . 1970 tarihinden itibaren muafiyete indirilmesi hakkında. 

1971 yılına ait mevzuat 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 85.02 pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız kalbin mekanik pom
palama yetersizliklerinde balb sinirlerini tenbih suretiyle arzu edilen atıma kavuşturan cihazftarm 
vergi haddinin muafiyete indiriknesi hakkında. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi ııisbet ve hadlerinde değişiklik yapılması hakkında. 
1262 sayılı Kanunun uygulanmasını gösterir yönetmeliğin 2 nei .maddesinin (C) fıkrasının (b ve c) 
bendi hükmü-
Giimrük Giriş Tarife Cetvelinim 73.04 tarife pozisyonunda yer alan yalnız «Acmonital 52» adlı pas
lanmaz çelik alaşımının Maliye Bakanlığının müsaadesiyle ithali şartiyle Gümrük Vergisi ııisbetmiin. 
muafiyete indirilmesi hakkında. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

Kanun 
Kararname 

Karar 

Yon.etiinel.ik 

Kanun 

KArarname 

22 . 3 . 1971 
6 . 4 . 1971 

31 . 5 . 1971 

8 . 6 . 1971 

23 . 6 . 1971 

12 . 7 . 1971 

.12 
15 

i . . 

7 . 
1971. 
1971 

20 . 7 . 1971 

Numarası 

1380 
7/2201 

7/2537 

1417 

7/2795 

7/2811 
7/2813 

1446 

Ö z e t i 

Hu Ürünleri Kanunu. 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinim 15.07 pozisyon un da yer alan. eşyadan yalnız soya, yağı, pamuk yağı 
ve ayejiçeği yağırım % 40 oları Gümrük Vergi nisbetinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının müsaa
desi ile ithali şartiyle 24 . 3 . J971. tarihimden itibaren yürürlüğe »'irmek üzere muafiyete indiril
mesi hakkında. 
7209 sayılı Kanunun 2 . 7 . 1968 tarih ve 105.1 sayılı Kanunla, değişik 2 nci (maddesi ile ilgili Ba
kanlar Kurulu Kararı. 
2510 sayılı İskân Kanununa ek 1306 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin uygulama şeklini gösterir 
yönetmelik (Resmi Gazete 8 . 6 . 1971 gün No. .13859) 
Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden harb gemileri', harb gemisi cühaz ve silâhları ve harb 
gemisi inşa, malzemesi satmaktım asına dair- Kanun. 
Akaryakıt ve akaryakıt tenekesi ahım. ve satımının tanzimi ile akaryakıt fiyat İstikrar Fonu Hesa
bının işleyiş şekline ait 6/7956 sayılı Kararnamenin 2 (d), b, 18 (a) maddelerinin ve mezkûr Ka
rarnamenin 7/1092 sayılı Kararnamenin 1 nci maddesi ille değiştirilen 9 ucu maddesinin değişti
rilmesine ve yeni bir madde eklenmesi hakkında, 
Memur konutları Yönetmeliği hakkındaki Kararname. 
Burdur, Bingöl ve Maraş'ta vuku bulan deprem sebebiyle Denizli, Burdur, Afyon, Kütahya ilc-
Bingöl, Elâzığ, Maraş, Vatı ve Gaziantep alileri içindeki bütün (işyerlerinde grev ve lokavt bu hallerin 
devamı süresince 275 sayılı Kanuun 20 nci maddesi 12 nci bendine gön» Bakanlar Kurulunca ya
saklanması hususu kararlaştırıllmıştır. 
1972 yılı Bütçe Kanununa, bağlanacak (c) cetveline, 2!) . 7 . 1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlâk Vcr-
gisl Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
daki Kanun 

Eski alacaklar 

A) Tevziattan istirdat 

Tâvizen verilecek me bal iğden istirdat, muhtelif senelerde muvazene ve takviyesi zinuıt kanunları 
ve diğer hususi kanunlar mucibince tevzi edilmiş olan mebaliğden istirdat 

http://Yon.etiinel.ik


C/87 — 

Ö z e t i 

— İrade ve kanunlara müsteniden veya Hükümetçe verilmiş olan salâhiyete binaen akdolunan her 
nevi imtiyaz mukavelenameleri ve bunlara ait mukarreratın varidata mütaallife hükümleri 

B) Kaldırılmış vergiler artıkları 

— Muhtelif tarihlerde lâğvedilmiş veya hükmü nrankazi olmuş kanun ve nizanmamıel erin iner'i bulun
dukları senelerde tahakkuk etmiş veya bu kanun ve nizamnamelere tevfikan yeniden tahakkuk ede
cek oian bilûmum vergi, resim, hare ücret ve iltizam bedelleri ve zamları ve cezaları bakayası 

Cezalar 

A) Para cezaları 

— Umumi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamname ve kararname ve talimatname ve sair mevzuatın 
para cezası alınmasını tazammun eden hükümleri 

B) Zam cezaları 
Timimi ve hususi bilcümle kanunlarla nizamnameye ve kararnamelerin zam cezası alınmasını ta
mamımın eden hükümleri hususi kanun, nizamname ve talimatnameler gereğince Devlet namıma oku
tulan talebelerden mecburi hizmetlerini ifa etmemeleri sebebiyle ailınaeak tazminata dair hükümler 

Faizler 

— Hazine portföyü geliri ile bankalar nezdinde açvlan hesabı carilerden Hazine lehine tahakkuk eden 
faizler ve akçe farkları ve Hazinenin iştirak ettiği teşebbüslerden hâsıl olan gelirler 

Müteferrik 

ergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

— Umumi ve hususi bücümle kanun, nizamname, kararname ve talimatname ve sair mevzuatın ge
lire mütaallik hükümleri 





- cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

[Yatoni hizmet aylıkları] 



Aylık sahiplerinin isimleri 

Adil : 
Usalt ile vulkulbulaın müsademede 
şchidcın vafalt kelleni Kıızıiea? Nalhi-
yesi Müdürü. 

Eşi : Havva tsımıet Meral 
Kızı : iffet inan 

Ali! Rııza : 
T. B. 'M. Meclisi Biritnei Dönem 
Kars Milleftıvekili 

Eşi : Pakizıe Atam am 
Ali Kemal : 
Koarya hıâdisei isyaıniy esinde şe-
(hidıedilen 

Kızı : Nefise Apalı (1) 
Ali ıSaımii Eryıldız : 
îsîtaikl'âl .Saıv alsımda yararlık gös
teren 
Ahımet Mıthıtar : 
T. B. M. Meclisi Birimci I Kültemi 
lîisrtamlbul Mil leitıveikili 

Kızı : Faitma Feriiha B,atı 
Albdurralhm an öagen •: 
Milis; Akıınteı Varda r Müfrezesi 
KuimanJdaniK 
AbdÛUkadir : 
T. B. 'M. Meelisıi Birimci Dömem 
Dilyaıribalkıır MiilletlvdkiI i 

Eşi : Esma Kürlkçü 

(1) Teehhülüne kadar. 

Aylık 
tutairı Dayandığı kanunum Tutarı 
L. K. No. Tasrihi L. K. 

(55,25 481 l:i. 4.1 :i40 19:5,79 

(55,25 481 1)5.4.1:540 1.93,79 

175,00 52(59 15.12.1948 992,24 

(55,25 515 24.4.1:540 :500,00 

500,00 :5G8 7.9.196:5 1 : 550,00 

175,00 52(59 15.1.2.1948 992,24 

500,00 859 25.4.19(57 1 000,00 

87.50 52(59 15.12.1948 519,74 

2 — 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunum Tutarı 

Ayiıık sıahipl eninin isimleri D. K. No. Tarihi L. K„ 

'Kızı: «evim. 87,50 52(59 15.12.1948 519,74 
Abclü'Iioıani Eıiısıari Yardımcı : 
(T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Siverek Milletvekili :i5(),00 5814 18. 7.' 195.1 2 300,00 
Avni Paşa : 
T. IB. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Saruıhan Milletvekili 

KIKI : K. Bedia'Vandar 175.00 52(59 15.12.1948 992,24 
Ahmet. Î evzıi Erdem : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
'Baıtudrı Milletvekilli :!50,00 52(59 15.12.1948 2 890,00 

Ahine! Nafiz : 
(T. B. İM. Meclisi Birinci Döneni 
Oanik Milleltvckil i 

Eşi : Kadriye Özalp 175,00 52(59 15.12.1948 992,24 

Alb'dul^aifur : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Karasi Milletvekili 

Eşi : Nıaide 'fctin 87,5() 52(59 15.12.1948 519,74 
KTZI : H. liaimia, Miu 87,50 52(59 15.L2.1948 519,74 

Ali Salbri*(x iinıcjy : 
T. B. M. Meclisi Bijimci DÖIHMII 
îeel Milletlvekili 

Kızı : Nadire(lüney 175,00 52(59 15.12.1948 992,24 

Ahmet Bilgili! : 
T. B. 'M. Meclisi Bilinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Eşi : CKil Bilgin 17r>,()() 52(59 15.12.1948 992,24 



Aylılk 
tutatt'i Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylıık iSia'Mplenininı isimleri L. K. No. Tasrihi L. K. 

Abdüilhaımilt Hanndi : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Dönem 
Diya t Ib ailor Milleti vekili 

Eşi : Nahifle Çiınltan 87.50 5209 15.12.1948 519,74 
•'Kızı : Haytdlyie Hovedanlı 87.50 5269 15.12.1948 519,74 

Ahmet : 
T. B. İM. Meclisi Birinci' Dönem 
Yozgat 'Mfllllieütiv ekili 

Kıaı : Ectlbiye Baydar 87,50 5209 15.12.1948 519,74 
Kuzı : Eminle Eilgimer 87.50 52(İ9 15.12.1948 519,74 

.Mım-eıt lîalmıdi Yalman : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Oaıralk (Milletvekili 

Kızı : Emime Ülken Yalman .175,00 5209 15.12.1948 992,24 

Arif : 
T. B. İM. (Meclisi Bitirici Dönem 
Konya Millethrelkdıli 

Kuzı : Eaitma Lebibe Alp 87,50 5209 15.12.1948 519,74 
Kızı• : (Şerife Baysal 87,50 5209 15.12.1948 519,74 

A. 'Dunsun Yalvaç : 
T. B. İM. Moelisi Birinci Döneni 
Çoruım Milletivefkiili 
* (Kra : Turan Yalvaç 175,00 5209 15.12.1948 992,24 

Alimi Omar : 
'T. B. M. (Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milletivekili 

Eşi : Faltice Onnar 58,;;:! 5209 15.12.1948 340,50 
•Knzı :Ziübey,dle B ı ç a ğ ı 58,33 5209 15.12.1948 346,50 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Kızı : Nadine Çınar 
Ahmet Yılmaz : 
Çayika.ra Illçıösindın Baejan IcöyüLr-
den Kaltalbanoğlu 
Altılf'Tüzün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayse ri Milletvekili 

Eşi : Necibe Tülzün 

Ali Rıza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Amasya Milleıtiveldli 

'Kızı : Mahmnre Akyol 

Arif Marlah : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Dönem 
İstanlbul Millet/vekili 

Kızı> : Enıine Münire 
Abdii'l^ani Ertian : 
T. B. ıM. Moelisi Birinci Döneni 
Muş Milletivekiili 

Eşi : Hayrilye Erıtan 
Ali Rıza Belbe : 
T. B. M. MecLiisi Birinci Döneaıı 
'Manlbul Mlilletıvekiiıi 

Eşıi : Medha' Beibo 
fKüzı : Falanja Semilha Esıenremli 

A. Vasifi Mülhiindaroğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Iıirzıırııım. Milleltlve'kili 

Eşi : Düriye Mülhürdaııoğlu 

Aylılk 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tanhi L. K. 

58,38 5269 15.12.1948. 346,50 

500,00 087 1.8.1905 500,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5209 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 



Aylık sıalıapleraıminı isimleri 

Arsılan Toğniz : 
T. B. -M. Meclisi Birinci Dönem 
Maraş Milletivelkili 

Eşi : Nazmıiyie 
Oğlu : Alhlmıet 
^Oğte.: Mahmfujt 

Ali Çertânkaya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Donam 
Karalhiisarısalhilp MSlleltiveMllJi 

Eşi :'Zeftıra Merâardt 
Ahlmeit Mıaizthar Alkiftoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İJstembuil MıIMlveftriiH 

Elşi : Nfaızüfie 'CalMde 
Kırcı : Nalhildo özlem. 
Kıızı : E. Numara: Keser 

Ali Vasıif Telli : 
T. B. M. MeclM Birinci Dönem 
öene Milleitıvelküi 

Eşi : Nedime Telli 
Arilf Nlöcıip : 

Eşi : Mezlkûıle Kasika'tı 
Ali Eııza öızdarenıde : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Amasya Mdfllıeitvekfili 

Kıızı : A. SıJdıika 
Ali Orhan îikkuırşuım : 
îstliklâl Savaşıma. kaltılltanalk cim-
siaMerdınden: üsıtıiin yaraiiiluklar gös
teren ödeımişli Abmefcoğlu 

Aylık 
tutarı I) aya nd ı ğı kanunun 
L. K. No. Tasrihi 

175,00 

180,00 

5814 

029!) 

175,00 5269 15.12.1948 

18. 

15. 

7 .1951 

12.1954 

175,00 5814 18.7.1951 

500,00 504 16.7.1964 

Tutarı 
L. K. 

58,88 
58,88 
58,:5-'5 

52(59 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

846,50 
846,50 
846,50 

992,24 

O O, o o 
,58.88 
58,88 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12,1948 

846,50 
846,50 
846,50 

992,24 

868,55 

992,24 

000,00 
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Aylık; saHplerinin isimleri 

Arif Hikmet Özdemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
BıiJtlis Milletvekili 

Eşi : Emine Hediye Özdemir 
Kıızı : Zelilim özde/mir 

Ali Rııza Alici' : 
Büyük Hatib ve İstiklâl Haıflrine 
iştiralk edtm 

Ali GHiven : 
1 Kırıkhan il cesimden 

'Behçet KıKtlu : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Oanfkıırı MiMetoydkilıi 

Kıızı : Ayşe Tayyiihe Kııltlu 

•Bekir Sıttikı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Miverck MilOıet/veikili 

Pişi : Zekiye Oe;ık 

(Bekir Kama: : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
[Aım.ıaisya TVIilletıvlekİlıi 

Kızı •. Nimet Kıuvduih. 

Besim Yönünnaız : 
Birimci Diinyıa ve Lsltiiiklâl Sava-
şittda, yararhık gösteren Musitaıfo-
loğlıt 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

8,50,00 765 9. 8.1966 700,00 

500.00 870 22. 5.1967 500,00 

175,00 5269 15.12 1948 992,24. 

175,00 5269 J 5.12.1948 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

850,00 681 1.8.1965 700,00 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunimi Tutarı 

Aylık saMpleriııinı isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Cevaıt Abibas : 
T. B. M. Meclisi Birinci, Dönem 
M a Milletvekili 

Kıızı : Hatice Niecla Gürer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Mualla Gürer 87,50 52G9 15.12.1948 519,74 

Cafer 'Tayyar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Edime ''Miliettveldli 

Eşi : Emine Mefeik Eğilmez 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 
'öevdet- : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Ki rşelhir MfilMıyekili 

Eşi : Nuriye Seçkin 175,00 5269 15.12.1948 992.24 

Cemal Paşa1 : 
Vıaltani hizım-etiyle tarihe malol-
ımuış 

Kıızı : Kâmın-aiiı Cemal 
De'rviş : (*) 500,00 215 5.1.1961 075,00 
T. B. M. Meclisi Birim»! Dönem 
Bitlis Mflllfltlvelkili 

Eşi : Nateiye Sefune 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Da.mar Arıfkoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
AcLanıa Millötiveikili 

Eşi : A. Salbahat 58,33 5209 15.12.1948 340.50 
Kızı : Melâlhat 58,:]:! 5269 15.12.1948 .'546,50 
Kuza: Ülker 58,33 5269 15.12.1948 346,50 

(*) Hayatta kaldığı müddetçe 

ç/z-

Aylık s&Mpl erinin isimleri 

Demir Asaf : 
B'ozkurt Kaymakamı 

Kızı : Oüniseli Yolel 
Oğlu : (TÜ'İICT Alıa^ndıemir 

Etlıeın Felhmi Arslıanilı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönem 
Menfteşe Millelfevekili 

Kıızı, : 'Hayriye Ntyyanjgfil 

Emir Paşa : 
T. B. M. Meclisi Biriıiici Dönem 
>S iKras Mi] 1 et v eki li 

Bşi : Fiatfm a, Maraşan 

Eım.n ISa'/ak : 
T. 1>. M. Meclisi Birinci Dönem 
1 Ivskişeihir Mi3 ] et/vekili 

Eşi : Ayşe >Sazak 

Mnıi'n (l^veıei : 
T. B. M. Mecliisıi Birinej Dönemi 
Caııik Milletvekili 

Kızı : Madalet Oevetei 

iEnver Tekaüt : 
T. I>. M. Meclisi Birinci Dönem 
izimin Mili etMekili 

Eşi : 'Halhire Tekıamt 

Evliya : MJaraşb Şeftıait 
Eşi : Şerife EMlüya 

Aylık 
tuitaırı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

65,25 107 19.3.1337 387,58 
65,25 107 19.3.1337 387,58 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

76,12 649 22.4.1341 300,00 



Ay»I Ar 
tu ta r ı Dayandığ ı kanunum Tutar ı 

Ayhık ıstahıip']erimin islimleri L. K. No. Taırihi L. K 

E m i n Erlkmt Seyiıtloğilu : 
'T. B. M. Meclisi Bi r inc i Dönem 
Buraa 'MJilldtlvcIkiiOi 

Kuzı : Bellkis Enkult Seyİtoğhı 87,50 520i) 15.12.1948 519,74 
Ivuzı : F . Hi i r rem 87,50 5209 15.12.1948 519,74 

F e r i t Telk : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dönem 
î s t adbu l MUjötiveiMli .'350,00 5814 18.7.1951 2 ;i9O,00 
Pevızil Çakmak : 
T. B. :M. "Mcclisıi Birinci Donran 
(Kozan Milletyielkili 

Kıızkaridle^i : Nelbalıat 300,00 5981 20. 0.1952 810,00 
Faİmett in A l t a y : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Donem 
Mersin Milletvekili 350,00 5814 18.7.1951 2390 ,00 
Fualt'öairıım : 
T. B. M. Meclisi' 'Birinci Dönem 
İzmit M i l l e t l e » 350,00 58İ4 18.7.1951 2 390,00 

F a h r e t t i n Erdloğan : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dönem 
'Kiarts Milletvekil i 

Eşi : Zülfore E r d o ğ a n 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
F a i k ÖatraJk : 
T. B . M. Meclisi Birinci Dönem 
Celbe 1 iibe>T'ckîett Milleıtlvekili 

Eşi : Hesnıa Öztrak 175,00 5814 18. 7 . f95i 992,24 
Fovizii Piirin'cjçioığUı : 
T. B. M. Meclisi Bir inci Dönemi 
]%aHl>a(kır'Miİ!İieltivıelkli.l,i 

Kıızı : Neailbe Biriınçiçioğkı 175,00 5209 15.12.1948 992,24 

Aylık 
t u t a n Dayandığı kanumİMı' Tutarı ' 
D. K. No. Tarihi (V- K. 

87,50 5209 

87,50 52(59 
5.12.1948 519,74 
5.12.194H 519,74 

500,00 1002 1.8 1908 1 000,00 

175,00 5209 15.12.1948 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5209 15:12.1948 992,24 
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AyTuk sahipler inin isimleri 

F u a t l l m a y : 
T. B. M. Meclisli Birinci Dönem 
llîolu Millötivdkili 

Kızı : Faıtimıa Mülbeşşler Um ay 
İKızı : Methiye Uraay 

Hac ıı A İtin er : 
Kore saıv'aişıınıcla üstün kaihraman-
1 ille gHİstenen Aîelımetoğiıı 

Hüseyin Hiacv.ni : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
K arasi MiI4eıtnr0İei 1 i 

Krzı : Zeynep Mezgide Ekeni 

H.üsıncv Saimi -. 
"T. B. M. Meclisi1 Birinci Dönesin 
EskişeMr Millleitfvekili 

Eş i : Seniye Kıizıidtoğatı 

H. Hilmi : 

T. B. M. Meclisi Birinci Döınım 
Van Milletvekili 

Kuzı : M. Nur iye Vaner 

Hacı Bedir : 
'T. B. M. Meclisi Bir inci Dönemi 
Mala tya MilJıetivekili 

ılvıızn, : Leylâ Endem 

'Kıizı : Ümmiülhan (M) ay 

Kızı : Bediiye Turanl ı 

43,75 5209 15.12.1948 259,88 

43,75 5209 15.12.1948 259,88 
43,75 5209 15.12.1948 259,88 

http://Hiacv.ni


Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayluk sıahipierinin isimleri L. K. No. Tarihi L. İv. 

Halil Hul'kîi Aydtık : 
T. B. M. Meclisi Birindi Dönem 
ISiürt Miletıvekili 

K m : Melihe Bayfhan W,;):] 5814 .1.8.7.1951 346,50 
Kızı : Sasadıet\ozten 58,3:5.5814 18.7.1951 340,50 
Kızı : Sadiye Aydük 58,33 5814 18. .7.1951 346,50 

Haikkü Suiteikim : 
T. B. M. Meclisi Birin ei Dönem 
Niğdie Milletvekilli 

E^i : Haltice »uitelkitti «7,50 52G9 15.12.1948 519,74 
Kuzı : Sadiye Yaızlgan «7,50 52(59 15.12.1948 519,74 

•H. Sıddılk Haydarı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Van Milletvekili; 

Eşi : A. Faize Hayda li 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hamidi Karhık : 
Denizli Kornişleri 

Eşi : Fevziye 300.00 481 13.4.1340 300,00 

Hüsıeyim Aksu : 
T. B. M. Meclisi Birindi Dönüm 
'Erzincan Milletvekili 350,00 5209 15.12.1948 2 390,00 
'Hüseyin Hüsuuü Orabeıoğiu : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Dönelin 
(BMis Milletvekili 

Kıizı : Ulviye Orakçıoğlu 87,50 5209 15.12.1948 519,74 
(Hakkı Hami Utakan : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Dönelin 
ISinop Milletvekili 

Eşi : Hikmet Ululkatı 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 
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Aylıik 
tutarı Dayandığı kanunum Tutam 

Aylık sıahiplerkıin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Haıiiiz Melhmeıt Eniğim : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönelin 
Tnalbeson Milletvekili 

Kıızı : Meliha Eııjgin 175,00 52G9 15.12.1948 992,24 
Hacı Süleyman Aklgün : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneîm 
Tamir Milletvelkila 

Kızı : Fatma Bİllgen, 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
| Hüseyin : 

T. B. M. Meelisi Birinci Dönem 
töfâzığ MilMivelkiH 

KIKI : Fatma öz 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hafıız Afodulalh : 
T. 1>. M. Meclisi Birin w Döne.'m 
itamit Milietvelkili 

Kşi•: Maıkibule Tezemir 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Hasan Tahsin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Antalya MillettKrdküli 

Kıızı : Rukiye Süremkök 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Hacı Fevzi1 Celaiyir : 
'T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Elâzığ Milletvekili 

Kızı : RalMıa Odiaibaşj 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı; : Niaıfia Aydemir 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Hüsleyim Hüsnü Işık : 
T. B. M. Meclisi Bilinci Dönelm 
îstaaılbul Milletvekili 

E^i : Emine Işıik 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Faltmia Davran 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

file:///ozten
file:///02ten


Aylık sahiplerinin islimleri 

Aylık 
tuitairı Dayandığı kannmm 
L. K. No. Tarihi 

(1) Kaydı hayat şartiyle 
(2) Bekâr olduğu müddetçe 
(S) Kaydıhayat şartiyle ve 

Tntan 
L. K 

Halifl] İbralhirn : 
Şehit Çarkçı Yiüzlbaşı 

Eşi : Fıatıma BeTkis 
Kızı : îc'lâil 
Kızı : Necibe 
Oğllıı : Oelâldttin 

Hayrullaih. : 
ÜVEaraş Ulutmi Riyaziye Moi'alliımA 

Eşil : Ayşe Erlkan 

Hüseyin! Aydım : 
Abuiışljaih. Kökünden 

•Eşi : Hanilfe Aydın (1) 
Kızı : MlüJvıedldet (2) 

Harun : 
Gnyfbulb t̂d taJbalkkulk eden 

Eşi : Nafıa Attay (8) 
Kızı : Fatma Altay ('2) 

Hamz>a Hayati : 
T. B. M. Meclisi Birinci! Döncim 
Menteşe Milletîvelkdıli 

Kızı : Hjaıtıice özittürlk 

76,12 
65,25 
65,25 
65,25 

65,25 

150,00 
150,00 

150,00 
150,00 

175,00 

480 
480 
480 
480 

481 

6855 
6855 

6857 
6857 

5269 

18. 4.184ü 
İl5. 4.1840 
18.4.1340 
18. 4 .1340 

18. 4.1840 

5.12.1956 
5.12.1956 

5.12.1956 
5.12.1956 

15.12.1948 

226,07 
198,79 
19-'), 79 
193,79 

198,79 

425,25 
425,25 

425,25 
425,25 

992,24 

dul kalâtği müddetçe. 
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Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tüteri 

Aylıik sahipleii'İniıi! isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Halkllo Uınigan : 
T. B. M. Mecflisi İMrimoi Döncim 
Van Millel^dkili 

IKıızı : Ayten Um'gan 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kızı : Zülhitiye Umıgan 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Hamjdi Naımılk Gtör : 
T. B. M. Meclisi Birinci: Dönelin. 
Koıcaelıl Milietvdkili 

Eşi : ŞilvıeMr Oör 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Hamıdi Apaydın : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneım 
Amasya MıilüdtviekiOi 

•Khızı : Nimet Kuran 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Hilmi KaJlac : 
'T. B. M. Meefoi Birinci Dönein 
(Kayseri Milletvekili 

Eşi : A. Faifce KaJk)e 175,00 .5269 15.12.1948 992,24 

Hacı Garip : 
'T. B. lM. 'Meclisi Birimci D&ııeım 
Malatya Milletvekili 

Eşi : Besıime Taner 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Halil (Übrattıdim : 
T. B. İM. 'Meclisi (Birimci Döueuıı 
tzmifc fMilieJtvekili 

Kızı : Nazmiye Mandar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Hüseyin : 
T. (B. M. Meclisi Bininci Döaıem 
Kozan 'MilMivdkili 

Kızı : KKteiicfe Köllmal 175,00 5269 15.12.1948 992,24 



Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sahiplerimin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

Hasan Hüsnü : 
T. !B. M. Meclisi Bininci Döaem 
İsparta Milletvekili 

Eşi : Azize özdamıar 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hüseyin Onur : ! (4) 
28 Nisan 1960 da fetanlbul Beya
zıt 'Meydanındaki mümıayişte ba
cağını kaylbeden 1500,00 371 7.9.1961 2 025,00 

H. Su^hi : 
T. B. M. Meclisi Bininci Dfejam 
Antalya Milletvekili 

Eşi : A. 'Saide T.anrıöver 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hulûsd Kuitluoğlu : 
'T. B. M. Meclisi Bininci Dcoenı 
Afyou Milletvekilli 

Kızı : F. Türkân Kultluoğlu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Hamıdi Yıllımıaz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döülem 
Genç Milletvekili 

Eşi : Lüüfiye Yılmam 58,33 5814 18. 7.1954 346,50 
Eşi : Lâtife Yıılmaz 58,33 5814 18.7.1954 346,50 
(Kızı : Su^biye Erdemli 58,33 5814 18.7.1954 346.50 

Hasıan Hüsnü iSalka : 
T, B. M. Meclisi Birimci Dö>uem 
TraJbzom Milletvekili 

Eşi : Emine Melâhat Saika 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(4) Hayatta kaldığı müddetçe 

Aylık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylılk sahiplerinin' isimleri L. K. No. 'Tarihi L. K. 

Hilmi Çayıırlıoğlu : 
T. B. (M,. Meclisi Birinci DöLiıam 
Ankara Milletvekili1 

Kıizı : Ayşe Nuriye üzaıislan 175,00 5814 18.7.1951 992,24 
Halil llbnalhifm. üzkaya : 
T. B. M.. Meclisi Birimci Döoiam 
Antalya Milletvekilli 
Halit Akmansu : 350,00 5814 18.7.1951. 2 390,00 

Milî Mücadelede fevkalâde hiz-
meJfcleri! (görülen 

Kızı : Nenmin Akmanisıı 500,00 41 1.4.1962 1000,00 
Hasan Tavaslı : 
'T. B. M. Meclisi Birimci DöLKem 
Denizli Milletvekili 

Kızı : Hatice Tavasb 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Haydar Arolam : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötüeım 
içel MiıliMfvefeili 

Eşi : Mehlika Arslan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Suzam Arslam 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Hamit Kaırac-isımanoğla : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döaem 
Biga Mil'letıvekiilii 

ÎBşi : Mütnevver 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Halil : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döa«m 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Naile Arus 175,00 5269 15.12.1948 992,24 



- ç 

Ayılık 
tu tan Dayandığı kanunun Tutan 

Ayffoik sgaMpildrîiruni iısıknıleri L. K. No. Tarihi E. K. 

