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1. — GEÇEN 1 
Tarım Bakanı Turan Şahin; Oüney bölge

mizde soğukların sebepoiduğu zarar lar ve alı
nan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Tabiî Üye Vehbi Krsü; Millet Meclisinin 
28 Ocak 1964 tarihli Birleşimde bir parlâmen
to üyesi taraf ından yapılan konuşmalara dair 
beyanat ta bulundu.. 

Başkan; 28 Ocak lî)64 tarihli Danışına Ku
rulu toplantısında; 

1. Üye sayıları değişen Sosyal işler ile Ba
yındırl ık ve id aştı rina komisyonlarının konten
jan hesapları yapılarak yeniden teşkilleri; 

2. Siyasi gruplar ın komisyonlarda temsili 
oranında değişiklik olanların müracaatlarında 
yeniden seçim yapılması; 

3. Yoklamalarda, bulunmıyan üyelerin ad
lar ının tu tanak özetinde neşri ve 

4. 1964 bütçe kanun tasarısı görüşmelerine 
1 Şubat 1964 Cumartesi günü saat 10.30 da baş
lanmasının kararlaştır ı ldığını birdi rd i. 

Harç la r kanunu tasarısının, havale edildiği 
komisyonlardan 3 üyenin iştiraki ile kurulacak 
bir seçici komisyonda görüşülmesine dair Mali
ye Bakanı I^erid Melen'in önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

Sosyal sigortalar kanunu tasarısının Millî 
Savunma Bayındırl ık ve Claştırma, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe komisyonlarından üçer üyenin 
iştirakiyle kurulacak bir seçici komisyonda gö
rüşülmesine dair Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanı Celâl Krluğ 'un önergesi okundu ve kabul 
edildi. 

Trabzon Üyesi Şevket Buladoğlu'na izin ve 
rilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu 
ve izin kabul olundu. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
reti cetvelde değişiklik yapılımda hakkındaki 
kanun tasarısı ikinci defa. açık oya sunuldu ve 
Cumhuriyet Senatosunca, tasarının kanunlaş
ması kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden, Sadi 
Koçaş'm, üyelerin devam durumlar ına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığından sözlü so
rusuna, İdareci Üye Kelimi Alpaslan cevap ver

di. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 

Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sayılı 'Ma
liye Bakanlığı Kuru luş ve Oörovleri hakkında
ki Kanunda değişiklik yapılmasına, ve bu ka-

PANAK OZETI 

nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
' tasarısı {>-ürüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, 

tasarının kanunlaşması kabul olundu. 
| Devlet Su İşleri Çene! Müdürlüğü 1963 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvei-
; d*1 değişildik yapılması hakkındaki k;ınıın fa-
! sa,rısı görüşüldü ve Cumhuriyet Senatosunca, 

tasarının kanunlaşması kabul edildi 
: 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı celvollcrde 

değişiklik' yapılmasına dair kanun tasarısı gö
rüşüldü ve Cumhuriyet. Senatosunca, tasarının 
kanunlaşması kabul olundu. 
İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Bülçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) işaretli celvelde değişiklik yapıb 

! ması hakkiiıdaki kanun tasarısı sürüşüldü ve 
Cumhuriyet Senatosunca, tasarının kanımlaş-

: . ması kabul edildi.. 
Dilekçe Karma Komisyonu Oenel Kurulu

nun. I . 7 . 1963 tarihii ilai'talık Karar Cet volin-
' don neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan (i . (! . 

1963 tarih ve 3!)! numaralı Kararma karşı 
Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
S . I 1 . 1963 larih, esas 232 ve 2S3 numaralı Ka
rarı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu sü
rüşüldü ve reddolundu. 

Dilekçe Karma Komisyonu Cenel Kurulunun 
18.7.1963 tarihli Haftalık karar Cc\ velinde neş
redilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20.(i. 1963 tariki 

; ve 577 numaralı Karara karşı Yüksek İlâ-
i kim Un* Kurulunun ittihaz eylediği S. 11.1963 

tarih, esas 234 \ e 2 8 ö numaralı Kararı ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu »'örüşüldü ve ko
misyona.. iadesi kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatoı'.u İstanbul Üyesi Borç 
Turan ' ın , yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet" Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu rnparunun sörüşü'mosi, komisyon bu 
birleşimde hazır bulunmadığından gelecek bir
leşime bırakıldı. 

1961- yılı Bütçe Kanunu tasarısını s,!!'üşm< k 
için 1 Şubat 196-1 Cumartesi yünü saat 10.30 
da, toplanılmak üzere 'birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Yozgat 

Jhsdiı fftnnit Tû.jrc! .Ycşr/. (Uvlvnlas 
Kâtip 

Kırklareli 
. l /nar/ Nıvi .1 n 
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2 — GELEN KAĞITLAR 

Teklif ; bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
1. --1- Bir kısım, suçluların cezalarının demişti- Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

rilmesi ve azaltılması hakkındaki kanun tekli- Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
finin Millet Meclisince reddedilen metni (Al. (M. Meclisi 1/42, O. Senatosu 1/387) ('S. Sa-
Meclisi 2/000, C. Senatosu 2/121) (Anayasa ve VISL : 392) | Dağıtma tarihi : 31 . 1 . 1964-1 

" ' ' / I 5. —- Petrol Dairesi Başkanlığının 1960 Bül-
i\<!l)orl<t.r ! . . , • ' 

. , , ,-v . . , ,w.,, ,, . ' ee vılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
2. ~ - I-4anbu! Üniversitesi 1900 vılı kesin- ' ,'. . , , , , • ,, 

. , . . , . . . . ' . , , , • Meclisince kabul olunan metni ve ( umhurıvet 
hesap kamın lasarısmın Millet AlccMsınce kabul ' 

. . ; Senatosu Bııtce ve Plan Konıısvonu i'aporıı 
o iman met m ve ( umhurıvet Senatosu Bııtce- ve . ' ' 
. . . . ,, . ' . , , , . .. . „ ; . M ) : (AL Meclisi 1/127, C. Senatosu 1/33S) (S. Sa-
Plaıı Komisyonu raporu (M. Meclisi .>/;•>:)2,- \ m - < 4 -ı • o, , „ , / . , , 
. . ,., , ,„_ , , w,^ ' v ı s ı : 393 Dağıtma tar ihi : 31 . 1 . 1964 
i /163 ; C. Senatosu !/33;>) (S. Sayısı : 390) j ' ' *' ' 
| Dağıtma, tarih/ı : 31 . 1 . 49611 ' 6. —- Türkiye ile Avrupa kkonomik toplulu-

3.. — B:ulen Terbiyesi (Şenel Al üdür lüğünün ğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma ve 
1959 bütçe yılı kesinhesap kanun tasarısının i eklerinin onaylanmasının uy^un bulunduğuna 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cıımlıu- i dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
riyet Senatosu Bütçe ve Plân. Komisyonu raporu -o lunan metni ve ("umlıııriyet Senatosu (Jeçiei 
(Al. Meclisi 1/11 S. C. Senatosu 1/330) (S. Sn- Komisyon raporu (M. Meclisi .1/559, C. Sema
visi 391) | Dağıtım», tarihi : 3 i . ! . iî)64| ' tosu 1/345) (S. Sayısı : 396) | Dağıtma tar ihi : 

4, - - Devlot Su İsleri (ierıel Mü lüHüğü 1959 31 . 1 . 19641 

3 — YOKLAMA 

34 ne 
rir vokl. 

4. -

ü Birleşime katılmıyan üyeleri jjjöste 
una. tu tanağ ı : 
Sabahatt in Adalı (Hatay) 
Şevket Akyürek (İstanbul) 
Rahmi Arıkan (Bolu) 
('). DÛ1 l'i Bozca 11 (İzmir) 
Şevket Buladoğlu (Trabzon) 
Nedim kvliya (Maraş) 
Vasfı Çe r l e r (Trfa) 
Mehmet ilkuçan (Antalya) 
l'jiıis kaır-'u (İzmir) 

- Zeki Kumrulıı (Ordu) 
- Talât Oran (Bilecik) 

Hüsevin Olan (Burdur ) 

13. — İli Tat Öçten (Sivas) 
14. — Ilitat Öztürkçine (İstanbul) 
15. — Iîalit Sarıkaya (Çanakkale) 
16. — Oavsi Vça^ök (kskişehir) 
1,7. -— Sırrı Pzıınhasanoğiu (Bolu) 
İS. — Veysi Yardımcı (Ağrı) 
19. — Nüvit Yetkin (Malatya) 

Yukarıda, adları yazılı (19) Sayın Üye 1 
Şubat 1964 Cumartesi <>-iini'r bütçe müzakere
sinde. (!eıu4 Kurulda yapılan yoklamada bu
lunmadıkları tesbit edilmiştir. 

Divan Kât ibi 
Ahmet Çokemoglu 

)ivan kâ t ib i 
Maeit Zeren 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saat i : 10,30 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoglu (Sivas) 

BAŞKAN — .Birleşimi aeiyora.ni. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşnı lere başlıyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 196i ipli. bilire- kanunu tasarısı re Kar
ma Bilice Komisyonu, raporu (M. Meclisi 1/57H, 
f. Senatosu 1/370) (S. Sayısı- : 336) (1) 

BAŞKAN — Bütçe müzakereleri programın
da bir değişiklik yapılması hususunda Telce! Ba
kanının bir takr i r i vardır, okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bakanlığımız bütçesinin Senatoda (i . 2 . İİMİ4 

günü miiazkere edileceği öğrenilmiştir! 
Bge tü tün piyasasının açılışı da bu tar ihe isa

bet e tmektedir . Halbuki , piyasanı um açılışında 
ve takibeden birkaç gün içerisinde benim. Te
kel (Jenel Müdür lüğü elemanlarının Kgede bu
lunması zaruri o lduğundan, imkân bulunduğu 
takd i rde Bakanlığımız bütçesiyle İçişleri Bakan
lığı bütçesinin müzakere edileceği günün (içişle
ri 'Bakanının ınuval'atı al ınmıştır) yer değiştiri l
mesine müsaadelerini arz ederim. 

(Tiimrük ve Tekel Bakanı 
iv a ys eri Milletvekili 

Mehmet Yüceler 
BAŞKAN" — Bu değişikliği oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(lündeıııe geçiyoruz. (Gündemimizin birinci 
maddesi 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma, Bütçe Komisyonu raporudur . 

(1) 336 S. Sayılı basına yazı tutanağın so
nunda dır. 

İlk sözü Sayın Maliye Bakanına veriyorum. 
Buyurun efendim. 

MALİYB B A K A M FHRİI) M BBBX Sa
yın Başkan, sayın senato üyeleri, 

lf)(>4 malî yılı (lenel ve Katma Bütçe tasa
rıları ile Millî Bütçe tahmin raporu Bütçe Kar
ma. Komisyonu taraf ından te tkik ve kabul oluna
rak Yüksek Heyetinize gelmiş bulunmaktadı r . 

Programda, da ifadesini bulduğu üzere Hü
kümetiniz memleketimizin iktisadi ve malî me
selelerinin (-özüm yolunu Büyük Meclisçe kabul 
buyurulan kalkınma, plânının her alanda, bü
tün gerekleriyle ve tanı olarak uygulanmasında 
görmektedir . Bu itibarla huzurunuza getiril
miş olan bütçe her şeyden önce Beş Yıllık Kal
kınma Plânı ve onun 19H4 programı ilkelerine 
ve esaslarına, uygun olarak hazırlanmış bir büt
çedir. 

Sayın üyeler ; 
Devletlerin sosyal ve ekonomik alanlarda 

yüklendikler i vecibelerin ağırlaşması bütçe gi
derlerinin millî gelir içindeki paylarının artması 
sonucunu vermektedir . 'Başka bir ifade ile her 
yıl millî gelirden daha büyük bir kısmı Devlet
çe a l ınarak bütçe kanalı ile Devletin .yüklendiği 
sosyal ve ekonomik görevlerin yerine getirilmesi 
için harcanmaktad ı r . Bu yabancı ülkelerde ol
duğu gibi bizde de böyledir. Bütçe giderlerimi
zin plân ve program esaslarına uygun olarak 
kalkınma, hedeflerine ve sosyal gayelere yönel
miş olması gerçeği karşıs ında bu artışı memnun
lukla. karşı lamak icabeder. 

4 — 
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C. Senatosu B : 
Memnunluk veren diğer bir husus, rakam la-

rımızdaki bu artışın istikrar içinde başarı]abilmiş 
olmasıdır. Kalkınmanın nasıl istikrar' ieinde 
başarılabileceği gerçeğine inanmakta isek, bütçe
lerimizin de ekonominin dengesini bozmıyacak, 
aksine birer istikrar unsuru olacak cihazlar ha
linde hazırlanmasını presip haline getirmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın üyeler; 
Türk ekonomisine girmeden önce Dünya eko

nomisine de kısaca temas edeceğim. İktisadi ve 
siyasi bağlarla bağlı buluduğumuz Batı memle
ketleri ile aramızdaki sıkı ve devamlı münase
betler bizi bu ülkelerin siyasi olduğu kadar ik
tisadi faaliyetlerini de çok yakından ve büyük 
bir ilgi ile ta.kJbetm.eye zorunlu kılmaktadır. 

Bu zaruret göz önünde bulundurularak bu 
yılki gerekçemizde Dünya ekonomisi hakkında 
mümkün mertebe geniş malûmat verilmesine ça
lışılmıştır. Kıymetli vaktinizi almamak için bu
rada 1963 yılı fiilî ve 1964 yılı tahminî olaral* 
Dünya iktisadi faaliyetlerinin, ana çizgileri iti
bariyle ve birkaç cümle halinde bir hulâsası m 
vermeye çalışacağım. 

Batı Dünyasında ekonomik faaliyetler 1963 
yılında da gelişmeye devam etmiştir. Bir taraf
tan geniş Hükümet harcamaları bu faaliyetleri 
sürekli şekilde beslerken diğer taraftan gitikçe 
genişliyen özel tüketim harcamaları mal ve hiz
met endüstrilerinde önemli ilerlemelerin kaydo
lun m asm a yol a çim ıştır. 

Batı Dünyasnm iktisadi faaliyetlerinde mü
şahede olunan bu canlılığın önümüzdeki yıllar
da. da devam edeceği anlaşılmaktadır. Siyasi 
durum ne olursa olsun Avrupadaki iktisadi kal
kınmanın daha birkaç yıl aynı tempo ile devam 
edeceği hususunda her hangi bir şüphe yoktur. 
Birleşik Amerika'ya gelince, vergi indirimleri
ni de hedef tutan yeni vergi reformu esasen 
önemli bir kuvvet kazanmış olan bu memleket 
ekonomisinin önümüzdeki yıllarda daha da can
lanmasına yardım edecektir. Japonya ekono
misi yeni hamleler yapma yolundadır. Ham ve 
iptidai madde yetiştiricisi memleketlerin bir kıs
mı fiyat artışlarından yararlanmakta devam 
edeceklerinden bu memleketlerin sınai memle
ketlerden vâki mubayaaları da artmakta devam 
edecektir. 

34 1.2.1964 O : 1 
Son zamanlarla Batı - Doğu münasebetlerinde 

görülen iyileşme bu iki blok arasındaki ticari 
mübadelelerin hız kazanmasına yardım edecek
tir. 

Muhterem Senato üyeleri; 
Şimdi memleketimizin iktisadi durumu hak

kında mâruzâtta bulunacağım. 

Uzun süren bir enflâsyon devresini kapamak 
üzere, 4 Ağustos 1958 tarihinde tatbikine başla
nan istikrar programı, bilindiği üzere, piyasaya 
1962 ortalarına kadar devam eden bir durgun
luk getirmiştir. 1962 de ekonomimiz bu dur
gunluktan tamam iyi e kurtulmuş ve iktisadi fa
aliyetler canlılık göstermeye başlamıştır. Bu
nun sonucu olarak millî gelirdeki artış son tah
minlere göre % 6 oranına luaşmıştır. Aynı yıl 
içinde zirai ve sınai istihsallerde önemli artışlar 
olmuş, dış ticaret hacmında yüzde 25 e yakın 
bir yükselme vukua gelmiş, ithalât bir yıl ön
cesine göre yüzde 22 nisbetinde bir artışla 622, 
ihracat ise yüzde 10 artışla 381 milyon dolara 
varmıştır. 

1962 yılında mevduat bir milyar lirayı aşan 
bir artışla 9 milyar 418 milyon liraya çıkmış
tır. Emlâk ve Kredi Bankasındaki mevduat da 
nazara alınırsa bu artış 1 milyar 526 milyon li
radır. Banka kredilerinde ise yüzde 25 nisbetin
de olmak üzere 2 milyar 038 milyon liralık bir 
fazlalık olmuştur. 

Aynı yıl içindeki fiyat artışı bir evvelki yı
lın ortalamasına nazaran yüzde 5 civarındadır. 
Geçinme endeksi erindeki yıllık artış ise ortalama. 
olarak yüzde 3.8 olmuştur. 

1962 yılında memleket ekonomisinde görü
len bu canlanma 1963 de daha da kuvvet kazan
mıştır. Elde mevcut çeşitli ekonomik gösterge
ler bu hususu belirli bir şekilde açığa vurmak
tadır. 

Gerçekten, Aralık ayı sonu itibariyle yatırım 
faaliyetleri bir evvelki yıla göre daha yüksek sevi
yede olmuş, 1963 Mart - Aralık devresi itibariyle 
genel bütçeden verilen yatırım verile emirleri 
bir evvelki yılın aynı devresine nazaran yüzde 
24,41 fiilen yapılan yatırım ödemeleri ise yüzde 
58,81 nispetinde yükselmiştir. Geçen yılın ilk 
onbir aylık devresinde çimento satışları yüzde 
15,8, demir, kütük satışları ise yüzde 7,3 artmış
tır. Diğer inşaat malzemesi satışlarında da 
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O. Senatosu B : 
ar t ış la r kaydo l ı ınn ıuş tu r . Diğer la ra l i tan mak i -
ııa. ve . i lc inir - çe l ik çribi y a t ı r ı m .mevzuu madde
ler in onl ) i r ay l ı k i t ha lâ t ı da 1D02 ye nazaran 
1902 t e s ı ras iy le yü'Ailv 40 ve r/< 20 n isbot le r in -
de a r tmış t ı r , l i ü t ü ı ı l>ıı raka.mlar 1902 ile dalı a 
yüksek 'bir ya t ı r ın ı seviyesine e r i ş i l d iğ in i ij'ös-
1erme rktedir. 

Devlet Plânlama. Teşkilâ1! mm. tahmin le r ine 
•«•öre '1902 tc mi l l î ı j io l i r imizdek i art ış (/< (i.ö MM 
i is t i inde rÇ 7 ye yak ın bir oranda gerçekleşe
cekt i r. 

M i l l î «i'eliriıniziıı başlıca i k i öneml i 'kalemini 
teşki l eden tar ım ve sanayi saha la r ındak i üre
t im le rde 100.°) y ı l ında öneml i a r tma la r o lmuş tu r 
Dereko't l i !bir mahsul y ı l ı n ın id rak •olunması 
net icesinde huibrfbat is'lilıSa'i b ir îlıayli yüksek 
•olmuş ve T o p r a k Of is in a l ım la r ı rekor seviyeye 
ulaşmışt ı r . Gerçekten, 1.0.1902 2 1 .22. 1902 dev 
resi ( i t ibar iy le O f i s i n 'hutnıltat mülnıyaala.1"! b i r 
evve lk i y ı l ın aynı devresine nazaran yüzde 00 
oranında b i r art ış la 020 bin tondan I m i l y o n 
r>2 bin tona, l u ı ğ d a y a l ım la r ı ise 18-1 bin tondan 
780 bin tona ç ıkmış t ı r . 1902 sonunda müesse 
senin e l indek i lıubıiıbat s toku 1902 dek i (id G bin 
t o n d a n 1 mi lyon 114 b in tona. buğday stoku 
ise 402 (bin tondan 840 bin tona yükse lm iş t i r . 

Sınai ü re t ime >ı>'elinee, ekonomimiz in 1)U ala
n ındak i faa l iye t le r daha da öneml i bir canl ı l ık 
«•('istermiş ve ö/e l t i k i e Devlet sektörüne bağlı 
sauayi k o l l a r ı n ı n , 'krom ve luvkır haı ic , tama
mında. bâzı 'hal lerde yüzde k ı r k ı tecavüz >• den 
a r t ı ş la r v ı ı k ı rbu l muştur . Demir mamu l l e r i , çi
mento, kâğ ı t pe t ro l ü r ü n l e r i , k i m v e v i madde
ler, maden çevik e Heri ve t e k s t i l maddeler i bun
la r arasında say ı lab i l i r . 

K a t i r akamla r m(-"Vcııdolma;makla . beraber 
özel sektör sınai ima lâ t ında da HHv2 t e öneml i 
ge l işmeler o lmuştur . "Meselâ, buz dola'bı, çama
şır makinası , iha va^azı f ı r ı n l a r ı » ib i dayan ı ld ı 
i s t ih lâk ma l la r ı ima lâ l muı »oçen. yıJk i sevive-
nin cek ü d i i n d e o lduğu an laş ı lmak tad ı r . Oto
mobi l lâstiıği ima lâ t ı da de'\ra..mlı ar t ış kayd<vden 
endüs t r i l e r im iz arasında yor a lmışt ı r . 

İ k t i sad i faa l i ye t le rde müşahede o lunan 'bu 
canb l ı k y a t ı r ı m l a r a lanında o l d u ğ u idb i tüke-
1 İMI vd ıasmda da yen i 'hareket b r e yol aemıs ve 
b i r çok ma l la r ın t ü k e t i m i n i a r t ı rm ış ! ir. Hâzı 
madde ler in ir p i yasa la rdak i sat ış lar ı , dahi l î is
t i h lâk temposunun 1902 te 1902 yo ,<*öre dalıa 
da öııeıııli b i r hız kazandığ ın ı göstermekted i r . 
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İ k t i sad i faal iyet le rdek i bu can l ı l ığ ın nispi 

;bir l'iyai i s t i k ra r ı iç inde «'errekleşo'bi ldiğini se
vimde kayde tmek i d er im. 1902 ve 1902 pul lar ı 
nın oub i r avdık Hevro ler i mukayese edilecek 
•olursa 1902 de VİYAA^ Ö.7 ,ve varan lop tan fiyat" 
ar i ısının 1902 üı> oııbir avında yüzde - I . - ' e in
d i ğ i g ö r ü l ü r . 

Mi illi t ereni Senato üye le r i , 
•I'u v ı îk i »•erekçemizde e t ra f l ı b i r şeki lde 

izalı o lunduğu üzere, dış t i ca re t im iz son y ı l l a r 
da. kaydo (bMğci' gel işmeler -eiis İman iş t i r . !90f2 
de dıs t ir a ret hacını b i r m i l ya r do lar ı aşmıştır. 
Vukaı-da da isa re! e t t i ğ im iz »ibİ 1902 de 1901 
senesine io'iro yi'rzde i22 o«ranmda artıış «i'ös't c i n i 
i thalâtsmız (İ22, i h raca t ım ız ise yi'rzde 10 nisbe-
t inde b i r artışla .'181 mi lyon dolara ulaşın işi ir. 

]>ıs t icaret l ı a r n n d a k i bu art ış 4902 y ı l ında 
da devam el in iş t i r . Ancak şunu derili al be l i r t 
mek ister im k i bu ink i şa f i thalât ar t ıs ı şek l in 
de olmuş, iıhrarat ınıız maalesef »'ecen y ı i k i se
v i y e y i dahi bu lamamışt ı r . A r a l ı k 1902 sonu i t i -
'kar iv le. muv; fkkat rakam olarale, itlıalâit ınnz 
(»88, iilıracat mırz 208 mi lyon ,dolar o lmuş tu r . !>u-
nun esas srlbebi t ü t ü n i h raca t ındak i ar ızadır . 
Mav i k ü f hasta l ığ ı sebebiyle ist ihsal no'ksanı 
neticesi 1902 ün ou'bir .aylık devres inde dış pa
zar lara sevk o lunan t ü t ü n m i k t a r ı 190:2 nin 
aynı devresine nazaran 80 bin tondan 41 bin 
tona düşmüştür . Y ı l sonu i t i ba r i y l e ya ln ız 1 i l 
l i m d e n yocon yı la nazaran iihracal noksanı.m rz 
•'M) mi lyon do la rd ı r . Maden cevher ler i ülır.'reat n i 
da da 9 mi lyon dolar l i v a r ı n d a noksanl ık var
dır ( I ! mi lyon do lar 'krom dâhi l maden cevher-

• lerin-de., 2 m i l yon do lar bak ı rda ) . 
İ t h a l â t t a k i ar t ışın b i r ' k ı s m ı sü rp lü 'maddele

ri i thalât un lan , A I D , 4) ("d1 ve sa i r m o j e l i i tha
lâ t tan ve ezcümle Ereğ l i Demi r Oelik İşlet
mesinin T ) f d \ A I D kred is inden yapacağı i tha
lât ın 19.02 y ı l ında ^iıızlandırı laıaık yüksele sevi
yede tekevvün etmesinden ve kısmen de l ibe-

j rasvon l istesinden yap ı lan i t l ı a lâ t tan i le r i «/el-
I mis t i r . 

.Muht(M'«m. S(-nato üve ler i , 
I r iıracat nııızda. .'.>;(d işin (der oima'kbı beraber, 
; i tha lâ t ih t i yac ımız ın ar tması ve her y ı l b ü y ü k 

meblâğlara., varan dış Iborç ödemeler inde b u l u n 
ma mec'bur iyet imiz, T ü r k i y e ' n i n . 1070 yı l ına. 
kadar dışardan uzun vadel i k red i temin etme
sini za ru r i k ı l m a k t a d ı r . ıKonsors iyum da 'bu il i 
t iyacla k u r u l m u ş t u r . 
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Tediye muvazeneni izin 1903 i e 410 .milyon 
dolar acık vereceği, b u n u n 190 milyonunun 
Amerikan gıda. fazlası i thalât ı , cari projelere 
ait. kredi ler ve yabancı sermaye akımı ile ka r 
şılanarak. acıdın 250 milyon dolara ineceği ev
velce talhmıin edildiğinden Konsorsiyuma dâhil 
devletlerce 19(53 yılı için 252 milyon dolârli'k 
Hur yardım yanılması öngörülmüştü. P>u yar
dımdan Kransa ve Lüksemburyüm yapacağı 
ya rdun la r 'hariç diğerlerinin hepsi emrimize 
yermiş ve 19 fi o ihtiyaçlarımızda. kullanılmış 
ohıp kullnni'lmıyan b i r miktarının da. hu yıl 
'kullanılmasına (lc\';i:ii o lunmaktadır . İVansa ve 
Liiksenıbury ile de müzakereler tamamlanmış
tır . 

Hu suret le tediye muvazenesi a.çi'ktarımızı 
Konsorsiyum kanalı ile sağlanan yardımlarla. 
kapa tmış bulunuyoruz. Ancak şural ını da, be
l i r tmek isterim ki, yaz 'aylarında Konsorsiyum
la. ilgili ikili .müzakenderin zamanında uetice-
ienememesi sehehiyle Merkez (Bankası kaynak
lar ına müracaat' za.'ureti doğmuştur . 

19(54 programında ihracat 375 milyon itha
lât ise fi-10 milyon dolar o la rak ön görülmüştür . 

19fi4 yılı dış 'finansman ihtiyaçlarımızı kar
şı lamak kousunda'ki Aralık 19153 sonlar ında ya
pılan Konsorsiyum toplantısında. İm yıl ialebei-
tiğîmiz 250 milyon dolarlık yaırdım mAkıi'l kar-
şılaıımış. hu miktarı karşılam-ak için üye .mem
leketlerin ne miktar larda yardım yapacaklar ı 
nın teshili Ocak 19(54 ayı içinde yapılacak top
lantıya bırakı lmışt ı . Bu toplantı iki yün evvel 
yapılmıştır . Bunun resmî neticelen birkaç eüu 
içinde vayınlanaeakı rr. 

Muih'torem Senarto üyeler i ; 
49(52 ve 19(53 yıllarında, birço'k güçlükleri ye

nerek tesis edebildiğimiz ekonomik, is t ikrar ın 
devamı ikt isadi poli t ikanın en müessir ve 'baş
lıca vas ı ta lar ından hiri telfıkki etl iğimiz para 
ve kredi politikamızın 'büyük h i r d ikka t ve 
i t ina ile sevk ve idaresini yereldi k ı lmaktadı r . 

Hükümet programında da ifade edildiği 
üzere para ve kredi polit ikamızın esası : Pa ra 
mızın iç ve dış değeri 'muhafaza edilerek üreti
mi teşvik, eden ve iktisadi gelişmeye imkân ve
ren'I vir poli t ikanın uygulanmasıdır . 'Bunu temin 
için p a r a ve kredi haemıudaki yenişlemelerin, 
millî gelirdeki ar t ı ş lara muvazi olmasına, baş-
ka hir devimle bu antıslarm sıhhatli bir ekono-
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mi'k gelişmenin 'gerektirdiği 'seviyede tu tulma
sına i t ina ıgösterilmekte ve fiyat (hareketleri de
vamlı olarak ta 'kibedilmektedir. 

Kredi ler in çeşitli ekonomik faaliyet 'kolla.ni 
a ras ında en iyi ve en verimli 'şekilde dağılma
sını temine raâtııf çal ışmalara 49(53 yı l ında da 
dev anı. edil mistir. 

Yatırım, ve işletme kredisi kaynakta ınnm ge
liştiri lmesine, özel sektör için sanayie or ta va
deli k red i 'Sağlanmasına, z i raat te kısa vadel i 
k red i yerine istilhsali art ır ıcı mahiyetite onta ve 
uzun vadeli kredi lere yer verilmesine çalışı 1-
mış'trr. 

Hütçe gerek'çemizde para . k red i ve mevduat 
konusunda Eylü l sonu rakamlar ına dayanıla-
r a k bilgi veril ebilmişti. Şimdi dalı a yeni r akam
lara is t inaden biliyi arz edeceğim. 

49fi!2 yılı sonunda 10 milyar 964 milyon lira 
olan. p a r a arzı (Vadesiz t a sa r ru f .mevduatı dâ
hil) elde mevcut en son rakam olan Ekim ayı 
sonunda 11 milyar '540 milyon l iraya yüksele
rek % 5 o ran ında 54fi milyon l iral ık hir ar t ış 
kaydetmiş t i r . 

P a r a arzını takibeden kalemler teker teker 
ele alınırsa tedavüldeki ibankno ve ufak para 
nın onuncu ay sonunda 405 milyon, vâdesiız 
t a sa r r ru f mevduat ının 297 milyon l ira artıtığı, 
'buna karş ı l ık vadesiz ticari mevduatla , Merkez 
Puıalvasuıdaki serjhest mevduatın 150 milyon li
ra. eksikliği görülmektedir . Geçen yılın aynı 
devresinde p a r a a rs ındaki art ışın 782 milyon li
ra olduğu naza ra alınırsa İm yıl p a r a 'aramda
ki artışın da'ha az olduğu anlaşılır. 

Merkez Bankası kredileri 28 Aral ık m i ta-
rilhinde 19fi2 yılma nazaran 1 mil var 204 mil-
yon l iral ık b i r artışla o milyar 28 milyon lira
ya çıkhıışitır. 19fil2 yı l ında art ış 6(57 milyon lira 
idi. 496°) y ı l ındaki artışın 252 milyon lirası özel 
sektöre, 959 milyon lirası ise kamu sektörüne 
açılan kredi lere ait t ir . 

1963 t e k i artışın önemli hir kısmı bol mab-
sul karşısında Toprak Ofisine açılan 'krediler
den doğmuş bu lunmak tad ı r . Ei lbakika geıçen 
y ı l la rda 250 milyon liralık b i r had dâfhilinde 
yürü tü len Ofis kredis i hu yıl 5:25 milyon l i raya 
k a da r yükselti l mistir. 

Harika. kredi ler ine rgelince; 19(52 sonunda 10 
milyar 362 milyon lira olan hu krediler , 1963 
yılının 14 ayı içinde 1 milyar 1124 milyon lira 
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a.ıiı.araık lıl milyar 486 milyon liraya yükselmis-
»tir*. Artışlar başlıca ticarejt, sanayi ve maden
cilik (607 milyon lira) ve tarılm (i3o-9 milyon 
lira) salıalarma acılan kredilerde vâki olmuş
tur. 

ıBaııka kredilerinin özel sektör ve kamu sek
törü arasındaki dağılımı ise şöyledir: Tl mil
yar '5(87 milyon liralık genel kredi toplamının, 
Ekim ayı -sonuçlarına göre, 9 milyar 815 mil
yonu özel sektöre, 1 milyar 7712 milyon lirası 
ise resmî sektöre ait (bulun m aktadır. 

(Banka 'kredilerinin sıhhatli ve esas kayna
ğını teşkil eden ve ferdî tasarruf temayülünün 
de bir ölçüsü olan tasarruf mevduatı 'Oribir ay 
içinde geçen yılın aynı devresindeki 610 mil
yon liralık artışa karşılık '769 milyon liralık bir 
artış göstermiştir. :Bu artış içinde büyükçe bir 
'hissenin ('304 ımilyon liranın) ıvâdeti! tasarruf 
mevduatı (duşu aıy rica sevindirici bir olaydır. 

Aynı devrede resmî mevduatta 1263 milyon. 
liralık bir eksilme olmasına rağmen toplanı 
mevdualtta sağlanan artış .525 milyon liradır. 
Durum bilhassa Ekim ve Kasım aylarında dü
zelmiş olup bu hal mevduatın seyri konusunda 
zaman zaman izjhar edilen endişeleri büyük öl
çüde (gidermiş 'bulunduğu gibi Aralık ayındaki 
mevduat artışları ile (birlikte yıllık mevduat 
artış- toplamının dalıa da yüksek bir seviyeye 
ulaşmış olduğu umul'nıalktadır. 

Para ve kredi politikamızın olumlu ibir so
nucu olarak tesis edilen istikrar 1963 te do 
idame edilmiş ve yukarda da işaret ettiğimiz 
gibi toptan eşya fiyatlarındaki .artış % 4J3 ten 
ibaret kalmıştır. 

Sayın Senato Üyeleri, 
Para ve kredi konusunu bu suretle tamam

lamış bulunuyorum. Müsaadenizle Türkiye'nin 
iç ve dış tediye mükellefiyetlerine de .kısaca te
mas edeceğim. 

Memleketimizin Aralık 1963 sonu itibariyle 
resul m al olarak cem'an 1 'milyar 169 milyon 293 
bin dolarlık dış tediye mükellefiyeti ve 10 mil
yar 510 milyon 821 bin liralık iç borcu bulun
mak tadı i*. 

Dış tediye mükellefiyetlerinden yalnız 650 
milyon 428 (bin doları devlet bütçelerine taal
lûk etmekte olup bakiyesi Hazine kefaleti do-
layısiyle doğan mükellefiyetlere, kredili ithalât 
borçlarına, konsolide edilen dış mükellefiyetlere 
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ve Merkez Bankası banker borçlarına ait bulun
an aktadır. 

| Türkiye'nin dış tediye mükellefiyetleri koııu-
, sunda bir noktayı bilhassa belirtmek isterini. 

1963 yılı içinde resülmal ve faiz olarak 140 mil
yon dolar fiilen ödenmiştir. Buna karşılık Kon-

! sorsiyumdan fiilen alıp kullandığımız miktar ay
nı devrede 187 milyon, dolardır. Bu suretle Kou-

! sorsiyumdan aldığımızın % 80 ine yakın bir 
kısmını dış borç ödemesinde kullanmış bulun
maktayız. 

İç borçlarımıza, gelince bunun da !) milyar 
202 milyon 373 bin lirası genel ve katma bütçe
lere taallûk etmektedir. Bu toplamın 7 milyar 
C35 milyon 648 bin lirası 154 ve 250 sayılı ka
nunlara göre uzun vâdeye bağlanan borç olup 
alacakları Merkez Bankası, Amortisman ve Kre
di Sandığı, T. C. Emekli Sandığı ve İşçi Sigorta
ları Kurumudur. 709 milyon lirası iç istikraz 
tahvillerinin ıbakıyeleri, geri kalan 1 'milyar 457 
milyon 730 bin lirası da tasarruf bonoları ile 
'diğer müteferrik borçlanmalardır. 

Muhtelif kanunlara dayanılarak hazinece ke
falet edilen iç borçların bakiyesi 1 milyar 308 
milyon 448 bin liradır. 

Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 
bugüne kadar çıkarıl'mış olan tahvillerin ba
kiyesi ise 669 milyon 468 bin liradır. 

Muhterem Senato Üyeleri, 
Yüce Senatoya. 1962 yılı liüteesi ile 1963 

Bütçesinin on aylık tatbikatının sonuçlarını da 
kısaiea arz etmek istiyorum. 

Yıl sonunda 1,5 milyarlık bir açık verme 
tehlikesi arzedeıı 1962 bütçesi alman tasarruf 
tedbirleri sonunda sadece 100 milyon liralık 
bir açıkla kapatılmıştır. 

Aynı yılın katma bütçeleri ise 51,5 milyon 
fazla, ile kapanmıştır. Bu durumda Konsolide 
!bütçenin açığı sadece 48,5 milyondan übaret ka
lacaktır. 

İçinde bulunduğumuz 1963 malî yılı bütçe 
tatbikatına gelince: 

1963 Bütçe yılının ödenek toplamları 
3 1 . 12.1963 tarihinde yani Bütçe yılının onun
cu ayı sonunda 12 milyar 371 milyon 129 b;!ı;ı li
raya. ulaşmıştır. Bu rakkamın 8 milyar 384 ııil-

' yon 18 bin lirası cari masraflara, 3 milyar 987 
'milyon 111 bin lirası yatırımlara taallûk ctmek-

' tedir. 
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Bidayette Bütçe Kanunu ile verilen ödenek 

toplamı, 12 milyar 101 milyon 638 bin lira ol
duğuna güre, artış rakamı 269 milyon 491 bin 
lira olup nisbeti '•% 2,22 dir. 

Aynı devrede (îenel bütçe masrafları; 
6 milyar 128 milyon 957 'bin lirası cari mas

raflara, 3 milyar 39 milyon 538 bin lirası da 
yatırımlara aidolmak üzere 9 milyar 168 milyon 
495 bin liraya ulaşmıştır. 

Harcama nisbeti eri : 
Cari giderler için % 73,1, 
Yatırım giderleri için % 76,32, 
Ve genel giderler toplamı için % 74,11 dir. 
1963 Bütçe yılının onuncu ayı sonuna kadar 

(îenel Bütçe 'gelirlerinin tahsilatı 9 .milyar 631 
milyon 97 bin liradır. 

Bu tahsilatın 7 milyar 537 milyon 407 bin 
lirası normal kaynaklardan, 2 milyar 93 mil
yon 690 bin lirası diğer kaynaklardan elde edil
miştir. 

Bu suretle ıBütçe yılının 10 nen ayı olan Ara
lık 1963 sonunda Bütçe yılı başında tahmin olu
nan 'gelirlerin % 79,58 i tahsil edilmiştir. Tah
sil olunan miktar, 4962 ıBütçe yılının aynı dev
resinin tahsilâtına nisbeti e % 27,39 fazlalık gös
termektedir. 

Yüce Senatonun malûmu bulunduğu üzere, 
Hükümetçe bir taraftan harcamaların âzami de
recede tahakkuk ettirilmesine çalışılırken öte-
yandan bu giderlere sarfedilecek gelirlerin sıh
hatli kaynaklardan temin olunmasına da gere
ken önem verilmektedir. Bu hal harcamalarla 
gelirler tahsilatının karşılıklı durumlarının ti
tizlikle takibini ve .değerlendirilmesini gerektir
mektedir. 1963 ıBütçesi tatbikatının bu yönden 
izlenmesi neticesinde; ıBütçe yılı sonunda tehli
keli bir açıkla karşılaşılmamak için tedbir alın
ması lüzumlu -görülmüş ve büyük kısmı cari gi
derlerden olmak kaydiyle ödeneklerden ortalama 
'% 7 tasarruf yapılması öngörülmüştür. 

Sayın Senato üyeleri, 
1964 Bütçesinin gider ve gelir kalemleri üze

rindeki mâruzâtıma geçmeden önce vergi refor
mumuza temas edeceğim. 

İktisadi kalkınmanın istikrar içinde başarıl
masının temel prensibolarak alındığı bir ülkede 
vergi kayna ğıımn arz .ettiği önem malûmlarıdır. 
Ne cari giderler ne de yatırımlar için Devlet 
hizmetlerinin karşılığını bulmakta enflâsvonist 
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kaynakları reddeden bir ekonomide verigi kayna
ğı ve vergi meseleleri gerçek değeri ile ortaya 
çıkar, istikrar içinde kalkınmayı temel prensip 
olarak alan memleketimizde de durum bu yön
de gelişmiş ve son yıllarda vergi meseleleri Par
lâmentomuz içinde ve umumi efkârda gerçek de
ğeri fi e ön plânda incelenen bir konu haline gel
miştir. 

Vergi konusunda son yıllarda bir reform 
hareketine giriştiğimiz ve bu reform çalışmala
rını dikkat ve ısrarla devam ettirdiğimiz ma
lûmlarıdır. 

Verigi reformunun hedefleri Hükümet prog
ramında da ifade edildiği üzere : 

— Kalkınma gayretlerimizin artırdığı finans
man ihtiyacını yeter derecede ve sosyal adalet 
ilkesi çerçevesinde sağlamak; 

— Vergi sistemimizi millî gelirdeki artışları 
kendiliğinden takibedebileeek hale getirmek; 

— Vergi yükünün dağılışını yükümlülerin 
ödeme güçlerine (göre ayarlamak ve bu suretle 
ver'gi adaletini sağlamak; 

— Vergilerimize ekonomimizin gelişmesine 
hizmet edebilecek bir karakter kazandırmaktır. 

Bu ilkelere uygun olarak reform çalışmala 
rina devam edilmektedir . 

Bu esaslar dahilinde yapıları vergi reform 
çalışmalarından alınan sonuçları hazırlanan ta
sarıları çeşitli vesilelerle açıklamış bulunuyo
rum. 

Hazırlanan ve 1964 gelir bütçesi tahminle
rinde yer alan tasarılardan 'bir kısmı da zam 
kanunu mahiyetindedir. Plânın ve onun hedef
lerine uygun olarak hazırlanan bütçenin finans
manı bu zamları zaruri kılmıştır. 

Sayın senatörler, 
J964 bütçesinin plânlı kalkınma devresinin 

ikinci yıl bütçesi olduğu malûmlarıdır. Öde
nekleri plânm 1964 programı esaslarına tama
men uygun olarak hazırlanmış olan bu bütçe, 
gelirleri bakımından da yine plân ve progra
mın gerektirdiği gayretleri temsil etmektedir. 

Bütçe gerekçemizde de muhtevası ve neden
leri etrafı ile açıklandığı üzere bu yıla ait Ge
nel ve Katma Bütçelerimiz Yüksek Meclise es
ki yıllardan farklı yeni bir tertip ve tasnif için
de arz edilmiş bulunmaktadır. Bu değişikliğin 
nedenlerini kısaca : Bütçelerimizin plân ve 
programlara intibakını sağlıyarak mukayese 
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<IOI'ÎV olarak köy elektrif ikasyonu için kd ibauka 
10 milyonluk t ransıer lore de y;T vermiştir,. 

Bu bütçe ile öngörülen yatır ım gayeli t rans
fer kalemlerinin toplamı 441 milyon liradır. 

(oi rüldüğü üzere 1404 bütçesi kalkınmamız 
i(;in «'(M ckiı harcamaları plân ve program hedef
lerine uy»;!!!] bir şekilde iev/li başarmış bir büt
çedir. 

Şimdi memleketimize bu hıııviiııii! imkânla
rını -sağhyacak gelirler hakkında malûmat arz 
edeceğim. 

o'iyın senatörler, 
İ444 mali yıh genel bütçesine firesi emirle

rin 11 ükümel ee 10 milyar 044 milyon hrası nor
mal kaynaklardan re 4 milyar 744 milyon ika
sı dr ov.-1! kaynaklardan olmak üzere ceman 
14 •milyar 144 milyon küsur lira olarak: • t eki d' 
o; snduğu, buna, kalma, bütçelerin 444 kimer 
milyon lira gadrin de ü s u s i ile kon ohür külçe 
gedr yekûnunun külçe 1 aşarisi n;h'. 4) milyar 
444 milyo:ı liraya baliğ okluğu malûmkırulır. 

derici Hükümet uıra tından hazırlanan ge
nel bütçe gelir lakmiıı. rakmiarnıa gelir, binalar
dan alınan savunma, is ihsal vergisi çerçevesinde; 
akar yakıt, ıi riyal ve tuvalet, maddeleri verdile
rimle ve nıhayel gümrük tarifesinde y a p d s e s ; 
öngörülen. ieş.mil.vo değişiklikleri;• ilgili olarak 
'.beklenen u44 milyon, iiraiık gedı fazla.a 4k:i4 
bulunmakta. i d . Ancak geçici şdikümetr- bir 
:'('(;iv.:' imkân* versek üzere bil tasarı lar B, Y. 
Al. ne sevk edilmemişti. Yeni Hükümet seçme im
kânını kullanarad; gerekli \-eryi la sarıhu mı se\ k 
el mis bulunmaktadır . 

Bütçe tasarısı ile öngörülen ;e,-c-îir tahmin
leri Karma, Bütçe komkysm un ur: değerli, ça
lışmaları sonucu esas itibariyle kabul odumu; 
\ s vapilan. zam ve tenzillerle eem-l 144 "e geliş 

geçtikten son; 
4-..,,s i-,. 

Yüssek tetkiklerinizde 
geu ekleşme değeri daha, da. yusseırceK o 
iüiki- gelir takmlnlerimiziu açık ve sanına! ol
duğunu bilhassa 'belirt inek isterim. 

Kalkınma, gayret k-rimkuu ilk beş yıllık plân 
4; v,esinin ikinci yıl bütçesi olan 1 ?;(>-!- bülço-
.- inin memleket ve milletimize hayırlı olması
nı diler, hepinizi sa.vgı ile selâmlaiim. (Ad keş-
lar) . 

BAŞKAN Y. T. P. ( t rupu adına. Şayia 
ünde,-. 

Yek i : YÜİİKİYH 14ABTİSİ ADINA ZİYA. 
ANAsdı, uYsss l --• Sayın Başkan, t ' umhur i -
y; t Senatosunun değerli üyeleri, 

Yüksek Heyetinizin incelemesine sunulmuş 
bulunan 1404 malî yılı, bütçeleri , üzerinde ya
pılmakla, olan. umumi görüşmeler müna-ıebe-
liyi'e. mensubu bulunduğum Yeni Türkiye Par
isli Senato (Irupıuuın, bu konudaki ienkid \'e 
i s sennae rmi arz ilinek üzme .4>z atmış bulu
nuyorum. 

s e r a z a t ı m a başlamadan ünce, \dlee Sena-
t oyu saygı ile «(Marnlarım. * 

M uhl e rem arkadaşlarım, 
(kımhuryot Senatosu olarak incelemesine 

oaŞeuığimiz 1444 malî yılı genci biit<;esi, liii-
kinnel<;e 14 milyar 444 milyon lira, olarak hc-

i ; sy \ e u'k'lit olunmuştur. 
(leiiel ve katma, bütçeler bırarada, S)e\'letln 

! konsolide bütçesi giderleri yekiYnu 14 milyar 
444 milyon kusur iira olarak bağlanmış ve Bü-
yük Mili; i Meclisinin t-{--i-ki'l\ \re tasvibine sunul
ura.--t ur. 

!->ül(;eleri giderlerini karşılamak; üzere; (YYr-
;d. gelirleri (vergi dışı gelirler) olarak, ildi ana 
grup halinde Hükümetçe, 14 milyar (>H(> mil
yon lira gelir tahmin edilmiştir. Karma Komis
yon. geı ekli incelemeleri yaptıktan sonra, bül-

tahminleri arz ediğim .vekûım nazaran i74 mik j ye giderlerini 40 kusur milyon iira, gelirlerini 
yon lira., bir fazlalık, ile 14 milyar 444 mil.'-ıaı | ı\r 174 milyon lira ar1 irmiş, bu suretle büt<;enin 
404 bin lira olarak teshil edilmişi ir. j gider yekûnu 14 milyar 40 milyon iira, gel il

lin miklara katma, bütçelerin 444 neiyes 474 i yakûnu da, 14 miiysr H48 milyon lira olarak 
bin liralık gelirlerinin de ilâvesi i!" konsolide I kemli cdİMuİştir. 
bütçe g'eliilrri toplamı 45 milyar 444 milyon i îüü-kyılı bütçe i eklifi Meeüsicı-er- kabul edi-
074 bin liraya, baliğ olmaktadır. i 4p yürüi-lüğe kouulmalk silisliyle, bir yıllık bül-

Ivonıoiid;1 gidin- bütçesi Karma. Bülce Ii;;•• ! e,- dönemi icind.-, azız milletimize 14 milvar 
mis\'omında. 14 m i! var 40 milvou 4 bin iira milyon, lira, yuvarlak ra'kamla, 14 milyar li-
olarak teshil edildiğine göre !4;44 bütsy açığı j >•;;, değerinde hizmet ve iş görülmesi hususunda. 
144 milyon 410 bin küsur liradan Ibaiei bulun- i Uükümeie mezuniyet vm-ilmîş olacaktır. Yük-
.maktaıdır. '• 'S-k (İevetinizce 'bilinen bu hususları tekrar el-

— 11 — 

file:///-eryi
file:///dlee


C. Senatosu B : 
inekten miksadımız, 1964 malî yılı bütçesi hacmi -
nın ifadesini belirtmekten ibarettir. 

Havın senatörle?, 
1064 yılı bütçeleri hakkındaki görüşlerimi

zi: 
1. Bütçenin tertip \re tan/im sekli, 
2. Bütçenin. gider \'e gelirleri arasmdalki 

münasebetler, 
.3 .Bütçenin eari giderleri, 
4. Bütçenin yatırım, sermaye teşekkülü ve 

transfer giderleri, 
0. Bütçe- gelirleri, 
Olmak üzere, beş kısımda, arz etmeye çalış-

şacağız. 

1. Bütçenin tertip şekli : 
Hemen ifade edelim ki, 1964 yılı Bütçeleri 

şekil itibariyle iyi tertip edilmiştir, (liderler 
ve gelirler, mahiyetlerine göre her türlü incele
meleri yapmaya elverişli olarak tasnif edilmiş, 
bilhassa Devlet giderleri, belli Ibaşlı Devlet hiz
metlerinin fonksiyonları ve maliyetleri hakkın
da vazıh fikirler verecek şekilde düzcnlenmiş-
İL\ 

Bu şekildeki bütçe tertibi ile, Büyük Millet 
Meclisi tarafından, bütçe yönünden Hükümetin 
murakabesi kol ay I ast ı rı 1-m ı şt 11-. 

Bu suretle ayrıca, bütçenin tatbikatımda ko
laylık ve çabukluk sağlanmış bulunmaktadır. 

1962 ve J963 yılları bütçelerinin Büyük 
Meclislerde tetkiki münasebetiyle, Yeni Türkiye 
Partisi grupu sözcülerinin bu konuda ileri sür
dükleri tahminler, 1964 yılı bütçelerinin tertip 
ve tanzimi sırasında, yer verilmiş olduğunu mem
nuniyeti (• müşahadc etmiş bulunuyoruz. Bundan 
ötürü, Hükümete ve Maliye Bakanlığına teşek-
küıi erim izi sunarız. 

(i el ir bütçesinin tertip şeklinde de geçen yıl
lara nisbetle yenilikler mevcuttur. Ancak bu 
'konuda çalışmaları ileriye götürmek suretiyle, 
çeşitli .Devlet gelirlerinin ilmî esaslara daıha uy
gun olarak tasnif edilmesi sağlanmalıdır, («ele-
co'k yıllar için Ibu hususu temenni etmekle iktifa 
cdiyoru,:. 

2. Bütçenin gider ve gelirleri arasındaki 
münasebetler : 

Bütçenin masraf yekûnunun 13 milyar 856 
milyon, gelir toplamının da 13 milyar 686 mil
yon lira olarak tahmin ve iıesaboJunduğunu, bi
raz önce ifade e yi emiştim. 

34 1 . 2 . 1934 O : 1 
Buna göre bütçenin giderleri ile gelirleri 

arasında, Hükümet görüşü ile, 300 milyon lira
lık bir açık vardır. (Karma Komisyonca, bütçe 
gelirleri 172 milyon lira fazla hesabedildiği için, 
bu acık yuvarlak rakamla 160 milyon lira ola
rak gösterilmiştir.) Bu ndkta üzerinde biraz 
durmak suretiyle, bütçenin gider ve gelir kalem
lerinin mahiyetini, bütçe gider ve gelir yekûn
larının hakiki durumunu yakından gözden ge
çirmekte fayda vardır. 

Hükümet teklifine göre, bütçe gelirleri genel 
bütçe için : 

Normal kaynaklardan; 10 milyar 695 milyon 
lira, özel kaynaklardan: 2 milyar 458 milyon 
lira ki, ceman 13 milyar 153 milyon lira; 

Katma bütçeler için, 532 milyon lira olmak 
üzere, yekûn halinde 13 milyar 686 milyon lira 
olarak hesa bedii mistir. 

Bu yekûn, tazyikle, halen yürürlükte olan 
Devlet vergi ve gelir mevzuatına göre tahmin 
olunan 13 milyar 52 milyon lira ile vergi ka
nunlarında yapılması Hükümetçe düşünülen de
ğişikliklerle sağlanması umulan 634 milyon li
radan. teşekkül, etmektedir. 

Bu durum karşısında, hal ve hazır mevzuata 
göre tahsili tahmin olunan gelirler yekûnu ile 
bütçenin giderleri toplamını mukayese etmenin 
daha doğru olacağını kabul etmek iktiza eder. 

Mukayese böyle yapılınca, bütçenin gider ve 
g'lir yekûnları arasındaki farkın 934 milyon lira 
olduğu görülür'. Demek oluyor ki, halihazır du
ruma göre, bütçe açığı 300 milyon lira değil, 934 
milyon liradır. 

Bizce, bütçenin bu ifade ile Büyük Millet 
Meclisine sunulması, açığın 634 milyon lirasının 
yeni vergi zamları ile, 300 milyon lirasının da 
ic istikraz ile kapatılması teklifinde bulunulma-
.'M daha doğru olurdu. 

ş Daha ziyade şekle ait bir mesele olan bu hu
susa böylece işaret ettikten sonra bütçe gelirleri 
tahin in indeki isabet derecesi üzerinde, kısaca dur
mak istiyoruz. 

Bütçe gerekçesine, Maliye Bakanlığının açık
lamalarına ve gelir bütçesi raportörlerinin ifade
lerine göre 1964 bütçesi gelir tahminlerinden, 
esas ve siklet merkezi itibariyle1, 1962 ve 1963 
yılları tahsilatının seyrine iş istihdam ve istih
lâk bacımlarında vâki olacak artmalara yeni ver
gi zamlarına ist inadedi I mistir. Bu mesnetler zan-
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Nedildiği kadar sağlam ve doğru değildir. Arz 
edelim; 

Bir kere 1962 ve 1963 yılları gelir talim in
lerinde de hemen hemen aynı mucip sebeplere 
istinadedilmiş olduğu halde, 1962 gelirlerindi1 

tahmine nazaran % 12 nisbetinde, 1 milyar 230 
milyon lira, noksan tahakkuk olmuştur. 

Sonra, 1963 yılı tahminlerinin, (lelir, Ku
rumlar, binalardan alman Savunma, Veraset, 
Kara Taşıt, ve akar yakıttan alman İstihlâk, 
Nakliyat, Tekel, Savunma, Tekel hasılatı, Seya
hat, Hazine Portföyü, tasarruf bonoları, dış yar
dımlar gibi başlıca vergi ve vegi dışı gelirlerdi» 
umulan fiilî tahsilatın, tahminlerin, bâzılarında 
önemli miktarlarda, altında kalacağı anlaşılmak
tadır. O halde, artırıcı olarak mütalâa olunan fak
törlerin geçen iki yıl tatbikatında, müspet neti-
c.) vermediği görülüyor. 

Diğer taraftan, iş istihdam ve istihlâk kadın
larında artırmalar vâki olaeağı faraziyesi, büt
çe gerekçesinde, zaman zaman zikredilmek su
retiyle gelir tahminlerinin yüksek tutulmasında, 
özellikle büyük vergilerde tnesnedolarak alın
mıştır. 

1964 yılının, iş istihdam ve istihlâk bakım
larından, 1963 yılından çok farklı bir yolluk ve 
farklılık belli olacağına dair kâfi karine mevcut 
değildir. Kaldı ki, millî gelirin <:/( 42 si tarihten 
gCiOiı, o da geniş ölçüde tabiata ve iklim şartla
rına bağlı bulunan memleketimizde iktisadi mü
şirlere fazla dayanmanın yerinde olamıyacağı 
Kanaatindeyiz. 

Burada önemli saydığımız bir nokta üzerinde 
durmak istiyoruz. Bir memlekette iş ve istihdam 
hacminin artması ve istikrarı, iktisadi şartlara 
ve icaplara olduğu kadar, hattâ gelişme halinde 
olan memleketlerde, onlardan daha fazla, iç ve 
dış politikamın, siyasi huzur ve istikrarın, istik
bale güvenebilin en in şartlarına bağlı bulunmak
tadır. 

Siyasi partilerin tutumu, birbirini takibed.cn 
koalisyon hükümetlerinin teşekkül şartları, prog
ram ve icraatındaki farklılık ve devamlılık nok
sanlığı, zaman zaman ortaya çıkan sol ve sağ 
iktisadi cereyanlarla ilgili görüş ve düşünceler 
ve bu istikametteki münakaşalar muvacehesinde,. 
para, kredi, tedavül hacmmdaki artışlar, geniş 
ölçüdeki bütçe yatırımlarına, 1962 ve 1963 yıl
larında n<>rmal ve normalin üstünde bol ve be

reketli zirai istihsalde bulunmamıza rağmen, ik
tisadi hayatımızdaki frenleme, bir türlü gevşe-
memektedir. Bu konuda, hepimize, siyasi parti
lere, bilhassa iktidar partisine ve onun hükü
metine düşen çok önemli ve ciddî vazifelere dik
kati çekmek istiyoruz. 

Bu şartlar muvacehesinde, 1964 bütçesi ge
lirlerinin tahminindeki iyimserlikte isabet gör
memekteyiz. 

Diğer taraftan, millî gelir hesaplarımızda 
bir yıldan diğerine meydana geleceği umulan 
fazlalıklarında memleketimizdeki âzami vergi 
yükü üzerinden vergiye tabi tutulması faraziyesi 
halindi» dahi, bütçe tahminlerine ayrılmasına im
kân görül m emektedir. 

Diğerli senatörler, 
[Mâruzâtımızın bu kısmını belirtirken 1964 

yılı bütçe gelirlerinin oldukça iyimser hesapla
ra göre yapılmış olduğunu ifade etmek mecburi
yetini duymaktayız. 

Netice olarak, 1964 yılı bütçesinin giderleri 
ile gelirleri arasında, başlangıç rakamları olarak, 
Hükümetçe teklif olunan yeni vergi zamları ile 
kapatılacak olanlardan gayrı, 900 milyon lira 
civarında bir fark bit' açık bulunduğu kanaatin
deyiz. 

Bu münasebetle, bütçe gelirlerinin, özellikle 
plânlı kalkınma devresinde, sağlam olmıyan mes
netlere, fazla iyimserliklere istinadettirilmesinin 
ciddî mahzurlarına işaret etmek zorundayız. 

Bütçe gelirlerinin ta.h mini erin altında ger
çekleşmesi halinde, ne olacaktır? Ya emisyon yo
luna gidilecektir. Veya bütçe giderlerinin kısıl
madı yolu tutulacaktır. Her emisyon yolunun 
mutlaka enflâsyona müncer olacağı düşüncesin
den hareket edildiği takdirde, masrafların kısıl
ması şıkkı ihtiyar edilecektir. Bu takdirde, kı
sıntı, daha ziyade, yatırım ödeneklerinden yapı
lacaktır. Zira cari masraflar mahiyetleri ve ci
heti sarfları itibariyle uzun boylu tasarrufa im
kân vermiyen Ödeneklerdir. Halbuki yatırım mas
rafları böyle değildir. Proje hazırlığı, kanuni 
muamelelerin ikmali gibi uzun zaman alan mas
raflardır. Bu sebeple bir türlü masraflar ağır 
yürüdüğü için yıl sonlarına doğru daima baki
ye bırakır. Bitmelice, kısıntılar da bunlardan 
yapılır. Faaliyet ve tatbikat her zaman bu yol
da olmuş ve neticede bir kısım yatırımlardan 
vazgeçilmiştir. 
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Bu konuda 1İ)02 ve BHiîî yılkın tatbikatına 

bir göy. alalını. Yeni Türkiye Partisi ( î rupu ola
rak, mezkûr bütçenin ya enflâsyoncıı veya yatı-
rıın. »iderlerhıi kısıcı kir tathikal göreceğine 
önemle işaret etmiştik, faa l iye t bu. görüşü miizii, 
maalesef teyideylemiştir. , 

(ierçokten: HHİ2 kütçe tatbikatı şöy!.<> olmuş
t u r : Bütçe gelirleri, tahminine nazaran, 1 mil
yar ,'S00 milyon, civarında noksan olduğu ieiu, 
gider bütçesine r/( 12 uisbetinde bir ki:-,mh ya 
pil ması yoluna »-idil m iştir. 