Haoer Karasu : 
Millî Emniyet hıiani'ötıleni emrin
de yararlı kiameltileri geçen 500,00 1247 24.3.1970 500,00 
Hasan B asırdı : 
T. B. M,. Meclisi Birinci Döuem 
Karasu Milletiyeüdli 

Eşi : Nazmiye Çamitay 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Hasan Al omlar : 
Millî Eimriiyeltte ihizraıeıtleri ıgeç/en 
îbraihıim'Tuıihıan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuem 
Maridin Milleitıvefkilıl 

Enise Turhan (Kızı) 
Kızı : Nieriraan Turhan 

îsmrııadl Naimı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döttem 
Erzurum. Milleltvelkili 

Eşi : Esimıa Nadime Sanıvar 
Kıızı : Falhriye Mutlu 

îsmıail Supttıi Soysallıopu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö'.ııeım 
Burdur Milletvekili 

Kıizı : E. 'Gröınül iSoysaıllıoğiu 
Elşi : E. Mümine Sıoysalllıoğılu 
Kızı : H. inici1 Toklgöz 

İsmail Sa£a : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döoem 
Mersin Milleltivekili 

Eşi : Kâziıme özler 

500,00 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

58,33 
58,33 
58,33 

175,00 

856 

5269 
5269 

5269 
5269 

5269 
5269 
5269 

5814 

25.4.1967 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

18.7.1951 

500,00 

519,74 
519,74 

519,74 
519,74 

346,50 
346,50 
346,50 

992,24 

10 — 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sıaMpleırinin isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

8,33 
8,33 
8,33 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12. L948 

346,50 
346,50 
346,50 

İbraihim Hakkı : 
T. B. M. Meclisi Birinci D-öLDcm 
Ergani Milletlvekili 

Kızı : Mü/hülbe Akgikı' 
Kıızı : Nesliıgül Akgiiıı 
Eşi : Nadide Akgün 

İîbralhinı 'Demiralay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
İsparta Mi'lleiüvefkili 

Kızı : F. Nuriye Duysak 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
1. .ÜCMİİZİ : 

T. B. M. Meclisi 'Birinci Dönem 
Lspa Lİta 'Milletvekili 

Eşi : Sıldıika Berkûn 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : F. iSemiiha Biaşer 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

İbrafhim Oevddt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döueını 
Karasi Miletıvelkili 

'Eşi : 'Fitnat Yörük 
Kızı : H. Naıfda Sarıibeyler 
Kiizı : Zarife Yağcılarlıoğhı 

tsmail'Şelkenoglu : 
Millî Mücadelede fevkalâde hiz-
miet ve yararlığı ıdokunan 

Eşi : Şefika Şekeroğlu 500,00 280 1.4.1961 1 350,00 
tbrahim Ruşen : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döaesıı 
Güımüşame Milleltivekili 

Kızı : Saadet Miisırilıoğhı 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kıızı : Safiye 'Murathan 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

58,33 
58,33 
58,33 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

346,50 
346,50 
346,50 



Ayhık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylılk sahipleriaıin isimleri L. K. No. (Tarihi L. K. 

İbrahim Kalça : 
İstiklâl 'Savaşına ka/tılaralk 'em
sallerinden üstün hizmetler ifa 
eden öuneroğlu 500,00 682 1 (i. 7 . L965 I 000,00 

İskender Kîrtaacı : 
Kurtuluş Savaşına iştirak ederek 
emsallerine nazanatı üsttün başarı 
gösteren Süvari Yüzbaşı 500,00 754 9. 8.1966 1000,00 

İsmail özkul : 
Millî Emniyet .hizmetleri .emrin
de yararlık hizmetleri geçen 500,00 1247 24. :î .1970 500.00 

İhsan Ham.it 'Tiğrel : 
Sivas Kongresince seçilen Temsil 
Heyeıfci üyesi 850,00 5269 15.12.1948 2 890,00 

İsmail Borazan : 
1 ned.. Cihan, Çanakkale ve İstik
lâl savaş]anına (katılarak 'emsal
lerine nazaran üstlün' hizmetler 
gören 500,00 858 25.4.1907 1 000,00 

İsa Güneş : 
Klıeşlkirit Molla Süleyman Köyün
den 

Eşi : Güliçiçek Güneş 
Kuzı : Göğertin Güneş 
Kuz* : Hatice Güneş 
Oğlu : Mahmut Güneş 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

870 
870 
870 
870 

22. 5 .1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 
22. 5 .1967 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

0/11 — 

Aylılk sahiplerinin isimleri 

İslâm Kulaç : (1) 
3 Nisan '1328 Derne Mulharebesi
ne gönüllü topçu eri olarak katı
larak kulaklarından sakatlamadı 
Şalbanoğlu 

Kâzum öızallp : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döa'eım 
Karasi 'Milletvekili 

Eşi : Müveddet Özalp 

Kadri Oktay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döti'em 
Siirt Milletvekili 

Eşi : Bahriye Oktay 
Kızı : Bahriye Soydan 
Kuzı : Cavide Yasa 

Kemal : 
Boğazlıyam Kaymaikaımı 

Eşi : Hatice 'Tezean 
Kızı : Müzehiher Sel 
Kuzı : Müşerref Gülen 
Oğlu : Adnan Erıgüder 

Oemal Kalıpçıoğlu : (!2) 
İstiklâl Savaşına katılarak em
sallerinden üsttün başarı gösteren 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tarihi 

500,00 1411 15. 6.1971 

500,00 676 
500,00 676 

66,25 271 
66,25 271 

Tutarı 
L. K. 

>00,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

58,33 5269 15.12,1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 846,50 

16. 7 .1965 1 000,00 
16. 7 .1965 1 000,00 
15.10.1338 387,58 
15.10.1338 387,58 

500,00 688 16.7.1965 1000,00 

(1) Hayatta kaldığı müddetçe 
(2) Hayatta bulunduğu müddetçe 

http://Ham.it


Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Ayüuk sıaMplöriınin isimleri L. K. No. Taırihi 

Dütifullah YetMn : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dö'jjem 
Malatya Mdll'eltfvetoii 

Kızı : Ma(kfbule Yetikin 175,00 5269 15.12.1948 

TJütfü Tiğnel : 
T. B. M. 'Meclisi Birinci Döûiam 
Diyarbakır Mıilleitovektiilıi 

Kıızı : M. S'eniye Pirinççioğlu 175,00 5269 15.12.1948 

Melhmıelt Edip Dinç : 
T B. M. (Meclisi Birinci D&Teım 
Batum Milletvekili 

Kızı : Lema*ı Dieç 175,00 5269 15.12.1948 

M. Esat : 
T. B. 'M. Meclisi Birdoıca Dötueon 
îzmıiır Milleitıvekili 

Eşi : A. Feheda Bıozkurt 87,50 5269 15.12.1948 
Kızı rAyBozkuıft 87,50 5269 15.12.1948 

Müfiıt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötıem 
Kırşehir MilleltlvekiilM 

Eşi : ISailüha Teslimıe Kurutlu-
oğlu 175,00 5269 15.12.1948 

Mustafa : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döa'ean 
Dr, Maraşlı : 

Eşi : Naime Köfeer 76,12 481 13.4.1840 

- Ç/12 -

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Ayflıik sıahiplörinin isıimlleri 

Melhıınet Ali Ulu-saıl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dötuam 
İçel Milleltvelkili 

Kuzii : Sakine Tüzmlen 

MazüıarOeranen : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaean 
Aydım Milleıtvekali 

Eşi : Münşide 'Grenınen 
Mlelhmet Haımdi îzgi : 
T. B. M. Meclisi Birinci I>öaeım 
Adana Milleittvefküli 

Pişi : Mümine l'agi 

Mehmıet Vasıf : 
T. B. M. Meclisi (Birinci Döoıeını 
Sivas Milletvekili 

(Kıızı : Aytekin Karaibul 
Kızı : Emime 'Türlfoân Karakul 

M. Ali Cevdet : 
'T. B. M. Meclisi Birinci D&üonı 
Küitaihya Milleftlvefoil 

Eşi : ıS. Melâthait Barlas 
Mustafa Katıp iSoylu : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Döti'em 
Niğde Milletvekili 

Kuzı : Vuslalt öüel 
Mehimet Şükrü : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döttiem 
KarathisaırüsaıhiLp Mllüdtivekil i 

Eşi : 'Serfvet İKto-ç 

L. K. No. Tajrihi 
Tutarı 
L. K 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 



Ayüik 8iaMplarasnin< isinileri 

Mehmet Rıaıgı<p Topala : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döuıem 
Amasya Milletvekili 

Kızı : K. Vıelolye Topala 
Kızı : E. Bdhine'Topalla 
KJZI : A. Samiınıe GJün 

M. Vehlbd : 
T. B. M. Meclisi (Birinci Döoıem 
Niğıdie Mdl'eltivekili 

Kıızıı : ûDuniye Alkoç 
M. Ritfart; Arkım : 
T. B. M. Meclisi 'Bininci Döttem 
Tokat Milletvekili 

'KIKI : Nec&a Arkıun 
M. Sadıfe Sevtekin : 
T. B. M. Meclisi Biımci Döaıem 
Kırşehir Milletvekili 

K ı a : iSemiha Treıman Sevtekin 
Kıizi' : ıSemiiha Sevtteiküln 

M. Baha Pars : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döoıem 
Bursa Milletvekili 

Eşi : Vedia Pars 
M. Sabri Baiysan : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döaiean 
Siirlt (Mildfcvelkili 

Eşi : Şeıfifea Baysan 
Kızı : iSıdıka öcal 
Oğlu : î. Yaşar Baysan 
Oğlu : BahrâyaJt BaysaM 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tairihi 

175,00 5269 15.12.1948 

175,00 5269 15.12.1948 

87,50 5814 
87,50 5814 

29,15 5269 
29,17 5269 
29,17 5269 
29,17 5269 

18. 7 .1951 
18. 7 .1951 

175,00 5269 15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

Tutarı 
L. K. 

58,33 5269 
58,33 5269 
58,33 5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

346,50 
346,50 
346,50 

992.24 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

259,88 
259,88 
259,88 
259,88 

I ı 
Aylıık sahipletrisnin isimleri 

Mustafa Halm/i •Soy/diaaı : 
'T. B. M. 'Meclisi Birinci Döütem 
Niğde Milletvekili 

Eşi : Zardffie 
Mehımıeit Karaerikeik : 
Melhmeıtoğlu 
Mefhımeft Emin ö'zserdar : 
'T. B. İM. Meclisi BirânDei ;Döaem 
Ergani Milletvekili 

Kızı : Naciye öziserdar 
Mehmet Necip Güven : 
T. B. İM. Meclisi Bininci Döoıam 

j Mardin Milletivekili 
Kıizı : MaklbulefMuitlu 
Kıızı : Mıeviliüide Atay 
Kızı : MüJkrilme Beşkardeş 

Mehmıeit iSurrı : 
T. B. M. Meclisi Birimci DöVuenı 
Sivenefc Milletvekili 

Kıızı : Lernan Tayamç 
Mitihait : 
T. B. M. Meclisi Bininci Döaenı 
Mardin Milletviekili 

Eşi : Mediha önen 
MithaitPaşa : 

ıKuzı : Mesrure AJklçit 
Muıslbad3a Lût'fi Azer : 
T. B. İM. Meclisi Birinci Döaıem 
Siverek Milletvekili 

Eşi : E. Naitaiıe Azer 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

120,00 6390 11.3.1954 340,20 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 
58,33 5269 15.12.1948 346,50 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

70,67 481 13.4.1340 209,88 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 



- ç / 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Aylık sıahipleffinin isimleri L. K. No. Ta'rihi L. K. 

M. Binin Lekili : 
T. B. İM. Meclisi (Birimci DöDıem 
Erzimeanı Milletvekili 

Eşi : Firdevs Lekili 48,75 5814 18.7.1951 259,88 
Kızı : Seniha Tfölrmelaike öz-
kutİTt 43,75 5814 18.7.1951 259,88 
Kızı : Bedİyetifclıra özyiğat 43,75 5814 18. 7.1951 259,88 

Mehmet Tevfik : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döa>em 
Erzincan Milletvekili 

Eşi : Ralbia Kütükbaşı 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Makbule iŞeihsuivar 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Meihjmeit Şükrü : 
!T. B. M. Meclisi Birimci Dtouıem 
G^ümüşane Milletvekili 

Eşi : Arife Üiçüncü 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mustafa Si/rrı Atay : 
'T. B. M. Meclisi Birimci Dö'mem 
Karairisıarışaırlki Milletvekilli 

Kıızı : Ulviye Yuridaikui 1.75,00 5269 15.12.1948 992,24 
Mehmet Talhir Kucur : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döttiem 
İsparta Milleitvekili 

Kızı .-TurnaKucur 43,75 5269 15.12.1948 259,88 
Kızn : Öızten Kucur 43,75 5269 15.12.1948 259,88 
Kteı : 'K-alinıe ıGülitea Ataopu 48,75 5269 15.12.1948 259,88 

M. Riza Silsüpür : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döuıem 
Kırşehir Milleltvekili 

Bşi : Şemsi iSilsülpür 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Ayfluk sahiplerinim isimleri L. K. No. 'Tarihi L. K. 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

519,74 
519,74 

M. Vasfi : 
T. B. M. 'Meclisi Birimci Dıcoem 
Karaihisari Şarki ;Milietiveikili 

Kızı : Ayşe Erdoğan 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Mustafa Dıemman : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dömem 
Gümüşame Milletvekili 
. Kızı : P. Nedime Derman 

Kızı : F. Nig-âr Derman 

Mustafa Uğurlu : 
Balkan 1 nci Dünya1 ve Millî Mü
cadeleye katılan 500,00 96 6.10.1960 .1 850,00 
M. Salih Yeşil oğlu : 
T. B. M. Meclisi Biriınici Diö-mem 
Erzurum Milletvekili : 

Eşi : Fethiye Yeşiloğlu 
Eşi : Fatma Yeşiloğlu 

Mohdulh Ncodtelt Eriberk ; 
'T. B. M. Meclisi Birimci 'Dötmem 
Şarkikara'hisıair Mil 1 etlvekili 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 

519,74 
519,74 

Eişi : Hatice Erberk 
Kızı : Ülker Kiline, 

Mesut (Benli : 
T. B. İM. Meclisi Birimci Döaem 
Şarikikaralhisaır MiiMlvekili 

Eşi : Meziyet 
M. Fualt Tamrasıever : 
istiklâl Hambimde 

87,50 
87,50 

87,50 

175,00 

5269 
5269 

5814 

6599 

15.12.1948 
15.12.1948 

18.7.1951 

29.5.1955 

519,74 
519,74 

519,74 

992,24 



Ayüıîk sıahliplerinin isimleri 

Mdhımıeıt : 
Kore Türk; Silâlhlı Birliği Aşçısı 

Eşi : Sattı Aktaan 
MJahırnett Necalti : 
T. OB. M. Meclisi {Birimci Döneni 
Dâzdlsttıan Miilletlvefkiii 

Kıızı : Meslture Memiişoğlu 
Mıeh'mieit Şerif : 
T. D. ıM. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Kızı : Mülkerrem Avikan 
KDZI : 'Sallına Bııçıa(kçıoğlu 

Mehmet Huılûsi : 
T. QB. İM, Meclisi [Birimci Dönıeım 
Kasıtaımıonıu Milletvekili 

Eşi : Ayşe Erdemir 
M. Vıastfi : 

T. B. M. Meclisi Birdanci Dönem 
Tokait Milileltvekili 

Kuza, : Hükm'et Meriç 
Kızı : Nefise iSusioy 

Meihmıelt Ali'Ulvi : 
T. B. M, Meclisi Biritnci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kıizı : Azdıze Piraye öızaykaıç 
Mehmet Şahin : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dönıeım 
G-aziamtıep MiilletveldlM 

Kızı : Halise Ozdöver 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tasrihi L. K. 

100,00 657G 29.5.1955 301,00 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12.1948 

15.12.1948 
15.12.1948 

15.12,1948 

15.12.1948 

175,00 5269 

87,50 5269 
87,50 5269 

1.75,00 5269 

87,50 5269 
87,50 5269 

175,00 5269 

175,00 5269 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

519,74 
519,74 

992,24 

992,24 

15 — 

Ayüıik sıaMplefrinin isimleri 

M. Fafcıl Başa : 
Şefhiıt Dağıstanlı 

Kıizı : Hadduç 

M. Eıif alt uzaydım : 
istiklâl 'Savaşına iştirak eden 

Mustafa Konur : 
Kurtuluş Saivaşınlda üstün hiz
metler ifa eden 

Musttaf a Fikri : 
T. B. M. Meclisi Biriınjci Dönem. 
Mersin Millettvelkili 

Kıizı : A. Zerrin Araikoğlu 

Meihımeit Faik Altay : 
Manyas ilçesinden 

Mehmet Kıran : 
Van ili Tıımjar (bucağı Gıeclikbulak 
(köyünden 

Eşi : Güzel Kuran 

Murat Meihmetoğlu : 
1 nci Cihan Harbinde emsalilıeri-
-ne nazaran (büyük (başan göste
ren 

Eşi : Arife Kozak 

Mehmet Kaya : 
İğdır îlçesd Başkurt Ömer Kö
yünden 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 
L. K. No. Tairihi L. K. 

500,00 247 11.6.1963 500,00 

500,00 523 29.12.1964 1 000,00 

500,00 677 16.7.1965 1 000,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

500,00 870 22.5.1967 500,00 

200,00 870 22.5.1967 200,00 

350,00 674 16.7.1965 350,00 

200,00 870 22. 5.1967 200,00. 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutan 

Aylık sıaMpletTİınin) isimleri L. K. No. Tarihi L. K. 

M. Nadir Ersoy : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döa'am 
İsparta Milletvekili 

Kızı : Atike Naıciye OErsioy 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kuzı : Nadire Çafemafeçı 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Necati Kulmla : 
'T. OB. M. Meclisi Birinci Döaem 
Bursa Milletvekili 

Kızı : Şükriye Kutmlla 87,50 5814 18.7.1951 519,74 
Kuzı : Vasliye Kuımla 87,50 5814 18.7.1951 519,74 

Nıeomıetltm : 
T. B. ıM. Meclisi Birinci Dckıem 
Siirt Milletivelkili 

Kıizı : iSalbriye Şendur 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kuzu :SurihiıyeÖ'Zc;aın 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Neşet özereaaıı : 
T. B. M. Meclisi Birimci Döaem 
îstanJbui Milletvekili 

(Eşi : F. Ümran özerean 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Nuri : 
Vatani haıziimelt yaptoalkfta iken 
gaybubeti talhaJkkuik eden 

KIKI : Fethiye 270,00 22 15.7.1960 270,00 
Kızı : Munise 270,00 675 16.7.1965 270,00 

Numan Ustalar : 
T. B. M. Meclisi Birimci Dötüera 
Isıtadbul Mdılıleitvelkili 

Eşi : Cemile 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

Aylık Siahiple/rinin isimleri 

Nuri Ateşoğlu : (1) 
Millî Mücadelede (büyük hizmet
le ri 'bulunan 
Naci Korali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Elâzığ Millötvdkili 

Kızı : Enise Koraılı 
Nuri Bulman : (12). 
İstiklâl Savaşında yararlık gös
teren 
Nâzı.m KacEaloğkı : 
l'Sımailoğlu 
Osman Uşaklı : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kayseri Milleittveikili 

Kuzı : Saliha Çıngılllıoğlu : 
Osman Sal'manikurlt : 
istiklâl Savaşına Milis olarak ha
ltı! an, üstün hizmet Ve yararlık 
gösteren Recepoğlu 
Osmıan Kadri Bingöl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Mililetvekili 

Kuzı : Fahriye 
Osman : 
GalmiM Bucağı Düzenli Köy ikiden 

Annesi : Hatice Balen 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunim Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

600,00 68 24.8.1960 ! 350,00 

175,00 5269 15.12.1948 9i)2,24. 

500,00 372 7.9.1961 i »50,00 

500,00 7266 15.5.1959 I :-îr>0,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

400,00 1442 13.7.1971 400,00 

175.00 5814 18.7.1951 992,24 

200,00 870 22.5.1967 200,00 

(1) Hayatta bulunduğu müddetçe 
(2) Hayatta kaldığı müddetçe 



- ç 
Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

AyünJk saMplöMnin istimJlecri L. K. No. Tatrihi L. K. 

43,75 
43,75 
43,75 
43,75 

5814 
5814 
5814 
5814 

18. 7 .1951 
18. 7 .1951 
18. 7 .1951 
18. 7 .1951 

259,80 
259,86 
259,86 
259,86 

Ömer Lûitrfi Aıügeşu : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Dönem 
Karaih.isamsaih<ip Milletvekili 

Eşi : Fatma Saide Ar&eşu 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rasim Celâletıtin : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gdbıelüberefc.et Milleitvekili 

Kızı : Nilüfer Azize Öztekin 
Kızı : Fikret Azize özitelkin 
Kı&ı : Millırunisa öızitekin 
Kıızı : Türlkân Azize öztekin 

Rüştü BıOizıkurt : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mar&ş Milletvekili 

Kıızı :§efikaŞalha!n 175.00 526f) 15.12.1948 992.24 
Raif Dinç : 
Sivas Konugreteinee seçilen Temsil 
Heyeti Üyesi 

Eşi : Fatmıa Belliye Dinç 
Kıızı : Nefbile 
Kıızı : H. İff eit Dinç 

Rieşit : 
Esfoak Diyarfbalkır Milletvekili 

Eşi : Filkret iŞalhin Cıray (1) 65,25 481 13.4.1340 193,79 
Reşat : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saralıan Milletvekili 

Krzı : Atiye Ayfhar 175,00 5269 J5.12.1948 992,24 

58,33 
58,33 
58.33 

5269 
5269 
5269 

15.12.1948 
15.12.1948 
15.12.1948 

346,50 
346,50 
346,50 

(1) Teehhülüne kadar 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayttuk sıaMplerânin ijsâmieri L. K. No. Tarihi L. K. 

RasihKaplau : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Anitalya Milletvekili 

Kızı : Fatma Kaplan 175,00 5814 18.7.1951. 992,24 
Rauf B^nli : 
Rize Mebusu 

Eşi : Binmaz Benli <2) 178,50 1171 25.6.1927 506,03 
Kıızı : Melâlhalt Benli ((2) 76,12 1171 25.6.1927 231,21 

Rnza Kotan : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Muş Milletvekili 

Kiteı- : Türkân 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rıdvan Hüsrev Gerede : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Tralbzon Milletvekili 

Eışi : F. Lâmia GereJde 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Rağıp Sosyal : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Kütaihya Milletvekili 

Eşi : Saf iye Soysal 175,00 5269 15.12.1948 992,24 
Refik Şevket ince : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sarunan Milletvekili 

Eşi : Fatma Mihriye ince 175,00 5269 15.12.1948 992,24 

(2) Eytam ve eramil aylıkları verilmemek şartiyle teehhül etti
ği takdirde kesilmemek üzere kaydı hayat ile kerimesine teehhül 
edinceye kadar. 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

Aylıık sıaMplerândıı isinıleri L. K. No. Tasrihi 

Rıza Vaımoik Uras : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop iMill'elttvidkiM 

Bşi : Zehra 175,00 5814 48. 7 .4954 

Rağıp Yoğun : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 

Eşi : Cevahir Yoğun 
Kıızı : Fetlhiye Yoğutı 

RadîetBele : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzimdir Milletvekili 

Eşi : Perihan Bele 
Kızı : Z. Asuman Begüm Bele 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

5269 
5269 

5269 
5269 

15.42.1948 
15.42.1948 

15.42.1948 
15.12.4948 

Rüsıteım Haınişoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 

Kızı : Ymîiye Ö-zarskn 87,50 5269 15.42.1948 
Kızı : Panltoş Haşiımoğlu 87,50 5269 15.42.4948 

Hıza Haicıoğullan : 
Eleşkirt ilç/esi Molla Süleyman 
köyünden 

Eşi : öülzade Hacıoğlu 
K M I : Ralbia 
Kuzu : Bedriye 
Oğlu : Binali 

200,00 
50,00 
50,00 
50,00 

870 
870 
870 
870 

22. 
22. 
22. 
22. 

5 .1967 
5 .4967 
5 .4967 
5 .4967 
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Aytbk sahiplerinin isimleri 

RezizaJk Altun : 
G:öle Çaıyırlbaşı Bucağı Yeleçli 
Köyümden 

Eşi : Esma 
Kıızı : Mülikinaz 
Kızı : Fikrinaz 

Rüsıtem Aydın : 
Şavşat Ve'lilköy Bucağı Ilıca Kö
yünden 

Eşi : Sultan Aydın 
Reşit Ağa Ağar : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem. 
Malatya Milleltveıkili 

Kızı : Emine Ağar 
Kızı : Emiışeıı Enire 

Salbit : 
T. B. 'M. Meclisi Birinci Döneım 
Kayseri Milletvekili 

Eşi : Semiha Göızüıgee;gel 
Kuzı : Kumru 

S'ölomem Oülltdkin : 
28 Mayıs 49'60 gecesi 'bir kazaya 
kurlban giden 

ıBalbası : Ali Gültekim (!1) 
Annesi : Kadriye Gülıtiekin (4) 

Aylık 
tutarı 
L. K. 

200,00 
50,00 
50,00 

200,00 

87,50 
87,50 

87,50 
87,50 

550,00 
550,00 

(1) Hayatta hulunduklan müddetçe 



Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 

AyUıık sahiplerinin isimleri L. K. No. Tarihi 

87,50 
87,50 

5260 
5269 

15.12.194-8 
15.12.1948 

Salih Atalay : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönemi 
Siirt Milletvekili 

KIKI : Şükriye Ekin 175.00 5269 15.12.1948 
Sadılk Üniver : 
T. B. M, Meclisi Birinci Dönem 
Aydın Milletvekili 

Eışi : Sndılka Üniver 
Kızı : Nazire 'Sulltaıııoğlu 

Salih Hayali : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Urla Milletvekili 

Kızı : Şefika Kanlı 87,50 5269 15.12.1948 
Kıaı : Nairae Bilıgın 87,50 5269 15.12.1948 

Semler Ahislka Atalbeyo gutları; : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
A rd aiham Millet vekili 

Eşi : Seniye Ahislka 1.75,00 5269 15.12.1948 
Sami Arkatı : 
l1. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İçel Milletvekili 

Eşi : Fatma Talia Arkan 87,50 5269 15.12.1948 
K m : Hayriye Arkan 87,50 5269 15.12.1948 

Süleyman Sudi : 
T. 1$. M. Meclisi Birinci Dönem 
Beyazıt Milletvekili 

Eşi : Lûtfiye Aearlbay 175,00 5814 18.7.1951 
Salim Kundak : 
Yurt dışında vatanı için üstün 
hizm etleri geçen Haısanoğlu -'150,00 (585 Ki. 7.1965 
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Aybk sıaMplefrinin isimleri 

Sezai Saover : 
istiklâl Savaşına katılarak em
sallerine nazaran üstün haşan 
gösteren Alioğlu 
Selâ<hattin Köseoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Mersin Milletvekili 

Eşi : F. Ndbile 

Süleyman Sırn leöz : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Yozgat Milfetlvekili 

Kı::ı : Kadriye Aksoy 

Süreyya : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Saruha'n. Milletvekili 

Eşi : H. Mediha Yiğit 

SaitÜçok : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Çankırı Milletvekili 

Kıızı : Atiye Sönmeler 
Ki'zı : Yecihe Tümay 

Süleyman Sırrı : 
İ Nafia Vekili 

Eşi : Ehliman Aral (1) 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunim 
L. K. No. Tarihi 

Tutan 
L. K. 

500,00 680 16.7.1965 1000,00 

75,00 5814 18.7.1951 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

161,00 782 8. 2.1926 456,43 

(1) Eytam ve eramil aylığı verilmek sartiyle evleninceye ka
dar 



Aytık sıaMplerinin isimleri 

Selim : 
Şehdlt Yüzjbaşı 

Eşi : Hükmet Yörük 
Suait : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kasitaımonu Milletvekili 

Eşi : N. Mefaret Soyer 

Serrvet Alkdjag : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Bursla Milletvekili 

Eşi : Emıinıe Akdağ 

Salmam Pak : 
Millî Mücadelede yararlık göste
ren 

Sefer Tekçe : 
Iğdojr İlçesi Evci Köyünden 

SeniHıa Yediç : 
Millî Emniyet hizımetierıi emrin
de yararlı hizmetleri geçen 

Şaiban Vehlbi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bitlis Milletvekili 

Eşi : Böhiye öztekin 

Şükrü Çelikalay : 
Afyon Milletvekili 

Kızı : Düriye ö^başaıran 
Kızı : Sadiye Sarısüy 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

76,12 481 13.4.1340 226,07 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

500,00 337 21.7.1961 1 350,00 

500,00 870 22. 1 .1967 500,00 

500,00 1247 24.3.1970 500,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5814 18.7.1951 519,74 
87,50 5814 18. 7.1951 519,74 
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Aylık sahiplerinin isimleri 

Şevket Pefcer : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Sinop Milletvekili 

Eşi : Emitıe Peker 

Şevket Bayaızıit : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Bayaızıit Milletvekili 

Eşi : Saadet 
Şevket Kunt : 
27 Mayısita ıhacağını kaybeden 

Şevket Caımdemir : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : Nezihe Tonyolaiç 

Turan Emelkısiz : 
Şehit 

Annesi : Zeynep 

Tevfik Büstü Araıs : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Menteşe iMilletvekli 

Talhir : 
Akdağmadeni Kaymakamı 

Kıizı : Mibrünisa 
Kızı : Taıhire Ercini 

Talât : 
Sadri Esfoak 

Eşi : Hayriye Bafralı 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunim Tutarı 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

175,00 5814 18.7.1951 992,24 

500,00 41 29.7.1960 675,00 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

350,00 95 6.10.1960 472,50 

350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 

65,25 25 23.9.1336 193,79 

65,25 25 23.9.1336 193,79 

152,24 481 13.4.1340 431,59 



Ayüi'k sahiplerinin isimleri 

TaİhİT : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
îamit Milletvekili 

Etp : G-amide Baırlas 
Tevfilk Genıejtürik : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Dersim Milletvekili 

Eşi : Hatice öenıçjtürik 
Kızı : Hüday.et İneeoğlu 

Vehlbi BoÜıaJk : 
T. B. M. Meclîsi Birinci: Dönem 
Balıkesir MiHetvelkâli 

Bşiı : Sa£fet 
Veli Satakgdl : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Burdur Milletvekili 

Kızı : înci iSaltıklgil 
Veysel Rıza : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gümiüşaıne Milletvekili 

Kızı : Refika Başar 
Kuzı .- Saadet Kantek 

VeliBözkaya : (1) 
1 nci Dünya ve İstiklâl savaşla-
nLida üstün ibaışarı giösıteren 
Veysel Şatııroğlu : 
Aşık Veysıel adıyla tıanıınan 

(1) Hayat kaydîyle 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunuın Tutan 
L. K. No. Tarihi L. K. 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

175,00 5269 15.12.1948 992,24 

1.75,00 5814 18.7.1951 992,24 

87,50 5269 15.12.1948 519,74 
87,50 5269 15.12.1948 519,74 

500,00 689 16.7.1965 1 000,00 

500,00 090 16.7.1965 500,00 
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Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun Tutarı 

Ayluk sahiplerinin isimlleri L. K. No. Taırihi L. K. 

Yusuf : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Denizli Milletvekili 

Kıızı : Müzeyyen Kıızılış^k 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kızı : Zehra Bankaya 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Yasin Haşimoğlu : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Oltu Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 519,74 

Yusuf Kemal Temgirşenk : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Kasitamonu Milletvekili 

KIKI : Nazlı Tenıgirşenk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 
Kıızı : Üllker Tengirş-enk 87,50 5269 15.12.1948 519,74 

Yunus Nadi : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
İzımİr Milletvekili 

E§i : Nazinıe Abahöğlu 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Yusuf Ziya ftzser : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Çaınkırı Milletvekili 

Kıızı: Munise 175,00 5814 18.7.1951 992,24 

Yasin Kıutluğ : 
T. B. M. Meclisi Birinci Dönem 
Gaziantep Milletvekili 350,00 5269 15.12.1948 2 390,00 

Yakup örgü : 
Van İli Tum-ar Bucağı Gedik Bu
lak Köyündm 400,00 870 22. 5.1967 400,00 
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Aylık s&Mplerjniıi! isimleri 

Yusuf Erttuğruıl : 
Borçta İlçesi Ycndyol Malıalle-
siınde'n: 

Oğlu : Halit Ertuğrul 
Yusuf Çelik : 
Hopa Jıl'çesi Başolba Köyünden 

Eşi : Kaitırna Mlaîkfbu'le Çelik 

Zeynel Albidin : 
T. B. M. Meelüsi Birinci Dönem 
Lâzistıan MıilMlveikili 

Kuzı : Nazlı Seivda Atalk 

Ziya ettin Başaran : 
T. B. M. Meclisi Birinci Döneni 
Sivas Mıiileıtlvekili 

Eisi : Sıklika Başaran 

Aylık 
tutarı Dayandığı kanunun 
L. K. No. Tıairihi 

50,00 870 22,5 .1967 

200,00 870 22.5 .1967 

175,00 5814 18.7.1951 

Tutan 
L. K. 

50,00 

200,00 

992,24 

58.33 5264 15.12.1948 346.50 

Ayilık sıaMplerinin isimleri 

Kızı : Faltü!rne)tülze!hra Basa
rnan 
Kızı : E. Lû'tfiye Başaran 

Zehra Karilınova : 
Yunus Eşi : (1) 

Ziya G'ökalp : 
Kıızı : Hürriyet (2) 

Ziya Üınüvar : 
Birinci Dünya ve Kuüttuluş sa
vaşlarına kat ılaralk oımsall erine 
aazaran Ibüyüik baişıarı .gösteren 

Aylik 
tutarı Dayandığı kanunun .Tutar 
L. K. 

58,33 
58,33 

150,00 

178,50 

No. 

5264 
5264 

6855 

518 

Tasrihi 

15.12.1948 
15.12.1948 

5.12.1956 

11.11.1340 

L. K. 

346,50 
346,50 

425,25 

506,05 

>00,00 (579 16. 7.1955 1 000,00 

(1) Hayatta bulunduğu ve dul [kaldığı müddetçe 

(2) TeehJıülüne it adar 



G - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

(Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye izin verilen hizmetler) 
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No. 

050) Muhasebe! Umumiye Kanunumun 50 ve 52 nci maddelerinde 
\ gösteriden hizmetler ile 50 nci maddeyi değiştiren Kanun 

'375 Anadolu ve Mersin - Tarsus - Adana demıdr'yolları ve Haydar
paşa Limanı ve Zürilh'te Şark Demiryolları Bankası arasında 
münakit 4 kıt'a ihtilâf name ve merbutatının tasdiklerine ait 
Kanun 

.1391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i!e I<'ord Motor Kampami 
Eksportu ttnkorporcytet Şirketi arasında alkdedilen Mukave
lenamenin tasdikine dair Kanun 

_d73 Harb cemilerinin tamiri iyin Clölcük'tc tamir limanı ve tersa
ne yaptrrılıuası hakkımda Kanun 

H83^ Tahaıbet ve şuana! ı sanatlarınım tarzı icrasına dair olan .1219 
.876 Ç sayılı Kanuna eklenen ve eki Kanun 
?'5İ0 İskân Kanununun 40 ncı maddesinde gösterilen hizmetler 

55 An'kara Merkez Hıfzıssıhha. Müesses esi irde kulla nılarak yaban,-
eiı uzmanlara ait Kanım 

.32 Millî Savunma Bakamı]ığı ile bu Bakanlığa bağlı teşekküller 
de kullanılacak yabancı Devlet tebaasından mütehassıs usta
larla yapılamlc mukaveleler hakkında Kanun 

.,17 Aydın ve şııahatı demiryollarının tesellüm ve tasfiye:-]ne ve 

Kanun 
No. 

3132] 
41001 
4649 | 
5259 | 
G089 \. 
6200 İ 
6425 | 
665 (i | 
7030 J 
3142 

3202") 
3813 j 
4643 [ 
5075 \ 
6845 | 
7009J 
3395 \ 
3587 \ 
4635 

işletme muamelâtınla dair 2784 numara 
d es ine bir fıkra ilâvesine dair Kanun r 

Kanunum o ncı m • • ' , 1 

Yeniden yapılacak su dişleri irin, gelecek sonelere geçici ta atı-
lıüdat icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki Kanun ve bu
na ek kanunlar 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa [uman Şirketleri ile 
10 . 32 . .3 928 tarihli mukavelen annelerin, bâzı maddelerinin 
1 adiline dair 2 kıl'a mukavelenamenin tasdiki hakkında Kanun 

Diyarbakır İstasyonundan İrak ve İran hudutlarına kadar ya
pılacak d 0'Ui i ry o I lan hakkındaki Kanun ve buna ele kanunlar 

Mi'l-î Savunma ihtiyaçları için 125,5 milyon liraya kadar taah
hüde girişi İm'esi hakkında Kanun ve eki 
Devlet öğretim kurumlarında çaliiştırılaıcak yabancı profesör, 
öğretmen, mütehassıs ve. ustalarla gelecek yıllara geçici muka
veleler akdi hakkında Kanun 

http://okl.eu.en


Kanun 
No. 

4643] 
54131 Demiryolları ve limanları inşaatı için gelecek yıllara; geçici 
62101» taahhütlere girişilmesi hakkımdaki Kamın ve eki kanunlar 
66021 
7258J 
4940 Devlet kitaıplan döner sermayesi hakkındaki Kanun mı 4 ncü 

maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
5076] 
53671 Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek 
5843 i- yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi ve bu meydanların 
8213 Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında Kanun 
7415J 
5368 Verem savaşı hakkında Kanun 
5392 Baısun - Yayın ve Turizm Gcneî Müdürlüğü Kanununun 29 :ıcu 

maddesi hakkında Kanun 
5414 İskele ve nifak barınaklar yapımı hakkında Kanun 
5415) Kozlu - Ereğli hattı ile Armutçuk şube hattı inşası için gele-
6601 ( cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında Kanun 
5602 Tapulaımıa Kanunu 
5642 Meslekî ve teknik okullar açıılması ve mevcutların büyütülmesi 

hakkındaki Kanuna ek Kanun 
5575] 
619(2 | 
6237i Limanların inşa, tevsi, ıslaih ve teçhizine dair Kanun 
65961 
70421 
7305 J 

G/3 — 
Kanun 

No. 

5970 Ankara'daki Kızılay Hastanesinin satınalmması hakkında 
Kanun 

G1281 Yemi radyo istasyonlarının kurulması ve Ankara Radyo İstas-
65881 yonunun tevsi ve takviyesi için gelecek yıllara geçici taahhüt-

J 1ere girişilmesi hakkında Kanun 

6165] 
7027 [ İstanbul Opera binası inşaatının Hazinece ikmali ve sureti 
7306 f idaresi hakkında Kanun 
360J 

6181 iltisak ve kavşak hatları inşaatına dair Kanun 

6959] Doğu vilâyetlerimizde kurulacak (Atatürk Üniversitesi) inşa-
6373 J> atı için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında 

J Kanun 
6409 Tavas kazasının heyelana mâruz Kale nahiyesinin yerinin de

ğiştirilmesi hakkımda Kanuni 

6438 İstanbul Kapalıçarşının tamir ve ihyası hakkında Kanun 
6594 Karadeniz Teknik Üniversitesi adiyle Trabzon'da bir Üniver

site kurulması hakkında Kanun 
6595 Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de bir üniversite kurulması hak

kımda Kanım. 
646 Ege Üniversitesi adiyle bir üniversite kurulması hakkındaki 6595 

sayılı Kanunun geçici 4 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun 

8602 Demiryıoliıarı ve limanlar inşaatı için gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesi hakkındaki Kanun ve eki Kanunlar 

http://eyda.nl


- G/4 
6683) Gerze yangınından, Lülefbuırıgaız ve imece'de su baskınından 
7048 ( zarar görenlere yapılacak yardım haikkında Kanun 
68051 Ankara'daki istatistik Genel Müdürlüğü binası yaptırılması 

352 J* içimi (gelecek yıllara geçici taaMıütlere girişilmesi hakkında 
J Kanun 

6746 Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya 
ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1950 yıllarında tabiî filetlerden 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Kanun 

7010 Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakarya vilâyetleri dahilinde 
vukua gelen yer sarsıntısından zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkında Kanun 

527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair Kanun 

7026 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilıgiler fakültelci'inin 
bina ihtiyaçların] karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taah
hüde girişilmesi hakkında Kanun 

186) Subay, askerî memur ve astsubayların lojman ihtiyacı için 
338 ( gelecek yıllara -geçici yüklenmelere girişilmesi hakkımda Kanun 
222] 
3081 ilköğretim ve eğitim Kanunu 
353 f 

68 J 
229 Gülhane Askerî Tıp Akademisi binasının inşası hakkında 

Kanun 
67 Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı inşası için gelecek 

yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında Kanun 
165 Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sayılı Kanunla açılacak iki 

teknik okulla, ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açıl
ması hakkında Kanun 

366 Millî Eğitim Bakanlığına Ankara'da yaptıırılacıak merkez bi* 
naşı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişümesi hak
kında Kanun 



F - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 5 

(Maliye Bakanlığı Bütçesinin 14.480 nci maddesine konmuş olan ihtiyat ödemeğinin 

aktarılabileceği tertipler) 

1. — Mahkeme harçları ve giderleri 

2. — Mahkeme il ânı iyi e bore gerçekleşmiş tertiplerden ödenekleri kalmıyanlar 

3. —• Geçen yı lar borcuları 





VI - Cetveli 
BÜTÇE KANUNU : MADDE — 9 

(Baarailyfanleff löğnenıciüterdleo* abanacak! ücretüsetr) 
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1971 yılı 
Okulun adı Lira 

İs tanbul Üsküdar Kız Lisesi 
İ s tanbul Vefa Lisesi 
izmir Kız Lisesi 
İzmir A t a t ü r k Lisesi 
İzmir Buca Lisesi 
İzmir K a r a b a ğ l a r Or taokulu 
İzmir Uekı ıyular 
İzmir Tire Lisesi 
İzmifi' Be rgama Or taokulu 
Kar s Alpaslan l i ses i 
ivastamomı Abdı ı r rahınanpaşa Lisesi 
Kastamonu İnebolu Lisesi 
Kayseri Lisesi 
Konya Erkek Lisesi 
Konya, Ereğl i Lisesi 
Konya. Karaman Lisesi 
Kütahya Lisesi 
Kü tahya Tavşanlı Lisesi 
Mala tya Lisesi 
Manisa Lisesi 
Manisa Salihli Lisesi 
Maraş Lisesi 
Mardin Lisesi 

2 400 
2 400 
2 400 
2 400 
2 400 

— • 

— 
— • 

—. 
2 400 
2 100 

—• 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 

— M/3 — 

1972 yılı 
L i r a 

3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 

Okulun adı 

Muğla Lisesi 
Muş Lisesi 
Nevşehir - Ürgüp Or taokulu 
Niğde Lisesi 
Niğde Bor Şehit Nur i Pamir [jisesi 
Ordu Lisesi 
Rize Lisesi 
Saka rya Adapaza r ı Lisesi 
Samsun Merkez Or taokulu 
Siir t Lisesi 
Sivas Lisesi 

Tokat Gazi Osmanpaşa Lisesi 
Trabzon Lisesi 
Tunceli Lisesi 
Ur ıa Lisesi 
Van Ata tü rk İaşesi 
Yozgat Lisesi 
İngilizce Öğretim Yapan Liseler ve Kolejler 
Ed i rne Sana t Ens t i tüsü 
Eskişehir Sana t Ens t i t ü sü 
Kayser i 'Sanat Ens t i t ü sü 
Gümüşhane Lisesi 
İmanı - H a t i p okul lar ı ••' -

1971 yılı 
L i r a 

2 100 
2 400 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 
2 100 

—. 
2 400 
2 400 
2 100 
2 100 
2 400 
2 100 
2 400 
2 100 
2 550 
2 400 
2 400 
2 40ü 
2 100 
2 100 

1972 yılı 
Lira 

2 700 
3 000 
2-700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
2 700 
3 000 
3 000 
2 700 
2 700 
3 000 
2 700 
3 000 
2 700 
3 300 
2 400 
2 400 
2 400 
2 100 
2 100 
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N el 

(2055 sayılı Kautuaıun 3 ncü maddesine göre okul pansaiyonlarmda 1972 yılı 
ücretli memurlar ve lıizmetlüler kaidrosu) 

için'de kullamlaoalk 
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H - Cetveli 

(6245 sayılı Harcırah Kanununun 33, 34, 45 ve 50 nci maddeleri gereğince verilecek yurtiçi ve 

yurtdışı yevmiyeleri ile tazminatları gösterir cetvel) 



I - Yurt içi seyahatlerinde verilecek yevmiye 
(Madde : 33) 

Yevmiye 
miktarı 

Lira 

A) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları 94 
Başbakan 94 
Bakanlar 63 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 50 
Genelkurmay Başkanı 63 
Kuvvet Komutanları 50 

B) Memurlar 
olanlar 38 

» 33 
•» 28 
» 24 
» 21 
» 18 

olanlarla daha iaşlağı derecelH fkadno-

Ajandan aylılk alanlar 15 
C) Müfettişler ve yevmiyeleri bunlar gibi hesaplananlardan : 

(Madde : 33, fıkra «b») 
Kadroları 5 ve daha yüksek dereceli olanlar 50 
Kadroları 6 ve daha aşağı dereceli olanlar 45 

Kadro 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

dereceleri 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
2 
3 
4 
'5 
6 
7 

H/2 — 

n - Yurt dışında yapılacak seyahatlerde verilecek yevmiye 

(Madde : 34) 

Yabancı memleketlerde yapılacak daimî vazife seyahatleriyle, 
muvakkat vazife seyahat ve ikametlerinde memur veya hizmetlilere 
ödenecek yevmiyeler için Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek miktar
lara esas olacak katsayıların âzamisi aşağıda gösterilmiştir : 

Yukardaki 1 numaralı kısmın (A) işaretli bendinde yazılı olanlar 

için yurt içi yevmiyelerinin (16,94), 

Kadro dereceleri 1 ola.nkır için yurt i'çi yevmiyelerinin (İ!),0'f>) 

» » 2 >:• ;> » » (10,07) 

» » 3 » » .» » (21,18) 

» :> » » (21,18) 

» » » » (21,18) 

» ,» » » (23,30) 

» » :» » (27,54) 

» » » » (25,71) 

!) ve dalın aşağı olanlar için yurt içi yevmiye-

» 

• » 

» 

» 

» 

» 
1 erin in (2: 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
î,82) 

J_ 

5 

6 

7 

8 

!) 



m - Yurt içinde yer değiştirme giderleri 

(Madde : 45) 
Kilometre veya de
niz mili başına ve

rilecek miktar 

Aile 
efradından 

Şahıslar her biri 
için için 

Kadro dereceleri 6 veya daha yüksele olanlar 25 kuruş 7 kuruş 
Kadro dereceleri 7 ve daha aşağı olanlar 20 kuruş 7 kuruş 

IV - Fiilen arazi üzerinde çalışanlara verilecek tazminat 

(Madde : 50) 

(1) SAYILI CETVEL 

Orman Genel Müdürlüğünün; (50 nci maddenin 1 ve 2 numaralı 
fıkralarında göslterillen) memurları 

Kadro 
derecelen 

16—12 
11 
10 
9 
8 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

12 
13 
14 
16 
18 

Günlük 
tazminat 

Kadro miktarı 
dereceleri Lira 

7 19 
G 22 
5 23 
4 25 
3 29 

(2) SAYILI 0ETVEL 

Harita Genel Müdürlüğü subay ve astsubaylarına, askerî ve 

sivil memurlarına 

Günlük 
tazminat 

Kadro miktarı 
dereceleri Lira 

12 
11 
10 
î) 
o 

7 
6 
5 
4 
3 

12 
13 
14 
16 
18 
19 
22 
23 
25 
29 



- H / 4 -
(3) SAYIM CETVEL 

1 — 5 0 nci maddenin 3 numaralı bendinde gösterilen Tapu 
ve Kadastro personeli ile 766 sayılı .Kanunun 75 nci mad
desinde yazılı tapulama hâkimi ve diğer personel 
a) Tapulama hâkimleri 
b) Müdürler, mühendisler, harita uzmanları 
c) Teknisyenler, kontrol memurları, fen âmir ve me

murları, tasarruf azaları ve posta tapu memurları 

d) Teknisyen yardımcısı, fen memur muavinleri ve 
diğer memur ve daimî hizmetliler (Şoförler dâhil) 

e) Yardımcı sınıf personeli 

2 — 50 nci maddenin 4 numaralı bendinde yazılı olanlar : 
n) Kadro dereceleri 4 olanlar 
h) » » 5 » 
c) » » 6 » 

Günlük 
tazminat 
miktarı 

Lira 

22 
20 

18 

15 
S 

1.9 
17 
16 

3 — 

d) 
e) 
f) 
«) 
h) 
50 
a) 
b) 
<0 
d) 
e) 
f) 
ff) 
h) 
i) 

Kadro dereceleri 7 olanlar 
» » 8 » 
» » 9 » 
» » 10 » 
» .» 11 ve daha aşağı olanlar 

nci maddenin 5 numaralı bendinde yazılı olanlar 
Kadro dereceleri 2 o lan I av 

» » 3 » 
» » 4 » 
» •» 5 » 

» » 6 » 
» » 7 » 
» » 8 » 
» » 9 » 
» » 10 ve daha aşağı olanlar 



L - Cetveli 
•BÜTÇE KANUNU : MADDE — 13 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

6 
7 
9 

10 
11 
11 
12 

1 
2 
<> 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

İLLER 
A) Atatürk Üniversitesi 

a) idare Heyet i 
Fakülte Sekreteri 
İdare Memuru 
Ayniyat ve LeVazım Şefi 
1 nci Mümeyyiz 
2 nci Mümeyyiz 
Memur 
Memur 

b) Öğretim Heyeti 
.Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 

c) Öğretim yardımcıları 
Uzman 

» 
» 

Asis tan 
» 

Asis tan 

L 

— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 

10 
20 
20 
20 
35 
60 
65 

2 
o 

4 
15 
13 
— 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 
E) Temel Bilimler Fakültesi 

a) Öğretim Üyesi 
Profesör 

» 

•} 

9 

950 
800 
600 
500 
450 
450 
400 

2 000 
1 750 
1 f)00 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

2 000 
1 750 

Memuriyetin .nev\i Adc \ y h ! 

3 
4 
5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistaı 
» 
» 

9 
10 

b) Öğretim yardımcısı 

C) inşaat ve Mimarlık Fakültesi 
a) Öğretim üyesi 

Profesör 4 
» 4 
» 4 
» 4 
» 1 

Doçent 5 

b) Öğretim yardımcısı 
A,sİKitan ^ 

(5 

4 

D) Makina ve Elektriık Fakültesi 
a) Öğretim üyesi 

Profesör 2 

500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
(Î00 

000 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 

800 
700 
600 
500 

000 
750 

D. 

3 
4 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

!) 
L0 

» 
» 
» 

I )(>çen1 
» 
» 

b) 
Asisi au 

» 
» 
» 

S 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) 
Asisltan 

' • > 

» 
» 

Öğretim yardımcısı 

) Orman Fakültesi 
a) öğret im üyesi 

ÖğreMan yardımcısı 

Atatürk Üniversitesi 
a) 

Dekan 
Bölüm Ba> 

Bk görev kadroları 

ikanı 

2 
2 
2 
7 
4 
4 

8 
S 
S 
8 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 

5 
5 
5 
5 

4 
6 

1 f500 
1 050 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

170 
170 



O-Cetveli 
BÜTUr] KANUNU : MADDE — 10 

Ordu ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığı mükellefiyeti1 Kanununa göre alınacak hayvanların 
asgari beden ölçüleri ve fiyat cetveli 

Hizmıebi 

Süvari 'bineği 
Topçu bineği 
Diğer binekler 
Sah. Top. Koş. (Dip) 
Dağ top koşumu 
Nakliye; koşumu 

» » 
Makineli tüfek koşumu 
Mekkari 

». 
Top koşumu manda 

» » öküz 
Araba koşumu 
Deve. 
Eşek 
Kurt köpeği 

Cinsi 

Beygir 
» 
» 
» 

Katır 
Beygir 
Katır 
Beygir 

» 
Katır 
Manda 
Öküz 

» 

Yüksekliği 
(Mt.) 

1.45 (En az) 
1.45 » 
1.43 » 
1.53 » 
1.45 - 1.50 
1.3M - J.42 
1.35 - 1.40 
1.35 - 1.40 
1.36 - 1.40 
1.30 - 1.35 

Göğ. 

1.65 
1.65 
1.60 
1.76 
1.65 
1.56 
1.55 
1.53 
1.52 
1.50 

üs çıovresi 
(Mt.) 

(En az) 
» 
» 
» 

- 1.70 
- 1.65 
- 1.60 
- 1.58 
- 1.56 
- 1.55 

fiyatı 
Lira 

3 500 
3 500 
2 500 
7 500 
6 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
3 000 
3 000 
2 000 
3 000 

900 
1 000 
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R - Cetveli 
{Gider bölümılerimdem yapılacak harcamalara ilişkin, formül) 
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1972 yılı Biütçe KaniHiaına bağlı (A/ l ) işaretli (Cari harcamalar), (A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) ve (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları) cetvellerinde yer alan tertiplerdeki ödemekler aşağıdaki esaslar dairesinde kullamlır. Ancak (Cari harcamalar) için (Yatırını 
harcamaları) ndan ve (Yatırım harcamaları) için de (Cari harcamalar) dan gider yapılamaz. 

CUMHURİYET SENATOSU 

Üyeler geçici görev yolluğu : 
Genel Kurulca veya Başkanlık Divanınca veyahut Karma Bük;•• 
Komisyonu karariyle geçici bir görevle gönderilecek üyelerin yol
lukları 11.350 nci maddeden ödenir. Cumhuriyet Senatosunun tati
linde veya ara vermelerinde bu salâhiyet Başkanlığa aittir. 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler ile kanunen, bakmakla yükümlü oldukları kimselerin teda
vileri ile ilgili bilûmum giderler Başkanlık Divanınca tesbit edile
cek esaslara göre M.'570 nei maddeden ödenir. 

Ahdî münasebetler yollukları : 
12.911, 12.91:'$, 12.1)21, İ2ü2:î neü maddelerde ads geren toplantılar 
münhasıran assamble, konferans AV daimi komisyonlara, aidolup, 
üyelerin katılmalar!, birlik gruplarının başkanları tarafından katıl
ma zaruretini ifade eden belgeler ibraz edilmek kaydiyie Başkan
lıkça. takdir olunur, bollukları aidoldukları maddelerden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alınılan ve giderleri : 
Başkanlık konulu döşeme ve demirbaş giderleri de, BkBH) ncu mad
deden ödenir. 

Yayın alınılan ve giderleri : 
Oylama, tesislerinde kullanılacak filim foto ve her çeşit giderleri 
de K5.140 n.cı maddeden, ödenir. 

Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri ; 
Emniyet mensuplarına verilecek tabanca, şarjör, tabanca, kılıfı, şar
jör çantası, manevra kemeri ve yılhli atışlarda kullandmak üzere 

verilecek mermilerin bedelleri ile, her türlü giderleri Bkt'oO ncu 
maddeden ödenil-. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları v« giderleri : 
Sağlıkla, ilgili her türlü ilâç, gereç bedelleri ve her nevi dişçi mal
zemesi ile doktorlukça gösterilecek lüzuma binaen, personelden 
bâzılarına, gördükleri vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere karşı 
verilecek süt ve yoğurt bedelleri Y-l.'-'fıO nei maddeden ödenir. 

Araştırma ve soruşturma 'giderleri : 
Araştırma, AV soruşturma, ile ilgili her türlü giderler 14.250 nei mad
deden ödeniş-. 

Kurs giderleri : 

Burs giderleri : 
Kurs öğretmenleri iie öğrencilerine I 'as kaul.it: Divanı karariyle tes
bit edilecek miktarda ücret ve her tilriü giderler 14,5 30 AV .14.520 
nei maddelerden, ödenir. 

Basımevi giderleri : 
Basımevi, için lüzumlu her cins kâğıl. baskı mürekkebi, uıalhaa me
tali AV kurşun, kalay, cilt malzemeleri ile diğer her çeşit matbaa 
maizemelcri ve basımevi personeline verilecek süt ve yoğurt gider
leri .10.110 ncu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 
Ziyafet, tören, ağırlama giderleri ile resmi işler için özel başvurma
lara mektup ve telgrafla. Avrileeck cevapların bedelleri ile Başkan
lıkça. tensibedileeek diğer ödemeler J.G.711 nei maddeden ödenir. 

http://kaul.it
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Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Memleketimize gelecek ecnebi misafir lerin ve A v r u p a Parlönmnîev 
Assaınblesi üyelerinden ortaklık par lâmento komisyonuna dâhil olan
ların, yol, taş ı t ve ulaştırma, giderleri ile. her çeşit ağırlama gider
leri 1(5.720 nci maddeden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri : 
Konu tun aydınla tma, ısıtma., telefon, hava tmzı, şehir suyu. bahçe, 

MÎLLET 

].:ira v<- hcv çeşit giderleri 10.740 ncı maddeden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu Sosyal ve Ekonomik Dayanışma Sandığına : 

(Memurlar ın öğle yemekler inde kul lanı lmak üzere) : 
Bu ödenek malî yılbaşında. Başkanl ık "Divanı karar iy le top tan 
Cumhuriyet Senatosu Personeli Sosyal ve Ekonomik Dayanışma 
Sandığına 35.710 neu maddeden ödenir. 

MECLÎSİ 

Yayın al ımları ve giderler i : 

Oylama tesislerine kul lanı lacak filin, foto ve her çeşi t 'giderleri de 
İM. 140 '.sel maddeden, ödenir. 

Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : 

Km niyet mensuplar ına verilecek tabanca , şarjör, t abanca kılıfı, şar
jör çantası , manevra, kemeri ve yıllık a t ı ş la rda kul lanı lmak üzere 
verilecek mermiler in bedelleri ile her tü r lü giderleri 13.330 nen 
m add ed en öd eni r. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 

Sağlıkla, ilgili her t ü r l ü ilâç. a raç ve gereç bedelleri ve her nevi 
dişçi malzemesi ile dok tor lukça gösterilecek lüzuma binaen perso
nelden bâzılarına gördükler i vazifeleri icabı olarak zehirlenmelere 
karşı verilecek süt ve yoğur t bedelleri 13.350 nci maddeden ödenir . 

Araştırma ve soruşturma giderleri : 

Araş t ı rma ve soruş turma ile ilgili her t ü r lü giderler 14.250 nci mad
deden ödenir. 

Üyeler geçici görev yoîlugTi : 
Cîenel Kurulca, veya. ' lîaşkanlık Divanınca., veyahut Karma. Kütçe 
Komisyonu karar iy le geçiei bir püreyle gönderilecek üyelerin yol
lukları .11.350 nci maddeden ödenir. Millet, Meclisinin ta t i l inde veya 
ara vermelerinde bu salâhiyet .Başkanlığa ai t t i r . 

Üyeler tedavi giderleri : 
Üyeler ile k a n u n e n bakmak la yükümlü oldukları kimselerin teda
vileri ile ilgili bilumum giderler Başkanl ık Divanınca tesbi t edile
cek esaslara, göre 11.370 nci maddeden ödenir. 