Bu nisbct üzerinden, yapılan umumi kısmiı 
sonunda, cari masraflara. '/< î) uisbetinde (570 
milyon, yatırım, m asra Harına, ise, f'< Ki uisbe
tinde 55:1 milyon lira isabet eylemiştir. Başka 
türlü bir ifade ile, 1%2 yılı sonu itibariyle, 555 
nıilyon. lira, t ularında, bâzı yat ır ımlar yapılma
nı ısıt ir. 

Beş yıllık kalkınma, plânımızın ilk yılı olan 
196:.) programının tatbikal mda. da, henüz ka,1î 
rakamlar elde olnıama'kla beraber, aynı sebepler
le r/( 15 civarında, bir yatırım ödeneği kısıntısı 
ile karşılaşılacaktır. Ayrıca.; bâzı projelerin geç i 
kalması, birçok muamelelerin ağır yürütülmesi, ! 
Devlet. Teşkilâtının plânlı, çalışına, düzenine uv- ! 

maması gibi sebeplerle !%:> yılı yatır ımlarının , 
l)iı ni.sbetin dalın, da, üstünde kısılacağı anlaşıl- ' 
maktadır . | 

I 

Birbirini takibeden programı yıllarından. 1e-
rökkübeden 5 yıllık plân döneminin, bir evvelki 
yıl. yatır ımları , sonraki yıl yatır ımlarının, bir 
mânada, temelini ve alt basamaklarını teşkil et
tiği malûmdur. Bu itibarla, her hangi bir yıl 
program inin ıroksan icra, edilmesi halinde, buna 
dayanan, bütün hesaplar altüst olacaktır. j 

İÎHİ4 yılı bütçe tatbikatının gelir lalıminle- i 
i'itrdeki isabetsizlik ve sair sebeplerden ölürü, j 
bir ölçüde aynı sonuçların doğacağı kanaatinde j 
olduğumuzdan, Hükümet in , şimdiden, dikkat na I 
zarını çekmekle, Veni Türkiye Partisi olarak, vak \ 
i inde, önemli bir ikaz \'azi!'esi gördüğümüze ina- i 
nıyoruz. j 

Bütçenin cari giderleri : j 
'Muhterem arkadaşlar ım; i 
H)()4 vılı bütçesinin cari giderleri \ekûnıı. \ 

7 milyar 320 milyon lira tu tmaktadır . Bu inik- i 
t ar, 1!)64 mali yılı içinde, merkezî 'Devlet t eski- J 
lâfımızın aziz milletimize- yapacağı hizmetin de- j 
»•erine tekabül, ölmektedir. i 

Bu kısımda, i lkönce. Devlet hizmetleri ve hiz
met teşkilâtı, üzerinde durmak isliyoruz. Sonra 
']!)(>!- yılı bütçe masrafları üzerindeki düşüncele
rimizi söyl iveceni/. 

Devletimizin bugünkü hizmet teşkilâtı, yani 
âmme hizmeti teşkilâtımız, topyekûıı Uıtminkâr 
olmaktan uzaktır. Bu teşkilât, esasları ve zih
niyeti İtibariyle! (hııııluıriyet idaresinden evvel
ki devirden intikal eylemiştir. Bu. itibarla esas-
la.u bozuktur. Ayrıca, zamanla, eskimiştir. Bu se
beple bugünkü Devlet anlayışına. ve âmme lıiz-
nıe.ti telâfisine ce\'ap vermemekledir. Bâzı hiz-
nmt teşkilâlı üniteleri arasında geniş \'azife 1e-
da.hülleri \ 'ardır. 

Vergi, resim ve hare tahsilatı noktasından: 
Maliye ile (jiimrük Tekel ve İçişleri bakanlık
ları, 

lvanı!)iyo ve banka, murakabesi, dış münase
betler zaviyesinden; Maliye. Ticaret ve dışişleri 
bakanlıkları, 

Millî eğilim, hizmetleri yününden: Millî Bği-
tiııı, Sağlık bakanlıkları ve daha, birçok bakan
lıklar, 

Sağlık hizmetleri i t ibariyle: Sağlık, (/alışma. 
Millî Savunma, Has t ı rma bakanlıkları, ziraal 
sanatlar:, ziraat maddelerinin fiyat ve kalite 
konlrolu zaviyesinden: Tarım ve Ticaret bakan
lıkları, 

Toprak muhafaza, ve ıslatır sulama hizmetle
ri noklasından: Tarım, İmar İskân, Bayındırlık 
bakanlıkları, 

Teşkilât arasındaki vazife ledahül lerini çok 
belirli misaller olarak saymak, kabildir. 

Avnı teşkilâtın çeşitli kademeleri arasında 
ahenksizlikler, muvazenesizlikler vardır . Bâzı teş
kilât lüzumundan fazla, genişlemiş ve dağılmış
tır. Teşkilât kademelerinde ve servislerde, mua
meleler son derece ağır yürümektedir . I Ter han
gi bîr bakanlık umumi evrakına gelen bir dilek
çenin, bir yazının, ilgili servise dürl , beş ıi'üil
de intikal etmesi a d d a tabiî hale gelmişler. Me
selâ, bakanın, imzasîyle tekemmül eden bir yazı
nın. 7 - 8 imza, kademesinden geçmek nıecburiyc-
liııde bulunduğu, hemen hemen her bakanlıkla, 
müşahede edilmektedir.-

Bu türlü evrakın, unıpııı müdürlük müsteşar 
muavinliği, müsteşar ve bakanlık kademelerinin 
her birinde, işine »'öre, hâdiselere gövo takibedi-
lin edilmemesine "tire 10 - 15 »'ün beklemekte-
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dif. Bu ve buna benzer sebeplerden ölürü, dai
relerde iş ve evrak takibi umumi !>!;• usul ve 
âdet haline yel mistir. Bu usul memurla iş sahip
leri arasında türlü iiıliiâllaf yapmaktadır . 

. Ayrıca, teşkilât tarafından ifa. olunan hiz
metlerin ve bu hikmetleri ifa. edenlerin vasıflai'i 
da. çok defa düşüktür . (jabuk kai'ar vermek tez 
iş görmek yerine, aşna mânada, bir defras, ınesu-
liyeli aşağı kademelerden yukarıki kademelere 
ilmek, yukarı kademelerde de, ekseriyetle aşağı 
kademelerde farz etmek yerleşmiş \'e kökleşmiş 
bir hale yelmistir. 

B ü t ü n bu sebeplerden dolayı, iş sahiplerinin 
çok dei'a il \e b ö k e merkezlerine, hususiyle İTÜ 
küm et merkezine is iakibi için yiimek, yünlerce 
beklemek, birtakım aracılar marifetiyle işini hal
letmeye uğraşmak zorunda, kaldıkları yorülmek 
tedir. 

Bu yüzden, vatandaş, fuzuli masraflar yap
makta, zaman israf etmekte, bilinçlice şahsi ve 
millî istihsal maliyetleri yükselmektedir. 

Hemen herkesçe malûm olan, basında, fıkra
lara, karikatürlere konu olan. Barlam en t od a, her 
vesile ile, her bütçe yürüsınosinde tenkit! konu
su olan bu dertlere bir lürlü çare bulunamamak
tadır . Reformcu Hükümet iddia ve proyraını ile 
kurulmuş olan, Üçüncü İnönü Hükümetinin bu 
önemli mesele üzerinde ne yapmayı düşündüğü
nü acık olarak (iğrenmek istiyoruz 

Muhterem arkadaşlar ım, 
!!M>4 yılı bütçesi, riayete her zamankinden 

da,ha fazla mecbur olduğumuz ^asarmf kaide
sine iddialar hilâfına tanı mânasiyle riayet 
ulunarak hazır lanmamışt ır . Bu hususla bir 
misal olmak üzere ie ve- dış sevahat ödenek-
lerini zikretmek istiyorum. 

Bu seyahat ler için yolluk ödemeği olarak 
(11!) milyon lira yene! bütçeden. ,1i) milyon 
li'ra. katara bütçeden) İbb4 yılı bü'çesiue KİS 
milyon lira konulmuştur . Iiunun 1 OM milyon 
lira,sı iç ve 5b ruilyou lirası da dış s ryahal le r 
içindir. 

Y o l l u k ödenek le r in i , üç. büyük yr ı ıpa -yı>-
mak sure t iy le mütalâa ıdnıek kab i l d i r . 

1. Sü rek l i yörev y o l l u k l a r ı , 
lk (lecici yörev yollukları , 
d. Teftiş ve kontrol yoklukları. 
B>u gruplar ın her biri üzerimle ayrı ayrı 

durmak sureliyle fazla vakit a lmaktan çeki-
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uerek. şu önemli noktalara işaret etmek isli-
V O ! VIZ. 

Sürekli görevlerin, umumi ve o});jektif kai-
delere • hağlauaı ak masra fl-arın zarur i ve as
gari hanilere indirilmesi suretiyle, yeniş mik
tarda tasar ruf yapılması kabildir. 

•(derici yörev hizmetleri sürekli görevlere 
nisbetle, çok daha indî -sebeplere dayanı larak 
yürütülen, zaruri olmıyan hat tâ faydasız hiz
metlerdir. Bu türlü hizmetlerin esaslı bir di
sipline tabi tutulmasını mutlak suret te lüzumlu 
yörmekeyiz. liu hizmetler dolayısiyle bütçeye 
konulan ödeneklerinde, kolaylıkla, mühim mi'k-
tarlard'a tasar ruf yapılabileceği kanaat indeyiz. 

Teftiş ve koni role yelinee; bu hizmetlerin 
zaruret i aş ikârdır . Ancak, bunların ter t ibinde 
de birtakım lüzumsuzluklar ve mübalâğalar 
mevcuttur . Meselâ, bâzı bakan!ıkhırda * 1ıd'ti>ş 
\'e kontrol hizmet Icid, birbiri üzerine yığılmış 
kademeler taraf ından yapı lmaktadı r . 

M ü feri işler, bakanlık murakıplar ı , umum 
müdür lük kontrolörler i , başmüdürlük veya 
bölye kontrolörleri ve nihayet vilâyet idare şu
belerine bağlı kontrol memurlar] »ahi... asli 
vazifesi teftiş ve kontrol olan bu kademelere, 
müsteşarlar , umum müdürler , başmüdürler , 
vilâyet şube müdürler i , bir kelime ile âmirler 
taraf ından yapılmakta, olan idari teftiş ve 
kontrollerini de önlemek lâzımdır. 

Hu lâsa ; Devletin teftiş 've kontrol hizmet-
'ieri, büyük' bir düzensizlik içinde, faydası ve 
tesir der'ecesi azalmış olarak yürü tü lmekte 
dir. Bu yüzden hem fuzuli masraflara meydan 
verilmekte, hem de teftiş murakabesi , âdet 
yerindi bulsun diye yapılan bir hizmet haline 
yelmiş bu lunmaktad ı r . Üstelik, teftiş edilen 
daire ve memurlar ın bir yılda üst üste, «dinler
ce. 'aylarca, hesap vermeye vakit kaybet t iğ i de 
vâki olmaktadır . 

Teftiş ve kontrol hıyanetlerinin. Devlet öl
çüsünde nizamlanıuasına mut lak zaruret oldu
ğu kanaat indeyiz , 

Muhterem senatörler , 
Burada, y u r t dışı seyahat ler üzerinde de 

biraz durmak' istiyoruz. Bütçe ile yapılan öde
nek teklifine «öre, 49(54 malî yılı. içinde, dış 
seyahat lere 59 milyon lira harcanacakt ı r . Bu 
rakam, yuvar lak hesap 5,5 milyon dolâlara, 

i 5,5 ton allına tekabül, e tmektedir . Yani 1964 
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yıl ında yapı lacak dış seyahat ler için 5,5 ton 
al t ın sarf edilecektir. 

IBütçe sarf iyat ı yanında, bir mânada on
dan eok önemli olan dış tediyeler bakımından 
•da, d ikkat le ele alınması gereken dış memle
ket lere seyahat meselesi bizatihi hizmet olarak, 
nakil vası taları ücreti ve yevmiye miktar ı ola
r ak üzerinde hassasiyetle duru lacak bir konu 
haline gelmiştir. Dış .memleket seyahat ler inde, 
bizim birinci mevkide seyahat eden elemanla
rı mızın bindiği tayyarede , kendi ler inden dış 
yardım aldığımız devletlere mensup memurla
rın ikinci mevkide seyahat et t ikleri zaman 
zaman «•örülen gar ip hal lerdendir . 

Dış seyahat masrafları ile ilgili olarak. 
1964 Bütçe kanunu tasarısının 14 ncü maddesi 
ile teklif olunan kısmi tedbiri memnunlukla 
karşılıyoruz. Ancak bu konuda Hükümet in 
esaslı tedbir ler almasını tavsiyeye şayan bul
maktayız . 

4. Yatırım giderleri : 
Kayırı sena tör le r ; 

1964 yılı bütçesi iie Hükümet , o milyar 
554 milyon lirası doğrudan doğruya yat ır ım ; 
3 milyar 112 milyon lirası da sermlayc teşkili 
ve t ransfer masrafları olmak üzere, ceman 
6 milyar 056 milyon liralık bir yatır ım ödeneği 
teklif e tmektedir . 

(Bu mı göre ; karma ekonominin Devlet sek
törü bütçesinden, 1964 malî yıl ında memleket 
kalkınmasına 6 milyar Ci7)() milyon lira sarf edi
lecek dernektir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının, ikinci yılı 
p rogramına dayanan bu ödenek taleplerinin büt
çe ter t ipler i üzerinde durmaksızın, plân ve prog
ram ta tb ikat ı hakk ındak i görüşlerimizi ifade 
edeceğiz. 

Beş Yıllık Plânın ilk program yılı olan 
.196-5 ta tb ika t ı yat ır ını nisbetleri, yat ı r ım hedef
leri ve netice i t ibariyle kalkınma sınırı bakım
lar ından, önceden tesbit olunan neticeleri ver
memiştir. Şimdiye k a d a r ortaya, çıkan rakam
lar plânlı devreden önceki neticelerden pek fark
lı görünmemektedir . 

IJu sonucu doğuran sebepler a ras ında ; mev
zuat, teşkilât ve zihniyet i t ibariyle, Devlet kad
rosunun, plânlı çalışmaya int ibak kabil iyetinin 
azlığı ve katıl ığı , bu hususta önceden yapılması 
gerekli hazır l ıkların yapı lmamış olması, mem
leketimizin ikdisadi teşki lât ının düzensizliği yü

zünden ya t ı r ımlar için lüzumlu bâzı malların te
dar ik indeki aksaklıklar ı z ikretmek kabildir . 

Bu hususta, dış t icaret ve tediye muvazenesi 
durumumuzun da derin tesirleri olduğu malûm
dur. İslahı konusunda hususi ve programlı gayret
ler sarf edilmesi lâzımgclen dış t icaret ve tediye 
muvazenesi açıklarımız, .196)5 yılında, 1962 yı
lma nisbetle, daha fazla büyüme istidadı gös
termişt ir . 

İhracat ının izin, sair dövizlerimizin ar t ı r ı l 
ması is t ikametinde yapılması icabeden uzun va
deli çalışmaların neticelerini beklerken bilhassa 
döviz tediyelerimize ağırbasan dış borçlarımı
zın da, uzunca vâde ile koıısolidasyoua tabi lu-
tulması lüzumuna inanıyoruz. 

Dış malî münaseİK'tlerinıiz ve hattâ dış po
litikamız üzerinde sıkıcı menfi tesiri olan bu 
konuya Hükümet in , bu vesile ile de d ikka tn i çek
mek istiyoruz. Bütün bu sebeplere bağlı ola
rak ve bütçe gelir tahminlerinin noksan olması 
neticesinde hâsıl olacak finansman kifayetsizli
ği yüzünden 196.'! yılı ya t ı r ımlar ından bâzıları
nın iptali veya ertesi yıla devri zorunda kalına
caktır . 

1964 yılı yat ı r ımlar ı için de aynı sebepler 
mevcut tur . Aynı neticelerin hâsıl olacağından 
şüphe edilemez. 

40 yıl önce, o zamanki iht iyaçlara göre çıka
rılmış olan Muhasebei Umumiye, Art ı rma ve Ek
siltme ve İhale Kanunlar ı ; çeşitli Devlet daire
lerinin teşkilât vazife ve salâhiyet kanunlar ı , 
plân ve program fikirlerini ve ruhunu kavra
maya müsaidolmıyan teşkilât ve eleman formas
yonu gibi eski ve kifayetsiz vasıtalarla, plânlı 
kalkınmanın arzu edilen şekilde yürütülnıas ine 
ve zamanında hedeflerine varılmasına imkân 
görmüyoruz. 

Hayat i (»nemi, çeşitli vesilelerle ifade edilen 
plân ve program ta tb ika t ında , güzel sözlerin, 
faaliyet ile icraya konmasını temenni ediyoruz, 
bekliyoruz. 

Biz Yem Türkiye Part is i fîrııpn olarak, bu 
i s t ikamet te daima yapıcı olacağız. 

5. Bütçe gel İM eri : 
Aziz senatörler, 
1*5 milyar 666 milyon lira olarak hesap ve 

teklif olunan 1964 malî yılı bütçe gelirlerinin 
tahmini hususundaki düşüncelerimizi biraz önce 
söv lemistik. 
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Burada tekrardan kaçınarak, bütçe giderle

rini, bu arada plânın 1964 yih programı finans
manını karşılamak üzere ihtiyaç duyulan, Mali
ye Bakanına göre 634 milyon; Sayın Başbaka
na nazaran 1 milyar lira miktarında gelir sağla
mak üzere hazırlanıp Parlâmentoya sevk edi
len veya edilmek üzere bulunan yeni vergi zam
ları, Sayın Başbakanın ifadesi veçhile, vergi re
formu tasarıları ile ilgili husular üzerinde dur
mak istiyoruz. 

İlk önce şu hususu belirtelim ki, memleketi
mizde, ileri mânada bir vergi sistemi henüz vü
cuda getirilmiş değildir. Bu hüviyette bir vergi 
düzeninin biran evvel kurulmasında çeşitli fay
dalar vardır. Bu faydalardan en önemlilerine 
işaret edelim : 

Biraz' sonra ifade edeceğimiz anlamda bir 
vergi sistemi kurulduğu takdirde, her yıl bütçe 
teklifleri ile birlikte, Hükümetin birtakım ver
gi tadilâtı ve zamları talebiyle Büyük Millet 
Meclisinin huzuruna çıkmasına mahal kalmıya-
caktır. 

Sonra, bütçe yılı başında çıkarılan zam ka
nunlarının, çok kere olduğu gibi, eski muame-
lere teşmil edilmek suretiyle mükelleflerin ve 
iş hayatının müşkül durumlara düşmesi önlenmiş 
olacaktır. Ayrıca, vergi kanunlarının, bütçe ça
lışmalarının sıkışık havası içinde acele usullerle 
terakesi gibi mahzurlara meydan verilmiyecek-
tir. 

Memleketimizde maksadı ve fonksiyonu bel
li köklü bir vergi reformu yapılmasına taraftar 
bulunduğumuzu tekrar ediyoruz. Bunun için, 
vergi sistemimizi vakit geçirmeden kurmamız 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bizim anladığımız vergi sistemi, ileri mâna

da bir vergi düzenidir. Bu düzenin kurulması, 
modern ve demokratik vergi anlamına uygun, 
memleket realitelerini dikkatle göz önüne al
mış olarak, verginin malî, ekonomik ve sosyal 
foksiyonlarmı yerine getirmeye elverişli, millî 
gelir hareketlerini, affî bir münasebetle, taki-
bedebilecek, rasyonel bir vergi sistemi kurul
masına bağlıdır. 

Hükümetçe, 1964 yılı bütçesi ile ilgili olarak 
Büyük Millet Meclisine sunulan vergi kanunu 
tasarılarını, bu mânada bir vergi sistemi ku-

1.2.1964 0 : 1 
rulmasma matuf reform tasarıları olarak kabul 
etmeye imkân yoktur. Hazırlıyanlar ne ad ko
yarlarsa koysunlar, bunlar birer vergi zammı 
tasarısıdır. 

Bu tasarılarla; Gelir, Gider, Gümrük ve Bina 
vergileri kanunları değiştirilmek suretiyle, büt
çeye ceman 634 milyon lira tutarında gelir sağ
lanması hedefi güdülmektedir. 

Bizim görüşümüze göre, yeni vergi zamlarm-
dan evvel, vergi ziyamı önlemek suretiyle, 
mevcut vergilerin verimini artırmak, yani mev
cut vergi kanunlarının tam mânasiyle ve hak-
kiyle tatbikini sağlamak lâzımdır. Maliye teş
kilâtı, beyan esasına dayanan Gelir Vergisini 
kemaliyle tatbik etmek hususundaki kifayetsiz
liği yüzünden, bu verginin faaliyette, daha 
ziyade, ücret erbabı üzerine çökmesine sebdbol-
maktadır. 

Vergi koymak kâfi değildir. Asıl mesele 
konulan vergileri fiilen cibayet ve tahsil edilme-
sindedir. Bu husus temin edilmedikçe vergile
rin artırılması, adaletsizliği ağırlaştırmaktan, 
vergiye karşı yeni mukavemet faktörleri yarat
maktan, netice itibariyle vergi ziyamı artırmak
tan başka bir şeye yaramıyacaktır. 

Yeni vergi zamlarının terekesi sıracında üze
rinde duracağımız. Vergi zıyaı ile mücadele, 
Maliye Bakanlığının, Hükümetin, Devletin baş
lıca vazifeJcrindendir. Bunun için lüzumlu ted
birlerin, dört başı mâmur bir manzume halinde 
alınması lâzımdır. Yoksa, akış usulü ve benzeri 
perakende tedbirlerle vergi ziyamı önlemeye im
kân görmüyoruz. 

Aziz ve muhterem senatörler, 
1964 malî yılı bütçelerinin Yüce Heyetinizde 

görüşlmesi münasebetiyle, Yeni Türkiye Par
tisi Grupu olarak, zamanın müsaadesi içinde 
tenkid ve teminlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Sözlerimi bitirirken 1964 bütçesinin vatan
daşlarımızın ödediği vergiler karşılığında ifa 
edilecek hizmetlerin, cari masraflar değerinde 
olması asıldır. Bunun için Devlet teşkilâtının, 
vatandaşa ınüşkilât çıkarmıyan, tatminkâr hiz
metler ifa etmeye muktedir bir hale getirilmesi 
maksadiyle, biran evvel yeniden düzenlenmesi; 
plân hedefleirne uygun yatırımların, yıllık 
programları gereğince, mutlaka sağlanması hu
susundaki temennilerimizi tekrar etmek isteriz. 
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.1964 yılı bütçesini, vasıfları itibariyle geçen 

yıl bütçelerinden ileri bir bütçe olarak görmü
yoruz. 

Yeni bütçenin hayırlı olması dileğiyle Yüce 
Heyetinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Baki Güzey 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkanım parti adına mı kendisi adına mı 
konuşacak. 

BAŞKAN — Partisi adına efendim. 
A. P. GEUPU ADINA BAKÎ GÜZEY (Bur

sa) — Muhterem Reis, muhterem senatörler, 
muhterem Hükümet azaları, 

1964 yılı bütçe tasarısı hakkındaki tenkid-
lerimizle, yardımcı ve yapıcı 'bir zihniyet için
de 'olmanın kıvancı içinde 'Olduğumuzu (belirt
mek isteriz. 

Bulgünkü haliyle malî ve ekonomik duru
mumuz ümitsiz ve elem vericidir. Buna bir 
•çare aramak için 'bütün partilerin ve 'büyük 
milletimizin Hükümetle el ele 'vererek samimî 
bir anlayış içinde çalışmalarına ihtiyaç var
dır. Gelmiş ve gelecek Hükümetlerin de bu 
ciddi durumu teşhis 've takdir ederek /gayret 
ve tedbirlerini hu istikamette yürütmeleri 
ica'beder. 

İç durumumuz : 
Bize göre ibu hale düşmemizin (başlıca se

bepleri arasında, içinde yıwarlana geldiğimiz 
siyasi buhranların büyük rolü vardır. Nispî se
çim sisteminin zaruri bir neticesi olarak Türk 
milletinin 'bilhassa içinde yaşadığımız ağır 
şartlar içinde şiddetle 'muhtaç 'bulunduğu istik
rarlı ve kuvvetli hükümetlerin kurulmasını 
imkânsız hale getirmiştir. Bunu milletimiz 
derhal fark etmiş ve son mahallî seçimler, 
Türk Milleti siyasi şuurunun, ekseriyet usulü 
ile idarenin yanında hulunduğunu açıkça gös
termiştir. Bu a'çık >gerçeğe rağmen, mazisinde 
nispî seçim sistemine karşı inatçı bir mukave
met göstermiş olan Cumhuriyet Halk Partisi
nin bugün buna sıkı sıkıya sarılmasının, (hattâ 
'bütün seçimleri ibu usule çevirmek için yaba
lamasının hakikî nedenlerini; ancak, son ma
hallî seçimlerin Yüksek Seçim Kurulunca ya
yınlanan rakamlarını inceliyerek bulabiliriz. 
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İç, idaremizde istediğimiz huzur ive hürriyet 

hâlâ yerleşcmemiştir. Sıkıyönetim metotları, 
Tedbirler Kanunu Ihükümleri, mahkeaııesiz ka
patılan muhalif gazeteler; rejimi hırpalaması
na rağmen iktidarı desteklediği için müsamaha 
ve hattâ iltifat gören bir basın zümresi ve da
ha bunlara benzer, birçok misaller hangi 'zih
niyet içinde idare olunduğumuzun canlı delil
leridir. 

Vatandaşla, Hükümet arasındaki sev'gi bağ
ları kaybolmuştur. Bu çekingenlik Hükümete 
de sirayet etmekte, alınması »zaruri ve âcil bir 
hal alan radikal ıslahat tedbirlerine girişilme 
imkânları 'gecikmektedir. 

İktisadi durum : 
196İ2 've T963 yıllarında Batı dünyasında ik

tisadi gelişme olurken memleketimiz bundan 
ımalhrum kalmış »vatandaş nasibini alamamıştır. 
İhracatta % 10 artışa mukabil ithalâtta % 22 
artış; tediye muvazenemizin daha da bozuldu
ğunu göstermektedir. Sağlam istatistik hesap
larına dayanmıyan istihsal cetvellerinden, ikti
sadi neticeleri tam olarak: çıkarmak 'mümkün 
değildir. 

Meselâ : Millî gelir hesaplarının esasını 
teşkil eden cetvele göre; Tarımda T9Ö2 yılında 
% 4 artış nİsbeti hatalıdır. 'Dışarıdan buğday 
ithal etmeye mecbur ve açlık tehlikesine mâruz 
kaldığımız 've meclislerin konuşmaları zapta 
gecen, ve hattâ heyetlerin tetkikler yaptığı bu 
yılda, pancar tarım üretimi artmış gösteril
mektedir. Yine bu yılda yabancı istihsali ile 
şeker istihsalinin düştüğü ıgerekeede yer al
maktadır. Bu hal millî gelir hesaplarına mü
essir olacak fahiş hatalardır. Temelde yapılan 
bu hatalar yatırım, kalkınma ve vergi yüküne 
de 'müessirdir. Ticaret Bakanlığı konjonktür 
dairesinin hesaplarına göre, gıda maddele
rinde fiyatlar artmıiş, sınai ham maddeler ile, 
yarı mamul maddeler grupunda, fiyat artışla
rı meydana gelmemiştir. Bu halle büyük müs
tehlik kütlesi olan köylü; istihlâkinde fazla pa
ra ödemekte; buğday, pancar, tütün, pamuk, 
yün gibi maddelerin büyük alıcısı mevkiine 
getirilen Devlete, ucuza satmak mecburiyetin
de bırakılmaktadır. 

Maden istihsalimizde ihraç malı olanların 
% 18 nisbatinde azalışı bir ciddiyet arz etmek-
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tedir. Bir tarafta istihsalin, suni <b'ir istatistik
le artmış gösterilmesi; 'bir tarafta istihsalin 
iklimle alâkası olımıyanlarda da ıgerilemesi, ik
tisadi durumumuzun salâh (bulduğuna değil 
,marazın daiha da derinliğine devam ettiğini 
gö s t e r m ekte di r. 

Millî gelir1 

(Bu memleketin 'bir yıllık istihsal ve hizmet 
istihsalleri toplamının değer olarak ifadesi 
ıölan millî gelirin, 1960 yılından sonra munta
zam tempolarla artmakta olduğu bir faraziye 
.'halinde kalmaktadır. 1962 yılında kuraklık se
bebiyle tarım sektöründe meydana gelen aza
lış, aksine millî gelir hesaplarında % 5,6 art
mış gibi (gösterilmektedir. 

Gerekçenin 51 nci sayfasında 196! e giöre 
1962 hububat istihsalinin artışı 2 milyon 100 
bin .ton olarak gösterilmektedir. Ve büyük te
zat... Bize öyle geliyor ki ; plân hedefine doğru 
ilerlenmekte olduğu edebiyat v«e iddiası; bir 
tertip ve tanzime tabi tutulmakta, ve yüksek 
vergi almanın esbabı mucibesi hazırlanmakta
dır. Geçim endekslerine nazaran, perakende fi
yat artış seviyelerinin, Batı memleketlerine bir 
uygunluk gösterdiği iddiası da mucibi münaka
şadır. 

Bu hal; iktisadi hayatın durgunluğundan, 
•halkın iştira gücünün düşmesinden, yarınından 
emin olamıyan vatandaşın, istihlâkini kısma
sından ileri gelmektedir. 'Memleketimizde; iyi 
mahsul senelerinde, köylü; ya Ziraat Bankası
na (borcunu ödemekte ya manifatura eşyası, ya 
da altın satınalmaktadır. 

Bu pazarlarda ise 'büyük durgunluk vardır. 
Bir misal verelim. Yalnız Konya'da, Toprak 
Mahsulleri Ofisi 'buğday satın alarak 150 mil
yon lira ödemiştir. Buna mukabil o havalide ti
cari hayatta 'büyük bir durgunluk devam et
mektedir. Bu da vatandaşın emniyetsizliğini 
'gösterir. İstihlâkin azalışı, istihsalin azalışına 
müessir olur. Bu sebepledir fci, iktisadi buhran
ları önlemek ve istihsali artırmak için , fiyat 
politikaları ile istihlâki kamçılamak 20 nci yüz 
yılın tedbirleri arasına girmiştir. Bunları göre-
miyen ve tedbirlerini alamıyan hükümetler ba
siretten mahrumdurlar. 

Duş ticaret tediye muvazenesi : 
îtlhalâtm çoğalışı, ilhraeatm bâzı maddeler 

üzerindeki düşüşü dölayısiyle, tediye muvazene-
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miızin bozuluşu, döviz ve altın stokumuzun eri
mesi 19'6î3 yılında ekonomik (gelişme iddiaları
nın aksine, bünyemizdeki hastalığın şiddet kes-
bettiğini göstermektedir. 

Bir evvelki yıla nazaran ticaret açığımızın 
% 28,2 artıışla, 254 milyon dolara yükselmesi 
bunun açık ve bariz bir delilidir. îtlhalâtm istih
sale matuf tesislere kaydırılması bir tedbir ola
rak dü'ŞÜnüle'bilir. Montaj sanayiinıde, kendi 
mallarımızın kullanılmasını artırmayı temin 
edecek kararlar alınması da uygun olur. 

Para arzı : 
Bir zamanlar altın stokundan bir kısmının 

rehin edilmesi büyük gürültülerin kopmasına 
seibeblolmuş ve iktisadi çöküntünün hir muhbiri 
addedilmişti. 

Şimdi ,göizlerimizin önünde eriyip giden dö
viz ve altın stokuna bir evlât acısı duygusiyle 
bakıyoruz. Para arzının yükselmesi de ayrı bir 
felâket ve ıstırap kaynağı olmaktadır. Banknot 
miktarı, 

19'GO yılında 3.774 üç milyar 774 milyon lira 
1961 yılında 4.783 dört milyar 783 milyon lira 
:1I9I6(2 yılında 5.122 beş milyar 122 milyon lira 
1963 yılında 5.277 beş milyar 277 milyon lira 
1963 yılının sonlarına doğru 5.863 liraya 

yükselmiştir. 
Dahası var. Gerekçenin 74 ncü sayfasında, 

önümüzdeki aylarda bunun daha da yükselece
ği bir kara haber .olarak yer almaktadır. Ne 
acı bir sonuç. Kaydi para miktarındaki azalış, 
yani ticari mevduatın bankalardaki azalışı da 
acı bir gerçektir. Sanayi ve iş erfbabı, parala
rını iş hayatına mı aktarmışlardır; yoksa za
rarlarını mevcutlariyle mi kap atmaktadırlar? 
İşte bunu bulup tesbit edebildiğimiz ıgün, asıl 
hastalığı teşhis etmiş olacağız. 

Bu tesbit; büyük vergi kaçakçılığı iddiala
rının sık sık, ortaya atıldığı ve sanayi, ticaret, 
ziraat erlbabının suçlandırıldığı bu zamanda 
kilidi açacak anahtar olacaktır. Kanaatimizce; 
müzmin bir hastalığa tutulmuş iktisadi hayatı
mızı tedavi edecek olan Hükümet; yanlış bir 
teşhisle onu yatalak hale getirmek istidadında-
dır. 

Borçlarımız : 
Yanlış teşhise mâruz iktisadi ve malî duru

mumuz, durmadan artan Devlet masraf ve is
rafları ile, tedavi kabul edeimiyecek bir hale 
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yaklaşmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin. ölçüsüz ve korkun e ibir mirasyediyi andıran 
israfları da, ayrı ve ciddî 'bir mevzudur. 

1959 yılında 'böyle bir 'bütçe konuşmasında, 
'zamanın mulhalif iKozcüsü Kayın Aksal (Muh
terem arkadaşlar Hükümetin iktisafdi ve malî 
salhada Ibn'güne kadar taki'bettikleri hatalı ve 
'basiretsiz politikanın mukadder neticelerinden 
biri ve belki de başhcası olarak iktisadi ftıaya 
'tnmiz.ni daim valhîm bir hale sürüklenmesini gö
ze almadan yahancı memleketlere 1) o r'çla ildiği
miz ve yekûnu bir imi 1 yar dolara yaklaşan dıs 
1)0 iv 1 arı m izm taksitlerini ödiyenıiyeeek hale 
düşmem izdir. 1 '9 5f), 1960 yıllarında öidemckîe 
mükellef olduğumuz borç tutarının yılda 120 
milyon doları aktığını belirtmek isteriz. Bu son 
yıllarda, ihracatımız gelirlerinden ortalama 
% 40 ııın borçlarımızın 'ödenmesine taksisi de
mektir) buyurmuşlardı. (Zahit ceridesi cilt 
7/1 sayfa 319) 

19i5'9 yılında 
edelim. 

borçları dedikleri gibi kabul 

'19G3 yılında dış borçlar faizleri ile birlikle 
2 milyar dolar yani 18 milyar Türk lirasiıdır. 
1903 1e iç borçlarımızda 8-10 milyar olarak 
gerekçede gösterilmektedir. Demek oluyor ki, 
•'borçlar üç .yılda dışta 'bir, içte bir 'buçuk misil 
artmıştır. Ödeme dün ihracatın % 4-0 ı ile 
mümkündü, 'bugün % 50 nin üstündedir. O za
man Kayın Küstü Aksal ilâıve ediyordu. »Sayfa 

321 (Maceracı dış borçlanma politikası diye va
sıf landırabileceğimiz şekilde bir mesele meydana 
gelmiştir. »Bu hal, memleketi yüksek menfaat
leri bakımından arzu edilmiycn neticelere sü-
rük'Iivebileceği kanaatindeyiz. Kaldı ki millî 
gurur ve itibar telâkkimiz yanında, sırf iktisadi 
bakımdan da bu maceracı 'borçlanma politikası
nın memlekete zarar verdiği düşüncesindeyiz.) 
demekte idiler. 

»Şimdi biz bu sözlere ne ilâve edelim?. Yalnız 
kendi s'övledikleri ile iktifa edelim. 

Dış borçlarımız 
îc borçlar 

milyon liradır. 

Milyar milyon lira 
17 887 
.10 773 

İ\S G60 

1915:9 yılında borçlanmanın macerası bir hal 
aldığını ve 'bunun millî gururu rencide ettiğini 
söyliyenierin 2 - 3 yıl sonra borç miktarını 
3 misline çıkarmakta gösterdikleri cesaret mace
raya ne kadar hevesli olduklarının delilidir. 

'Borçlarımız : 
İç borçlar 30 . 9 . 1963 tarihi itibariyle 
İç borçlar yekûnu 9 071 
iktisadi Devlet Teşekküllerine 
kefaletten 1 033 5 
Amortisman kredi sandığı 069 7 

İc borçlar yekûnu 10 773 

30 . G . 1963 

Dış borçlar (Ta'blo 1.) 

Resul mal $ 

Devlet Bütçesi borçlara ve Hazine kefaleti 
Konsolidasyona tabi borçlar 
Altın terhini ve Merkez Bankası banker borç
ları 
Kredi ithalât borçları 
»Siinplü ve DLF borçları 
Konsorsiyum kredileri (faizsiz) 

636 537 669 
282 728 332 

81 309 000 
78 522 153 

416 554 652 
110 350 000 

Faiz $ 

120 460 417 
33 182 475 

22 277 722 
202 379 047 

Yekûn $ 

756 998 080 
315 910 807 

84 309 000 
100 799 875 
618 933 699 
110 350 000 

Y e k û n 1 609 001 806 378 299 661. 1 087 301 167 
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Korsorsiyum kredilerinin faizi hariç 

17 885 713 203 lira dış 'borcumuz vardır. 
17 886 Dış borcumuz 
10 773 tc borcumuz vardır. 

28 659 28 milyar 659 milyon Türk lirası 
borç vardır. 

1950 yılından 1963 yılma kadar borçlarımı
zın durumu. 

Dahilî Haricî Yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

1 791 
2 010 
2 073 
2 306 
2 420 
2 555 
2 694 
3 245 
3 '608 
4 403 
5 941 
9 395 
10 799 
10 773 

6 
1 
1 
3 
5 
5 
7 
17 

775 
7150 
823 
754 
85:2 
969 
176 
205 
230 
674 
071 
550i 
993 
885 

2 566 
2 760 
2 896 
3 060 
3 272 
3 524 
3 870 
4 450 
4 838 
8 017 
11 012 
14 945 
21 993 
28 659 

Muhterem Senatörler; 
Biz kendileri gibi hakikaten dar ve kısır gö

rüşlü değiliz. Bu memleketin kalkınması paha
sına, birtakım çabalara 'girmek icabederse; borç
lanmakta lâzımdır. Yalnız borçlanmanın hedefi 
kalkınmaya, istihsali artırmaya olsun. Günlük 
harcamıya değil. 320 milyor dolar olan iıhraca-
tımızın, % 50 sini borçlanma taksitlerine ayır
dıktan sonra, 160 milyon dolar ile ithalâtımızı 
teinin edeceğiz, .halbuki ithalâtımız 600 milyon 
doları bulmaktadır. Şimdi, 1970 yılına kadar 
büyük taksitler ödemiyoruz. Fakat her yıl kon
sorsiyuma bugünkü hesapla 300 milyon dolar 
borçlanıyoruz. Yani her yıl dış borcumuz bir 
milyar artıyor demektir. Demek ki 1970 den 
i-:onra ihracatımız ancak dış borcu karşılıyabilc-
cek ithalâtı ne ile yapacağız? Suali hatıra geliyor. 

İktisadi Devlet teşekkül ve teşebbüsleri 
Biraz da istihsal sahasında millî ekonomi

mizde ehemmiyetli bir yeri olan im teşekkül 
ve teşebbüslerden bahsetmek yerinde olur. Kay-
den envanterlere göre 37, cari fiyatlara göre 
50-55 milyar kıymet ifade eden bu teşekkül ve 
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teşebbüslerin, millî gelirdeki hissesi % 50 ka
dardır. 

1960 yılı bütçesi münasebetiyle, İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin idare tarzını şiddetle 
tenkid eden Sayın Ferid Melen : 

İktisadi Devlet teşebbüslerinin ıslâhı; an
cak maliyetleri indirmek ve masrafları daralt
makla mümkündür, israflar, tarifelerinde zam
lar vatandaşın masum sırtına yüklenmiştir, de
mişlerdi. 

Zamanı idarelerinde maliyetler daha da art
mış ve tarifelere yapılan zam nispetleri rekor 
hale gelmiştir. Üstelik yeni vergi müjdeleri, 
bu zamların tevali edeceğini göstermektedir. 

Sayın Melen'in buyurduğu gibi, bütün bu 
yükler dönüp dolaşıp yine vatandaşın sırtına 
yükleneceğine ve buna rağmen hiçbir mahzur 
görülmediğine göre insanın aklına şu sual ge
liyor. Acaba vatandaşlar şimdi masum olmanın 
hudutları dışına mı çıkarılmışlardır? Bu vesile 
ile, aramızda münakaşa mevzuu olan liberal 
sistem, ile, devletçilik anlayışımızı ortaya koy
makta fayda vardır. Adam Simth devri libera
lizmi; bugünkü dünya iktisadi nizamında hü
viyetini kaybetmiş; ve yalnız başına bir sistem 
olmaktan çıkmıştır. 

Memleketimizin kalkınmasında, karma eko
nominin rolü inkâr edilemez. (Bu noktadaki dü
şüncelerimiz, muarızlarımızla birdir. Beraber 
düşünüyoruz fakat ayrı hareket ediyoruz. Libe
ral «istemle, devletçilik arasında, tam ortada 
bir hat kabul edecek olursak biz bu hattın sa
ğında, iktidar ise solundadır. Biz tam liberal 
sisteme doğru yaklaşmayı düşünmez iken, mu
arızlarımız ; mütemadiyen ve tam devletçili
ğe doğru kaymaktadırlar. 

Demokratik nizanıa bağlı olduğumuz Batı 
dünyası da, bizim anlayışımız içindedir. 

Karma ekonomide birleşebilmek mümkün 
iken, çatışmanın neden ileri geldiğini, kal
kınma meselemize temas -ettiğimiz zaman biraz 
daha aıçıklıyacağız. Hükümet, sanayii Devlet 
elinde toplamak arzusuna kapılmaktadır. Bu 
hal, hususi teşebbüsü ürkütmektedir. Endi-
fşemiz de 'burada düğümlenmektedir. Hususi te
şebbüs iş hayatında Devlet müdahalesinden 
korkarsa, plândaki yerini alamaz, memleket 
kalkınması gerçekleşemez. 
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Bunun içindir ki, Hükümet; Devlet müda

halesinde itidal yolunu tutmalı, devletçiliğin 
sınırlarını çizmeii, hususi teşebbüse emniyet 
telkin etmelidir. Kalkınmanın yolu budur. 

Kalkınma ve plân : 
Kalkınma hamlesi yapmak, millî geliri art

tırmak, Büyük Türk Milletini refaha ulaştır
mak düşüncesinde de ayrılığımız yoktur. Yal
nız; tutulan yol üzerinde, kara bulutlar görü
yoruz. Bu yol bize aydınlık değil, karanlık 
geliyor. Birtakım emareler, bizi endişeye sevk 
ediyor. 

Memleketimiz ve Türk Milleti hakikaten 
bir mücadelenin içindedir. Kurtuluş Savaşın
da, cephede düşmanı görebiliyor, silâhla mü
cadele ediyorduk. Bugünkü doktrin çarpışma
ları silâhsızdır. Fakat daha müessir kuvvetler 
halinde, millî bünyeye sokulmuşlardır. 

Meselelerimizi cesaretle ortaya koyamadı
ğımız takdirde; halledemiyeceğimizie inandığı
mız içindir ki, çok nazik olan bu mevzua giri
yoruz. Bu mesele evvelâ; Devlet ve Hükümet 
nizamının bir sarsıntıya mâruz kalmasından 
ve za'fa düşmesinden ileri gelmektedir. Yeni 
Anayasa ile kurulmuş demokratik nizamın iş
letilmesini üzerinde bulunduran teşriî organlara 
yöneltilmek istenilen taarruzun [mânasını ara
mak lâzımdır. Türkiye'nin devanı edegelmekte 
olan mülkiyet ve insanca yaşamak sistemini; 
kollektivist düşüncelerle kemirmeye çalışanların 
Devlet ve Hükümet nizamı içinde yer almaya, 
rehber olmaya, bilhaıssa iktisadi mevzularda 
söz sahibi bulunmaya çalışmal-arı, bir hedefi 
$ö'ze alan gayretlerdir. 

Kalbleri memleket için çarpan ve yarının 
müreffeh Türkiye'sine sahibolacak genç nesle: 
ilerici gençler, toplumcu aydınlar gibi sınıf
larla hitabedenlerin sıkıntılar yaratmak çaba
sında bulunanların, istihsali ve mübadele vası
talarının hepsini devletleştirmek istiyenlerin, 
elbette bir maksatları vardır, işçi Partisinin 
kollektivist düşüncelerle, Marks Sosyalizmi ile 
hitabının, nerelerde ve kimlerde revaç buldu
ğunun; seçim »andıklarından tesbiti mümkün
dür. 

Bunu rejim için hayati bulduğumuzdan Hü
kümetin nazarı dikkatini çekiyoruz, yegâne 
teselli ve ümit kaynağımız gençliğin gelecek 
tehlikeleri anlamış ve uyanık olmasıdır. Si-
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yasi partiler Kanununda, ve Seçim Kam ununda 
'barajın düşürülmesinde çok dikkatli olmaları
nı, iktidar partisine tavsiye ederiz. Getirmeye 
teşebbüs ettiğiniz, düşük barajlı nispî seçimin, 
Senatoya tatbiki nereye varacaktır hesaplayı
nız. Bu arada şunu da belirtmek lâzımdır ki; 
sosyal adalet meselesini; bilerek başka isti
kametlere sevk etmek istiyenler, asıl sosyal 
adalete engel olmak istiyenlerdir. Hürriyet ve 
demokrasi nizamı içinde büyük sınıf farkları 
meydana getirmeden bütün vatandaşların re
fah seviyesine ulaştırılmaları elbette ki siyasi 
partilerimizin müşterek arzusudur. Bunu te
min ederken, kazanç erbabı, toprak sahipleri 
hakkında, ifrata varacak tasarruflar, Anaya
samızın ferdî mülkiyet esasına dayanan niza-
mıını hırpalıyabilir, ve hattâ bozmak istidadın
da olabilir. Bu nizamı tehdit altına sokabile
cek cereyanlar üzerinde dikkatle durması, maa
rifimizi ve müesseselerimizi teçhiz etmesi Hü
kümetin vazifesidir. Bunlara mütaallik ve hu
susi teşebbüsün geniş mânada emniyetini 
sağlamak hususundaki icraatının yanında ola
cağımızı, bu vesile ile belirtmek isteriz. Sosya
list nazariyelerle, plân ve kalkınmamızı hüs
nüniyet perdesi altında; arkadan vurucu zih
niyetin daima karşısında olacağımızı açıklama
yı vazife telâkki ediyoruz. Hürriyetler, bizzat 
hürriyet nizamını zedeleyici bir mahiyet ala-
nnyacaktır. Bu vesile ile plânın karşısında ol
madığımızı, bir defa daha. belirtmek yerinde 
olur. Yalnız, sebebi ne olursa olsun; kaynakla
rımızın mübalâğalı tesbit usullerine başvurul
masından endişelerimiz vardır. Bu vadide, mil
lî gelirimizin hesaplan ması ndaki hatayı, daha 
evvelce arz etmiştik. 

Bu hata; millî gelirimize göre umumi vergi 
yükünün tesbiti, ve millî gelirden vatandaşa 
isabet eden miktar ile, başka memleketlerde 
ödenen vergi nisbetleri mukayesesind'e, bu yük 
rol oynar. Yergi yükünün ağırlığı, tahriklerle 
mevcut nizam aleyhine hükümlerin peyda ol
masına yol açar. Ziraat erbabının çok kazanır 
bir seviyede olduğu iş hayatında vergi kaçak
çılığının mevcudiyeti sabit fikir haline gelir, 
ve muhtelif usuller ile, takibat kendiliğinden 
tazyik halini alırsa memlekette bir güvensizlik 
havası esmeye başlar. Plânda hususi sektöre ay
rılan kısım tahakkuk edemez. Millî gelire mü-
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essir olacak bir hal ve aksaklık başlar. Zahiren 
psikolojik gibi görülen bu meselelerle, yalnız 
Hükümet değil, millet olarak da büyük badire
lere doğru sürüklenmiş oluruz. Bütün bunlar 
kasden olmıyarak, bir tahmin hatasından ileri 
gelmiş olabileceği neticeyi değiştiremez. Mem
leketimiz kalkınmasının, yalnız bütçe imkân
ları ve devlet teşebbüsleri ile yapılmasının 
mümkün olmadığı tespit edilince; hususi sek
törün emniyetini sağlamak suretiyle, onun var
lığından istifade etmek zarureti meydana çı
kar. 

Bugün Hükümetin içine düştüğü anlayış 
bunu mümkün kılmamaktadır. Devlet eliyle 
yapılan yatırımları da kâfi görmüyoruz. 

Sayın Aksal'm 1959 tenkitlerini Hükümet 
tatbik ederse bizi tatmine yaklaştıracaktır. 
Bakınız ne diyor. 

(Garp memleketleri ile hayat seviyesi bakı
mından mevcut büyük farkın süratle izalesi ta
kip olunacak iktisadi politikanın hedefini teş
kil etmesi lâzımgeldiği hususunda muhalif, mu
vafık birleşmekteyiz. Hedefte birleşmekle bera
ber bugüne kadar takip edilmesi lâzımgelen 
yollarda ve usullerde ve gelişmenin temposu
nun tespitinde ayrıldığımızda bir vakıadır. Bir 
memleketteki yatırımların ehemmiyeti ve kal
kınma gayretleri hakkında sağlam bir fikir 
edinebilmek için her yıl gayri safi milli hâsıla
dan yatırımlara ayırabileceğimiz miktarların 
nispetine bakmak lâzımdır. Yapılan yatırımla
rı bu zaviyeden ve esastan hareket ederek tat
bik ettiğimiz takdirde 1954 yılma kadar yatı
rımların gayrısâfi millî hâsılaya nisbetinin 
arttığını buna mukabil 1955-1956 da düşmeye 
başladığını 1957 de bu düşüşlerin büsbütün hız
landığını müşahede etmekteyiz.) diyordu. 

Yıllar S. S. M. H. Yatırım % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

10 384 
12 270 
14 320 
16 821 
17 114 
24 059 
34 334 
31 479 

996 
12.52 
18.00 
20.98 
24.80 
30.06 
3.400 
3.700 . 

9.5 
10.5 
12.5 
12.4 
14.4 
14.2 
13.9 
11.7 

ve ilâve ediyordu Sayın Aksal. Yatırım nisbet-
leri bizimki ile kıyas kabul etmiyecek olan Ba-
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ti memleketleri bir tarafa, Suriye, Lübnan, İs
rail'de yatıranlar % 17.5, 14.7, 22,8 nisbötinde-
dir diyor. 

Sayın Ferid Melen de 1960 yılında (Millî 
gelirin en az % 18 i nispetinde yatırım yapma
lıdır.) demekte idi. 

1960 yılında millî gelir 31 milyardı yatırım 
ise 3 700 milyar 1964 yılında millî gelir 52 mil
yardı yatırım daha az 3 690 milyardır. Mu
kayesede hesaplar aynı usulleri ile bütçe içi ya
tırımlar olarak ele alınmıştır. 

1964 de 1960 dan daha az yatırım yapıyo
ruz demektir. Hesapları ve istekleri gibi olsa 
1964 de (9) milyar yatırım olması lâzımdır; 
Bütçe geliri 13 milyara vergi yükü % 17 ye çı
karılırken; yatırım nisbetinin yarı yarıya düş
mesinin sebebini, israf halini alan cari masraf
ların artırılmış olmasında görmekteyiz. 

Cari masraflar geçen seneye nazaran bile 
% 5.79 u nisbetinde artmıştır. Kalkınmaya 
muhtaç memleketler, cari masraflarında tasar
ruf etmeye mecburdurlar. 

Geçen yıllarda bütçeye konulan yatırım 
harcamaları tahakkuk edemedi. Kısıldı, önü
müzdeki yılda da buna doğru gidiliyor. Bu hal 
ile 5 Yıllık Kalkınma hayalimuhal olacaktır. 
Her gün yapılan ihalelerin, en küçüğüne kadar 
olanlarını da radyo ile ilân etmek, hedefe ulaş
makta olduğumuz kanaatini vermez. Bunun 
neyi ifade ettiğini herkes anlamaktadır. Sayın 
Başbakanın, radyo konuşmasında, 1964 yılı 
mutasavver yatırımlarının (Şimdiye kadar mis
li görülmemiş yatırım programı) tâbiri acaba 
hangi deyimi hatırlatmaktadır. Her halde hik
meti Hükümet olsa gerek. 

Geri kalmış memleketlerin kalkınmasında 
iki tezin çatıştığını ve -hattâ çarpıştığını görü
yoruz. Sosyalist noktai nazarda olanlar bunu 
Devlet yoliyle ferdiyetçi olanlar ise hususi sek
törün vazife alması yoliyle kalkınmanın yapıl
masını müdafaa ederler. Hükümetin tezi olan 
(ekonomi tâbiri) ortalamadır. Fakat bunun 
böyle olmadığını, hususi sektörün himayeden 
mahrum olması ile görüyoruz. 

Buna misal olarak Türk parasının korun
masına müteâllik olarak 10 . 10 . 1963 tarih ve 
6/2231 sayılı kararnameyi zikredebiliriz. 
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Hususi sektör, dışarıdan sermaye bulabi

lirce, bunun fabrika teçhizatı olarak alamıya-
eaktıi'. Borçlanacağı miktarın yarısını devlet 
emrine bırakacak, ancak yarısından istifade 
edebilecektir. Faiz haddi düşük ise faiz nisbeti 
artacak umumi esaslara göre fonlara ayrıca 
faiz ödiyeeektir. Yani faizi yükselecektir. Ku
racağı tesislerin rantabilite hesaplarını, plân
lama dairesi, ve aidolduğu Vekâlet, Maliye Ve
kâleti kontrol edecektir. Bakanlar Kurulundan 
hususi müsaadeler alınacaktır. Bu adedî kont
rol silsilesine yabancı sermaye de tâbidir. 

Bu kadar külfet hususi sektöre yüklendiği, 
iptidai ve hammadde ithalâta kati esaslara bağ
lanmadığı takdirde, karma ekonomi ve yatırım
da; hususi sektöre geniş yer verildiği iddiası 
muallâkta kalır. 

Vergi ve vergi yükü 
Vergi yükü; halkın, millî gelirin % kaçını 

Devlete ödediğidir. Millî gelirdeki hata, bu ba
kımdan büyür ve ehemmiyet kazanır. Evvelce 
de arz ettiğimiz gibi, millî gelir hesaplarımızda, 
fahiş hatalar vardır. 

Bu istatistik rakamları doğru telâkki edil
se bile, vergi gelirlerinin millî gelire nisbeti 
% 17 den fazladır. Bu miktar; Amerika, İngil
tere, Almanya, Hollanda, Belçika, isviçre ve 
Yunanistan'da % 25 ve bunun üstündedir. Evet 
doğrudur. 

Sayın Maliye Vekili; vergi yükü % 25 ve 
onun üstünde olduğu zaman, bunun münakaşa 
edilebileceğini; bugünkü haliyle buna lüzum 
olmadığını beyan ediyor, Türkiye'de vergi re
zervi bulunduğunu, buna müracaat edilebilece
ğini il fi ve ediyor. 

Bu noktada; millî gelir doğru hesaplanmış 
bile olsa, kendilerinden ayrılıyoruz. Vergi yü
kü yalnız bütçeye giren umum vergilerin, millî 
gelirle olan münasebeti demek değildir. 

Millî gelirden, fert başına düşen gelirle de 
sıkı sıkıya münasebeti vardır. Bu gelir Türki
ye'de 190 Yunanistan'da 35, Fransa'da 900 in
giltere'de 1 100 dolardır. Türkiye'de % 17 sini 
vergi olarak ödiyen vatandaşın elinde 157,5; 
Yunanistan'da % 25 ini ödiyen Yunanlının elin
de; 2G2.5 ve % 40 mı ödiyen 1 100 liralık gelirli 
memlekette ellerinde 660 dolar kalmaktadır. 

Böyle bir hesap; bizi, % 17 nin geçim üze
rindeki ağırlık tesirinin % 25 e olan tesirden 
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daha fazla olduğunu gösteren Türkiye'de vatan
daş 157.5 dolar ile geçinmeye mecbur kalır ki, 
daha fazla veriyor gibi gösterdikleri Yunanlının 
elinde 262.5 dolar kalmaktadır. 

Daha az vergi veriyor gibi görünmesine rağ
men Türk vatandaşı dalıa büyük bir yükün altın
dadır ve refah seviyesinden uzaktır. Bu itibar
ladır ki, vergi yükünün millî gelirdeki umum 
vergi % de nisbetine ^;öve hesaplanması büyük 
hatadır. 

Vergi yükünün, kaynakları bakımından da
ğılışının da, mühim tesirleri vandır. Vasıtali Ver
giler nisbetirıin artırılmalına doğru olan tema
yül, geliri az olan köylünün, esnafın; daha 
çok sıkıntıya mâruz kalmasını intacedeceği gibi, 
sabit gelirli olan memur, subay, işçi vatandaş
lar gelirlerinin inmesine, ve geçiminin zorlanma
sına, sebelbolur. 

Vergi reformu namı altında, alınması tasav
vur halimle bulunan vergilerdeki vasıtalılar do-
layısiyle, Hükümetin tutumunu üzüntü ile mü
şahede etmekte, sabit gelirli vatandaşlardan 
vergi almmıyacağı beyanını da, Hükümet ciddi
yetiyle telif cdemekmekteyiz. 

Sayın Ferid Melen'in 1960 yılı bütçe konuş
lu alsında bu mevzua aidolan tenliklinden bir pa
sajı lütfen ibretle dinleyiniz. 

(Başta Devlet müesseselerimin mamuller ve 
tarifeleri olmak üzere birçok fiyatlara ve tari
felere zamlar yapılmış bâzı vergi ve resimler ya 
doğrudan doğruya veya vasıtalı bir surette artı
rılmıştır. 

Halkın satmalına gücünün bu suretle geniş 
nispette tüketilmesine mukabil fiyatlar yüksel
miştir. Bu tedbirlerden zarar gören I e nin başın
da, satınaldığı maddeler ile piyasaya arz ettiği 
istihsalleri arasında aleyhte büyük farklar hu
sule gelen köylü vatandaşlarımızla işlerin da
ralması sebelbi ile ücretlerini yeni fiyatlara iııtı-
'bak ettiremiyen işçi vatandaşlarımız gelmekte
dir. Vergi sistemimiz üzerinde kalkınma ve 
yatırım politikası yönünden de durmak lâzım-
geldiğine kaaniiz. Vergi sistemimiz bugünkü 
hali ile yatırımları ve istihsali teşvik şöyle dur
sun bilâkis engellemektedir. 

Sanayide kullanılan elektrik, sınai müesse
selerde ve çifti i ki evde istihlâk edilen akar yakıt 
çok ağır mükellefiyetlere1 tabi bulunmakta'dır.) 
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diyor ve (yatırımları bu derece köstekliyen 
mükellefiyetlere yatırım politikası takibeden 
memleketlerin hiçbirinde raslamak kalbil değil
dir) diye ilâve ediyor. Ne hazin bir tecelli ne 
acı bir tatbikat vergi almıyalım mı ? 

Alalım. Fakat halkın kazancını temin edecek 
millî ekonomimizi harekete getirecek tedbirleri 
de beraber alalım ki ; kalkınmamıza yardım ve 
'bunu temin ederken, vatandaşın refah seviye
si de biraz yükselsin. Yatırımlar cari masraflardan 
yapılacak indirmelerle artıralım. Vaziyet böyle ol
muyor. Millî gelir unsuru olan ve sanayi istih
saline mühimce mevki işgal eden İktisadi Dev
let Teşekküllerinin rantabl işletilmemesi ve isra
fı, Devletin israfı ile birlikte, halkın omuzlarına 
yüklenmektedir. Bu itibarla, vergi yükü üze
rinde zorlamalarda bulunmak; ve hissi sebepler
le halkın az vergi ödediği inancında bulunmak; 
ve bunu yaymaya çalışmak vatandaşı sefalete 
sürüklemek oluyor. Kazancı tamamen elinden 
alınmış bir milletin fertleri, refah ve yatırım 
imkânlarını da kaybettiğinden; Devlet vergi 
kaynaklarından mahrum bir hale düşer. Plân 
tatbikatı için lüzumlu parayı ancak vergi yo-
liyle temin edeceğinden; yine vergi için halka 
döner ki ; böylece fasit dairenin içine düşerek, 
psikolojik sebeplerde bahsettiğimiz; halk itima
dının zail olmasına sebebolur. Bugünkü vergi 
politikası neticesinin, bu olacağını şimdiden kes
tirmek, bir kehanet sayılmamalıdır. 

istediğimiz millî geliri artıracak tedbirlerle, 
vatandaşın kazancının ve vergi düzeninin oto
matik olarak artıp işlemesini temin etmektir. 