Andı münasebetler yollukları : 
12.911, 12.913, 12.921, 12.923 ncü maddelerde adı geçen toplant ı lar , 
münhası ran assamble, konferans ve daimî komisyonlara, ai t olup, 
üyeler in ka t ı lmalar ı , birl ik gruplarının, başkanlar ı t a ra f ından , ka
t ı lma zarure t in i ifade, eden belgeleri ibraz edilmek kaydiy le Başkan
lıkça t akd i r olunur. 
Yol luklar ı a idolduklar ı maddelerden ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Başkanl ık konu tu döşeme ve demirbaş giderleri de 13.130 neu mad-
derjes ödenir. 
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Kurs giderleri : 
Burs giderleri : 

Kurs öğretmenleriyle öğrencilerine Başkanlık Divanı karariyle tes-
bit edilecek miktarda ücret ve her türlü giderler 14.510 ve 141520 nci 
maddelerden ödenir. 

Basımevi giderleri : 
Basımevi için lüzumlu her cins kâğıt, baskı mürekkebi, matbaa me
tali ve kurşun, kalay, cilt mazemeleriylîe 'diğer her çeşit matbaa. 
malzemeleri ve basımevi personeline verilecek süt ve yoğurt gider
leri 16.110 neu maddeden ödenir. 

Başkanlık temsil giderleri : 

Ziyafet, tören, ağırlama giderleriyle resmî işler için özel başvurma
lara mektup ve telgrafla verilecek cevapların bedelleriyle, Başkan
lıkça tensibedileeek diğer ödemeler 16.711 nci maddeden ödenir. 

Personel giderleri bölümü - Ücretler kesimi - işçi ücretleri : 

İşçi ücretleri ile bu ücretlere ek tediyeler, toplu iş sözleşmesi, grev 
ve lokavt kanunları gereğince yapılacak her türlü nakdî yardımlar 
12.280 nci maddeden ödenir. 

Personel giderleri bölümü - iSosyal yardımlar kesimi - tedavi giderleri : 

Cumhurbaşkanlığı Başhckimliğince verilen ve Genel Sekreterlikçe 
tasdik edilmiş bulunan reçete bedellerinin de ödenebilmesi için dai
resince tanzim olunan iki nüsha hasta kâğıdının birisinin reçeteye 
bağlanarak Saymanlığa ibraz neticesinde 12.340 neı maddeden öde
nir. 

Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : 
Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ve Avrupa Parlömanter 
Assamblcsi üyelerinden Ortaklık Parlâmento Komisyonuna dâhi! 
olanların yol, taşıt ve ulaştırma giderleriyle her çeşit ağırlama gi
derleri 16.720 nci maddeden ödenir. 

Başkanlık konut giderleri 
Konutun aydınlatma, ısıtma, telefon, havagazı, şehir suyu, bahçe, 
kira ve hor çeşit giderleri 16.740 neı maddeden ödenir. 

Memurlar Biriktirme ve Yardım Sandığına : 
(Memurların öğle yemeklerinde kullanılmak üzere;) .-
Bu ödenek malî yılbaşında Başkanlık Divanı karariyle toptan 
Meclis Memurları Biriktirme ve Yardım Sandığına 35.710 ncıı mad
deden ödenir. 

Yönetim yollukları kesimi - Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri : 
Harcırah Kanununun 2 nci maddesi gereğince, Cumhurbaşkanının 
yurt içinde yapacağı seyahatler sırasında vâki bilcümle masraflar 
12.812 nci maddeden ödenir. 

Yönetim giderleri bölümü - 'Genel yönetimle ilgili alımlar kesimi - yaka
cak alımları ve giderleri : 

Mutfak ve ofislerin havagazı ve sair yakıt sarfiyatı da 13.150 nci 
maddeden ödenir. 

Genel yönetimle ilgili diğer giderler kesimi - Bahçe giderleri : 
Alınacak her türlü bahçe malzemesi, tohum, fide, gübre bedeli ile 
bahçelerle ilgili sair masraflar 13.240 nci maddeden ödenir. 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
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Hizmetlerle ilgili alımlar kesimi - Yiyecek alımları ve giderleri : 
Cumhurbaşkanlığında görevli memur, yaver, hizmetli, polis ve işçi
ler ile Genel Sekreterin muvafakati ile sair vazifelilere verilen öğle 
yemeği ve vazifeleri icabı geceleri de köşkte kalanların akşam ye
meği ve sabah kahvaltısı giderleri 13.310 neıı maddeden ödenir. 

Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 
Bahçe işçisine verilecek iş elbisesi ve paltosu, muşamba, çizme, aşçı, 
garson* ve sanatkârlara yaptırılacak önlük ve iş ceketi 13.320 nci 
maddeden ödenir. 

Ulaştırma giderleri kesimi - Haberleşme araçları giderleri : 
Telefon santrali ve teleks makinalan için alınacak malzemelerin 
bedelleri 13.440 ncı maddeden ödenir. 

Çeşitli ödemeler bölümü - Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimi -
Ağırlama giderleri : 

Cumhurbaşkanlığınca verilen ziyafetlerin ve kabullerin her türlü 
giderleri, verilecek bahşiş ve hediyelerle, köşk ve dairelere gelen 

misafirlere ikram için alman çay, kahve, şeker, meşrubat ve siga
ranın bedelleri 16.720 nei maddeden ödenir. 

Sosyal transfer bölümü - Kurum, birlik, kuruluş, sandık ve benzeri te
şekküllere yardımlar kesimi - Çeşitli yardımlar : 

Kurum ve derneklerle hastalık, d'oğum, ölüm ve sair sebeplerle yar
dıma muhtaç şahıslara, Daire Müdürlüğünün teklifi ve Genel Sek
reterin muvafakati ile 35.720 nci maddeden ödenir. 

Aded 

TAŞIT ALIMLARI 

Taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Station AVagon 4 X 2 
4 Tk Hizmet ekipmanı 

Daimî ve devamlı hizmetler için 
Mercedes Unimoğ'a gördürüle
cek ilâve hizmetler için. 

SAYIŞTAY 

Yerinde inceleme yolluğu : 
Yerinde inceleme için gönderilecek denetçi ve yardımcılariyle de
netçilik mesleğinde bulunmuş Sayıştay meslek mensuplarından he
sap tetkikiyle vazifelendirileceklerin Harcırah Kanununa göre ta
hakkuk edecek yol giderleri ve yevmiyeleri 12.825 ve 12.861 nei 
maddelerden ödenir. 

Giyecek yardımı : 
Evrak mahzen ve arşivlerinde, makina servisinde ve bahçe islerinde 

çalıştırılan memur ve hizmetlilere verilecek iş elbisesi ile hizmetli
lere genel formül esaslarına göre verilecek diğer giyim eşyaları 
12.391 nci maddeden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 
Sağlıkla ilgili her türlü ilâç, araç ve gereç bedelleri ile doktorlukça 
gösterilecek lüzuma binaen personelden bâzılarına gördükleri vazi
feleri icabı olarak zehirlenmelere karşı verilecek süt ve yoğurt be
delleri 13.350 nci maddeden ödenir. 

Miktarı 

TAŞIT ALIMLARI 

Taşıtın cinsi Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

1 Binek tenezzüh şase 4 X 2 Başkanlık makamı (Yenileme) 
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CARİ HARCAMALAR 

BÖLÜM : 12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

KESİM : DEVLlvT MEMURLARİ AYLIKLARI 

Devlet memurları aylıkları ile gösterge üstü ödemeler, görevden 
uzaklaştırılan ve kadrosuzluk sebebiyle açıkta kalını nıemıırlarm 
aylıkları da 12.100 - 12.199 nen maddelerden ödenir. 
Hâkimlerin gösterge üstü ödemeleri hâkim ödeneği tertibinden 
karşılanır. 

Yabancı memleketlerde çalışan Devlet memur lan aylık ve emsalleri 
ile yabancı uyrukluların ücretleri de bu maddelerden ödenir. 

Yabancı uzmanlar ve yardımcıları ücreti : 

Anlaşmaları gereğince ödenecek giderler de 12.251 - 12.259 nen 
m adide 1 erden ödenir. 

Sözleşmeli personel ücreti : 

Sözleşme ile istihdam 'eU ilecek personelin ücretleri ve her türlü 
istihkakları Maliye Bakanlığının müspet mütalâası alınmak sure
tiyle Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. (Bu hüküm yabancı uzman
lar ve ücretleri yatırım tertiplerinden ödenmek: üzere istihdam edi
len mukaveleli personel için de uygulanır.) 
Sözleşmeli! personelin sözleşmeleri gereğince hor türlü istihkakları 
ve (sözleşmenin hağıtlaumasma ilişkim giderler 12.260 - 12.269 nen 
maddelerden ödenir. 

İşçi ücretleri : 

İşei ücretleri ile bu ücretlere ek tediyeler ve İş, Toplu İş SÖKİeş-
mesi, Grev ve Lokavt kanunları gereğince yapılacak ödemeler, aynî 
ve nakdî yardımlar, huzur ve hakem ücreti ve fazla mesai karşı
lıkları 12.280 - 12.289 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : SOSYAL YARDIMLAR 

Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 

İlgili yönetim (iğine göre ödenecek giderler ve ilgili mevzuatı gerek
tirdiği takdirde kurumlarınca satın alınacak ilâç ve gereçler daire 
dok t olduğunca verilen tasdikli reçete bedelleri ile hastanelerde te
davi 'edilirken hasta memura aldırılan ilâç 'bedelleri 2490 sayılı Ka
nım 'gereğince ihale yapılan eczanelere hu tertipten ödenebilir. 
Sözleşmelerinde hüküm varsa yabancı uzmanların tedavi giderleri 
de .12.840 - "12..'149 nen maddelerden ödenir. 

Yakacak yardımı : 
İlgilıi yönetimdik çıkım-aya kadar 417!» saydı Kanun bükünden 
dairesinde f2.85i) nci maddeden ödenir. 

Emeldi keseneği karşılıkları : 

5484 saydı Kanunun 14 ncü maddesiinin (D) fıkrası ile 15 nci 
maddenin (E) fıkrası, 84, 88. 89 ncu nıaîddjeleri gereğince 'T. C 
Emekli Sandığına (1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesi hükmü 
dikkate alınarak) yapılacak ödemeler 12.870 - 12.879 ncu maid'de-
1 (ı.rd en karşalanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 

Mevzuatı gereğince Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenecek prim ve 
kesenek karşılıkları 12.880 - 12.889 ncu maddelerden karşılanır. 

Giyecek yardımı : 

İlgili yönetmeliği çıkıncaya, kadar 27.7.îOT 1 gün ve 7/2894 saydı 
kararnameye göre aşağıda yazılı yardımcı hizmetlere hizalarındaki 
giyeceklerin satmalına, yaptırma, diktirme giderleri ile rn.mla.ra 
ilişkin giderler 12.89.1 nci maddeden ödenir. 

http://ik-.ii
http://rn.mla.ra
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Kısım Yardımcı hizmetl i lerden Yerilecek giyim eşyası 

KESİM : EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 

Fazla çalışma ücreti : 
İlgili yönetmeliğine güre ve bu kanuna bağlı ilgili cetvellerde gös
ter i len mik ta r l a r üzerinden 12.4 İO - 12.419 ııeu maddelerden ödenir. 
•;Aneak, 1972 yılı Bütçe K a n u n u n u n 22 ne i maddesine göre Bakan la r 
Kuru lu ka ra r l a r ı ç ıkıncaya k a d a r 26.2.1971 gün ve 7/2024 sayılı 
Bakan la r Kuru lu karar ı r ım 1 ne i maddesine göre ödenen l'ui'-iiıııe 

' tazminatı ile 6 neı maddesine göre ("»denen fazla çalışma ücret ler i ve 
27.7.1.971 gün ve 7/2894 sayılı '.Hakanlar K u r u l u ka ra r ın ın 5, (i, 7 
ve 8 neî maddele r ine göre' ödenen fazla, çalışma ücretleri ve 
28.4.197L gün ve 7/2-'].*J8 saydı .Bakanlar K u r u l u k a r a r m a isön- öde
n e n fazla çalışma ücret leri de bu maddeden ödenir. 

Huzur ücreti : 
Yergi kanunlar ı gereğince kuru lacak komisyonlar ın zirai kazançlar 
merkez komisyonunun, 261 sayılı K a n u n a müsteniden i t t ihaz olunan 
5.12.196;] g'ün ve 6/2450 sayılı Balkanlar Kuru lu k a r a r ı gereğince 
kurulaealv 'komisyonların memur olmıyan üyeler inin huzur hak la r ı 
ve satış, a r t ı rma, eksiltme ve ihale ikomlsyoniarmcla bu lunacak se
çimle gelen belediye âzalarının huzur ücret leri ve gayrimuvazzaf 
komisyon üyelerinin yol masrafları da 12.420 - 12.429 neu madde
lerden ödenir. 

Konferainıs üc re t i : 
Pniversi te veya fakülte yönetim kurut la r ı k a r a r m a giıre vcri 'eeek 
t ed r i s programı haı ic indeki konferans ücre t ler i ve zarur.et imlime-
konferans te rcümesi için dışardan I emin o lunarak te rcüman im ret -
leri 12.4:>0 - I2.4d9 neu maddelerden ödenir. 
Ka.radenî'.'. Teknik ('niversit esim b- tedr is mahiyet inde ver iheek 
konferans ücret imi de bu tm-tiplerdmı "'denir. 
•Ancak, her ik i fık.radaki konferans ücre t i saat basma mühendis 
yet iş t i ren f akü lir vr ku rumla rdan Bütçe Kanununun 21 :ıei mad
desinin I -A/b f ıkras ındaki d iğer ler inde I -A/a f ıkras ındaki gündüz 
süiUuıundaki hadler in iki ka t ın ı geçemez. 

Ders görevi ücreti : 

657 sayılı Devlet Memuruna K a n u n u n a tabi ikurıum hırda. 1972 yılı 
iBütçe K a n u n u n u n 2 i nci maddesinde gösteri len saa t basma ek ders 
görevi ücre t ler i 12.440 - 12.449 neu maddelerden ödenir. 
B u ücret ler usulüne göre ek dersler için kad ro tevzia t ı yapı l ıncaya 
katlar kad ro karşı l ığı 'aranmaksızın ödenir. 

1 (Odacı, bekei, 'kapım, 'dağdı- Yılda i fak ım elbise, yı lda 1 çift 
cı, takipçi , şoför gibi daha ayakkab ı veya lâs t ik çizme, d yıl-
ziyade bedenen çalışanlar da .1 pal to veya pa rdesü veya 

mant"o ('personelin 1/3 ü hesab-
edileee.ktir) 

I I Usta, bahçıvan, fidancı. ma- Hizmetine göre iş elbisesi veya 
kinist , teknisyen, 'kalorifer- tu lumu veya iş gömleği, ayakka-
ci, oza.litei, teksiirci. temiz- in veya lâstik çizme 
leyici, sürveyan gibi kirlet i
ci is lerde çalışanlar 

I I I Hizmetin icabı olarak genel- 4 yı lda bir meşin e a ket. her yıl 
flkle .bulunulan mahal l in di- iş elbisesi veya tu lumu, lâst ik 
şmda ve açıkta vazife gören çizme 
şoför, seyyar makinist, sine
ma, uzmanlar ı ile t rak tör , 
Aozer, g r ayde r gibi inşaat 
makin al a n (operatörleri 

Yiyecek ya rd ımı : 
İ lgi l i kanun ve yönetmelik hükümlerine <mı•.• ödenecek yiyerek yar
dımı 12.d92 ııci maddrd.m ödenir. 
İMemurlarm öğle yemekleri i(;in memur yardımlaşma, sandık ve 
•derneklerine vapdaeak ya rd ım .15.710 neu maddeden ödenir. 



îş güçlıüğü, is rislki ve teminindeki güçlük zammı : 
1972 yılı Bütçe Kanununun 23, 24 ncü maddelerinde gösterilen, iş 
güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlar'! 12.57.1 nei madde
sinden ödenir. 
Ancak iligiliı maddede zikredilen Bakanlar- Kurulu kararı çıkıncaya 
kadar 20.2.1971 gün ve 7/2024 saydı Bakanlar Kurulu, karanımı 
1 ııci maddesine göre ödenen soiSyaliKasyon tazminatı ille 8 nci mad
desine göre ödenen şantiye ve ağırlık zamlarının, 27.7.1971 gün ve 
7/2894 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1 nci maddesine göre 
ödenen uçuş tazminatı bu maddeden ödenir. 

Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 

'Sonunda muayene kaydı ile 3 aydan fazla hava değişimi alan eratın 
muayeneye sevk ve gerektiğinide tekrar memleketine gönderilmedi 
halimde geçecek ıgünletr için verilecek yiyecek istihkakları ile ko
mando erleri dışında kalan ve kazandan beslenmıiyen jandarma 
eratına 4370 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulunca tesibit edilecek 
tayın ve iaşe bedeli, 12J530 ncu maddeden ödenir. 

KESİM : YOLLUKLAR 
Sürekli görev yollukları : 

Mahallinden temin olunamayan kalifiye işçilerin yollukları da 12.811 
nci maddeden ödenir. 

Geçici görev yollukları : 
'Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilen kont
rolörlerle, merkezleri haricinde çalıştırıl diki an günler için, 6245 
«ayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (b) fıkrası gereğince müfettiş 
ve bakanlık merkez teşkilâtı kontrolörlerine verilmekte olan yolluk 
ve yevmiyeleri 12.813 ncü maddeden ödenir. 

Yurt dışı yollukları : 
Yolculuk yapılmasını zorunlu kıldığı belge ve işlemler giderleri, 
çalışma veya toplantının gerektirdiği kaydiye aidat ve ıgidere işti
rak gibi ödemeler ile Dış seyahat harcamalan Vergisi de madde 
başlıklarına göre 12.851 - 12.889 ncu maddelerden ödenir. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yurt dışı staj 
ve öğrenim giderleri : 

Silâhlı Kuvvetler tarafından staj ve öğrenim ımaıksadiyle yabancı 
ülkelere gönderden askerî personele Bakanlar Kurulu kararı ile 
teslbit edilecek miktardaki dı§ yevmiye karşılığı aylık ödemeler de 
12.871 nci maddeden karşılanır. 

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları yurt ıdıişı kongre ve konferans yol
lukları : 

Bakanlığın yurt dışı resmî ziiyaret ve tören giderleri ile Hakaııldc 
temsilcilerinin lîdarte 'ettiği veya hu maksatla Balkanlılkça lüzum gös
terilecek toplantı ve törenlere katılacak diğer Bakanlık ve daireler 
mensuplariyle hu tören ve toplantılardan mühim görülen gençlik 
ve uluslararası teşekküllerin kongre ve konferanslarına, CIESM 
Konseyine, uluslararası siyasi ve iktisadi ilişkiler bakımından yur
dumuzdaki derneklerin katılmaları Bakanlıkça uygun görülen tem
silcilerin yollukları, büro, mulhabere ve ağırlama masrafları 1I2.87İ2 
nci maddeden ödenir. 

Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı seyahat giderleri : 
Bu (seyahatlere iştirak ettirileceklerin yollulklan, ziyafet, hediye ve 
bahşiş giderleri, ziiyaret münasıelb etiyle resmî ve özel teşekkülü erle 
şahıslara ödenecek paralar ve ziyaretin gerektirdiği diğer giderler 
12.852 nci maddeden ödenir. 
Bu giderlerden gider vesikası temin edilmüyen veya edülmJesi 
muvafık görülmiyenler için ödemeyi yapan zat ile Dışişleri Bakanlı
ğı adına heyete katılan en yüksek dereceli memurun müştereken im
za edecekleri vesika; Başbakanın yapacağı seyahatlerde gideri yapan 
zatın Başbakan tarafından kabul ve imza edilen listeleri gider bel
gesi yerine kaim olunur. 

Yurt dışı tedavi yolluğu : 
211 sayılı Kanunun 68 nci maddesine göre yurt dışında tedavile
rine lüzum görülenlerin yersizlik sebebiyle ayakta tedavileri halinde 
6245 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi gereğince alınacak Bakanlar 
Kurulu kararnamesi ile tesbit edilecek kurs yevmiyeleri tutarında 
yapılacak ödemeler 12.881 nci maddeden karşılanır. 



BÖLÜM : 13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 

Kırtasiye alım ve giderleri : 
Büro ihtiyaçlarına ilişkin her çeşit tüketim malzemesi alımları 
ile bunlara bağlı diğer giderler 13.110 - 13.119 ncu maddelerden öde
nir. 

Basılı (kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defterlerin alım, yapım, basım ve cilt giderleri ile 
bunlara ilişkin her türlü giderler 13.120 - 13.129 ncu maddelerden 
ödenir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Hizmet, çalışma ve iş yerlerinin donatımı ve döşemelerinde kul
lanılan eşyalar ile hizmetin, çalışmanın ve işin gerektirdiği araç, ge
reç ve büro malzemeleri gibi taşınır malların alım, yapım, bakım ve 
onarım giderleri ile bunlara ilişkin her çeşit giderler 13.130 - 13.139 
ncu maddelerden ödenir. 

Yeni Ikurıılacaik gelir (müdürlükleri ve gelir daireleri ille yenıMen kuru-
laceJk emlâk vergi daıireilcri ilcin alım ve giderleri : 

Madde unvanırıdaki dairelerin döşeme, demirbaş, kırtasiye, kira gi
derleri de 13.133 neti maddeden karşılan]!'. 

Yayın alımları ve giderleri : 
Hizmete mahsus yayınlar ile 2527 sayılı Basma Yazı VÖ Resimleri 
Derleme Kanununda sayılan basma yazı ve resimlerle yabancı ülke
lerden yurda sokulan aynı nitelikteki basma yazı ve resimleri satm
alma, abone, bastırma, çoğaltma ve ciltleme bedel ve giderleri ile telif, 
tercüme haklarının satmalına ve kiralama ücretleri ve fikir, sanat 
teknik eserlerin tercüme bedellerinin, subay ve astsubaylara da 
ödenmesi ve bunlara ilişkin diğer giderler 13.140 - 13.149 ncu mad
delerden ödenir. 
Dışişleri Bakanlığınca uluslararası siyasi, kültürel ve ekonomik 
münasebetlerle ilgili olarak memleketimiz bilim kurumları veya dış 

ülkeler bilim kurumlariyle tanınmış ilim adamları tarafından Türk-
çeye veya yabancı dillerde doğrudan doğruya veya işbirliği halinde 
yapılacak yayın masraflarına katılma giderleri de bu tertipten öde
nir. 

Yakacak alımları ve giderleri : 
Isıtmaya gerekli her türlü madde ve yakıtların satmalma bedel
leri ile bunlara ilişkin her çeşit giderleri 13.150 - 13.159 ncu madde
lerden ödenir. (Kaloriferli Hükümet konaklarında ikâmet eden Ba
kanlık ve idarelerin yakacak alımları ve giderleri tertiplerine konu
lan ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertibine aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Diğer alımlar ve giderler : 
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle 
ilgili alımlarla banlara ilişkin giderler 13.190 - 13.199 ncu madde
lerden ödenir. 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Su giderleri : 

İçme ve kullanma su bedelleri ile bunlara ilişkin giderler 13.210 -
13.219 ncu maddelerden ödenir. 

Temizlik giderleri : 
Her türlü temizlik ve temizlik malzemesi ile bunlara ilişkin gider
ler 13.220 *- 13.229 ncu maddelerden ödenir. 

Aydınlatma giderleri : 
Her türlü aydınlatma ve soğutma bedelleri ile aydınlatmaya ve 
ışıklandırmaya zorunlu ve yararlı her türlü madde, eşya ve mal
zeme alımları ve bunlara ilişkin giderler «(Çalıştırıcı kuvvet alım
ları ve giderleri) tertibi olup da bu tertipten yapılması gerekli 
giderler hariç» 13.230 - 13.239 ncu maddelerden ödenir. 

Baihçe giderleri : 
Bahçe yapım ve bakımında kullanılan her nevi madde, malzeme 
ve hizmetlerin satmalma ile bunlara ilişkin her türlü giderler 
13.240 - 13.249 ncu maddelerden ödenir. 



Diğer yönetim giderleri : 
Ü3.2İ0 - 13:289 nen madde le rden karşı la naraıyan veya te r t ib i 'bu
lunmadığ ından ödetrıemiyen genel yönet imle ilgili giderler ve 
1 000, y u r t dışında 3 000 l i raya k a d a r küçük. onanın giderleri iljo 
fevka.ra.de ve zarur i alıvaide kay ı t l a r ın yenil emmesi vn Türkçeleşt i
rilmesi ve inceleme ve derlemeler içiü memur (dünyan kişiliere öde
necek hi/imlet «bedel lei'i de 13.200 - 13.209 u<-u ".maddelerde-n iki enir. 

K E S İ M : H İ Z M E T L E R L E İLGİLİ A L I M L A R 

Yiyecek, yem ve y a k a c a k al ımları ve g ider le r i : 
1. ıBesin, besin ü rün le r i ve besleme ile ilgili he r t ü r l ü ikmal mad
de ve vas ı ta lar ın sa tmal ımdan, üre t imler i ve yapımlar ı g ider ler i 
ile bun la ra il işkin he r t ü r l ü (Depolama, bakım ve onarım, muha
faza ve dağı t ım dâhil) giderleri , 
Sıhhat i bozucu ve aynı zamanda zehirleyici olduğu dok to r rapo
ru ile sabit olan ya t ı r ımlar d ış ındaki iş lerden bakanl ığ ınca kabu l 
edilen görevlerde bilfiil çalışanlara yapı lacak süt ve y o ğ u r t yar 
dımları , t e r t ib i olmıyau bilire ir rd t- diğer alım ve ıridei-ier ter t ip le
ri u den karş ı lanır . 
2. Is ı tma, soğutma, hava landı rma, aydın la tma ve ı ş ık landı rma 
ikmal madde ve vas ı ta lar ın ın satın al imlan, üre t imler i ve yapım
ları giderleri ile bun la ra ilişkin her t ü r l ü (Depolama, bak ım ve 
onarıra, muhafaza ve dağı t ım dâhil) giderler, 

3. Çamaşır m akması , hamam ücret ler i , kazan, k a r a v a n a ve î u ı -
eere gibi mut fak Icvazımatı 13.310 - 13.319 ncu madde le rden 
ödenir. öT>7 sayılı K a n u n u n 212 m-i maddesi gereğince çıkarı lacak 
yönetmelik hükümler i sa.-kiıdır. 

Griyim - k u ş a m alımları ve gider ler i : 

Kanan ve kanuna, dayanan tüzük, yönetmelik ve ka ra rnamele r i 
gereğince : 
1. Kişi ler in giyim ve kuşam ve hayvanla r ın kuşamlar ı ile ilgili 
her t ü r l ü ikmal madde ve vası ta lar ın ın sat ımı!unlan, üre t imler i ve 

yap ımlar ı giderler i ile bun la ra il işkin her t ü r l ü (Depolama, bakım 
ve onarım, muhafaza ve dağ ı t ım dâhi l ) giderleri , 
2. Silâhlı Kuvve t l e r K u r u l u ş u n d a bu lunan birl ik, ku rum, işyeri , 
mehter, bando ve boru t ak ımlar ı ve benzeri teşki l ler in giyim, ku
şam ve y a t a k levazım at ı için gerekli ikmal madde ve vas ı ta lar ı 
nın satmal ın m a l a n , üre t imler i ve yap ımlar ı giderleri ile bun la ra 
ilişkin her t ü r l ü (Depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve dağı
t ım dâhil) giderler, 

»Sıhhati bozucu ve aynı zamanda zehirleyici o lduğu doktor rapo
ru ile sabit olan ya t ı r ımla r dış ındaki işlerden bakanl ığ ınca kabu l 
edilen görevlerde bilfiil çal ışanlara verilecek giyecek ve ko ruyucu 
malzemeler, 
Iiö7 sayılı Kanunun 2!1 ııci maddesi, *.>•< >'rğim-e çıkarı lacak yöneii'nıe-
iiğe kadar uygulanı r . 

Savaş gereçleri ve savaş s tok lar ı a l ımları ve gider ler i : 
.!. »Silâhlı Kuvvet ler in savaş gücünün dıevaımım î i ı t ı rmak ı n a t e -
diyle gerekli her t.iirlii hari> telislerinin i e lektronik radar, mitili a -
bere radyolfıng isis teini eri tesisleri dâhil) ku rma , tevsii ve eiHıazl arı
nın konulacağı yerüs tü ve yerait î m a, halı! er inin inşa bakını ve ona
rımları ile her tü r lü ikmal maddeler i , t edar ik , •depolama, muhafaza, 
haki»ıı ve •onanın ve dağ ı t ım giderleri ile. ıbunlara ilişkin (depo çi
mento. dirmir, kereste.) gülü inşaat. mıalzemosii h e r t ü r lü giderleri, 
•savaş geimisi abım tadil ve t ami r gidenleri, 
2. Kmniyet i eşkilât ııım zaruri ihîiyarlai ' i için dışardan sal ıımhn-
uıiş ve saıt ıua iıııacak asayişle ilgili ara*;, gereç. teçhizat ve maizı .m;e-
l'orinin göm rüksiiz obı.rak satmalına, uidrr ler i . 
3. Çeşitli Uurumlaruı Silâhlı Kuvvetler adımı yanacaklar ı hr / i .e l -
M-!/ karşılığı ödenecek giderler, 
4. Kütün, savaş gereçlerinin ö/el \ e l i i zo i kişilere karsı işliyec'-K lerî 
zarar la r için verilecek tazminat laı-, 
ö. ıSavaş stoklarının I eminimi) geivki irdiği l.ıütiin giderler, 
(i. Seyir. hidrografi ve oşinografi ı-iha/, malzeme' ve l e eh i/ait m. 
allım, yapım, tanzim, tersim, teksir \f talu İh- muhafazalarını:;. ge~ 
r.ektii'diği giderler, 
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7. Tahkimatla, ilgili engelleme, bar ınaklar , t ahk ima t tesisleri , hu
d u t taşlar ı , talikini tesislerine ve cephaneliklerine ait pa ra toner 
malzemesi alım, onar ım ve yap ım giderleri , 
8. ıSilâhh Kuvvet ler in her t ü r l ü si lâhlarla yapacaklar ı a t ış larda 
••kullanılacak hedeflerin yapım, -balkım, onarım malzemesi ile atış 
a lanlar ının onarım ve emniyet i ile ilgili d iğer giderler 13.330 - 13.33i) 
neıı -madderei'deıı karş ı lanır . 
9. 237 sayılı K a n u n a göre daire hizmetle rinde kul lanı lan t aş ı t l a r 
ile binek, otobüs ve makam otoları savaş gereci -sayılmaz ve İm ter
t ipten alınmaz. 