Sayın Aksal'in 1959 yılında bütçe konuşması 
münasebetiyle söylediklerine bakalım (Cilt 7/1 
sahife 329) 

(Halkımız inhisar maddelerinin, İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve benzeri Devlet müesseseleri
nin mamullerine ve hizmet tariflerine birbiri ar
dınca yapılan zamların neticesi olarak vergi ve 
fiyat farkı şeklinde yılda yarım milyarı aşan 
çok ağır bir yüke de katlanmak mecburiyeti ile 
karşı karşıya bulunmaktadır) Geçen sene 
1.5 milyar, bu yıl da 1 milyar vergi zamları ya
pıldığına göre geçen seneye çok gördüklerinin 
3 misli vatandaşlar ödemişler bu yıl 5 misli 
»diyeceklerdir. Bunu hangi insafla izah edece
ğimizden şaşkın bir haldeyiz. Millî gelirimizin 
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kifayetsiz oluşu, kalkınmaya muhtacoluşumuz, 
Halk Partisi iktidarının etrafını saran bir züm
renin; halkınmayı sosyalist eserlerden alarak, bu 
yoldan hareketle; kalkınmayı, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve teşebbüsleri kanaliyle yapmaya 
azimli oluşu bütün iddiaların hilâfına özel sek
törün himayesiz kalışı, bize endişe vermekte
dir. Bu endişemize; Hükümet de iştirak ederse, 
birtakım tedbirler almak mümkündür. Devlet 
yatırımlarından, istihsale matuf olmıyanlar mil
lî geliri artıracak sahalara kaydırılabilir. Mil
yonlarca lira. tutan Hükümet merkezindeki lüks 
Devlet inşaatına; yeniden başlamamak suretiy
le istihsali artırcak sulama işlerine gübre sana
yiine, enerji kaynaklarının artırılmasına, mü
nakale kolaylığını temin edecek sahalara yönel
tilmesi mümkündür. 

İstihsal ile ilgili ol.mıyan inşaat; istihsale 
matuf gayretlere yöneltilecek müesseselerin mal
zemesini ; en muhtacoiduğumuz bir zamanda, 
israfla harcanmasından başka bir şey değildir. 
İşsizliği de önliyecek bir tedbir sayılamaz. 

Bugün Türk milletinin alm teri ile yetiştir
diğimiz teknik elemanın yalbancı ülkelere işçi 
olarak akması, bizim gibi geri kalmış bir ülke
nin ileri memleketlere yardımcı sayılmamalıdır. 
Sanat okullarında, meslek okullarında yetişen 
genç, dinamik, kalifiye elemanın iş için başka 
diyara göç etmesinden millî gelirimiz zarar gör
mektedir. Bu gençlerin yetişme maliyetlerini 
hesaplıyacak olursak yıllık zararlarımızı ve bu 
milletin ödediği vergi miktarından ne kadarı
nın yahancı ülkelerin faydalandığı anlaşılacak
tır. 

Vergi repormu : 
Şimdi iktidar organı Ulus Gazetesinin 

19 . 1 . 1964 tarihli nüshasına bakalım. Büyük 
puntolarla, bütün sahifeyi kaplıyan bir manşet
te (Vergi kaçakçılığını önleyici tedbirler almı
yor) vergiyi dalını, kolunu kırmadan, gelecek 
yıllardaki meyvesini düşünerek; yumuşak el
lerle almak lâzımdır. 

Başvekil ile Maliye Vekilinin birbirini nakze
den radyo konuşmalarını; ve tutulmak istenen 
sistemi, mükellefin mâruz bırakılmak istendiği 
şartları, üzüntü ile takîbettik. 

Hükümetçe istenen miktardan az ka-zanmak 
bedbahtlığına uğrıyan vatandaşa yapılacalk tar-
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hiyatm; aksini ispat etmesi keyfiyeti bizi derin, 
derin düşündürdü. Kanunlarımıza göre, ispat 
keyfiyeti iddia sahibine düşerken vergide aksi
nin kanunlaştırılması umumi ahkâma aykırı dü
şer. 

Bu hal, kazancı yüksek seviyede tutmak ar
zusunun doğmasına, müstehlikin, sabit gelirlile
rin zarar görmesine müncer olur. Verilen vergi
nin ilânı, vatandaşı tazibeder. İş hacmini kü
çültür, vergi geliri düşer. 

İlânla zarar eden mükellef, itibarının bozul
masından endişe ederek, vergi vermeye zorla
nırsa, bu vergi; Devlet için haksız iktisaptan 
'başka bir şey olmaz. 

Vatandaşı bu mânevi tazyik altında bırak
mak, adalet prensiplerine uymaz. Bina Vergi
sinin köylere teşmili bir tazyik mahiyetini ala
caktır. Vergi mevzuunda görmeye ve işitmeye 
alışmadığımız bu tazyikin adına reform denemez. 
Reformun lügat mânasını değiştirmeye kalkmanın 
ne demek olduğunu vatandaş pekâlâ anlamak
tadır. 

Toprak reformu : 
Toprak reformunda aile başına miktar itiba

riyle 125 dönüm kıymet itibariyle 125 000, lira
lık bir haddin kabulü büyük adaletsizliğin ifa
desidir. 125 000 lira değerinde öyle arazi var
dır k i ; ancak 25 dönümdür. Bu miktar bir aile
yi besliyemez. Toprak sahibi; kendini geçindi-
remiyecek bir hale getirmenin mânasını ve hede
fini anlamak müşküldür. 

Makable şâmil satışların hükümsüz sayılma
sı, Anayasa hükümlerine göre mülk edinmenin 
ihlâlidir. Buna reform denemez. 

Muhterem Reis, muhterem Hükümet azaları, 
muhterem senatörler; görülüyor ki, memleketi
miz idari, siyasi, iktisadi ve malî akımdan bir 
uçurumun kenarmdadır. Bu memleket hepimi
zindir. Bu badirenin eşiğinden çekip çıkarmak 
bize ve büyük Türk milletine düşmektedir. 

Hükümete hitabediyoruz. 
1. DeVlet masraflarında, tasarrufa gidiniz, 

lüks ve israfı terkediniz. 
2. Bu milleti; tahammül kudretini aşan ver

gi yükü altına sokmayınız. 
3. Huzur ve güveni getirecek tedbirleri alı

nız. 
4. Reform adı ile ilmi, adaleti, insafı zede

lemekten vazgeçin iz. 
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5. Memleket menfaatinin her türlü, siyasi 

endişe ve emellerden üstün olduğunu kabul edi
niz. Bizler de size yardımcı olalım. Memleke
tin kurtuluşu bundadır. Çok yakın bir tarihte; 
konuşmaları başka, oyları başka tecelli eden; 
halk arasında iktidara çatan, fakat Parlâmento
da koltuğuna sığman partiler ve zihniyetler gö
rülmüştür. Biz asla onlardan olmıyacağız. Ha
kikatleri millet huzurunda dile getirmek Adalet 
Partisinin vazifesi ve Hükümete yardımı ola
caktır. Bu itibarladır ki ; bu haliyle, memleke
ti karanlık bir istikbale götürmek istidadında 
bulunan, kaynakları olmadan Türk milletini 
topyekun inletecek vergi yükü altına sokan, bu 
bütçenin mesuliyetine; beyaz oyla iştirak edemi-
yeceğimizi büyük Türk milleti adına arz ederiz. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Sayın GKirsoytrak. 
SUPHİ GÜRSöYTRAK (Talbiî Üye) — Ba

yın Başkan, Ibenim konuşmam 40 - 45 dakika 
kadar sürecektir. Saat 13.00 de görüşmelere 
ara serileceğine göre, ıbenim şu anda saat 
13.00 e kadar hu konuşmayı 'bitirmem mümkün 
değildir. O 'bakımdan, konuşması saat 'U3.00 e 
kadar bitecek bir arkadaşımız varsa, şimdi sö
zün ona verilmesi, henim de konuşmamı. •öğle
den sonra yapabilmemin sağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben konuş
an ak işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 
C. H. P. O-EUPU ADINA MEHMET HA

ZER (Kars) — Sayın 'Başkan, sevgili senatör 
arkadaşlarım, 1964 bütçesi 'hakkında (mâru
zâtta (bulunmadan evvel muhalefet namına ya
pılan konuşmalarda pek sivri ve 'o nislbet'te de 
haksız iki noktayı peşinen cevaplandırmayı 
vazife saymaktayım. 

'Bunlardan birisi Adalet Partisi Grupu adı
na konuşan arkadaşımızın C. H. Partisinin s'on 
malhallî seçimlerden sonra nispî temsile sarıl
dığı, (halbuki Ibu partinin mazisinde 'O sistemin 
aleyhinde ıbulunduğu, yolundaki iddiaları evve
lâ tetkika isti.nadetm.iyen mesnetsiz bir iddia
dır. ıSonra tekâmfülü inkâr eden ayrı Ib'ir i;t-
fhaımm ifadesidir. (Hangi itham sesler?) jjzaıh 
edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan 
sonra merhale merttiale nasıl inkilşalflar kayde-
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d'ildiğini bilenler çok şükür ıhayatta ve huzur
dadırlar. Türkiye başlangıcında tek dereceli 
seçimi bile bilmiyordu. (Kısa 'zamanda tekamül 
ettirildi ve tek dereceli seçimin devamından 
sonra vatandaş oylarının % 40 mdan fazlasını 
aldığı 'halde Mecliste ancak '% 5 nislbetinde 
temsil edilen partiler olduğu görüldü ve bunun 
için de ta bahsettiler! maihallî seçimlerden- on 
sene evvel bu çoğunluk sisteminin değiştirilme
si lüzumu Ibütün Türk efkârına ilân edildi ve 
bütün Türk efkârmca benimsendi. Bu fikir 
(bidayette Halk Partisinin imalı değildir. Bu 
fikir o zaman, Demokrat Partiden ayrılmış 
olan Millet Partisi tarafından fbidayeten orta
ya sürüknüıştü. Tekâmülü inkâr etmek, cemi
yetin ihtiyacına göz yummak iher Ihalde haklı 
bir iddia olmaz. Asıl 'haklı olan milletin ar
zusuna ıgöre sistemleri tekâmül ettirmektir. 
Cumhuriyet Halk Partisi bunu yapmakla ifti
har duymaktadır. 

îkincilbir noktada haksızlık... 
BAKI GÜZEY (Bursa) — 1950 den evvel 

nasıldı ? 
MEHMET HAZER (Devamla) — 1950 den 

evvel sistem yeni idi. Tek dereceli sisteme 
yeni geçmiştik. 

Sayın arkadaşlarım dkinci bir haksız nok
ta, arkadaşlarımız buyurdular ki, vatandaşla 
Hükümet arasında sevigi ^bağları kaybolmuştur. 

Hürriyetler getiren, ona sağlam jbir Anaya
sa nizamını temin ve tesise çalışan bir Hükü
metle millet arasında sevgi bağları kaybolmaz. 
Bilâkis takviye bulmuştur ve takviye bulacak
tır. 

Ayrıca, bugün milletin sergisini kaybeden 
ve sevimliliğini kaybeden bâzı insanlar ve (bâ-
'zı teşekküller vardır, Hükümet bunlarla uğraş
maktadır. Binaenaleyh Hükümet ile millet 
arasına bu nifakı sokmak ne tbir parti anlayı
şına ne memleket yararına (hizmet etmek sayıl
maz. Millet Hükümeti ile ''beraberdir. 

Bon Kılbrıs Ihâdisesi bunun âdil ve Ibariz mi
salidir. Bu itibarla Hükümet ile Millet ara
sındaki münasebeti böyle kabul ettikten sonra 
bir noktaya daıha müsaadenizle cevap arz et
mek istiyorum. 

Başka partilere müteveccih 'bulunsa dahi 
partilerin Parlâmento içinde birbirini destekle
mesi, partilerin birbirinin kontrolü altında bu

lunması ımânasma ıgelmez. Bu zdlhniyet iptidai 
bir 'zihniyettir. Benim değil, akıllı düşünenle
rin doğru düşünenlerin mutavassıt görüşüdür. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sosyal ve eko
nomik kalkınma çabalarımızın esas ve hedefle
rine uygun bir metod ve anlayışla hazırlanan 
1964 Devlet bütçesinin incelenme ve tahliline 
'geçmeden evvel, Yüce Heyetinizi C.H.P. Cum
huriyet -Senatosu Grupu adına saygı ile selâm
larım'. 

Muhterem arkadaşlar, 
înıceleme im!kânı bulanlar, görmüşlerdir ki, 

1964 bütçesi «geçmiş y ı l a r bütçelerinden farklı 
ve ileri bir metodla hazırlanmıştır. Bütçenin 
takdim şeMi, gerekçesi ve ihtiva ettiği yenilik
ler bunu açıkça göstermektedir. Birer reform 
sayılacak karakterde olan bu yeniliklerden bir
kaç misal vermekle yetineceğiz. 

1. Bütçenin plân hedeflerine uygunluğuna 
özel bir önem verilmiştir. Evvela yatırım kav
ramı hakiki hüviyetine kavuşturulmuş, sonra 
da 'giderlerde 1950 den beri devam edegelen iki
li tasnif yani (A/ l cari harcamalar, A/2 yatı
rım. harcamaları) yerine, Parlâmento inceleme 
ve denetlemesinde kolaylık sağlıyan üçlü bir tas
nif kabul .olunmuştur. Buna ıgöre : (Gayrimen
kul satınalınması, kamulaştırılması, yatırım 
borçları, transfer edilen fonlar ve sermaye teş
kili) gibi harcamalar yatırım ödeneğinin dışın
da mütalâa edilmiştir. Esasen bunlar [Kalkınma 
Plânımıza göre de yatırımldan sayılmama'kta-
dır. 1963 ve ondan evvelki bütçelerde ise, bun
lar yatırım rakam ve hesarjlariyle birlükite gös
terilmekte idi. Bu yüziden 1963 bütçesinde ya
tırım ödeneği 4.1126 milyar olduğu halde, aynı 
yıl programında bu yatırımlar 3.0)19 milyar 
lira olarak gösterilmişti. Bu tatbikat hem ince
leme ve mukayeseleri güçleştirmekjte, hem de 
halkoyunda tereddütler yaratmakta idi. Yeni 
tasnife göre bütçe giderleri : A / l cari harca
malar, A/2 yatırımlar, A/3 sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları olarak ayrılmıştır. Bunu 
böylece işaret ettikten sonra, bütçe rakamları
nın kısa bir taihlil ve kıyaslamasını yapmakta 
fayda mülâlhaza etmekteyiz. 

1964 genel bütçe tasarısı : 
Cari harcamalar : 6.630 milyar lira, 
Yatırım harcamaları : 1.805 milyar lira, 
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(Sermaye teşkili ve transfer harcamdlan : 

5.017 milyar lira. olmak üzere cem'an 13.458 
milyar liradır., 

1'9'64 genel ve ikatma bütçeler bir arada kon

solide Devlet 'bütçesinin : 
Cari gider ödenekleri : 7.3,19 ıuillyar lira, 
Yatırıra, 'ödenekleri : 3 3'5ı3 milyar lira, 
Sermaye teşkili ve 'transfer ödenekleri : 

3.1112 milyar lira ki, 'toplam 13.9'SiG milyar lira
dır. 

Üçlü tasnife irca edilen 1963 - 19ı64 rakam
larının mukayesesi de şöyledir : 

1963 ,1964 Fark 
Mil. L. İMİİ.L. (Mîılyan 

Cari harcamalar A/1 6.919 7.SÜ0 400 
Yaitırı'm harıcaımaları 
A/2 12.948 3.663 605 
Sermaye teşkili ve 
transfer haream alları 2.694 3.112 417 

Toplanı, 12.662 13.986 

liradır. 
Bütçe gerekçesine göre konsolide bütçe top

lamları 1963 ödenekleriyle karşılattırılınca 
1964 tasarısının : Cari (harcamalarda % 6,79, 
yatırım harcamalarında % 20,52, sermaye teş-
'kili ve transfer harcamalarında % 15,51 olmak 
üzere % 11,33 oranında bir artış kaydettiği 
ıgörülliir. 1964 bütçe rakatnllariyle plân rakam
larının mukayesesi de şöyledir : 

'Bütçe Program, inhiraf 

Cari Ihareamalar 7.319 7.260 % 0,9 
Ya/tırmı 
'harcamaları 3.56:3 3.i3ı97 % 4,6 
JSermaye te'şkili ve 
'transıfer harcamaları 3.112 3.350 % 7 

IMalûn¥ bulunduğu üzere, program rakamları 
yaklaşılması lâzırugelen hedefleri göisterimek-
'tedİr. 19164 bütçesi bu hedefe çok ya ki aşmıştır. 
Bunu başarılı bir hamle saymak yerinde olur. 

2. (Bütçe b'ö'llimilerinin azaltılması da bu 
yeniliklerden birisidir. Masraflar aralarında 
maihiyet ve hiızmelt irtibatı bulunan nıaddele/r-
den müteşekkil büyük bölümler halinde ayrıl
mış, böylece, Meclislere maddeler üzerimle ge-

34 1 . 2 . 1984 O : 1 
niş inceleme, tadil ve ıslah imkânı sağlanmıştır. 

'Muhterem arkadaşlar, malî mev'zua't ve tat
bikatta da esaslı ıslâhat ve ilhtiyaiçlara cevap 
ıvereeek yenîMkler yapılmıştır. Bunların bir kıS-
mı tasarılar halinde Yüksek Meclise sunulmuş, 
bir kus m mm da hazırlık saf(hasın|da olduğu mem
nuniyetle öğrenilin iştir. Genel Muhasebe Ka
nunu, Devlet ihalleleri Kanunu, iktisadi Devlet 
Teşekkül!er'i ve tştirakleri Kanunu, Kambiyo 
rejiminin ılslâbı, Devlet Yatımın (Bankası, ikti
sadi Devlet Teşebbüslerinin reıorgan'izasy'onu, 
Maliye Bakanlığında ha^ırlanmaklta lo'lduğunıı 
öğrendiğimiz (Organizasyon ve metod) çalış
ın allan bu .moyanda sayılabilir. (Bunlar plânlı 
kalkınma ile paralel olan ve Devlet idaresine 
yeni imkân ve tatbikat getirecek verimli çalış
malardır. 

Aziz arkadaşlarım, Yüksek malûmları olldu-
ğu üzere, 5 yıllık kalkınma plânında ön ıgörü-
len kalkınma, hızını tafhakkuk ejttlrmek her şey
den evvel iç ve dış finansman kaynakla rmdaıı 
tam randıman saığlamakla mümkündür. Bu se
beple aşırı ve verimsiz zara tatbikatı yerine 
vergilendirmede modern esaslara göre yapıla
cak reformları t asivib etmekteyiz. Malî mevzuat 
ve tatbikatın diğer kesimle nine de bu esaslara 
uygun ıslâlhat yapılmasını ve Milliye teşkilâ/tı-
ııııı takviyesini tavsiyeye şayan gör'mekteyiz. 

,Saym arkadaşlar, bir hususu dalha işaret et
meyi zaruri görmekteyiz. Bugün ıgerek Devlet 
idaresinin, 'gerekse malhalllî idarelerin palha'lı, 
verimsiz ve alhenksiz işlemesiniden vatandaşın 
lıaklı şikâyetleri vardır. Memleket gerçekleri
ni parti m'ülâlhazalai'i üstünde tutan ve objek
tif esaslardan aynim lyan Grupumuz, kökü ma
ziye dayanan bu aMsaiklıklarm bir an evvel gi
derilmesi .yolundaki isteklere gönülden iştirak 
etmektedir. İdarede ilmî metod'lara dayanan 
bir ıslâhat yapılmadıkça, personel rejimi ve 
Devlet İbaremi bu istikamette düzeltilmedikçe 
5 yıllık kalkınma plânını hedefine ulaştırmak 
ıkısa zamanda mümkün olamıyacaktır. 

Uzun yılla Hdaıı beri devam edege'len bu ak
saklıklar dikkatli bir murakabe ve dinamik bir 
vazife şuuru ile bir an evfvel halllıolunmalıdır. 
Acele tedbirlerle yapılacak ıstalh hareketleri
nin büyük uıaihzurlarını kabul etmemek müm
kün değil, fakat bu halin uzun müddet deva
mına da müsaade olunamaz. 
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Kendi'sinelen evvelki siyâsi idareden ağır 

borçlar tevarüs eden, yeni yapacağı yatırım
lar için de borçlanma durumunda olan bir Hü
kümetin tasarruf tedbirleri almasından dalha 
tabiî ne o'lalbilir"? 

İki yıldan beri bütçe tatbikatının «m ayla
rında Hükümetçe masraf dairelerinden istenen 
tasarruflar artık bütçelerin 'hazırlanmasına hâ
kim bir 'kaide haline getirilmelidir. Harb eko
nomisinin uygulandığı yıllarda olduğu gibi, res
mî yazışmalarda zarfı ters çeviri]) kullanmak, 
hattâ zarfsız muhabere imkânları arayıp bulmak 
ve bunu bütün harcamalara teşmil etmek duru
mundayız. Tezyinat ve mefruşat masrafları, ta
şıt ve yolluk işleri, proje hazırlanması, kamu
laştırma işlerinde yapılagelen israflar da ön
lenmelidir. Devlet personelinin verimsiz, isa-
Ibetsiz dış seyahatleri de tahdidedilmeli, bu se
yahatler ancak lüzumlu ve faydalı işlere hasro
lunma! ı dır. 

Devlet idaresinde bir koordinasyona İm 
sebeplerle de ihtiyaç 'bulunduğunu belirtmek is
teriz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Müsaadenizle şimdi de li.î'63 bütçe yılı içinde 

cereyan eden büyük sosyal, siyasal ve ekonomik 
olaylara da kısaca bir göz atmakta fayda mülâ
haza etmekteyiz. 27 Mayıs İhtilâl ve îııkilâbından 
sonra demokrasi nizamı ve Anayasa-düzenine yö
neltilmiş tahrik ve tecavüzler iç piyasada zarar
lı tesirler yapmaktan geri kalmamıştır. 22 Şu
bat 1962 ve 20 - 21 Mayıs 1963 hareketleri sos
yal ve ekonomik hayatımızda yer yer endişeler 
ve duraklamalar yaratmıştır. Türk milletinin 
uyanıklığı, kahraman ordusunun 27 Mayıs ilke
lerine ve Anayasa düzenine olan sarsılmaz bağlılı
ğı memleketimizi bu badirelerden kurtarmıştır. 
Bu vesileyle 20 - 21 Mayıs şehitlerinin dul ve ye
timleri hakkındaki teklif ve tasarıların henüz ka
nunlaşmam ıs olmasını üzüntüyle karşılamak
tayız. Meclis 'Başkanlık Divanlarının dikkatini 
çekmeyi vazife sayarız. 

I)eğerli arkadaşlarım, 
Ortak Pazara katılımımız, Türkiye'ye yar

dım konsorsiyumunun müsbet net içel i çalışma
ları da 1963 bütçe yılı içinde olmuştur, politik 
ve ekonomik bakımdan büyük değer taşıyan bu 
teşebbüsleri Karma Hükümetlerin müsbet bir 
eseri olarak takdirle anarız. 
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1963 işçi hakları konusunda da büyük başa

rılar yılı olmuştur. Millî şuur içinde 'emek, te
şebbüs ve sermayenin ahenkli bir uzlaşmasının 
bu yeni tecellileri karşısında bile işçi haklarının 
ancak bir sınıf mücadelesi sonunda sağlanabi
leceği yolundak tahriklerin durmadığı da esef
le görülmektedir. Türk işçisini, Türk köylüsü 
ve esnafından, yani asil kaynağından ayırarak 
onda sınıf mücadelesi şuuru yaratmaya çalı
şanlara imkân ve fırsat vermemek millî bir va
zife haline gelmiştir, iş ve sermaye aleyhine es
tirilmek istenilen bu havanın sosyal adalet ted
birleriyle zararsız hale geleceğine inanıyarırz. 
Anayasa teminatı altında bulunan özel sermaye
nin yatırımlara teşmil edilmesi de kalkınma 
plânımızın gayelerindendir. 

Sayın senatörler, 
Bilindiği gibi, plânlı kalkınma devresinin 

önemli konulardan biri de toplum ve köy kal-
kınmasıdrr. Memleketimizdeki nüfus artışı ve 
tarım sektöründe görülen nüfus kabarıklığı da 
hal çresi beki iyen büyük nıeselelerknizdendir. 
Bu nüfusun beslenmesi, yetiştirilmesi, fazlalık 
arz eden iş gücüme çalışacak sahalar »bulun
ması. acele tedbirlere ihtiyaç, göstermektedir. İs
tikrar içinde kalkınma hedeflerinden ayrılmak-
sızın bir karma ekonomik sisteminde bunun ça
resini bulmaya mecburuz. Ancak bu sayede 
sosyal adalet, sağlanmış, âtıl iş gücü 'değerlendi
rilmiş olur. Yatırımlarla, açılan yeni işsahaları 

yanımda verimli bir işletmeye imkân verecek 
toprak, reformu da, tarım sektöründe ferahlık 
yaratabilir. Anayasamızda yer alan toplum kal
kınması da ancak ilmî metotlarla realize edile
bilir. Büyük nüfus kütlelerini eğiterek birlik
te çalışmaya yöneltmek toplum kalkıraasının 
esasını teşkil eder. Bir'birinden habersiz, dağınık, 
sistemsiz ve metodsuz kütle çalışmalarını halkm-
ına plânının gayesine uygun bir düzene başla
mak köy kalkınmasının da bir yoludur. Köye 
giden Devlet personel ve hizmetleri bu esasa gö
re organize edilebilir. Köy İşleri Bakanlığının 
vazife hudutları çizilirken bu hususların da göz 
önünde buluııdurukuasınıu faydalı olacağı inan
cındayız. 

Yeni kurulan bakanlıklar : 
Sayın arkadaşlar, C H. P. sinin Bağımsız

larla kurduğu yeni Hükümette yer alan yeni 
İki bakanlığını yetki ve sorumluluk hudutları 
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henüz kanuni bir esasa bağlanmamıştır. Bu 
sebeple de görecekleri işler açıkça bilinememek
tedir. Çeşitli teşkilât kanunlariyle daireler ara
sında bölünmüş olan bu bakanlığı ilgilendirir 
görünen işlerin vazife çelişmelerine meydan 
vermiyecek bir surette bir araya getirilmesi, ku
ruluş temelinin sağlam esaslara bağlanması 
bakımından zaruri görmekteyiz. Bu bakanlıkla
rın koordinatör durumda vazife görmeleri umu
lan neticeyi sağlamaya yetmiyeeeği " inancında
yız. Bilindiği üzere, koordinasyon, en lüzumlu 
olduğu yerde bile otorite üstünlüğüne dayan
madıkça semereli olamaz, Bu sebeple büyük ihti
yaçlara cevap verecek bu bakanlıkların ilmî 
esaslara göre ömürlü ve verimli bir teşkilât ha
linde organize edilmelerini temenniye şayan 
görmekteyiz. 

Çok değerli arkadaşlarım, 
Üzüntüyle ifade edelim ki, Kıbrıs'ta cereyan 

eden kanlı olaylar da 1963 bütçe yılında cereyan 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Söz sırası Sayın Suplhi Grürsoytrak'mdır. 

Buyuran efendim. 
SUPHÎ aÜBSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Hükümet üyeleri /ve mulhterem 
senatörler. 

T964 yılı .bütçe tasarısı 'hakkında görüş, 
tahlil ve temennilerimizi; Anayasaya hâkim 
olan espri, plân Ihedefleri ve yurt gerçekleri 
ışığı altında açıklamak üzere Söz almış bulu
nuyoruz. 

Konsalide olarak : 
1. T5 milyara baliğ olan 1904 yılı bütçesi

nin özelliğini, ilk program bütçesi olması ve 
bütçenin inceleme ve murakebesirii kolaylaştı
ran yeni bir teknikle hazırlanmış (olması teşkil 
etmektedir. Memnuniyetle karşılarız... 

Sayın arkadaşlarım : 
Bu bütçenin evvelâ plânla uygunluk dere-
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etmiştir. 20 nci yüzyıl medeni insanlığın ve hür 
dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu or
taçağ zulmü karşısında Türk milleti her tedbir
den evvel millî birlik ve millî şuur içinde bu
lunmaktadır. Kıbrıs'la ilgili Türk tezinin Na-
to'ya dâhil müttefiklerimiz ve dostlarımız tara
fından benimseneceğine inanmaJktayız. İktidar 
ve muhlefetiyle bütün bir millet bu haklı dâ
vanın ahdî .esaslara bağlanmasını ve Kıbrıs'ta 
huzur ve sükûnun yerleşmesini istemektedir. 

Nato içinde bize düşecek vazifeyi yapmaya 
kararlı bulunduğumuzu da bütün dünyanın bil
mesini temenni etmekteyiz. 

1964 bütçesinin yurdumuza ve milletimize 
uğurlu olması temennisiyle Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmların. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 14.30 da başlamak üze
re oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.05 

cesini belirtmekle görüşlerimizi sıra ile ifade 
etmeye çalışacağım. 

2. Plân dönemince yıllık programlarla 
bütçeler arasındaki bağlantıların sağlam ve 
emin 'şekilde kurulması iktiza eder. 1963 yılı 
Ibütçesi, ıgerekçedede belirtildiği üzere, çeşitli 
sebeplerden ötürü, düştük bir uygulama sonucu 
alarak, plânın ön 'gördüğü Ihedeflere ulaşama
mıştır. Halbuki, '1964 program ve bütçesi, 
19613 programının tam (olarak (gerçekleştirilece
ği faraziyesine dayanıyor. (Bu bakımdan gerek 
programların gerek bütçenin revizyona tabi tu
tulması gerekirdi. 

3. Yatırımlar plânda tesbit edilen sektör
ler arasındaki dağılışının plâna uygun bir şe
kilde (gerçekleşmesi için, gerekli tedbirler alın
ması lâzımdır. 

Yatırım yekûnu olarak plâna uyigun ra-

Î K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Maoit Zeren (Amasya), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 
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kamlara ulaşılsa bile yatırımların dağılışı, plâ
na uygun olmadığı takdirde sektörler arasın
daki dengesizlikler 've dar (boğazlar teşekkül 
edeteefctir. Nitekim feci sektör yatırımlarında, 
yatınım yekûnu talhmıinleri doğrulayacak mik
tarlara ulaştığı halde, bunların çok büyük 
kısamı, lüks meskene talhsis edildiğinden, çimen
to ve demir taldbi bakımından bir sıkışıklık, 
ekonominin genel verimliliği bakımından da 
!bir düşüklük yaratniLştır. Çünkü mesken ya
tırımlarının sermaye 'hasıla 'oranları gayrimü-
saidolduğu içlin, Ibu yatırımlara yapılacak faz
la talhsisler toplam millî gelir artışının taibmin-
leri altına düşmesine sebebolmaktadır. 

Plândan beklenilen, tesbit edilmiş sektörler 
arasındaki yatırımların ıgenel dengeyi sağla
yacak tarzda ve önceden hesaplanmış olan mik
tarlarda yapılmasıdır. Yatırımlann sektörler 
arasındaki dağılış, •toplam yatırını hacmi ay
nı olsa 'bile, plândan farklı (bulunduğu takdir
de, sektörler arasındaki denlgeriin kurulması 
imkânlan sağlanamıyacak ve uygulamadan ile
ri 'gelen bu! hatalar, plânlı ekonomiden bek
lediğimiz neticelerin alınmasını önliyecektir. 

Bir sektör fazla .gelişip, diğerleri bekleni
len gelişmeyi sağlıyamadığı Itakdirde, fazla ıge-
lişen sektörün mallarına karşı yeteri kadar 
talep 'olmıyacak, diğer taraftan da az geliş
miş sektörler, gelişmiş olanın iham madde ve 
benzeri taleplerini karşılamakta yetersiz kala
caklardır. Dengenin sağlanması, bütün sek
törlerin plâna uygun olarak geliştirilmesinin 
dikkatle takibi gerektirir. 

Eğer plân uygulanmasında endikatif oldu
ğu gerekçesi ile alınacak tedbirlerde kusurlar 
işlenmese idi, ve tedlbirler Ihedefleri »gerçekleş
tirecek kadar ciddi olsa idi, bu duruma zama
nında müdahale edilerek yatırımların fiilen 
sektörler arasında dağılımı plâna uylgun ıbir 
şekilde gerçekleştirilir ve plân Ihedefleri de 
kaybedilmemiş olurdu. 

Tanm : 
'Tarım, plâna göre en çok yatırım yapı

lacak sektörler arasında düşünülmüiş ve yatı
rımların % 12,8 den başlayıp yekûn yatırımla
rın % 20,'2 sine çıkıncaya kadar her yıl nispî 
önemlerinin de artırılması ön görülmüştür. 
'Böylece Beş Yıllık Plân devresi içinde 1981 fi-
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yatlariyle 10 548 000 000 liralık yatırım yapı
lacağı plâna konulmuştur. 

Bu yatırımların gerçekleştirilmesi, Ibâzı fa
raziyelerin yerine 'getirilmesiyle mümkün ola
caktır. Bunların başında tarım eğitimi .gel
mektedir. 

Tarım eğitimi; bu yatırımların verimli ive 
devamlı 'olarak kullanılmasının temel şartıdır. 
Bu bir 'taraiftan tarım liseleri ve teknik okulla
rının talebe adedinin artırılması, diğer taraf
tan tarım teşkilâtının çiftçiyi iş (başında eğiti
me tutmasiyle mümkün ^olacaktır. 1963 yılı 
içinde uzun vadeli olan bu Ihedeiflerin gerçek
leştirilmesi için gerekli tedbirler alınmadığın
dan yatırımların en verimli şekilde kullanıl
ması, tarım istihsalinde malhsulün üıedeflere 
uygun şekilde 'çeşitlendirilmesi ve tarımdaki ilşiçi 
verimliliğinin artırılması Ibakımından olumsuz 
neticelerle karşılaşmamıza sebebolacaktır. 

'Tarım yatırımları bakımından, ikintei önemli 
problemlerden birisi de bu yatırımlardan % 45 i 
teşkil eden ve genellikle Devlet tarafından ya
pılacak olan sulama yatırımlarıdır. IBir taraf
tan projelerin zamanında hazırlanması için ge
rekli tedbirlerin alınmamış olması diğer taraf
tan başlamış olan işlerin Termin plânlarına 
uygun olarak yürütülmesi için (gerekli tedbir
lerin alınmamış .olması, ekonominin genel kal
kınmasında çok önemli olan tarım sektörün
den beklenilenin elde edilmesini önliyecek ve 
dengeyi bozma tehlikesini .gösterecektir. 

Tarımda diğer önemli konu da, toprak re
formu ve çi'ftçinin teşkilâtlandırılmasıdır. 

Bu sektöre yapılacak yatırımların istenilen 
hedefleri- gerçekleştirmesi süratle yoğun (En-
tansif) tanm işletmeciliği yönünde ıgerekli ça-
lışmalann hızla yapılmasına (bağlıdır. Bunun 
için evvelâ toprakların rasyonel işletme büyük
lüklerini bözmryacak tarzda bunu fiilen işlet
mekte olan müstahsıla dağıtılması, müstahsilin 
gerekli araç ve gereçlerle donatılması ve istih
sal kredi satış kooperatifleri şeklinde teşkilât
landırılmalarına gerekli önemin verilmesi lâ-
zımgelirdi. Halibuki 1964 'bütçesinde tarım re
formunun yapılacağını gösteren hiçbir Ihazırlı-
ğm yer almadığını görüyoruz. 

Sağlık meseleleri : 
4. Tıpta genel hedef olarak uzun vâde için

de tıbbın sosyalizasyonu, tedavi edici hekimlik 
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yerine, koruyucu 'hekimliğin esas 'olarak alın
ın ası tedavide de, hastanede yerine mümkün 
olan ihallerde evde 'veya ayakta tedavinin esas 
olarak alınması başlıca hedefler idi. Bu Ihedef
lerin gerçekleşmesi, sağlık 'ocaklarının ve sağ
lık merkezlerinin süratle açılmasına ve (hizmet
lerin bölgelerine götürebilmesine (bağlıdır. 
Bundan övvelki yıllarda ele alınmış pilot 'b'öJ-
ıgelerde bu sistem olumlu neticeler vermiştir. 
Bunun süratle teşmili ve sağlık ocaklarıyla 
•merkezlerinin diğer 'bölgelerde de açılması ka
çınılmaz • bir zaruret olmuştur. Halbuki 1964 
'büt'çesinde yatırımların ağırlık aııerkezi, bun
dan evvelki yıllarda olduğu gihl, ihastanelere 
doğru kayma temayülü göstermektedir. Bu 
'hal tıp (hizmetlerinden 'beklenilen sonucun sağ
lanmasını tehlikeye düşürecektir. 

Eğitim : 
o. Bğitimde ıgenel (hedef, istenilen nitelik

te ive ihtiyaçlara uygun adedde iş gücünü ye
tiştirmektir. 'Planlı devreden evvelki uygula
ma, genci öğretime büyük •bir ağırlık verdi
ğinden, hedef olarak orta ve yüksek öğretimde 
teknik eğitin ne ağırlık 'verecek ve teknik iş gü-
ıcü talebini karşılıyacak kadar ıbir kapasite ya
ratacak istikamette idi. Ancak bugüne kadar 
alman tedbirler genel öğretimdeki tahdidediei 
•hedefleri gerçekleştirecek yönde olmakla hera-
Ibcr, teknik eğitimi orta eğitimde % 60 m üze
rine çıkarmak bakımından yeterli olmamıştır. 
teinde Ibulunduğumıız devrede kaybedilecek 
zamanın ilerdeki yıllarda telâfi edilemiyeceği 
•göz önünde tutularak mümkün olan hızla tek
nik eğitimdeki gelişmelerin sağlanmasına ça
lışmak lâzıımigel'in ektedir. 

Para ve kredi politikası : 
6. İthalâtın finansmanı ve dış ticaret bi

lançomuzun öteden 'beri açık -vermesi dolayı-
siyle Ibir problem olmuştur. IBU problem J9G3 
yılında da şiddetlenerek devanı etmiştir. 

Merkez Bankasının altın stoklarından 404 
milyon lira tutarındaki $9,'9 tonu rdlıin vermek 
veya satmak suretiyle elden çıkarılmiış, aynı 
devre içinde (bankanın döviz re'zeı'vclerinde de 
324 milyon liralık •bir azalma hâsıl olmuştur. 
Altın satışı ve döviz rezenvelerindeki azalma 
dış ödeme vasıtalarını toplam 'olarak 4963 yılı 
l'l ayı içinde 6'38 milyon liralık imkânı kulla
nılmış (bulunmaktadır. 'Dış ticaret politikasın 

da bu gidişin zamanında görülerek gerekli ted
birlerin alınması ve döviz israfının önlenmesi 
icabederdi. Bu duruma dikkat nazarları bil
hassa çekmek isteriz. Dış ödeme vasıtalarının 
kullanılışında israftan kaçınılmayı millî, eko
nominin en önemli •bir pMohleml 'olarak 'göz 
önünde (bulundurma zaruretine işaret etmek 
isleriz. Bu arada özellikle Jilberas'y'on listeleri
nin çok zaruri mallar dışında .-hiçbir şeye uygu
lanmaması ve tahsisli ithal listelerine alınacak 
malların da Türkiye'de imali mümkün olan 
ihiç'bir malı ihtiva etmiyecek tarzda düzenlen
mesi ve lüks 'maddelerden sayılan mamullerin 
hammaddelerine verilecek ithal tahsislerinin 
kısılmasını faydalı ve zaruri telâkki et inekteyiz. 

1963 yılı 640 milyon dolar civarında bulu
nan ithalâtının tahminen 500 milyon dolarlık 
kısmı ithalâtçılar eliyle yapılmıştır. Ortalama 
olarak ithalât kârı, toptancı kârı ile birlikte 
% 40 olduğuna göre, bu ithalâttan ithalâtçının 
aldığı ithalât ve toptancı kârı yekûnu iki mil
yar lira civarındadır. Bn kârdan % 80 inin;, ya
ni ortalama birbuçıık milyar lirasının, 200 ka
dar firmada, toplandığı bilinmektedir. Ödenen 
vergilerin yekûn içimdeki yerinin son derece 
ehemmiyetsiz olduğu ve son zamanlarda faaliye
tine son verilmiş olan tthal Malları Fiyat Kon
trol Dairesince ithalât fiyatlarında büyük döviz 
kaçakçılığına meydan verecek nisbetto fiyat şi
şirmeleri bulunduğu göz önünde tutulursa, bu 
'konuda ne kadar büyük bir israf olduğu ve bu 
şekilde elde edilen kârların nasıl israf edilmek
te olduğu açık olarak ortaya çıkar. 

Ayrıca beş yıllık plânda, genel olarak sanayi
in korunması ve yatırımların teşviki için «se
lekti v» bir gümrük korunması tavsiye edilmiş 
olmasına rağmen buna riayet edilmediği gibi, 
ayrıca her sene muayyen sürelerle çıkarılan 
gümrüklerdeki izinsiz ve usulsüz gelen malların 
ithaline dair kararnamelerin ithal rejiminin is
tikrarı zedelenmekte ve yerli sanayi ile yatırım
lar bundan zarar görmekte ve istikrarlı ithal re
jiminin devamlılığı hakkındaki ümitleri sars
maktadır. 

. Burada ayrıca önemli bir noktaya değinme
den kendimi alamıyorum. Dünya piyasasında, 
son senelerde ham madde fiyatlarında oldukça 
önemli bir artış olmasına rağmen, ham madde 
ihracatçısı bulunan Türkivcnin ihracatında ma-

32 



• G. Senatosu B : 34 1 . 2 . 1964 O : 2 
al esef kolaylıkla cevap buhma'mıyan bir gerile
me olmuştur. Bu hususta aydınlatılmayı temen
ni ederiz. 

Bu arada, ic ticaret konusunda da birkaç ke
lime ile fikirlerimizi belirtmek isterim. Bugün 
Türkiye'de istihsal bölgelerindeki istihsal mad
delerini fiyatlarıyla istihlâk bölgelerindeki fiyat
lar arasında korkunç farklar mevcuttur. Bu hu
sus mamuller için de varittir. Bu muazzam fi
yat farkı asıl üretimi yapan müstahsilin aradaki 
mutavassıtlar tarafından korkunç surette istis
mar edildiğinin açık bir misalidir. Hükümetten 
üretim sahatariyle bunların tüketildiği sahalar 
arasındaki yolu aradaki mutavassıtların kaldırıl
masını ve üretim maddelerinin hakikî değerini 
vermek suretiyle müstahsili üretimini artırması 
için teşvik edilmesi ve bu iş için pek lüzumlu 
olduğuna kaani bulunduğumuz kooperatifçilik iş
lerine önem vermesini dileriz. 

Esasen kooperatifçilik faaliyetlerinin teşvik ve 
geliştirilmesi zaruretine Anayasa ve Anayasa
dan mülhem plânda işaret edilmiş bulunmakta
dır. Bu talebin 1964 bütçe yılında büyük ölçüde 
reaüze edilmesini samimiyetle arzu etmekteyiz. 

Bankacılık sistemimizin kredi hacımı, 1963 yı
lının ilk 11 ayında 2 019 000 000 liralık bir ar
tış göstermiştir. Bu kredilerden çok önemli bir 
kısım, malların finansmanı ve ithalat için kulla
nılan ticari krediler şeklinde olmuştur. Halbuki 
ekonominin temel ihtiyacı, «yatırımların finans
manı» ve «yeni kurulan sanayi müesseselerinin 
sermaye ihtiyaçlarının karşılanması» ile tarım 
sektöründeki yeniden teşkilâtlanmayı ve üretim 
düzenini, geliştirmek maksadiyle yapılacak fi
nansmanlardır. 

Kaynaklarının büyük bir kısmı itibariyle va
tandaşın mevduatından ibaret bulunan bu para
ların, bir millî servet olarak hesaba katılması ve 
en uygun şekilde kullanılması için gerekli ted
birlerin alınması icabederdi. Yatırımların finans
manı için ayrılan kısım çok kifayetsiz olduğu 
gibi, kalitatif kredi kontrolü mekanizması bir 
türlü kurulamadığı için bu kredilerin teşvik 
edilmek istenilen ve işletilmiyen sektörler ara
sında genel, hedeflere uygun bir tarzda kullanıl
ması da mümkün ol almamaktadır. Bankacılık sis
teminin önemli diğer bir problemi de krediler
den alman faizlerle mevduat sahiplerine ödenen 
faizler arasındaki çok büyük marj bulunması ve 

bankalarımızın bilhassa mevduat toplama konu
sunda giriştikleri sert rekabetin maliyetleri nor
mal sayılanı ıyacak hadlere kadar yükseltmeleri
dir. Bu sebepten krediler üretim maksadiyle 
uzun devreler için kullanılmıyacak kadar pahalı 
olduğundan ya spekülâsyon maksadiyle kullanı
labilecekleri sahalara akmakta veya ithalâtın fi
nansmanda olduğu gibi, kolaylıkla fiyatlara ak-
settirilebilecekleri sahalara aktarılmaktadırlar. 

«Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin» bu
güne kadarki tutumu yukarda sayılan aksaklık
ları gidermeye yeterli -olmamıştır. Kredi politi
kasının mevduatın toplanmasından, kredilerin 
dağılmasına kadar bütün safhalariyle ve bir bü
tün olarak yeniden ele alınması ve bu konuda en 
rasyonel kullanma usullerinin hâkim kılınması 
en acil ihtiyaçlarımızdandır. Bu arada kredilerin 
kullanılmasında aynı karşılık ve sermaye arama 
şeklindeki usullerin terki ile proje ve konuların 
verimliliği ve bu kredileri kullanacak işletmele
rin ekonomi bakımından faydalılığı öncelik al
malıdır. 

Sayın senatörler, 
Bu arada şu hususu da bilirtmcden gecem i-

yeceğim. Büyük sermayeye sahibolan İşçi Sigor
taları ile Emekli Sandığı gibi Devlet Teşekkül
leriyle Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi özel mü
esseselerin imkânlarının, küçük sınai kolları
nın veya teşebbüslerin ayakta tutulmaları çaba
sından ziyade büyük yatırım projelerinde kulla
nılmaları veya bunların bu gibi projeleri gerçek
leştirmede desteklenmesi prensibolarak kabul 
edilmeli ve bunlar bu yolda ve bilhassa üretici 

'sahada harekete teşvik edilmelidirler. 
Yabancı sermaye ve yabancı sermaye hakkın

da takibedilecek politika hakkında da birkaç ke
lime söylemek zaruretini hissetmekteyim. 

Yabancı sermaye, gerçekte âtıl kapasite olmı-
yan sahalarla memleket ihracatına imkân veren 
veya ithalâtı kısıtlıyan sahalara kabul edilmeli
dir. Yatırım yapacak yabancı sermayeye müm
kün olduğu kadar fazla miktarda yerli serma
yenin de katı İmasına ve bu suretle kârın büyük 
kısmının memleket içinde kalmasına imkân aran
malı ve say ret sarf .edilmelidir. 

Devlet gelirleri : 
7. Vergi sistemimizin başlıca kusurlarından 

birisi vergilerin gereği kadar elâstiki olmayışı ve 
millî gelirdeki artışları otomatik bir tarzda taki-
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betine yeteneğinden yoksun bulunmasıdır. Bu 
yüzden her sene vergi kanunlarına bazan gelişi 
güzel denilecek zamlar yapılmak suretiyle Dev
let gelirlerindeki açıkların kapatılması zorunlu-
ğu karşısında kalınmaktadır. 

İyi bir vergi sistemi, fevkalâde sebepler ol
madıkça, yeni zamlara gitmeye lüzum kal
madan, millî gelirdeki artışları takibederek 
Devlet ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeterli 
•bir kısmı Devlete aktarma imkânlarına sahip 
'bulunmasıdır. 

Vergi sistemimiz vatandaşı Devlet masraf
larına. istiftik ettirirken ne dereceye kadar 
vergi yükünü âdil bir şekilde dağıttığı hususu 
da ikinci bir problem olarak ortaya çıkmakta
dır. Vasıtalı vergilerin Devlet vergi gelirleri 
içindeki oranı 1960 - 19(61 yıllarında % 61 civa
nında okluğu halde son yıllarda yapılan zam
ların daha ziyade vasıtalı vergilere inhisar 
ettirilmesi sebebiyle bu vergilerin genel vergi 
toplamı içindeki oranı % 67! nin üstüne çıkmış
tır. Halbuki benzeri memleketlerdeki oranlar 
vasıtalı vergilerin nispî öneminin çok daha dü
şük olduğunu göstermektedir. Gelirle ve vergi 
ödeme gücüyle ilgisi olmayan vasıtalı vergile
rin memleketimizdeki oranlarımın da düşürül
mesini vergi adaletini sağlama bakımından 
ilk şart telâkki etmekteyiz. 

Vasıtasız vergilere konu olacak gelir ve 
servet unsurları memleketimizde adaletle izah 
edilebilecek misketlerde dahi vergilendirileme-
mektedir. Bu arada yüksek tarım kazançların
dan 19'63 yılında toplanan verginin 20 - 30 mil
yon arasında olduğu beyam edilmektedir. Zi
raat sektöründen elde edilen millî gelir son 
yılda 24 milyar liraya yükselmişitir. Bunun 
yarısının vergilendiril edilecek gelir olduğu farz 
edilirse, toplanan vergi, vergiye tabi olması 
icabeden gelirin ancak % 0,12 si civarında kal
maktadır. Gelir Vergisi nispetlerinin % 10-60 
arasımda olduğu hesaba katılırsa, tarım sek
töründe ıckîdî bir vergilemeye gidildiği söyle
nemez. Ayrıca nisbetlerdeki ku hudutsuz fark
lar sektörler «arasındaki vergi adaleti 'anlayışı
nı da zedelemektedir. 

19183 yılında Gelir Vergisinin ıslahı m aksa-
diyle yapılan ve zirai kazançları Gelir Vergisi
ne tabi tutan değişiklik Hükümeti dahi hayal 
kırıklığına uğratmış olacak ki, yeni getirilen 
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tasarılarla bir taraftan muafiyet hadlerini da
raltmak, diğer taraftan götürü esaslara daya
nan as'gari vergi usulünü -getirmek suretiyle 
19/3 sayılı Kanunda öngörülen esaslara, iki se
ne sonra da olsa tekrar dönme zaruretini ka
bul ettirmiştir. 

Tarım kazançlarının beyanname usulü ile 
Gelir Vergisi sistemi içinde vergilendirilmesi 
konusunda yapılan denemeler, bu nsulün ye
terli ve verimli bir vergilendirmeyi sağlıyamı-
yacağı açık olarak 'göstermiştir. Nitekim yu
karda da açıklandığı gibi, l!2 milyarlık gelir
den sadece '20 - 30 milyon gibi önemsiz bir 
vergi 'alınabilmiştir. Dünyada yapılan çeşitli 
tecrübelerde ve memleketin muhtelif yerlerin
den vâki müracaatlarda bu usulün tatbik kabi
liyeti olmadığını göstermiştir. 

Vergilendirmenin götürü ve müterakki ve 
ortalama ıgelirleri takibedecek bir usule bağ
lanması ku durum karşısında tek çıkar yol 
olarak görülmektedir, 

Gelir Vergisinde nisbetler % 10 - 60 ara
sında değiştiğine göre yüksek tarım kazançla
rından götürü olarak % 5 vergi alınsa 12 mil
yarlık gelirden 600 milyon lira tutarında bir 
vergi elde edilebilir. Böylece götürü usulde 
yapılabilmesi muhtemel hatalar da -as'gari Ölçü
ler içinde tutulmuş olur. 'Servet unsurlarından 
vergilendirilmesi en kolay olan ve vergi ada
letinin gerçekleştirilmesi bakımından üzerinde 
ittifak edilen noktalardan birisi de veraset ve 
intikal suretiyle elde edilen servetlerdir. Mem
leketimizde 'bunların vergilendirilmesinden sağ
lanan gelir intikal eden servetlerin miktarı ve 
değeri ile kıyaslanamıyacak kadar Önemsiz 
•miktarlard'a kalmaktadır. Bunun en kısa za
manda batılı memleketlerdeki ölçüler© uygun 
bir seviyeye çıkarılması vergi adaletinin sağ
lanması ve vergi »gücüne uygun vergi alınması 
bakımından büyük kir önem 'arz etmektedir. 

Memleketimizde oldukça yaygın bir vergi 
kaçakçılığının bulunduğu umumiyetle kabul 
edilmektedir. İstatistikler de bu durumu çok 
açık bir şekilde teyideJtm ektedir. Nitekim Hü
kümetçe hazırlanan 1964 bütçe gerekçesinde 
(180 nci sahife) verilen rakamlara göre, 1962 
yılında beyanname ile vergilendirilen gelir ver
gisi mükelleflerinin durumu çok ibret verici
dir. Bilindiği gibi beyanname!i gelir vergisi 
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mükellefleri orta ve bay ak tüccar ile sanayici 
ve serbest meslek erbabıdır. Küçük esnaf, işçi, ; 

I 

memur, subay ve dar gelirliler bu usulün dışın- ; 
da kalmaktadır. 30 milyon nüfusa sahip Türkiye- ' 
de gelir vergisi beyannamesi veren mükellef ade- • 
di 304.601 kişiden ibarettir. Ki, buda ortala
ma bir hesapla memleketimizdeki ailelerin an
cak %5 ini teşkil etmektedir. Bu yüksek gelirli 
grubun %43 ünü teşkil eden 129.990 kişi yılda 
ortalama 1288 lira kazandıklarını beyan etmiş
lerdir. istanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi 
büyük şehirlerde oturan bu kimselerin ayda 
ortalama 1.07 lira ile geçindiklerini devlete be
yan ettiklerini göstermektedir. Bugünkü geçim 
şartları içinde en az aylık alan odacı, ve kapıcı 
gibi müstahdemin gelirinin üçte biri ile bu j 
şehirlerde hepimizin gözleri önünde ceryan eden ; 

bir yaşama seviyesini idame ettirmenin mümkün 
olup olmadığını takdirlerinize arz ederim. ı 

Vergi kaçakçılığı sadece gelir vergisinde 
değil, diğer 'vergilerde de aynı şekilde cereyan 
etmektedir. Nitekim dâhilden alman istihsal 
vergisi rakamlarının İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve özel teşebbüs tarafından ödenen kısım- j 
lan gözden geçirilince çok manidar sonuçlara 
varılmaktadır. i 

1959 - 1962 yılları arasındaki İktisadi Devlet j 
Teşekküllerinin ödedikleri İstihsal Vergisi sı- I 
rasıyla 218, 226, 235, ve 247 milyon lira ol- : 
duğu ve her sene muntazam bir artış gösterdiği { 
halde özel teşebbüsün aynı yıllarda ödediği 
vergiler sırasıyla 217, 200, 173 ve 161 milyon 
lira olarak muntazam bir azalma seyri takip 
etmektedir. Bu yıllarda yapılan munzam yatı
rımlar hesaba katılmasa bile mevcut teşebbüs
lerin istihsal kapasitelerinde her yıl %5-10 ara
sında değişen oranlarda daha az kullanıldığı farze-
dilmedikçe bu sonuçların vergi dürüstlüğü ile 
izahı mümkün olamıyacağı aşikârdır. Fiat artış
ları da göz Önünde tutulduğu takdirde, yeni ya
tırımlar hesaba katılmasa bile ödenen vergilerin 
yılda en az %5 artması gerekirdi. Bilindiği gibi, 
istihsal vergisi müstahsilin ve senayicinin Devle
te ödemek üzere yed-i emin sıfatı yi e müstehlik
ten tahsil ettiği vergilerdir. Bu vergilerin kaçı
rılması, vatandaşın ödediği ile Devlet Hazinesine 
giren arasında bu kadar açık fark bulunması 
vatandaşların şahıslara vergi ödemesi sonucunu 
doğurmaktadır. Vergi kaçakçılığı ile mücadele-
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nin adını açıkça söylemek ve işin gerekli kıl
dığı bütün tedbir ve müeyyideleri açık bir tarz
da ortaya koymakla mümkündür. Halbuki Hü
kümet, vergi kaçakçılığının adını bile telâffuz 
etmiyerek buna «vergi kaybı» veya vergi rezervi 
gibi adlar takmaktadır. Meclise sevk edilen bu 
konularla ilgili tasarılarda, servet tahakkuku, 
masraf beyanı ve diğer yollarla tesbit edilecek 
verigi kaçakçılığımı önleyecek hiçbir müeyyide 
getirmediği görülmektedir. Bir taraftan vergi 
kaçırılacak, diğer taraftan Devlet bunu yakala
dığı takdirde cezasız olarak vergilendirilecek. Bu, 
anlaşılır bir mücadele usulü olmaktan uzak âde
ta kaçakçılığı teşvik eder mahiyette görülmekle
dir. 

Dış politika: 
8. Kıbrıs olayları gösterdi ki, bugüne kadar 

takibedilen dış politika anlayışı 'Türkiye'ye, buh
ranlı anlarda 'bâzı dost ve müttefiklerinden dahi 
ümidettiği desteği sağlıyamamıştır. Bu hazin bir 
tecellidir. Ancak olayların seyri sırasında, Hü
kümetin yeni bir görüşle Kıbrıs'ta soydaşları
mızın mal ve can emniyetlerini garanti elmek 
hususunda aldığı kesin ve azimli müdahale ka-
rarı ve bunda ısrarı Kıbrıs haklı dâvamızı dost 
ve müttefiklerimize anlatma imkânı vermiştir. 

Bu hakikatin ışığı altında dış politikamızın 
daha seyyal ve daha aktif bir duruma getiril
mesi zaruretine işaret etmek isteriz. Bu arada 
Kıbrıs'daki soydaşlarımızın silâhlı baskın teh
didi altında bulundukları, ve buna karşı koy
mak üzere ev, bağ iş ve (güçlerinden uzak mal 
ve canlarını, şeref ve namuslarını korumak üze
re elde silâh beklemekte olduklarını hatırlatıl', 
ve bunlara her türlü yardımın, her çeşit vasıta 
ile acilen ve devam üzere ulaştırılmasının za
ruretine inanmakta ve bunu beklemekteyiz. 

Hürriyetler : 
Muhterem arkadaşlar, 
Geçen sene yaptığımız bütçe konuşmasında 

ileri sürdüğümüz fikirleri burada tekrar •etmek
te tayda görmekteyiz. 

Anayasalını tatbikatı hakkındaki görüşleri
mizde, anti demokratik kanunlar ve fikir hür
riyeti konusuna teması zaruri görürüz. Zira 
luiiAİki demokrasinin «fikri hür, vicdanı hür ve 
irfanı hür» milletler camiasında köklü olarak 
yerleşeceğine inanmaktayız. Geçmişte şiddetli 
mücadelesi yapılmış ve mahkûm edilmiş anti-
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demokratik kanunların peyderpey büyük Mec
lise arz edilerek değiştirilmesini beklemekteyiz. 
Bu arada komünizmin ve irticaın ne kadar kar
şısında isek toplumcu fikirlerin ulu orta suçlan
dın İmasının da karşısındayız. Fikir hürriyet
lerimizin Anayasada yer alan hudutları için
de mutlak emniyete kavuşturulmasını zaruri bu
luruz. 

Aşırı cereyanlarla mücadelenin en Ibaşarılı 
şeklinin sosyal ve ekonomik bünyemizde mevcut 
marazların giderilmesiyle olacağına inanıyoruz. 

Bu konularda aktif mücadelenin özel bir 
ihtisas istediği 'mevcut müesseselerin buna göre 
yeniden organize edilmesi ve elemanlarının da 
Anayasanın tanıdığı sosyal hak ve hürriyetler 
açısından eğitilmesi zaruretine önemle işaret 
etmek isteriz. 

Köy işleri ve Tabiî Kaynaklar ve Enerji 
bakanlıklarının kurulmasını çok uzun yıllar ih
mal edilmiş bir ihtiyacın karşılığı olarak kabul 
ediyor ve lüzumlarına kani 'bulunuyoruz. 

Sonuç ve temenniler : 
1. Bütçeler plânın uygulanmasında başlı

ca vasıtalar olduğuna göre plân 'tatbikatından 
elde edilen sonuçların bütçe hazırlanması sıra
sında göz önünde tutulması, plân ve program
larla bütçe arasında dahi çok sağlam organik 
bağların kurulması lâzımdır. 

2. Yatırımların hacım kadar, bu yatırım
ların plâna uygun şekilde sektörler arasındaki 
dağılımı zamanında gerçekleştirilmesi de önem
li bir noktadır. Bütçe hazırlık ve uygulanma
sında, gerekli tedbirlerin ideal dağılımı sağ
layacak şekilde alınması ve uygulamayı hızlı bir 
şekilde yapması lâzımdır. 

3. Tanın eğitimi ve başta sulama projele
ri olmak üzere, her türlü yatırım projelerinin 
gerekli önemle ele alınması lâzımdır. 

Toprak reformu ve çiftçinin teşkilâtlandı
rılması meselesi süratle ele alınmalı ve cesaret
le yürütülmelidir. 

4. Sağlık hizmetlerinin bütün vatandaşla
rın faydalanmasını sağljyaeak tarzda (başta 
Doğu olmak üzere vatandaşın ayağına götüre-
cdk tarzda organize 'edilmesi ve pahalı sistem 
olan tedavi yerine koruyucu hekimliğe ağırlık 
verilmesi gerekmektedir. 

5. Eğitimde plânın öngördüğü ve bakanlık
ça benimsendiği bilinen hedeflerin gcreekleşti-
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rilmeşinde ağır hareket edildiği, bilhassa tek
nik eğitime kayma konusunda yeterli derece
de tesirli tedbirlerin alınmadığı anlaşılmaktadır. 

6. Para ve kredi politikası çok dağınık bir 
manzara arz etmektedir. Hedeften ve her tür
lü rasyonel tedbirden uzak bulunmaktadır. 
En müessir tedbirin bankacılık sisteminin Dev
letçe 'ele alınarak kallkınma hedeflerine uygun 
bir şekilde yürütülmesidir. Aynı durum dış 
ticaret için de bahis konusudur. Bir taraftan ih
racat dünya piyasalarına paralel bir şekilde 
geliştirilememekte, diğer taraftan ithalât her tür
lü imkânlarımızı ölçüsüz bir şekilde israf ederce
sine yapılmaktadır. Bu konularda Devletin çok 
daha aktif ve müessir görev alması ve hiç de
ğilse, başlıca maddelerin ithalâtının ele alına
rak yürütülmesi ve bugünkü ve devam etmesi 
kuvvetle muhtemel olan finansman güçlükle
ri muvacehesinde kalkınmamızın başarıya ulaş
tırılması için tek çıkar yol olarak görülmekte
dir. 

Ayrıca iç ticarette de müstlısıl ile müsteh
lik arasındaki mutavassıt parazitlerin bertaraf 
edilmesinin lüzumuna şiddetle inanmaktayız. 

7. Devlet gelirleri, 'elastikiyete kavuşturul
malı ve vatandaşların gücüne göre vergi öden
mesi suretiyle vergi * adaleti sağlanmalıdır. Bun
ları temin etmiyen vergi değişikliklerinden ver
gi r<.'forum diye bahsetmek vergi reformu 
iddialariyle ibağdaşamıyacağını belirtem'k iste
riz. Plânın, öngördüğü seviyede tahakkuk et
mesi Hükümet programında vadedilen büyük 
reformların gerçekleşmesinin tamamen, gerçek 
vergi reformuna bağlı olduğunu bir kere da
ha önemle belirtiriz. 

Ook yaygın olduğu bilinen vergi kaçakçı
lığının açık ve tesirli tedbir ve müeyyideler
le önlenmesi için gerekli hazırlıklarım bir an ev
vel yapılarak B. M. Meclisince süratle sevkı 
hususuna inanıyoruz. 

8. Kıbrıs buhranında takibedilen aktif po
litikanın müessiriyeti açıkça görülmektedir. G'c-
nel olarak dış politikamızın bu açıdan yeniden 
gözden geçirilmesi, Kıbrıs'taki soydaşlarımı
za mümkün olan her türlü yardımın daha Ibü-
yük seviyede her türlü vasıtadan faydalanarak 
süratle yapılması lüzumuna işaret etmek iste
riz. 
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9. Fikir hürriyeti olmıyan yerde özgürlük 

om ayacağı kanısındayız. 
Anayasa ve Anayasanın gerekçesinde hakiki 

ifadelerini bulmuş olan sosyal Devlet ve sosyal 
adaletle sosyal hak ve hürriyetlerin bütün 
müesseselere benimsetilmesinin zaruretine inan
maktayız. 

Sayın arkadaşlarım, 
Anayasanın emrettiği ve milleltçc bekle

diğimiz bilhassa ekonomik ve sosyal hayatımız
daki hastalıkları giderici birçok zaruri reform
ların yapılamayışlarını, şimdiye 'kadar Karma 
Hükümetlerin bünyelerinden doğan zafiyet
lere bağlanmış e o şekilde ifade etmişlerdi. Ye
ni Hükümet bu kronik zafiyetten masun bu
lunduğuna göre, Hükümet programında vade-
dilen hususların ve 1964 yılı programında ön
görülen hedeflere noksansız ulaşılmasını haklı 
olarak ümidetmekte ve beklemekteyiz. Bunun 
ise, Hükümetçe plâna gerçek mânada inanma
ya ve plânın gereklerini zamanında ve noksan
sız olarak yerine 'getirmeye dinamik ve koordo-
neli çalışmaya bağlı olduğuna önemle işaret 
etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
Sözlerimizi bitirmeden evvel önemli 'bir nok

taya daha temas etmek isterim. Yurdumuzun 
problemlerinin çözüm yollarını liberalizm ve
ya sosyalizm gibi birtakım dogmatik nazari
yelere mutlak surette bağlı olduğunu iddia eden 
görüşlere katılmıyoruz. 

Bu prdbl emlerin çözümlerinin Anayasamı
zın ruh ve esprisine uygun olarak hazırlanan 
uzun vadeli plânda detaylı ifadesin bulmuş olan 
karma ekonomiyle ancak mümkün ve kabili tat
bik olduğuna inanıyoruz. 
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luğu adına görüş ve dileklerimizi arz etmek üze
re söz almış bulunuyorum. 

Hükümetçe teklif edilen 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı toplum olarak, 1963 yılı büt
çesinden (% 11.o) oranında yüksek tutulmuş
tur. Yatırım harcamaları için konulan öde
nek, 1963 yılına nazaran ('% '20.35) oranında 
bir fazlalık (göstermektedir. 

Plânlı, programlı kalkınma devresine girdi
ğimizden beri plân - bütçe koordinasyonu ayrı 
ve çok esaslı bir önem kazanmıştır. Harcama 
tutarlarının 1'964 yılı programında yer alan 
hedeflerden bâzı farklar gösterdiği ve hattâ 
'bunların teknik yorumlara dahi muhtaeolduğu 
görülür. Şöyle ki : 

1964 yılı programına göre, gelecek yıl gay-
rlsâfi millî hâsılanın ('% 7): oranında artması 
ve (1962 fiyatlariyle) 62.8 milyar liraya ulaş
ması hedef olarak alınmıştır. Bu hedefe ulaşıl
ması için 1964 yılı programının öngördüğü büt
çe harcamaları toplamı (13) milyar ('997) mil
yon liraya baliğ olmaktadır. Halbuki tasarıda
ki miktar (13) milyar (986) milyon lira ol
duğuna göre, tasarının programdaki miktar
lardan (ili) milyon lira, noksan olduğu anlaşı
lır. Bu fark çok önemli değildir. 

Ancak .birisi 19612 fiyatlariyle, diğeri cari 
fiyatlarla hesaplanmış neticeleri göstermekte
dir. Bu durumda tasarının tesbit ettiği harca
ma toplamının, plân hedeflerini olumsuz yön
den etkilememesi için 19612 fiyatlariyle 1ÖI64 
fiyatları arasında bir farkın mevcudolmamıatsı, 
diğer bir deyimle 1962 fiyat seviyesinin 1964 
yılında da devam etmesi gereklidir. 

Halbuki realite böyle değildir. Her iki yılın 
fiyat seviyeleri farklı olduğu takdirde, harca
malar toplamının 1962 fiyatlariyle düzeltilmesi 
gerekecektir. Bu durumda 1962 yılı programı
nın öngördüğü (13) milyar (997) milyon lira
nın altına düşme tehlikesi belirmektedir. Bu
nun etkileri ise, 1964 yılı programında öngö
rülen hedeflere ulaşmayı imkânsız hale getire
cektir. 

Bundan başka, 1964 yılında kamu sektörü 
için tesbit edilen yatırım hedefi (j6) milyar 
(845) milyon liraya baliğ olmaktadır. Bu mik
tarın içinde genel ve katma bütçelerin payı, 
programa göre (3) milyar (397) milyon lirayı 
bulmaktadır. Halbuki tasarıdaki yatırım öde-

Bütün bu samimi tenkidlerimizden sonra, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik 
ve idari alandaki hastalıkları gidereceğini mil
lete açıkça ifade eden bugünkü Hükümeti tak
dirle karşılar, başarılar dileriz. 1964 yılı büt
çesinin milletimize ve memleketimize hayırlı ol
masını temenni eder, Yüce Senatoya saygıla
rımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İzzet Gener. 
İZZHT G-ENIER, (Niğde) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, 1964 yılı Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde Millet Partisi Senato toplu-
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îicği (3) milyar (553) milyon lira olduğuna -gö
re, bütçe rakamının, programa konulandan 
(% 4.5) oranında daha yüksek tutulduğu anla
şılmaktadır. 

Programa konulan bütçe yatırımları, 19'6'2 
fiyatlariyle hesaplandığına göre, cari fiyatlarla 
verilen tasarı rakamları da 1902 fiyatlariyle 
düzeltilirse, »gerçekte bütçe tasarısının daha 
düşük bir yatırım hacmi teklif etmekte oldu
ğu kanaatini uyandırmaktadır. 

Aralık ayı içinde Sayın Başbakan tarafından 
iktisadi durumumuz hakkında.-verilen ve gaze
telerde çıkan beyanatta, Türkiye «ameliyat 
masasına yatırılmış bir hasta» şeklinde tasvir 
edil iniştir. Sayın. Maliye Bakanı ise «Enflâs
yon baskısının şiddetlendiğinden ve döviz açı
ğının ağırlaştığından» şikâyet etmiştir. Her iki 
sorumlu şahsiyet, de «plânın finansmanında kul
lanılmak üzere dışardan kredi almak ve yeni 
vergiler koymak» zaruretine açık bir dille te
mas ettiler. Nitekim vergi reformunu ve vergi 
zamlarını öngören bir kısım kanun tasarıları 
Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 

Halbuki 1903 yılına girildiği sırada, halka 
plânlı ekonominin meyveleri vaadedilmişti. % 7 
kalkınma hızının 'gerçekleşeceği ve refaha doğ
ru sağlam adımlar atılacağı müjdesi verilmişti. 
ıŞimdi ise ayın sorumlu şahsiyetlerin ifadele
rinde tereddüt ve güvensizlik görülmektedir. 
Kanaatlerde bu derece değişikliğe sebebolan 
olaylar üzerinde durmaya ve düşünmeye ihtiyaç 
vardır. 

Kanıatmıızca, iktisadi durumumuzda ve 
konjonktürün seyrinde değişmiş fazla bir şey 
yoktur. İktisadi bünyemiz yirmiiki yıldan 
beri istikrarlı muvazene şartlarının gerçekleş
mesine. fırsat bırakmıyan aynı menfi baskıla
rın tesiri altındadır. 

Zaman zaman piyana canlanmakta, refah 
alâmetle:! belirmekte, ekonomik hayatımız kal
kınmaya doğru müsait bir ortama girmiş gibi 
görünmekte ise de, sonradan birdenbire işler 
tersine dönmektedir. Ekonomimiz, İkinci Ci
han Harbinden bu yana üç defa- kalkınmaya 
müsait ortama girmiş, fakat her üçünde de, 
aynı sebepler dolayısiyle başarılı bir netice 
elde edilememiştir. 

(Kalkınma hamlelerini frenliyen ve güçleş
tiren başlıca sebepler şunlardır : 

1 . 2 . 1964 O : 2 
Batı memleketlerinde, kalkınma ve olgun

laşma her vakit ticari canlılık devirlerini ta-
kibetmişiir. 

Memleketimizde ise, ticari hareket ve can
lılık safhalarında, faiz haddinin aşırı derecede 
yüksek oJması, sanayileşme hareketine ciddî 
bir baraj teşkil etmektedir. Enflâsyon devre
sinde faizin yüksek olması, sınai yatırımların 
verimini düşürmekte ve spekülâsyon cereyanla
rını tahrik etmektedir. 

Ticari emtia ve gayrimenkul fiyatlarının sü
ratle yükselmesi, uzun vadeli teşebbüslerin ik
tisadi faydasını azaltmaktadır. Tarihte, yük
sek faiz 'haddine ve enflâsyona rağmen kalkı-
nabilmiş bir tek memleket gösterilemez. Meııii 
lekelimizde, bu kaidenin 'bir istisnasını teşkil 
etmemektedir. 

Ticari canlanış safhalarında Devlet harca
maları artırılmakta, kısır ive verimsiz .masraf
lar çoğaltılmaktadır. Satmalına gücünün iyi 
ayarlanamanıası yüzünden iç piyasada istihlâ
kin genişlemesine ve ihracatın tıkanmasına yol 
açılmaktadır. Dış ödemeler (bilânçiosundaki 
açık derinleşmekte ve ancak vatandaşların fe
dakârlığı ile makina ve malzeme sokulahil-
•m ektedir. 

Muhterem senatörler : 
Ekonomimiz, üretim takatinin taba mınütün ü 

ayan !bir yük ve ibaskı altındadır. Bu yük ha
fifi etlim ediği müddetçe ne yeni 'vergiler ve ııo 
de dış krediler dertlere ıgeniş bir çare olmak
tan uzak kalırlar. 

Dış kredilerden (beklenebilecek fayda, yak
laşan döviz buhranının geciktirilmesine ve ha
fif geçirilmesine münhasır kalacaktır. Yeni 
vergiler enflâsy'onist 'bütçe açığını kapatmakla 
beraher, ihracat üzerindeki inikasları dolayı
siyle daha 'başka mahzurlara zemin îhazırlıya-
bilir. 

Bütçe rakamlarının, her yıl öncekileri aşa
rak yeni (bir rekor kırmasına parlâmento ve 
kamu oyu artık alıştırılmış ,bir duruma gelmiş
tir. Bu alışkanlığa rağmen, 'gözlerimizi 'geç
mişe çevirerek eski bütçelerle kıyaslarsak, öde
nek miktarlarmdaki artışların etkisi altında 
kalmamak .mümkün değildir, Meselâ: 

192(4 de Büyük Millet Meclisinin çalışmala
rına C2) milyon (627) bin lira kâfi gelmişti. 
196(4 de ise yasama görevi ('03) milyon (713) 
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hm liraya yükselmiştir. Başbakanlık 1^24 de > 
(6'2) tbin liralık bir ibütçe ile idare edilirken 
'bu'gün (28) -milyon (46'9) bin liralık 'bir 'öde
neğe m'Uıhtae bir durumdadır. 4931 de (908) 
'bin liralık ödenekle idare edilen üniversitemiz, 
bulgun (300) milyon lira tahsisatla dönebil -
m ektedir. 

Memleketimizde de, 'bütün dünyada olduğu 
gibi kamu giderlerinin, millî ekonomideki mev
kii gıünden güne artmakta ve ehemmiyet arz 
etmektedir. Kadrolar tedricen kaibarmakta, 
genişlemekte ve tiranların giderleri de, tedbir 
almayı, frenlemeyi, düzenlemeyi geretiren 'bir 
mesele 'olarak ortada durmaktadır. 

1924 - 1964 yıllarına ait bütçelerin umumi 
karakterleri üzerinde durulursa (başh'ca dört 
Özellik göze çarpar. 

1. ilk özellik, îıarca>malardaki artış tem
posunun, iktisadi gelişme Ihızmdan yüksek 'ol
masıdır. Masrafların artışı ile iktisadi gelişime 
(hızı arasındaki orantı ve düzenin iktisadi mâ
nası 'büyük ve önemlidir. 

Batı memleketlerinden misaller 'verelim : 
ingiltere kalkınma safhasına 1783 de, Fran

sa ve Amerika 1830 da, Almanya 11850 de, Ja
ponya 1878 de girmişlerdir. 'Bu memleketler 
kalkınma hamlelerini 17 - $0 yılda tamamla
mışlardır. Batı ekonomilerinde, ibütçe harca
malarının gelişme hızına kıyasla daha süratli 
bir tempoya ulaşması, 'bilhassa olgunlaşma ve 
yüksek refa'h safhalarında müışalhede edilmiştir. 

Aksine 'olarak memleketimizde bu hâdiseye, 
daha kalkınma safhasının eşiğinde iken rastlan
maktadır. Batı ekonomilerinin ancak ekono
milerini 'olgunlaştırdıktan sonra gerçekleştir
meye çalıştıkları hedeflerle ilgili malî feda
kârlıklar, bizde kalkınma safhasının (başlan
gıcında vatandaşlardan istenmektedir. 

Maliye siyasetimizin hedefleriyle ekon'omi 
seviyemiz arasındaki !bu ahenksizliğin kalkın
ma hamlemizin başarısına tesir etmemesi müm
kün değildir. Bu tutum Ibaışarımıza etki yapa
cak ive gecikmesine seJbeıbolacaktır. 

2. 1956 - 4957 yıllarında Devletin verigi 
yolu ile gayrisafi millî Ihasıladan aldığı »hisse 
ingiltere'de % 35, Fransa'da % 31, Kanada ve 
Almanya'da % 27, Amerika'da % 2*6 Japon- j 
ya.'da % 22 dir. Halbuki memleketimizde 1964 ! 
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yılında bu 'orantının % 22 - 216 civarında ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Fakat vatandaşların bu malî tazyika ta-
'hammül ka'biliyetleri, vergi yükünün millî /hâ
sılaya nisbetinden ziyade, umumi kazanç sevi
yesine 'bağlı kalmasını ieabettirmektedir. Bu 
sistem vergide adalet ilkesinin tabiî bir sonu
cudur. 

Ortalama gelir seviyesi vatandaşların nor
mal geçinme ihtiyaçlarını a;ştığı takdirde, ver
gi ödeme takati yükselir. Meselâ ayda (400) 
lira kazanan Ibir şahsın 'vasıtalı ve vasıtasız 
vergi olarak Devlete ödiyeeeği 'her kııru'ş, onun 
geçiminde yeni ıbir ma'hrumiyet i ve gedik açar. 
Fakat ayda (4 000) lira geliri olan vatanda
şın, bunun (bir kısmını Devlete ödese 'bile, yine 
ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir miktar 
elinde kalmaktadır. 

Gelir seviyesi düşük olan memleketlerde, 
'halkın malî tazyikten duyacağı sıkıntı, kal
kınmış olan memleketlerden d allı a çok ağırdır. 
Vergi yükünün 'gayrisafi millî hâsılaya nisbeti 
Japonya Makine kısmen uysa 'bile, memleketi
mizdeki malî tazyikin çok etkili olduğu da bir 
gerçektir. 

'3. Üçüncü özellik de vergi yükünün dağı
lımındaki aşırı ölçüsüzlük ve adaletsizliktir. 

4. Dördüncü özelliğe gelince; masrafların 
yıldan yıla kabarmasına ve Devlet teşkilâtının 
'buna paralel »olarak mütemadiyen genişlemesi
ne rağmen, hizmet kalitesinin sabit kalması ve 
'hiçbir gelişme ve ilerleme kaydetmem esidir. 

Aksine olarak bizde, Devlet teşkilâtı ıgeniş-
ledikçe (hizmet kalitesi ve rantabilite zayıfla
tmaktadır. (Parkinson) Kanunu denilen ve 
umumiyetle müzmin enflâsyonlarda karşılaşı
lan !bu durum, üzerinde önemle durulmaya de
ğer mahiyettedir. 

Devlet hizmetlerinin randımanı zayıflamaya 
(başladığı vakit, umumiyetle idarecilerin, ran
dımanı ve kaliteyi yükseltmek tedjbiri olarak 
yeni teşkilât kurmayı ve yeni lüzumsuz kadro
larla daireleri şişirmeyi düşündükleri ıbir vakı
adır. Bizde 'bunun misalleri sayılamıyaıeak ka
dar çloktur. Ve her ibütçe yılında !bu yolda isa
betsiz tedbirlere baş vurul m ustur. 

Devlet Ihizmetinde vazife ıgörenleri daha 
müsait hayat seviyesine yükseltmek için (baş
vurulması gereken bu tedbirin neticesi olarak 
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harcanan 'par, yeni dairelerin kadrolarına 'bina
larına, mefruşatına >ve sair ihtiyaçlarına har
canmaktadır., Parkinson Kanununun tezahür-
leri memleketimizde 1961 yılından 'beri 'hisse
dilmektedir. Rejimlerin ve partilerin değiş
mesi, bu müzmin 'hastalığın tesirlerini ve tat
bikatını ortadan kaldırmamıştır. 

Mıihterem arkadaşlar : 
Ekonomimiz (hesabına 'hayati ehemmiyet arz 

eden bu arızalardan sadece ibulgünkü Hükümeti 
sorumlu tutmak insafsızlık olur. 

Çünkü eski bütçeler incelendiği vakit, aynı 
temayüllerin uzun yıllar önce haşladığı ve bil
hassa İkinci Dünya Harbinden beri hızlandığı 
görülür. Mıaiî melselelerimizldeki bir kısım arı
zaların uzun vadeli bir karakter taşıdığı ve 
bünyemizin derinliklerine nüfuz ettiği de bir 
gerçektir. 

Kalkınma için sağlam ve eihlilyetili bir idare
nin kurulması şarttır ve zaruridir. Eğer işleri 
sevk ve idare ve nezaret edecek iyi bir Hükü
met idaresi olmazsa, iyi plânlar ve program
lar ıhazırlamanın da, bunları uygulamanın da 
mümkün oacağmı düşünmek bile hayaldir. 
Eğer idare ve müesseselere iilıgi gösteril m esse 
veyahut idare ve müesseseler fena olursa, ne 

• yabancı yardımının, ne de en tecrübeli teknis
yenlerin hiçbir faydası ve rolü ola'mıyacak'tır. 
Şu duruma göre, ilk yapılacak iş, eilıiliyetl'i ve 
yetişmiş bir kamu idaresi kadrosunun kurul
masıdır. 

(Bu sebeple halk eğitimi, kalkınmayı sağlı
ya n 'barajlardan, fabrikalardan ve diğer tesis
lerden dalın, büyük bir önem ve öncelik arz et
mektedir. 

Oldukça ilerlemiş memleketlerde, iserimaye 
kalkınma ve gelişmenin temelini teşkil eder. 
Ka İlan m al arının ilk merlhalelerinde bulunan 
ımemleketlere sağlanan serim ay elerin boş yere 
israf edildiği de Mr vakıadır. 

İlerlemiş memleketlerde mevcut teşkilât ve 
servisler ekseriya ve umumdyejtle kendi gelişme
lerini ımeydana getirmekte bir sebep ve âmil 
(olmamışlardır. .Bunlar sadece gelişmenin bir 
neticesi bulunmaktadır. Sadece fabrika kurmak 
Ibalhis konusu olmamalıdır. Bu fabrikalardan te
sirli şekilde istifade edilip edilmediği, fabrika 
'İdaresinin bağımsız ve işinin ehli olup olmadı
ğı, 'mulh'tacolduğu miaddolerin ikmalini mâkul 
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ve uygun bir şekilde yapıp yapmadığı, istihsal 
ettiği maddelerin iyi kalitede olup olmadığı, 
maliyet fiyatlarının düşük bulunup bulunma
dığı, tesislerin baıkım ve idaresiyle inkişafı için 
yeteri kadar kazanç sağlayıp sağlamadığı hu
suslarının da incelenmesi şarttır. Aksi takdir
de bu çeşitli hamleler vatandaşlara yük ve lüks 
'olmaktan ileri gidemez. 

Kaldı ki; katıldığımız Ortak Paızlar, bu yolla 
girmemizi bir ölüm, kal um dâvası haline getir
miştir. 

Aziz senatörler; 
İktisaden .geri kalmış memleketlerde kalkın

manın temel tası, işsiz ve boş insana, Devletin 
iş bullma ve çalıştırma mükellefiyetinin bir 
gerçek olanak kabul edilmesidir. Hürriyet ve 
demokrasi rejimini zedelemeden çalışma hürri
yetini ortadan kaldırascak, herkesi çalışmaya 
zorlıyacak yolların bulunması, kanaatim'iz'ce 
kalkınmamızın ilk hamlesi olmalıdır. Çalışma. 
mükellefiyetlinin tesisi ve iverim 11 bir çalışma 
tekniğinin kurulması ve bunun kontrol edil
mesi, insan .gücünün âtıl ka'llmamaisı ve değer
lendirilmesi istilhdaitrı dâ!va,smm da çüzüllmesi 
olacaktır. 

iktisadi gelişimemize her vatandaşın gücü 
yettiği niisbette emek ver-melsi lâzımdır. Biz he
nüz bu .dâvaya hiçbir taraftan el atmış deği
liz. Gün geçtikçe ve dış yardımlar devam et
tikçe artan, yafhut bir türlü eksilım'iyen tem
belliğimiz bir tehlike halini almaktadır. Dev
let kapısına dayanma ve oradan ıklolay ive ça
lışmadan kazanma, münevverlerimizin tarihî 
gelenektir. Şimdi demokrasi deıvrinde bu ka
pının nimetlerini elde etmek ve onu paylaşmak 
için parti mücadeleleri yapmaktayıız. 

İktidara geçenler mensuplarına bu kapıları 
ardına kadar açmaktadırlar. 

Partilere girip ön plâna geçenler kolay yol
larla ve tembelce hayatlarını ve istikballerini 
emniyete almak çabasındadırlar. Üniversiteİer
den çıkmak yolunda olan gençlerimizin çoğu da, 
ya ailelerinin varlıklarına veya cemiyetin çe-
şiltili yardımlarına dayanarak, öğrenim; devre
lerini mümkün mertebe uzatmak, gençliğin ha
raretli yıllarım huzur ve ralhat içinde geçir
mek peşindedirler. 
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Diplomayı bir kolay geçinme ve raihıat yaşa

ma, bol kazanma vasıtası olarak elide etmek 
'bizde kökleşmiş kötü bir zihniyettir. 

Demokrasi hayatının nimetlerinden bol bol 
faydalanan köylülerimiz de, aydınlarımız gibi, 
maalesef faizla çalışmak değil, Devlete yaslan
mak ve dayanmak ydundadırlar ve buna esef-
II e işaret edelim ki, parti mıücad el el erimiz e/ok 
iHLÜlsait bir ortam hatırlamıştır. Hepimiz çalış
madan, emeğimizi ve gücümüzü barcanıaıdan, 
maharet ve ehlliyetimizi göstermeden kolayca 
kazanmak isteğindeyiz. 

Plân, Devletin müdaih a'lesi demektir. Hal
buki istihdam ile illgili müdahale birtakım hu
kuk kurallarına etki yaıpaıeaıktır. Çalıştı rimaya 
zorlamanın hürriyet haklariylle bağdaştırılması 
kol'ay olmıyacaktır. Bunu hem uluslararaLSi 
prensipler ve hem de demokrasi rejimi karşılı
ya öaktır. 

Ancak işsizlik']e gizili işsizliğin en büyük 
kaynağını teşkil eden tarım sabasında bâzı ted
birler alınabilir.. 

Devîlet müdaıhalesi bizim için bir gaye değil, 
ancak fertlerin iktisadi hürriyetlerini sağlı yan, 
yani özel teşebbüs ve sermayeye dayanan eko
nomik düzenimizin kurucusu ve koruyucusu ol
malıdır. 

Devletin, sadece bir vasııta olması işe, bizi 
sosyaıliistlerkten başlangıçta ayıracaktır. öze1! 
teşebbüs ve sermaye rejimi, toplumun iktisadi 
gücünün sayılı bir azınlığım eline geçmesi, ser
maye tekelinin teessüs ederek, iktisadi hayatı
mıza hükmetmesi değildir. Sermaye halkın eli
ne geçecek şekilde dağı'lmalı, sermayenin, te
şebbüsün emeğin hakları sosyali adalet ilkeleri
ne göre, belirli ölçülere bağlanarak dağıtması 
sağlanmalıdır. 

Vakitlimiz dolmuştur. 1964 yılı bütçesinin 
mit]etimize ve mem'leketimize hayırlı otllmasımı 
diler Yüce Sen altoyu saıygı ile 'Selâmlarım. (Al
kışlar) 

(BAŞKAN — Sayın Enver Köle. 
iCIK.M.P. GRUPU ADINA ENVER KÖK 

(Cumihuribaşkanınca S.Ü.) — Sayın Başkan, 
Muhterem Senato üyeleri ve saygıdeğer Hükü
met erkânı, 1964 ydı bütçesi görüşmesi müna
sebetiyle Cuniıhuriye'tçi Köylü Millet Partili ar
kadaşlarımın bana vermiş olduğu sözcülük va-
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zifeslni ifa ederken bir buçuk yıl bugün ikti
darı temsil eden C.H. Partisi ile ortaklık Hükü
metinin mesuliyetini de hissederek, bütçeyi bu 
iha)lelti rulhiye içimde tenkide çalışacağım. 

Uzun yıllar gerçek demokrasinin tahakkuku 
uğrunda, garazsız ve ivazsız Türk Milletinin 
'huzurunda mücadelesini yapmış bir parti için 
'benden evvel konuşan, kendini büyük telâikki 
eden bir siyasi parti sözcüsünün bizi koltuk al
tında bir nevi fikirsiz bir parti gibi gösterme
sinin cevabını onun derecesinde vermek istemi
yorum ama, bir ata sözü ile mukabele etmek 
isterim. 

Deve büyüktür ot yer, şahin küçüktür, et 
yer. Biz bu mücadelemizde daima çetin fikirler 
peşinde et yedik arkadaşlarım. Eğer, bundan do
layı nispî temsili bu memlekete getirdik ise, Sa
yın Hazer arkadaşıma tevazu burda bunu bize 
bağışlamasından teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Eğer nisıpî temsil bu memlekete gelmemiş ol
saydı hasmane ve his kampları arasında bu mü
cadelenin sonunun bu araya giren Yeni Türkiye 
Partisi, C. K. Millet Partisi gibi partiler olma
saydı bunun ne netice vereceğini bir kere dü
şünmenizi tavsiye ederim aziz arkadaşlarım. Bi
zim anladığımız demokrasi yalnız halk için idare 
değil, halk tarafımdan idaredir. Bu bakımdan, 
demokratik rejimlerden Hükümetler, diğer re
jimlerden daha çok halk desteğine ve halkın 
temenniyat ve temayülünü ıgöz ününde bulun
durmaya mecburdur. Halkın ekseriyetini temsil 
etmiyen veya bu ekseriyetin düşünüş ve istekle
rini aksettirmiyen, icraatına esas olamıyan Hü
kümetlerim başarıya ulaşması pek kolay olamaz. 
Bu düşünceden de halkın en fazla reyini almış 
olan iki partinin müşterek hislerden uzak kala
rak Anayasa esprisine uygun bir anlayışla icrayı 
Hükümet eylemelerini temin bakımından ma
halli seçimlerden sonra büyük felâketten sonra 
partimiz iktidarı bu reyleri bölüşen partilere 
vermek istedi. Fakat hiçbirisi bu yükü almak 
istemedi. Arkadaşlarım, dün ortaklık yaptığı
mız insanları, bugün muhalefete geldik diye 
yerli yersiz yermenin uygun olmadığı kanaati 
ile bütçenin tenkid ve tahliline giriyorum. Or
taklık ettiğimiz zamanlar da yine parti sözcüsü 
olarak dünyada iptidai memleketlerin tuttuğu 
bir vergi sisteminin bu memlekette haddi asga-
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riye indirilmesi hakkındaki temenuiyatımızı or
tak olduğumuz zamanda söylemiştik. Yine bu 
ıiıoktai nazarda ısrar ediyoruz arkadaşlarım. Va
sıtalı vergiler meselesi. Azınlığa rağmen refor
mist bir Hükümet, hüviyet içinde görünmeye1 

çalışan eski ortaklarımız bu vergi mevzuunda 
vatandaşın fizyolojik yapısında akisler bıraka
cak yollara giderlerse bu reformist 'hüviyetini 
kolay kolay alamazlar. 

Maziye ıhir parça göz atalım: Tek parti dev
rinde 1944 de toprak reformu üzerinde memle
kette büyük ıgürültüler uyandıran bir edebiyat 
yapıldı. Aradan yıllar geçti, ama şimdi muha
lefetler var; 'bakın bir taraf kanat bütün ser-
Ibe-st düşünceleri temsil ederek konuşuyor. Bun
ların üzerinde bunu tahakkuk eti irmek, hele 
bütçenin iki milyar açık verdiği bir devirde pek 
kolay olmıyacaktır arkadaşlarım. Biz bu görüşü
müze realist olarak toprak reformunun ve ziraî 
reformunu en az taraftarı olan bir parti olarak 
senelerden beri mücadelesini yapmış insanlar 
olarak biz de istiyoruz. Ama şekli hakkında bi
ze kati kaynakları hakkında da bir yol gösterme
lerini eski ortaklarımızdan rica ediyoruz arka
daşlarım. İktisadi Devlet Teşekküllerinin elli 
milyar liraya varan tesis ve işletme sermayele
rini bir tarafa, bırakacak olursak önümüzde bu 
yıl 14 milyarlık 'bir bütçe ile karşı karşıya geli
yoruz. 'Memlekette tasarruf zihniyetinin hâkim 
olması bakımından zaman zaman bu kürsülerde 
beyanlarda 'bulunuyoruz. Hükümet kaynakları
nın zengin olmadığını ifade ediyor. Ama darıl
masın bütçe komisyonundaki arkadaşlarım, Hü
kümet 14 milyonluk bir bütçe getiriyor. Mahalli 
tazyiklerin tesiri altında bâzı arkadaşlarımız bu 
bütçelerde tasarruf yapmak lâzım gelirken bu 
Bütçeye 40 milyon da ilâve ediyor. İşte önümü
ze gelen bütçede bu zihniyetin ifadesi olarak gel
miştir. Bili da bütçe anlayışı için üzerinde durul
ması lâzım gelen en mühim meselelerden 'birisi
dir arkadaşlar. Bizler >Sona tür ve Milletvekilleri 
olarak bölgelerimizin tazyiklerine değil, memle
ketin bir kuruşunun tasarrufla kullanılması yo
lunda Hükümetin getirdiği, 14 milyarlık bütçe
yi 13 milyara indirdiğimiz zaman, o zaman hiz
metlerin hem .verine sarfını hem de vatandaşın. 
kalbinde yıllardan beri beklediği tasarruf zihni
yetinin Parlâmentoya sirayet ettiğini görmekle 
hepimiz şeref kazanacağız arkadaşlarım. 
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Hükümetler bütçeyi getirirken artık eski bir 

zihniyetle değil, Anayasanın esprisi içinde plân 
fikrinin hudutları içinde kalmak mecburiyetin
dedir. Hükümeller bütçelerini teıtkidederken bu 
bütçelerin bu plân esprisi içinde tahakkuk edip 
etmediği noktasında bize murakabe vazifesi düş
mektedir. 1963 yılı bütçesi içinde plân gereğin
ce bu bütçenin tahakkuk ettirilmesi lâzım gelen 
birçok aksaklıklar vardır. Bunları Bakanlıkla
rın bütçeleri geldiği zaman sırası ile ayrı ayrı 
arz edeceğiz. Yalnız küçük bir misal vermek is
tiyorum, Karayolları mevzuunda plâna göre ha
reket edilir. Hükümet diyor ki; ben işte % 80 
muvaffak oldum. Hükümet yol politikasında 
% 80 muvaffak olduğunu, yani yola tahsis edi
len paranın % 80 nini sari' ettim yolunda ifade 
ediyor. Her bölgede, 9 bölgede personel ücretle
rine ilâve edilmiş olan birer buçuk milyon lira
lık özlük hakları 15 milyona varınca % 80 inde 
içinde 15 milyon değerindeki fiziki yolunda ek
sik yapılmış olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
Arkadaşlarım. Köy yolları meselesinde yıllardan 
beri büyük sözler edilmiştir. Gönül isterdi ki, 
köylünün aletini verdiğimiz zaman bedenî gü
cünü, akar yakıtını vermeye amade olduğunu her 
vesile ile ifade ettiği, bu yıl bütçesinde 63 büt
çesinde 65 milyon lira olarak konulan ıgeçen yıl 
bütçesinde köy yolu yapımına lâzımgclen araç
ların 63 te bittiği halde hiçbirisinin'gelmediğini 
kemali esefle ve üzüntü ile müşahede etmek bir 
hakikati, tam yerinde ifade etmek olur arkadaş
larım. İşte, Hükümetlerin bu plân espirisi içinde 
bize düşen vazifeleri bu plâna mutabık hareket 
edip etmediği noktalarındadır. Yoksa sırası gel
dikçe diğer bütçelerde de birer 'birer bu nokta
ya işaret edeceğiz arkadaşlarım. 

Plânın tahakkuku için iç finansman mevzuu; 
iç finansman mevzuunda dayanak noktaların
dan birisi mevcut vergilere zam ve vasıtalı ver
gilerin artırılması noktasını sözlerimin başında 
en sakîm bir yol olduğunu ifade etmiştim. Ama 
görüyoruz ki, bu yol terkedilmemektedir. Haki
ki kazanç sahiplerinden vatandaşı vergi kaçak
çılığı ile ittiham etmeden vergi kaynaklarını iş
ler hale .getirmek mümkündür, arkadaşlarım. 
Zirai kazanç, vergilerinde Türk köylüsünün göl
gesine ve ismine sığmaraktan büyük ziraat tüc
carlarına, büyük çeltik ekicilerine, büyük na
renciye bahçesi sahiplerine yani emeğini, avu-
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cunun nasırına, tabanlarının kuvvetine, efradı 
ailesinin gayreti kendisinin veya başkasının ara
zisi üzerinde istihsal yapanın dışındaki insan
lara adilâne tevzi ettiğimiz zaman bundan da 
gocunacak insanlar yok arkadaşlar. İşte bu 
espri içinde ziraatten gelir vergisi almanın, ağa
lardan siyasi endişelerden çekinmeden yapma
sında geçen yılki ortaklarımıza bu kürsüden yi
ne tavsiye etmiş bulunuyorduk, arkadaşlarım. 
Ama görüyoruz ki geçen yılın tafsilâtı çok cüzi 
bir şey. Bu sene cesaretle hareket etsinler. Mu
halifte olsak, yine kendilerine destek olmaktan 
bir an geri durmıyaeağız arkadaşlar. (Bravo ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, İktisadi Devlet Te
şebbüslerinin yıllardan beri birikmiş 50 milyara 
varmış sermayelerinden Hazineye aktarılması 
lâzımıgelen senelik kazançlar lâşey mesabesin
dedir. '50 milyarlık bir sermaye % 10 bir kâr 
'getirse bu vatandaşın, sırtına ateşten gömlek gi
bi geçirilmek istenilen vasıtalı vergilerden bu 
milleti kurtaracağına kaaniim. Onları ticari dü
şüncelerle lüks ve kendi camiası içerisinde yaşı-
yan inançları bu vatandaş seviyesinin üstünde 
bir yaşayışa ulaştırmak için kurulmamış olduğu
nu bir kere daha burada hatırlatır, hepinizi hür
metle, muhabbetle selâmlarım. (Şiddetli alkış
lar) Sağolun, var olun arkadaşlar. (Şiddetli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı. 
NİYAZİ AfllRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben bu sene bütçenin tümü 
üzerinde ilk defa mûtat dışı bir konuşma yap
mamak niyetinde idim. Fakat buradan, büyük 
bir parti adına yapılmış olan bir konuşmada 
açıkça bir tecavüz vukubulduğu için mecbu
ren kendilerine cevap vermek zonmluğu ile hu
zurunuza çıktım. Kıymetli arkadaşlarım, bu 
muhterem arkadaşım, bilmiyorum partisinden, 
partisinin süzgecinden geetimi ama söylidiği 
sözler maalesef gerçeğe uygun değildir. Bi
zim. birinci derecede o görevimiz aleyhimize ne
ticeler bile doğuracak olsa, burada hakikatten 
ayrılmamaktır. Ve öyle olmasıdır. Şimdi size* 
kısaca Ankara Cumhuriyet Savcılığının, özetini 
şu dört satırla, bir takipsizlik kararından parça 
parça okuyacağım : 

Konuşmacılar bu konuşmalarında daima 
muayyen birkaç sınıf halka hitabetmekte.. On-
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larm dert ve sosyal ihtiyaçlarına, temasla ken-

j dilerinin seçtikleri takdirde bu vatandaşların 
meselelerinin halledileceğini beyan etmektedir
ler. Ayrıca muhatap kabul ettikleri bu birkaç, 
sınıfın dışındaki muayyen bir zümrenin kazanç
ları nisbetinde vergi vermediklerini, belediye 
masraflarına da belediye hizmetlerinden fayda
lanmaları nisbetinde iştirak ettirilmedik!erini, teh
dit suretiyle bildirmektedirler. Yukarıya alman 
şekilde özetlendirilecek konuşmayı Ceza Kanu
numuz bakımından 2 yönden incelemek gerek
mektedir. 

1. Türk Ceza Kanununun 142 nci maddesi 
yönünden demiş, onun tahlilini yapmış. Bun-

j lan okuyacağım. 
| 2. Türk Ceza Kanununun -M2 nci maddesi 

bakımından, demiş. Bunun da tahlilini unsur
larını hukukçu gözüyle yapmış. Kanaatimizce 
bu suçun tekevvünü için umumumun emniyeti 
için tetkiki şarttır. Tetkik mevzuu konuşmalar
da nihayet birer secim konuşması olup bâzı ten-
kid, vait ve rey talebini ihtiva etmektedir. Ge
rek sınıfları biAiri aleyhine tahrik gerekse umu
mun emniyeti için bir tehlike mevcut değildir. 
Bu sebeple Türkiye İşçi Partisinin 3 ve 16 Ka
sım 1963 tarihleri arasında Türkiye radyoları 
hakkında yaptıkları resmî konuşmaları hakkın
da başka kovuşturma yapılmasına yer olmadı
ğına şikâyet ve müdafaadan savcılıkça tesbit 
olunan muhbir diyor. Muhbirlerin adını sıralı
yor. Zaten değersiz isimlerinin burada tekrar
lanması gibi bir arzu ile bu gayret peşine düş
müş olanların adlarını saynııyacağım burada. 
İhbar yazıları usulüne uygun şikâyet mahiyetin
de görülmediğinden adı geçenlere tebliğe yer 
olmadığına, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 163 ve 164 ncü maddeleri gereğince kabili 
itiraz olmak üzere karar verildi. 

2 . 12 . 1963 Asım Kaya Berkman Cumhuri
yet Savcı Yardımcısı Ankara : Muhterem ar-
daşlarım, demek ki, bir büyük partinin adı al
tında söylenmiş olan sözler gerçeğe aykırı imiş 
umulduğu takdirde kolayca bugün az temsilci
lerle burada bulunduğu için kolayca netice alı
nabileceği ümidi ile ucuz kahramanlıklar sev
dasına artık paydos demeliyiz. Ben yoksul taba
kaların savunmasını arkadaşlarımla beraber 
hangi parti saflarından olursa olsun olumlu her 
hareketi Senatoda daima desteklemiş insanım. 
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Ve partime de bu şekilde yapılmış olan ithamları 
sadece kendi seviyemiz ölçüsünden iade etmekle 
yetineceğim. Ama artık ucuz .kahramanlıklara 
paydos diyelim de, önüne gelene çamur atmak
tan vazgeçelim'de memleketin kalkınması için 
çareler arıyalım. Onlar üzerine eğilelim. 

«Çiftliğim elden gider ini..» yahut da, ver
gi kaçakçılığıyla, biriktirdiği servetlere doku
nulur mu çabasiylc hareket ederek bu memleket
te bir kurtuluş yolu yapılamaz. 

Bu yol yol değildir. Kendilerine ihtar ede
lim de artık çeki düzen versinler. 

Bütçe hakkında görüşlerimizi yeri geldiği 
zaman arz edeceğiz. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Başka
nı Sayın Oağlayangil. Grup adına söz istemiş
tir. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ OAĞ-
LAYANGİİJ (Bursa) -— Sayın Başkan, üçün
cü İnönü Hükümetinin muhterem azaları de
ğerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına konuşan pek muhterem bir arka
daşımız, seçim sistemleri üzerinde bizim sözcü
müzün kendi partileri hakkında söylediği söz
lerden üzüntü duymuş olacak ki, beyanlarımız
da gerçeklerin tahrifinden aynı zamanda tekâ
mülleri de hazmedemediğimizden bahis buyur
dular. Bizleri ağır töhmet altında bulundur
dular. Öyle ya, gerçekleri tahrif etmek ne de
mek? Yalan söylemek. Tekamülleri hazmetme
mek ne demek, durduğu yerde saymak' demek. 
Yine insaf edip geriye gidiyorlar, gericiler de
memek nezaketini izhar buyurdular ama. tekâ
mül düşmanı olmakta pek hoşa gider bir şey 
değil. Onun için müsaade buyurursanız bu iddi
aları cevaplandırma ihtiyacı ile birazda, gerçek
lerin aydınlanmasına yardımcı oluruz ümidiyle 
yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Me
selenin iyi anlaşılabilmesi için evvelâ arkada
şımızın tenkite maruz İcabın cümlesini gözden 
geçirmek icap eder. Ne diyor arkadaşımız, za
bıtlarda da mevcuttur. Aynen okuyalım; Ma
zisinde nispi seçim sistemine karşı inatçı bir 
mukavemet göstermiş olan Cumhuriyet Halk 
Partisinin bugün buna sarılması ve bütün se
çimleri bu usule çevirmek için çabalamasın m 
hakiki nedenlerini aramağa, değer.» Acaba bu 
cümlede gerçekler, nasıl, nerede tahrif edilmiş? 
Mazideki mukavemet yalan mı? Muhterem ar-
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kadarınım şerefle temsil ettiği parti, 1950 den 
evvel yani iktidarı büyük bir saadet içinde tek 
başına tedvir ederken, nispî seçim sistemine 
karşı mukavemet göstermesi mi? Öyle ise bu
rası yalan değil. 

Muhterem arkadaşım, buyurdular ki, evet 
öyle idi ama, sonradan hatamızı anladık, 
nispî temsilin daha elverişli olduğuna inandık. 
İşte o günden beri on. küsur senedir nispî tem
sil der dururuz. Onda karar kıldık. Eskiyi ye
niye karıştırıyorsunuz. Ama biz ne diyoruz. 
(Biz konuşmamızda bu lıahse akademik mevzu 
olarak temas etmedik. Ekseriyet usulü mü iyi
dir, yoksa nispî, temsil sistemi -mi iyidir? Onun 
mukayesesini yapmadık. Sözümüz bütçe hak
kındaki görüşlerimi izaha şüyle haşladım. Bu
günkü haliyle malî ekonomik durumumuz ümit
siz elem verici. l]ğer millet siyasi partiler, Hü
kümet elele vererek, ciddî, samimî bir gaye 
içine girmezsek vahim neticeyle karşılaşırız, 
Bunun sebepleri arasında bugüne kadar zayıf 
hükümetlerle idare edilmemizin de sorumluluk 
payı vardır. Zayıf hükümetlerin kurulması
nın sebebi nispî temsil sistemidir. Bereket 
Türk Milleti bunun çabuk farkına, vardı. Oy
larını iki parti üzerinde topladı. Nispî temsil 
sisteminin, mahzurlarını önlemeye çalışıyor. 
Bu açık gerçeğe rağmen Halk Partisi hâlâ se
çimlerde tadilât yaparak Senato seçimlerini 
de nispî usule çevirmek istiyor. Buna- şaşma
mak mümkün değildir. Bunda gerçeklerin tah
rifi nerede? Tekâmülü hazmedememek... Sa
yın sözcü diyor ki; nispî temsil ekseriyet siste
mine '^örc dalıa mütekâmil bir sistemdir. Ni
çin bunu kabul etmiyorsunuz? Niçin hazmede
miyorsunuz? Hakikaten bu konu akademiktir. 
Hav iki sistemin lehinde, aleyhinde söylenmesi 
mümkün tara-flar var. Ama ben, nispî temsil 
sisteminin [Senato seçimlerine tekâmül getire-

• ceğine inanmam. Çoğunluk sisteminde, 74 'bin 
oy bir parti alsın, 70 bin oy bir parti alsın hiç 
senatör çıkaranlasın. Olur mu? Olmaz. Zarar 
gören partiler; ama nispî temsil bunu düzeltir 
mi Bir yerde bir senatör çıkacaktır. 74 bin 
biri alıp, 70 hin biri alır yine çıkaramaz. »] se
natör •çıkaracaktır. Biner farkla 3 parti alır, 
yine çıkaramazlar. İBu sistemin mahzurları ano
nimdir. Yani partiler kazanır veya partiler 
kaybeder. Fakat nispî temsilin mahzuru, şa-
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hıslara mücadeleyi sirayet ettirir. Bu, demok
rasimizi korumak istediğimiz tedbirlerden ve 
dertlerden berî kılmaz, onların içine atar. Bu 
işi Duverger şöyle ifade ediyor : Nispî temsil 
kadar berbat sistem yoktur. Çünkü, orada 
listenin en başına oturdum mu, voleyi vurur
sun demektir. Listenin birincisi olabilirsen se
çimi vurdun. (.) zaman seçim bir demokrasi 
âyinine döner, Halkı davet edersin, benim par
timin içinde seçilmiş oradan, gel bakalım tes
cil et dersin diyor ve ilâve ediyor: Parti içi 
yapılan seçimler ekseriyetle parti mutfağında 
çok kötü kokular neşrederek, cereyan eder. 
Hiçbir parti bu kokuların dışarıya çıkmasını 
istemez. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
nispî temsil sisteminde, bir yüksek mühendi
sin oy alamadığı eski bir basit memurun, tah-
silsiz bir arkadaşın ilk sıraya geçtiği. Buna bir
takım hile karıştığı tercihli oy sistemlerinde, 
bilhassa muhterem arkadaşlarımın, şerefle 
temsil ettiği parti, 196J de bu acıyı çok çek
miştir. Kendi bünyelerinden bir senatör arka
daşım, bana yana yakıla hikâye etti. Beş 
kasabamız vardı, bu beş kasaba avukatları bir
leştiler, göz açtırmadılar kimseye, partinin 
içine tamamiyle hükmettiler. Olabilir, bö.yle 
şeyler. O halde Cumhuriyet Senatosu seçimleri, 
ki bu gibi şahsi mücadelelerden berî kalmıştı, 
nispî temsille onu da bu kabîl mücadelelere 
atmak doğru değildir gibi bir tez savunabili
riz. Şimdi bunu, yok gericilikti, yok tekâmülü 
hazmedememek şeklinde telâkki etmeye yer 
var mı? Kendileri de ekseriyet usulü için bel
ki bana karşı dama güzel esbabı mucîbeler ge
tirebilirler. Ama ne kendileri nispî temsil siste
mini müdafaa ettikleri zaman pek ilerici bir 
mücahit ve hürriyetçi olurlar, ne bendemiz 
ekserİ3ret sistemini müdafaa ettiğim zamanda 
geri kafalı, gerici olabilirim. Tekâmülü haz
medemiyor, gerçekleri tahrif .etmiş gibi, 
bu kadar ağır ve yakışıksız iddiaların bir parti 
hükmi şahsiyetine karşı bu kürsüden hiçbir 
vesile ve «ebep yokken, böyle bimuhaba izafe 
edilmesini yersiz bulurum. 

,Mumterem hatibin, ikinci tarizleri de ağır 
oldu. Bizim sözcümüz Sıkıyönetim İdaresin
den, Tedbirler Kanununun taraflı tatbik edil
mesinden, basının farklı muameleye tabi tu
tulmasından şikâyet etti ve dedi ki; vataıı-
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daşla Hükümet arasındaki sevgi bağları gevşe
di, kayboldu. 'Sayın arkadaşımız vay diyor, ŝ z 
muhterem Hükümetle sevgili milletin arasına 
nasıl girersiniz, nasıl kundak sokarsınız, nasıl 
nifak yaratırsınız? Hâşâ, böyle bir niyetimiz 
yok. Araya girmeye katiyen istekli ve talip 
değiliz. Ama, biz sayın hatibe şunu sormak 
isteriz : 

Sevgi bağı kalmamıştır demek neden, nifak 
sokmak olsun. Biz Türk'üz Türk'te başa, baş-
buğuya karşı büyük bir itaat vardır. Saygı var
dır. Bunu hiçbir zaman elden bırakmayız. Sev
gi ve muhabbet mânevi unsurlardır. Bunun 
meveudolup olmadığı başka faktörlerle tecel
li eder. Doğrusunu isterseniz bizim sözümüzün 
de bu işi yazıya dökmesine hiçte lüzum yoktu. 
Çünkü mahallî seçimlerin vardığı riyazi netice
ler, üstelik muhalifin, muvafıkm Hükümet hak
kında haiz olduğumuz fikir ve kanaat o kadar 
sarih ki, eğer biz buraya çıkıp bu Hükümete 
millet yürekten bağlıdır, derin muhabbeti var
dır dersek buna ilk defa kahkaha ile gülecek 
Sayın Mehmet Jlazer olurdu. Böyle diyemedi
ğimiz için özür diliyorum ve tenkidlerimiz de,. 
hükmî şahsiyetleri, partileri; geçen 'sefer lde 
kendilerinden rica ettim, yuvarlak ağır sözler
le rencide etmemek hususundaki itinalarına av
det etmelerini istirham ediyorum. Huzurlarınız
dan hürmetle ayrılırım. (Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyuru ti Sayın Hazer. 
C. H. P. (MttjPU ADİNA MEHMET HA-

ZEIİ (Kars) — Yüksek Heyetinizden özür di-
liycrek mâruzâtta bulunacağım. Sayın Çağ-
layangil arkadaşımız, bu bütçenin tümü üze
rinde söz alamadığı için bir yerini bulup ko
nuşma imkânını hazırlamak ve sataşma fırsa
tını bulmaya uğraşmaktadır. (Sağdan gülüşme
ler) Esasen bugüne kadar olan tutumları ve 
davranışları da bunu şimdiye kadar defaatle 
göstermiştir. Evvelâ gönül isterdi ki, kendi 
grupu adına yapılan baştan sona kadar bir kara 
tablo çizmekten ibaret olan o konuşmayı, bir 
grup başkanı olarak kendisi tashih ederek, tas-
vibetmem eliydi. Bizi de itham ettikten sonra 
cevaba zorlamamalıydılar. 

Tl ÜS M YİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— (inip demek, Çağlayangil, demek değildir. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Grup İh
san Sabri olmadığı gibi Kalpak!ioğlu demek 
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de değildir. G rupim, başkanları grup namına 
yapılan konuşmalarda, benimsemedikleri, tas
vip etmedikleri noktalar varsa, onların üzerin
de durur, tashih eder; bu demokratik ve 
•bugüne İkadar devam edegelen tatbikat da böyle
dir. 
NECİP DANİŞOĞLU (Rize) — Sizi kim tas
hih edecek? 

MEHMET IİAZER (Devamla) — Bizim 
tashih edilecek taraflarımızı, !biz demokratik ni
zam içinde tashih etmiş gelmişizdir. 

NECİP DANIŞOCLU (Rize) — Bravo bra
vo... 

•MK1TMHT İİAZER, (Devamla) — Elbette 
Ibravo. Biz bugünkü .rejimin kurulması i<;in yıl
larca mücadele etmişiz, emek sarf etmişiz; siz 
hazırlanmış bu nimeti bile bizim bir kusurumuz-
muş gibi ifade etmek istiyorsunuz.. Aradaki 
fark bu işte. 

MEHMtiT (İNALDI (Adana) — Bravo ne 
güzel demokrasi anlayışı.. 

M ti FİM KT II AZ ER (Devamla) — Tabiî, ta
bii arkadaşım bari sen hiçolmazsa inkâr etme. 

10 yıllık mücadele hayatımız meydanda, 
tarihin önünde, milletin önünde cereyan et
miştir. Şimdi gelelim arkadaşımızın noktai 
nazarına ve bize yapmış olduğu tavsiyelere. 
Evvelâ «nispî temsili kötüleyen Halk Partisi 
mazisinde nispî temsil aleyhinde imiş, şimdi 
bu mahallî seçimlerden sonra buna ısrarla sa
rılmıştır.» Bu haksız bir itham ve cevap isti-
yen bir itham değil midir1? Ve bunun içinde 
izah. ettik. Nispî 'temsil, 10 sene sonra Baki 
Crüzey isminde bir zat (Senatoya gelecek de 
onu beğenmiyecek diye kabul edilmiş bir sis
tem değildir. 10 sene evvel bunların hiçbi
risi tasavvur edilmediği zamanda sadece o gü
nün ihtiyaçları için de aranmış, bulunmuş 
bir sistemdir ve ifade ettim, arz ettim o sa
dece bir partinin malı da değildir. Kapanan 
Millet Partisi Kapanan Millet Partisinin bul
duğu ve diğer partilerin de beraberce üzerin
de çalıştığı bir sistemdir. Bu bir millî ihtiyaç
tan doğmuştur. Bu bir tekâmüldür. Bu tekâ
mülü kabul etmediklerini zaten sözcüleri de 
par'ilerinin de bunu kabul etmediklerini tes-
bit ve tescil ettiler. Kendileri de bu noktada ıs
rar ettiler. İşte tekâmülü kabul etmemelerinin 
bir numunesi de bu. Bu bir tekâmüldür. 

Nispî temsilin Senato seçimlerine teşmil 
edilip, edilmemesini kanun gelince, konuşaca
ğız. Kabul edilirse, bu Parlâmentonun malı 
olarak kabul edilir. Edilmezse mesele yok. Bu
yurdular ki, Cumhuriyet Halk Partisi getire
cek kanun haline sokacak. Cumhuriyet Halk 
Partisi kanun yapmaz, kanunu Meclisler ya
par. Müşterek rey ile yapılacaktır. Eğer o ge
tirilen. tasarı kabul edilirse kanunlaşır, ka
bul edilmezse, ıreddedilmiş bir teklif olacaktır. 
Böyle bir teklifin [gelmesinin, demokrasiye, 
millet arzularına aykırılğmı nereden çıkarıyor
lar. Buyurdular ki, millet iradesi iki parti et
rafında toplanmaktadır. İki partinin bu 'mem
lekete, iki partili mücadelenin bu memlekete 
neye ınalolduğunu arkadaşım bilmiyor mu? 
Daha düne 'kadar bunun sıkıntılarını çekme
dik mi ve bunun içindir ki, bu sistemi değiştir
mek yoluna gitmedik mi? Aynı çekişmeyi bir 
daha devam ettirmemek için el. atılan tatbik 
edilen bir hususun sadace son seçimde- Ada
let Partisinin şu veya bu yolda iki üç rey fazla 
alması böyle bir sistemin lüzumsuzluğunu 
ispata kâfi gelmez. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Sen de 
alıp gelseydin ya iki üç. rey. 

MKHMtiT HAZER (Devamla) — Aldım, 
şimdiye kadar bütün o senin istinadettiğin, De
mokrat -Partinin topuna tüfeğine parasına, 
suiistimaline rağmen, 'aldım ve geldim de, 10 
sena geldim. 

ALÂBDDİN ÇCTİN (Corum) — Adalet Par
tisi senni dediğin şekille gelmedi, Adalet Par
tisi bu milletin güvenerek verdiği tertemiz 
oylarla ve şerefle geldi; istismarcılığın da daima 
karşı sındadır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer karşılıklı konuş
mayın, lütfen. 