Hayvan alımları, tazminleri ve giderler : 
1. H e r cins ve e eşit hayvan alım, muh.afaza»sı, bakım, k u r t a r m a 
ve dağıt ımı ile bun la ra ilişkin he r t ü r l ü giderler, 
2. Özel ve tüzel kişi lere ai t hayvan la r ın her çeşit tazmin ve tâviz 
bedelleri, 
3. Hizmette kul lanı lan hayvanlar ın özel ve tüzel kişilere karşı 
işliyceeklor'i za ra r la r karşı l ığı verilecek tazminat lar , 
4. Hayvanlar ı yok etme. gömme giderleri ile bun la ra ilişkin diğer 
giderler, 13.340 - 13.319 neu maddelerden ödenir. 

Sağlık araç, gereç ve ilâç al ımları ve giderler i : 
Sağlıkla ilgili her tür lü ikmal madde ve vası ta lar ının satı-nalınma-
îarı, üre t imler i ve yapımlar] giderleri ile bun la ra İlişkin her tür lü 
( Depolama, bakım ve onarını, muhazafa ve dağı tma giderleri dâhil) 
giderler İ3.3Ö0 - i:'..3m) mm maddelerden ödenir. 

Çalıştırıcı kuvve t al ımları ve gider ler i : 
h ab i ika , a t ol ye, dikimmvler:!. ve imalâthaneler le 'benzeri işyerlerinde 
çalıştırıcı kuvvet olarak sari' edden elektr ik ! bedeli eri ile bunla ra 
zorunlu ve yararlı, hm- t ü r l ü madde, eşya ve malzeme alımları ve 
bunlara, ilişkin giderler 13.300 - 1.3.3ö9 neu maddelerden. ödenir. 

Ani ha rekâ t , yeniden t eşk i lâ t lanma ve int ikallerle, askerî hazırlıkların 
gerektirdiği alım ve giderler : 

Yiyecek, yem ve yakacak , giyim - kuşam, savaş gereçleri ve savaş 

s toklan alım Ve giiderleri, taş ıma gider ler i bina, makina ve teçhizat 
onarımları 13.370 nei maddeden karş ı lanır . 

Malzeme alımları ve giderleri : 
Hizmetle ilglili alımlar kesiminin diğer tertiplerimden karşılanamı-
y a n ve yat ı r ım nitel iği olmıyan hikmetin özelliği ile ilgili malzeme 
alım ve giderleri 13.38ü - İÖ.3H;) neu .maddelerden ödenir. 

KESİM : ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Posta - telgraf giderleri : 
Pos ta ve te lgraf ücre t le r i ve b u n l a r a (ilişkin gider ler 13.410 - 13,419 
neu maddelerden ödenir. 

Telefon giderleri : 
Telefon ücret ve gider imi , hat k i ra lama, telefon aperey alımı, tele
fon, telsiz ve naki l giderleri ile abone giderleri 13.420 - 13.429 neu 
•maddelerden ödenir, 
Yeni inşa edilen b inalarda bu masraf lar yat ı r ım ter t ip ler inden 
ödenir. 

Taşıma giderleri : 

Diğer ter t ip ler in esas giderlerine ilişik o larak ödenlon taşıma, gider
leri dış ındaki taşıma öncesi w 'aşıma s.-nras' gidericin d iddi. taşı
ma giderleri ile -bunlara ilişkin, giderler (konaklama ve barındır
m a giderleri dâhi!) ^e gemi ile- deniz araçlar ı kiralanması bedelleri 
13.430 - 13.139 neu maddelerden ödenir. 
Sonunda 'muayene kaydıyla üç aydan faiz I a hava değişilin, alan 
eratın muayeneye sevk ve gerekt iğinde tekrar memleketine gönde-
rıinıesi hal inde gecece k günler iç'in mahall î rayiç" i}:i'}VO verilecek 
konak lama ve naki l giderleri de bu ter t ipten ödenir. 

KESİM : TAŞİT İ S L E T M E VK ONARMA G İ D E R L E R İ 

Taş ı t la r ın işletilmesinde kul lanı lan her nevi akaryakı t ve yardım
cı maddenin, is letmeye gerekli temizlik malzemeslinin satmal ınma-
î a n giderleri ile işletmeye ilişik vergi , resim, hare ve benzeri gider-
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kirin, oto radyosu alını, tamir ve abone ücretleri, araba vapuru ücreti 
vo aracıların özelliklerinin gerektirdiği araç ve gereçler ve yedek 
parçalar dâhil bütün onarım giderleri ile bunlara bağlı her türlü 
giderler Î3.510 - 13.599 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : KİRA GİDERLERİ 

Taşınır vo taşınmaz malların kira bedelleri ile sözleşmeleri gere
ğince ödenecek ilişkin giderler ve anlaşmaları gereğince yabancı 
uzmanların kira giderleri 13.G.10 - 13.699 ncu maddelerden ödenir, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesindeki (ilgili tertipten büyükelçilik, elçi
lik, daimî (delegelik ve yardımcı delegelik ile 'başkonsolosluk ve 
konsolosluk ikametgâh, kançılarya, ve otel kiraları ile 237 saydı 
Taşıt Kanunu ve ekleri gereğince makamlarına otomobil tahsil 
edilenlerin garaj kiraları ve büyükelçilik ve elçilerin nezdiııde 
aikredite bulundukları Devlet hükümetleri ile birlikte yazlığa ta
şınmaları halinde muvakkaten tutulacak bilûmum otel, bina ve ga
raj kiraları ve ımukavelelerindeki hükümler gereğince ödenecek 
eşya kiralan, ev sahibi tarafından yaptırılıp da kira bedeline ilâ
ve edilen tamirat bedelleri, tutulacak binalar için verilecek ko-
müsyoıı, tellaliye ve belediye vergi ve resimleri, mukaveleleri gere
ğince ödenecek diğer giderler ödenir. 
Dış kuruluşlar için kiralanacak binalarda mahallî teamüllere göre 
ödenecek 'devir tazminat ve garanti bedeli gibi ödemelerde bu ter
tipten karşılanır. 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin ilgili tertlibinden Amerikan 
Askerî Yardım Heyeti Başkanı ile kara, hava, deniz grup başkan
larının şahsi ikametleri için Bakanlıkça mobilyalı veya mobilyasız 
olarak kiralanacak binaların mukavelesi gereğince kira bedeli il( 
diğer gfıdeırier ödenir. 

Hizmet, ıkurum ve çeşitli giderler bölümlerünn maddeleri üzerinde genel 
açıklama : 

14.000 nci (Hizmet giderleri), 15.000 nci (Kurum giderleri) ve 
16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümlerinin tertipleri hakkında aşa
ğıdaki f ormülleır uygulanır. 

(Büro giderleri) (maddeleri hakkında 13.000 nci (Yönetilin gider
leri) bölümünün (Genel yönetimle ilgili alımlar) ile (Genel yöne
timle ilgili giderler) kesimlerinin maddelerine ilişkin, ilgili formül
ler uygulanır. 
(Ulaştırma giderleri) maddeleri hakkında sözü edilen bölümün 
(Ulaştırma giderleri) kesimi maddelerine ilişkin formüller uygu
lanır. 
(Taşıt işletme ve onarma giderleri) maddelerinden, taşıt, im a kin a 
ve teçhizat ile sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir nitelikteki 
makina, teçhizat ve taşıtların işletmesinde kullanılan her nevi akar
yakıt ve yardımcı maddenin, enerji kaynaklarının, işletilmeye TÖ 
hareketlendirmeye gerekli temizlik malzemesinin satmabnmalai'i 
giderleri vo işletmeye ilişkin vergi, resini, hare ve benzeri giderici- ve 
araba vapuru ik-reti ve yedek parçalar dâhil bütün onarını giderleri 
ile bunlara bağlı her türlü giderler ödenir. 
(Kira bedeli) maddeleri hakkında sözü edilen bölümün (Kira be
deli) kesimine ilişkin formüller uygulanır. 
(Giyim - kuşam alım ve giderleri) maddeleri hakkında sözü edi
len bölümün (Giyim - kuşam alım ve giderleri) maddeleri ile ilgili 
13.320 - 13.329 ncu maddelerine ilişkin formüller uygulanır. 
Zaruret halinde yüksek okul öğrencilerine giyim eşyası ve diktir
me karşılığı nakden verilebilir. 
(Yiyecek alım ve giderleri) maddeleri hakkında sözü edilen bölü
mün 13.310 - 13.319 ncu (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri) maddelerine ilişkin formüller uygulanır. 
(Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında ilgili hizmetin 
ya da kurumun anahizmetleri ile ilgili her türlü ikmal madde ve 
vasıtalarının satmalmmaları, üretimleri ve yapımları giderleri 
ile bunlara ilişkin her türlü giderler ödenir. 
Yüksek okul öğrencilerine yılda 150 lirayı geçmemek üzere kitap 
ve kırtasiye karşılığı zaruret halinde nakden verilebilir. 
(Hayvan alımları tazminleri ve giderleri) maddeleri hakkında 
13.000 nci bölümün 13.340 - 13.349 ncu maddelerine ilişik formüller 
uygulanır. 
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Diğer alımlar ve giderleri : 
Yukarda gösterilen maddelerden karşılanamıyan hizmetlerle ilgili 
her türlü alımlar ve giderlerle bütçelerinde «Huzur ücreti» ve 
«Bilirkişi ücreti» tertipleri bulunmıyan idareleria formülüne göre 
bu giderleri, okul, enstitü ve kurumların 500 liraya kadar küçük 
onarımları ile «Araştırma ve inceleme», «Staj ve tatbikat giderleri» 
ve kadrolu doktoru olmıyan yerlerde vizite ücreti bu maddeden kar
şılanır. 

BÖLÜM : 14.000 HİZMET GİDERLERİ 

KESİM : GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ 

Mahkeme harçları ve giderleri : 
Adlî, idari ve malî kaza dolayısiyle yapılacak gider ve ödemeler 
ile bu kazalar dolayısiyle ödenecek hare, resim, vergi, hakem ve 
bilirkişi ücreti, idareler aleyhine açılan dâva, karşıt dâva ve icra 
kovuşturmalariyle sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödeme külfeti yüklenen her türlü giderler; Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanununun 415 nci maddesinin • 2 nci fıkrası ile diğer 
hükümler gereğince mahkemelerce re'sen tetkik ve tahkikine lü
zum. görülen hususların gerektirdiği giderler sözleşmeli ve aylıklı 
avukatları olmıyan idarelerin özel kanunları gereğince her hangi 
bir dâva için tutacakları avukatın ücreti 14.130 - 14.139 ncu mad
delerden ödenir. 

Gümrük hizmetleri giderleri : 
Dışarda yaptırılacak tahlil ücretleri, gümrük ambarlarında kay
bolacak eşya tazminatı, kaçak eşya ve hayvanların taşıma, bakım 
ve koruma giderleri, Danıştayca tekrar incelenmek üzere bozulan 
hakem kararlarının, hakemlerce yeniden incelenmesi ile bunlara 
ilişkin giderler 14.160 - 14.169 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ GİDERLER 
Kovuşturma, soruşturma, yargılama ve yollama giderleri : 

1. Suçüstülere gidecek adalet memurları ile doktorların yol gider

leri ve bilirkişi ve tanıkların ücret ve yol giderleri, ekspertiz gider 
ve ücretleri, 

2. İlk iyileştirme ve otopsi masrafları, 

3. Suçun açığa çıkarılması ve ihzarlı sanıkları bir yerden diğer 
yere yollama giderleri, 

4. Mahkeme ilân bedelleri ile adlî müzaheret giderleri, 

5. Ecnebiler istinabe giderleri, 

6. Medeni Kanunla Nüfus Kanunu gereğince savcılar tarafından 
açılacak dâvalar giderleri, 

7. Medeni Kanunla ve başka kanunlar gereğince hâkimin ve ti
caret sicilli memurun kendiliğinden görmeye ve yapmaya ödevli 
bulunduğu dâva ve işler giderleri, 

8. Nezaret altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların 
ve yurt içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek ecnebilerin ve 
3236 sayılı Kanun gereğince mahkeme karariyle başka mahallere 
nakledileceklerin sevk ve iaşe giderleri, 

9. 647 sayılı Kanun gereğince alman tedbir kararlarının infaz 
ve para cezalarının tahsili ile ilgili giderler, 
14.210 - 14.249 ncu maddelerden ödenir. 
Anayasa Mahkemesince görülmekte olan dâvalar ve incelemeler 
sebebiyle yapılacak her türlü harcamalarla mahkemeye celbine 
lüzum görülen kişilerin yollukları 14.230 ve 14.240 nci maddeler
den ödenir. 

Seçim giderleri : 

Kanunları gereğince yapılacak her türlü seçimlerde kullanılacak 
büro ve malzeme giderleriyle seçim işlerine görevlendirilecek ve 
mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak menfurların ve hariç
ten alınacakların ücret, gündelik ve hareırahlariyle seçimle ilgili 
bütün giderler 14.940 nci maddeden ödenir. 
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K E S İ M : M A L Î H İ Z M E T L E R L E İ L G İ L İ G İ D E R L E R 
VERGİ, R E S İ M V E H A R Ç L A R : 

Bina ve arazi vergileri : 
Devlete a i t gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve arazi vergi ler i 
ile ilgili giderler 14.441 nci maddeden ödenir. 

Diğer vergi, resim ve harçlar : 

Gerçekleşmiş ve gerçekleşecek belediye vergi, resim ve harç la r ı 
î le diğer vergi , resim ve harç la r 14.442 nci maddeden ödenir. 

Değer foiçme giderleri : 
Haczedi len taş ın ı r ve taş ınmaz mal lar ın değer biçme giderleri , 
değer biçme ve bel i r tme işlerine i ş t i rak eden verg i ve diğer ko
misyonlardaki memur olmıyan bilirkişi ücret leri ile Hazinede mev
cut değerli ayniyat ve bağışlanacak ziynet eşyası memur olmıyan 
bilirkişi ücretleri 14.460 - 14,469 rıcu maddelerden ödenir. 

Dİ&ER M A L Î H İ Z M E T L E R L E İLGİLİ G İ D E R L E R : 

Değerli kâğ ı t l a r g ider ler i : 
Değerl i kâğ ı t l a r i lk madde ve baskı gider ler i ile yabancı ülkeler
de bas t ı r ı lacak damga pul lar ın ın baskı ve nakl i ile ilgili giderler 
14.491 nci maddeden ödenir. 

Devlete a i t t aş ın ı r ve taş ınmaz mal la r ın genel gider ler i : 
Devlete ait t a ş ımr ve taşınmaz mal lar ın mahal l inde ve k a y ü i a r ı 
üzerinde belirtilmesi ve değerler inin biçilnıe.si işlerinde çaiıst ırda-
(•:ı!!-: memur o l u m u n öiürkişi üe ro t i rn . iee.m.l, ıkın, s;U ;ş ••.•;• / . e n e : ,s 

giderleri , sahipsiz r:ia!i;J'-!:ı ','e emmnr iviiHü larımn yöne! n.iüı iu • •'-
gerekt i rd iğ i giderler i ive I bu konut la r ın kiracı lar t n r a ı ı n u a n karşı ian-
nuısı. nmkad.ev mümkün olmıyan diğer ilişkin giderler 1-1.492 eei 
.maddeden ödenir. 

K E S İ M : EĞİTİM V E A R A T T I R M A G l D E l i L K R Î 

Kurs giderleri : 

K u r s , .seminer ve hizmet içi eğitimle ilgili he r t ü r l ü g ider le r 
id "2.000 i tel bölümde yerıajlıam yöllliuikllaır ve iiıstiifî ıjkıajl-dlıajJ * ilııaıiîiıç) iki.w allarda 
ders veren kişilere l 'ütçe Kammu-nmu 21 nci m^dd-asî'nin 1/A-d. 
'ükrasındaiki mik ta r la rda ders üere.ti ve makamın onayına, isli"inadeu 
b u miktar la rın iki ka l ın ı ve her halükarda. 100 lirayı aşmıyacak 
•miktarda. ve iedris programı harîeiude veriioeok konferans üeretJiori 
•ile yo! ma.srai'lan 11.Öİ0 - 14..Y19 nen maıddelerdeiı .ödenir. 
İVİğer kurundar ra açılan kurslara, i ş t i rak giderleri ile Millî Eğitim 
ve Tur izm ve Tanı tma b a k a n i ı k l a n n e a eğitim ve tur izmde ilgili 
oiarnık I eskil fit dışı kişilerin eğiti mi için. aedaeak eğitini ku r s l a r ın ın 
ber iiii'ik giderleri de bu t erli [»ten. ödenir. 

B u r s g ider ler i ; 
Öğrenciler;.- verilen burs lar la burs la öğrencilerin yazılma, öğrei im, 
tasdikname, imt ihan ve diploma hüre ve benzeri gider ler i ile İlâç 
ve tedavi giderler i 1 -1.-320 - 14.529 nen madde le rden ödenir. 

Dış ü lkelerde okutu lan öğrenciler gider ler i : 

14H> .saydı Kanun uyarınca dış ülkelerde okutulan ögreneüori t ı 
eğilim, öğretim, sağlık ve hijyenle ilgili giderleriyk- has ta lanan 
öğrenei ierden y u r d a gelmelerine lüzum görüienlorm gtdis ve öğre
nim yerler ine dönüş yollukları J1.5.İ0 - 1.4.539 nen m ad d eterden 
ödenir, 

ÂraşUrma ve inceleme güderleri ; 

Mene"1 olmıyan yeril, vale,m e ı---e-»-'-'-i; -.e rüzel ü iüh-r r üı 'oueerk 

bedel, here!. gündelik, inzmiuat, ödem-k ve uig<e' i-,1 ihku.kia r, 

Aravl ırm.a, \e incelemelerle ilgili olarak nİLUeudeîmn her tür lü sosyal. 

bilimsel, lekıulc ve 'kültürei topunuı \ e gezilere kat ı lacakların ve 
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öğreneilerin yol ve o turma giderleri, (Öğrenciler için 15 l irayı geç
memek üzere) toplant ıya ka t ı lmanın zarur i k ı ldığı kayıt , hart- v 
a idat giderleri, 
Yetiştirme, geliştirme, sayım ve anket giderleri, 
Yazma, (-evirme, pa tent İrakları, 
Sayım ve anket propagandacı giderleri, 
Araştırma., inceleme, sayım ve anketlerin yapılması iein lüzumlu 
görülen «Hayvan satmalımları dahil» ikmal madde ve yayın vasıta
lar ının satmalının al arı yapımları , kiralanmaları ve onarımlar-], zaruri 
ahvalde taşıma ve sigorta giderleri, 
Sayım ve anketler in gecelet irdiği Kî.000 ne] bölümün UIas1;rma 
giderleri) kesimine ilişkin giderimle taşıt k i ra beddlleri, 
Yukarda sayılan giderlere ilişkin her t ü r lü giderler 14.540 - 14.549 
ucu maddelerde!) ödenil'. 
İstatistik Enst i tüsü Başkanlığı .savun, propaganda, ve anket giderle
ri ile hu işlerde ça'ı .ştıniaeak memur ofmıyaıı kişilere y a p e m a k 
ödemeler de bu maddelerden ödenir. 

Staj ve öğrenim giderleri : 
Yurt iri ve yur t dışı staj ve öğrenim giderleriyle staj ve öğivinmle 
i! irili ıı!u|i teknik ve diğer yard ımlar ve 657 sayılı Kanun gereğinn 
dış ülkelere yol bankınla rdau 657 sayılı Kanuna 1Ö27 sayın Ka
nunla eklenen ek gerici :î7 mi madde şümulüne girenlerle iiurs.su>: 
olarak gönderilenlerin maaşları ite öğrenei haremi aras ındaki :'ar.-> 
:ar «657 sayılı K a m u m u 7ü nen maddesi hükmü saklıdır.» 
Millî Savunma 1 îakaul'çjinin ayın iiiieii-'kteki giderleri . 
Stajla ilgili kayıl ve diğer öğrenim giderleri 14.550 - 14."MV t-d 
maddelerden ödenir. 
Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili ku rumla rda öğrencilerin 
yapaeaklan staj çalışmalarını düzenleme yönetmeliğinin İd neii 
maddesi gereğince öğrencilere yapacakları ödemelerde bu ter t ipten 
karşılanır. 

Olağanüstü sanat istidatlı çocuklar ı yetiştirme giderleri : 
' Kanuniları uyarınca y u r t içi ve dışında yet iştirileeeklorin "rea;tvi, 
ders, ara e ye enstrüman giderleri, 

Öğrenmen, uzman ve yabancı uzman ücretleri , sanatlariyle ilgili 
olarak kendilerine yaptırı lacak, konser, resital ve sergileri giderleri 
i i e yapacakları sanat gösterilerinde keınldülerine refakat edecek sanat
kâr lara ödenecek ücretler refakatindekilerle beraber gideceklerin 
temsil, konser, müze, galeri ve sergiler için ödenecek duhuliye ücret
leri, taltif mahiyetinde yetiştiricilerine ve kendilerine hediyeler, sa
nat! ariyle ilgili olarak yapa.eaikJ.ari gezilerde kendilerine ve refaikatin-
d eltiler e ödenecek yolluk ve giderler. 
Kanun la r ı uyar ınca y u r t içinde yetiştirilecek çocuklara, refakatin-
dekilere Harc ı rah K a n u n u n u n hükümıleri gereğince ödenecek yolluk 
ve 350 şer l ira aylıkları, 
Yur t dışında yetiştirilecek öğrencilerle refaiuıtindekilere gerek har-
e.ıraiı. gerek aylık ödemeleri için tahl i lde bulunacakları memleket
lerdeki Türk öğrencilere tatbik (ulunan öğrenei baremi ve harcırahı , 
14.559 neiı maddeden ("»'denir. 

Beslenme giderleri : 

İ lköğretim kuruluşlarında, eğitilenlerin beslenme ve ek gıda madde
leri karşılığı ve. beslenme eğitimi giderleri .14.5(11 - 14.569 ncu mad
delerden karşılanır. 

Diğer eğitim giderleri : 
Moral eğitimi için lıer çeşit malzeme, hizmet, sosyali yard ım ve para 
mükâfatları ile bunlara, ilişkin giderler 14.591 nci, halk eğitiminin 
gerektirdiği giderler 14.592 nci, er eğitiminin gerektirdiği, erat ın 
•'kuma. yazması ile ilgili alım ve giderler 14.59d ncü, manevra ve 
+ ;i?!»ikat la cinin gerekt i rdiği alım ve ıgiderler 14.596 nci, özel eği
t imlerin gerektirdiği, al ımlar ve giderler 14.597 nci maddelerden 
ödenir. 
Diğer ter t iplerden harcama yapılabilecek giderler için bu ter t ipler
den harcama yapılamaz. 

Kamp ve dinılenme giderleri : 

1. Boş zamanlan değerlendirme ve kamplar ı için. lüzumlu arsa. 
bina gibi yerlere ödenecek kira, resim, hare ve benzeri ödemeler, 
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2. Kampların gerek kuruluş, yerleşme, işletme ve gerekse dağıl
ması ve kaldırılması iike ilgili yapılacak her türlü masraflar ile ku
ruluş, ve kaldırılışın gerektirdiği nakliye, nıalzıelnıc, muvakkat 'işçilik 
ve depolama giderleri, 
o. 'Kamplarda ve bunların hazı/rlık çatışmalarına katılacak okul 
•dışı ve okul içi gençlerin kamp yerine gidiş, geliş vasıta masrafı. 
iaşe, ibate ve benzerli giderleri, 
4. Yiontekli ve yemeksi)z yatırma ve barındırma giderleri. 
5. Kampların yakıt, ışık, su, ulaştırma ve giderilen, 
(i. Muhtaç öğrencilerin kamp ve dinlenme giderleri 
1.4.594 ncü maddeden ödenir. 

Spor ve isçilik giderleri : 
657 sayılı Kanun ve ekleri ile iıligi'li yönetmelik, hükümleri, mahfuz 
kalmak kaydiyle; 

!. Başarılı ve yoksul okullara yapılara.k. malzeme ve--para yar
dımlar], 
2. Resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri ge
reğince ödenecek saha ve salon, 'hissesi 'giderleri, 
3. 'Dinlendirici, mıoral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici 
her türlü eğlence, gezi ve boş zamanları 'değerlendirme giderleri, 
4. Yemekli ve yemeksiz yatırma., ve ''barındırma giderleri, 
5. (lelenejkl'er uyarınca •ulusi.ai'arası karşılıklı anlaşmalar gere 
ğinae yabancı. takım hıra verilecek paralarla, yapılacak karşılama, 
uğurlama, ziyafet, ağırlama, hediye alim ve giderleri, 
6. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk du
yulan tercüman, mihmandar, spiker ve yardımcıların ücret, bedel ve 
istihkakları ve benzeni ödemeler, 
7. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve 
işJbtın.okuinde kullanılacak personellin her müsabaka için ücret, 
bedel ve istihkakları giderleri, 
8. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar 
ille yarışmalar ve bunların hazırlık çalışmalarına ve kamplarına 
katılacak hakem, antrenör, masör, doktor, müşahit, saha komiseri ' 

ve idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, hianretlli ve 
işçilerin ilgili Bakanlar Kurulu kararına göre ödenecek istihkakları 
ve benzeri ödemeler, 
9. Spor temasllarında 'tedavi ve hastalıklardan korunma ile ilgili 
ödemeler, 

lö. 'Millî ve temsiilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet 
edilen sporcu ve idarecilerin işleriüden ayrılmaları doliayısiyie uğ
radıkları zararları varsa bunları karşılamak amaeiyle verilecek taz
minatlar, 

! î. Verüleeek .ilkramiye, mükâfat ve ödüller, 
12. I Huşlarara,sı müsabakalar dolayısiylc ecnebi .memleketlere ya
pılmak seyahatlerde idareci ve sporcuların, giydirilene, teçhizat, 
tören, spor kıyafetli eri ve spor kazaları sigorta, ücreti, idareci 
antrenör, moniiör, lıa.kem ve sporcuların vazdfelii olarak görev ve 
soya.]) ali eri -sıravmda. mâruz katacakları ölüm, ;mfılûiü'yct vıe- tedavi'1! er 
irin 3'(">::etnudiğii gereğince yapılacak tediyeler, 
!-'. Yetiştirici, eğitici ve öğrencilere verilecek yolluk, ücret, bedel 
ve islikkaklan iie benzeri ödemeler, 

11, Ulusal bay re m. ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 
15. Okul lana beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü 
mevzun'", teknik yayın, tanıtma, ve propaganda güderi erir, 
Ki, Yabaneı idare et I erin, spor oioıitcleıin'in, sporcuların ve spor 
kafi İçlerinin anlaşmaları uyarınca. Ki ncü maddede yazılı giderler 
ve ödemeleri, 

.17. Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiylc ödenecek kira, resim, 
lıarc ve benzeri örıemeter, 
18. Yev;k yabancı organizasyon, komitelerinle ödenmesi gerekli 
aidatlar, 
.19. İthal İmlasına konula.ii. Ödenekle dış .-memleketlerden ithal 
edilecek beden eğitimi ve spor malzemelerinin temin ve tevdiinde 
yapılacak her türlü masrafllar ile görevlendirilecek personelin istih
kak ücret ve benzıeri ödemeleri, 
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20. Yiırt ilci ve yurt dışında tertilbedilon millî ve resmî spor te-
'maslarında idareci ve sporculara Bakanlar Kurulunun 1.6.196-) tarih 
ve 6/.179Ü sayılı Kararnamesinde gösterilen miktarlar üzerinden 
yevmiyeleri, 
14.595 nci maddeden ödenir. 

Parasız yatılı öğrenciler pansiyon giderleri : 
Üniversite ve okullar muhtaç öğrenciler pansiyonlarının, büro gider

leri ile öğrencilerinin giyecek, yiyecek, yakacak, harçlık, ilâç, tedavi ve 
öğrenimlerinin gerektirdiği giderler ve bu konu ile ilgili memur 
olmıyan komisyon üyeleri huzur ücreti 14.598 nci maddeden ödenir. 

KESİM : BAYINDIRLIK XVI ULASTUniA HÎZMÜTLEIÛ 
GİDERLERİ 

Mayın yok etme giderleri : 
Mayın yok etme işlerinin gerektirdiği her türlü alımlarla bu islere 
ilişkin giderler 14.611 nci maddeden ödenir. 

Uçak kasaları giderleri : 
Uçak kazalarının inceleme, tahkik ve araştırmaları ile ilgili her türlü. 
giderler 14.651 nci maddeden ödenir. 

KESİM : SAĞLIK HİZMETLERİ OİDERLERİ 

Malzeme alınılan ve giderleri : 
Sağlık hizmetlerinin (Malzeme alımları ve giderleri) maddeleri hak
kında (13.000) nci 'bölümünü, 13.350 - 13.359 ncıı (Sağlık araç, gereç 
ve ilâç al.imlan ve giderleri) maddelerine ilişkin formüller uygulanır. 

Diğer alımlar ve g'iderleri : 
Sağlık hizmetlerinin (Diğer alım ve giderleri) maddelerinideıı, diğer 
maddelerden karşılanamıyan sağlık hizmetleri ile ilgili her türlü 
alım ve giderleri ile sağlık hizmetlerinin gerekUirdiği sağlık propa
gandasına ilişkin makina, alet, cihaz ve benzeri araçlar ve gereçlerle 
bunların -kullanılmasına zorunlu parçalarının satmalınma giderleri 

ile 13.340 - 13.349 ucu maddelerdeki hayvan alımlarına ilişirin gider
leriyle barmdmna giderleri ödenir. 13.310 - 13.319 ncıı (Yiyecek, yera 
ve yakacak alınılan ve giderleri) maddelerindeki giderler 14.749 ncıı 
ve 14.789 ncu maddelerden ödenir. 

KESİM : TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 

Malzeme alınılan ve giderleri : 
a) Mevzuatı uyarınca, göstermeli eğitimlerin (Demoııstrasyonla
rın), tarımsal koruma ve savaşların, çiftçi, yetiştirici, üretici, eğitim 
tesislerinin (Yetiştirme kamplarının ve kuralarının) -araştırmaların, 
üretimin ve tohumlamanın, her nevi yapı malzemesinin gerektirdiği 
satmalmmalar ve yapım giderleri, 

b) Tarımsal hizmetlerin, tarımsal kurumların, lâborattuvarlann 
ve atelyelerin garektirdiği ve yatının niteliğinde bulunmıyan makina, 
alet, teçhizat, tesisat ve motorsuz taşıtlarla bunların yedek parçaları
nın sat m alınmaları yapından giderleri ile (Taşıt işletme ve onarma) 
maddelerinden karşılan mı yan aynı nitelikteki işletme ve onarma 
giderleri, 

c) Her türden bitkilerle üretim organları, tarımsal ürünler, to
humlar, tabiî ve ticari gübrelerle bu nitelikteki maddeler, hayvan to
humları, av malzemeleri satmaJlma, üretme ve yapma giderleri ve 
bitkilerle üretim organları ve tarımsal ürünlerin zararsız hale getiril
mesi, yok edilmesi giderleri ile bunlara ilişkin her türlü giderler 
(depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve dağıtım giderleri dâhil). 

(d) Tarımsal hizmet, araştırma, taran kuram ve lâboratuvarları ile 
ilgili olup yatırını sayıknıyan her türlü ikmal madde ve vasıtalarının 
satınalmmaları, üretim ve yapımaları igiderlcri ile bunlara ilişkin 
her türlü giderler (depolama, bakım ve onarım, muhafaza ve dağıtım 
giderleri dâhil), 
e) İhale yolu ile yapılacak mücadelenin gerektirdiği giderler, 
f) 13.3.10 - 13.340 nci maddelere ilişkin formülün giderleri ile hay
vansal organlar ve ürünler alımları giderleri 14.816, 14.826, 14.836 
ve 14.846 nci maddelerden ödenir. 



Yiyecek, yeni alım ve giderleri : 
FAJO Gıda programına göre yurda gelen yem maddelerinin nakliye, 
tahmil, tahliye ve diğer giderleri de 14.837 nci maddeden ödenir. 

Diğer laılımilar ve giderler : 
Büro giderleri, ulaştırma giderleri, taşıt işletme ve onarma giderleri, 
kira bedeli, giyim - kuşam alım ve giderleri, malzeme alım ve gider
leri ve yiyecek alım ve giderleri maddelerinden karşılanamıyan ve 
tarımsal hizmetlerle ilgili her türlü alım ve giderler ve tarım hizmet
lerinin, tarımsal kurumların ve lâboratuvarlarm özelliklerine ilişkin 
diğer giderleri ile kanuni ödemeler, çiftçi yetiştirici kursların her 
türlü giderleri ve sosyal yardımlar, mükâfatlar 14.819, 14.829, 14.839 
14.849 ve 14.859 ncu maddelerden ödenir. 
Seyhan ve Gediz sulama ve rochef eller araştırma ile zirai geliştirme 
ve kontrol projeleri için gelecek malzemenin nakliye, gümrük vesair 
giderleri araştırma için gelecek uzmanların getirecekleri zatî eşya 
ve malzeme]erinin gümrük vesair giderleri de 14.819 ncu maddeden 
ödenir. 

Meteoroloji hizmetleri giderleri : 

a) Rasatların (Synoptik, Klimatolojik, Acrolojik, Aeronotik, 
Fonolojik, Fidrolojik, Hidrometeorolojik rasatlarla bunların kolları 
dahil) ve meteorolojik istatistiklerin gerektirdiği ve yatırım sayıl-
mıyan her türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalmmaları, üre
timleri ve yapımları, giderleri ile bunlara ilişkin (depolama, bakım 
ve onarım, kontrol ve ayar, muhafaza ve dağıtım giderleri dahil) 
giderleri, 15.773 ncii (Taşıt isletme ve onarma) maddesinden karşı
lanamıyan aynı nitelikteki işletme ve onarma giderleri, 
b) Rasat parkları ve rasat tesis barakalarının yapımı, onarımı 
ve gerekli her nevi yapı malzemesinin satmalma giderleri, 
e) Rasat ve araştırmaların değerlendirilmesinin gerektiği ikmal 
'madde ve vasıtaların .satmalmmaları, üretimleri ve yapımları gider
leri ile bunlara ilişkin diğer giderler. 
d) Meteorolojik araştırmalarla ilgili her türlü ikmal madde ve va

sıtalarının satmalmmaları ile bunlara ilişkin diğer giderler. 
15.776 ncı maddeden ödenir. 
Taşıt, ulaştırma, iğiyim - kuşam, yiyecek, kira ve malzeme alımları 
maddolerindeu karşılanamıyan meteoroloji lı iz m etleri! ille ilgili diğer 
alını ve giderler 15.779 ncu maddeden karşı.'] an ir. 

KESİM : ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 

Tapulama ve Kadastro işleri giderleri : 

Tapulama, ve kadastro işleri hizmetlerinin 14.91i) ve 14.92(5 ncı 
(Malzeme alım ve giderleri) maddelerinden, 2613 ve 5602 sayılı Ka
nunlarla bunların ek ve değişiklikleri ve bunların yerine konulacak 
mevzuat gereğince yapılacak uygulama giderlerinin gerektirdiği her 
türlü ikmal madde ve vasıtalarının satmalmmaları, üretimleri ve 
yapımları giderleri ve bunlara ilişkin her türlü giderler ödenir. 
Nirengi, nivelman ve poligon noktalarının idame ve muhafaza gi-
dcHvci ile !;ad;<:.'.t;';, i::'en ve tapulama hr/.metlm-imn diğer madde
lerinden karşılanamıyan hizmetlerle ilgili her türlü alımları ve gider
leri 14.919 ve 14.92!) nen (Diğer •alım ve giderleri) maddelerinden 
ödenir. 

BÖLÜM ; 15:000 KUEUM GİDERLERİ 

KESİM : ADALET KURUMLARI GİDERLERİ 

Adlî Tıp Kurulu giderleri : 

Adlî Tıp Kurulu giderlerinin 1.5.116 ncı (Malzeme alım ve gider
leri) maddesinden otopsi sandıklarıyla kimyevi ecza alımları, üre
timleri ve yapımları giderleri ve 13.000 nci bölümün 13.310 - 13.319 
ncu ve 13.340 - 13.349 ncu maddelerine ilişkin giderler ödenir. 

Ceza ve Tevkif evleri giderleri : 
Sanık ve hükümlülerin sevk giderleri de 15.122 nci ulaştırma gider
leri maddesinden ödenir. 
Oeza ve Tevkii' evleriyle bu müesseseler bünyesindeki mkulkır gider
lerinin 15.126 ncı (Malzeme alım ve giderleri) maddesinden tutuklu 



ve hükümlülerin barmdırılmaları ile hüküm infaz işlerinin gerek
tirdiği giderler de ödenir. 
Ceza ve Tevkif evleri ile çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık ted
birleri ile doktor ve diş tabibi, kadrosu olımyan ceza ve ıslah ev
lenilin vizite ücreti, ilâç; ve traş giderleri de 15.129 ucu (Diğer alım 
ve giderler) maddesinden ödenir. 

KESİM : OKULLAR GİDERLERİ 

Okullar giderlerinin (Malzeme alım ve giderleri) maddelerinden 
eğitimin ve öğretimin gerektirdiği ikmal madde ve vasıtalarının sa-
tınalınmaları, üretimleri ve yapımları ile bunlara, ilişkin her- türlü 
giderler ödenir. Tıp ve sağlık bilimleri öğretimiyle ilgili okulların 
(Malzeme alım ve giderleri) maddeleri hakkında yataklı tedavi 
kurumları giderleri tertiplerine ilişkin (Malzeme alım ve giderleri) 
ile (Diğer alını ve giderleri) formülleri de uygulanır. 
Okullar giderlerinin (Diğer alım ve giderleri) maddelerinden büro, 
ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira, giyim - kuşam alım ve gi
derleri, malzeme alım ve giderleri ile yiyecek alım ve giderleri mad-
delerin'dcn karşılananııyan eğ'itim, öğretim, araştırma, inceleme, uy
gulama ve tören hizmetlerinin gerektirdiği giderlerle öğrencilerin 
sağlık, hijyen hizmetleri ve spor faaliyetleri ile ilgili giderler ve 
parasız yatılı öğrencilere verilecek yolluk, harçlık, mükâfat, hediye 
giderleri ile öğrencilere yapılacak sosyal yardımlar, öğretim ve gezi 
taşıt giderleri ile okulların özelliklerine bağlı diğer giderler ödenir. 
Güzel Sanatlar Akademilerinde dışardan çalıştırılacak sanatkâr ve 
modellere venilecıe.k gündeliklerle akademilerde yapılacak sanat 
hareketleri ile ilgili giderler de (Diğer alım ve giderleri) nıadde-
.sindcın ödenir. 

KESİM : EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası : 
Est.rümanîar ve orkestra faaliyetleri ne ilgili diğer araç ve ge
reçlerin alımları, bunların işletme, ayar, akort, bakım ve onarımları 

ile sigorta ücretleri ve bunlara ilişkin giderleri de 15.316 ncı mad
deden ödenir. 
Yurt içi ve dışında orkestra üyelerinin topluca yapacakları kon
ser gezilerinin (Yolluk ve gündelik hariç) gerektirdiği giderler ile 
yerli, yabancı şef ve solistlerin yollukları ile ücretleri ve tamir atel-
yesi giderleri de 15.319 ncu maddeden ödenir. 

Millî Kütüphane giderleri : 
Mikrofilm, ses bantları, plâkları ve benzeri gibi millî kütüphanenin 
özelliğine ilişkin giderleri 15.356 ncı maddeden ödenir. 
Kitap patalojisinin gerektirdiği giderler de 15.359 ncu maddeden 
ödenir. 

Çalışma Enstitüsü giderleri : 
Yabancı uzmanların (Yolluk ve gündelikleri hariç) yurt içi gezi gi
derleri de 15.369 ncu maddeden ödenir. 

Kitaplık giderleri : 
(Malzeme alım ve giderleri) maddesi hakkında 13.000 nei bölümün 
(Genel yönetimle ilgili alımlar) kesiminin (Yayın alımları ve gider
leri) maddelerine ilişkin formül uygulanmakla birlikte teknik ve 
eğitim araçları tedariki ile eski yazma eserlerin satmalınması gider
leri de adı geçen maddeden ödenir. 
Kitap patolojisi ve cilt atclyelerinin gerektirdiği giderlerde (Diğer 
alını ve giderleri) maddesinden Ödenir. 

Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri : 
Müze, ören yeri, anıt ve kazıların eser, rapor, katalog, tanıtma, ya
yımı ve bunların telif hakları, eski eser mulâjı, röprodüksüyonları 
yaptırılması 15.381 nci maddeden ödenir. 
Arkeolojik kazı ve sergi giderleri; resim çekme ve gösterme alet 
ve malzeme, ören yeri ve anıtları onarma ve korama giderleri ve 
bunlarla ilgiili her çeşit alet ve malzeme, harita imali, rölöve, proje 
yaptırılması, inceleme, araştırma, tescil, maket, tanıtma ve işaret 
levhaları tadat, tesbit ve numaralama giderleri, müzelerle anıtların ve 
ören yerlerinin iç ve dışlarının tanzimi ve çiçeklendirme, ağaçlandır-



ma giderleri, yurt içinde ve dışında açılacak eski sanat eserleri ser
gileri ve gerekli sigorta ve muamele ücretleri, yurt dışında kalmış 
millî anıtlarla mezarlıkların korunmasının ic'abettirdiği giderler de 
(Diğer alım ve giderleri) maddesinden ödenir. 

Diğer alım giderler : 

Film, 'müzik, 'televizyon alım ve yay mu ve derlenmesi faaliyetleri ve 
ilgili araç alım ve giderleri 'Kültür Bakanlığı bütçesinin 14.909 
ucu maddesinden, ödenir. 

KESİM : ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 

Bölge plânlaması vs pilot bölgeler giderleri : 

Bölge plân laması ve pilot bölgeler maddeleri hakkında genel Formül
ler uygulanmakla birlikte harcamalar Birleşmiş Milletlerle Hüküme
timiz arasında imzalanan anlaşma hükümleri dairesinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca 15.411 - 15.419 nen maddelerden yapılır. 

Atom Enerjisi Kotmiisyonıu giderleri : 
Teknik yardım programı çerçevesi içerisinde yurdumuzda hizmet 
gorec ox yabancı uzmanların mahallî masraflarına iştirak yüzdelt-ıi 
12.252 nci (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti) maddesinden 
ödenir. 

Nükleer kazaya, radyasyona mâruz kalan personelin yurt için'de ve 
icabında yurt dışında tedavi giderleri 12.340 ncı tedavi giderleri, 
yollukları da yolluklar kesiminin ilgili maddesinden ödenir. 
Nükleer enerji sahasında tertibodilecek kurslara çağrılacak üniver
site öğrencilerinin yoilluk ve günclelikleriyle kursun gerektirdiği ders, 
araç, gvereç ve malzeme bedelleri 15,.439 nciı (Diğer alım ve giderleri) 
maddesinden ödenir. 

Kandilli Rasathanesi giderleri : 

Astronomi ve jeofizik ve bu bilimlerin (Güneş fiziği, astro - fizik, 
zaman, enlem değişimi, meteoroloji, yermanyeltizmi, sismoloji, grafi-
ımetre gibi dalları ve rasathane atölyesinin alet, malzeme ve diğer 

ihtiyaçları ile ilgili 15.476 neı (Malzeme alım ve giderleri) maddesi 
hakkında meteoroloji hizmetlerine ilişkin formül 15.479 ncu (Diğer 
alım vo giderleri) hakkında hizmet ve kurum giderlerinin (Diğer 
alım ve giderleri) maddesine ilişkin formül uygulanır. 

KUSİM : YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLEEİ 

Yataklı tedavi kurumlarının (Malzeme alım ve giderleri maddeleri 
hakkında .13.000 nci bölümünün 13.350 - 13.359 ncu (Sağlık araç, 
gereç, vo ilâç alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin formüller 
uygulanır. 

Yataklı tedavi kunmılarmm diğer maddelerinden karşılanamıyan 
sağlık hkmetteri ile ilgili her türlü alım ve giderleri ile 13.340 -
13.349 ucu mad.de 1 erdeki hayvan alımlarına ilişkin giderleri ve eği
tini; (iğretim, araştı rma, inceleme ve uygulamanın gerektirdiği gider
icim öğrencilerin sağlık ve hijyen hizmetleri ile ilgili giderleri ve öğ
rencilere verilecek yolluk, harçlık, mükâfat, hediye ödemeleri ille ya
pılacak diğer sosyal yardımlar ve sağlık hizmetlerinin gerekli kıldığı 
makina, alet cihaz ve benzeri arar; ve gereçleri ve bunların işletilme
si ve luı-llanılmal arında zorunlu parçaların satma! mmaları ve bunlara 
ilişkin giderler, öğrencilere ve yoksul hastalara yapılacak sosyal .yar
dımlar ve akıl hastaları ile cüzaimıldara ve refakat edenlerin yolluk
ları ile ücretsiz hastalar için dışardan çağrıl!aealk tabiplere ödenecek 
rayiç ücretler (Diğer alım ve giderleri) maddelerinden ödenir. 

KESİM : SAĞLİK OCAKLARI, SAĞLIK ARAŞTIRMA 
KURUMLARI VE DİĞER SAĞLIK KURUMLARI GİDERLERİ 

Sağlık ocakları, sağlık araştırma kurumları ve diğer sağlık kurum
ları giderleri maddeleri hakkında (Sağlık hizmetleri giderleri) ne 
ilişkin formüller uygulanır. Ancak Ilıfzıssıhha Okulu giderlerinin 
(Diğer alım ve giderleri) maddesinden gönüllü insanlar üzerinde ya* 
pılacak ilmî araştırmalar dolayısiyle bun/lara verilecek ücretler ve di
ğer kuruml.ara yaptırılacak araştırma giderleri, toplu halde öğrenci-
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Jürin ve öğretim üyelerinin yurt içinde öğretimle ilgili olarak yapa
cakları gezi giderleri ve okulun özelliğinin gerektirdiği giderler de 
ödenir. 

KESİM : TARIM KURUMLAEI GİDERLERİ 
Tanm Kurunıları maddeleri hakkında (Tarım hizmetleri giderleri) 
ne ilişkin formüller uygulanır. 
Meteoroloji kurumları maddeleri hakkında meteoroloji hizmet ler i ne 
ilişkin formüller uygulanır. 

KESİM : DİŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Büro giderleri : 

\)ıx kuruluşlarca postacı, çöpçü, temizleyici, kapıcı, bekçi gibi ma
hallî servis personeline teamüle göre ödenecek ücret ve ikramiyeleri 
ile yapılacak teberrular da bu maddeden ödenir. 
D'.şişleri İ^akanlığı kadrolarından atanan elçi - müsteşarlara, 1 nci 
sınıf ortaelçi unvanını haiz daimî temsilci yardımcılarına ve ken
dilerine 1 nci sm\[ ortaelçi paj^esi verilen uzman müşavirlere 
5.5.1960 tarihli 1173 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü bendi 
uyarınca aynı kanuna ok 1 ve 4 sayılı cetvellerde Maliye ve Ticaret 
halefinlıklarma verilen kadrolardan atanan ve kendilerine birinci 
sınıf ortaelçi payesi verilen en az 2 nci dereceyi haiz daimî temsilci 
yardımcılarına, hizmetin icapları gerektiriyorsa, Dışişleri ve Maliye 
bakanlıkarımn matabakati ile Dışişleri Hakanlığı bütçesinin 15.S14 
ncü maddesinden ikametgâh tahsis edilebilir. 
Özel şartları sebebiyle, Lagos Büyükelçiliğinin Misyon Şefi dışın
da kalan merkezden tâyin olunmuş memurları için, derece ve gö
revleriyle mütenasibolarak, Misyon Şefi tarafından kiralanacak 
konutlarının kiraları da Dışişleri Rakarıhğı bütçesindeki 15.814 ncü 
maddesinden ödenebilir. Konut kiralanması ve bundan faydalanan 
memurların maaşlarından kesilecek kira karşılığı Maliye ve Dışiş
leri bakanlıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Ziyafet giderleri : 
Devletin temsil görevinin gerektirdiği ziyafet, ağırlama, tören ve 
benzeri toplantıların gerektirdiği giderler 15.817 nci maddeden öde
nir (15.827, 37, 47, 57, 67, 77 dâhil.) 

Diğer alımlar ve gidenleri : 
Dış kuruluşların gelenekler icabı kordiplomatik ve korkonsülle-
rin birlikte hareketi icabettdrdiği ahvalde hediye ve aidat giderleriyle 
çelenk ve ilân ve mahallî hayır kuramlarına yapdacak bağış giderleri 
ile daimi hizmetli kadrosu olmıyan kuruluşlarda geçici olarak çalış
tırılacak dağıtıcıların şehir ieıi zaruri yol giderleri ve hizmetlilerin 
sigorta primleri ve diğer hakedişleri 15.819 ncu maddeden ödenir. 
(15.829, 39, 49, 59, 69, 79 dâhil.) 

Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri : 
Yurdun turistik varlıklarını ve ulusun yüce yararlariyle ilgili si
yasal, sosyal, ekonomik ve kültürel kurum ve değerlerini tanıtma ve 
yayma çalışmalarında kullanılacak memur olmıyan yerli, yabancı, 
gerçek ve tüzel kişilere ödenecek, ücret, bedel ve istihkakları ile 
13.140 - 13.149 ncu (yayın alımları ve giderleri') maddelerine ilişkin 
formül giderleri, yurdun ve ulusal kuram ve değerleri tanıtma hiz
metlerinde gerekli her türlü araç ve gereçlerin satmalına ve yap
tırma giderleri de 15.877 nci maddeden ödenir. 

BÖLÜM : 16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

KESİM : İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
Basımevi giderleri : 

Darphane ve Damga Matbaası işçilerine talimatnameleri gereğin
ce yapılacak sosyal yardımlar da 16.119 ncu (Diğer alım ve giderler-
ri) maddesinden karşılanır 

KESİM : PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ 
Yurdu ve Ulusu tanıtma giderleri : 

15.877 nci (Propaganda, ziyafet ve ağırlama giderleri) ne ilişkin 
formül giderleri ile sergi, şenlik, müzik, bale, tiyatro, folklor ve ben
zeri gösterilerin gerektirdiği giderler ile bunlara ilişkin diğer öde
meler 16.310 ncu maddeden ödenir. 

Plân ve yıllık programların yurt içinde tanıtma ve uygulama giderleri : 
İdareciler ve yatırımcı daireler yöneticileri ile plân ve program
larla ilgili olarak yapılacak yurt içi toplantı giderleri ile bu toplan
tıya katılanların gerektirdiği ahvalde yatak ve yemek paraları, 
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Yıllık programların koordinasyon, uygulama ve izlenmesi ile ilgi
li alım ve giderleri, 
Plân ve programların ulusal çap ve seviyede tanıtılması için ta
nıtma ve propaganda uygulanması ile ilgili her tünlü 'basın, yayın, 
baskı, konferans, broşür, radyo, televizyon, filim, in/tuğra I' ve sair 
araç, gereç ve malzeme giderleri, 
1.6.310 neu •mad'dedten karşılanır. 

Turizm ve propaganda giderleri : 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi gelişti
recek yatırım niteliğinde bulumnıyan her türlü etüt ve plânların 
hazırlanması ve bunların uygulanmasında çalıştırılacak'.memur olmı-
yan kişilere verilecek yolluk', ücret, gündelik ve benzeri ödemelerle, 
yabancı yazar, sanatçı, fikir adamı ve turizm acentaları gibi davet 
edilmelerinde yurt turizminin propagandası bakımından fayda 
umulan kişilerin anlaşmalar çerçevesinde kalınmak kaydiyle, geliş, 
dönüş, konutlama ve gezi giderleri ile kendilerine tahsis edilecek 
tercüman - rehber ücretleri ve bunlara ilişkin diğer giderler 
16.320 nci maddeden ödenir. 

Haber ve yayın hizmetleri giderleri. : 
Yurt içinde her çeşit yayınlan izlemede çalıştırılacak geçici mahi
yetteki hizmetlilerin özlük hakları, bu hizmetler için gerekli malze
me, araç ve gereçlerin satmalma giderleri, yabancı halber alma ku
rumları ile yapılan sözleşmeler gereğince ödenecek ücretler ve bun
lara ilişkin diğ>er (giderler 16.330 neu maddeden üdenir. 

iç v dış Fuar ve Sergiler igiıdıerleri : 
Sergilerin gerektirdiği her türlü giderleri ile teşvik mükâfatları ve 
satmalmaeak eser ve malzemeler bedelleri, fuarın mahiyetine göre 
16.370 - 16.389 neu maddelerden ödenir. 
Dış münasebetlerle ilgili kültür programları çerçevesinde memle
ketimizde açılacak yabancı sergilerin 'gerektirdiği (giderler. 
İllerdeki güzel sanatlar galerilerinde açılan sürekli ve geçici sergi
lerle bu galerilerdeki sanat dersanelerinin gerektirdiği giderler de 
bu maddeden ödenir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 16.370 nci iç fuar ve sergiler giderleri 
maddesindeki ödenek il, belediye ve özel idarelere nakden ödenebilir. 

Siyasi ve iktisadi tanıtma giderleri : 
Dışişleri Bakanlığınca «Uluslararası politik ve ekonomik ilişkileri
mizin ve dış politikamızın gerektirdiği siyasi tanıtma ve propaganda 
amaçları çerçevesinde yurdumuza davet edilmelerinde fayda umu
lan yabancı basın radyo ve televizyon organları heyet ve mensupla
rının yurt içindeki ağırlama, konutlama ve gezi giderleriyle zaruri 
görüldüğü takdirde geliş ve dönüş bilet ücretleri» 16.390 nci mad
deden ödenir. 

iç ve dış propaganda ve tanıtma giderleri : 
Hizmetle ilgili basın, yayın, film ve konferans giderleri ve gerek
li araç ve gereç alımları ve tanıtma amacı ile yurdumuza davet edil
melerinde fayda umulanların ağırlama, konuklama ve gezi giderleri 
ile zaruri görüldüğü takdirde ge.litş ve dönüş ücretleri de bu madde
den ödenir, 

KESİM : ULUSLARARASİ İLİŞKİLER GİDERLERİ 

Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
Bu toplantılara katılmalarında fayda mülâhaza edilmesi dolayısiyle 
davet olunanların yol, ikâmet ve yemek ve yurt içi gezi giderleri 
ile; yol masrafları kendi ülkelerince karşılanan misafirlerin duru
ma göre ağırlama, konaklama, yurt içi gezi giderleri ve uluslarara
sı toplantılar için mûtadolan diğer giderler 16.410 - 16.419 neu mad
delerden ödenir. (Bu toplantılarda üyeler tarafından ödenecek 
aidat ve gidere iştirak payı gibi gelirler ilgili bütçesine gelir kaydo
lunur.) 

Millî Türk tıp ve diğer iç kongreler giderleri : 
Kongre süresince geçici olarak çalışacak memur olmıyan steno. 
ıdiaktillo Ve simültane tercüme ücretleri, 
Kongrenin icabettireceği yönetim ve yayın giderleri, 
Bu toplantılara katılmalarda fayda mülâhaza edilmesi dolayısiyle 
davet edilen yabancıların yol, ikâmet, yemek ve yurt içi gezi gider-
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leri ile; yol masrafları ülkelerince karşılanan misafirlerin duruma 
göre ağırlama, konaklama ve bu toplantılar için mutadolan diğer 
giderleri, 

Uluslararası yurt dışı toplantı giderleri : 
Yolluk hariç uluslararası toplantılarda resmî heyetlerin ağırlama gi
derleri 16.420 - 16.429 ncu maddelerden ödenir. 

Uluslarası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
4895 sayılı Kanun gereğince onanan sözleşme ve benzeri kültür an
laşmalarının gerektirdiği giderler, yayın giderleri, milletlerarası 
kültür kurumlarının heyet ve temsilcilerinin ağırlama giderleri, 

Devletçe öğrenimleri deruhdc edilen veya mübadele dolayısiyle yurt 
dışından gelen öğrencilerle diğer elemanların Türkiye'deki masraf
ları mukabili ikâmet ve iaşeleri için yapılacak ödeme ve yardımlar
la inceleme gezileri giderleri ve bu öğrencilerin her türlü öğrenim 
giderleri, yurt dışına gönderilen elemanların zaruri giderleri karşı
lığı yapılacak ödemeler (öğrencilerin yollukları dâhil), 
16.430 ncu maddeden ödenir. 

Uluslararası mahkeme, kurum ve komisyonlar her türlü giderleri : 
Hakem mahkemeleri ve kurumları ile uzlaştırma komisyonlarına me
mur edileceklerin yollukları ile bu komisyonlar için mahallen gö
revlendirilecek: kişilerin ücretleri ve buna ilişkin giderler Ki.440 -
16.449 ncu maddelerden ödenir. 

Türk Kültür Varlığını Koruma ve Tanıtma giderleri : 
Bu maddeye konulan ödeneğin (6 100 000) lirası ile bilâhara ilâve 
edilecek ödenek Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlığın mu
vafakati ile (1 500 000) lirası da Başbakanlığın teiklifi İle Başba
kanlık Bütçesinin 16.610 ncu maddesine Maliye Bakanlığınca akta
rılabilir. 

Bu konu ile ilgili olarak yaptırılacak araştırma, inceleme ve yayın 
giderleri ile fotoğraf, film yaptırma ve satmalma ve yollama gider
leri, 

Dış memleketlerdeki soydaşlarımıza ait okullar ile Türk Sosyal ve 
Kültürel Teşekküller, Türk Kurum Derneklerinde ve Türk Tarih 
ve Kültürü ile ilgili taınihî ve beldii Ikuymeti haiz binalarda görevli 
öğretmen, memur ve personelin ödenmesi kabul edilecek maaş, üc
ret ve yol giderleri, 

Mezkûr kurum ve derneklere yapılacak yardımlar ile binaların ba
kım, onarım ve yönetim giderleri, bunların kontrol ve teftişi için 
görevlendirileceklerin yolluk ve zaruri giderleri, 
Türk dil ve kültürünü dış memleketlerde tanıtmak amaciyle fay
dalı hizmetlerde bulunan yabancı uyruklu tüzel ve özel kişilere ve 
yabancı ülkelerdeki Türk Kültür Kurumu veya derneklerine ya
pılması uygun görülecek yardımlar, 
Türk soyundan yabancı uyruklu kimselerin mahallerinde veya Tür
kiye'de tahsil ve staj yapmalarını mümkün kılmak üzere yapılacak 
yardımlar, 

Dış memleketlerde Türk Kültür varlığını korama ve tanıtma konu
su ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının 
önceden yazılı muvafakati alınmak suretiyle alâkalı diğer daire ve 
kurumlarca memleketimize davet olunacak kimselerin yolluk ve za
ruri giderleri 
Türk kültür ve sanatını tanıtma ve yayma amaciyle konferans
lar, konserler, temsiller vermek ve folklor gösterilerinde bulunmak, 
Türk Sanat eserlerine ait sergiler açmak üzere bu işlerde ehil ol
dukları ve memleketimizi yurt dışında bihalkkm temsil edebilıecck-
Jeri sabit olan şahıs ve toplulukların yolluk ve ücretleri ve davet 
suretiyle yabancı memleketlere gitmeleri Dışişleri Bakanlığınca uy
gun görülecek profesör, öğretmen ve çeşitli sanat ve kültür kurum
ları mensuplarının davet edenler tarafından ödenenıiyen yolluk ve 
zaruri giderleri, 
Türk Kültür ve Sanatını tanıtmak üzere yabancı memleketlerde 
tertibolunacak sergi ve sanat gösterileri giderleri, 
Dış memleketlerdeki ırkdaşlarımızın dinî ve ahlâki bilgi ve görgü
lerinin geliştirilmesi ve anavatana olan bağlılıklarını takviye gaye-



siyle yapılacak giderler ve bu amaçla dış memleketlerdeki dinî tesis 
ve teşekküllere yapılacalk yaıthmılar ve gönderilecek veya mahal
linden temin olunacak ilim adamları, hoca, vaiz ve dersiamların üc
ret ve yollukları, 

Yukardaki 2, 3, 4, 5, 8 ve 10 ncu fıkralardaki formül yurt dışındaki 
Türk işçileri için Ge uygulanır. 
16.450 nci maddeden ödenir. 