MEHMET ÎİAZER (Devamla) — Görüyo
ruz istismarcıların kim. olduğunu. Kim ilti
masçılığın karşısında değil. Milletin siyasi hak
larım korumak, isliydiler bir tarafta, mille
tin hislerini istismar edenler de bu tarafta. 
İşte biz de bunun karşısındayız. Ve 

•daima da karşısında kalacağız. Biz milletin 
ibirarada yaşaması için demokratik nizam 
içinde çalışması için çalışıyoruz. Bugün konuş
malarımızı dinlediniz. Demokrat Partiye veya 
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Adalet Partisine küçük bir tariz cümlesi yar
ınıydı? Arkadaşlar, insafla; buna hepiniz şa
hitsiniz. Hükümetin tenkid edilecek tarafla
rım sizlerden daha açık bir şekilde tenkid et
tik, bunların hepsi, bugün 'burada 'konuşulan, 
söylenen sözlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, lütfen mevzu üze
rinde konuşalım. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hükü
met ile millet arasında sevgi bağları kalma
mış demek vatanperverlikmiş. Bunda goeıı-
ııacaik ne varmış. Hükümet ile millet arasında. 
sevgi bağı kalmamasının seçimle münasebeti 
nedir"? Seçilmiyen seçilmemiş olan, iş başında 
bulunan Hükümeti milletin her ferdi, yenisi ge
linceye kadar, Hükümet saymaya mecburdur 
ve Hükümet olarak kabul edip, onun karar
larına ve icraatına iştirak etmek mecburiye
tindedir. Tenkid etmek lıakkmzdır. Ama, Hü
kümet üe millet arasında itimat kalmamıştır 
sevgi bağları kopmuş'tur, demek her halde 
cevabı gerektiren haksız, lüzumsuz bir itham
dır, bunu cevaplandırmak da bizim vazife
mizdir. Bu isnatların hepsini kendileri yapar, 
kendileri söyler ve ondan sonra da asıl sözün 
sahibi d'oğil bir başkası kalkar buradan sa
dece arz ettiğim gibi itiyadının bir neticesi 
olarak sağa sola sapar. Biz konuşmalarımızı 
hiçbir partiye hiçbir surette çatmak maiksa-
dını gütmeden sadece umumi ve objektif esas
lar dâhilinde kalarak yaptık ve daima da böyle 
yapacağız. Fakat başlangıçta arkadaşım çok 
ağır çok. ithamkâr olan ve hepsi de haksız olan 
birtakım hücumlarda bulundu. Biz de sadece 
o vakit noktalara münhasır olmaık üzere bu
radan huzurunuzda cevap verdik, ve bir parti
nin temsilcisi olarak cevap vermeye bizi siz 
mecbur ettiniz. 

İHSAN SABRİ (JAĞLAYANCÜL (Bursa) — 
Tahfif ettiğimiz gerçekler nelerdir? 

BAŞKAN — (Sayın Hazer lütfen mevzua 
girin. (Bütçe müzakere ediyoruz, sesleri) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında söz isliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer bütçe müzakere-
lerindcyiz. Yalnız bu mevzu üzerinde konuşun. 
Rica ederim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Muhte

rem Başkan, ben mevzu üzerinde konuşuyorum.. 
sadece sağdan soldan haksız sataşmalara... 

BAŞKAN — Bunlara cevap vermeyiniz.. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Yüksek 
Senetoya olan sevgi ve hürmetimizin hududu 
içinde cevap veriyorum. Benim konuşmalarım, 
bir tekâmüldür nispî temsil. ıBir tekâmülü 
kabul etmemek hakikaten bu millet ihtiyaçla
rına. cevap vermiyen bir yola geçmek demektir. 
Bunu bir kanaat olarak her yerde her zaman 
söylerim ve söylemekteyim. Bundan gocuna
cak hiçbir şey ve sebep yoktur. Biz Halk Par
tisi olarak .Anayasanın umumi ^ prensiplerine 
ve ilkelerine sadık kalmışızdır. Bundan sonra ela, 
aynı istikamette çalışacağız. Bir secim yapıl
mıştır, mahallî seçimler. O zaman bir Hükümet 
işbaşında idi. Bugüne kadar Türkiye'de yapı
lan seçimlerin hiçbirisinde görülmiyen bir ser
besti temin ve tesis edilmiştir Binaenaleyh hu,, 
millet iradesine ol^n bir hürmetin işareti bir ne
ticesidir. Bunu biraz evvel konuşan sözcü arka
daşımızın da ifade ettiği gibi muhtelif partilerin 
bir araya gelerek kurduğu Hükümetler yapmış
tır. Koalisyon Hükümeti yapmıştır. Koalisyon 
Hükümetinin büyük faydaları olmuştur. Büyük 
hizmetleri olmuştur. Bâzı aksaklıklar bu hizme
tin toptan inkârı için bir sebep de teşkil etmez. 
Bugün böyle tecelli etmiştir. Yarın da böyle bir 
koalisyona ihtiyaç doğabilir. Ve bu ihtiyaçlar bu 
memleketin şartlarına uygun olabilir. Sadece 
arkadaşımızın, umumi nazariyat içinde ifade 
edildiği gibi «Koalisyon Hükümetleri zayıf Hü
kümet olur,» sözü her zaman ve her yerde, her 
şart içinde haklı ve doğru sayılamaz. O sebeple 
de bu memlekette küçük partiler de vardır, rey 
de almışlardır ve bundan sonra da rey alabile
ceklerdir. Türk vatandaşının az veya çok reyi
ne hürmet etmek demokrasiye inananlar ve Millî 
iradeye hürmeti olanlar kabul etmeye mec
burdurlar. 

lArkadaşımız iimiidederim ki, yejter cevâbı 
almışlardır. Arzeltiği.nı gibi biz sadece 1964 
Bütçesinin umumi esasları içinde konuşurken 
sadece partimizin noktai nazarını iade ettik. 
Bizi cevap vermeğe kendilerinin yapdıkları 
haksız hücumlar sevketmiştir. Yoksa böyle 
bir ihtiyacı hissetmezdik. Bundan sonra da 
böyle bir ihtiva*: olmıyacaktır. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Usul hakkında Ibuyurun Sa

yın Mehmet Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ ('Talbiî Üye) — Muh

terem arkadaşlarım, ımemleketin gözü Ilıer za
mankinden daha Çok Parlâmento üzerine Mit
çe konuşmaları zamanında .eeivrilir. Böyle ibiı' 
zamanda konuşmalarımızın 'bütçeye hasredil
mesi yerine karşılıklı 'taviz ve mücadelelere. 
hasretmenin memleket 'menfaatine uygun ol
madığını takdir etmiyecek bir kimsenin ibulun-
umyaeağım zannederim. Binaenaleyh, .benim. 
istifhamım ıbu mevzu. 'burada 'bitmeli ve deılhal 
tekrar yine bütçeye dönmeli ve bütçeyi müza
kereye .devam etmeliyiz. İBu parti öbürüne 
taarruz eder, öbürü ötekine taarruz eder ve bu 
böylece devam ederse, [bütçe ikinci dereceye 
düşmüş olur. Arz edeceğim ve Yüce Senato
dan ve 'bütün parti gruplarından, listirtham 
edeceğim 'birinci ıhusus Ibudur. 

İkincisi; Başkanlığın 'bir tutumu hakkında 
mâruzâtta bulunacağım. Ddlta evvel Başkan
lık demişti ki, «sunuşlar arasında 'biz bir ka
rar aldık,» parti gruplarına şu şartlar altında 
söz vereceğiz. Bugün görülüyor ki, Başkanlık 
kimlerin grupları adına, kimlerin şahısları adı
na konuştuklarını beyan etmiyorlar. Ben is
ti ııham ediyorum, hatipler konuştukları zaman, 
kimlerin 'grupları adına, kimlerin şaihısları 
adına, konuştuklarım belirtirlerse öğrenmiş 
oluruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKA'N — Sayın arkadaşlarım, şimdiye 
kadar konuşmuş .olan arkadaşlar siyasi grnpu 
adına ve gruplar adına konuşmuşlardır. Bilâ-
Oıara söz istiyenlerden grup 'başkanlarından 
'her ikisine de söz verilmiştir. Şimdi, müzake
reye devam ediyoruz. Söz, sırası Sayın Osman 
Saim 'Sarıgöllü'nün. Yiok mu efendim1? Yoklar. 
Sayın Me'hmet Ali Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler ve Sayın Hükü
met erkânı; 

Hükümetin 'bir yıllık icraatı ile 'l'D'G'4 yılı 
(bütçesinin Iheyeti umumiyesi üzerindeki görüş, 
düşünce, temenni ve tenkidlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Şunu peşinen arz etmek isterim ki 'geride 
Ibırakılan yıl memleketimiz ve milletimiz için 
umulduğu derecede 'başarılı olmamıştır. 

Görüşümüzü ;böylece teslbit ettikten sonra 
konuşmamı izm yükünü, Sayın Hükümet Başka-
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nmın sosyal adalet prensiylerhıe sadık kalmak 
suretiyle iddial olarak kabul ettikleri plân 
ve tatbikatı üzerine teksif edelim. 

Sosyal adalet prensiplerine aykırı Ibir plân 
ve programdan fayda sağlanamayacağı kanısın
da olan 'ben plânlı 've programlı 'bir çalışma
nın milletleri başarıya götüren yollardan en 
önemlisi olduğuna inananlardanım. 

Muhterem arkadaşlar, hal ve gerçek de ibıı 
olup da, ortama sosyal adalet ^ölçüleri a<çı'sıu-
dan bakıldığı zaman, kabul edilen plâna esas 
olarak hazırlanan program çerçevesinde yapı
lan yatırımların yurt satlhına dağılışındaki ada
letsizlik 'bütün çıplaklığı ile meydana çıkar. 

Oysa, iki yıl ile beş yıl arasında sâri muka
velelerle bağlı yatırımlar 'hariç 1963 yılı büt
çesi yılında yalnız iki vilâyete yapılan yatırım
lar toplamının 4'2 vilâyete yapılan yatırımlar 
toplamına eşidoluşu işaret etmek istediğimiz 
garabetlerden biridir. Ve belki de en öne.mli-
sidir. Yıllar yek diğerini bu şekilde takilbeder
se, ^bölgeler arasında sosyal adalet kurallarına 
uygun dengeli 'bir kalkınmayı görmek ve ilm
inin tahakkukunu (beklemek 'hayalden öteye 
gitmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Sosyal adalet ölçüle
rinin tatbiki bugünkü 'şekli ile devam ettiği 
müddetçe, talüat kuvvetlerinin azizliği ile 
meydana gelen meskenleri kendilerine barınak 
olarak seçip 'oralarda 'bütün aile efradı ve 
hayvanları ile birlikte bir Ortaçağ hayatı yaşa
yanların günlük geçimlerini susuz bir iki tarlada 
ve birkaç baş hayvandan sağlıyarak geçinenle
rin elim bayatı daiha yıllarca sürecektir. Hal
buki, igeJçmişte kalkınma edebiyatı ile Ibaihset-
tiğimiz kütleyi avutanlar 'hayatı yürekler acı
sı olan aynı insanları bugün 'başka ıbir metotla 
avutmaya .çalışmaktadır: Bu metot etüt ve plân 
edebiyatıdır. 

Muhterem arkadaşlar, denigeli kalkınmayı 
prensibolarak kaimi edenlere en tipik misali, 
Millî Eğitim Bakanlığı .bütçesine köy okulları
nın yapımı için konan tahsisatın vilâyetlere 
dağılış durumu ile Sayın Hüküm et Başkanının 
o ncü İnünü Hükümeti proıgramını »Senatoda 
görüşülmesi sırasında tenkidlere verdiği cevap
lar arasında görmek mümkündür. İBu misal, 
mevcut vilâyetlere göre köy 'okullarının yapım 
durumunun tesbitini plânın ön gördüğü husus-
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lara riayet edilip edilmediğinin ve dengeli kal
kınma prensiplerine ne dereceye kadar sadık 
kalındığının bütün gerçekleriyle ortaya koya
caktır. Plân ilk hedef olarak 1!50 nüfusa ka
dar olan köylerin okullarının yapımımı ön gör
mektedir. Şimdi şu lıususa Yüksek Senatonun 
dikkatlerini çekmek isterim 1963 - 19'Ö4 öğre
tim yılında resmî kayıtlara (göre 1 «501. nüfus
tan yukarı olup okuldan maıhrıım bulunan 
köylerinin sayısı 2, 1 001 den 1 500 arasında 
nüfuslu fakat okuldan mahrum köylerin sayı
sı 34, 800 ilâ 1 000 nüfuslu köylerin sayısı 71, 
600 - 800 arasında '2Ö1, 400 - '600 arasında 1 262 
ve 251 - 400 arasında nüfusu olup da okuldan 
mahrum olan köylerin sayısı ise 3 286 dır. Hu
lâsa olarak 2'51 - 1 500 arasında nüfusu bulu
nan 4 9'14 köyümüz şu anda okuldan malhram 
bulunmaktadır. Şimdi T903 - 4964 öğretim yı
lı sonuna göre plânın öngördüğü 4'50 nüfusa 
kadar olan "vilâyet köylerinin okul durumları
na bakalım. Vilâyetlere göre köylerin okul 
durumu da şöyledir. Tek 'bir vilâyetimizde plâ
nın Öngördüğü nüfusa göre okul sayısı ta-
mamlanmi'ştır. Ayrıca .1150 nüfusa kadar inen 
ve bire düşen vilâyet köyleri sayısı 2,3 e düşen 
vilâyet köyleri sayısı 3,4 e düşen vilâyet köy
leri sayısı 1 İhtilasa 'olarak plânın kajbtıl ettiği 
nüifus miktarına göre okullarının yapılmasına 
zaruret hâsıl olan fakat bugüne kadar okulları 
yapılrıııyan köylerin sayısı 0 - '50 arasında 'olan 
'vilâyet miktarı 19, 50 - 100 arasında olan vilâ
yet miktarı 8, 100 - 200 arasında olanların mik
tarı 12, 200 - 399 arasında olanların miktarı] 
da 28 dir. 

Plânlamanın öngördüğü nüfus* göre okul
dan mahrum köylerin daha ziyade ihanigi Ibölge 
ve vilâyetlerde toplandığını burada ifade 
etmeye lüzum dahi görmemekteyim. Çünkü 
bilinen vilâyetler ve bilinen bölgelerdir. Bu ger
çek rakamlar karşısında 1963 - 1964 yılı bütçe
lerine okul yapımı için konan tahsisatın % 75 
ini yine plânın öngördüğü, yani nüfus sayıları 
ona doğru yaklaşan vilâyetlere konulduğunu 
söylersem acaba bölgeler arasında hangi adalet 
prensiplerine göre denge kurulmaya çalışıldığını 
izah etmiş olur muyuz? 

İşte bu acı gerçekler karşısında Sayın Hükü
met Başkanının Hükümet programının Yüce Se
natoda görüşülmesi sırasında yaptıkları konuş

manın son paragrafı üzerinde durmak istiyorum. 
Sayın Hükümet Başkanı aynen şöyle buyur

muşlar di : «Okuyup yazma meselesi eski da
vamızdır. Eğitim öğretim dâvasında bütün ihti
yaçlarımız görülecektir. Plânlı devrede esas 
olan nokta bütün ihtiyaçların bir senede, 5 se
nede bütün millet için temin olunamıyacağını 
bilmek lâzımdır. İhtiyaçlar mutlaka sırası ko
nulacak ve biribirinden sonra temin edilecektir. 
Sırayı kabul etmek sırasına razı olup sabretmek, 
plânlama devresindeki milletlerin her şeyden ev
vel alışıp rıza ile kabul edecekleri bir prensip
tir.» 

Muhterem arkadaşlar. «Plânlı devrede esas 
olan bütün ihtiyaçların 1 senede, 5 senede bütün 
millet için temin olunanııyaeağmm bilinmesidir.» 
diyen Sayın Hükümet Başkanının bu görüşlerine 
iştirak etmiyen bir tek vatandaş bile tasavvur 
edilemez ancak Sayın Hükümet Başkanının ihti
yaçlar mutlaka sıraya konacaktır. Ve sırayı 
kabul etmek sırasına razı olup sabretmek lâzım
dır.» şeklinde devam eden beyanlarına karşılık 
bugünkü tezahürlere akıl erdirmek biraz güç 
olsa gerek. 

8 ıra ya konulmaktan kasıt, plânlı devreye gir
diğimiz şu zamanda dahi misal olarak arz etti
ğim Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin yalnız 
ilkokullara ait tahsisatın vilâyetlere taksiminde 
kabul edilen sıraya benzer ise bir diyeceğimiz 
kalmıyor. Bu sıraya koyma formülü, geçmiş 
iktidarlar zamanında olduğu gibi ve Sayın Ma
liye Bakanı Ferid Melen'hı Karma Bütçe Komis
yonunda gayet samimi ve acık kalbi e ifade et
tikleri gibi «çeşme başında bulunanların bütün 
nimetlerden faydalanmıya devam ettikleri» key
fiyeti ise ona da bir şey diyecek değiliz .Evet 
bu sıraya koyma ile, Hükümette vazifeli bakan
ların ve onların yakın dostlarının seçim bölge
lerindeki, plânlamanın öngördüğü 150 nüfusa 
kadar okulsuz köylerin sayıları 0 da indirildik
ten sonra diğer bölgelerde köy okullarının ya
pımı ele alınacaksa ve Sayın Başbakanın sıraya 
koymaktan kasıtları sadece bu ise, bizim buna 
hiçbir diyeceğimiz olamaz. 

Yalnız merak ettiğimiz bir husus var Sayın 
Hükümet Başkanı böyle bir sistemle bölgeler 
arasındaki sosyal adalet dengesini acaba nasıl 
sağlıyaibilece'kler ve acaba bunu nasıl izah bu
yururlar? 
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zamanın imkânları nisbetinde diğer hususlara 
parmak basmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlara, bilûmum Devlet iş
lerimizde bilhassa iktisadi hayatımızda istikrara 
kavuşmak zorundayız. Her gün değişen yeni 
tedbirler, teessüsü arzulanan istikrarı zedeler 
ve zedelemektedirler.... İktidarda bulunan hü
kümetler değişmiyen uzun vadeli prensip ve ted
birler vaz'etmek mevki'indedirler. Bugün Dev
let eliyle yapılan işletmelerin çoğunun yıllık 
'bilançolarını zararla veya çok az bir kârla ka
pattıkları bir gerçektir. (Bu işletmeler rantabl 
hale getirilmeli iktisadi prensiplere uygun bi
rer fiyat potilikası takibe'dilmelidir. Yıllar yılı 
bu müesseselerin, politikacıların dost ve akra
baların geçim kaynağı haline geirildiğini id
dia edenler bugün aynı hatalı görüşü eksiksiz 
olarak öncülüğünü yapmalıdırlar. Bu konuda 
dağlar kadar misal verilebilir. Fakat lüzum 
görmüyorum. 

İsrafın lüksün yekdiğeri ile yarış alanı ha
line gelen ve dün olduğu gibi bugünde bâzı 
politikacıların geçim kaynağı olmakta devam 
eden bu müesseseler yalnız zarar etmekle kal-
mıyacaklar fakat bir- gün iflâs bayrağını da çe
keceklerdir. Plânlamanın tesbit ettiği ve % 7 
kalkınma hızının gerektirdiği yatırım seviyesinin 
üstüne çıkılması için tek çıkan yol, cari masraf
lardan âzami tasarruf iktisadi teşekküllerin ıs
lâhı ve özel sektöre ait yatırımlara önem veril
mesi ve teşebbüs sahiplerine geniş imkânlar' sağ
lanmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar burada bir tek cümle 
ile de Keban Barajı meselesine temas etmek is
terim, yatırımlar içinde en büyük hizmet "ve 
yatırımlar Keban Barajı projesinin tahakkuk saf
hasına çıkarılması işidir. Bu projenin kalkın
mamızda her yönden müessir bir proje olduğunu 
ka'bul etmiyen bir tek vatandaş tasavvur edi
lemez. Yüzbinlerce vatandaşın geçimi ile ilgili 
küçük sanatların ve sanat erbabının iktisadi 
bünyemiz içinde yeri de önemli bir konudur. 
Devamlı çalışmaların standart imalât yapmala
rını sağlamak onlara yeteri kadar kredi temin 
etmek araç ve garaj ihtiyaçlarını karşılamak tek
nik bilgi ve görüşlerini artırmak bu yolda koo
peratifçiliği geliştirmek kuvvetlendirmek lâzım
dır. 
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Bu arada kalkınma hızını frenliyen mevcut 

kanun yönetmelik ve mevzuat değistinlmeli, 
vatandaşa her halükârda huzur emniyet ve ko
laylık sağlanmalı âmme hizmetlerini kolaylaştırıcı 
mevzuatlar vaz'edilmelidir. 

Amme hizmetleri gören müesseselerin gelir 
kaynaklarının artırılması konusunda sosyal ada
let prensiplerine dayanmak suretiyle konulan 
vergilerle vergilerde yapılması istenilen reform
ları yerinde ve iktidarın müspet bir icraatı ola
rak kabul ediyorum. 

Yıllarca turistlere kapalı bulundurulan 
Doğu - Anadolu vilâyetlerinden birkaçı müstes
na diğerlerinin turistlere açılmasını derpiş eden 
Hükümet kararını şükranla karşılamaktayım. 
Kalan birkaç vilâyetinde mevcut kararnamenin 
dışında bırakılmasını beklemekteyim. 

Muhterem arkadaşlar nüfusumuzun % 75 ini 
teşkil eden ve millî gelir kaynağımızın büyük bir 
kısmı olan köylerimizin durumuna da birkaç 
ciimle ile değinmek isterim. Köylerimizde han
gi ahval ve şerait altında hayat sürüldüğü bilin-
ıııiyen bir husus değildir. Köy ve köylerimiz 
sıhhi meskenden temiz sudan, yoldan, köprüden, 
radyodan, telef andan tek cümle ile medeni ya
şayışın gerektirdiği her türlü vasıtadan mah
rumdurlar. M"edeni âlemden uzak bulunan köy
lerimizi nisbeten bu âleme yaklaştırmak gaye
siyle ve hiç değilse her köyümüz birer radyoya 
kavuşturulmalı bu yolda imkânlar aranmalıdır. 
Radyo bugün sadece bir haber verme vasıtası 
olmaktan çıkmış aynı zamanda bir eğitim ve 
öğretim vasıtası hüviyeti kazanmıştır. Gazete
lerin bile girmediği köylerimize birer radyo ka
zandırılması ve bu suretle gerek Hükümetin ic-

. raatmın ve gerese dünya olaylarının imkân nis
'betinde köylümüze duyurulması keyfiyeti çok 
önemlidir. 

Şahsi görüş ve kanaatim odur ki iktidar hü
kümetlerini millete yapacakları çeşitli hizmetle
rin başında son yıllarda köylerden muayyen şe
hirlere doğru başlıyan ve istikbalde sosyal bün
yemizi zedediyecek bir durum arz eden insan 
gücünün duduru'lması gelmektedir. Bu yolda 
esaslı tedbirler alınmalıdır. Köylüyü köye bağ
lamanın yolları araştırılmalı ve köylerimizle şe
hirlerimiz arasındaki uçurumun kaldırılabilmesi 
için bir ana formül bulundurulmalıdır. Yılda 
8 - 9 milyara baliğ olan ve boş yere heba olup 
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giden vatandaş iş gücü gereği şekilde değerlen
dirilmelidir. Kanaatimizce adama göre iş bulma 
prensi'bi müflis onun yerine işine göre adam bul
ma prensibi hâkim kılındığı takdirde aranılan 
ana formülün temeli atılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün için memle
ketimizde bir memur enflâsyonu olduğu bir ger
çektir. Bilhassa .merkez teşkilâtı bugünkü hali 
ile İktisadi Devlet Teşekküllerine rahmet okuta
cak durumdadır. Birçok müessese özellikle 
Umum müdürlükler bugün âdeta muayyen par
tilerin görüş ve zihniyetini savunan bâzı parti
lerin siyasi mağdurlar, aile efradı yakın dost 
ve akrabaları tarafından kurulmuş birer şirket 
haline gelmişlerdir. Bilhassa büyük •vatandaş 
kütlesinin zihnen şu açı gerçek yerleşmiştir. En 
basit bir iş bile tavassutla, vatandaş ağzı ile 
ifade edecek olursak torpille yapılabilmektedir. 
Bunun en canlı misalini, Parlâmento üyelerine 
yakın olması haSöbiyle hiçbir imtihana tâbi 
tutulmadan yakın dost ve akrabalarının tavsi
yelerine uyularak takdir hakkı kullanılmak su
retiyle 2 yıl içinde Büyük Millet Meclisine ge
rek naklen ve gerekse tayinen getirilen ve sayı
sı 500 ü aşan memur ve müstahdem de bulmak 
mümkündür. 

Halbuki kanunları yapan bir müessesenin ve 
müessese mensuplarının önce kendilerinin yap
tıkları kanunlara hürmetkar olmaları lâzımdır. 
Hükümet önce B. M. M. den başlamak sure
tiyle vaz'edeceği prensipler çerçevesinde bu zih
niyeti vatandaşın zihninden silip atmak duru
mundadır. 

Muhterem arkadaşlar, 10 yıl müddetle mu
halefet saflarında vazife görmüş ve ana muha
lefet partisi görevini ifa etmiş olan bir partinin 
mensuplarından bâzılarının bir zamanlar müda
faa ettikleri hakları şimdi nasıl çiğnediklerini 
veya bir kenara itmekte olduklarını birkaç cüm
le ile arz etmek isterim. 

Bu memlekette partizanca idareye son veril- ! 
diğini iddia edenlere en tipik misali Karma Büt- i 
çe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı bütçesinin j 
görüşülmesi sırasında sayın bir üyenin sorusuna 
cevaben İçişleri Bakanının söylediklerinde mü- ; 
şahede etmek mümkündür. 

Büyük seçimlerde partilerin listelerinde yer 
alan o zamanın valilerinden seçimi .kazanana-
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; yanların fakat C. H. P. listesinde yer alanların 
I vilâyetlerde görevlendirildikleri, buna mukabil 

C. H. P. dışında bulunanların ise biri müstesna 
hepsinin m'erkez valiliklerine tâyin edildikleri 
bir gerçektir. Bundan başka C. H. P. li olup da 
veya bu partiye mütemayil olup da seçimi kay
bedenlerin 'birçoklarına nasıl nimetler dağı
tıldığı ve Bakanlıkların kilit noktalarına nasıl 
ustalıkla yerleştirildikleri birer vakıadır. 

Biz diyoruz ve istiyoruz ki : Hangi parti iktti-
darda bulunursa bulunsun ve hangi parti vazife 
alırsa alsın böylesi kayırmalara bu memlekette ar
tık bir son verilmelidir. Muhterem arkadaşlar, 
taze bir örnek ve günün konusu olması bakımın
dan şu önemli noktaya da parmak basmak su
retiyle konuşmama son vereceğim. 

İktidar öncesi iktidar Hükümetini, muhte
rem basınımıza ve muhterem basın mensuplarına 
özellikle basının Parlâmento muhabirlerine kar
şı nasıl bir tutum takibettikleri ve her geçen yıl 
onların basın hürriyetini nasıl kısıtlamaya ça
lıştıklarını bu memlekette bilmiyen bir tek kişi 
bile olmamak lâzımdır. Kaldıki o devirlerde Par
lâmentoda vazife gören arkadaşlarımız bu hu
susu daha iyi bilirler. 

Hal ve keyfiyet ve gerçek bu iken o vakit
ler basın hürriyetini kısıtlıyanlarm karşı'sma 
bir kahraman poz ve hüviyetleri ile çıkanlar 
günde asgari 9 - 10 saat Parlâmentoda vazife 
gören 50 ye yakın basının Parlâmento muhabi-
nini tıpkı kalebent gibi bir yerden ve âdeta bir 
hücre durumunda olan bir odalarda vazife gör
meye zorlarken acaba neyi kasdetmekte ve aca
ba kime hiz'met etmektedirler1? Basın mensup
larının çalışmalarını zorlaştıran, hürriyetle
rini kısıtlamaya çalışan muhterem zevat acaba 
ihtilâl öncesi Meclis zabıtlarını karıştırmak zah
metinde bulunmuşlar mıdır1? Eğer böyle bir 
zihniyetin öncülüğünü yapanlar geçmişten ders 
almış olsalardı bugün muhterem basın mensup
larının karşısına bu hüviyetle çıkmayı akıl ede
mezlerdir. Birçok konularda olduğu gibi bu ko
nuda da tarih tekerrürden ibaret midir demek 
gerekiyor acaba, 

Sözlerime son verirken dileriz ki, Allah mil
lete, memlekete ve onun bitmek tükenmek bil
miyen enrjisine zeval vermesin. 

Fakat daha nice yıllar gelip geçecek, nice 
bütçeler hazırlanacak, oya sunulacak ve biz ve 
bizden sonrakiler nice defa bu kürsüde Hükü-
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mete başarı bütçeye hayır dileklerinde buluna
caklardır. Eğer sadece Hükümete başarı büt
çeye hayır dileğinde bulunmak kafi geliyorsa. 
bunu ben şu anda gönülden temenni eder cüm
lenizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Feûımi Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok de
ğerli arkadaşlarım, kıymetli arkadaşımız Meh
met Ali Demirin güzel hazırlanmış heyecanlı ko
nuşmasından sonra bütçenin tenkidine girişmek 
gerçekten zordur ve biraz da şanssızlık teşkil 
dder. 

Bu kürsüde siyasi partileri temsil eden diğer 
gruplar adına görüşen arkadaşlarımız çok mü
kemmel fikirlerle memleketin içinde bulunduğu 
vaziyetleri ortaya koymak istemişlerdir. Şüphe
siz ki, her teşekkül veya her şahıs kendi görüşü 
çerçevesinde meseleleri vaz'etmek ister. Ben şah
san bu yılın bütçesini belki de bütçeyi tanzim 
eden kıymetli Maliye Vekilinin şahsına olan bü
yük inanışım dol ay isiyle hayırlı olarak telâkki 
ediyorum. Memleketin birçok dertlerinin bu büt
çe içerisinde, gerçekten imkânlarımızla mütena-
sibolabilecek derecede hal ve fasl edebileceği 
inanışımı temennilerime de katmak suretiyle mu
hafaza ediyorum. Yalnız samimî olarak her tür
lü siyasi mülâhazaların da dışına çıkmak sure
tiyle bir görüşümü burada arz etmek isterim: 

İstediğimiz kadar mükemmel bütçe yapalım, 
millet istediği kadar fedakârlıklar yapmak su
retiyle Hazineyi desteklesin, bizi yıllar yılı tesi
rinde tutan bâzı alışkanlıklarımız vardır ki, bun
lardan sıyrılmadığımız müddetçe bu memleketin 
hizmetlerini tekâmüle götürmek ve özlenen ne
ticeleri istihsal etmek mümkün değildir, kanaa
tindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, bir vakıadır, dünyanın 
her yerinde de vardır. Hiçbir yerinde köküne 
kibrit suyu ekilememiştir. Ama gönlüm çok isti
yordu ki, yepyeni bir zihniyetle hazırladığımız 
bu Anayasa düzeni içerisinde Türkiye'mizde yal
nız maddî hizmetleri ortaya koymak için değil, 
biraz da mânevi sahada bir mücadele havası gel
sin açılsın. Hâlâ görüyor, duyuyoruz; hâlâ ve 
hâlâ piyasada rüşvet, irtikâp, suiistimal haberle
ri dönüp dolaşmakta ve maalesef bu memleketin 
insanı olarak bizi derinden yaralamaktadır. Şim
diye kadar gelmiş geçmiş oları hükümetler içe
ride bâzı mücadelelerimiz olmasına rağmen şalı-

1.2,1964 O : 2 
san mcöBü'hu olmakla şeref duyduğum partinin 
en yüksek kademesi içerisinde çetin hıüeadele-
ler vermiş olmama rafineri pksân özlediğim de
recede bu mevzii üzetirıe eğil inmediğini görmek
le müiieessii' bulunmaktayım. Bunu yapmalıyız 
arkadaşlar. Bu memlekette eğer suiistimalle mü
cadelede topyekûn birleşin<>zse"k, bu memlekette 
ncmelâzmıeıiığm Önünü almak için eğer bir ara
ya gelip de hünurı mücadelesini vermezsek; ne 
milletin fedakârlığı, ne parlâmentonun geceyi 
gündüze katmak suretiyle çalışması ve ne de 
Hükümetin uyku tutmadan hizmetleri omuzlan
ması netice vermez. 

Çünkü iş dolaşır dolaşır, Başbakanından, Ba
karımdan umum müdüründen falan yerdeki ufak 
bir memura intikal eder ve memur eğer vatan
daşı ıstırap içinde bırakacak tarzda şahsi meri-
faatleriyle veya hattâ kendi âciz görüşü içeri
sinde meseleye teşhis korsa, o zaman bu memle
ketin işlerinin düzene girdiğini iddia etmek münn-
kün olmaz. Bugün yok mudur? Vardır arkadaş
larım, hakikat, bu. 

Bu suiistimallerin önünü nasıl alabiliriz? 
Muhterem arkadaşlarım, Hükümet buna mâ

ni olacak mevzuatı isteyince lütfeder, getirir. 
Bu meclislerden bunu çıkarırken katiyen zor
luk çekmiyeceğine kaniim. Ama şuna samimiyet
le inanıyorum ki - bilhassa İçişleri Bakanının 
duymasını isterim - Türkiye'de İstanbul, İzmir 
Ankara ve daha bir iki büyük vilâyet müstesna. 
Çünkü buralarda valiler yalnız meseleleri halle
demez, diğer vilâyetlerde tek suistimal iddiası
nın vebali ve günahı doğrudan doğruya idare 
âmirinin omurlarında toplanır. Ben oralardan 
yetişip buraya gelmiş bir insan olarak çok iyi 
biliyor ve inanıyorum ki, iyi bir vali, iyi bir 
kaymakamın idaresinde, kolay kolay suistimal 
vukubulamaz. 

Tapu memuru çalışmıyorsa mutlaka ve mutla
ka oradaki kaymakamın asgari, en azından ihma
li, vardır. Meselelere nüfuz etmemesi vardır. Be
ceriksizliği, pısırıklığı vardır. Başka türlü suiisti
mal olmaz. İstanbul'da, Ankara'daki asıl suiisti
malin kaynağı buralardır; hususiyle İstanbul'
da yani bir ^zamanlar ifade etmiştim yine 
ifade etmeden geçemiyeceğim, ne mutlu ki, Tür
kiye İstanbul değildir. Türkiye İstanbul olsa bu 
memleket artık yaşanmaz bir memlekettir diye 
'bayrak kaldırmaktan başka çare kalmaz. İstan-
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bul'da, Ankara'da büyük yerlerde suiistimali ön
lemek için bâzı tedbirlere başvurmak lâzımdır 
ve bu mümkündür. Bu mevzuda Hükümeti bil
hassa faaliyete davet ediyorum. Yapacakları her 
hizmetten daha mühimini bu mevzudaki faali
yetleri meydana getirecektir. 

Aziz arkadaşlarım, bütçenin tanziminde şüp
hesiz ki, plâna riayet edilmiştir. Yıllar yılı plân
lı, programlı devreye girelim diye bunun mü
cadelesine naçizane katılmış bir arkadaşınız ola
rak elbette ki, bu plân m çok iyi bir şey olduğu
na yürekten inanıyorum. Ama plânın iyi olma
sı başkadır, plânın tatbikinde hata edilmesi baş
ka şeydir. 

B(en, bu defa getirilen bütçeyi diğerleri ile 
mukayese etmesem, bu bütçenin Bayındırlık Ba
kanlığı bölümündeki, Türk Milletinin" cam, kan 
damarı olan yollarına esirgenen tahsisatı gördü
ğüm zaman bu bütçe adam olmaz der, gelir ge
çerdim. 

Nedense plâncılar bir türlü kafalarında bu 
memleketin okuması yazması, ticareti, maliyesi 
kadar, içecek suyu kadar enerji verecek barajı 
kadar ve hattâ bunların hepsinden çok, çok ev
vel yola olan ihtiyacı olduğunu kabul etmemiş
tir. 

Plânlamanın bu husustaki görüşü noksandır 
ve aldığım malûmat odur ki, plânlamada Kara
yollarının meselelerini salâhiyetle tedvir eden 
zat, karayoleuluğu ile alâkası olmıyan ve ne ilmî 
kudreti ve ne de tatbikat tecrübesi olmıyan bir 
elektrik mühendisinden ibarettir. Bir elektrik 
mühendisi ayrıca ihtisası olmadığına göre mese
leleri ancak o kadar halledebilir gibi geliyor 
bana. Bu bütçenin heyeti umumiyesinc geçece
ğiz ve bölümleri müzakere edeceğiz. 

Eğer Yüce Senato karayolları mevzuunu bir 
hal 'çaresine bağlamazsa Türk Milleti, Türk köy
lüsü sizin yapacağınız bütçeyi, kendisi için ya
pılmış telâkki etmiyecektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?.. Yok. Sa

yın Sakıp önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

Sayın senatörler Devletin çeşitli vazifeleri var
dır. Zamanımızda Devlet, yurt müdafaası, asa
yiş ve emniyet, adalet ve sıhhat ile büyük Bayın
dırlık işlerinden başka dar mânada ekonomik ve 
sosyal birtakım faaliyetleri de üstüne almış 
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bulunmaktadır. Bütün bu vazife ve faali
yetlerin başarılması malî kaynaklara ihti
yaç göstermektedir. Bu işleri yapabilmesi için 
Devletin çok paraya ihtiyacı vardır. Devlet esas 
itibariyle siyasi bir teşekküldür ve zamanımızda 
çok genişlemiş ve artmış olan iktisadi fonksiyon
larına rağmen ekonomik bir teşekkül haline ge
lememiştir. Devletin münhasıran ekonomik mak
satlı bir teşekkül halini alması Devlet olmaktan 
çıkması asli maksadından tamamen başka bir 
kisveye kayması demektir. Devlet fonksiyonları
nı yerine getirebilmek için kendisine lâzım olan 
malî vasıtaları Anonim Şirket gibi girişeceği is
tihsal ve mübadele faaliyetleriyle bizzat temin 
edemez. Devletin bir takım iktisadi teşebbüs ve 
teşekkülleri olabilir. Bunlar Devletin ihtiyacı 
olan varidatın pek küçük bir kısmını temin ede
bilir. Gerekli mali vasıtaların veya hiç değilse 
bunların en büyük kısmını siyasi ve hukukî ik
tidarına dayanmak suretiyle diğer iktisadi bi
limlerden yani fert ve kurumlarından aldığı 
vergilerle temin eder, demek ki işlerini yapabil
mek için Devletin muhtacolduğu paranın en 
büyük kısmım halkın vermesi icap etmektedir. 
Devlet varidatının memlekete göre % 75 ile 
% 95 arasında değişen bir kısmı vergi yoliylc 
sağlanmaktadır. Bu yüksek nisbet maliyenin 
prensip itibariyle ve Devletin siyasi karekteri-
ne de uygun bir şekilde fert ve kurumların ge
lirlerine bir nevi iştirak suretiyle beslendiğini 
açıkça, göstermektedir. 

Vergiler esas itibariyle mükelleflerin gelir 
veya giderlerinden alınır. Her memlekette va
sıtasız ve vasıtalı olmak üzere birçok vergiler 
tatbik edilir. Vasıtasız vergiler halkın geliri ve 
servetleri üzerinde doğrudan doğruya konulan 
vergilerdir. Vasıtalı vergiler ise bu gelirin har
canması ve servetin el değiştirmesi vesilesiyle 
alınır. Bütün bu vergilerin ana kaynağı millî 
'gelirdir. Vengi ancak nadiren serivete yüklene
bilir. Normal ve mutlak olarak vergiler Devle
tin millî gellrklen aldığı bir hisıse şeklindedir. 
Yarim asır evvel % 3 - % 5 civarında olan 
Devletin hissesi buıgün % 15 ile % 25 yükse
len bu millî gelirden alman vergiler bulgünkü 
Ibünyede normal karşılanamaz hale gelmiştir. 
Geri kalmış ülkelerde adam başına alman baş 
vergileri veya yüzölçümü yalhut giayri'sâfi hâ
sıla ijtibaryle alman iptidai arazi vergileri gibi 
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(basit vasitasıiz verdiler hâkim mevkii işgal elt-
anektedir. 

•Türkiye gübi az gelişmiş me'mlekeitlerde va
ziyet bunun tersine dönmektedir. Yani bu eko
nomilerde esas yeri G-üinırük, Muamele, istihlâk 
vergileri şeklinde vasıltalı verdiler allimaktadır. 
öelişimiış memleket ekonomilerinde üs'e bilhassa 
şahsi gelirlerle kurum kazançlarından alman va-. 
sıtasız vergiler başa geçmektedir. Bu bakımdan 
Türk milî ekonomisi muayyen bir gelişme sevi
yesine ulaşmadıkça vergiye tabi şahsi gelirler or
talaması ve kurum kazançları yahut netice iti
bariyle tek basma, millî gelir kuvvetli bir şekil
de artmadıkça Türk vergi sisteminde vasıtasız 
vergileri hâkim mevkie geçirmeye çalışmak, hem 
vergi adaletinin hem de doğrudan doğruya eko
nomik gelişmemizin aleyhine olacağı kanaatin
deyiz. Türkiye'de vergi yükünün hafif olduğu 
hakkında bir kanaat yerleşmiş bulunmaktadır. 

Türkiye'de vergi varidatının millî gelire nis-
beti % 18 kadardır. Halbuki İngiltere, Almanya, 
Fransa, hattâ Yunanistan gibi memleketlerde bu 
nisbet % 25 civarındadır veya bunun üstündedir. 
Şu halde Türkiye'de vergi yükü hafiftir. Yani 
Türk halkı o memleketler halkından daha az 
vergi veriyor demek istiyorlar. Buna göre fert 
başına millî geliri 200 dolardan ibaret olan Tür
kiye ile fert başına 350 dolar olan Yunanistan 
900 dolar olan Fransa, binyüz dolar olan İngilte
re'deki vergi yükleri hakkında az çok doğru bir 
fikir sahibi olabilmek için birbirinden çok fark
lı olan fert başına millî gelirlerin millî vergi ka
pasitesi üzerindeki tesirlerini hesaba katmak za
rureti vardır. Fertlerin gelirleri arttıkça vergi 
ödeme güçlerinin de mütenasiben bir artış kay
detmesi tabiîdir. Böylece fert başına millî geliri 
200 dolardan ibaret olan Türkiye'nin vergi gücü 
% 18 ise fert başına millî geliri binyüz dolara 
çıkmış olan İngiltere'nin vergi gücü !% 35 ile 
% 40 olması icabeder. Bu iki memleketteki vergi 
fedakârlığının eşit sayılabilmesi için ingiltere'
deki fiilî vergi yükünün Türkiye'dekinden çok 
daha yüksek olması icabeder. Aksi noktadan baş
lamak suretiyle muhakeme edersek ingiltere'de
ki fiilî vergi yükü faraza % 30 ise Türkiye'nin 
'% 18 e yaklaşan bugünkü vergi yükü ingiltere'-
dekinden çok daha ağır bir mükellefiyet teşkil 
ediyor demektir. 

Aynı şartlar dâhilinde veya müsavi bir feda-
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karlık temini için Türkiye'deki nisbetin '% 15 ten 
daha aşağı düşmesi zarureti vardır. Ancak vergi 
yükü sektörler içinde de münasip bir şekilde da
ğıtılmış vergi ödeme gücüne uydurulmuş değil
dir. Bir taraftan vergi tekniğinin kalabalığı ve 
çeşitli baskı gruplarının kabul ettirilmiş bulun
duğu istisna ve muafiyetlerin genişliği diğer ta
raftan da kontrol ve oto kontrol mekanizmaları
nın yetersizliği dolayısiyle vergi kaçırmalarının 
çokluğu vergi yükünün adalete uygun bir şekil
de dağıtılmasını mümkün kılmamaktadır. Tabia-
tiyle bütün bu açık kapılar neticesinde husule 
gelen vergi kaybı vergilerin -çoğaltılması ve nis
bet I erin artırılmasiyle telâfi edilmekte, namuslu 
mükellefleri çok ağır bir yük altına sokmakta
dır. O örülüyor ki, Türkiye'de vergili sektörler 
ve hususiyle bu hal sektörler için de muayyen 
imtiyazlardan faydalanamıyan ve borçlarını ye
rine getiren mükellefler tarafından gösterilen 
vergi gayreti hiç de az değildir. Hattâ tam ak
sine çok ağırdır ve diğer memleketlerinkine na
zaran yüksek olarak kabul edilmiştir. Varidatta 
asıl ehemmiyetli artış ekonomik kalkınma ve do
layısiyle millî gelirin yükselmesiyle temin edile
bilir. Vergi kaynaklarını munzam bir zorlamaya 
tabi tutmadan otomatik şekilde bir artış en sıh
hatli finansman vasıtası olacak hem de millî ge
lirdeki yükselmenin arz edeceği müterakki vergi 
ödeme kabiliyeti dolayısiyle tatmin edici nisbet-
lero ulaşabilecektir. Kısaca vergilerimizi artırmak 
için evvelâ gelirlerimizin artması gerekir. Gelir
lerimiz artmadan vergilerimizi artırmak doğru 
değildir. Bu memleketi telâfisi mümkün olmıyan 
hakiki enflâsyona götürür. Bilindiği üzere en 
geniş mân asiyi e iktisadi kalkınma istihsalin ve 
neticede millî gelirin hakiki ve dengeli bir şekil
de artması demektir. Bu ise yatırımların artması 
ile mümkündür. Türkiye'de halen yıllık yatırım
ların millî gelire nisbeti % 14,8 olarak hesaplan
dığına göre plânda kabul edilen % 7 kalkınma 
hızına erişmek için yatırımları ortalama olarak 
millî gelirin % 3,5 nisbetinde artırmak gerekti
ği kendiliğinden anlaşılmış olur. Kaldı ki beş 
yıllık devrede, husule gelecek millî gelir yükseli
şi dolayısiyle yatırımların mutlak miktarındaki 
vergi artışının % 30 un çok üstünde olması lâ-
zımgeleeektir. Geri kalmış ve az gelişmiş memle
ketler bakımından umumi bir Şekilde iki tez 
ileri sürülmektedir. Bunlardan birincisine devlet
çi veya sosyalist tez, ikincisine fertçi veya huşu-
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si teşebbüs tezi adını vermek de mümkündür. 

Az gelişmiş memleketlerde eksik olan en ehem
miyetli unsur hususi tasarruflardan ziyade hu
susi yatırımdır. Az gelişmiş memleketlerde ihti
yari hususi tasarruf umumiyetle zannedildiğin
den veya gösterilmek istendiğinden çok daha faz
ladır ve bu tasarruf alınacak tedbirlerle hususi 
yatırımların artırılması ise, daha nazik bir iştir. 
Bu yatırımların az çok yeter bir seviyeye yüksel
memesi tasarrufların ancak bir kısmının yatırım 
haline intibak edebilmesinden ileri gelmektedir. 
Bu yatırımlar artmıyorsa Devletin yatırımlar 
için gerekli maddi ve psikolojik şartları yerine 
getirememiş olmasındandır. Devlet hususi serma
ye ve teşebbüs için şart olan huzur ve emniyet va
sıtasını temin ettiği ve yol, liman gibi zaruri 
enfrakstirüktür, tesislerini kurduğu \c lüzumlu 
teşvik tedbirlerini aldığı takdirde memleketin 
kalkınması hususi teşebbüs tarafından en iyi ras
yonel ve süratli bir şekilde başarılabilecektir. 
Esasen beş yıllık plânda bunların ikisinin ortası 
bir yol tutulmuş bulunmaktadır. Ancak kanaati
mizce bu orta yol dahi hususi teşebbüsten ziyade 
Devletçiliğe mütemayil vaziyettedir. 

Plânın bugünkü finansman zorlukları da bun
dan ileri gelmektedir. Türkiye'de yatırımların 
millî gelire nisbeti son birkaç senede !% 15 civa
rında olmuştur. Bunun takriben üçte birini Dev
let yatırımları, üçte ikisini de hususi yatırımlar 
teşkil etmektedir. Beş yıllık plân devresinde ise 
bu denge Devlet yatırımları lehine bozulmuştur. 
Devlet yatırımları plân devresi içerisinde hususi 
sektör yatırımlarının iki misline yükselmiştir. 
Hususi teşebbüsün eski nisbeti erin çok altına 
düştüğü görülmüştür. 

Türkiye ekonomisinin bünyesinde derin tesir
ler yaratacak mahiyette olan bu çok ehemmiyetli 
değişiklik üzerinde gereği gibi durulmamış, hattâ 
bu değişiklik plâncıların tetkik nazarlarından 
kaçmıştır. Halbuki, Devletle, hususi sektör yatı
rımları arasındaki bu denge değişikliği tesirleri 
daha bugünden görülmeye başlanan çeşitli mah
zurlar yaratacak mahiyettedir. Filhakika 
1956 - 1960. yılları arasında millî gelirin % 4,55 
civarında kalan Devlet yatırımları, plân dev
resi içinde birdenbire '% 10 nun üzerine çıkarı
lınca, bunun finansman zorlukları yaratmaması 
ve dolayısiyle yeni vergi kaynaklarına müracaat 
zarureti doğurmaması imkânsız hale gelmiştir. 

Nitekim plânın ilk tatbik yılı olan ]963 te 
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vergi hasılatında normal gelişme neticesinde hu
sule gelmesi beklenilen artıştan başka, 1,2 milyon 
liralık bir fazla varidata lüzum hâsıl olmuştur. 
Yeni vergiler ve vergi nisbetlerindeki artırmalar 
bu ihtiyacın neticesidir. Böylece 1962 de '% 14.6 
olarak hesaplanan Devlet vergileri yekûnunun, 
1963 te % 16 ya, 1967 de ise % 19.4 e varmaması 
mümkün değildir. Bu hale göre yapılacak şey, 
vergi sistemini öyle ayarlamalı ki, Devlet de hu
susi şahıslar da mümkün mertebe fazla yatırım 
yapabilsinler. 

Önce kendileri yatırım yapabilecek şahıslara, 
daha doğrusu yatırım yapabilecek gelirlere fazla 
yüklenmemek, onlardan fazla vergi almamak icab-
eder. Yatırımlar bu şekilde teşvik edilirse halk 
yalnız yeni yatırımlar yapmak, bu iş sahalarını 
açmakla kalmaz, fakat lüzumsuz israftan, lüks 
yaşamaktan da kaçınır. Şimdi bu sadeye nisbeten 
daha az vergi vereceğini bilir. Bizde yatırım 
muaflığı denen vergi tedbiri budur. Başka mem
leketlerin kalkınmalarında, vergi indirmeleri tat
bik etmişler, ve bundan çok iyi neticeler almış
lardır. Tabiatiyle yatırım indirimi gibi istisnai, 
teşvik edici tedbirlerin, bunlarla güdülen maksa
dı temin edecek seviyede tutulmaları lâzımdır. 
Ayrıca bu gibi tedbirlerin zamanla ve rasyonel 
hesapçı zihniyetlerin gelişmesiyle tesirlerini gös
terecekleri de unutulmamalıdır. Buna mukabil 
yatırıma girmiyecek, zaruri, ihtiyaçları da lıar-
canmıyacak gelirlerden Devlet yatırımlarını bes-
liyecek tarzda vergi almak icabeder. Bu suretle 
Devlet de kendisine düşen yatırımları enflâsyona 
sapmadan yapmak imkânını bulmuş olur. Bu 
arada, her halde yergi kaçakçılığım önlemek, lü
zumsuz muaflıkları da kaldırmak lâzımdır. Çün
kü kaçakçılık, muaflık genişledikçe Devletin ver
gi alacağı daha daralmakta ve istediği varidatı 
elde etmek için bu sahaya ağır şekilde yüklen
mek mecburiyetinde kalmakta ve yeni vergiler 
ihdas etmektedir. 

Görülüylor ki, memleketin kalkmmasiyle 
memlekette tatbik edilen vergi sistemi arasında 
çok sıkı ilgi vardır. Kimisi kalkınmayı başarmak 
için Devletin kabîl olduğu kadar çok vergi al
ması ve icabeden yatırımları kendisinin yapması 
gerektiğini söyler. Kimisi de her şeyi şahsi teşeb
büsün yapması icabettiğini, bunun için de fert
lerden mümkün mertebe az vergi alınmasını sa
vunur. 

Birçok işte olduğu gibi burada da gerçek or-
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tadadır. Kalkınma için Devletin ve hususi şahıs
ların yatırımda bulunmaları gerekir. Yukarda 
Türkiye'de vergi yükünün hiç de azımsa'nmıya-
sak bir seviyede olmadığına işaret etmiştik. Yeni 
zamlarla daha da artacak vergi yükünün ekono
mik hayat üzerindeki tazyiki tabiatiyle fazlala-
saeaktır. Belki de bu sebeptendir ki, plânda hu
susi yatırımların yarıya yakın bir nisbette azala
cağı derpiş olunmuştur. 

Devlet yatırımlarının mühtahsıliyet derecesi
nin umumi düşüklüğü Devlete esaslı bir gelir 
kaynağı temin edemeyişi göz önüne alınırsa, hu
susi yatırımların azal m asiyi e vergi varidatı bun
dan geniş ölçüde müteessir olacaktır. 

Mulliterem arkadaşlarını, bu konuştuğunu 
ve yazdığım şeyler bâzı ilim adamlarının fik
riyatıdır. Ve bu memleketin ITI alî bütçesi 
• üzerinde noktai nazarlarından ibarettir. Ama 
ben burada bu yaşta görmedim, ama, belki bun
dan sonra görünüm, ümidi ile söylüyorum. Aca
ba bir Hükümet çıkacak da, 'bu memleketin 
istihsali şu kadar artmıştır, plân, şu kadar mu
vaffak •olmuştur, vergi yükünü şu kadar azalt
maya ınazhar olamamnşız diyecek. Baınu her gün 
düşününüm. Fakat bu ıgidişatla maalesef müm
kün olamıyaeağı kanaati içerisinde bulunu
rum. Ama biz varlık durumunda yokluk çeken 
bir millet olduğumuz için böyledir. Bu memle
ketin kol ve fikir gücü vardır. Hammaddesi 
•vardır. Kğer yalnız sermaye ise bir ata sö'zü 
var; (Pekmezi olanın sineği Bağdat'tan gelir) 
yalnız bu üç unsuru organize edecek dörtbaşı 
mamur, mem'leketsever, vatanperver zihniye
te ihtlya.ç vardır. Ben bir tek şey söyleyeceğim. 
Bunu iki sene evvel ziraaJt bütıçe>sinde konuş
tum. Ama burada söylemekte fayda var. Ce
nup hudutlarından ta. Yunan hudutlarına ka
dar Akdenize bakan salhalarda milyonlarca 
yalbani zeytin yatmaktadır. Ben şahsan bun
lardan aşıllattıım. Beş senede meyveye bin
mektedir. On senede iki üç. teneke zeytin ver
mektedir. Bu gün aşılanan zeytin on sene son
ra kırk kilo zeytin veriyor demektir. Zeytinin 
kilosu iki Lira etse ve bundan biz bir milyar 
amlıyajbilsek, 10 sene sonra seksen milyonluk 
bir tek kalemden bu memleketin millî geli
rini artırıcı, iktisadi refahın sağlayıcı bir 
saadete kaıvuşmuş oluruz. Fakat maalesef, 
bunlar orada durur, her gören bakar, onlar 
da boynu bükük bekler. Silifke tarafına giden 
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•olursa görürler, eski devirlerden kaliniM zey
tin yağları böyle oluklar taş oluklar içerisin
de akıtarak denize akıtılır. Oradan da yaibaneı 
devletlere ilhrac edildiği malûmdur. Buralara, gi
derseniz halihazırda hara bol an eseri erin bugün
den daha üstün edebî ve ilmî sanat ifade etti
ğini görür ve üzüliür'üz arkadaşlar. Şu halde 
bu ıh ir tek kalemdir. Plâncılar plân yaptılar. 
Sağ olsunlar, inşatlalh mu'vaffak olunur. Aıma 
hâzı gerçekleri plân içine alamayışımızın se
bepleri mevcut. Eğer 'başından itibaren paitli
lerin iki lemsi içisin i söz saJhiibi kılıp, rey .sa
hibi kılmadan bulundurmuş olsaydık, her (bir 
bölgeden gelen ve hangi branş müzakere edilip 

- esasa, karara bağlanaeaksa, o mevzuda par
tiler ikişer mütdhasisıs elemanı vermiş olsalar
dı bu gerçekleri fikir -olarak plâncıların önüne 
döker, ondan sonra bu ıııemlekefin en kusa za
manda kalkınmalsını sağlayıcı prensipleri plân
cılar kendi ilmî hüviyetleri içinde meydana 
getirebilirlerdi. Yine bir noktai nazar arzede-
ceğim. Raihımetli Atatürk, öldüğü zaman Hoz-
bik isminde (Alman) bir hayvanat hocamız 
vardı. Bir konferans verdi. (Atatürk hak
kında) P>eıı bundan dalha giüzel konferans din
lemedim desem yeridir. Ama hu arada bir tet
kikinden de baıhsetti. «Akdenizden yazın Ka-
radenize 'gecen balık kışın Karadenizden Akde
nize gecen balıkların ilmî bir anlayışla taze sev-
kiyatı yapılsa, kon'sevaisiyonu yapılsa ve hamlar
dan çıkan kimyevi madde kıymetlendirilip ha
rice ilhracedilse İm 'mem'leket vergisiz idare 
edileibilecek hale gelir. Büyük haızinelere 
sahipsiniz, adam olun. Almanlar buna sallı i bul
mamıştır.» demiştir. 

Hâlâ 1!)38 den 1964 e kadar, 26 sene arka
daşlarım, kulaklarımızda çınlar, ama hâlâ biz 
boğazlarda, bu memleketin refahını kudret ve 
kuvvetini sağlıyacak olan, iktisadiyatını sağ-
lamlaştırıcı tesirlerini bâlâ göremiyoruz. Ver
gi almak kolay şey. Reform dendiği zaman ben 
bambaşka şey anlıyorum. Bu 'memleketin bütün 
millî istihsal kaynaklarım .seferber edip, ibir 
vergi reformu yapmak, yani insanı insan (ti
ye yaşatmak hakkını vergi reformu ile sağla
mak lâzımgelir idi. Amerika 'd ak i gibi ve baş
ka milletlerde olduğu gibi. Halbuki biz, ver
gi reformu zamlarla ortaya getirmiş bulunu
yoruz, gibi geliyor bana. İnşallah yanılıyorum. 
Maalesef böyle arkadaşlar. Biz varlık içinde 
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yokluk çeken insanlar durumundayız. Ben şah
san şu Meclise geldiğim günden beri bütün ar
kadaşları tetkik ediyorum. Bu çatı altında bu 
memleketin Millî Mücadelesinden bu yana oku
muş, memleketin muhtelit köşesinde vazife gör
müş, ilim ihtisas sahibi insanların mevcudiye
tiyle iftihar ediyorum. Fakat ne yazıkki, bu ça
tı altındaki bu kıymetleri bir araya toplayı]) 
yalnız partiler safında, gruplar içerisinde de
ğil, partiler menfaatinin üstünde bir araya ge
tirip Ibu memleketin gerçeklerini hakiki plân 
ve programa bağlamak zarureti içinde olduğu
muzu bildiğimiz halde maalesef bundan kaçı
yor gibi bir halimiz var. Tarih önünde suçlu
yuz arkadaşlar. Benim gelirim artarsa (Ebet
teki vergim artacaktır. Bundan daha. ılabiî bir 
şey olamaz. Ben kazanıyorsam gelirim artacak. 
Bu gelirimin artışından, gelir vergisi dolayı-
siyle bütçeye bir şeyler katacağını. Hazin olan 
bir şey var. Evet Devletçilik, ben bunun, kar
şısındayım. Doğuşumdan beri böyleyim.Çünkü 
bizim Allahm lûtfuna mazhar olmuş Çukurova 
birtakım hususi teşebbüslerin eserler meydana 
getirdiği !bir diyardır. Buralarda yine Devlet 
sektörüne bağlı hisseler vardır. Ben şahsan 
bunları tetkik ettim. Birisinin içerisinde üç bin 
eleman var birisinde bin eleman var. Bu bin ele
man üç bin elemanının istihsalinin üstünde istih
sal yapmaktadır. Birisi hiç kâr etmemekte nerede 
ise, öbürüsü milyonlarca, gelir vergisi dolayısiyle 
Devlet bütçesine ve Hazinesine yardım •etmek
tedir. O halde bugün tahminen söyl ivebil irim 
ki, gayrinıenkullerde ve Devlet sektörüne bağ
lı tesislerde kurumların, bugünkü fiyatla de
ğerini şöyle bir güz önüne getirecek olursak, 
bunlar 60 - 100 milyon lira arasındadır. Ve 
bunların ne iş yaptığı belki bir şekle bağlanır. 
Belki kâr durumuna geçebilirler. Bunların 
buna rağmen bir hususi teşebbüs elindeki iş
letmenin temin edeceği varidatı hiçbir zaman 
alaınıyaeağı kanaatini taşımaktayım. Eğer biz, 
bu tesisleri, bu benim nâçiz düşüncemdir. Par
timin noktai nazarı değil. Naçizane çocukluğum
dan beri düşüncemdir. Biz bu tesisleri hususi 
teşebbüsten anen ettiğimiz takdirde bu müesse
seler 'kâr durumuna derhal geçecektir. Dola-
yısiyle -buradan alınan milyonlarca para ile hu
susi teşebbüsün kavuşamadığı büyük tesisleri, 
madencilik, petrolcülük gibi büyük tesisleri kur-* 
ma'k suretiyle dış ticaretimizi çoğalttığımız gihi 
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-aklıma gelenler şimdilik bunlar, ilmî heyetler 
daha başka sahaları düşünürler - bütün bunla
rı yapabiliriz ve biz bu metruk halde diyebi
leceğim Devlet bütçesine nerede ise 10 para 
katmıyan yüzlerin üstündeki müesseselerin tas
fiyesiyle değil, hususi teşebbüse devriyle hâsıl 
olacak paradan bu büyük işlere girerek bu mem
leketin kaderini daha yıllarca süründürerek de
ğil, 5 - 10 sene içerisinde lâyik olduğu seviye
ye getirmek mümkündür, kanaati içindeyim. Ve 
Hükümette bu nöktai nazarlarının naçiz görü
şüm yönünden bir mütalâada bulunurlarsa ve 
böyle bir düşünceleri-var ise, öğrenmek isterim. 
Fakat Ibugünikü bütçe ve dünkü Hükümet prog
ramlarında biz günü gün yapmak, yalnız mev
cut bir plân ve plâna göre hareketi esas tut
maktayız. Şunu arz edeyim. Yanlış anlaşılmasın. 