NATO ve CENTO giderleri : 

Güney - Doğu, NATO ve OENTO •Komutanları ile 6 ncı taktik Ha
va Kuvvetleri Komutanının şahsi ikametine mahsus ve möbleli olarak 
kiralanan binanın kira, bedeli, 

NATO ve CENTO Teşkilâtları nezdindeki askerî temsilcilik, müşa
virlik ve Kd. Sb. lık gibi Türk Teşkilâtı tarafından NATO ve CEN-
TO'nun icabı olarak yapılan her çeşit hizmet ve temsil giderleri ile 
NATO ve CENTO makamlarının talebi üzerine ifa edilen geçici 
görev yollukları, Amerikan Yardım Kurulu (JUSMMAT Karar
gâhı) personeli ile bu personelden yurdun muhtelif bölgelerinde 
görevlendirilenler için bina kira bedeli, tenvir, teshin, döşeme ve 
demirbaş ve diğer giderleri ile resmî telefon konuşma bedelleri 
ve diğer ulaştırma giderleri, 
6375 sayılı Kanunla tasdik olunan sözleşmeye göre ödenmesi ge
reken tazminatlar, 

Söz konusu ihtiyaçları karşılamak maksadiyle senesi içinde ya
pılmış olan giderlerden ödenek yokluğu veya azlığı sebepleriyle 
ödenemiyerek borca bırakılan miktarlar, 
16.480 nci maddeden ödenir. 

Birleşmiş Milletler Teknik Yardım giderleri : 
«21 Ekim 1965 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş MilJetier Tyski 
lâtı vie ihtisas teşekkülleri arasında yeniden imzalanan ve BakanÜar 
(Kurulunun 8.12.1965 güm 6/5597 sayılı kararı 'ile onaylanan «Değişti
rilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması» nm IV ncü maddesi 

gereğince Türkiye'deki teknik yardım giderleri için Hükümetimiz 
adına yapılacak ödetmeler 16.491 ve 16.492 nci maddelerden ödenir.» 

Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması giderleri : 

12 Eylül 1963 tarihinde imzalanmış olan «Türkiye ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan Anlaşma» ve ekleri 
gereğince, uygulamanın geliştirilmesi ve Anlaşmanın öngördüğü 
dönemlere zamanında geçişin sağlanması ile ilgili olarak Türkiye'de 
ve yurt dışında yapılacak 12.000 nei bölüm dışındaki giderler 
16.493 ncü maddeden ödenir. 

Bölgesel Kalkınma işbirliği giderleri : 
22 Temmuz 1964 tarihli «Üçlü ortak bildiri» esasları çerçevesin
de Türkiye, İran, Pakistan arasında kurulmuş olan «Kalkmana 
için Bölgesel İşbirliği» programlarının gerektirdiği giderlerle uz
man, teknisyen, stajyerler bilim ve sanat toplulukları mübadeleleri. 
sergi, k.ınu-nms ve toplantıların gerektirdiği giderler 16.495 nci 
maddeden ödenir. 

MİT istihbarat ve propaganda giderleri : 
MİT istihbarat ve propaganda plânlarının hazırlanması, bunların 
uygulanması için yapılacak iç ve dış çalışmalar giderleri ve teşki
lât dışı personele yapılacak tediyeler, yurt istihbarat ve propagan
dası bakmandan fayda umulanlara yapılacak anlaşmalar karşılık
ları, bu konularla ilgilii olarak yaptırılacak araştırma, inceleme, ya
yın, fotoğraf ve benzeri her türlü doküman giderleri 16.630 ncu 
maddeden ödenir. 

MİT Kanununda gösterilen hizmetler icabı yapılacak her çeşit is
tihbarat ve propaganda giderlerinden, açıklanmasında sakınca gö
rülenler hakkında 1050 saylılı Kanunun 204 sayılı Kanunla deği
şik 77 nei .maddesü bükümleri uygulanır. 

644 sayılı Kanunun 2.1 nci maddesi gereğince yapılacak masraf 
karşılığına ait 16.640 ncı maddedeki ödenek MİT istihbarat mas
rafları gibi sarf olunur. 



KESİM : TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ 

Makam temsil giderleri : 
Makam sahibinin takdiri esas ol inak suretiyle temsilin gerektirdiği 
her türlü giderler 1G.711 ııei maddeden ödenir. 

Görevsel temsil giderleri : 
İlgili yönetmeliğine göre yetkililerce yapılacak görevle ilgili temsil 
giderleri 16.712 nci maddeden ödenir. 

Ağırlama giderleri : 
Geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin icabettirdiği ahvalde 
protokola dâhil askerî ve mülki âmirlerin ziyaretlerinde verilecek 
ziyafet giderleri ile yabancı temsilciler ve misafirlerin geleneklere 
ve davetin şümulüne göre ağırlama, konutlama ve konuklanmaları
nın ve bu işlerle ilgili hazırlıkların gerektirdiği giderlerle verilecek 
ziyafet, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri ile ziyaretlerin ge
rektirdiği giderler, 16.720 - 16.729 ncu maddelerden ödenir. 

Dışişleri Bakanlığımca ağırlama tertibinden aşağıdaki harcamalar da 
yapılır : 

İcabında yetkililerin eşleri tarafından; gelecek resmî, yabancı misa
firlere verilecek ziyafet giderleri, Protokol Genel Müdürlüğünce ya
bancı misafirler için hazırlanan programlar mucibince yapılan me
rasimin icabettirdiği giderler ve bunlarda vazife alanlara verilecek 
(kumanyalar, misafirlerin yurdumuzda hizmetlerine verilenlerle mu
hafazaları için vazifelendirilenlere yapılacak giderler, 
Devlet ricalinin dış memleketlere götürecekleri veya gönderecekleri 
hediyeler ile bunların yollanması ile ilgili giderleri, 
Misafirlerin ikametlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzum
lu görülecek onarım, tefriş ve diğer giderleri ile yabancı misafirle
rin ikamet ve ağırlanmasına tahsis edilecek köşk ve binaların kira 
bedelleri. 

Tören giderleri : 
Millî gün ve bayramlarda yapılmakta olan törenlere ilişkin giderler 
16,730 - 16.739 ncu maddelerden ödenir. Dumlupmar ve Çanak

kale Zafer Bayramı ve Silâhlı Kuvvetler ve üniversiteler açılış tö
renlerinin gerektirdliği giderler de bu tertipten ödenir. 

Konut giderleri : 
Yabancı konuklar köşkü giderleri : (Dışişleri B.) 
Misafirlerin ikametlerine tahsis olunacak köşk ve sarayların lüzumlu 
görülecek onarımla, tefriş ve diğer giderleri ile kira, bahçe, sn, ay
dınlatma, ısıtma ve ulaştırma giderleri 16.740 ncı maddeden ödenir. 
Köşk hizmetlerinin yiyecek giderleri 16.745, giyecek ve bunları 
tamamlayıcı diğer giyim eşyası bedelleri 16.747 nci maddeden ödenir. 

KESİM : BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bina onarımı : 
Mülkiyeti veya intifaı bedelsiz olarak Devlete ait taşınmaz mallarla 
Devlet dairelerince kiralanan binalar ve taşınmaz mallarla da hiz
metin gerektirdiği ve kiralıyan tarafından karşılanması mûtadol-
mıyan zaruri ve 50 000 liraya kadar küçük onarımları, 
Bahis konusu taşınmaz malların miktarla sınırlı olmaksızın ayrı 
ayrı veya birlikte yapılacak kanalizasyon, boya, badana ve çatı 
onarımları, mevcut elektrik, su ve ısıtma tesisatının tevsii ve onarım
ları ve mevcut telefon, havalandırma ve k'ima gibi tesislerin (Tele
fon santralli hariç) tevsiinin gerektirdiği bina tadil ve onarımları, 
Noter senedi ile kullanma hakkı bedelsiz olarak Devlete verilen ta> 
sınmaz malların getirebileceği kira bedeli kadar yapılacak onarım
ları, 
2 000 000 liraya kadar yeni yapım giderleri, 
16.810 - 16.819 ncu maddelerden ödenir. 

Makina ve teçhizat onarımı : 
Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir makina ve teçhizatın 
10 000 liraya kadar onarımları ile onarım malzemesi ve icabında 
mukavele ile teknik müesseselere ödenecek yıllık bakım ve tamir 
giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler 16.820 - 16.829 ncu mad
delerden ödenir. 



Bakım ve idame giderleri : 

Yol, köprü, tünel, trafik hizmetleri, ağaçlandırma, yol ağaçlandır
ması, karla mücadele, baraj, kanal, kanalizasyon, toprak işleri, 
hava meydanları, pist, apron ve teferruatı, spor sahaları, gaz ve su 
tesisleri, bakımevleri ve benzeri konu ve hizmetlerin ve Medeni Ka
nun ile diğer hükümlere göre bu nitelikte sayılan değerlerin ona
rımları ve bakımları ile ilgili : 

1. Taahhüt 
Emanet, 
Taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, 
Malzeme, 
Müşavirlik, 
Geçici tesisler, 
İçin ödenecek paralar ile 

2. İhale ve taahhüdün emanet işlerinin taşınır ve taşınmaz mal
ların kiralanmasının İş ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunlarının, malzeme satmalına veya imalinin, kontrollük ve mü
şavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin gerektirdiği giderler, 

3. Taşınır ve taşınmaz malların kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler ve bunlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, 

4. Onanm ve bakım hizmetlerinde (kullanılan motorlu araçların 
işletme, onarma ve bakım giderleri, 

5. Onarım ve bakum çalışmaları yapıldığı yer, atelye şantiye ve 
benzeri tesislerin 13.000 nci (Yönettim giderleri) bölümünün tertip
lerine ilişkin güderleri, 

6. Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir niitelikteki maki-
na, teçhizat ve taşıtların yukardaki giderleri ile bunlara ilişkin gi
derleri 16.840 - 16.859 ncu maddelerden ödenir. 

BÖLÜM : 17.000 SAVUNMA ENFRASTRÜKTÜR HİZMETLERİ 
GİDERLERİ 

Tertip unvanlarına göre Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelinin ya
tırım tertipleri formüllere uygulanır. 

NATO Enfı^^trüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit giderler : 

1. Yatırımların 21.000 nci, 22.000 nci ve 23.000 nci bölümleri har
cama formülüne ilişkin giderler, 

2. Cari harcamaların 14.000 nci, 15.000 nci, 16.000 nci bölümle
rinin (Taşıt, makina ve teçhizat işletme ve onarma giderleri^ cad
deleri harcama formülüne ilişkin giderler, 

3. Cari harcamaların 13.000 nci bölümünün (Ulaştırma giderleri) 
kesimi harcama formüllerine ilişkin giderler, 

4. İEnfrastrüktür hizmetleri ile ilgili olarak yurt dışından gelecek 
heyetlerin cari harcamaların 16.720 nci (Ağırlama giderleri) mad
desi harcama formülüne ilişkin giderleri, 

5. Her çeşit borç ödemeleri, 

6. Enfrastrii'ktürün gerektirdiği (taşıt alımları ve NATO üye dev
letlerine ödenen katılma payı hariç) diğer her çeşit giderler, 

7. NATO projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun 
mütalâasına istinaden Bakanlar Kurulu kararı ile te^bit edilecek 
sayıda ve mukavele ücretleri ile geçici olarak istihdam edilecek söz
leşmeli teknik personelin ücretleri (Karşılığı NADGEMO'dan gel
diği müddetle), 

Bu tertipten iç ve dış yolluk giderleri yapılamaz. 
6095 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin C fıkrası gereğince Hazinece 
5 milyon liraya kadar verilecek avanslar, 
17.250 nci maddeden ödenir. 



YATIRIM HARCAMALARI 

BÖLÜM : 21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Etüt ve proje giderleri : 
Yatırımlarla ilgili olarak arazide yapılan etüt, plânlama, test araş
tırma, moidel ve maket, amenejman, istikşaf, aplikasyon, proje, 
.keşif, kontrol, foraj, sondaj, rasat, arazi tasnifi, iskandil, .harita, 
toprak etüdü ve dağıtımı, kadastro, tapulama, tapu fen, fotoğraf, 
film yarışma, müşavirlik gibi çalışmaların (gerektirdiği: 
1. Malzeme, âlet, cihaz, yedek parça, kırtasiye, basılı kâğıt ve 
yapılan etüt ve proje için zaruri basılı eserlerin satmaılma 'bedelleri 
ile satmalmanm gerektirdiği diğer giderler, 
2. Etüt ve projelerin yapılması için zarurli taşınır ve taşınmaz 
malların kira bedelleri ile bunlara ilişkin diğer giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz .malların kııilanılmasının zarurî, kıldığı 
giderler, 
4. Merkez ve idare binaları dışında yapılan etüt ve proje çalış
malarına münhasır olmak üzere bu çalışmaların yapıldığı yerlerin 
ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, yakacak, su, temizlik, aydınlat
ma giderleri, 
5. Etüt ve projelerin istinaJdettiği eserlerin telif ve tercüme 
giderleri, 
6. Geçici tesis ve barakaların kurulmasının zaruri kıldığı giderler, 
7. Taahhüt için ödenecek paralar ve buna ilişkin giderler, 
8. Devlet Plânlama Teşkilâtının 91 ve 340 sayılı Kanun hüküm
leri dâhilinde ve diğer yaptıracağı araştırma, inceleme, proje gi
derleri 1972 yılı programının uygulanması ve koordinasyonu ve 
izlenmesinle -dair kararın ilgili maddesi gereğince idareyi ve idare 
metotları yen ilden düzenlenmesi çalışmaları için kurulacak komis
yonlar ile Hükümet programına göre kurulan danışma kuruluna 
Devlet memurları dışından katılacak olanlara Bakanlar Kuruhı 
kararı ile tesbit edilecek miktarlar üzerinden ödenecek ücretler, 
9. Harcırah Kanunu gereğince ödenecek yurt içi yollukları ve 
fiilen arazi üzerinde çalışacaklara Harcırah Kanununa göre verile

cek tazminat, bilirkişi ücretleri ve 657 sayılı Kanun ve ilgili yönet
meliği gereğince ödenecek fazla çalışma karşılıkları; 
10. Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca SİDE Projesi tatbikatında 
gerekli sürat ve kolaylığı sağlamak üzere lüzum görülen hallerde 
proje amaçlarına uygun çalışmaların yaptırılmasını teminen, 21.610 
ncu maddedeki ödenekten bir kısmını genel ve katma bütçeli ku
ruluşlar bütçelerine aktarmaya ve aktarma işlemlerimi yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 
Mezkûr bakanlık aynı amaçlarla diğer kamu teşekküllerine yaptıra
cağı hizmetlerin bedelini peşin ödiye'bilir. 
(Etüt ve proje gidenleri) maJddesinden ödenir. 

İşçi ücretleri : 
İşçi gündelikleri ile İş, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt ka
nunları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğtince ya
pılacak ödemeler yardımlar Harcırah Kanunu gereğince ödenecek 
yurt içi yollukları ve fiilen arazi üzerinde çalışacaklara verilecek 
tazminat, hakem ve huzur, hilirkişi üeretlerü ve fazla çalışma kar
şı İrkları Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek 
karşılıkları, stajyer (gündelikleri, 

BöLtflVÎ : 22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Yatırım tertiplerin'de yer alan yapı, tesis, gemi yapımı ve büyük 
onarımları, çayır, mera, bağ, bahçe, meyvalılk, zeytinlik kurma, 
fidan ve tohum ümme, tarımsal savaş ve taranusal ilâçlar çalışma
ları ile ilgili; 
1. Taahhüt, 
Emanet, 
Taşınır malların kiralanması, 
Yatırım sahasında olup, yatırım işleri için gerekli taşınmaz mal
ların kiralanması, 
Malzeme, 
Kontrollük, 
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Müşavirlik, 
Geçici tesisler, 
için ödenecek paralar ile, 
2. İhale ve taahhüdün, emanet işlerinin, takınır ve taşınmaz mal 
lar kiralanmasının, işçilik ve hizmetlerin, malzeme satmalımı ve 
imalimin, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin, geçici tesislerin 
gerektirdiği giderler, 
3. Taşınır ve taşınmaz inalların kullanılmasının zorunlu kıldığı 
giderler, bunlarla ilgili vergi, resim ve harçlar, I 
4. Yatırım Hizmetlerinde kullanılan her çeşit makina ve motorlu 
araçların işletme ve onarma giderleri ile yedek parça ahm. ve ona-
rrmları, 
5. Merkez ve idare binalarının dışında yatınım çalışmalarının ya
pıldığı arazi, atelye ve şantiyelerinin 13.000 nci (Yönetim giderleri) 
bölümünün (Kırtasiye alımları ve giderleri), (Basılı kâğıt ve defteı 
alımları ve giderleri), yatırını hacimli ve süresi ile oranlı olaraJk en 
az ölçü gözetilmek şartiyle ('döşeme ve demirbaş alımları ve gi
derleri), (Yakacak alımları ve giderleri), (Su giderleri), (Temiz
lik giderleri), (Aydınlatana giderleri), (PTT giderleri), mevzuatın 
gerektir>diği hallerde (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giden
leri), (Giyim - kuşam alından ve giderleri) maddelerine ilişkin 
giderler. 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 77 ve 78 nci madde
lerinim (a) fıkraları gereğince yapılacak giderler. 
(Yapı, tesis ve büyük onanın güderleri) maddelerinden ödenir. 
Tarım Bakanlığı çiftçi eğitim kamplarının her türlü kuruluş gid-r-
leri ve çalışmaları için lüzumlu alet, eda vat, teçhizat ve malzeme 
1 erinin satmalma ve onarma giderleri ile kamp üyesi çiftçilerin üc
retleri, özel kıyafet ve Bağlık giderleri de 22.141 nei (Toprak, su, 
yapı, tesis ve büyük onanm giderleri) maddesinden ödenir. 

İgçi ücretleri : 
İşçiİ gündelikleri ile, İş, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, Lokavt kanun
ları ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapıla
cak ödemeler, yardımlar, Harcırah Kanunu gereğince ödenecek 

yurt içi yollukları ve hakem ücreti ve fazla çalışma karşılıkları, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, 
stajyer gündelikleri, 
(İşçi ücretleri) maddesinden karşılanır. 

Etiüit ve proje giderllerü : 
Yapı, te'sıüs ve büyük onarım giderleri : 
Makina teçhizat atomları ve büyük onarımları : 

Yatırımlarla ilgili teknik personel geçici görev yollukları ve igçi 
ücretleri tertibi açılmıyan bütçelerde işçi ücretleri yuka;rdaki 
aııaddelerden karşılanır. 
Çeşitli yardım anlaşmalarına dayanılarak yatırım hranetleri için 
yurda getirilen yabancı uzmanlara anlaşmaları gereğince yapılacak 
ödemeler 2L0O0 ve 22.000 nci bölümlerin ilgili maddelerinden kar
şılanır. 

BÖLÜM : 23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 

ALIMLARI VE ONAEIMLAEI 

Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Yatırımlarla ilgili : 
1. Makina, teçhizat ve bunların yedek parçalarımı! satmalıma ve 
imal gidenleriyle montaj giderleri ve bunlara İlişkin diğer giderler, 
2. Sabitleştirilmiş, ha.rekct.li veya taşınabilir nitelikteki, makina, 
teçhizatın büyük onarımları ve yatınım faaliyetinde (k!iillanilma.kta 
olan makina ve teçhizatın diğer onarımları, 
3. Yatınra hizmetleri ile ilgili teknik personelin geçici görev yol
lukları, 
4. Jenaratür, projeksiyon, sinema makin ası, motor, röntgen ma-
kinası, telefon santrali gibi makina ve vasıtalarla büro ihtiyacı di* 
surda hizmetlerle ilgili keski, tefedir, baskı ve matbaa makinalan 
gibi uzun ömürlü ve üretimin artırılması amacına'yöneltilmiş hizmıet 
istihsalinde kullanılan makina, alet ve cihazlar ve sabit tesis 
giderleri, kompütör satmalma ve kiralama giderleri, 

http://ha.rekct.li
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5. öğretim ve araştırına müesseseleriyle hastane, lâboratuvar, 
matbaa, atelye gibi iş ve hizmet yerlerinin ve ulaştırma, haberleş-
me ile ilgili luırul uslar in teknik bakımdan teçhizi için hizmetine 
göre gerekli makina, alet, cihaz ve sabit tesis giderleri, 
6. Yeniden hizmete açılan 15.000 ve 10.000 nci bölümlerde yer 
alan Öğretim, çalışma, iş, ve araştırma yerlerinin büro ih
tiyacı dışında masa, sıra, sandalye, tabure, etalâj, alet ve. cihaz 
muhafaza örtü, dolabı, ve vitri; d eri, kürsü, yazı tahtası, soba. 
yatak, karyola, koınidin, gibi hiziletin ifası için gerekli teçhiz gi
derleri; (Geçmiş yıllar bütçelerimde hizmete açılmış bulunan ku
rumların binalarının bu gibi teçhiz giderleri ilgili olduğu «Malzeme 
alımları ve giderleri» maddesinden karşılanır.) 
«Makina, teçhizat alımları ve büyük mui'umları» maddesinden 
karşılanır. 

îşçi ücretleri : 
İşçi gündelikieriyio İş, Toplu İş közleşmesi, (İrev ve Lokavt kanun 
lan ve bunlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri gereğince yapıla
cak ödemeler, yardımları, Harcırah Kanunu gereğince, ödenecek yurt 
içi yoldukları, hakem ücreti ve fazla çalışma karşılıkları Sosyal Si
gortalar Kurumıma 'ödenecek prim ve kesenek karşılıkları, stajyer 
gündelikleri, 
(İşçi ücretleri) maddesinden karşılanır. 

23.320 Sanat modelleri saUnaluımaları ve dağıtılması : 
Sanayi Bakanlığı (A/2) cetvelinin 23.820 nci sanat modelleri satın-
alınması ve dağıtılması maddesindeki ödeneğin tamamı Türkiye 
Halk Bankasına verlilelbilıir. 

Adı geçen ibanka, verilen ödeneğin Sanayii Bakanlığının tesıbit ede
ceği esaslar ve Bakanlıkça verilecek talimat dairesinde küçük sa
natlarda kullanılan her çeşit avadanlığın küçük sanatlar iLe kü
çük sanatlar kooperaıüirt'ılicrıiaııiın ItıekâmıüMnü sağlıyacak ve bu koopera
tiflerde çalışanların vücuda getirecekleri mamullerin evsafını yük
seltecek fennî ve mekanik tezgâh ve cihazların satınalmmasım, yap
tırılmasını ambalajını, yollanmasını, kurulmasını ve bunların kul
lanılmasını öğretmek üzere açılacak kurslarda çalıştır]lacak müte
hassıslar ve ustalarla küçük sanayicilerin eğitimleri için yapılanı 
pilot bölge çalışmalarına diğer teşekkül ve Bakanlıklarla birlikte 
is)İrak veya. doğrudan doğraya Sanayi Bakanlığınca yürütülebil
mesi için gerekli öğretmenlerin mevzuata göre ödenebilecek ücret 
vs; yolluklariyle bu kursların temrin malzemesi ve her türlü kurs 
giderleri, bölg-esel mahiyette açılacak devamlı kurslara katılacak
la;' için yapılacak giderleri, küçük sanat kooperatiflerinin gelişti
rilmesi ve kökleştirilmesi maksadiyle yapılacak propaganda,, yayın 
ve lıer türlü incelemeler ile bu maksatla açılacak kursların her 
tü'dü masraflarını karşılamaya sarf öder. Alınan avadanlık, tez
gah ve cihazlardan bir kısimmı sanat öğretimi kurslarında muvaf
fak olanlara Sanayi Bakanlığınca teslbit edilecek bedelle dağıtmak; 
ve küçük sanat lampe rafitlerinin ve küçük sanat erbabının imalâ
tının tanıtılması, satış ve sürümlerinin tein inli suretiyle kalkınma
larına yardımcı olmak için memleket içi ve dışı pazarlama imkân
ları hazırlamak ve bu imkânları sağlıyacak memleket içi ve dışı 
sergiler açmak veya açılanlara, katılmak' için gerekli masraflarla 
bedeli bankadaki hesaba aktarılmak suretiyle, satılacak kurs ma
mullerinin ve kollanıl masına ihtiyaç kalmıyan eşyamın satışının 
gerektirdiği giderler de karşıl'anır. 
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Taşıt alımları : 
1. 'Taşıt ve taşıtlarla birlikte alımları mutat ekipman giderleriyle, 
şase halinde alman taşıtların kullanılabilir hale getirilmesinin ge
rektirdiği giderler ve 237 sayılı Taşıt Kanunu dışında satınalma-
cak taşıtlar ve bu taşıltlann montaj giderleri ve bunlara ilişkin 
diğer giderler hibe yolu ile iktisalbedilecek taşıtlar için ödenecek 
giderler, 
2. Maliye Bakanlığınca Amerika'dan ihtiyaç fazlasından kamu 
sektörü, ihtiyacı için sağlanacak makina, taşıt, malzeme ve teçhiza
tın iktisabı ile ilgili her türlü giderler, (Tamir, bakını, nakil, tah

mil, tahliye, teslim, depolama, muayene, ekspertiz, yedek parça gi
derleri dâhil), bölge ma-Mna parkları ve müşterek gayret makina 
parkları, ta'biî âfetler ve fevkalade haller ihtiyacı makina stoklaı-
nın teşkil ve tesisi ve yukarda açıklanan giderleri ile mezkûr va
sıta ve malzemelerinin yurt içlinde ve yurt dışında ve dağıtıldık
ları yerlerdeki kontrol, muayene ve ekspertiz giderleri (12.000 ne i 
bölüme giren personel giderleri hariç) ve diğer giderleri, 
8. Yatırım hizmetlerinde kullanılacak taşıtların büyük onarımları 
ile bunlara ilişkin giderler, 
(Taşıt alımları) maddelerinden ödenir, 

237 sayılı Kanuna (göre satıııailıinacak taşıtlar 

Aidat 

4 
20 

'Cinsi 

BAŞBAKANLIK 

"!)!fem.:i!s:yeî 

Ara/ji binek (4 kiLşilik) 
Pıick - Up (Şekir içi) 
Binek tenczzüıh ('Küçük tip) 
Otobüs (Kırk kişilik) 
Kaımyınn tam yükllü ağırlığı en az 
9 000 Kg. hık şasi kabin 

NV::TI1:> kııllanılacn.y'i 

4X4 MİT hizmetlerinde 
4X2 » » 
4X2 » » 
4X2 » » 

4X2 » » 

Adedi 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 

Cinsi Diferansiyel Kulla'nıİaca.ğ'1 ver 

1 Ara/i binek ((> kişilik) 4X4 'Hizmet için 
2 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmotleri için) 4X2 Müsteşarlık hizmetleri için 
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Adet 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 
Taşıtın cinsi Diferansiyel Kullanılacağı ver 

Arazi Piek - Up (3 kişilik) 4X4 Tapulama Müdürlüğü hizmetinde 
Veya 
Pidk - Up (Şehir dışı) 4X2 
Kaptıkaçtı (Şeshir dışı hizmetleri için) 4X2 (ren el Müdürlük hizmetinde 
Veya 
Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 4X2 

Adet 

10, Kamyon 

2 Aıribulâns 

1. .Kaptıkaçtı 

Cinsi 

ADALET BAKANLIĞI 

Diferansiyel (Kullanılacağı yer 

4X2 Ağrı, Afyon, .Bergama, Bingöl, Boidovin, Cürün, 
Osmaniye, lisptaartta, TunoeM ve Ünye Ceza evleri 
içim 10 adet kamyon alınması ve karasör yap
ıtın İması. 

4X2 Adlî Tıp Kurulu i'Jaşıkanlığı için (Şehir içi hiz
metleri için) 

4X2 (Şehir içi hizmetleri için) 
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;MÎLLÎ: SAVUNMA BAK AKLIĞI 

' K udlamlkıcağı yer 

M. >S. B. 
Kanı. Tug. K. 
Zîı. Eğt. Tüm.Tnk. Ok. K. 
Örfi İd. Uz. için Ankara Merkez. K. 
Dz. Ereğiti Böl^e K. 
MIL Ok. ve Eğt. Mnk. K. Yrd. 
Draıannıa K. Kurmay Bşk. 
1 ne i Ondu Eoj. Bşk. 
Güney Deniz Saha K. Kur .Bşik. 
2 nei. Ondu Loj. Bşk. 
-'] neü Ondu İJOJ. Bşk. 
K.K. Denetleme Krl. Hrl. Gr. LWk. 
1 nei 0; tiıı DenetLe'me Kurul Bşk. 
K. K. Deıııoltteıme Kurul Bşk. 
K. K. Denetleme Kurul İd. Grup Bşk'. 
Hv. Ik. Mrk. Gn. Md. Kayseri 
Top ve Füze Ok. öğretmen Kurul Bşk. 
Piyaldo Okulu Öğretuven Kurul B.şk. 
Hava Eğt. K. Mu. Adana 
15 nei Füze Üs. K. 
3 neü 1 f aıva K. Kıı r. Bşk. 
Hv. Il'arb Ok/K. 
Hv. İk. Mrk. Gn. Md. Eslkişehir 
Havp. Eğt. K. 
'•) neü Kor. Kur. Bşk. 
Dz. Har1!) Aıkad emişi K. 
MİT. Üyesi 
Grıkür. Hani) Tarihi Stır. Etüt ü . Bşk. 
Gülkane Askerî Tıp Akademisi 
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Cinsi 'Kullanılacağı yer 

Binek 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

Pikap Ü/4 ton 4X2 Şöf. Malı a 
Pikap 3/4 ton. 2X2 veya 2X4 
J e e p l / 4 t o n 4 X 4 
.Staition Wa;»'oıı f) - 7 kişilik 
Özel boru. kamyonu 
4 tonluk kamyon vinçli 
Arazi Piek - Tp (?> kişilik 4X4) 

2 sıralı 

M. S. B. As. Ad. T l D. Bşk. 
Hava İkmal Mnk. G-n. Md. Etimesgut 
4 ncü Ana Jet Üs. K. 
T) ne i Ana Jet Üs. K. 
G neı Ana Jet. Üs. K. 
7 nei Ana Jet. Üs. iv. 
Hv. Er. Eğt. Tuıg. K. 
ITlş. Ok. ve Eğt, Mrk. K. 
Piyade Okulu K. 
NATO POL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
NATO POL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
NATO [»OL Tesisleri işleten ANT Reisliği için 
Harita (în. Arüdürlıüğü haşmetleri için 

Vasıtanın cinsi 

Binek tenezzülı. 
Arazi hineık veya Piek - Up 
Binek tenezzülı 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

4X2 Bakanlık Arakamı için (Yenileme' 
4X4 Kaymakamlar için 
4X2 Burdur Valisi için 
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Adelfc Vasıtasının Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

Lı50 İBinelk teiiıezıtfülh .şasi (Küçük) 4X2 Mm niyet biznıetıkıde 
15 -Otobüs (36 - 40 kişilik) 4X2 » » 
.25 Piok - Up (Kehiı- dışı) 4X2 » » 

Ulaştırma sektörü 

45 Binek tcneflaiıih şasi (Küçük) 4X2 Trafik lw;nıetle rinde (Kontrol ara.hası olarak) 
5 Ambulans 4X2 » » 
•5 Piok - Up (Şdhir dışı) 4X2 » » 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
.Adet Çinisi Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

1 (86) veiya (41) kişilik otobüs 4X2 Peraonel için 

MİLLÎ EĞÜT4M BAKANLIĞI 

Adet Cinsi ve ebadı Diferansiyel Nerede kullanılacağı 

4 2 - 3 tonluk otobüs (Gezici kütüphane için) Kütüphane hizmetlerinde 
2 Pick - Up 4X2 İstanbul ve Ankara kütüpfhaneleri ikmal hiz

metlerinde 
6 Arazi Pick - Up 6 silindir 4X4 Teknik öğretim, Eğitim Araçları İl merkezleri 

başkanlıklarında 
2 Pick - Up (Şehir dışı) 4X2 İlköğretim Erzurum, ve ıSamsun Sağırlar okul

ları hizmetlerinde 
12 Arazi Pick - Up (3 .kişilik) 4X4 öğtfejtımjeın oMllta. îhtt̂ amiejtlieriirıidie"vteteöry«̂ baj .oknıl-

larmın daimî kontrollannda 
1 Ottotoüs (En av 40 kişilik) 4X2 Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü hizmetlerinde 
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Adet Cinsi ve ebadı Dir'eransiye Noi'iMİe kul 1 anılacağı 

4 Arazi Piek - II]) 

2 Piek - Up 

4 Arazi Piek - Up (-6 kişilik) 
1 Piek - Up (Şehir içi) 

1: ıKaımyon tanı yüklü ağırlığı 7/5 ton 
1 ıStation - Wagon tenezzüh şase 
4 Arazi kaptıkaçtı (Şethir dışı) 

1 Arazi Piek - Up 6 kişilik 
1 Kamyon tamyüklü ağırlığı en az 

3501/Kg. lık şase 'kalbin 
1. Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 

7 500 Kg. lık şase kalbin 
L Otobüs (40 kişilik) 

1. lOtobüs (40 kişilik) 
1. Kamyon 9 tonluk 
2 Arazi Piek - Up 
•1 Arazi kaptıkaçtı 
1 Otdbüs (m kişilik) 
1. Binek tenezzüh 
1 Piek - Up 

4 X 2 

4 X 4 

4X2 Kız teknik öğretim köy kadın gezici 'kurslarını 
(len et 1 e m e hizmet 1 erinde 
('Kız 'enstitüleri emrinde) 
Meslekî ve teknik yüksek öğretini okulları şe
hir içi hizmetlerinde 
Halk eğitimi hizmetlerinde 

4X2 iMektupla öğretim merkezinin ders mektupları-
ıiıı ve baskı işlerinde kullanılacak malzemelerin 
tasının ası hizmetlerinde 
(lüzel Sanatlar Genel Müdürlüğü hizmetlerinde 
.Bakanlık hizmetlerinde kullanılması 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ya
tırım hizmetlerinde kullanılmak için 
Eski Eserler ve Müzaler Genel Müdürlüğüne 

4X2 
4X4 

4X4 

4X2 Eski Eserler ve Muzaler Genel Müdürlüğüne 

4X2 
4X2 

4X2 
4X2 
4X4 
4X4 
4X2 
4X4 
4X2 

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
Karadeniz Teknik Üniversitesi kampusa rası 
ıhizmetlerinde kullanılmak üzere 
Erzurum Atatürk Üniversitesi hizmetlerinde 
»Erzurum Atatürk Üniversitesi hizmetlerinde 
Erzurum Atatürk Üniversitesi hizmetlerinde 
Erzurum Atatürk Üniversitesi hizmetlerinde 
Çukurova Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Çukurova Tıp Fakültesi hizmetlerinde 
Çukurova Tıp Fakültesi hizmetlerinde 

ı 
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TARIM BAKANLIĞI 

Adet 

23 
l'G 
4 

\w 
12 
10 
2 
4 

54 
19 
2 

Çinisi Diferaınstiyel Nerede ıkullajıılıaoağı 

Araızi PicSk - Up (3 kişilik) 4X4 
Picik - Up (Şehir dışı) 4X2 
Kamyon tam yüMü ağırlığı en az 
9 000 Kg. (Şasesi kaMn) 4X2 
Kamyon şasesi tam 'yüıkKi ağırlığı 
cin az 9 000 Kjg. (OtldMis imali için) 4X2 
Motosiklet (200 - 250 cc. ,lik) 
Pick - Up (Şehir dışı) 4X2 
Arazi Picik - Up (3 kişilik) 4X4 
Pick - Up (Şehir dışı) 4X2 
Arazi Picik - Up (3 kişilik) 4X4 
Arazıi Pick - Up (3 kişilik) 4X4 
Arazi Pick - Up (3 kişilik) 4X4 
Pick - Up (Şehir dışı) 4X2 

Tarım hizmetlerinde 

» » 
;» » 

Müc a < ie 1 e hizm elti erinde 
» » 

•Buğday pas hastalıkları araştırma projesi 
[Buğday paıs haisitahklan araştırma projesi 
Veıterin,eı* hizmetlerinde 
Hayvancılığı geliştirme projeleri hikmetlerinde 
Paımuik hizımejtlerinde 

Adet 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Cinsi Diferajnsıiiyel Nerede kullanıla»ağı 

2 PicJk - Up (Şehir dışı) 
15 Bisiklet (Erkek için) 

4X2 Meitoıoroloji hizmetlerinde 
» » 

r 
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TİCARET BAKANLIĞI 

Adet Taşıtın cinsi Diferansiyel Nerede ıkullanılacağı 

4 Panel şehir dışı hizmetler 4X2 Şehir dışı hizmetler ölçü ve tartı âlemlerinin 
Jconitmlu için bölge kuraluşlaırı enirine verilmek 
üzer>e 

1 9 000 Kg. lık Etalon kamyon (Şase ve 
kahin) tanı yük ağırlığı 4X2 Ağırlık kontrolları için 

1 fttahın ağırlık jeneratör ve yükleyici vinç —• Ağırlık kontrolları için 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

AdcL Taşıt cinsi Kullanacağı yer 

L İlinek tenezziih şa«e (4 X 2 i, 'Başkanlık Makamı arabası (yenileme) 
2-'5, Arazi binek (4 kişilik) veya. Kaptı kaçtı (4 X 4ı Bölge çalışına müdürlükleri hizmet-

(Şehir içi veya şehir dışı hizmetleri, için) (-!• X 2) lerinde 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ ıBAKANLIĞI 

Adlejt 'Tıaşıtaın crimai I>ifeııaın3İye:J Nerede 'kullanılacağı' 

t (Binek tenezzüh şase 4X2 Bakanlık makam arabası (Yenileme) 
4 Panel, şehir dışı hizmetler 4X2 Şdhir duşı hizmetler ölçü ve tartı aletlerinin 

ikontrolu için bölge kuruluşları emrine veril
mek üzere 

1 9 (XX) Kg. lık etalon kamyon- (Şase 
ve kalbin) tam yük ağırlığı 4X2 Ağırlık kontrolları için 

fi. Etalon ağırlık jeneratör ve yükleyici 
vinç? 4X2 Ağırlık kontrolları için 



_ R/38 — 

ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

Adet Taşıtım çinisi Diferansiyel Nerede 'kullanılarağı 

1 Ötaıtion - Wagıon tenezzüh şase 
5 Arazi bin ok (4 kişilik) 
2 Aram Pick - Up (3 kişilik) 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Adet, Nakit vasıta cinsi Diferansiyel Hangi hizmetlerde kullanılacağı 

1 Arazi Pick - Up 4X4 .Belediyelerin fen ve imar görevlerine yardınt 
edecek ekipler ile harita kontrol ekipleri irin 

KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 
TOPRAK VE *®KÂN İŞLERİ GENEL MttfDÜRLÜĞÜ 

Adıcüt, Taşıtın çinisi DifeıranusfiyiGİ Nerede kul lanı lacağı 

12 Arazi Pick - Up (l> kişilik) 4 X 4 Mera taJhdit ve tahsis projesi uygulamala r ında 
kıılla-nılmak üzere 

4 X 2 (Jenei idare hizmetlerinde 
4 X 4 Maden Dairesi lîaşıkaınhğı için 
4 X 4 Maden Daireisi Başlkaiiıhğı için 

http://'kulla.nilma.-k
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KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI 

Ajdjoıt, Taş ı t ın oiııitfi Dii'erıanKliyeil Xerede kullanılacağı 

20 Piek - IJp (.Şehir dışı) 4X2 YiSHİ Genel Müdürlüğü ulaştırma hizmetlerinde 
8 ArıaKİ kaptaıkaıçtı (Selidir Uışı) 4X4 [Y.S10 Genel Müdürlüğü ulaştırma hizmetlerinde 

Mi (Kamyon tasni yüklü ağırlığı en az 
.')"501 K»1. şasi kalbin 4X2 |V:SK Genel Müdürlüğü ulaştırma hikmetlerinde 

2f> Arazi Piek - lTp (:> kişilik) 4X4 <Y;SE Genel Müdürlüğü ulaştırma hizmetlerinde 
:> Otobüs en az (M kişilik) 4X2 jY'Sı'K Genel Müdürlüğü ulaştırma hizmetlerinde 

..')>") Arazi Piek - Up (o kişilik) 4X2 Topraksıı etüt, plân ve proje hizmetlerinde 
20 Arazi Piek - Up (Şehir dışı) 4X2 Top raksa etüt, plân ve proje hizmetlerinde 
5 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 4X4 Topraksıı etüt, plân ve proje hizmetlerinde 

20 Arazi binek (4 kişilik) 4X4 Topraksıı etüt, plân ve proje hizmetlerinde 
2 Arazi Piek - IT-p ((> kişilik) 4X4 ivöy Araş. ve Geliştirme Gn. Md. kooperatifçi

lik hizmetlerimle 
1 Binek tenezzüh 4X2 Köy Araş. ve Geliştirme Gn. Md. kooperatifçi

lik hizmetlerinde 
.'5 Arazi Piek - Up ((i kişilik 4X4 Köy Araş. ve Geliştirme Gn. Md. araştırma lâ-

boratıuvarı ve eğitim hizmetlerinde 

aENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 

Adet Ckm ve «batdı nifejııanstiye'l Nıeıfeıdte kullıkini'lıaoağı 

1 Arazi Pie'k - IT.p (İ'Tç kişilik) 4X4 Boş Ziaımıaınılı&ri Değenienıdimne Genel Müdürlüğü 
şehir dışı 'kamp hizmetlerinde 

1 Arazi Pie'k - Up (l'İç kişilik) 4X4 İzcilik Genel Müdürlüğü kamp hizmetlerinde 
1 Arazi Piek - Up (Üç kişilik) 4X4 föğit&rn Genel Müdürlüğü hizmeti erimle 



SAĞLIK VE 

Adet Clinısd 

10 Arazi ambulans 
14 Arazi binek 
11 Arazi binek (6 kişilik) 
1 Küçük motosiklet (60-100 cc lük) 
4 Arazi İlinek (6 kişilik) 
0 Arazi Pick - Up 
4 Pick - Up (Şehir içi) 
4 Pick - Up (Şehir dışı) 
2 Arazi Pick - Up )6 kişilik) 
1 Piök - Up (Şehir içi) 
1 Kaptıkaçtı (Şehir içi hizmetleri için) 

3 Otobüs (tt6 kişilik) 

8 KamyOtu - Kamyonet (Özel 'hizmet için) 
8 Arazi binek (6 kişilik) 

i60 Arazi binek i(4 kişilik) 

2 Kaptıkaçtı (Şehir içi) 
4 Arazi binek (6 kişilik) 
1 Otobüs (40 kişilik) 
3 Kapıtıkaçtı (Şehir içi) 

R/40 — 

YARDIM BAKANLIĞI 

Nerede kullanılacağı 

4X4 Yataklı tedavi kurumlan hizmetlerinde 
4X4 Yataklı tedavi kurumlan ihizmetlerm.de 
4X4 Bulaşıcı hastalıklarla savaş hizmetlerinde 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş 'hizmetlerinde 
4X4 BCG Kampanyası hizmetlerinde 
4X4 BCG Kampanyası hizmetlerinde 
4X2 Göğüs hastan el eri bizmetlerinde 
4X2 Vereni Savaş dispanserleri hizmetlerinde 
4X2 Sosyal hizmetler akademisi, hizmetlerinde 
4X2 Ankara Kebabı 1 itasyon Merkezi hizmetlerinde 
4X2 İstanbul - Bakırköy Kreş ve Gündüz Bak. Evi 

hizmetlerinde 
4X2 Sosyal İliz. Ak. ve Kreş Gündüz Bakım evleri 

hizmetlerinde 
4X2 1 atm ve 5 bölı^e depolan hizmetti erinde 
4X2 7 bölı^e depo, atelye ve tamirhaaıe hizmetlerinde 
4X4 Sağlık ocaklarının eksik olan taşıtlarının ik

mali için 
4X2 Sağlık ko 1 ej ve okul! arı hizmeti erinde 
4X4 Sağ. eğitimi ve tıbbi ist. hizmetlerinde 
4X2 Kof ilk Saydam Enstitüsü hizmetlerinde 
4X2 Refik Saydam Enstitüsü hizmetlerinde 

http://ihizmetlerm.de
http://ihizmetler
http://ihizmetlerm.de


237 sayılı Kanun gereğince satın&lınacak 
(taşıtlar (*) 
Adet Cinsi 

Binek tenezzüh şasi 4 X 2 

— R/41 — 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

240 sayılı Kanun gereğince yenileri ile tdeğiş-
tirüeibüecek taşıtlar (*) 
«Adet Cinsi 

]2 Binek tenezzüh şasi 4 X 2 

Dış tenisi]cilikler hizmetlerinde kullanılmak üzere 
Beyanı : Beyanı 

Brüksel Büyükelçiliği 
Kopenhag Büyükelçiliği 
Pekin Büyükelçiliği 
Kinhasa Büyükelçiliği 
Abidjan Büyükelçiliği 
Manila Büyükelçiliği 
Bogota Büyükelçiliği 

(Yeni açılacak) 
(Yeni açılacak) 
(Yeni açılacak) 
(Yeni açılacak) 
•(Yeni açılacak) 

Adis - Ababa Büyükelçiliği 
Buanos - Aires Büyükelçiliği 
d[elsinki Büyükelçiliği 
Kahire Büyükelçiliği 
îlva ııberra Büyükelçiliği 
Nairobi Büyükelçiliği 
1 *rag Büyükelelliği 
(Sofya Büyükelçiliği 
Şili Büyükelçiliği 
Varşova Büyükelçiliği 
Vaşington Büyükelçiliği 

Adet Ginai 

4 B'iındk tıentezdih sıa.se 4X2 Tıalınam BüyüÜoelçd'Uiğn 

Beyanı 

Adet Cinsi 

5 Bisiklet ((Erkek için) 
5 Motosiklet 

Beyanı 

Dış temsilcilikler dağıtım hizmetlerinde kulla
nılmak üzere 

2.')7 sayılı Taşıt Kanununun hükümleri gereğince dış temsilciliklerde ekonomik ömrünü dolduran taşıtlardan devamlı hizmetler için «'Merkezde 
Devlet protokol hizmetlerinde kullanılacak taşıtlar.» 

(*) Önceden önc/ör'ûlmiycn oluğanüstü hallerde, i aş d sayısı aynı kalmak ve Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak suretiyle saünalınacak ve 
değiştirilecek taşıt cetvellerin deki temsilcilik isimleri arasında ve değiştirilebilecek taşıtlar cetvelindeki temsilcilik isimlerinde değişiklik yapmaya ve 
yeni açılacak temsilcilikler için taşıt satınalmaya Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. 



— R/42 — 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - SERMAYE TEŞKİLİ 

BÖLÜM : 32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Taşı mm az malların: 
1. Kamulaştırılması, 
Arazi, ansa, 'bina, fabrika, depo, çiftlik, gemi ve benzeri taşınmaz 
malları n satmalım naşı, 
Üzerinde Mddenli Kanun ile diğer hükümlere göre aynî haklar tesisi 
için ödenecek bedeller, 

2. Kamulaştırma, satmalına, aynî hak tesisi işkillilerine ilişkin 
(giderler, 

Bu > arada icra., talikim, tescil, tezyidi bedel dâvaları do bayisiyi e 
ödenecek mlkta.rila.rla restim, hare, masraf ve sözleşmeli avukatı olma 
yan genel ve katma bütçeli idarelerin avukat ücretleri ve geçici işga
lin gerektirdiği giderlerle hasanı ağrıyan mahsul tazminatı ve han
lara ilişkin diğer gMerler, 

3. Hu işlerde kullanılacak taşınır ve taşm'maz inalların kullanıl
masının zorunlu kılldığı giderler, 
4. işçi gündelikleri ile İş Kanunu ve mevzuatı gereğince yapılacak 
öd*e meler, 
32.100 - 32.900 ncü maddelerden ödenir. 

Dış 'memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar : 

Dış memleketlerde yaptırılacak bina ve onarımların yurt içi ve yurt 
ıdışı ihalesi ile yurt içi ve yurt dışından satınalınacak her türlü 
malzeme, gereç ve nakliye üçin 2490 sayılı Kanunun uygulanamadığı 
hallerde Dışişleri Hakanhğmuı teklifi ve "Maliye Bakanlığının mu
vafakati üzerine Bakanlar Kuralımdan alınacak karar dairesinde 
ihale ve mubayaa işlemleri yapılabilir. 

I I - T R A N S F E R L E R 

B Ö L Ü M : 3 3 . 0 0 0 I K T I S A D I T R A N S F E R L E R 

KMSİM : I K T I S A D I DKY^LKT T E Ş K K K P L L K R L \TH B E N Z E R Î 
MÜRKSEISKLUUH İKTİSADİ T I Y A N S E B P E E R 

Kaynak açığını karşılamak üz'ere T. C. Devlet Demiryalları İşlet
mesine, borç] anım a gücünü yitirmiş belediyelerin programlanan 
yatırımlarını gerçekleştirmek ve oîld sayılı Kanıma göre tesis 
edilen belediyeler fonundan karşılanamıyan tahsisler için iller Ban
kasına yapılacak yarUımlar 33.111 ve 33.113 ncü maddelerden 
ödenir. 

BÖLÜM : 34.000 MALÎ TRANSFERLER 

İl plânları için. öngörülen projelerin desteklenmesi amaç iyi e, il özel 
idarelerine yapılacak' yardımlar : 
İl plânları çerçevesinde öngörülen projeleri millî kalkınma p.itnrılnrı 
hedefleri yöneliminde hızlandırmak ve gerçekleştirmek aımaeiy./e 
il özel id a rel erine yapılacak yardımlar Devlet Planlama Teşkilâtı 
34.110 ncıı maddesinden ödınıir. 
Yardımı şekli ve dağılım usulü Devlet Plânlama Teşkilâtınca tesbit 
olunur. 

Yas meyva ve sebze ihracat giderleriyle zarar karşılığı : 
Yaş meyva, ve sebze ihraeeden ihracatçı kooperatif ve firmaların 
zarar ihtimali karşısında ihracattan çekinmeleri halinde Ticaret 
Bakanlığının teşviki ile dış memleketlere İGrDMF/nin kontrolü 
altında yapılacak ihracattan mütevellit zararların karşılanması ve 
fıkracın gerektirdiği ve zorunlu kıldığı bir kısım masrafların öden
mesi, Maliye ve Ticaret bakanlıklariyle İGBME tarafımdan müşte
reken kararlaştırılarak 34.273 ncü maddeden ödenir. 

Mahallî idarelere yardım : 
Köy sınırları içindeki projeye müstenit köy teşebbüslerini teşvik etmek 
üzere il özel idarelerine yaridım : 

http://mlkta.rla.rl


Bu yarldılm : 
L l'ktîsa'den geri kalmış bölgelerdeki köylerin toplumsal kalkm-
masıyle ilgili faaliyetlere, 
2. Tamamlanımak üzere olan sosyal ve ekonomik hizmetlere önce
lik tanınmak kaydiyle yapılır. Sarf usulleri Köy İşleri, Maliye ve 
İçişleri bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından müşte
reken tesbit edilecek esaslara göre düzenlenir. Ve Köy İşleri Ba
kanlığı /bütçesinin 34.351 nci maddesinden ödenir. 

KESİM : İKRAZLAR VE AVANSLAR 

iktisadi Devlet TeşdkküJilieri ve benzeri müesseselere yapılacak ikraz : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yatırımları 
için, ileride artırılacak sermayelerine malhsuibedilmek kaydiyle, 
Maliye Bakanlığınca t esi bit edilecek esaslara göre yapılacak ikrahlar 
34.552 - 34.553 ncü maddelerden ödenir. 

Yardım ve ödünç verme : 
Dışişleri Bakanlığınca. ecnebi memleketlerde nıusdar duruma düş
tükleri salbit olup da yurda dönmeleri gerekeceklerden iade edebi
leceklere memlekete dönüşlerinde geri almmaik üzere, iade edemi-
yecek 'durumda oldukları görülenlere memlekete .dönüş ve yolda 
yiyecek masrafları için verilen ödünç paralar, (IBU paralar borçlu
ların yurda dönüşlerinde ilgili muhasiplikçe takip ve tahsil edilir. 
Muhtaç ve fakir oldukları tahkikat neticesi salbit olanların borçları 
Muhasobei Umumîye Kanununun 133 ncü maddasi bükümleri da;ire
isinde terkin olunabilir.) 

Memleketimizi tanıtıma mabsadUyle yetkili makamlarca dış memle
ketlere geçici olarak gönderilenlerden nıusdar durumda oldukları 
anlaşılanların ani ve ciddî müdahaleyi icaibettiren tedavi ve cenaze 
gidenleri, muhtaç vaziyetteki vatandaşlarla işçilerin haklarını vika
ye için yapılacak hukukî ve teknik istişare avukat ücretleri ile, 

bulundukları memleketteki siyasi, içtimai şartlar dahilinde muhtaç 
duruma düşen Türiklere Dışişleri Bakanlığının talimatına tevfikan 
yapılacak her türlü iaşe, ibate, giyim eşyası ve tedavi masrafları, 
Dışişleri Bakanlığı bütçesinin (Yardım ve ödünç ve irme) maddesin
den ödenir. 

Muhtaç ve musdar durumda oklukları teshit olunanların tedavi v« 
cenaze giderleri de gerekli takibat icrasından Sonra ancak mezkûr 
133 ncü madde hükümleri dairesinde terisin olunabilir. 
Ödünç olarak verilen paralar tahsil zamanındaki resmî döviz kuru. 
üzerinden tahsil edilir. 

Dünya gıda programımdan 'sağlanan gıda yardımı karşılığı olarak uygu
lama fonu : 

«34.(520 nci maddeden fonun bankadaki hesabına ödenen meblâğdan 
program esaslarına göre evleviyetle yetiştirme yurtları ve beslenme 
depolan ile yatılı okullar yapımına, harcanmak üzere verilecek 
miktarları Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde açılacak özel madde
lere ödenek kaydetmeye:» 
Bu maddeye konulan ödenek miktarlarından fazla gelen gıda yar
dımlı karşılıklarının 15.000 nci bölümünü yiyecek' alımı ve giderleri 
maddelerinden bu maddeye aktarmaya, 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MERKEZ BANKASI NEZDİNDE AÇILACAK SELEKTİF 
KREDİ FONU 

Kalkınma Plânı ve yıllık programlara, uygun olarak kredilerin yön
lendirilmesi maksadıyle öngörülen ihracat, sanayi, küçük esnaf, 
tarım, ve maden sektörlerine verilecek krediler için faiz farkları 
34.693 ncü maddeye konulan ödenekten karşılanır. 



— İt/ 4* 

BÖLÜM : 35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

KESİM : EMEKLİ AYLIKLARI YE DİĞER BENZERİ 
ÖDEMELER 

1101 sayılı Kanunun geçidi 5 nei madidesi gereğtince yapılacak: öde 
meler de 35.280 nci maddeden ödenir. 
5434 »sayılı Kamumu 14 ııcü maddesinin (f) fıkrası ile diğer mad
delerine istinaden Emekli Sandığına defaten ödeııımesi g'erekeıı 
% 1 1er ve diğer ödemelerin taksite bağdanımıg olması 'dolayıısıyle 
ödenecek gecikme faizleri 35.210, 35:220, 35.230 ve 35.280 nei mad-
d e I erden öd enir. 
KESİM : DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK 

YE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE] YARDIMLAR 

Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar : 
Oniversitelerce yapılacak yardımlar tesibit edilecek esaslar daire
sinde fakülte yönetim kurullarınca ödenir. 

Talebelere yemek yardımı : 
Üniversitelerce talebeye ucuz yemek verilmesini temiuen yapılacak 
yardımlar mediko sosyal merkezi veya merkezî bir üniversite örgü
tü vasıtasiyle veya ö'zel yönctıue İlkleri gereğince ödenir. 

Meımurlarm öğle yemeğine yardım : 

IÎ57 vs aydı Deflet .Memurları Kanununun 212 nci maddesinde sözü 
göçen yönetmoiiik hazırlanıp bilfiil uygula.ması sağlanıncaya kadar 
l!)71 ma.lî yılına kadar uygulandığı üzere Devlet memurlarının öğle 
yemeği, için yapılacak bu yardım ilgili ba.kanlrk ve teşkilatın yardım 
sandık veya. derneğine veya sendika, yardımlaşma sandıklarına 
ödenir. Mamurlara nakden verilmez. 

....>-.. > « - < 

BÖLÜM : 36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

KESİM : İÇ DEVLET BORÇLARI, DIŞ DEVLET BORÇLARI 

İç Devlet borçlan ve dış Devlet borçları, borcun doğuş yılına ba
kılmaksızın cari yıl bütçesinden ödenir. 

Tasarruf bonoları her türlü giderleri : 
Tasarruf bonolarının icabettirdiği fazla çalışma ücreti de L)27 sa
yılı Kanun hükümleni ve ilgili yönetmeliği dâhilinde ,'>(). 150 nci 
maidîdeden ödenir. 

KESİM : İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 

Hizmetin il'a edildiği yıl bütçesinin ilgili tertibinde ödenek artığ1 

bulunmaması seibe'biyle kendi tertibinden veya (Gecen yıllar borç
ları) tertibinden öd'eıiemiyen ilâma bağlı karşılıksız borçlar ve büt
çede tertibi bulunmıyan ilâma bağlı borçlar ile özel kanunları gere. 
ğince sulh yolu ile alacaklısına ö-denı'nıesıine karar verilen istihkaklar 
36.400 - 86.41)9 ucu maddelerden ödenir. 

KKSİM - FAİZ, ACYO 

Faiz, acyo, para farkları dolayısiylo ödenecek giderlerle, Hazine 
cari hesaplarının faiz ve muamele vergileri, Hazine muameleleri 
için muhtelif kanunların verdiği yetkilere dayaınlaralk .çıkartılacak 
'bonoların faiz, ko'misyon, Gider Yergisi ve diğer giderler ile bir 
kısım ithalâttan alınan Hazine hisselerinin tahsil giderleri olarak 
oU.eue.eek acyolar; (Faiz, acyo) maddelerinden ödenir. 

. - < . . . • 
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