BAŞKAN — Sayın Önal vaktiniz doldu, 
lütfen bağlayın. 

SAKİP ÖNAL (Devamla) — Bağlıyayım 

efendim. Plânın muvaffakiyetini canü gönülden 
istemekteyim. Çünkü bu memleketin plânlı kal
kınmaya ihtiyacı vardır. Ama bu plânlı kalkın
malını finansmanını sağlayabilmek için de bâzı 
tedbirlerin alınması lâzı'mgelir. Bütün bunları 
vatandaşa zam yaparak, vergi külfeti yükliye-
rek değil, vergiyi yaymak suretiyle veya siyasi, 
iktisadi, ticari hududunu sağlıyarak yine vic
danen söylediğim gibi yastıkta, çömlekte ya
tan parayı iş sahasına dökerek temine çalışa
lım. Bir de servelt beyannamesini muayyen 
bir zaman için kaldıralım arkadaşlar. Çünkü, 
bir ihtilâl tasarrufu oldu. Arkasından servet 
beyannamesi dendi. Fakat, vatandaş onun ne 
şekilde olacağını bilmediği için bâzı kararsız, 
yersiz hareketlerde bulundu. Bu eğer iki, üç 
senelik yahut dört senelik bir zaman içinde 
servet beyannamesi alınmaz ve Ibu arada vei'-
gi kontrolü da sıklaştırılır ise, vergi kayıpları 
bu şekilde önlenirse, birçok sıkıntılarımızın 
kendiliğinden, zayii olacağı kanaatindeyim. Ve 
bilhassa Hükümetin en büyük yükünü taşımak
ta olan Maliye Bakanından bu hususlar hakkın
da izahat istirham edeceğim. Bu izahattan son
ra kendisiyle bâzı mevzuları konuşmak isterim. 

Hepinizi en elerin hürmet ve saygılarımla 
selâmlarım, var olun sağ olun. 

BAŞKAN — Saat 19,30 da tekrar toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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ÜÇÜNCÜ OTUftUM 
Açılma saati : 19.30 

BAŞKAN — Enver Aka 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya) .— Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Söz sırası 
Sayın Akif Eyidoğan'da. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkanını, muhterem arkadaşlarım; hatip ar
kadaşlarımız konuyu bütçenin umumi müzake
resine türlü yönlerden türlü üslûplarla temas 
ettiler. Maliye müfettişi gibi konuşanlar oldu, 
umumi murakabe heyeti üyesi gibi konuşanlar 
oldu, tabiî siyasiler gibi politika üslûbu ile ko
nuşan rakadaşlarımız oldu. Şimdi müsaade 
ederseniz, bir aile reisi olarak torunlarının is
tikbalini, işte böyle bütçe, plân gibi Devlet ta
sarruflarından ümitlenen bir dede, bir baba 
olarak ben de bütçe hakkında bâzı maruzatta 
bulunacağım. 

Bu Bütçeyi biz dört duvar arasında yapı
yoruz zannederiz. Halbuki Sadi Şirazi'nin de
diği gibi «güneş, yağmur, bulut, ay ve felek» 
hepsi bu işin uğruna gayret sarfetmektedir, 
tâki biz bir somun ekmeği gafletsiz olarak eli
mize geçirelim ve yiyebildim. 

Demokratik hayatta bütçe ile bütçeden ta
sarruf ve reform anlayışı ile iyi örnekler ver
mek imkânına sahip olabiliriz. Kötü örnekleri 
bertaraf etme imkânını bulabiliriz. Elverir ki 
bâzı nosyonlar üzerinde iyice anlaşalım. Plânı 
tahakkuk ettirmek için Devletçe ve milletçe çok 
çalışmaya ihtiyacımız vardır. Fakat çalışmak 
nedir ve ne değildir? Onu iyi kararlaştırmak 
icap eder. Meselâ vergi reformu için bâzı gay
retler sarfediyoruz. Vergi reformu ona derim 
ki, aşar vardır, aşarı kaldırır Cumhuriyet, re
jim vardır, rejimi kaldırır, Okturuva rüsumu 
vardır, Okturuva . rüsumunu kaldırır Cumhuri
yet idaresi, buna vergi reformu derler. Fakat 
arazi vergisi alınır, bina vergisi de alınır, yeni
den iğne ile kuyu kazar gibi tahrir yapmamıza 
imkân yok. 

O uzun iş, bunun hasılat vermesi uzun hikâ
ye. Ne yapalım? Bunlara munzam resim olarak 

Millî Müdafaa vergisi alınıyorya. İşte onun iki 
misli üç misli daha alı veririz, biter... Olmadı ar
kadaşlar, bu çalışmak değildir. Ya hakikaten iğ
ne ile kuyu kazıp bir tahrire 'gideceğiz, yahut da 
aşarı kadar nizamnamesine göre kontrata gidece
ğiz, o kontrat üzerinden de vergi alacağız. Kaldı 
ki, bu doğrudan doğruya vergilerde sosyal adale
te gitmenin bir yolu da şu şekilde bulunabilir. Dört 
yüz anahtar sahibinin akaarmı aynı belediye hu- -
dudu içerisinde icar edenler vardır. Eee, bunun 
birinci anahtarından, diyelim ki eskisi gibi 
vergi alalım. İkincisinden % 5 fazla alalım, 
üçüncüsünden % 10 fazla alalım. Bu şekilde' 
çok miktarda anahtarların muayyen mucirler 
elinde toplanmasını önliyelim ve mucirin sayısı 
artsın ki, müstecirle mucir çok sayıda karşılaşa
bilsin ve arz. dolayısıyla pisikolojik olarak ço
ğalsın. 

Diğer taraftan vasıtalı vergilerin artması
na gidilmesini tasvibetmiyorm. Bu, doğru
dan doğruya memleketi enfilasyonist cereyana 
götürür. Esasen bahsettikleri istatistik, plân, 
muhasebe montajları ile meselâ toptan eşya fi
yatlarının yüzde 5 ancak arttığını burada Hü
kümet resmen ifade edebilir. Fakat, benim ço
cuklarımın anneannesi iki seneden beri zeytin, 
zeytinyağı, beyaz peynir, kaşar peynirinin kaça 
çıktığını pek iyi bilmektedir. Ve ona bu yüzde 
5 artışı anlatmak pek zordur. (A. P. sırala
rından bravo sesleri). Demokrasilerde bütçeyi 
yaparken dediğim gibi dört duvar arasında 
kalmıyacağız. Tasarruflarımızın İçişlerimizin, 
hikmetine millet akıl erdirecek, açıklık olacak ve 
acık yürekle millet bütçeyi destekliyecek. Bütçe
de yalnız Maliye Vekili çalışmayacak, bütün Türk 
Milleti çalışacak. Enflâsyonu önlemek için yine 
demokratik şartların içerisinde bir taraftan da 
fiyat kontroluma gitmemiz lâzımdır. Bu fiyat 
ıkontrolunu harfo ekonomisi şartları içerisinde 
Hükümet zoru ile yapmak şeklinde bir kontrolü 

— 58 



C. Senatosu B : i 
kasdettiğim katiyen anlaşılmasın. Demokratik 
şartlar içerisinde bugün yalnız 57 maddenin 
Odalar Birliği fiyat istatistiklerini tanzim eder. 
Benim kanaatim odur ki, bin madde üzerine 
1914 ün birinci ay altın fiyatlariyle bugünkü fi
yatların mukayesesini gösterir tabloları hafta 
hafta, ay ay neşretmekte çok büyük fayda var
dır. Diğer taraftan 1914 ün İmparatorluk altın 
bütçesi ile birçok dairelerin bugünkü bütçeleri
ni mukayese etmek de ibret verici çok büyük 
(misallere raslamak mümkündür. 

Geçen sene bunu Muhterem Ticaret Vekilin
den rica ettim, cevap vermediler. Sonra kendisi
ni koridorda gördüm, aman birader bunu nasıl 
yapacağız, nereden bulacağız, dedi. (Gülüşme
ler) Niçin, gayet basit neden bulunmasın? Tasar
ruf anlayışı üzerinde de durmamızda fayda var
dır. Tasarruf, bütçenin fasıl ve maddelerinden 
tenkihattan ibaret değildir. Onu muhasipler de 
yapar, maliye müfettişleri de yapar. Arasıra Hü
kümet kararı olarak da yüzde 10 traşlanır; denk-
leştiriyoruz, falan filân, bu şekilde yaparlar. Ta
sarruf o değildir. Tasarruf, bugün arkadaşımı
zın birisi karayollarını tenkid etti. Bendeniz de 
pesendediyorum, beğeniyorum, şu sebepten beğe
niyorum ki; bu sabah radyoda neşriyatı vardı. 
Konya ile Ankara arasındaki yolu yapmışlar, 
bitirmişler. İzmir'den Doğuya Kars'a kadar gi
den yolu bu şekilde bu parça ile tamamlamış
lar. Ve bunu tamamlamakla 118 Km. tasarruf 
sağlamışlar. Asıl tasarruf budur. Kezalik İstan
bul'la Arif iye arasında treni çift hatta çıkarmak 
ve elektrifiye etmek yolunda bir gayret başla
mıştır. Arif iye'den Esenkent'e kadar da Mudur
nu üzerinden bu hattı yüzde yüz tamamen Türk 
parası ile Türk malzemesi, Türk mühendisi ve 
işçileriyle yapmak mümkün. Bunu yaptığımız 
vakit yine Ankara - İstanbul mesafesi 115 kilo
metre ihtisar edilmiş oluyor. Tasarruf budur. 
Ankara'nın daha doğusundaki vilâyetlerde bir bu 
kadar, istanbul'a yaklaşmış oluyor, asıl tasarruf 
fondur. 

Diğer taraftan bâzı İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinde şahidoluyöruz-. Müessese, bazan kendisi 
tasarruf tedbirlerine kendiliğinden giderek, iki 
yakasını bir araya getirmeye muvaffak oluyor. 

Zonguldak kömür havzası Devlet tarafından 
istimlâk edildiğinden bugüne kadar açık vermiş
tir, daima zarar etmiştir. Yalnız bu sene denk
leşme getirebilmiştir. Bu işçilerin grev tehdidin-
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den, ve toplu sözleşme yolu ile ücret artırmaya 
gitmelerinden evvel; ama tahmin ederim ki, iki
şer lira yevmiyelerine zam olduğu halde dahi 
zamanla bu zammın montanini yedirmeye aynı 
müessese yine muvaffak olacaktır. Burada ben 
size bir işletme haber vereyim. Falan mevzuda 
benzinle çalışır, Fergison kamyonları alınsın de
mişler, alınmış, bir sürü kamyon alınmış. Şim
di, bugün artık benzinle çalışan kamyon kalma
mış, mazotla çalışan kamyonlara rekabet etme 
imkânı yok. Ama, o kamyonları yine elde-tutar
lar, senede 350 bin lira yedek parça masrafı, 
ederler. Ve o kamyonlar yine Devletin kadrosun
da durur. Yedek parça masrafı, şoför ve ücret
liler v. s. si aynen durur. Ve belki zamanla em
sal iyi e birlikte onların da ücretleri artar. İşte 
tasarruf suzluk buradadır. Bunu Divanı Muhase
bat mı bulacak, Başbakanlığa bağlı, yahut Mecli
si Âliye bağlı Yüksek Murakabe Kurulunun mü
tehassısları mı bulacak1? Bunlar geliyorlar, mü
fettişler geliyorlar; evrak, sarfiyat, usulünde 
pullar da tamam. Pekâlâ iyi, tamam; bu vasıta
lar nerede kullanılıyor. Neye yarıyor. Rantabl 
çalışıyor mu? Bunlara bu aletleri almaya ne lü
zum var diye soran yok. Niçin? Bu müessese 
muhtariyeti haiz müessese. Şimdi teklif ediyo
rum, bu müesseselere, meselâ 3 ay müddet vere
lim, kendi kendinize yapacağınız tasarrufları 
lütfen yapınız ve getiriniz. Olmadı, yapamadı 
onların üstündeki müesseseler, merciler nelerse, 
onların eliyle gözüyle bir kere daha işi gözden 
geçirelim, tasarrufları ne yolda temin edebiliriz 
bunu araştıralım. 

Binaenaleyh, arkadaşlar yani 'bunu Amerika 
.Senatosunun, Tahsisat Komisyonunun harb 
içinde Roosevelt'in yaptığı gibi bir Meclis araş
tırması yolu ile dahi bu tasarrufları temin et
mekte fayda vardır. Bunu şimdiden bir Jonction 
'budgetaire haline yani bütçe kanununun mad
deleri arasında bir madde olarak geçirmekte dü
şünülebilir ve böyle bir hüküm elde bulunduk
ça gerek Devlet dairelerinde, gerek katma büt
çeli dairelerde, gerek İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde arz ettiğim mânada ve anlayışta tasar
rufa gitmenin yolu bulunaır kanaatindeyim. 

Şimdi plân anlayışmada biraz temas etmek 
lâzımdır. Biz plıâna bağlı olursak ne yaparız. 
Selefimden kalan işi devam ettiririm. Ne ben 
plâna uygun olarak 'başladığım işi, yarın çekil-
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diğim halde halefim tarafından devam ettirile
ceğinden eminim. En aşağısı budur. Ilele'hele 
hiçbir Devlet teşebbüsünün yahut iktisadi Dev
let Teşebbüsünün girişeceği bir işi lokmacı ha
muru gibi heveskârlıkla sıkıp sıkıp bırakmak 
yoluna gitmeye bir plân anlayışı katiyen mü
sait değildir. Biz ne yapıyoruz Gayet iyi bilir
ler; şurada eski adiyle Hasanoğlan Köy Ensti
tüsünün yanında 300 tane köy evi yapılmıştır. 
thata duvarı içinde bir •dönüm bahçe üzerine 
muntazaman kagir evler ki, bunlara bir teker
lek takıp Ankara'ya getirseniz en aşağı 500 lira 
kira 'getirir. Bu evlere öyle bir maliyet tesbit 
etmişlerdir ki işte ihata duvarları bilmem ahırı, 
dış kaldırımı, masraf sularının gitmesi için af
federsiniz kanallar v.s. Bunların hepsi ve bir 
de mektep yapılmıştır, İsviçre'de dahi böyle 
mektep çok güzel mekteptir. Türkiye'de de köy 
mektebi olarak eşi emsali yoktur. Bugün 28 ta
nesi hariç, deniz subaylarının isticarı altındadır. 
Üst tarafı boş- bekçi bekler; çoluk çocuk taş 
atar camları kırılır. Elmadağ'ı 17 köyden iba
rettir. Memur olduğunun 4 ncü ayında Elma
dağ Kaymakamının Hasanoğlan Köy Enstitü-
sündeki bu vaziyetten haberi yoktur. O zaman
ki Ankara Valisinin bu vaziyetten haberi yok
tur. Ama başka yerde, işte meselâ Susuz köyün
de v.s. de yine heveskârlık ediyor. Dadan blad 
kovanlarını diziyor. Efendim poyraza karşı da
dan blad ahırı dayanır mı hiç? Suyu olmayan 
yerde ahır dayanır mı? Ankara'nın meşhur ba
lını veren köy bizzat 'Hasanoğlan köyüdür. Ora
da da bir tane dadan blad kovan yoktur. Bildi
ğiniz eski sof, köhne kovanlardır. Demekki meş-
igul olacağımız, numune köydeki vazifemiz bu 
evlerin vaziyetini halletmek, bu evlere, köye.su
yu bağlamak, bu evlerin borçlarını ödemesini 
kolaylaştırmak için o bir dönüm kadar duvar 
olan yere en aşağı 130 tane 3 er taneden kavak 
dikseniz, 2ı0 senede, kavaklar öder onu. Arz ede
bildim mi? Ve arıcılığı islâhederek, 4 tane de 
inek koyarak sırf ev kadınının mesaisiyle bu 
evlerin 50 bin lira olan maliyeti, 40 bine ine
bilir. 40 bin lirayı bu köylü 20 senede pekâlâ 
ödiyebilirdi. tŞimdi bunun gibi Niğde'nin bir 
köyünde, Bursa'mm Gemlik kazasının bir kö
yünde, Kayseri'nin bir köyünde 5 yerde böyle 
Ziraat Bankası eliyle yaptırılmış evler vardır. 
Ziraat Bankası ister ki bunu 50 milyon liraya 
Hazineye satsın. Efendim dedik ki ona, 50 mil-
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yon liraya satın almıyalım, sana 50 milyonu 
yine verelim, sen onu bir sermaye olarak dön
dür. Köy evlerini buna nazaran daha hesaplı 
ve lükse kaçmıyacak şekilde daha hesaplı işlet 
yine köylü sana diğer zirai işlerinden dolayı ne 
şekilde borçlu ise ineğinden, ahırından, sundur
masından dolayı borçlu ise yine 'borçlandığı te
sis bedellerini aynı şekilde öder. Bu 3 seneden 
beri ayarlanamamıştır. Şimdi bana Köy İşleri 
Bakanı gelecek. İşte köyler için filân filân yapı
lacak 5 köy böyle durdukça kimseye anlatamazsı
nız, efendim. Müsaade buyurun, bir kere evvelâ 
bu şekilde ahalisi kaçmış veyahut yanaşmamış, 

• ı rol anmamış, meseleli olan, fakat boş yere kon
muş eserleri canlandıralım, dile getirelim. 60 
milyarlık plânda tabiî bölgeler dengesi sektör
ler dengesi, içtimai sınıflar dengesi v.s. dikkate 
alınarak türlü türlü tesisler, yatırımlar hesabe-
dilmiş ve plâna alınmış; bu plâna alınış da, bi
raz da muz niyetine bir şey yer gibi biraz şar
ta bağlı olarak alınmış, seneden seneye de yıl
lık icraat programla rina intikal ettirilmektedir. 

Bunların arasında, 180 bin hat istiyen tele
fon müşterisi var. Bugün müşterilere, bu adam
lara dese ki; biz bunlara bu sene içinde size 
telefon bağlıyacağız, ver bin lira, verir efen
dim, verir... Nitekim bu niyetle bundan evvel
ki Vekil zamanında bir teşebbüs başlamıştı, 
fakat bunu avans diye alırlardı. Niçin avans 
diye alalını, niçin hissedar olmasınlar efendim? 
Cahit Akyar arkadaşım der ki; 180 000 de
ğilse eğer bin liraya aldığın sene içinde bağh-
yabilirson 400 000 e kadar bu işe müşteri çı
kabilir. Çıksın efendim. Plânlamaya verelim, 
5 senelik Plâna tabi tutsun. Senede 80 000 i 
bağlıyacak şekilde bir hareket, devri bereket 
başlasın. Çünkü bunlar bağlandı mı, şehirler
arası, şehir içinde Devlete hasılat getirir mües
seselerdir. Dörtyüz bin yeniden bağlanacak 
üçyüz bin, dörtyüz bin de eskiden vardır, ye-
diyüz bin abonenin biner lira koyarak, kuraca
ğı bir anonim ortaklık ve yahut Devletle yarı 
yarıya ortaklaşa yapacağı bir müessese pekâlâ 
bu işe doğrudan doğruya alâkalılarında idare 
meclislerinde ve murakıplıklarında vazife gör
meleri suretiyle hem tasarrufu, hem1 inkişafı, 
hem Avrupalı anlayışı içinde bir işletmeyi 
sağlıyabilirler. Bunun gibi pek çok işletmele
rimizi buna benzer hale getirmek düşünülebi
lir kanaatindeyim. 

— 60 — 



34 1.2.1964 0 : 3 " 7 1 | G. Senatosu B : 
•Sizleri iftar üzeri yordum, muhterem arka

daşlarım, beni dinlemek lûtfunda bulunduğu
nuz için çok teşekkür ederim. Benim, Sayın 
Maliye Bakanına bir teşekkürüm daha vardır. 
Geçen sene bu Gelir Vergidi tırithaseblHİyİe bir 
noktaya dikkatini çektim'; İsveç'te olduğu gibi 
mükelleflerin alfabetik soyadı üzerihden tıpkı 
leİeföh reliüerl gibi bir albümünü yapalım. 
Her mükellefin karşısına da o sene ödediği 
Vergiyi yazalım; yıllık; mükellefler yıllığı diye 
bir şey heşredelinî. Hattâ buhuiı kenarına, her 
mükellefin hizasına onun beyannamesini gös
teren ve tahzim edeiı yeminli muhasibin de 
adını yazalım; (A. P. den gülüşmeler) ^iıııdi 
bunu, hepimize demokrasiyi öğretecek durum
da olan İsveç yap'ıyor da biz neden yapmıyahm ? 

2 nci bir noktayı daha gösteriyorlar ki, onu 
da geçen gün kanunla kabul ettik. 20 hin mü
kellefe hir vergi dairesi düşmek üzere vergi 
dairelerinin çalışma şeklini değiştirecekler. 
'Bu verimli bir çalışmadır. Bunu anlarım, bu 
bir reformdur. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi
ne ve o Hazineye alnının terini, emeğini, gay
retini, vergisini katan Türk Milletine 1964 
bütçesi hayırlı olsun. Biz müstakiller olarak, 
zaten Hükümette müstakil arkadaşlarımız var, 
Bütçe Encümeninde müstakil arkadaşlarımız 
var, müstakiller için değil kendi adıma arz 
ettim. Fakat bütün arkadaşlarım da katılırlar 
diye umarım. Muvaffakiyetler temenni ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin (Jetin. 
ALÂEDDlN .ÇETİN (-Corum) —Sayın Baş

kan, sayın senatörler, bütçelerin, bilhassa bi
zim gibi iktisadi varlığında Devlet gayretinin 
mühim yer tuttuğu milletlerde ne kadar ehem
miyetli olduğu malûmdur. Plânlı devrimizde de, 
bilhassa plânı tahakkuk ettirmenin vasıtası, 
her sene ele aldığımız ve müzakeresini yaptı
ğımız bütçelerdir. Fakat görünen odur ki, bizde 
bütçe görüşmeleri gittikçe1 bir formaliteden 
ibaret kalıyor. Her iki Mecliste de muhalif, 
muvafık vatanperverane hislerle hükümetlere 
gayet yerinde tavsiyelerde bulunulduğu, ve 
tenkidler yapıldığı halde bunların, maalesef, 
tatbikatta bir aksini görmemek cidden üzücü
dür. Plânı büyük bir dâva olarak eline almış 
olan bugünkü iktidarın plâna uygun şekilde 
1963 yılı tatbikatını meydana koyduğunu 

iddia etmek mümkün değildir. Bunu ilk sene
nin tabiî olan ve hesabedilmiyen birçok engel
lerinden ileri geldiğini kabul edebiliriz: Fakat 
kıymetli üyelerin İehkidleri göz Önünde- tiıtlU 
lursa cidden ufak hizmetlerle, ufak gayretlerle 
dahi tashih edilecek birçok hatâlar giderilirse, 
1964 yılının tatbikatının daha ümit verici, da
ha verimli olması cici niünikündur: 

Muhterem arkadaşlar, muhakkak olan şii 
ki, Türkiye'nin fikrî seviyesi davranışımız, 
memleketimizin sosyal psikolojik havasında 
bir değişme var. Umumiyetle belki biraz daha 
hasbi ve fedakâr ruhlu bir millet oluşumuz
dan pratik değiliz. Mânevi mefhumlara veya 
nazariyata, meyilli bir halimiz vardır. Fakat 
şimdi görülüyor ki, halk tabakalarından mü
nevverlere kadar herkes artık işe koşuyor. 
Lâf ve nazariyata hattâ ve hattâ çok suiisti
mal edilen ulvî hisleri tahrik edici edebiyat ar
tık memlekette kâfi akis bulmuyor. Her hangi 
bir rejim, her hangi bir fikir, her hangi bir 
Hükümetin icraatında eli büyük biçti halkJi. 
sağladığı faydalardır. Eğer her hangi bir icraat 
ve tatbikattan millet bir fayda görüyorsa za
ten onu kütlenin süratle benimseyeceğinden 
şüphe etmeyiniz. İktisadi şartlar eli cahilin
den en bilginine kadar herkesi realist yapmış
tır. Ve bugünkü iktidar büyük bir mazhari
yete sahiptir. O da cidden çok anlayışlı Mec
lisler karşısında cidden çok insaflı muhalifler 
karşısında olduğunu biraz düşünürse, kabul 
eder. : 

Dünyanın hiçbir yeirnde hiçbir milleti prob
lemlerini tamamen halletmiş değildir. İnsan 
oğullarının hallettiği birçok problemler yanın
da her gün yenileri doğmaktadır. Bizim gibi 
pek çok ıstırapları olan bir milletin ise gayet 
tabiî daha fazla problemleri olacak, onun mü
messilleri bizlerin ise, gayet tabiî nazari ihtilâf
ları daha çok olacaktır. Memlekette hepimizi 
müteessir eden Kıbrıs'taki soydaşlarımızın uğ
radığı katliam ve akıbet malûmdur. Her iki 
Meclisin de bundan dolayı ne kadar müteessir 
ve mütehevvir olduğunu izaha lüzum görmüyo
rum. Fakat Hükümetin işini kolaylaştırmak 
için bu sahada, dikkat buyurıılursa, ıstırap
larımızı içimize gömerek ümitle. Hükümetin 
hareketlerini beklemekteyiz. Ve şunu müşahede 
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etmiş bir insan olarak iftiharla söylemek iste
rim ki, dahilî mücadelelerimiz, münakaşalarımız 
ne olurca olsun biz millî 'birliğimizi ve millî 
dâvalarımızı tehlikede gördüğümüz zaman mu
halifi, muvafıkı o gün kim ise direksiyonun ba
şında, hep beraber bu millî hakları korumaya 
azimliyiz. Bizim Mecliste tabiî olan münakaşa
larımızı, bizim bu milletin hak ve hürriyetleri 
için kendi aramızdaki usul ve görüş ihtilâfla
rımız çok derine gittiğini zannederek hiçkim-
senin umutlanmaması lâzımgelir. Tarihi bo
yunca her zaman bu gibi ahvalde görülmemiş 
birlik manzarası yaratan bu millet, bunu yine 
yaratıl' ve zaten o haleti ruhiye içindedir de. 
Şimdi iş bu noktaya gelmişken gayet hayır
hah olarak şuna inansınlar ki, bugünkü iktidar 
ve onun mütenasibi olan arkadaşlarımız, bu
radaki muhalefet en az kendileri kadar vatan
perver ve endişe içindedir. Müşterek olmamız 
icflbeden bâzı noktalar vardır. Onlardan bi
risi de şudur : Samimî isek bu halkın bu mil
letin ıstırabına onun istismar edilmesine el 
birliği ile, cidden sarılalım. İdarede, iktisadi 
sahada moral sahasında hangi sahada olursa 
olsun, öteden beri kendisine lâyık olduğu 
kıymet ve ehemmiyeti veremediğimiz bu millete 
cidden el birliği ilo yardım edelim. Bütün 
gayretlerimiz madem ki, bir zümre ve şahıs 
için değildir; bu millet içindir. O zaman usul 
mevzuu pek mühim olmaktan çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, sabahtan ben tenikid-
lere dikkat ediyorum, fikir ve görüşlerde, zan
nedildiği kadar, bir ayrılık da yoktur. Aşa
ğı - yukarı hemen hemen bütün partiler karma 
ekonomiden bahseder. Belki derecelerde deği
şiklik var ama, ferdin yapamadığı noktada Dev
letin iktisadi mevzuları ele almasını, öteden 
beri, tabiî görürüz. Sosyal adalet artık, şu veya 
bu. partinin sloganı olmaktan çıkmıştır. He
pimiz, bu milletin fertleri .arasında iktisadi sa
hada da âdilâne bir dağıtım görmekten, herke
sin emeğine göre kazanç sağlamasını görmek
ten ve her Türkün ve ıher vatandaşımızın hu 
topraklar üzerinde açlık korkusundan azade 
olmasını istemek gibi tabiî gördüğümüz fikir
lerde hepimiz müşterekiz. Şu halde Hükümetin 
işi fevkalâde kolaylaşmış oluyor. Hükümete 
de burada bir ıvazife düşüyor; artık işin ede
biyatını bir tarafa bırakıp samimî olmak ve 
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hakikaten halkın refahını istiyorsa, ve haki
katen plânlarda samimî ise kendisine muhalif-
lerince yapılan tenkidleri de ciddiyetle taki-
betmesi icabetler. Demin Akif Beyefendi ga
yet güzel bir tcklit'fe bulundu. Farzumuhal bir 
telefon derdimiz vardır ki, sermaye yoktur, 
para yoktur, yatırım yapamayız. 

Devlet büyük bir gelirden ma'hrum kalır. 
Bunun usulü mümkün. Buyurdukları giıbi fa
raza 1'80 bin kişiden eğer deseler ki albıone pa
ranı ayrı alacağım. Fakat şimdi sen, hisse 
senedi olarak biner liralık 'hisse senedi al dese
ler 180 milyon lira toplanır. Ve zannederim 
ki, bu miktar para da 180 hin telefonu 'halle
der. 

İkinci 'bir nokta, şu memleketin bir dâvası 
var sermaye yok, para yok diyoruz. Efendini, 
para ve sermaye 'bulunur, 'fakat Hükümet ola
rak si'z o sermayeyi teşkile yanaşmaz gibi bir 
hal alınca, insan bunu Hükümetin gafletinden, 
Hükümetin bunu kavrayamayışmda görmüyor. 
O zaman haklı 'olarak acalba illâ bir Devlet iş
letmeciliği, 'bir Devlet kapitalizmine karşı 
Halk Partisinde ve bugünkü Hükümette bir 
İsrar, bir inat mı var diye şüpheye düşüyor. 
Karma ekonomi dediğimize göre halkın iştira
kini halkın servetinin de, imkânlarının da Dev
let imkânlarına ilâvesini sevinerek karşılama
sı lâzımgelir, Hükümetin. Şu memlekette bir 
facia Ihalinde «lan köylüyü istismar eden 'bir 
traktör dâvası vardır. Bir fabrikasını kur
muş Hükümet, ilki üç senedir ibendeniz ibunıın 
üzerinde dururum. Der ki Miımeap'olis benim 
traktörlerim iyidir. 'Plânlama ibunu kalbul et
miştir, ama param y'ok. Bir 30 - 35 'milyon li
ra, bana verseler Iben Türkiye'nin traktör ih
tiyacını Jgörürüm der. Ama, şunu da kabul 
edelim ki köylü ile çiftçi ile .hepimiz ibera.be-
riz. -Sorarız, köylü, de mulhtelif seibeplerle 'bun
dan 'memnun değil. Onun yerine Fortson'u tu
tar, Fortson'unda 'bugüne kadar ithal eder
dik. Donatım da ısrar eder. İBunu ithal eder, 
ve bundan da talbiî birçok ithalâtçı birçok ara
cılar para kazanır. Aynı Donatım 'bu şeye de 
ortaktır. Fabrikanın üçte birine -ortaktır. Şim
di de Ibir montaj atelyesi kurulmuştur. Türki
ye'nin plâna göre kapasitesi altı bin kadar 
traktördür, senede. Hal'buki bir fabrikanın 
ranta!)], çalışabilmesi için en aşağı beşbin trak
tör yapması lâzımgelir. Aksi takdirde maliyet 
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çok yükselir. Şimdi iki fabrika çalışmakta. 
Üçüncü bir fabrika da montaja 'başlıyor. Bu 
memlekette traktör sanayiinin kurulması değil, 
kurulmaması neticesini yaratır. Montaj sana
yii kamuflâj sanayii olarak kalır. Biz müte
madiyen traktör ithaline mecbur kalırız, esa
sında ve ibir'çlok aracıya halkı istismar ettiririz. 
Bugün Donatını iKurumu Hükümetin elindedir. 
Nre olur, % '35 para alıp da bu fakir köylüyü ve 
çiftçiyi bunu da almak için defalarca Anka
ra'da süründürmek tense 'bunu Donatını Kuru
mu oıiganize etse, yüzde 10 gibi insaflı bir kâr
la köylüye intikal ettirse, ziraatimizin geliş
mesi için daha esaslı'bir adım olmaz 111.1? 

İkincisi; sermaye derler, köylüden zaten 
traktörden 'gayri, ibıınun dışında sigorta para
sı .banka faizi, v. s. olarak bir çok şeyler alı
yor. Ben 10 - İT) defa Ankara'ya, gelen köylü 
biliyorum. Bunun birkaç 'bin lira 'belki mas
rafı tutuyor. İcabında kendi arazisi kifayet 
etmediği için, şehirden, itimat buyurun 10 
aded kefil dahi 'veren insanlar »vardır. Bun
ların da bu tüccarlara ne tavizler verdiğini 
tahmin edebilirsiniz. 

Niçin halka hizmet eder Hükümet? Hepimiz 
birden, aynı edebiyatı yapıyoruz. Halka ine
ceğiz diyoruz. Halkı istismar ett'irmiyeceğiz 
diyoruz. Halkı yükselteceğiz diyoruz. Bütün 
gayret halkın refahı için. Ama, 2 - 3 senedir 
bendeniz ve birçok arkadaşlar da ibıı yaraya 
dokunur. Hükümet de hiç oralı olmaz. Paraya 
mı ihtiyacınız var, traktör sanayii için (gayet 
kolay, bunu itimat buyurun gayet rahat söy
lüyorum. Hele böyle %'3I5 yerine %!10 nislbetin
de bir kâr verdikten sonra halûk .seve seve bin, 
iki bin lira her traktör başına hisse senedi ala
bilir. Her sene 10 - 12 milyon lira ek bir hisse 
senediyle halk 'gücümün de hu fabrikalara iş
tiraki sağlanabilir. Bunlar karma ekbnlominin ' 
icapları .değil mi? İcapları iıse neden Hükümet 
bu yola gitmez? Çünkü muhakkak ki, zaruri 
olarak kurulmuş ve bâzı faydaları olmuş 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerimiz müte-
ımadiyen zıarar öde ede, müitemadiyen pahalı 
imal ede ede piyasamızda da bir nevi pahalı
lığa bir keşmekeşe sebeholduğunu da kabul 
etmek lâzımdır. Bu ihtiyaçtan ki İktisadi Dev
let Teşekkülleri Reorganiza'syoıı kanunu hu
zurunuza geldi. Biz şu veya bu şahsın, Devlç-
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tin ve milletin kanı ve teri ile kurulmuş fab
rikalarında ele alınması taraflısı değiliz. Be
nim nâçiz kanaatime gföre Almanların yap
tığı gibi pekâlâ hisse senetlerini de bir- makta
ya kadar dondurabiliriz. Mesela 50 - 100 bin 
liradan faızla alma imkânını vermeyebiliriz. 
Böylece halka yayılan anonim 'bir zenginlik, 
halka yayılan anonim bir sermaye teşekkül 
eder. Ve halka da bu yolla gidilmiş olur. Bu 
nokta üzerinde ısrarla duruşumun sebebi, ya 
Hükümet niçin hu nokltaya gitmedıiğini bize 
izah etsin. Belki onun bir görüşü var. Veya
hut da girecekse, 'bu o kadar basit bir iş ki ne 
kanuna ve ne de nizama ihitiyaç var. 

Reorganizaısyon kanunumda zaten bu mad
deler ıbu imkanlar olduğuna göre, rica ediyo
ruz, bunun gibi yüzlerce pratik saha vardır, 
lıalkm şu veya bu sebeple piyasaya çıkmamış, 
hareket haline gelmemiş iktisadi gücünü ar
tık hareket haline getirelim. Yoksa, Devletin 
imkânlariyle, dış yardımilarla bu memleketin 
kalkınacağına inanmak itimat buyurun hayal 
olur. İşte bizden hudutsuz imkânlara sahi-
bblan Sovyet Rusya ıg-önüyorsunuz 'ki, bütün 
•propagandasına, bütün teknik imkânlarına rağ
men, bu sene buğdayını dahi temin edemedi, gü
ya dünyanın en büyük arazilerine sahip ziraat 
ımemleketiidıir. Amerika 'gibi bir devletten buğ
day talebine mecbur kaldı. O Amerika ki, Oîf-
'ç'isiyle halikının ancak %'10 - 12 si reejberlik 
yapar. %90 ı Amerikayı doyurur. Ondan son
ra da dünyayı besler. Türkiye'nin kendi sos
yal bünye'si, halkımızın inanışı, ananeleri, 
gelenekleri tarihin bizi mecbur ettiği yol ve 
şarjlar bizim iktisadi yolumuzu zaten 'gös
termektedir. Burada bu maddi farklardan 
başka ikinci bir yol dalha düşüyor, Hükümete, 
idarecilere kim olursa olsun hangi iktidar «kır
ışa olsun. Bizi çok incitilmiş, çok ihmal edillmiş, 
bilerek bilmeyerek istihkar edilmiş olan günlü 
kırık bir halka sahibiz. Türk milleti onurlu, 
mağrur, izzeti nefsine düşkündür. İzzeti nef
sine bu kadar düşkün olan bu milletle mü
nevverin münasebetlerinde de bâzı bilgilere 
bâzı tedbirlere sahibolmak ieabeder. Halkı 
incitmeden, onu cidden sevdiğimizi ihsas ede
rek, ona yaklaşmanın usullerini de bilmeliyiz. 
Birçok kimselerin geri diye iftira ettiği Türk 
iMıilleltinin, Türk köylüsünün hiç. de öyle ol
madığını, halkla yakımdan temas eden poli-
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'tıkacı lar iyi bilir. ıBen. Ibu'giüııe kadar , yol iste-
miyeıı, mekitep istemiyeü, dalha iyi kazanmak 
istemiyen, dalıa iyi yaşamak istemiyen ihsana1 

r a s t l amad in ! Ve sonra şunu düşünümüz ki, 
'bundan 3>Ö - 40 sene evvelki devredeki birbiri
ne benziyen, aynı seviyede aynı halet i rulhiy'e-
de aynı sosyal şar t lar i haiz köylere de a r t ık 
sahip değiliz;. 

Türkiye köyleri hudutsuz derecede farklı
laşmıştır'. Buğüh elektr iği olan köyler vat', fri
j ider i olan köylü var, evinde çatal, ta'bak kul
lanan, nis'beten konforu olan köylü var. Zaru
ret içinde yaşıyan,- sefaletin son ker tesinde 
olan, belki cehalet bakımından bu du rumda 
olan köylü de var. Ama, tahsil görmüş, hukuk 
tahsil etmiş, •her hangi bir teknik bilgiye sa
hip, bir üniversite •bitirmiş, gelip çiftliğinde 
çalışah ihsanlar da var. Türkiye 'nin köylü 
bünyesi de sürat le değişmiş ve farklılaşmıştır . 
Onun için köylü derken, onu bâzılarının haya
linde yaşat t ığı ya romant ik bir t ip ve yahut da 
fevkalâde geri birbirinin aynı olan insanlar 
olarak art ık kabul etnıiyelim. 

Muhterem arkadaş lar , Türk Milletinin tar i 
hî gelişmesi icabı ne bizde büyük kapital ist
l e r v'ar, n'e Avrupa.'nin anladığı .mamada feodal 
derebeyler var, ne de ar t ık büyük çiftlikler 
kaldı ve zaten nüfus artışı bugünkü miras 
sistemi ile biz Toprak Kanunu çıkardık, çı
karacağız deyinceye kadar , parçalanmadık top
rak da kalmıyacak. Şu halde bizde büyük men
faatlerin çarpışması da mevzuübaıhis değil. Bi
raz suni gibi geliyor bizim aramızdaki ihtilâf
lar. Ve nitekim, bakınız gayet insaflı görün
düğümüz halde bakıyorum ikt isadi görüşler
de, birçok fikir ve prensiplerde birbirine ya
kın. düşünceler bunun böyle olması tabiî. Çün
kü, Tür'k ıMilletiuin bütün farklılığa rağmen 
kendisinin muayyen bir haleti ruh iyesi var ki, 
hepimiz o tar ihî gelişmenin ve haleti ruhiye-
nin tesiri al t ında bilerek, bilmiyerek kal ıyoruz. 
H a t t â bizim iktisadi hayat ımız dahi bugünkü 
Avrupa i mânada bir mevcudiyet sayılmaz. Bu
gün, İngi l tere 'nin, Amerika 'n ın , Fransa 'n ın , 
Almanya 'n ın içinde bu lunduğu o «muazzam ik
t isadi şar t lar , o muazzam ikt isadi vak'a ve ce
reyanlar bizde henüz çok cılız ve zayıftır. Bu
nun üzülüuecek taraf ı olmasına rağmen sevi
nilecek tarafı budur . iBiz bu sahamızı milletin 

'hayrına, olacak en uygun şekilde fazla g rup laş 
malar, çarpışmalar olmadan halledecek durum
dayız, Çünkü karşıda he büyük bir kapi tal is t 
var, ne şu var, ne bu var. Ama eiı mühim 
burada istismara vesile olan, ikt isadi geriliği
mize vesile olan husus, kabul etmek lâzım ki 
tar ihî gelişmemiz icabı bozuk bir idar i sistemi
miz,- bir idar i zihniyetimiz ve kapıkulu zihni
yetimiz o lduğudur . Ve şunu da ifade edey im; 
Türkiye 'nin bu cılız ikt isadi bünyesinde en 
kolay kazanç, yolu Devlete o gün hâkim »»tan 
siyasi şahsiyetlere nüfuz edebilmektir . Maa
lesef şu veya bn devri i tham etmiyorum, yal
nız şunu insafla kabul edelim ki, hiçbir de
virde, 40 senedir bunu söyliyememişiz. Bıı 
azalmıştır, çoğalmıştır , gizlenmiştir, aleniyete 
ç ıkmışt ı r ; fakat daima vardı r ve mevcuttur ' . 
Maliye Bakanlığına bu .münasebetle enteresan 
olduğunu zannett iğim ve kendisinden cidden 
bu mevzu üzerinde gerçek bir davranış görür
sem peşinen teşekkür edeceğimi arz ederek s'öze 
başlamak istediğim bir mevzu var. Şimdi moda 
oldu. :> - T> çiftlik sahibini dolamışız dilimize. 
Hatır ınıza bir şey gelmesin. O noktada da be
raberiz. Adalet Partisi de ancak bu memle
ket te her köylünün toprak sahibi olmasını ister.. 
Faka t ancak, arz ettiğim gibi o toprağın onu 
geçindirecek seviyede olmasını ister. Biz şu 
veya bu şahsın alabildiğine toprak sahibi olup, 
diğer vatandaşlar ın topraksız kalmasını hiçbir 
za.manda düşünmedik. Ama bu toprak dediği
miz hikâye, bu kada r ilzam edilecek bir mevzu 
değilken, dikkat ediyoruz bütün noktalar , 
soldan, sağdan, he]) bu noktaya geliyor da. 
diğer sahadaki birçok, iktisadi 'bünyemizin 
uru halinde, iktisadi bünyemizin başının belâsı 
hal indeki birçok ağalardan bahsedilmiyor. Ben, 
'bir, ikisinden şimdi bahsedivereceğiın : 'Tan
zim attan. evvel, Tanzimat devrinin iktisadi 
şartlarına. Sayın Maliye Vekili bir göz atarsa 
hakikaten ibretâmiz haller görür. Bu memle
ketin hükümdar la r ın ı dahi dize getirecek ka
tlar borçlandıracak k ıvrandı raeak kadar , hâ
kim olan İs tanbul 'da bir bankerler , sa r ra f la r 
zümresi vardı. Bunlar kalktı mı Yok... Tür
kiye Cumhur iye t i ku ru lduk tan sonra sadece 
yeni nizama uyarak , .memleketin ihracat , itha
lât işinde, büyük ticari teşekkül ler inde söz 
sahibi oldular. 
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Maliye Vekili der ki, vergi alalım. Evet bu 

memlekette vergi vermek askerlik yapmak ka
dar, cepheye gitmek kadar, vatan hizmeti, kadar, 
şerefli bir borçtur. Bunda bütün partiler de 
müşterektir. Yalnız mesele ölçüde, verginin adi
lâne olmasında, metot üzerindedir münakaşa
mız. Vergisiz vatandaş olur mu? Vergi vermek 
vatandaşlığın en büyük şerefidir ve buna itiraz 
eden de zaten vatandaş olarak yok. Fakat ada
mın ağzı yanmış. (Jüııkü Türkiye tarihinde hiç 
bir zaman adilâne bir vergi tarh edildiğini bil
hassa halk kütleleri görmemiş ki, itimadı yok ki. 
Şu veya bu şekilde nüfuz sahibi olan adam ya
rın bu memlekette ne kadar zenginse o kadar az 
vergi vermiş tarih boyunca ne kadar fakirse, 
Devlet mekanizmasında sözü ne kadar geçiyor
sa, o kadar çok vergi vermiş. Bunu görmüş, do
layısıyla vergi vermeye karşı allcrji buradan 
ileri geliyor. Yoksa, para vermemek değil. Şim
di çok garibime giden bir hal var. ('«ittikçe de 
bu açık acılıyor. Ve harici ticaret muvazenemi
zin bozukluğuna, dikkat .edildiği zaman şu görü
lecektir ki, Türkiye'de ne zaman dahilde bir hu
zursuzluk bir emniyetsizlik havası olursa, bu 
açıklar da süratle artar. Zannederim sayın Ma
liye Vekili en az benim kadar bu hâdiseyi bilir-. 
Bugün ihracat, İ1 halatta, kooperatifçilikte kul
landıkları şu üstün tâbir.pek meşhur olmuştur. 
Türk köylüsünün malları, bunlar Avrupa'ya gi
derken farzımuhal üç lira ise, İra satıcı pazarlık 
esnasında karşıdaki firmayla anlaşır. Risturu
nuz nedir der. Yani benim, namıma Avrupa'da 
filân şirkete, filân bankaya, veya onun orda 
uydurma firmalarına bırakacağım paranı der
ler. Artık bu yaraya açıkça el koymak zamanı 
gelmiştir. 

Ve bu dolay isiyle 3 liraya satılan, faraza her
hangi bir ziraî mahsûlümüz Türkiye'den 2 lira
ya çıkmış gibi gösterilir. Türkiye'ye 2 liralık 
döviz gelir. 1 lira Avrupa'da kalır. İthâl edilir
ken de bu fakir Milletin ucuza sattığı malıyla 
kazandığı o paralarla ona daha pahalı mal sat
manın yolunu da bulmuşlardır. Ne yaparlar bu 
sefer? Avrupa'dan 3 liraya aldığı malı pazarlık 
keserken, aynını sorar, d ist ur ti ırz nedir? der. O 
da «peki buna 4 üzerinden sonra fatura edece
ğim ama, sen bunu 3 liradan bana fiilen ödiye-
ceksin.» der. sayın Maliye Vekili de imza eder. 
Kombiyodan dövizler çıkar. Dört lira üzerin-
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den girer, fakat hakikatte Avrupa'daki firmaya 
üç lira kalır, bir lirasını da yine bu adama ka
lır. İstanbul'da bu o kadar alenî konuşuluyor 
ki, okadar tabiî bir hâdise olarak konuşuluyor 
ki ve iddiaya göre de bunu yapmıyaıı yok. Şim
di ben bu milletin, bu fakir milletin temsilcisi 
olarak huzurunuzdayım. Bunu işitiyorum, gö
rüyorum. Halktan vergi alalım diyoruz. Peki 
alalım, zaten zaruret içinde geçinen fakir kütle
lerden güya vergi almıyoruz; fakat, vasıtalı ver
gilerle mütemadiyen vergi almaktayız ki, bu va
sıtalı verginin ekseriya zengin zümreye tesiri 
yoktur, bunlar vasıtalı vergiye muhatap sayıl
maz. Ama bir taraftan da fakir, fukaradan top
ladığımız vergilerle maliye küpünü doldurmaya 
çalışırken küpden çatlaklar açılmış, muayyen 
dış ülkelere akıp gitmekte. Maliyemiz bu işe bir 
nihayet vermedikçe, Türkiye'nin harici ticaret 
açığı halledilmedikçe ne kadar vergi toplarsak 
toplıyalım, ne kadar iktisadi kalkınmadan bah
sedersek edelim, hakiki bir malî ve iktisadi kal
kınmaya imkân olmıyaeaktır. Evvelâ şu çatlak
ları kapasın ki toplanan vergiler bir kıymet ifa
de etsin. Bunu yaparken de ben şiddet ve zor 
kullanılsın demiyorum. Yalnız her şeye rağmen 
girdiğimiz şu samimi konuşma devresinde, hâdi
seleri açık acık konuşma devresinde bu vatanda 
en iyi yaşıyan ithalât ve ihracatçılar da lütfen 
çağırılanı, konuşulsun, belki onların da bir ma
zur tarafı vardır. Oünkii itiraf ettim. Bu mem
lekette daima hatalar idare edenlerden gelmiş
tir. Bunun aksi ispat edilemez. Belki onların da 
bir mazur tarafı vardır. Emniyet verelim. İti
mat verelim. Ne ise, bunu güzellikle halledelim. 
Çünkü iktisadi işlerle zorun ne kötü netice ver
diğini fiilen hepimiz de memleketimizde gör
müş bulunmaktayız. Ama buna rağmen ıslâh 
olunmıyacaksa, o zaman bunun bir çaresini dü
şünelim. îllâ 30 milyon koca bir Devlet artık 
herkesin bildiği, kahvelerde dahi konuşulan bir 
şeye kötü gidişe, bir iktisadi yıkıma cephe ala
mazken, buna el koyamazken oturur da işte şu 
veya bu şekilde 3-5 senedir biraz para yüzü gör
müş, falan çiftçiden, çiftlik sahibinden, falan 
zürradan, esnaftan, bahsederse, bunlardan ver
gi almayı düşünürse, bu biraz hakikaten garip 
olur. Bunu arzederken, sayın Maliye Vekiline 
bir hatıramı daha hatırlatmak istiyorum. Ve bu 
Devlet eğer imkânı varsa, yalnız bizde gizli po
lis denen veya gizli emniyet teşkilâtı sadece si-
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vasi değil de, iktisadi sabotajları da eğer ara
mak imkânına sahipse veya Hükümet böyle bir 
yön verebilirse, ben bir Rum vatandaşımızın sa
mimi bir itirafından da bahis edeyim. Bir gün 
bu mevzular konuşulurken, aynen bendenize 
söyle demişti. 

«'Biz emniyet hissedemiyoruz, para ve mal 
emniyeti hissedemiyoruz. Yoksa Türkiye'de bi
zim vatanınuzdtr ve üzülüyoruz, siz şuraya bu
raya avuç açıyorsunuz; bunlara lüzum yok. Eğer 
bize itimat telkin edin, bizim şu veya bu şekil
de dış ülkelerde biriktirdiğimiz sermayelerimizi 
Türkiye'ye getirelim; size birkaç senede Garb'-
tan Şark'a kadar birçok yatırımlar yapalım fab
rikalar kuralını.» Bu mübalağalı olabilir. Fa
kat, bunun bir hakikat olduğu da ortadadır. Ve 
bugün vefasız dostumuz Yunanistan'ın, efen
dim, kalkınmasında Türkiye'den giden yardım
ların da büyük rolü vardır demiş. Eğer Sayın 
Maliye Bakanının bu hususta Bakanlığın arşiv 
olmak lâzım; tahmin ederim bu seneki arşivleri 
yoklasıınTar, gazete havadislerinde pek çok ibretâ-
miz şeyler vartlır. Daha bundan birkaç ay 
evvel biliyorsunuz, külçe halinde veya diğer şe
killerde pek çok altının Yunanistan'a kaçırılır
ken tutulduğunu gazeteler yazmıştır. 

Bir de şu istirhamda bulunacağım, Hüküme
tin, reorganizasyon, reformu şunu, bunu bekle
meden, idarede doğrudan doğruya yapcağı şey
lerde var. Ve banımla pek çok netice alınabi
lir. İktidar bir kere samimi ise, cidden idarede 
partizanlığı kaldırmali'dır. 

iki, hepimizin nihayet anamız, babamızdan 
ibaret olan kendi halkımıza da nasıl hizmet edi
leceğini bir iki direktifle halletmelidir. Zaten 
münevverlerin bir kısmı memnun bir kısmı 
'halka gitmeye başladılar. Ve onlarla da anla
şıyorlar. Ve itimat buyurun, hepinizde zaten 
'bunu biliyorsunuz. Kendine kıymet veren, 
kedine hizmet eden samimi ve namuslu memuru 
Türk milleti kadar Türk köylüsü kadar takdir 
eden ikinci bir halk ben tasavvur edemiyorum. 
Eğer bir idare cihazı ki, kalkınma yapacak mil
yonları eline veririz, hâlâ köylü ile, halkla mü
nasebetini tanzim edememiş. Bu münasebet 
kurulmadıkça hiçbir şey yapılamaz. Bugün bir 
zirai kalkınmadan bahsedeceksiniz, köylüyü ko-
operatifleştireceksiniz. Köylüyü, hayvancıyı ya
hut diğer müstahsili. Bu her şeyden evvel, tak

dir buyurursunuz ki, kooperatifçilik, ahlâk ister, 
karşılıklı itimat ister, Adamın itimadı yok ki, 
haklı olarak. Onun bize yok, bizim ona yok; 
memurun köylüye, köylünün memura. Bu şart
lar karşısında, kendisine idarenin hesap sormak 
için, para- almak için, angarya için geldiğini 
görmeye alışmış. Alışmamış ki, memur da Dev
lette bana. hizmet getirir, iyilik yapar demez. 
Beş on senedir bütün i'slara'lnmız bu. 15 - 20 se
nedir buna uğraşıyoruz, buna çalışıyoruz. Ea-
kîit Devletin, Hükümetin bugün eskisine naza
ran muazzam imkânları var, memur, kadroları 
çoğalmış. Vesaitle nakil imkânları çoğalmış. 
Elinde bir plânlaması var. O plânlamayı tatbik 
etmek lâzım. Bugün maalesef halka faydalı 
olacak memur ve idareci aranmadığından pek 
çok şeylerde israf olup gitmektedir. 

Meselâ bir misal arz edeyim. Toprak su mü
him bir mevzu. Evet. Ne yapıyoruz"? Nerede 
şose var, nerede gösteriş var; oralarda demost-
rasyon mahiyetinde teraslar yapıyoruz. Peki, 
bu teraslamanın bu ağaçlamanın toprak muha
fazasının tabanında bir arazi var- mıdır, istifade 
edeceği? Bunu düşünmüyoruz bile. Doğrudan 
doğruya gidip köyde tatbikat yapsan olmaz mı? 
Okullarda kurulan yüzlerce kampların her birisi 
bir köyde çalışsaydı, hiçolmazsa üçbeş köyü
müzün arazisi ıslâh edilmiş, tesviye edilmiş, 
belki su kanalları yapılmış, bir kısmında köy or
manı teessüs etmiş ola'bilir'di. Nihayet bu Hükü
metin bir takip meselesidir ve böyle bir sorum
luluk kurmak meselesidir. Sorumlu değil. Bu
rada söylüyoruz, plânda para şu işe tahsis edil
miş, bütçe o mâna ile çıkmış ve bunu dairesi 
başka yere sarf etmiş dinliyor herkes, kimse 
mesul değil. Adanı yerinde, para israf edilmiş, 
bitirilmiştir. Nerede plân. Bunun ciddiyet ile 
alâkası yoktur. Ve Hükümet bu gibi küçük 
görünen şeyleri halletmedikçe, halkın bu husus
taki alâkasını, halkın yardımını temin edemez. 
Takdir buyurursunuz ki, her hangi bir işten in
sanları soğutmak çok kolay olduğu halde, on
ların sempatisini çekmek biraz güçtür. Bunu 
da gene plânın ve bütçenin, şu malî kudreti çok 
cılız olan, milletimizin bir emekle temin edebil
diği şu bütçenin millet hayrına olması için arz-
ediyorum. Bunun dışında Hükümetten rejimin 
selâmeti, kendi muvaffakiyeti, sosyal bünyemizin 
biran evvel takviyesi ve sağlamlaşması bakımın
dan şöyle bir ricada bulunmayı yerinde görü-
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yoııız. Hükümet evvelâ kendisi samimi olacak, 
evvelâ kendisi fedakâr olacak, evvelâ kendisi 
mütevazi ve anlayışlı olacak, sonra diğer par
tilerden anlayış bekliyeeektir. Bu tezi ben söy
lemiyorum. Muhalefet devrinde o zamanın mu
halefet lideri ve şimdiki Başbakan da İm mealde 
daima fikirlerini ileri sürmüştür. Daima mem
leket hayrına olacak işlerde adım atmak ikti-
dardâkilere düşer. Bilhassa geçirdiği tarihî te-
havüller dolayrsiylc, belki de zaruri olarak çok 
Devletçi görünmüş, çok kırtasiyeci, bürokratik, 
bir nevi bürokrasi timsali görünmüş, Cumhu
riyet Halk Partisi iktidarlarının böyle olmadık
larını ispat etmesi hem memleketin menfaati, 
hem de kendi menfaatleri icaibidır. 

Rejim mevzuunda ise, bilâ kaydii şart samimî 
olmamız, kendimize yapılmasını istemediğimiz 
şeyleri başkalarına yapmamak lâzımdır. Bu 
memlekette iktidar partisi kadar muhalefetin 
de şerefi, cam, inalı, söz hakkı, her türlü insan 
hakları muhafaza edilmedikçe, bu teminat altı
na alınmadıkça iktisadi kalkınma beklemek, bu 
memlekette huzur beklemek mümkün değildir. 
Hepimizin teslim edeceği bir hak mefhumu, ve 
hepimizin önünde hürmetle eğilip kendine hiz
met etmeye mecbur olduğumuz bir millet ve sa
dece onun hâkimiyeti mevzuubahsolabilir, bu mil
letin mümessilleri olarak millet iradesinin temsil
cileri olarak, hepinizi hürmetle sclâmlıyarak söz
lerime son veriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERİ D MELEN — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, konuşan bütün 
arkadaşlara Karma Hükümetin şükranlarını arz 
ederek söze başlıyacağım. 

Sayın arkadaşlarını, değerli hatipleri sabah
tan beri dikkatle ve çok dikkatle takibediyorum. 
Hafızamda söylediklerini zapdetmeye çalışıyo
rum. Bütün buna rağmen bütün konuşmaların il-
hamiyle olsa gerek, bu sırada birçok düşünceler
de zihnimi işgal etti. İzin verirseniz sayın arka
daşlarımın sorularına cevap vermeden evvel bun
lara kısaca cevap vermek istiyorum. Bu düşünce
ler Türkiye'nin realiteleridir, arkadaşlarım. Dev
let idaresine şu veya bu sıfatla katılan her insa
nın, her münevverin hattâ her vatandaşın kana
atine göre zihninde yer alması lâzımgelen gerçek
lerdir, bunlar. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'miz tarihî 

sebeplerle maalesef geri kalmış, az gelişmiş bir 
memleket'sıfatını almıştır. Bugün muhtelif mem
leketler arasında kısmen az gelişmiş memleket 
olarak sayılıyoruz; ve bâzıları da biraz daha in
saflı olarak gelişmekte olan memleket olarak sayı
yorlar bizi. Halkımız fakirdir, yoksuldur. Nüfus 
başına düşen millî gelir hakikaten düşüktür. Ka
saba ve köylerimizin durumu perişandır. Ve bir
çok yerlerimiz biliyorsunuz, ışıksızdır. Nüfusu
muz süratle artıyor. Her yıl aile sofralarına, 
mevcut lokmaları paylaşmak üzere yeni insanlar 
katılıyor. Asırların ihmali ile topraklarımız ve 
kaynaklarımız maalesef kısırlaşmıstır. Bunlardan 
istifade büyük emek ve sermayeye ihtiyaç göste
riyor. 

Değerli senatörler, zirai istihsalimiz yiyeceği
mizi bile karşılamak için yeterli değildir. Yıllar
dır yardım buğdayı alıyoruz ve belki daha uzun
ca bir zaman almaya devam edeceğiz. Yağımı
zın bile bir kısmını dışardan getiriyoruz ve yar
dımla getiriyoruz. Bütün bunlara mukabil mem
leketimizde sermaye yetersizdir, tasarruf tema
yülü maalesef kuvvetli değildir. Teknik bilgi 
noksandır. Teşebbüs fikri zayıftır. İstihlâk te
mayülü ise tam tersine ileri derecede fazladır. 
İstihsalimiz yıllardır, gayet ağır artmaktadır. 
İhracatımızdan sağladığımız döviz ithalât ve ih
tiyacımızın yarısını bile karşılayamıyor. Ticaret 
ve tediye muvazenemiz büyük açıklar vermekte
dir. Ve bir zaman için verecektir de. Borçlarımız 
ağırdır. 1970 yılma kadar büyük borç taksitleri 
ödemeye mecburuz. Dış ödemelerimizi sağlamak 
için yeni krediler ve yeni yardımlar aramaya, 
bulmaya mecburuz ve mahkûmuz. Kalkınmamızı 
sağlamak için yine içeride ve dışarıda finansman 
kaynakları aramak ve yaratmak mecburiyetinde
yiz. Ayrıca memlekette gelir dağılışında denge
sizlikler vardır. Uzun bir enflâsyon devri bunu 
büsbütün artırmıştır. Bunların doğurduğu yeni 
fikir cereyanları da mevcuttur. Cemiyette bun
lardan ve siyasi sebeplerden doğan huzursuzluk
lar da vardır; ve büyümektedir. Her biri bir 
dev mesele halinde olan bu meseleler arasında 
Türkiye bir selâmet yolu arayıp bulmaya ve 
Türk halkını bu yoldan yürüyerek refah ve 
saadete ulaştırmaya mecburuz. Bizim baş prob
lemimiz budur. Başka memleketlerin tecrübele
rinden faydalanarak bunun yolunu birkaç yıldır 
keşfeder gibi olmuşuz. İstikrar içinde plânlı ve 
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hızlı'bir kalkınma devresine girdik demiyeyim, ı 
girmeye teşebbüs ettik. Çünkü, çeşitli misaller 
gösteriyor ki, henüz buraya bütün gönlümüzle 
intibak etmiş halde değiliz. 

Plânlı kalkınmanın şartlarını ve şekillerini 
uzun çalışmalarımızdan sonra iyi veya kötü, 
doğru veya yanlış bir plânla tesbit ettik. Kay
naklarımız ve bunların kullanılması, yatırım har
camalarını" bu plânla tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Türkiye bu suretle süratle fakirlikten kurtulma
nın ve insanca yaşamanın çarelerini aramaktadır. 
Hattâ, yaşayıp, yaşamamanın bir mücadelesi 
mevzuubahistir. («Bravo» sesleri) Böyle bir mü
cadelede biz, meselelerimizi ele alırken bunları 
daima göz önünde bulunduracağız- şahıslara ve
ya partilere getireceği fayda veya zarar ölçüsüne 
göre değil, bu istikamette almaya mecbur oldu
ğumuz tedbirleri, kararları şahıslarımızın men-
subolduğu partilere sempati veya antipati topla
masına bakılmaksızın mücerret bütün bu mesele
leri göz önünde bulundurarak mütalâa edeceğiz. 
Şayet Türkiye'nin kalkınması için faraza bir 
ameliyat yapmak lâzım geliyorsa, memleketi bir 
fedakârlığa davet etmek lâzımgeliyorsa, bunu 
cesaretle yapmamız lâzımdır, arkadaşlar. Bunu 
yaparken do; Hükümet, benim partimden bir 
arkadaşım «eh bu benim partime rey kaybettirir 
derse, ben onun önünde hazin hazin düşünürüm. 
Bunu yarparken başka bir partiden bir arkadaş, 
tamam yakaladım, bu bana rey getirir derse, acı 
acı gülerim. Ama bunu yapmaya mecburuz» dü
şünsek de, gülsek de, ağlasak da. 

Kanaatimize göre, bu millete şerefle hizmet 
etmek şerefini ancak bu şekilde kazanabiliriz. Bu 
vaziyette, seçimi, sandalyeyi, iktidarı kaybe
dip etmememizi düşünmek ve taktirlerimizi 
ona göre kullanmakla sadece kendimizi aldatmış 
oluruz. Zira Türkiye bu hayat memat mücadele
sinde kısa zamanda başarıya ulaşmazsa sempati 
kazandırmasını istediğimiz iktidarın yerinde yel
ler esecektir. ÜsteHk çocuklarımızın hayat ve is
tikballerini de tehlikeye düşüreceğiz. 

işte arkadaşlarım, bu münakaşaların bana ve 
ıhalttâ 'hirçğumuza düşündürdükleri bunlar
dan ibarettir, izin verirseniz şimdi arkadaşları
ma birer birer cevaplarımı arz edeyim; fakat bu, 
cevapları arz ederken daima bu düşüncelerle ve 
bu duygularla dolu olacağım. 
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Muhterem arkadaşlarım, konuşma sırasını ele 

alıyorum. Arkadaşların konuşma mevzularından 
birçoğunda şüphesiz ki aidoldukları bakanlıklar 
bütçesinde diğer bakan arkadaşlarım cevap arz 
edeceklerdir. Fakat, ben mümkün olduğu nis
pette bilhassa bütün bütçeyi ilgilendirenleri ve 
umumi meselelere temas etmeye çalışacağım. Bu 
arada bâzı noktaları, ihmal edersem, arkadaşla
rım lütfen bana hatırlatırlar. Yine sizi yorma
dan tatmin etmeye gayret edeceğim. 

Y. T. P. adına konuşan Sayın Ziya Önder, 
eski ortağımız bâzı mevzulara temas ettiler. 
Ben bu konuşmalarını samimî ve bir oto-kritik 
addediyorum. Çünkü, bu bütçeyi beraber getir
dik; birlikte tanzim ederek, getirdik, yeni Hü
kümet fazla İJİr ilâve yapmamıştır. Ama bunun 
sevabı, günahı, kusuru hepsi müşterektir, hepi
mize aittir. Binaenaleyh beğendikleri taraflarda 
büyük hisseleri vardır. Kritik ettiği taraflarda 
dediği gibi ve otokritik yapmış oluyorlar ve mü
teşekkirim. 

Arkadaşımızın üzerinde durdukları noktala
ra gelince; «gelir tahmininde isabet var mıdır, 
yok mudur» diyorlar. Bu mevzulara, vergilere, 
reformlara ve üzerinde durulan diğer önemli 
meselelere ayrıca aşağıda diğer arkadaşlara ce-
tvap arz ederken tekrar döneceğim. Bu sebeple 
burada sadece birkaç noktaya ilişip geçiyorum. 

Arkadaşımız, J 963 yılında gelirler, gelir tah
minlerine nazaran ıgeri kalmıştır. Bu yüzden 
Hükümet bütçe muvazenesini sağlaması için ta
sarruflar yaptı. Fakat, bu tasarruflar yatırım
lara tesir etti. 

Muhterem arkadaşlarım, herşeyden evvel plâ
nımız istikrar içerisinde kalkınmayı emreder. 
Esasen istikrarı temin edemezsek, hakikaten bu 
memleketi tekrar bir enflâsyon felâketi ile kar
şı karşıya bulundurursak, bütün bu çalışmala
rın bir anda heba olması mümkündür. Bu se
beple her Hükümetin vazifesi ki, bilhassa kal
kman memleketler daima enflâsyonist tazyik
lerle karşı karşıya bulunmaktadır. Enflâsyonist 
tazyikleri göz önünde bulundurarak istikrarı 
sağlamaktır. Bunun başında bütçe muvazenesi 
gelir. Yalnız şu veya bu sebepten tahakkuk et
mez, masraf şu veya bu sebepten yükselebilir 
fakat her hükümetin vazifesi başta olduğu gibi 
bütçeyi sonunda da muvazeneli tutmaktır, iki 
yıl içerisinde, gerek 1962 ve gerekse 1963 yılla
rında Hükümetlerimiz bu vazifeyi dikkatle ve 
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liyakatle yapmışlardır. 62 bütçemizi umumi ko
nuşmamda da arz ettim. Sadece '50 vvcya 48 
milyon noksaniyle kapatmış bulunuyoruz. Bida
yette 1,5 milyar açık göstermiş olmasına rağ
men. Ama bunu yaparken eminokın, yatırımla
rın zarar görmemesine bilhassa dikkat edilmiş
tir. 1962 bütçesinde yatırım terkibindeki mas
raflardan ödeneklerden bir miktar tasarruf 
yapılmış ise, bu yüzde 7 yüzde 12 tasarruf ted
birinden değil, esasen yapılması mümkün olma
dığından 'birçok daireler çeşitli sebeplerle; çün
kü 1962 senesi nihayet bir (plânlı devreye geçiş 
devresi idi, gelişi güzel koymuşlar ve hattâ pro
jesi olmıyan tahsisatlar koymuşlardı; bunları 
yetiştirememişler ve bu yüzden yapamamışlardı. 
Buna rağmen 1962 yılı bütçesinde yatırımlar 
yüzde 90 a ulaşmıştır. Yatırım tahsisatından ya
tırım yapacak olanlar.. 

1963 yılma gelince : 1963 yılında daha şimdi
den yüzde 90 civarındayız. !Bu ayın sonuna ka
dar, malî yıl sonuna kadar umumi muvazenede 
yatırım * (giderlerinde yüzde 95 nisbetine ulaşa
cağımızı umuyoruz. Umumi, konuşmamda da arz 
ettim, bu sene yatırım tediyeleri geçen seneye 
mabetle yüzde 8 nisbetinde artmıştır, veya fiilî 
tediyeler, yani daireler erken hareket etmişler
dir, erken yatırım yapmışlardır. Hattâ bâzıları 
o kadar hızlı gitmişlerdir ki, biz arkalarından 
para yetiştirmek imkânını bulamamışındır. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yapacakları yatırım
lar son santimine kadar finanse edilmiştir. Bun
ların 1,5 milyarlık kısmı Devlet tarafından fi
nanse edilmiştir ve ne kadar sarf edebilirlerse, 
kendilerine o kadar para verilmiştir. Birçokları 
yatırımların, nisbetini fizikî yatırımlarını yüzde 
yüze çıkarmışlardır. Devlet daireleri ele arz etti
ğim gibi, bilhassa umumi muvazeneye dâhil dai
reler yüzde 95 civarına yaklaşmaktadırlar. Ya
pacağımız yüzde 7 tasarruf ancak ihale ta
sarrufları, v.s. gibi yatırımlardan arta kalan pa^ 
ralarla fiilen başka sebeplerle yatırım yapılma
sı, başarılması mümkün olmıyan yatırımlara 
taallûk etmekte ve daha çok cari masraflara ai-
dolmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Y. T. P. sinin sa
yın sözcüsü ki, Ihıma konuşan hatiplerden he
men birçoğu temas ettiler, umumiyetle yatırım
ların muvaffak olması, Devlet bütçesinin mu
vazeneli bulunması ve hattâ yeni vergi ve resim
lere müracaat edilmemesini temin için her şey-
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den evvel idare reform yapmak, tasarruf yap
mak lâzım olduğu noktasına iliştiler. Bu fikirde 
olan arkadaşımın mütalâarına tamamen iştirak 
ederim; ve Karma Hükümetimiz de bu kanaat
tedir. Hakikaten çeşitli sebeplerle düzenini kay
betmiş yahut düzeninde olmıyan, yeter nisberte 
randıman alamadığımız Devlet idaremizde bir 
esaslı reforma ihtiyaç vardır. Bunu birkaç 'ka
deme yapmak lâzımdır. Evvelâ, 'âmme idaresin
de yapmak lâzıan'dır. Devlet personeline yeni 
bir şekil vermek gerekmektedir. Ye İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde yapmak lâzımdır. Ayrı
ca bakanlıkların bünyelerine girip, her biri 
içinde ayrıca bir kurucu gibi çalışmak lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; daha Birinci Koa
lisyon zamanında, hattâ Millî Birlik Hükümet
leri zamanında bunların birçoğuna başlanmış
tır. Birinci Koalisyon devam etmiş İkinci Koalis
yon devam etmiş. İnşallah Üçüncü Koalisyon 
zamanında bunlardan gerçekten netice almak 
imkânı bulunur. Âmme idaresinde organizas
yon umumiyetle geç yürümüştür.. Fakat ilmî 
bir çalışma yapılmıştır. Ye bu çalışmanın neti
celeri alınmıştır. Şimdi tatbik safhasına girc-
cetir. İktisadi Devlet Teşekkül erimizde bir 
reorganizasyon.. O da arz ettiğim gibi, buna 
Millî Birlik Komitesi Hükümeti zamanında baş
lanmış ve bugüne kadar devam etmektedir. Hep 
bildiğiniz gibi iki tane knun getirdik, fakat bu 
kanunların müzakereleri arkadaşlarımızın bütün 
yardımlarına ve gayretlerine rağmen, Meclis
te bir hayli uzun sürdü ve henüz elimize gelme
miştir; bu anda Karma Komisyondadır. Bu ka
nunu elde ettiğimiz takdirde, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri üzerinde çalışma imkânını ve yet
kisini elde edeceğiz. Ümidederim ki, bu çalış-
inada muvaffak oluruz. 

Arkadaşîlmız bürokrasiden, salâhiyet teda
hülünden, iş tedahülünden v. s. den bahsediyor. 
Bunlara her hangi bir itirazım yoktur. Haki
katen bunlar vakıdır, varittir. Ve bu idari re
form ile lıunlara son vermek lâzımdır. Yalnız 
bir. noktayı işaret etmeye mecburum zannedil
diği gibi bir reform bir meseleyi kökünden hal
letmez arkadaşlarım. Binaenaleyh, Ibu nevi ça
lışmalarda bilhassa organizasyon çalışmaların
da ve standardizasyon mevzularında devamlı 
bir organa ihtiyaç var. Devletin olmalıdır. Her 
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bakanlığın olmalıdır. Her dairenin, plân ve bil
hassa rasyonel çalışma etüt büroları olmalıdır 
ve bu çalışmaları adım adım, safha safha ta-
kibedilmelidir. Ve İrer gün he rfirşatta düzelt
me imkânına sahihol malıdır. 

Bugün Amerika'da hiçbir fabrika yoktur 
ki, bir ufak plân bürosu mevcut olmasın. Çün
kü, bir reorganizasyon hatalı da yapılabilir. Ve 
bir reorganiza'syon kısa zamanda dejenere de 
olabilir. Binaenaleyh, daima ilk başlangıç 
espirisinde tutabilmek için göz önünde, mura
kabe altında bulundurmak lâzım ve devamlı 
çalışma bürolarına ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarımız 1963 plânının bdklıenil en 
neticeyi vermediğini ve bunun daha çok mev
zuatın noksan olması, hazırlıkların noksan ol
ması, Devlet kadrolarının bulunmaması dış ti
caret ve tediye muvazenemizin durumunun mâ
ni olduğuna işaret etmişlerdir. 

Muhteremi arkadaşlarım, 1963 plânının baş
langıç, yani birinci plânımıza rağmen muvaffak 
olamadığını pek yerinde görmemek lâzım, haklı 
görmemek lâzımdır. Nihayet yüzde altının üstün
de yediye yakın bir gelişme hızı sağlanmıştır, 
Bu dahi plânın geniş nisbette başarı sağlandığı
na bir delildir. Bu sebeple bu mevzuda çalışan 
insanı]arı sevindirmdk lâzım, teşvik etmek lâzım. 
Şimdiden meyus olup, plân muvaffak olmadı 
demek, bu çalışan insanlar bakımından da yerin
de olmaz. Filvaki mevzuatımızda noksanlarımız 
vardır. Bunların bir kısmını tamamlıyoruz. Mu-
hasöbei Umumiye Kanununu getirdik. İhale Ka
nununu getirdik. Yüksek Meclistedir. Devlet 
kadrolarında arz ettiğimiz çalışmaları yapıyo
ruz. Dış ticaret ve tediye muvazenemizin plâ
nın yürümesine âmil olduğunu sanmıyorum. Çün
kü, plânda derpiş edilen ithalâtı yaptık, hattâ 
bir miktar fazlasını yaptık. Plânda başlangıçta 
567 milyon ithalât programı yapılmıştı. Bilâha-
ra rezerv ile program 622 milyon dolara çıktı. 
Fiilî ithalâtımız 644 milyonu geçti, binaenaleyh, 
plânda derpiş edilen ithalâtı tamamen yaptık ve 
plânın istediği yatırım malzemesi de tamamen 
memleket dışından gelmesi lâzımgelenlor gelmiş 
bulunuyor. Dış ticaretimizin zararları, plânın yü
rümesine mâni olmamıştır. Sadece bir şeye mâni 
olmuştur. Biraz sonra bir başka vesile ile arz 
edeceğim; Merkez Bankasındaki rezervlerimizin 
bir kısmını plânın aksamaması için kullanmak 
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mecburiyetinde kaldık.' Başka bir şeyi yok. Muh
terem arkadaşım, vergi kanunlarına ve vergi 
reformuna temas etmiştir. Konuşan hatiplerin 
hemen hepsi günün mevzuu olan ve bu bütçe
nin de lâzımı gayrimüfarikı olan vergi mevzuu
na ilişmişi erdir. Ve birçok arkadaşımdan şunu 
duydum, getirilen sistem ileri bir sistem değil
dir, reform değildir. Zamlardan ibarettir. Baş
ka birkaç arkadaşımız da buna taraftar olmuş
tur. Bilhassa bu vergiler getirilmemeliydi. Bu
nun yanında tasarrufla halledilmeliydi şeklinde 
fikirler verdiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile bir şeye 
temas etmeye mecburum. İki yıldan beri vergi 
mevzuatı üzerinde çalışmalar yapıyoruz, değişik
likler yapıyoruz. Bu, reform mu? Değil mi?.. 
Hiç şüphesiz buna istediği adı vermekte serbest
tir. İster reform der, ister demezsiniz. Hepiniz 
müttefikan reform değildir deseniz yine ben re
formdur diyeceğim. Çünkü hakikaten rofrmdur. 
(Sağdan, gülüşmel er) 

Hakikaten reformdur, onun için, yani üzerin
de reform değildir diye ittifak dahi edilse, bu
na ilim âlemi reform demekte, yabancılar reform 
demdktc ve övmektedirler. 

Bizde, şu veya bu sebeple, pisikolojik sebep
le, veyahut tetkik etmeme sebebiyle veyahut 
politik sebeple belki başka şekilde adlandırma 
gayreti ve temayülleri mevcudolabilir, ama ne 
yapalım ki, reformdur. Muhterem, arkadaşlar, 
ne yaptığımızı .evvelâ birkaç cümle ile arz ede
yim. CJeçen sene ne yaptık, bu sene ne yaptık? 
Ondan sonra siz kararınızı verin. Ama belkide 
nöktai nazarlarımızı yine muhafaza ederiz. Siz 
değil dersiniz; ben reformdur, derim. Ve Öyle 
kalır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün vergilerimizi 
ele aldık, sadece vergilerimizi değil, vergi teşki
lâtımızı da ele aldık. Vergi usullerini de, sis
temlerini de ele aldık. Hatırlatayım, geçen sene 
•(lelii' Vergisinde ne yapmıştık? delir Vergisini 
kaldırmadık, arkadaşımızın izah ettiği gibi aşarı 
kaldırıp yerine bir başka vergi getirme reform
dur. Ama delir Vergisinin kıyafetini değiştir
dik, kendisini değiştirmedik, fakat kıyafetini de
ğiştirdik. başına şapka giydirdik, kravat taktık, 
smokin giydirdik. Bilmiyorum, reform mu? De
ğil mi? Yep yeni bir müessese getirdik delir 

I Vergisine yatırım indirimi. 
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Bu Gelir Vergimizin, ekonomimize hizmet et

mesi ve ekonomimizi teşvik etmesi. Ara yerde bel
ki vergi ziyamı önlemeye de yardım edecektir. 
Yatırıma ayrılacak kazançlarını vergiden muaf 
tutuyoruz. 

Fransa; arkadaşlar bizim gibi idi, vergi zıyaı 
vardı. Vergi kaçakçılığı kelimesini kullanmaktan 
ietinabediyorum, Fransa da bizim gibi vergi zı
yaı çok olan bir memleketti. Fakat vergi siste
mini, yatırım indirimini getirdikten sonra geniş 
mabette bunu önlemeye muvaffak oldu. Ve aynı 
zamanda vergilerinin verimini artırdı. Çünkü 
birçok cezayı göze alıp, bir kazancı gizleme yeri
ne bunu açıkça muayyen yatırıma tesis etmesi 
daha kolay, daha pratik olur. Bu sayede Fran
sa'da vergi kaçakçılığı azaldı. Ve vergi kaynak
ları gelişti. Devletin vergisi arttı. Biz Gelir Ver
gisine cesaretle böyle bir müessese getirdik. Bil
miyorum, bu reform, mu, zam mı? (A. P. sıra
larında, «reform» sesleri) Öyleyse birer birer 
çetelerini tutsak iyi olur. 

Muhterem arkadaşlarım, amortisman müesse
sesini ıslah ettik. Evvelce 20 senede, 30 senede 
amorti ediyordu. Süratle müesseselerin rizkten 
kurtulması için ve onunla yeni yatırımlar yap
malarına imkân vermek için, süratli amortisman 
sistemini kabul ettik. Nekadar süratle? Kendisi 
ister, 4 senede ister, 5 senede amorti etsin bu te
sisi. Tabiî, bunda vergi zıyaı olacaktır, vergi nok
sanı olacaktır, buna göre aldık. Bilmiyorum bu
na zam denir mi? Her halde zam. kanunu değil. 
Değer artışları vardır. Değer artışları hiç şüp
hemiz bir sınai müessesede değer artışları vergi
ye tabidir. Ya ne oluyor biliyor musunuz. 20 se
ne satmıyor, arsasının değeri fazlalaşmış, satmı
yor. Çünkü, satarsa vergi alacağız. Fabrikanın 
yanı başında bir muattal kıymet kalıyordu. Bir 
deposu var onu satıp yanıbaşma bir şey alıyor. 
Satmıyor ve vergi vereceği için yen'i tesis de yap
mıyor. Cesaretle bunu, bu değer artışlarını vergi 
mevzuu dışına çıkardık. Bu zam mı, yoksa reform 
mu? Bunu takdirinize bırakıyorum. 

Vergi tarifesini indirdik. Nerden (başlan
gıçta. indirdik. Ortasında indirdik. Yüksek 
kazançta indirdik. Hattâ, burada .hatırlarsa
nız, geçenlerde Gelir Vergisini mıüza.kere et
tiğimiz zaman, bir arkadaşını bana dedi ki, ri
ca ederim indirmeyin, bunu. Çünkü, herkes 
diyecek ki. Zenginlerden alınacak vergiyi in-
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diriyorsunuz. Ben cerasetle bunu indireceğiz 
dedim. Çünkü bunu indirmekten biz kazana
cağız. Yatırım yapacaktır. Hasıla nisbetini 
yükseltirsem kendisine yatırım yapına imkânı
nı 'bırakıyorum., Yatırım yapacaktır, yeni te
sisler meydana getirecektir. Vergi kaynakla
rı artacaktır ve vergi bu yolla artacaktır. Ve 
aynı zamanda vergi mukavemeti azalacaktır. 
Bu sayede belki verginin verimi artacaktır. 
Bu Zam Kanunu mu? (A. P. sıralarından re
form değil sesler) Mükelleflere defter tutmak 
için geniş feralhlık verdik, kendilerine işletme 
defterini tutabilin dedik, miktarları yükselt
tik. Esnaf Vergisinin usullerini değiştirdik. 
Memurların çoğunlukta olduğu vilâyet komis
yonlarında takdirler yapılıyordu ve 'birçok 
haksızlıklar oluyordu. Vilâyet komisyonlarım 
ilçelere kadar götürdük. Ve esnafımızın mü
messillerinin çoğunlukta olduğu İbir komisyona 
«verdik, bunların kazançlarının takdirini. Her 
halde buna da zam diyemezsiniz. (A. P. sırala
rından usul değişikliği sesleri). 

Mulhterenı arkadaşlarım, Kurumlar- Vergi
sinde buna benzer tadiller yaptık. Bir mühim 
şey daha yaptık; Gelir Vergisini Millî Birliğin 
başladığı yolda yürüyerek, bir aralık durdu
rulmuştu, zirai kazanca teşmil ettik ve Gelir 
Vergimizin bu noksan eepbesini tamamladık 
demeyeyim, tamamlamak için ilk adımı attık. 

Değerli arkadaşlarım, bir -vergi mükemmel 
olabilir, tşte vasıtalı veıigi, vasıtasız vergi 
bunun münakaşasını, yapmıyoruz. Her arka
daş mutlak olarak vasıtalı vergi kötüdür, va
sıtasız vergi iyidir diyor, ama ben o kanaatte 
değilim. Hangisi iyidir. Hangisi iyi tatbik 
edilirse, hangisi yaygın lıangisi iktidarlara '!ıi-
tabetmek imkânını 'bulursa, o vergi iyidir. 
Vasıtalısı, vasıtasızı. Eğer Gelir Vergisini de 
yengi ödemek gücünde u>lan İher insana tatbik 
edemezsem mahdut .zümrelere tatbik edersem, 
üst tarafını vergi dışında 'bırakırsam, bu veı'gi 
aslında adil bir sistem lolmasma rağmen tatbi
katta buna adil vergi diyc'bilir miyiz? Elbette 
diyemeyiz. Biz ne yaptık? Yavaş yavaş Gelir 
Vergisini bu zümreye tat'bika başladık. Bu 
sene ikinci bir 'hamle daha yapıyoruz, önüm uz
daki sene 'bizden sonra gelen üıükümetlerin Ma
liye 'vekillerinin bana 'güre, baış vazifesi bu 
olacaktır. Yavaş yavaş Gelir Vergisini !(!elir 
Vergisi dışında (bulunan zümreye yaymak, tat-
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hik etmek suretiyle adil bir 'hale getirmektir. 
Muhterem arkadaşlarını, her halde 'buna da 
reform dersiniz. Buna da itiraz etmezsiniz. 
'Birka'ç hatırlatma dalha yapayım. Faraza, Ve
raset vergilerini ele alalım. Veraset Vergisi 
menkullerde gerçek değer üzerinden, gayri-
mcnkullede vergi değeri üzerinden almıyor. 
Adil değildir. Para bırakan yüz ı'bin lira -bıra
kırsan 100 000 T.L. sı üzerinden vergi veri
yor, ama. 1 milyon T.L. lık -gayrimenkulu bı
rakan kimsenin Veraset Vergisi ve .gayrimen
kulun vergi değeri 1 milyar değil; 50 000 lira
dan kayıtlı olduğu için 50 000 T.L. sı üzerin
den vergi alınıyordu. 'Ufak bir tadil 'getirdik. 
Ama, (bu reformdu. Bu rayiç değeri üzerinden 
verilecektir dedik. Bu zam değil, reformdur. 
Yavaş yavaş galiba mutabık kalıyoruz. Hep
sinde dağınık vergiler vardır, Trafik Resmi, 
Hususi Otomobil Vergisi v. s. bunları topladık, 
mevzuu, matrahı, mükellefi nisbe'ti itirazı, 
v. s. si taksiti muayyen 'bir vergi kılığına sok
tuk. Ve istikbali lOİan bir .vergi. 'Bütün mem
leketlerde hakikaten Devlet için hu mühim 'bir 
kaynaktır ve Ibiraz da servet alâmeti olduğui 
için 'bundan alınır, vergi. Bunu da ben reform 
sayarım. Arkadaşlarım ne derlerse, desinler. 

Basit bir tapu İbaremi bir vergi Ihaline ge
tirdik. Emlâk alım - satım Verfgisi. Emlak 
alıp satanlar, parası, pulu, iktidarı, gücü ye
rinde olan insanlardır. Muameleyi yaparken 
de Devlete hir vergi verebilirler. Bu resini 
harçları da dağınık. 'Bunu da 'bir vergi hali
ne soktuk. Yine matralhı, mevzuu, v. s. iher 
halde buna da arkadaşlar zam diyemezler. 

Şimdi Yüksek Senatoya gelmiştir. Meclis
ten geçti. İki tane vergimiz var. Damga Res
mi ve Harçlar Kanunu. Damiga Resminde ıbiz 
şunu yaptık sadece: 'Binlerce evrakı vardı res
me tabi. Halkı yoruyordu. Köyde, mahallede, 
surda, burda. 'Bir kalemde onları çıkardık 
vergi melvzuu dışına. Dilekçeden, arzuhalden, 
ilmuhalberden vergi almıyoruz. Bunun yerine 
maktu evrak tabettirdik. Ve sonra şunu yaptık. 
llev varaka hem damgaya hem de harca ta-
ibidir. Vatandaş ibir taraftan 'hare vermekte, »bir 
taraftan da damiga pulu yapıştırmak mecburi
yetinde idi. Tabiî bunu ancak mütehassıs 
olanlar anlıyordu. Ve ibıı yüzden de hasma bir 
hayli dert gelirdi. Şunu yaptık', basitleştir
dik. Ya damıgaya veya (harca tahi olacak. 
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Muhterem arkadaşlar, bütün harçları ele 

alalım, vatandaş köyden gelir, bir dâva açar
ken, kaydiye verir. Arzuhalinde verir, dâvada 
verir, hütün bu harçları vermek için her haf
ta köyden mabkemeye gider - ıgelir, 50 - 70 ku
ruş hare yatırmak için. Biz bu defa şunu yap
tık hepsini kaldırdık. Bir dâva açarken bir 
karar safhasında hare verecektir ve adalet 
tevziini ucn.zla.ttik, nisbeileri indirdik. Her 
Ihalde buna da vergi zammı diyemezsiniz. 

Muhterem, arkadaşlarım, haşini şey daha 
yaptık. Faraza şirket teşkilini kaloylaşf irdik, 
Arkadaşlar bahsediyorlar iktisadi haya.! ta ver
gilerin faydası olur mu diye. Biz onu da dü
şündük. Şirket teşkilini kolaylaştırmak için 
de harçları indirdik. 'Biliyorsunuz anonim şir
ketlerin kuruluşları ıbir hayli hare vermeye 
bağlıydı. Bunları da yarı yarıya indirdik. Bu 
da zam değildir. 'Bunları uzun boylu devam 
ettirmİyeyim. Yalnız geçen sene getirdikleri
miz arasında iki tane zam vardı. Birisi güm
rükler, ithalâttan alınan damiga resmi, bu dü-
pe düz zamdır. Bir de akar yakıla yaptığı
mız zam, hu da düpe düz zamdır. Ama, onun 
da ekonomik faydaları olduğunu iddia eder
sem zam ama. bu da reformdur, dersen;,/... Bu 
sene de getiriyoruz arkadaşlarım. (lümrük 
Vergisi Ta filesini getiriyoruz. 

Sabahattin Bey arkadaşımız -bilirler. Maa
lesef b'üiün dünyada gümrük resmi olarak 'her 
memleket % '20 - % 25 alır. (lümrük resmi 
% 20 - % 25 ten aşağı olan memleket kendi 
sanayiini himaye edemez. 

SABAHATTİN TA X ALAY (İstanbul) 
Yüzde elli olmuştur. Diğerlerine ilâve edile
rek % 50 olmuştur, onu ileride söyliyeceğim. 

MALİYİM BAKANİ bLRİİ) MELUN (De
vamla) — Resim seviyesi de % 13 e düşmüş
tür. Türkiye'de 'birçok kapasite vardır. Mem
leket sanayiine bakıyorsunuz, kapasiteler 1 000. 
Ne var? 200 imalât, 800 ithalât. Neden (lüm
rük Resmi yoktur? Dışardan ıgetirmeyi terci'lı 
ediyoruz. Bir çok müesseselere muaflık veril
miştir. Şu veya bu kanun bir fıkra ile geçer
ken içerde var. Dışardan alıyoruz. 

Devlet Şu İşleri dışardan almayı tercih ediyor. 
Sebebi şudur, dışardan alman daha ucuzdur. Çün
kü gümrükten muaf olarak getiriyor. İçerdi1 sa
nayi vardır. Ticaret odasını çağrıdık, sanayi oda-
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sini çağırdık, alın bu tarifelerinizi dedik. Onların 
mütalâası ve muvafakatiyle bir tarife getiri
yoruz huzurunuza, göreceksiniz, beğeneceksiniz. 
Bu, reformdur. Sanayii kurtaracak, sanayiin 
kurulmasını kolaylaştıracaktır. 

Gelelim bu defa getirdiklerimize, bunları 
saymakla zamanınızı almak istemiyorum. Muh
terem arkadamlarım bu defa da getiriyoruz. 
Ne yapıyoruz? Gelir Vergisinde iki mühim 
şey yapıyoruz. Birisi zirai kazancı bir kademe 
daha genişletiyoruz. Gecen yıl kabul buyurdu
ğunuz kanunla 20 000 mükellefi vergi mev
zuuna aldık. Halbuki vergi verecek kabiliyette 
20 binden fazla insan vardır. Sadece vergi 
verecek kabiliyette değil, vergi adaletini temin 
bakımından alıyoruz. 'Çünkü bir işçiden, bir es
naftan vergi alırsınız, onun kazancı bin, iki 
bin liradır. Vergi alırsınız. Ama 50 bin, 100 bin 
kazanan insandan da vergi almazsınız.. Ana
yasamız da herkesten gücüne göre vergi alı
nır. der. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak 
lâzım. Bu, memlekette o kadar büyük ihtilâflar 
yapar ki, bunu süratle halletmek bizatihi 
çiftçilerimizin menfaatinedir. Çiftçilerimiz de 
bunu arzu etmektedirler. Sadece aramızda bâzı 
ufak şeyler vardır. Bâzı çiftçilerimiz, «bizden 
götürü alınp derler. Biz defter tutamayız der
ler. Ama iftiharla söyliyeyim; büyük çiftçile
rimizin hemen hepsi vergi vermeye müra
caat etmişlerdir. Ama onlar adına kalkar bir
çok şeyler söylerler : «onlar vergi veremezler» 
Efendim, kendileri vergi vermek istiyor. Ken
dileri biz vergi vermeye muhtar değiliz. Sa
dece usulünden şeklinden farkı vardır ara
mızda, bunlardan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi ziyanının 
memleketimizde mevcudolduğunu hep birlikte 
şu veya bu sebeple kabul edelim. Bununla her 
mükellef vergi kaçırıyor, asla böyle bir iddia
da değilim. Mükelleflerin mühim bir kısmı 
vergi kaçırıyor .Böyle bir iddiada da değilim. 
Ama bir vakıa olarak vergi ziyaı mevcuttur. 
Bir kısmı vergi ziyaı evazyon süratiyle olur. 
yani kanunlarımızın kavrıyamamasiyle olur. 
Açık kapılar bırakmışızdır. Bir ıkısmı bilerek 
vergi kaçırmaktadırlar, ve bir kısmı <da mecbu
ren vergi kaçırmaktadır. Çünkü vergi kaçı
ranla kaçırmıyan piyasada eşit şartlar içinde 

çalışamaz. Kaçıran mcveudolunca, onun yanın
da bir namuslu vatandaş bir zaman yaşar, 
bir dereceye kadar, mukavemet eder ve ondan 
sonra iki işten birisini yapar, ya ötekine uyar, 
yahut tası tarağı toplar ve gider. Bu vâkıdır, 
maalesef bu. yüzden ıstırap çeken insanlar 
çoktur. Bir şey ılaıha arz edeyim, utanarak 
arz edeyim, bana bir yaıbancı firma, bir mües
sese ve dünyada muteber bir firma ismini 
söylemiyeyim. Misaller gösterdi, onun saha
sında vergi kaçırmalar var, rekabet edemiyor. 
Ve Türkiye'ye mühim bir tesis yapmış ser
maye getirmiş, ben gideceğim, bırakıp gidece
ğim diyor. Hakikaten utandım. Yani ne yapa
lım bu adamı Türkiye'de tutmak için?.. Çünkü 
bu kadar muteber. Dünyaya yayılmış bir fir
manın; «Türkiye'de vergi kaçakçılığı var, 
bu sebeple rekabet edemiyorum, dayanamadım, 
gitmek mecburiyetinde kaldımj» demesi mem
leketimiz için aleyhte, büyük propogandadır. 
Türkiye'ye yaıbancı sermaye girmez. Onu da 
arz edeyim, Türkiye'ye yabancı sermayenin gel
mesini istiyorsanız, ki, hepimiz istiyoruz, bu 
meseleyi halletmeye mecburuz. Hakikaten Tür
kiye'de muteber teşebbüslerin yaşamasını, nor
mal teşebbüslerin yaşamasını, devamlı teşeb
büslerin yaşamasını istiyorsak, yine bunu yap
maya mecburuz. Bu sebeple yeni getirdiğimiz 
tekliflerde bu vergi ziyamı tamamen değil, 
kısmen önliyecek bâzı teklifler de vardır. Bun
ları da. vergi zammı telâkki etmezler., arkadaş
larım* Belki 'getirdiğiniz teklifleri, fazla bu
lurlar, noksan bulurlar, yerinde bulurlar, şu 
veya bu prensibe aykırı bulurlar, onlar başka 
mevzulardır. Kanunları geldiği zaman hepsini 
münakaşa ederiz. 

Ama kabul edin ki, Türkiye'de vergi ziyamı 
önliyecek bir tedbir ve tertip olması bakımından 
bunu bir vergi zammı saymak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, bu sene bir başka tek-
lif daha getiriyoruz. Gider Vergisinde. Montaj 
sanayiini vergi dışına çıkarıyoruz. Montaj sa
nayiini gider vergisi dışına çıkarıyoruz, %3Ö 
dan fazla yerli malzeme ve emek kulla
nan montaj sanayii vergiye tabi oluyor. Bu 
sebepledir ki, % 70 den fazlasını dışarıdan 
getirmeyi daima tercih ediyoruz. Türkiye'de 
bu sanayii hiçbir zaman montaj sanayii ol
maktan kurtulamıyor. Yani hakiki bir fabrika 
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haline 'gelemiyor. Montaj sanayiini vergi dışı
na çıkarmak suretiyle bunları yavaş yavaş 
'Türk emeği ve Tlürk maımülâtmı kullLanmasma 
imkân veriyoruz. Her 'halde bu vergi fflmmı de
ğildir. Halı ipliğini verfgi dışına çıkarıyoruz, iki 
buçuk metrekare. Bu da vergi zammı değildir. 
Ama buna mukabil baışka bir şey yapıyoruz, 
it.fiyat ve tuvalet maddelerinden, lüks madde"' 
buna biraz veılgi koyacağız. 

TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 
Helâl olsun. 

MALÎYE BAKANİ FER ÎT) MELEN (De
vamla) — Evet helâl olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bir şey daha yapıyoruz, 
akar yakıta zam getiriyoruz. («Sağdan bu ol
maz» sesleri) Değerli arkadaşlarım, ekonomik 
bakımdan, millî menfaatlerimiz bakımından bun
da büyük zaruret vardır. Türkiye dışarıya her 
gün artmakta olan bir akar yakıt istihlâki için
dedir. Bir kısmını makinada kullanıyor. Ama 
Türkiye döviz verip sobada akar yakıt kullanma
malıdır, bunu teşvik etmemeliyiz. 

SABAHATTİN T ANMAN (İstanbul) — 
Zeytin yağı mı yaksınlar? 

MALÎYE BAKANI FERÎT) MELEN (De
vamla) — Hakikaten önemli mevzuları karikatü-
rize ederseniz, Türkiye'nin meselelerini daha çok 
konuşmak imkânı olmaz. Türkiye'nin meseleleri
ni ve biraz evvel arz ettiğim, prensipleri göz 
önünde bulundurarak rahatça konuşmak imkânı 
olmaz. (Sağdan gürültüler) 

TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) — 
Kömür verebiliyor musun1? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

MALÎYE BAKANI FERİT) MELEN (De
vamla) — Yapılabilir... Ama yaptırmak başka, 
teşvik etmek başkadır. Bütün yabancı petrol 
kumpanyaları gaz yağı sobasını memleketimizde 
yaymak için ellerinden geleni yapmışlar ve Tür
kiye'de gaz yağı istihlâki 500 bin tonu aşmış, iki 
sene sonra bir milyon tonu bulacaktır. Ve buna 
çatır çatır döviz vereceğiz. Memleketimizin kö
mürü vardır. Binaenaleyh, ben gaz yağı um kö
müre tercih etmemeliyim. Onun ikisi arasında hiç 
olmazsa bir muvazene tesis etmeliyim ki, bundan 
ekonomikman istifade edeyim, benim vatandaşım 
kömürü kullansın. Gaz yağma imtiyaz vermiye-
yim, gaz yağma imtiyaz vermemi ister misiniz? 
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(Kömür'veriyor musunuz sesleri?) Kıyamet ka
dar linyitim var. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları yaptık. İs
terseniz buna zam deyin, ama bir şey yaptığı
mızı anlatıyorum. Doğru, yanlış, sevabı hatası bi
ze aittir. Ama biz, takdirinize arz edeceğiz. Hiç 
şüphesiz takdir edip etmemek sizin elinizde. Ama 
hakiki durum budur. Ben bunu da reform sayı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, zamanınızı almıyayım. 
İşte bizim getirdiğimiz vergiler, vergi teklifleri 
bunlardır. Bunu daha uzatabilirim, ama ge
cenin bu saatinde başka, mevzulara geçmek isti
yorum. Takdirinizi siz kullanın. İster reform de
yin, ister reform değil deyin, ama bana göre re
formdur. Yabancı memleketlerde de böyle diyor
lar. Vergi sistemimizi tatbik edin. Konsorsiyu
mun memur ettiği birisi, Kcmbrie Üniversitesin
den birisi, bugünlerde raporu neşredilir. Türki
ye'deki vergi sistemini övmektedir. Türkiye'deki 
vergi sistemi iptidai değil, moderndir, süratle 
gelişmektedir. Pek yakında Müşterek Pazar mem-
leketlerindeyi vergi sistemi seviyesine çıkacak de
mektedir. Yine Dünya Bankasından ve Para Fo
nunda gelip giden mütehassısların verdikleri ra
porlar neşrediliyor, görüyorsunuz. Onlar da öv
mektedirler. Onlar da bu tedbirlere reform de
mektedirler. Ama memleketimizde buna reform 
demiyen çeşitli temayülde insanlar vardır, onu da 
biliyorum. îlim adamları arasında da vardır. 
Bunlar arz ettiğim gibi, takdire bağlı şeyler
dir. 

Şimdi muhterem değerli Senatör Adalet Par
tisi Sözcüsü Baki Güzey arkadaşımızın konuşma
larına geçiyorum. Arkadaşımızın konuşmalarını 
tavsif etmek istemiyorum. Çünkü hakikaten ken
dilerini incitirim. Ama hepiniz dinlediniz, bu 
tavzifi sizin takdirinize bırakıyorum. Sadece, bu 
şekilde bir konuşma parti adına yapıl masaydı 
derim. Arkadaşımız, bugünkü durumu ile ikti
sadi ve malî durumuzunun elem verici olduğu 
idiasındadırlar. İktisadi durumumuzun, malı du
rumumuzun, ve sosyal durumumuzun ne halde 
olduğunu bu konuşmaya başlarken bendeniz tas-
vibettim. 'Türkiye hakikaten büyük meseleler 
karşısmdadır. Ama bunu tezyif için veyahut da 
bugünkü Hükümeti iğnelemek için elem verici 
olarak tavsif etmek de yerinde değildir. Nihayet 
iktisadi durumu bir Hükümet bir ayda, iki ayda, 
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beş ayda, bir sene, iki senede halledemez. Elem 
verici ise, bunun kaynaklarını daha gerilerde 
aramak lâzımdır. Sonra elem verici sözünden en
dişe ederim. Bu, insanı meyusiyete sevk eder. Ne 
kadar güçlüklerin karşısında bulunursak bulu
nalım cesaretle yeneceğiz. Yoksa elem verici, 
ıstırap verici olmasına bakarak teslim olacak 
değiliz arkadaşlar. Arkadakşımız iktisadi duru
mun elem verici olsa dahi bunu biraz geçmişle 
mukayese ettiği takdirde lehimizde hiç olmazsa, 
müspet bâzı. şejder görebilir. Bugünkü iktisadi 
durum bundan üç sene evvelki durum mudur'? 
Arkadaşım 1957 deki, 1958 deki, 1956 daki durum 
mudur? Ondan sonraki durum mudur? Memle
kette kuyruk var mı? Her aradığınızı buluyor-
sunuz. Yatırımlar birkaç misli yükselmiştir. İtha
lât yükselmiştir, ihracat yükselmiştir. Bütün sa
nayi tam kapasite ile çalışıyor, hamdolsun zirai 
mahsullerimiz de AH alım da yardımiyle iyi ol
muştur. Bunu, bundan evvelki senelerle mukaye
se ederseniz hiç olmazsa bir mesafe alındığını in
saf ile kabul etmek mümkün değil mi? Elem ve
rici ise bundan evvelkiler demek ki daha çok 
elem verici idi. Bugün hiç olmazsa bu duruma 
girmişizdir. Arkadaşımız hiç olmazsa, bunları 
müspet bir adım olarak telâkki etmeliydi. Bunda 
kendi hisseleri de vardır. Nihayet 1961 den son
raki Birinci Koalisyon Hükümetinde kendileri de 
vardı. Ve bugünkü sistemlerin temelini o vakit 
attık. Plân stratejisini o vakit yaptık. Ve plânlı 
devreye o vakit girdik. Ve ekonomimize o vakit 
hız verdik. Ve bugünkü hale geldik. 

Muhterem 'arkadaşını, Hükümet ile vatan
daş arasındaki sevgi bağlarından bahsediyor
lar. Hükümetten ne kasdettiklerini bilmiyo
rum. Eğer, Hükümeti halkın da kullandığı mâ
nada alıyorlarsa, Hükümet, Meclis, Senato hep 
beraber o vakit doğrudur. Hakikaten elbirliği 
ile bu memleket ile aramızdaki sevgi bağlarını 
kuvvetlendirelim. Ama Hükümeti mücerret Hü
kümet olarak alıyorlarsa, önünüzdeki Hükü
met daha 45 günlük Hükümettir. 45 gün zar
fında sevgi bağları zayi olmaz elbette. Şunu 
arz edeyim muhterem arkadaşlarım, bu Hükü
met Mecliste çoğunluğu olmıyan bir partiden 
mürekkeptir. Ama Hükümet Meclisten itimat 
almıştır/ Meclis de milletin seçtiği bir Meclis
tir, binaenaleyh milletin Hükümetidir. Meclis 
itimadını muhafaza ettiği müddetçe bu Hükü
metle millet arasında sevgi bağları çözülmüş-
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tür, kaybolmuştur şeklinde bir iddia bizatihi 
Anayasaya, ve demokratik prensiplere de uy-

! gun düşer bir iddia olamaz. Bunu kabul etmek 
I lâzımdır. Bu şartlar altında böyle bir iddiayı 

ileri sürmemek .lâzımdır, itimadınızı haiz oldu-
i ğumuz müddetçe buradayız ve o vakit sizin 
I Hükümetiniziz ve temsil ettiğiniz milletin Hü

kümetiyiz. itimadınızı kaybettiğimiz anda o 
vakit cihetteki millet ile itimat bağı kalmamış 
olur, demokrasiye inanıyorsak, bunu böyle ka
bul etmek lâzım. Bunun dışında ileri sözler 
sarf etmekten hakikaten içtinabedelim ve bey
hude yere birbirimizi incitmiş oluruz. Bu nevi 
iğnelemelerden bir fayda da hâsıl olmaz. 

Rejimin müteessir olacağını arz ederim. Ar
kadaşımız iktisadi durumumuzun elim olması
nın bir diğer sebebini de dış ticaret dengesizli
ğinin aleyhimizde büyümesinde buluyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, dış ticaretimiz başın
da da arz ettim. Hakikaten Türkiye'nin dış ti
caretinin bünyevi açıkları mevcuttur. Ta İkin
ci Dünya. Harbinin başından itibaren, ikinci 
Dünya Harbine kadar memleketimiz kendi ya-
ğıyle kavrulmuştur. Sıkı bir ithalât ve ihracat 
politikası talribetuıiştir, sattığı kadar mal al
mıştır. Çünkü o tarihlerde henüz bu milletler
arası münasebetler mevcut değildi. Dış yardım
lar yoktu. Türkiye Lozan'dan yeni çıkmış ve 
yardım istikraz almaya imkân yoktu. Bu se
beple böyle bir politika takibetmiştir. Eakat 
münasebetler çoğaldıktan sonra dış ticareti
miz de dışarıdan yardım alma nisbetinde açık 
vermeye başlamıştır. Yani ithalâtımız buldu-
duğumuz; imkânlar sayesinde ihracatımızdan faz
la olmuştur. Ve İm defa da büyümektedir. Bu 
yıl bir rekor seviyeye ulaşmış olduğunu da iti
raf edebilirim. Yalnız arkadaşlarım, bu bilme
diğiniz bir şey değildi. 5 Yıllık Plânda bunun 
hesabını yapmış bulunuyoruz. Türkiye hangi 
sene ne kadar dış ticaret açığı verecektir, ve bu
na dayanmaktan da dostlarımızdan, müttefik
lerimizden yardım istenmiştir ve Konsorsiyum 
buna' dayanılarak kurulmuştur. Türkiye dış ti
caret açığı verecektir. Temenni edelim ki, bu 
çok uzun olmasın. Ama önümüzdeki 10 sene
lik devre zarfında belki 10-12 senelik devre 
zarfında dış ticaret açıklarımız kapanabilir. 

' Ama o vakite kadar maalesef Türkiye, dış tiea-
. ret açığı verecektir. Yalnız şayanı şükrandır 
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ki, bu dış ticaret açıklarımız yatırını maddele
ri. ithalatı sebebiyle meydana gelmektedir. Ve 
getirdiğimiz bu maddeleri tamamon yatırımda 
kullanıyoruz. İstihlâkte kullansa idik hakikaten 
memleket ekonomisi bakımından bir felaket, sayı
labilirdi bu dış ticaret açıklan. Takat yatırımda 
kullandığımız müddetçe ilerideki istihsalimizi, ve 
ihracatımızı artırması bakımından bunun külfet 
değil, hayırlı bir netice vermesi beklenir. Bu sene 
280 milyon dış ticaret açığı verdik. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun SO milyon 
doları sürplüs maddeleri dediğimiz yardımlar
dan doğmuştur. .Buğday getirmişizdir. Kredi
siyle birlikte gelmiştir. Yardım olarak gelmiş
tir. A:çık görülmekledir. Bııımn diğer 90 mil
yon doları, yine projeye bağlı kredilerdir ki, 
mühim bir kısmı Ereğli "Demir - Çelik Fabrika
sının ithalâtıdır. Bunların 2S0 milyonun 250 
.milyon doları sadece uzun vadeli kredilerle 
yapılan ithalât karşılığıdır. Dış ticaretimizde 
açık olmaması için -bu maddeleri ithal etmiye-
bilirdik. Ama bu maddeler arz ettiğim gibi kre
disiyle beraber gelmektedir. Ve Türkiye eko
nomisinin inkişafına hizmet etmekte ve yatı
rımlarda kullanılmaktadır. Yalnız şunu arz 
edeyim ki; bu-yıl hakikaten ihracatımız biraz 
ümit kırıcı olmuştur. Tütün ihracatını yapa
madık arkadaşlarım. (3ecen yıl buna kısmen 
in av i küf sebeboldu; kısmen de maliyetlerimiz 
yüksektir. Maliyetlerimizin yüksek olması se
bebiyle bugüne kadar tütünlerimiz fazla müş
teri bulamamıştır. Ama yeni piyasa açılıyor. 
Yeni piyasadan sonra ümidediyoruz ki, sto
kumuzu süratle elden, hem de iyi bir fiyatla 
elden, çıkarmak imkânını bulacağız. O vakit 
bugüne kadar tütün yüzünden .meydana gelen 
- ki ot) milyon dolarlık bir kısımdır - 1063 te 
meydana gelen boşluğu 1004 te telâfi etmek 
imkânını bulacağız. 

Değerli arkadaşım istatistiklerimizden şikâ
yet ediyor. .Bizim, imalâtın arttığını, istih
salin arttığını, hattâ zirai isihsalin arttığım 
istatistiklere dayanarak iddia ettiğimizi, hal
buki bu istatistiklerin yanlış olduğunu, bina
enaleyh artış olmadığını söylüyor. Ve hattâ. 
misal olarak da, «-Madem artış vardı, niye 
buğday ithal ediyorsunuz?» Bunu da bir delil 
olarak sayıyorlar. Muhterem arkadaşlarım, 
istatistikler yanlış olabilir, a.ma buğdav var

dır. Bu sene stokumuz vardır ve bir milyonun 
üzerindedir. İnanmıyorlarsa buyursunlar lüt
fen beraber gidelim, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin ambarlarım göstereyim. O vakit zannedi
yorum ki kendilerini tatmin edebileceğiz. İs
tatistik yanlış, ama buğday var. Neden dola
yı ithalât yapıyorsunuz? Amerikalılarla üç se
nelik anlaşma yaptık. Sürplis maddelerinden 
bunu ithal ediyoruz. Çünkü bu sene buğdayı
mız var, ama gelecek seneler az olabilir. Ba
şında da arz ettim. Türkiye maalesef kendine 
yetecek istihsal yapamamaktadır. Uzun sene
ler, belki 5 sene, belki 10 sene içinde dışar
dan .maalesef buğday ithal etmeye mecbur ola
caktır. Tâ ki, tamamım ıslah etsin. İhraca
tımızın geri kalmasının sebebi doğrudur. Ma
den istihsalinden dolayı. Sebepleri m a hım. 
Krom ithalinde Rusya'nın bütün dünya .piyasa
sında damping yapması bu vaziyeti doğurmuş
tur. Ama bundan evvelki Hükümetimiz ciddî 
teşebbüsler yapmıştı. Amerikalılar ve NATO 
nezdinde. Bu suretle kromlarımızı elden çıkar
mak imkânı hâsıl olmuştur. İkimin geçen se-
neki kyabını bu yıl telâfi edeceğimizi ümide
diyoruz. 

Arkadaşım millî gelirdeki artışın faraziye 
olduğunu iddia ediyor. Biz istatistiğe dayana
rak bu artışın nıevcudolduğunu söylüyoruz. 
Arkadaşımız faraziye olduğunu iddia için noyo 
dayanıyor, bunu işaret ederlerse o vakit 
anlaşmamız mümkün olur. Biz resmî dairele
rin topladıkları iyi veya kötü bâzı cetvellerde
ki malûmatlara dayanarak bir netice çıkarıyo
ruz, O neticeye dayanarak varıyoruz. Ken
dileri yok demek için bunun aksini ispat et
meleri lâzım. Onun da bir esasa dayanması ve 
o zaman faraziye demesi lâzım. Onu lütfen ile
ri sürsünler. O vakit arkadaşımızın .mütalâasına 
iştirak eder ve biz de bu istatistikler üzerine 
daha fazla eğilmek çarelerini ararız. 

Arkadaşımızın, bir diğer iddiası da vardır, 
(îeçinme endekslerinin yükselmemesi vatandaş
ların meyus olarak istihlâklerini kısmasından 
doğmuştur. Ben geçim endekslerinin yükselme
mesini vatandaşların istihlâklerini ihtiyari ola
rak kısmalarından doğduğunu ilk defa duyu
yorum. Dünyanın hiçbir yerinde kimse böyle 
bir ihtimali düşünmemiştir. Herkes istihlâkini 
kısacaktır. Der ki, İngiltere'de bu oldu. İkinci 
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Cihan Savaşında ingiltere bütün vatandaşları
nın vatanseverlik hissine .müracaat ederek is
tihlâklerini kısmaya davet etti ve herkes haki
katen ihtiyacını almadı. Beşe ihtiyacı varsa 
birle iktifa etti. Bu orada oldu, ama bunun 
dışındaki memleketlerde ,şu veya bu sebeple va
tandaşların ishihlâklerini ihtiyari olarak kısıp, 
muhafaza ettiklerini duymadık. 

Aılkadaşımız ticari bayatta durgunluk id
dia ediyor. Ben buna iştirak etmiyorum. Biraz 
evvel misallerini verdim. Umumi konuşmamda 
da misallerini verdim, Geçmiş yıllarla muka
yese edilirse ticari hayatta bilâkis canlanma var
dır. Rakamları tetkik buyursunlar. Ama inan
mıyorlarsa inanan arkadaşlara . tavsiye edeyim. 
Bütün sektörlerde, sanayide ilıer şulbede istihsal 
fazlalığı vardır, ihracat vardır, ithalât vardır. 
Sadece ithalâtın 6-14 milyon dolar çıkmış ol
ması dahi iktisadi hayatta eskilerine nisbetlo 
bir canlanma gösterir. Ama umumiyetle piyasa
larda şu veya bu dükkâna gidersiniz bir dur
gunluktan şikâyet edilir. Ama bir de samimi 
olanlara da soralım. Canım bakma, biz durgun
dur deriz ama, yine gecen seneden fazla iş yapı
yoruz. Bunu da söylerler, ama nedense bizim 
tüccarımıza hatır sorduğun zaman, işler kesat 
gidiyor, iktisadi işler iyi gitmiyor der. Bunu 
bir ilmî hakikat bir gerçek olarak alıp, şüphesiz 
kullanmamak lâzımdın'. 

Değerli arkadaşım altın stokunun azaldı
ğından da şikâyet ettiler. Bu vaktiyle büyük 
gürültülere sebepolurdu. Bugün filvaki altın sto
kumuzda, bir azalma, değil bir terkin vardır. 
Bidayette 39 milyon noksandı, bilâhara bunun 
13 milyonu telâfi edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, biz dış ticaret prog
ramımızı yaparken arz etmiştim, komisyona da 
ıtevdi etmiştik. Konsorsiyumdan 250 milyon do
lar yardım alacağımıza ve kullanacağımıza gö
re hesabettik. Ve Konsorsiyum Ibu 250 milyon 
doları kabul etti. Fakat ilk sene olması ve bir
çok memleketlerin henüz mevzuatlarınım buna 
müsaidolmaması sebebiyle ikili müzakereler 
uzadı. Faraza Almanlarla 1 - 2 ay evvel biti-
rcbildik, ikili, müzakereleri. Bir başka mesele 
de girdi araya. Bunu şimdi açıklamıyacağım. 
Bu yüzden ikili müzâkereleri millî menfaatle
rimiz bunu gerektiyordu, uzattık. Fransızlarla 
henüz bitti müzakere. Çünkü Fransızlar bize 
ısrarla malzeme kredisi teklif ettiler. Halbuki 

34 1.2.1984 O : 3 
biz malzeme kredisi alarak kalkınma imkânını 
göremiyoruz. Malzeme kredisi pahalı bir kre
didir, faizi yüksektir, müddeti kısadır ve fiyat 
marjı vardır. Türkiye'nin bugünkü duruma 
gelmesinde, bilhassa dış borçlarının bu şekilde 
Türkiye'nin hakikaten kalkınmasını adeta kös
tekler Ibir hale getirilmesinde bundan evvelki 
yıllarda, bilhassa 1955 - 1956 - 1957 - 1958 yıl
larında çaresizlikle malzeme kredisine imkân 
verilmesinden doğmuştur. Çünkü bizim ticaret 
erbabımız, tüccarlarımız memleket içinde de 
kredi darlığı olduğu için kaça inal olursa ol
sun sipariş edip getirmekte mahzur görmüyor 
ve bu yüzden hem ithalât kamçılanmış oluyor 
ve hemde Türkiye'ye gayet pahalı, ağır şart
larla mal. gelmiş oluyordu. 1958 den itibaren 
istikrar rejimi kabul edildikten sonra, malze
me kredisi almaya son verilmiştir ve biz bu 
politikayı ısrarla devam ettiriyoruz. Bu sebep
le teklif edilen malzeme kredilerini reddettik, 
kabul etmedik. Başka memleketler de bize kredi 
teklif ettiler. Faraza kabul etseydik bu sene 
belki 100 - 150 milyon liralık konsorsiyum dı
şında malzeme kredisi almak kabil idi. 10 'se
ne, 12 sene, 15 sene vadeli olanları vardı. Po-
laııya ve Finlandiya'nın teklif ettiği krediler. 
Fakat arz ettiğim sebeplerle biz bu politikaya 
sadı'k 'kaldık, malzeme kredisini kalbul etmedik. 
Bu sebeplcdirki Fransız kredisi müzakereleri 
malzeme kredisinden 'başka bir hüviyet alın
caya kadar uzadı. Ancak yeni bitti. Bu ise kon
sorsiyumdan almak istediğimiz krediyi sama
nında kullanamadık. Bu sebeplerle de plânı ak
satmamak için altın rezervelcrimizdeıı bir kıs
mım kullandık. Fakat yeni kredilerle bunları 
telâfi edeceğiz. 

Arkadaşımız, para hacminin artması bir ıs
tırap kaynağı olmuştur diyor. Para hacminin 
artması niye ıstırap kaynağı oluyor onu 'bilemi
yorum. İnsan neden böyle birden bire hüküm 
veriyor? Para hacmi şu nisbette artarsa, enf-
lâsyonist bir mahiyet alırsa.. Evet, bu hâl eko
nomi için mahzurludur ama, muayyen bir nisbet 
vardır ki, o nisbette de artmaya mecbur. O vakit 
deflâsyonist tesir yapar. Millî gelir nisbetinde 
paramızın miktarı artmalıdır. Bu bir ekonomik 
kaidedir. Aksi halde mübadeleleri tanzim ede
mezsiniz. O vakit deflâsyonist olur. Para dar
lığı olur. 

— 77 — 



G. Seiıatosu B : 34 1 .2 . 1964 O : 3 
Binaenlaylı, millî gelir nesbeti yüzde G allı

yorsa, paranız da o nisbette artıyorsa, bundan 
hiç korkmayıııız. Bu bir sıhhat alâmetidir. Bi
naenaleyh, ıstırap ve elem vermez; ne ıstırap ve
rir, ne elem verir ne de korku verir. Bilâkis, 
canlılık ve renk verir, ekonomimize. Kaldı ki, 
bizde para hacını yüzde altı nishetinin altında
dır. Hâttâ para arzı daha da düşüktür. Çün
kü kaydî parada, düşme vardır. Yani ticari mev
duattan bir ki'snıı çekilmiştir. Bu sebeple para 
arzında o nisbette artmamıştır. Yani % (i nis-
betinde dahi artmamıştır. Arkadaşımız kaydî 
paradaki azalışı acı bir haber olarak mütalâa 
ediyor, yani ticari mevduatın çekilmesini. 

Muhterem arkadaşlar; ticari mevduatın bir 
emniyetsizlik sebebiyle çekilmesi tatsız bir şey
dir. Acı ha'ber denebilir, ona. Ama eğer mev
duatını çekmiş, ekonomi canlanmış, ihtiyacı 
var, orada kullanmışsa, bunu hayırlı bir haber 
olarak mütalâa etmek lâzım; acı değil, Kabri-
kasını çalıştırmaya, başlamış, iptidai maddesini 
mubayaa etmek için lâzım olmuş, çekmiş, orada 
kullanmış, bu tatlı bir ha'ber. ithalâtta kul
lanmış, ithalât yapmış, ithalât büyüyor, serma
ye ihtiyacı da büyüyor, orada kullanılmış, bu da 
acı bir haber değildir. Bence bunları tatlı ha
ber saymak lâzımgelir. 

Arkadaşımız ki, başka, hatipler de bu nokta
ya temas ettiler, masraf durmadan artıyor, ar
tıyor. Bir defa israfla masrafı birbirine karış
tırmamak lâzımdır. Bunlar ayrı ayrı kökten 
geliyorlar ve ayrı ayrı mânalara delâlet ederler. 
Masrafla israf ayni değil. Eğer bu parayı yerin
de kullanıyorsak israf değildir, masraftır, ama 
yerinde kullanmadığımız takdirde israf sayılır. 

Muhterem arkadaşlarını, Devlet masrafları 
dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de art
maktadır. Çünkü, bugünün Devleti hattâ bir 
arkadaşımız 1924 ile bir mukayesesini yaptı, 
bâzı mukayeseler yaptı; buna göre 1924 senesi 
Devletinin Başvekâlet masrafları şu idi, bugün 
budur; Meclis şudur, budur diye. Arkadaşlar, 
1924 senesi Devletinin vazifeleri mahduttu. 
Hattâ biraz ordu besler, jandarma besler, adli
yesi ve memurları var.. Nüfus dairesi var. Ama, 
bugünün Devleti o değildir. Gün geçtikçe de
mokratik telâkkiler inkişaf ettikçe, sosyal gö
rüşler geliştikçe, Devlet, üzerinde yeni vazife
ler almaktadır. Ve bunlara muvazi olarak Dev

let masrafları da armaktadır. Bu gayet tabiîdir. 
Hattâ Devlet masraflarının artmasına bir sebe-
bolarakta, Maliye hocaları demokrasiyi göste
rirler. Bizzatihi demokrasi Devlet masraflarının 
artmasının baş âmillerinden birisidir derler ve 
bunun bir misalini de bizim Meclisimizde gör
mek lâzımdır. Çünkü birçok masrafları bütçe
ye Mecliste ki, arkadaşlarımız yüklemektedir
ler. Herkes seçim çevresinde bir ihtiyaç tesbit 
etmektedir ve vatandaşın derdini dinlemekledir. 
Ve buna bir ilâç, bir çare bulmak için buraya 
gelip ya bir kanun teklif etmekte veya bütçede 
bir tahsisat teklif etmektedir. Birçok masrafla
rın da sayın arkadaşlarımızın himmet ve gayret
leriyle arttığını görüyoruz. Burada Maliye ho
caları bak veriyor-. Yani Devlet masraflarının 
artışının bir âmili de bizzatihi demokrasinin ay
rılmak istemediğimiz, her şeyine rağmen, mah
zurlarına rağmen bizatihi demokrasinin bir ma
rifeti olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız hakikaten bu 
masrafların gelişi güzel artmasını da şüphesiz 
hoş görmek mümkün değildir. Plânlı devreye 
girdikten sonra, kabul etmek lâzımdır ki, bi
zim masraf artışımızda bir frenleme başlamış
tır', arkadaşlar, faraza bu sene yatırım masraf
larında % 20 artma olmasına muka'bil carilerde 
sadece % 5,1 dir, artış. Vebıı carilerden bir kıs-
nıınında makbul göreceğimiz artışlardır ki, Mil
lî Eğitimdeki artış. Okul yapıyorsunuz, tabi 
oraya hoca koyacaksınız, onun maaşı cari mas
raftan verilmektedir. Bu artıştan memnun ol
mak lâzımgelir. Hastane yapıyorsunuz, hasta
nenin masrafları vardır, bütçeye girecek, 
artacaktır. Yatırım yapıldıkça buna muvazi 
olarak carî masraflarda da bir yükselme tabiî
dir, zaruridir. Amııııa, bunun bir alhenk içe
risinde, muayyen bir öteü içerisinde olması 
hiç şüphesiz ki sayamı arzudur. Bulg'ün arka
daşlarım, Hükümet bu yloljda bir mulvafakiyet 
kaydetmiştir. Plânın buna ait olan gayesini 
sıkı bir şekilde tatbik. 5 Yıllık Plânımız bili
yorsunuz ki, cari masraflarda yüzde ') artışı 
kabul etmiştir. Yani nüfus artışı kadar. Bu
gün Hükümet bütçesini hazırlarken bültün 
daireleri bir cendere içine soktu. Yüzde <"> 
nisbetiuin üzerine kimseyi çıkarmadı. Nihayet 
Bakanlar Kurulu da malî olarak çıkarmamıştı. 
Bakanlar Kurulunda bâzı dairelerin hakika
ten gayr ika bili içtinap vaziyetleri oldu. Fa-
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niza bilmem Atom Enerjisi bir makina 
getirmiş, onun personeli var, %'3 ün üstlüne 
çıktı. Bir kaıç böyle daire az nisbette %'3 ün 
üstüne cıkabildiler. Onun üstündekiler %3 öl
çüsünde kaldılar. Millî Eğitim, Sağlık ve Tarım 
Veladetleri masrafları ki, bunu gelişme •mas
rafları olarak plân kabul etmektedir. Arz et
tiğim sebe'blerle. Bunlarda da artış niısıpdti%7 
olarak kabul edilmişti ve %7 civarında tut
maya 'muvaffak olduk. Aim'ma buna rağmen 
idevam.li olarak israfı önlemek için gayret 
sarf etmeye ihtiyaç olduğunu da kabul erimek 
lâzım. Yalnız israf öyle'bir şeydir ki; bunu 
muayyen tedbirlerle önlemeye imkân yoktur. 
Her amme hizmeti 'gören insanın Devlet Pa
rasını kenjdi öz parası gibi harcama terbiyesi
ne ulaştığı zamandır ki, biz hakikatten israfı 
önleyebiliriz. Bunun üstünde sıkı bir muraka
be de şarttı r. Her kademe de birbirine eklenen 
gayet çetin bir murakabenin olması lâzımıdır. 
Bunun dışında hiç şüphesiz rasyonel çalışma 
'V.s. onlarda israfı önleyecek tedbirleridir. 

"Muhterem arkadaşlar, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin israfı: İktisadi Devlet Teşekkül
leri konusuna, fazla 'bir zaman ayırmak iste
miyorum. Çünkü bu mevzu İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Rcorganizasyon kanununun müza
keresi sırasında burada uzun uzaldıya tartış-
drk. 

Mıılh'terem arkadaşlar, hakikaten arkadaş
larımızın da. ileri sürdükleri gibi, 50 milyon 
lira olarak ifade edilen bugünkü değerle ser
maye buigiin Devlete hiçbir şey getirmemek
tedir. T96'2 senesinde bunların dconstolide b'lân-
çolannm net kârı 11 milyon liradır. Sadece 
11 milyon liradır. "19*03 yılımda 25 milyon 
liradır. Ve bâzı sanayi kollarında kâr vardır. 
iSümerbank, Etibank v.s. gibi. Fakat, buna 
mukabil billhassa ulaştırma sektörümüz büyük 
zararlarla çalışır. Devlet Demir Yolları, De
nizcilik Bankası, Hava Yolları hatta Şimdi 
PTT de başlamıştır, zannediyorum. Bunlar bü
yük zararlarla çalışırlar, birçok: müessesele
rin kârlarını da alıp 'götürürler. Aaolt sana
yimiz gibi... Bunlar büyük zararlarla çalışır. 

Gecen seneki 1 «milyar 900 milyonluk ya
tırımlarının 1,5 milyarını Devlet temin etmiş
tir. Sadece 400 milyonunu kendi kaynakla
rından: sağlıyabilmişlerdir. Önümüzdeki yıl 
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için, 1964 programında Plânlamanın teHbit et
tiği 2 milyar 700 milyon liralık yatırımında 
yine ancak 400 milyon liralık 'bir kısmını ken
di kaynaklarından ş.ağlıyablleeeklerdir. 2 mil
yar 300 milyon lirasını Devlet temin edecektir. 
Bunun 700 'milyonunu bütçeden veriyoruz. Mü-
te'bakisini de Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları 
'fonundan öd'iyeeeğiz. Bu durumda İktisadi 
IVvlet 'Teşekküllerini süratle, müsmir şekilde, 
rantabl şekilde, kâr esaslarına, göre çalıştırma
ya mecburuz. Bunu da lütfettiğiniz kanunu 
tatbik etmek suretiyle yapmaya çalışacağız. 
Ama arkadaşlarımız insaf ile bu mevzu üze
rine eğilirken, insaf ile tetkik etsinler. Bu
nun igünafhmı bize değil 'bu İktisad Devlet Te-
şd'Jbüslerini bu hale sokanlara yükleminler. ik
tisadi Devlet Teşekkülleri son 15 yıl içinde ha
kikaten. partizanlık sebebiyle, partizanların 
yuvalanmaları suretiyle çığırından çıkmış inil
dedi r. 

Devlet Demiryolları iniz -şimdi yine geçen 
Bütçe Komisyonunda konuşmuştuk ıbu mevzuu, 
hemen bir gazete yazdı, «'Maliye Bakanı Dev
let Demiryollarında tasfiye istiyor» diye. 'Onun 
için dikkatli konuşayım tekrar- Devlet De-
,nıiry ollarımız 315 bin kişiyle idare edilebilir. 
Başka memleketlerde, 'hattâ 30 bin kişiyle. Biz
de 70 bin insan vardır. Bâzı 'belediyelerimiz 
üç misli kadı'o ile çalışmaktadırlar. Birçok 
teşekküllerimiz böyledir. Şimdi ne olmakta
dır arkadaşlarım, bir iktisadi işletmenin hası
lası üçe .bölünür. Bir kısmını ücret olarak ça
lışanlar alır, bir kısmını Devlet ve ilgi olarak 
alır, bir kısmı da müteşebbis sermayedara kâr 
olarak kalır. Hasıla böyle taksim edilmiş 
rlıır. Fakat bizim İktisadi Devlet 'Teşekkülle-

ı rind? bu sadece ücrete gitmektedir. Bütün ha-
; sıla ücret olarak verilmektedir. Xe Devlete 
1 bir şey kalmaktadır, ne yatırıma bir şey kal-
i maktadır, ne de vergi olarak ibir şey almabil-
j inektedir. Ama bu kolay değildir. Faraza 
i Devlet Demiryollarının personelini 35 bine in-

diremezsiniz. İndirmeye kalksak, siz boğazı -
! miza sarılırsınız hep 'birden. Çünkü sosyal bir 

dâvadır. Onda çalışanın bir kabaihati yoktur, 
; almışsınız, kapılanmış, iş bulmuş çalışıyor, 
' verdiğimiz işi yapacaktır, Yıllarca emek ver

miş, tutup kolundan atamazsınız.. İBir sosyal 
; dâvadır. Bunu ancak, çok uzun zamana yay

mak lâzım. Ve 'bu sebep]edirki 'bu zararlara 
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uzunca bir zamana katlanmak lâzımdır. Yani 
İktisadi Devlet Teşekküllerini ele alırken he
men bir iki senede banların % 10, 15 kâr te
min eder hale getirmenin müşkilâtmı da bu 
suretle arz etmiş ol uyurum. 

Değerli arkadaşım, dış borçlardan bahse
derken, dış 'borçlarımızın .1963 de 2 milyar do
ları bulacağını falan ifade etti. Bir defa, o 
kadar değil, Bir milyar üeyüz milyon dolar 
•civarındadır. Değerli arkadaşım dış borç mev
zuunda, işte «vaktiyle maceracı diye adlandı
rıyordu» diyor. «Halbuki şimdi borçlanıyor»' 
Borç. ne 'vakit iyidir, ne 'vakit kötü olur? Borç 

-hem iyi olur hem kötü olur. İyi şartlarla alır
sak, iyi yerde kullanırsak borç iyidir. Kötü 
şartlarla alırsak fakat iyi yerde kullanmaksak 
en fena şeydir. Binaenaleyh, borçlanma po
litikası movzuubalbsolurken 'bunu daima göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. İyi şartlarla 
alınır, uzun •vadelidir, düşük faizledir ki bu
gün aradığımız borçlar odur. Çünkü, Türkiye 
kısa 'vadeli borç ödiyemez. Ben yatırımı ya
pacağım, ondan hasıla elde edeceğim. Hasıla 
fazlasiyle onu ödiyeceğim. Ama benim yatırı
mım 'bitmeden 'borç taksidi gelirse, felâkete gi
derim. Bundan evvel Türkiye'nin enflâsyona 
gitmesi ve dış ticarette açık vermesinin dışlı
ca sebebi budur. Baraj 'bitmeden borç taksiti 
gelmiştir. Fabrika bitmeden borç, taksidi gel
miştir; böyle borçlanma olmaz. Şu 'halde iyi 
şartlarla alacaksınız ve semereli yerlere kulla
nacaksınız. O zaman istediğiniz kadar borçla
nın, en basit .maliye kitapları da bunu yazar. 
Ama arz ettiğim gibi kötü şartlar almak ve is
tihlâkte kullanmak, kötü yerde kullanmak kö
tüdür. Milleti felâkete götürür, buna. misal 
olarak Osmanlı borçlarını Ihatırlıyalım, Ve bu
günkü sıkıntımız da 'biraz da bu (yüzdendir. 

Muhterem arkadaşlar, senede 150 milyon 
dolar lluorç taksidi ödüyoruz. 3'50 milyon do
lar ihracaattan geliri olan bir memleket 150 
milyon dolar senede borç öderse nasıl kalkı-
nabilir. Bereket versin, Konsorsiyum var, 
yardım var, oradan alıp borçları kapatıyoruz. 
Bugün bu borçlar olmasaydı Konsorsiyuma 
ihtiyaç, olmadan da Türkiye işlerini yürütebi
lirdi arkadaşlarım. Fakat ne yazık ki belimizi 
bu bur'ç: taksitleri büküyor. Bir arkadaşım 
bir vesile ile bunları yayalım dedi, doğradur. 
Bizim de üzerinde çalıştığımız nokta budur. | 

Hattâ geçen sene faraza Alman borçlarının bir 
kısmını yaymak imkânını 'bulduk 've Konsor
siyumda. da çalışıyoruz. Yalnız durum ışudur, 
(bizim mevcut borçlarımız ağır .faizli borçlar
dır. Biz yeni düşük faizli borçlar alıp, borç
lanıp bunu ödemeyi dalın çok yerinde buluyo
ruz. Bğer bu .borçların faizini iudirebilsek bu 
vakit yaymak doğru olur. Faizini iııdireme-
dikteıı sonra, .yaymakta fayda yoktur. Yeni 
düşük faizli borçlarla bunları ödemek o vakit 
ekonomikman, dallı a. yerinde bir tedbir olur. 

SSaynı arkadaşım liberalizm - Devletçilik mü
nakaşası yapıyor. I>u münakaşayı yeniden 
yapmıyalım, çok yaptık. Yalnız karma, ekono
mi hususunda bize yaklaşmış olmalarından do
layı memnun oldum. Hakikaten bunu bir mer
hale saymamız lâzım. Çünkü bu 'kadar cesaretle 
ifade edilmemiştir. Karma 'ekonomiyi benimse
diklerini şimdiye kadar bu kadar sarih ve 
açıkça bir parti sözcüsü tarafından, söylendi
ğini ilk defa duyuyorum. Aslında söylemek 
lâzım. Çünkü plân stratejisini beraber yaptık 
ve orada karma, 'ekonominin kurallarını koy
duk ve müşterekiz. Ama nedense bu hususun 
münakaşaları da bu kadar açıkça konuşulduğu
nu, söylendiğini ilk defa, duydum. Ve bundan 
dolayı hiç şüphesiz memnunuz. Yalnız bu mev
zuda da hiç, olmaz'sa bizim seviyemizde kalma
larını, daha ileri gitnıcmekorini de tavsiye ede
rim* 

Değerli arkadaşımız kalkınmada tutulan 
yolun karanlık olduğunu ve kara bulutlar gör
düğünü söylüyor. Bununla neyi kesdediyor, 
anlıyamıyorum. Kalkınmada tutulan yol mey
danda. Bide bir beş yıllık plân var, plân stra
tejisi var. Tekrar arz ediyorum, birlikte kabul 
ettik, nereye gideceğimiz belli. % 18 yatırım 
yapacağız, senede, ve şu neticeyi elde edeceğiz, 
millî gelirimizi şu kadar artıracağız. Ve bu 
yatırımların şu kadarını Devlet yapacaktır, 
şu kadarını özel sektör yapacaktır. Bunların 
hepsini çizmişiz, ilân etmişiz, açık. Bunun ka
ranlık neresindedir ve neden dolayı kara bu
lutlar geliyor, hakikaten hayret 'etmemeye im
kân yok. Arkadaşımız ihtimal şunu söylü
yorlar, başka ifadelerinde de var; belki oraya 
bağlamak istiyorlar. Bir kollektivist rejim, 
idare v. s. var memlekette, belki kollektivizmi 
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benimsemiş insanlar var.J^Lma bununla Cum
huriyetçi partilerin ve bu Meclis çatısı altın
da bulunanların en ufa'k bir münasebetini gör
memek lâzım. Hakikaten bir bühtan olur. Bu 
Meclis çatısı altında kollektivizmi .benimsemiş 
ve o pofitikayi, memleket ekonomisi için, kol-' 
lektivist politikasını rehber yapan değil parti, 
t ;k insan dahi mevcut değildir. (Bravo sesleri!) 
Bundan .memnun olmak lâzım. Böyle olunca 
bir memleketin istikbalinde kara bulutlar göı^ 
ıuek sadece vehimdir ve vehimden de ileri' 
gidemez. Bi.r vehimi de bir parti sözcüsünün 
buraya, getirmemesi lâzımdır. 

Bir noktaya işaret ettiler : Kolektivist dü
şünce sahiplerinni Devlet ve Hükümet nizamı 
içinde yer almaları... Muhterem arkadaşlarım 
böyle'insanlar varsa, böyle insanları biliyor
larsa, bildirsinler, hakikaten Hükümet olarak 
memnun oluruz. Çünkü nihayet bu nizamı is-
tiyen, bu fikri taşıyanlar ve bunun icraatçısı 
olanla'r memleketimiz bünyesinde değil Dev
let içeresinde, sokakta bile serbestçe gezeme-
meleri lâzım. (Jünkü biz suç addediyoruz, ka
nun dışı • sayıyoruz bu hareketleri. Arkadaşı
mızın plâna karşı olmadığını söylemelerine hiç 
şüphesiz, memnun: oldum. Esasen bunu söyle
meye de lüzum yok. Öyle olması da tabiîdir. 
Nihayet Anayasamız plânın yajnlmasını •emret
miş. Plâna karşı olmak Anayasanın bu hük
müne karşı olmayı ifade eden Belki plân kötü 
olursa, zararlı olur. Fakat iyi bir plândan za
rar gelmesi de melhuz olmadığına, göre, plân 
fikrine yalnızca karşı gelme akla gelmez. 
Yalnız plân fikrine taraftar olmak kâfi de
ğildir. Eğer benimsiyorsak, biz plânın tamamı
nı benimsememiz lâzımdır. Faraza, bundan doğa
cak neticeleri biraz sonra arz edeceğim. Plân 
stratejisini beraber kabul ettik, onu benimse
memiz lâzım. •% 7 kalkınma hızını kabul et
tik. Binaenaleyh ona ulaşmak için yapılması 
lâzımgelen bütün gayretleri desteklemek lâ
zım, eğer plâna inanıyorsak, % 7 kalkınma hı
zını sağlıyacaik bütün gayretler, ister Hükümet
ten gelsin, ister .başka yerden gelsin, eğer 
benimsiyorsak plân fikrine dnanıyorsakı bunu 
desteklemek lâzım. Plânda hedefler çizilmiştir, 
harcama, hedefleri, f> Yıllık Plânda »var; şu 
sene şu olacak ,şu sene şu olacak. Gelir hedef
leri çizilmiştir. Âmme sektöründe .şu miktar, 

şu miktar şu miktar olacak, eğer, plâna ina
nıyorsak, taraftar isek. Bunu da benimsemek 
lâzım, sadece fikir değil. Binaenaleyh, gelir 
hedeflerin oraya ulaştıracak teklif ve tedbirlere 
müzahir olmak lâzım, eğer plân fikrine ina
nıyorsak. 

Değerli arkadaşlarım, vergi yükünün ağır 
veya hafif olması mevzuunda birçok arkadaş
larım konuştular. Hattâ son olarak konuşan Se-
lâmi Üren arkadaşımız da zannediyorum Tica
ret Odaları Birliğinde Orhan Dikmenin hazır
lamış olduğu bir etüdü esas tutarak bir konuş
ma yaptılar. O da bu nokta üzerinde -durdu. 
Günkü, etüt tamamen bu tarz işlenmiştir. Ve 
bir netice çıkarmak istemiştir. Yalnız arkada
şımdan bir şey d a h a bekliyorum, konuşmasını 
dikkatle dinledim. Çünkü Ticaret Odaları Bir
liğinin hazırladığı o konuşmada mevzuu mü
nakaşa eder, evirir, çevirir; «işte sanayici ye
teri kadar, tüccar yeteri kadar vergi veriyor, 
bir saha vermiyor; Ziraat. Binaenaleyh vergi
leri oraya koyun» der. Arkadaşımız herşeyi 
söyledi. Fakat birşeye ilişemedi ve bıraktı. Onu 
da lûtf etselerdi her şey tamam olacaktı. Bek
ledim oraya gelince kesti. O etüt onun için. 
Herşeyi münakaşa eder. Ye bize ziraate gidin 
gelmeyin bize demek içindir o etüt. O öyle bir-
şeyin mahsulüdür. Onun için buna tarafsız bir 
vesika olarak şüphesiz bakmaya imkân yoktur. 

Muhtelif memleketlerle mukayese edildiği 
takdirde gene bu görüşünde ısrar ediyorum. 
Türkiye vergi yükü bakımından ağır bir mem
leket sayılmaz, Türkiye de vergiler çok hafif
tir, iddiasında değilim. Ama muhtelif memle
ketlerle mukayese ettiğimiz zaman, hattâ yeni 
istiklâllerine kavuşmuş Asya memleketlerin
den Burma ile v.s. ile mukayese ettiğimiz tak
dirde Türkiye bugün dahi azda olsa vergi re
zervden olan bir memlekettir. Binaenaleyh 
kalkınmamız için gayret sarfetmemiz lâzını-
geldiği bir anda bu kaynağa müracaat etmek
te tereddüt etmemek lâzım. Ye tereddüt etmek
te ekonomik bir mahzur ve zannedildiği gibi ve 
iddia edildiği-gibi vatandaşı sıkacak bir durum 
da mevcut değildir. Bugün % 17 civarındayız, 
hattâ bu c/c 17 ııiıı daha altındadır. % 17 ra
kamını ben söyledim. Plânda biliyorsunuz 
% 14'ten bahseder; % 17 yi söylerken sosyal 
şartları da birlikte mütalâa ediyordum ben. 
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Ona parafiskal derler. O da bir gelirdir. Onun
la, birlikte % 17 civarındadır. Yanıbaşımızda-
ki Yunanistan'da dahi % 2(i dır. Hindistan'da, 
hattâ bizden daha az gelişmiş memleketlerde 
dahi bizden daha yüksektir. Bununla beheme
hal vergi alalım iddiasında da değilim şüphe
siz. Ama, kalkınmamız için gerekiyorsa, plânı
mız için gerekiyorsa finansman için zaruri ise 
bu kaynağa müracaat etmekte ekonomik ba
kımdan bir mahzur olmadığına gene işaret et
mek istiyorum. 

,13ir mesele daha var arkadaşlarını; biz yar
dımı daima plân vesikamızı kullanarak almak
tayız. Orada her sene yapacağımız gayretler 
yani âmme gelirini hangi seviyeye ulaştıraca
ğımız yazılıdır. Binaenaleyh, bizim yeter dnı-o-
cede iç finansman temin edemediğimiz anda 
haklı olarak bize yardım vermezler ve bunu 
açıkça söylemektedirler. Bunun bir misalini arz 
edeyim, töregli Demir Çelik için Hükümet bir 
anlaşma yapmış vaktiyle. '13u anlaşmada iç fi-
nanmasını demlide etmiş, iç finansman 170 
milyon Türk lirası olarak hesabedilmiş, fakat, 
süratli bir gidiş, başka unsurların ortaya çık
ması sebebiyle bu 170 milyon liralık sarfiyat 
500 milyon liraya çıkma istidadını gösterdi. 
Ereğli Demir Çelik b'abrikası bana müracaat 
etti. Ben. tersledim, açıkça. 170 milyon liranın 
üstüne çıkmaya hakkınız yoktur. Başka yer
lerden para bulunuz, dedim. Ben size para bu
lamam dedim. 

Amerikan ortaklar, Amerika'da müracaat 
ettiler, nihayet önümüze bize yardım yapacak 
teşekküller çıktı. AİD, v.s. bize şunu dediler. 
Bu bir numaralı yatırımdır, sizde. Biz size bu
nu bir yardım olarak verdik. Türk paranız 
varsa bu yatırım devam eder, yoksa yardımı 
keseriz. Ve bundan sonra bize yardım İsterken 
nekadar Türk parası koyacaksınız, biz de oka-
dar dolar koyabiliriz. Eğer Türk paranız yok
sa, biz size ne diye dolar verelim. Ve bundan 

f sonraki yatırımlarınız için de hakikaten dâva 
budur. Bizim eğer dolara ihtiyacımız varsa ki, 
dış finansmanı temin edecektir. Onun karşılı
ğında Türk paralarını şu veya bu kaynakdaıı 
temin etmeye nıevburuz ki, bu yatırımlar] ya
pabilelim. Aksi halde bu yatırımları da yapa
mayız. Dışardan da yardım alamayız. Bu se
bepledir ki, kim ne derse desin, bu Hükümetin 
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gözden düşmesi, efkârı umumiye uezdinde Hü
kümetin mensubolduğu partinin oy kaybet-
si, bütün bunlar menılcktin büyük menfaatleri 
karşısında tâlidir, ehemmiyetsizdir. Biz bu ya
tırımları yapmak için memleketten fedakârlık 
istemeyi lüzumlu görürüz. Ve herşeyi göze ala
rak bu fedakârlığı istiyeceğiz. Bu daha ne za
man önümüze gelirse gelsin buna seve seve 
katlanacağız. Çünkü memleketin bekası, kal
kınmasının, ayakta durmasının tek şartıdır. 
(Bravo sesleri) 

Arkadaşını birşeydeu daha bahsediyor. Onu 
ya not edemedim yahut da kendileri yanlış bil
gi almışlar. Yatırını mabetlerinin; ben vaktiy
le % 18 e çıkması lâzımdır demişim. Halbuki 
şilindi, 62 miıliyara Ikanşı Kaidece 3 nıMy arlık ya
tırını yapıyormuşuz. Muhterem arkadaşlarım, 
3 milyar bütçede gördükleri rakam. Yatırımlar 
sadeee bütçeden yapılmıyor ki, 11,5 milyarlık 
yatırım yapıyoruz ve % 18 i buluyoruz. Değerli 
parti sözcüsünün bu rakamı nasıl bulduğuna 
hayret ediyorum. 

Değerli arkadaşını, Hükümetin karma ekono
mi mevzuunda bizinde beraber olduğunu, fakat 
tatbikatta ayrıldığını söylüyorlar ve Allah söy
letmiş olacak, kendilerini bir de kararname mi
sali verdiler, ^imdi anlatayım, bu kararnrdine 
nedir? Arkadaşlar, yani hakikaten Allah söylet
ti. Nasıl oldu, bu kararnameleri tetkik edelim. 

M'uhtereni, arkadaşlar, biz Devlet olarak dı
şardan kredi alıyoruz. Düşündükki hususi te
şebbüse; de bu imkânı verelim. Hulusi teşebbüs 
de dışardan kredi alabilsin. Yalnız arz ettiğim 
giibi pahalı, yüksek faizli, kısa vadeli krediler 
memlekete felâket getirdiği için bizim tesbit ede
ceğimiz şartlar içerisinde müsait kredi bulur
sak alalını. Bir kararname çıkardık, buna imkân 
yok dedik. Hususi teşebbüs yatırım yapmak için 
dışardan kredi alabilir, fakat vâdesi 10 yıldan 
far;!a olsun ve faizi de yüzde 6 dan fazla olma
sın. Kotünıüdür bu? Buna imkân verdik. Bakın 
arkadaşım bunu aleyhimize kullanıyor. Ne yap
mışız? Ağır şartlar kurmuşuz ve malzeme ithali
ne imkân, vermemişiz. Bundan evvel anlattım, 
malzeme kredisinin mahzurlarını.. 

M'uht ercin arkadaşlarım; Karayolları bu sene 
malana ahmak istiyordu. Bütçe tahsisatından ta
sarruf için, tahsisatı dışında bir para bulmak 
için, italyan kredisinden, vaktiyle İtalyanlar bir 
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niş mikyasta hep hususi teşebbüsü teşvik etmek 
için yapılan şeylerdir. Biz bu sebeple arkadaşı
mızın bütün iddialarına rağmen hususi teşebbü
sü üvey evlât değil, öz evlât olarak telâkki et-
.mekteyiz. Devlet teşekkülleriyle bunlar yan ya
na iki kardeş gibi aynı haklara sahibolarıak bu 
memleketin kalkınmasında kendilerine düşen va
zifeyi ve rolü ifa edeceklerdir. Ve Devletin de 
vazifesi bunları elindeki bütün imkânlarla tak
viye etmektir. Arkadaşımızın kanaati yanlıştır, 
bizi bu şekilde görmüş olması da haksızlık. 
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kredi açmışlardı, bize bundan istifade çarelerini 
aramış gitmiş, pazarlık etmişler. Geldiler, ma
liye olarak müsaade etmedik. Sonra Hükümet de 
müsaade etmedi. Çünkü pahalıdır. Pegin alma
ya mecbur ettik. Karayolları Umum Müdürü 
geldi ve elimi öptü. Çünkü peşin olunca % 60 
noksaniyle aldık. Düşünün, % 60 fiyat farkı var 
ve bu hususi teşebbüse müsaade edeceğim. Mü
saade edince bu krediyi gidecek alacak, % 60 
fiyat marjı.. % 20 faiz ve onu ertesi sene mem
leket ekonomisinden ödiyeceğim. Bunu arkadaşı
mız nasıl tavsiye eder. Ve bu yola gitmememizi 
hususi teşebbüs aleyhine ve memleket aleyhine 
bir delil sayar. Sayın arkadaşımızı hakikaten 
Allah söyletmiş olacak ki, bu kararnameyi misal 
olarak almakta. Bir başka şey daha yaptık, ar
kadaşlarım. İşletme kredisi getirmesine de mü
saade ettik, ama bir şart koştuk, getireceği kre
dinin yarısını bizim Amortisman ve Kredi San
dığına yatırması lâzım. Bunu teknisyen arkadaş
larımız şu sebeplerle düşündüler. Herkes dışar
dan kredi alma imkânına sahip değildir. Ve bil
hassa muayyen insanlar bu imkâna sahiptirler. 
Dışardan ucuz şartlarla kredi alan memleketi
mizde kredi pahalıdır - memleketimizde kredi pa
halıdır - pahalı kredi kullanana nazaran rüç-
hanlı bir vaziyete girmektedir. Binaenaleyh, 
bunlar arasında eşit rekabet şartı tesis etmek 
lâzımdır. Böyle genişletirse benim imkânımı eşit 
rekabet şartlarını bozarım. Bunu düşünmüşler 
arkadaşlarımız. Bunu tedbir olarak koyduk. Bu
nu da hususi teşebbüs aleyhinde mütalâa etmek 
için hakikaten bütün insaf ölçülerini elden bı
rakmak lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça beyan .ede
yim. Biz Türkiye'nin yalnız başına, devletçilik
le veya yalnız başına hususi teşebbüsle kalkına-
bilmesini mümkün görmüyoruz. Türkiye'de bü
tün kaynakların bütün güçlerin, zekâların el ele 
\-ermesi suretiyle ancak Türkiye kalkmabilir. 
Binaenaleyh, hususi teşebbüse de imkân vermek 
lâzımdır, geliştirmek lâzımdır, genişletmek lâ
zımdır. Buna samimî olarak Hükümetimiz inan
maktadır. Ve tatbikatını da göreceksiniz. Bun
dan evvelki karma hükümet de bu yolda idi. Ni
tekim, krediyi genişletip yatırım bankaları kur
duk. Sınai Kalkınma Bankası, döviz imkânlarını 
genişlettik. Hususi teşebbüsün bu sene aldığı ya
tırım kredisi ehemmiyetlidir. Amerika'dan aldı
ğımız bütün imkânları ona veriyoruz.. Bunlar ge-

Başka vesile ile de arz ettim, Türk Devletini 
Atatürk, ferdî mülkiyet prensipleri esasına göre 
kurmuştur. Bundan evvelki anayasamızda bu 
prensibe sadık idi. Şimdiki Anayasamızda Dev
lete bir sosyal veçhe vermekle beraber gene bu 
prensipleri ilke olarak muhafaza etmiştir. Mül
kiyet hakkı mukaddes bir hak olarak bu memle
kette mevcuttur ve mevcut kalacaktır. Ferdî te
şebbüste yine dokunulmaz bir müessesedir. Ama 
bunun yanı başında Türkiye'nin kalkınması, 
Türkiye'de gelir dağılışının süratle daha âdil bir
imle getirilmesi ve Devlete düşen sosyal vazife-. 
I'eriıı il'a edilebilmesi için, Devlette hususi teşeb
büsün yanı başında, kendisine düşen vazifeleri 
yapmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, bir tetkik buyurun, 
plânı. Belli plânsız devrede Devlet şu veya bu 
mevzua el uzatmıştı, ama şimdi Devletin yap
mış olduğu yatırımlar esasen bu iki teşebbüsün 
rağbet etmediği, el atmadığı yatırımlardır. Yol, 
köprü, çeşme, liman yapıyoruz. Bunun dışında 
bâzı fabrikalar da yapıyoruz, ama Nevşehir'de. 
Karaman'da, Orda zaten hususi teşebbüs fabri
ka yapmaz, tamamen sosyal mahiyeti vardır ve 
halkın zoru ile yapılmaktadır. Gaye ekonomik de
ğil sosyaldir. Binaenaleyh, Devlet artık şuna el 
uaaıtıyor, Devlet buna el uzatıyor demenin bir 
sebebi yok. Geçen sene Mecliste beyan etmiştim. 
Bu sene de arz edeyim. Hanginizin seçim çev
resinde Devlet bir fabrika yapmak isterse, kal
kar dersiniz ki, yapmayın, bunu hususi teşebbüs 
yapacaktır. Hangi mebus der, bunu arkadaşla
rım?. Demez.. Çünkü Devlet bunu tabiî bir vazi
fe olarak görmektedir. 

Arkadaşım da "vergi reformu adı altında 
gelen tasarıların dar gelirlileri hedef tuttuğu
nu işaret ettiler. Daha evvel cevaıp arz 'ettim. 
Ümidederinı ki, bundan sonra, «adı altında» 
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ıgibi artık verilen vaisrf'lar IfcaıUkar, vergi reformu 
'kanunları vasfı verilir Ibuttüara. Arkadaşımız, 
benimle 'Başvekilin bu vergileri takdim eder
ken yaptığımız konuşmalar arasında bir tezat 
görüyor. Tamamen bu konuşmalar birbirini ta-
mamlıyan, konuşmalardır. Başvekil sadece 
yaptığımız reformun 1 - 2 göze çarpan nokta
sına işaret ettiler. Ve konuşmalarını ona tek
sif ettiler. Ben de kanunların izalılarını yap
tım. O konuşmalar birbirine tezat değil; bir
birini tamalıyan şeylerdir. Xedense bir gaze
teci bunu böyle prezante etti. Ve ondan sonra 
-herkes onu doğru bir fikir olarak aldı ve mü
temadiyen tekrar ediyor. 

Yine arkadaşlar; bakınız bunun söylenme
mesi lâzımdır. Vefginin ilânı vatandaşı tazyik 
eder. Bu bir görüş meselesidir ama, getirdi
ğimiz Bina Vergisinin köylere teşmili bir taz
yik mahiyetini almıştır, diyor. Tamamen hak
sızdır. Getirdiğimiz Bina Vergisi köylerdeki 
'binaları vergi dışında bırakıyor. Niye bize 
bu ithamı yaparsınız? Mevcut sistemden daha 
ileri gidiyor, vergi dışına çıkarıyorum. Ondan 
sonra siz gelip bana belki köylüler duyacak. 
Halk Partisi aleyhinde bir şeyler olur diye hak
sız olarak böyle söylüyorsunuz. Haksız bir 
ithamdır. 
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Bütün bu fikirlerine, iştirak ediyoruz. Ve biz 
de bunların yolu üzerindeyiz. Tekrar hatır
lattığı için kendisine teşekkür ederim. 

Sayın Gürsoytrak güzel bir tetkik mahsulü 
olan konuşmasında hakikaten üzerinde iştirak et
tiğim birçok noktalar vardır. Beni mazur gör
sünler, iştirak etmediğim taraflar da vardır. Özel 
sektör yatırımlarının çoğunun meskene yatırıl
masından şikâyet ediyor. Bu, memleketimizin 
ezeli bir derdidir. Teşebbüs fikrinin ve teknik 
bilginin noksan olması ve şehirlerin süratle büyü
mesi sebebiyle meskenin kârlı ve kâr getiren bir 
yatırım olması sebebiyle oraya koymaktadır. 
Hamdolsun son senelerde hafif de olsa biraz mes
kenden sınai yatırımlara doğru kayma başlamış
tır. Ve bunun ilerde daiha çok gelişeceğini t aln
ınım ediyoruz. 

Yalnız plânın da emrettiği tedbirleri almak 
lâzımdır. Getirdiğimiz kanunlardan bir kısmı da 
bunlara taallûk etmektedir. Faraza buralardaki 
muafiyetleri kısıyoruz arkadaşlarım, bu sebeple 
yeni getirdiğimiz Emlâk kredisi tasarısında, halk 
tipi sosyal meskenler turistik binalar hariç ve 
onlara yine muafiyet veriyoruz, 10 sene beş se
ne. Diğer binaların muafiyetini kaldırıyoruz. 
Yani vergi yoluyla yapılan teşvike artık ihtiyaç; 
kalmamıştır. Bir taraftan şikâyet ediyoruz, yatı
rımlar bu istikamete kayıyor. Ve bir taraftan 
da teşvik ediyoruz vergi yolu ile. Hiç olmazsa, 
vergi yoliyie teşviki bertaraf ediyoruz. Ayrıca 
kredide de biliyorsunuz sadece bir sosyal meske
ne şimdi kredi vermekteyiz. Ve bunu daha. çok 
selektif kredi halinde geliştireceğiz. Kredi bakı
mından da sosyal meskeni teşvik edip diğer mes
kenlere kredi vermemek suretiyle bu yapılara 
akım bir miktar dalha frenlemeye çalışıyoruz. 

Arkadaşımız, para, kredi, altın satışı üzerinde 
durdular. Bunlar hakkında mâruzâtta bulun
dum. 

İthalâtçıların fazla kâr elde ettiğinden şikâ
yet ettiler. Bunun delâlet ettiği bir mâna var. İt
halât veyahut ihracatı veyahut da toptan dış ti
careti devletleştirmek. Hükümetiniz 'bu görüşte 
değildir. Devletin kendi ihtiyaçlarını kendisinin 
getirmesi mümkündür. Nitekim bunu yapıyoruz, 
daha da genişletmek mümkündür. Ama bir dış 
ticaret, şubesini devletleştirmekte ne ekonomik 
ne de sosyal bir fayda görüyoruz. Eğer bunları 
kâfi miktarda vergilendirmek mevzuu bahis ise 

Toprak reformu hakkında arkadaşım bâzı 
şeyler duymuş, dönüm başına şu olacakmış. 
Hükümetçe resmen getirilmiyen şeyler üzerinde 
yapılan dedikodulara itibar etmemek lâzımgel-
diğine işaret etmekle iktifa ediyorum. Arka
daşımız konuşmasını bir şeyİQ bağlıyor; mem
leketimiz idari, siyasi, iktisadi ve malî bakım
dan uçurumun kenarındadır diyor, bunun için 
bâzı tavsiyeler de yapıyor. Tafsilen arz ettiğim 
ıgibi yalnız memleket menfaatlerinin her türlü 
siyasi emellerin üstünde tutmayı bize tavsiye 
ediyor. Ben bütün bu konuşmalarımdan sonra 
ibu tavsiyelerini kendilerine hediye edeceğim. 
Memleket menfaatlerini her türlü siyasi emel
lerin üstünde tuttum arkadaşlarım. O. H. P. 
adına konuşan değerli arkadaşım Hazer ha
kikaten bizim, de üzerinde durduğumuz ve bir 
an 'evyel gerçekleştirmeye çalıştığımız birçok 
konulara temas ettiler. Devlet Personel Kanu
nu, Reorganizasyon Kanunu, idari ıslahat, ma
hallî idarelerde ıslahat ve dış seyahatlerin kı
sılması, Devlet idaresinde bir koordinasyon. 
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vergi ziyamı önliyccek tedbirleri geliştirmek da
dana çok yerinde olur. 

Dış ticareti devleşleştirmenin ben şahsan za
rarına kaaniim. Çünkü Devlet, bu işi burada ih
tisas yapmış, geniş, teknik bilgiye sahibolan dış 
ticaret erbabı kadar yapamaz. Korkarım ki, ihra
catımız bundan mutazarrır olur. Bu sebeple bu 
istikamette değildir, .bizim görüşümüz ve yü
rüyüşümüz yakında getireceğimiz gümrük tari
fesi, selektif gümrük tarifesi bu görüşle hazır
lanmıştır. Arkadaşımız beğenecektir. İhracatta 
gerileme olmuş dediler, aydınlanmasını istiyen-
ler, biraz evvel arz ettim, tki kalemde gerileme 
vardır. Tütün ve krom. Bu sene ihracatın düş
mesi,, tütün ve krom ihracatının azalmasından 
ileri gelmiştir. Onun dışında başka mevzularda. 
bir kıpırdama vardır. 

Muhterem arkadaşlarını, ihracatı biz başka 
yönden teşvik etmek istiyoruz. Türkiye ihracat 
bakımından birkaç ananevi ihraç maddesine da
yanır. Bunların da piyasası maalesef geniş de
ğildir, mahduttur. Yani bunları üç misli istihsal 
ederseniz satamazsınız. Onun için yeni ihraç 
maddeleri ilâve etmek lâzımdır. Ve ayrıca sınai 
mamullerine ilâve etmek lâzımdır. 

Şimdi, bütün Avrupa ve Amerika ağır sana
yie kaymaktadır. Dokuma sanayii gibi, basma sa
nayii gibi fazla işçilik istiyen sanayii bizim gibi 
memleketlere bırakmaktadırlar. Bu itibarla biz 
pekâlâ dokuma sanayiini geliştirerek ihracat yap
mak imkânlarını bulabiliriz. Yalnız maliyet faz
ladır. Bunu telâfi etmek için biliyorsunuz geçen 
yıl kabul buyurduğunuz bir kanun bu yıl yürür
lüğe girdi. Vergi iadesi yolu ile maliyet farkını 
ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, Bu henüz tama
men işliyemedi maalesef. Geniş tedbirler istiyor. 
Mümkündür ki, bu da kâfi gelmesin. Bir grupu-
nu yürürlüğe koyduk, diğer grup üzerinde de 
çalışıyoruz. 

Kâfi gelmediği takdirde bu ihracatı geliştir
mek için başka tedbirler alınması da gereklidir. 
Ve bunda faide vardır. Meyvelerimiz bilhassa 

narenciye ve üzüm sevinilecek bir şeydir. "Fa
raza Viyana kapılarından ileri gitmeye başla
mıştır. Ben bu defa Fransa'dan döndüğüm za
man birkaç saat Viyana'da kaldım, orada ar
tık Türk üzümleri tamamen Viyana'yi fethetmiş 
haldedir. Hattâ şimdiye kadar biz üzüm yemi-
yormuşuz diyorlar. İsviçre'ye de intikal ediyor. 
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Sebzelerimiz Belçika'ya kadar gitmektedir. 
Şimdi bunları geliştirmek standart bir hale ge
tirmek ve bilhassa Frogofrik vasıtalar temin et
mek suretiyle artırmak mümkündür, lâzımdır. 
Ve bizim için ehemmiyetli bir kaynaktır. 

Değerli arkadaşım, kredi faizlerine temas bu
yurdular. Maalesef bizde kredi pahalıdır. Se-
be'bi para. maliyeti pahalıdır. Para maliyeti pa
halı olduğu için kredi de pahalı oluyor. Para 
maliyetinin pahalı olmasının sebebine yine ar
kadaşım işaret etti. Mevduat azdır. Henüz halk 
tasarruf ettiği parayı bakanlara getirmeye geniş 
nisbette alışmamıştır. Bilhassa köylülerimiz. Bu
nu çeşitli vasıtalarla, ilânlarla çeşitli rakam
larla, hediyelerle, ikramiyelerle teşvik ediyor
lar. Ve biz de bu teşvikin önüne geçmiyoruz 
doğrusu. Ye bir müddet daha bu teşvika devam 
etmek lâzımdır. Bu sebeple para maliyeti yük
sek olmaktadır. Yalnız bu sene birbirleri ara
larında rekabeti kısmen önlemek üzere kredi
leri tanzim komitesi bir miktar, bir had tâyin 
etti. O miktar bir fren yapacaktır. Fakat kre
dinin ucuzlatılmasının ilk şartı kredi kaynağı 
olan mevduatın geliştirilmesiyle mümkündür. 
O bir zaman işi olmak lâzımdır. Tasarruf san
dıklarını kurmak istiyoruz. Bunlar geniş mev
duat toplamakla başka memleketlerde rolü bü
yük olan müesseselerdir. Bir kanun takdim et
tik. Kredi kooperatiflerine mevduat kabul 
etme yetkisi veriliyor. Bu yollarla mevduatı bi
raz daha teşvik eder, kamçılarsak kredi haz
nesi gelişirse, o vakit para. maliyeti düşer ve fa
iz nisbetinde düşürme imkânı elde edilir. Aksi 
halde para faizi yüksek kalmakta, devam ede
cektir. Emekli Sandığı, İşçi Sigortaları ve 
Ordu Yardımlaşma Kurumunun küçük sanayii 
yerine büyük yatırım imkânlarını, programla
rım finansmanda, kullanması. Bu da tamamen 
iki ay evvel kabul buyurduğunuz ve henüz Mec
listen çıkmamış olan, komisyonda olan Yatırım 
Bankası ile tahakkuk edecektir, gerçekleşecek
tir. Yatırım Bankası 'biliyorsunuz projeler 
üzerinde kredi verecektir. Ve hiç şüphesiz ter
cih an büyük ve ranta'bl projeler ele alınacak
tır. . 

Yabancı sermayenin âtıl kapasite olan saha
lardan ihracatı teşvik edecek sahalara kanalize 
edilmesi. Yabancı sermaye komitemiz de Hü
kümet de bunu bir esas olarak almaktadır. Ve 
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tercihan bu yerlere sermaye gelmektedir. Yok
sa memleketimizde çeşitli sanayi şubelerine ye
ni yabancı sermaye kabul edilmiyor. 

Vergilerimizin elâstikî olmadığından şikâyet 
ediyorlar. Doğrudur. Yalnız Ibunu bizim bâzı 
genç plâncılarımızın da ısrarla istedikleri igübi 
bir hamlede ve kısa zamanda (gerçekleştirmeye 
imkân yoktur. Vergiler ne vakit elâstiki olur? 
Millî 'geliri kovalıyabileeek ihale ^geldiği zaman. 
Millî geliri nasıl kovalıyaibilir? Biraz 'evvel Ge
lir Vergisi misalinde arz ettim. Gelir Vergisi
nin vergi mevzuuna girmesi mümkün olan ibfi
tim mükelleflere teşmil etmek imkânını elde 
ettiğiniz zaman. Tarım saihasmda henüz başlan
gıçtayız. Esnafımızın büyük kısmı 'götürü 
usulle vergi verir. 'Bıı usulle Gelir Vergisi 
elâstiki olmaz. Çünkü kaynakların bîr kısmı 
artan gelirlerin bir kışımı bu 'verginin dışında 
kalmaktadır. Veyalhuffa donmuş 'bir başka 
usulle vergilendiril d iği için millî gelirdeki ar
tışı kovalıya m a/makta d ir. Gider Verginiz yine 
öyledir. Gider Vergisini bir satış iv ergisi ha
line (getirmek mümkün olduğu takdirde haki
katen piyasadaki Iha roketleri .muameleleri ta-
ki'bedelbilir, ve o vakit istihsaldeki a Hışlan da 
kovalayabilir. Fakat memleketimizin buıgün-
kü ticari seviyesi; esnafımızın okur - yazar 'ol
maması herkesin d cif ter tutturmak imkânını 
bulamaması sebebiyle biz Gider Vergisini bir 
Satış Vergisi haline getirmeyi mümkün /görmü
yoruz. Belki bu İT) sene sonra düşünülebilir. 
Nitekim, bunu tatbik eden memleketler de 

fazla değildir. Faraza Almanya yapabiliyor. 
'Bunu tatbik ediyor. İtalya kısmen yapabili
yor. Fransa katma değer vergisi halinde tat
bik ediyor. Biz ise evvelâ Muamele Yergisi 
şeklinde yani kaynağa gittik. Onu da tatbik 
edemedik. Sanayiimizi parçaladı. Yarı mamu
le gittik, istihsal Vergisi şeklinde tatbik edi
yoruz, IBu sebeple ticari hareketlerin muay
yen bir kısmına inhisar ediyor. Böyle bir ver
gi hiç şüphesiz millî gelirdeki artışları kova 11-
yaıııaz, Ama bu vergiyi de daha biz uzunca 
'bir* zaman: sürüklemeye meeıburtız. Bir satış 
veHgisi haline getirmek imkânından mahrumuz. 
Bu selbeple arz ettiğim gibi bâzı arkadaşları 
inin tahmini hilâfına bunu 1 - 2 senede böyle 
esnek, elâstiki İhale getirmek mümkün değil
dir. 
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Arkadaşım vergi yükünün dağılışında 

adaletten bahsediyor. Arkadaşlar hu vasıtalı 
veya vasıtasız vergilerin tasnifi eski bir hikâ
yedir. Buıgün vergi sistemlerinin ulaştığı, te
kâmül merhalesinde, artık eski ehemmiyetini 
kaybetmiştir. Eskiden vasıtasız vergiler âdil, 
vasıtalı vergiler gayriâdil telâkki edilirdi. Bu 
telâkki tamamen kaybolmuştur. Sebebi, evvelâ 
vasıtalı vergilerde bir diskriminasyion yapmak 
imkânı 'bulunmuştur. Faraza eski vasıtalı ver
giler daha çok ihtiyaç maddeleri üzerinde, ya
ni un, ekmek ve saire şu bu... üzerine konulur
du ve diskriminasyon yapılmazdı. Hakikaten 
gaiyriâdildl. Fakat şimdi 'bir defa diskriminas
yon yapılabiliyor. Faraza d atfı a çok zengin sı
nıfın kullandığı maddeler ele almıyor. Lüks 
maddeler, veyahut konfor maddeler ele alı
nıyor. Bunlar vergi mevzuuna almıyor. Ba
na gecen sene Bara Fonundan gelen mütelhas-
sis, bu otomubillerin İthal vergisini ait irin, di 
yordu. Neden dedim. Günkü, zenginden ver
gi alamıyorsunuz bari bu yolla alın, dedi. Doğ
rudur. (Jünkii bir 'mükellefin kazancının daha 
doğrusu vergi ödeme gücünü birkaç şekilde 
kavramak ım'imkündür. Ya servetinin teşek
külü sırasında, veya gelir elde ettiği zaman ya 
bizatihi servetin kendisinden, veyahut serve
tin istihlâki sırasında alırsınız, kullanma sıra
lımda alırsınız. Bu üç safhadan hangisi prati
ğe elverişli ise, âdilse onda yakalarsınız. Sim
di, burada, diskriminasyon yapmak mümkün 
olduğuna göre, faraza daha çok müreft'elh sı 
nıfı vergilendirmek için pekâlâ onların kullan
dığı ınaddeleri seçer ve vazifeleri onlar üzerine 
korsanız bu vasıtalı bir vergidir, ama gayri
âdil değildir. Faraza Arazi Vergisi vasıtası/. 
vergidir. Ama en ufak çiftçiden alırsınız, 
vasi/tasız vergidir. Fakat bir kürkten vergi 
alıyorsunuz, bu da vasıtalı vergidir. Hangisi 
âdildir, sorarım size? Elbette ki kürkten ver
gi almak daha çok âdildir, vasıtalı vergi olma
sına. rağmen. Binaenaleyh, böyle bir diskri-
.minasyon mevcudoldıığuna ıgüre, artık bunun 
tekniği epey inkişaf etmiştir. Bu sebeple hat
tâ İsveç* gibi, Norveç gibi .memleketler simdi 
vasita.li 'vergilere gidiyorlar. Daha âdil bul
dukları için. Fransa'da süratle vasıtalı »vergi
ler inkişaf ediyor. Biraz evvel arkadaş um ge
len mecmuayı gösterdi, '.Birkaç, senede vaziyet 
süratle d eğiş m işitir. Meselâ Fransa'da vasıta-
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sız vergi % 27, vasıtalı vergilerin nisbeti'% 60 -
63 e çıkmıştır. Vasıtalı veılgilere fazla müra
caat edilmesi sebebiyle. Kaldı ki mukayese et
tiğimiz takdirde biz "o kadar da feri değiliz. 
Yalnız arkadaşımız bir 1961 misalini alıyor. 
Ona da hemen işaret edeyim. 1961 deki çıkar
dığımız nisbet 'bütçe tahminlerinden çıkan bir 
neticedir. Biliyorsunuz o yıl (Bina ive Arazi 
vetfgilerine zam yapılmıştır. Ve tahminler 
içindeydi. Fakat bundan sonra ıKuruieu Mec
liste indirildi. Binaenaleyh, tahakkuku alır
sanız aynı nisbeti elde edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, tarım kazançlarından 
beyanname usuliyle vergilendirmek tecrübe 
göstermiştir ki, yeterli değildir arkadaşlarım. 
(Bu mevzuda Maliye kesin bir görüşe sahiptir. 
Ve Gelir Vergisini tercih etmektedir. Gelir 
Vergisini âdil olduğu için tercih etmektedir. 
»Şimdi Gelir Vergisi yerine dönüm esasına göre 
alınacak bir vergi Adil değildir. "Ekerse ala
caksınız, ekmezse alacaksınız. Yanyana iki 
tarla vardır, biri verimlidir, diğeri verimli 
değildir. Birisi traktlör kullanır, ötekisi çift 
sürer, birisi sunî gübre kullanır, ötekisi şunu 
yapar, aynı vergiyi veıir. Halbuki hâsılalar 
arasında fark vardır. Don olur, yağmur 
olur. Bütün bunlar bir vergide nazara alına
cak unsurlardır. Buna rağmen dönüm başına 
almakta ısrar ederseniz bütün bu adaletsizlik
leri itham etmeniz lâzım. Bir taraftan da di
yoruz ki, vergiler âdil olsun, sosyal adalet 
ilkelerine uygun olsun, iyi tercih edilsin, iyi 
dağılsın. Hem onu diyoruz, hem de geri ve 
iptidai sistemleri tercih ediyoruz. Bu müm
kün değildir. Biz az vergi almak pahasına 
dahi olsa Gelir Vergisini bu sahaya tatbik 
etmek ve yavaş yavaş geliştirmekte hem sos
yal bakımdan, hem vergi adaleti bakımından 
ve hem de bizatihi vergi tekniği ve vergi ziya
mı önlemek bakımından lüzumlu görüyoruz 
Bilhassa Gelir Vergisi müterakki bir vergidir. 
Bütün kazanç!an, irattan toplar. Düşünün, bir 
mükellef vardır, fabrikası vardır, oradan ka
zanç elde eder, gayrimenkulu vardır, oradan 
irat elde eder. Bir de çiftliği vardır. Bu çift
liğini hariç tutarsanız, bu ikisini birleştirirse
niz nisbeti ona göre tâyin edersiniz. Halbuki 
.çiftliğinden aldığınız geliri ilâve ederseniz 
yüksek bir nisbette vergi alma imkânını elde 
edersiniz. Bu sebepledir ki vergi adaletine uy-
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gun olur. Kaldı ki, Gelir Vergisini biz geliş
tireceğiz, arkadaşlarım. Zannediliyor ki, ziraat 
sahasına da defter tutma v.s. mecburiyetleri 
tahmil ediliyor. Defter tutmaya mecbur da et
miyoruz. Halbuki kabul ettiğimiz kanun gayet 
basit bir sistem getirmiştir. Mükellef iki tane 
değer yapacak. Birini ekin ekeceği zaman, tar
lasına gidecek muhtara orada şu kadar dönüm 
şunu -ektim, diyecek, tkmeisi; mahsulünü sata
cak sene sonunda bir değerleme yapacak. Şu 
kadar liraya sattım. Bundan ibarettir vazifesi. 
'Bunu okur - yazar ise, köylünün kendisi, yok
sa köy kâtibine yaptırmak imkânı vardır. Bu 
kadar basit bir sisteme irca etmişizdir. Bina
enaleyh, defter tutma ve saire müşkülâtı da 
mevcut değildir. 

Veraset Vergisi mevzuunda izahat arz ettim. 

Vergi kaçakçılığını önlemek için getirdiği
miz tasarılar vardır. Bunlar huzurunuza gel
diği zaman mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşımız bir nokta üzerinde daha dur
muştur : Bütçe ile plân arasındaki organik 
münasebet. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe ile plân ara
sında iyi bir münasebet kurulmuştur. Bir defa 
geçen yılki bütçeyi plândan daha evvel yap
mıştık. Daha doğrusu beraber yapmıştık. Ta
mamen birbirine mutabıktı. Bu yıl da bilhas
sa bütçenin cari ve gelişme giderlerinde tama
men plânın teshil ettiği plâfonlar esas alınmış
tır. Ya on milyon yukardadır veya altındadır. 
Yatırım giderleri ise, plânın vizesiyle konmuş
tur. Devlet daireleri evvelâ plânlamaya gir
mişlerdir, orada hangi şeyler vize edilmişse 
bunun karşılığı bütçeye konmuştur. Ve ta
mamen mutabakat vardır. Yalnız bütçemizle 
plân arasında bir noktada ayrılık vardır, o da. 
Millî Müdafaanın yatırımlarıdır. Plânlama mü
tehassıslarımız Millî Müdafaa yatırımlarını il
mî mânada katma değer vücuda getirmedikle
ri için ve % 7 kalkınma hızında bir rolleri bu
lunmadığı için yatırım saymamışlardır. Bu se
beple yatırımlar arasında yer almamıştır. Plâ
nın rakamları arasında da bunlar yoktur. Hal
buki biz bütçeyi tanzim ettiğimiz zaman plân 
'bakımından plânlamanın ele aldığı tarifler ba
kımından yatırım olmamakla mahiyetleri ba
kımından yatırım sayılması gerektiğinden biz 
bunları ayrı bir pozisyon içinde mehafilinde 
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yine yatırım olarak bütçeye koyduk. Bunu 
yatırım olarak kabul etmezsek NATO v.s. me-
hafilindo bizim Millî Savunma Bütçemizin 
münakaşası bakımından da bâzı meseleler çı
kabilirdi. Bu sebeple plânla bizim bütçenin 
rakamları arasında bu noktada bir aykırılık 
mevruttur. Bu durum da arz ettiğim zaruret
ten doğmuştur. 

Millet Partisi Grupu adına konuşan sayın 
arkadaşımız bir noktaya ilişiyorlar. "Plânla 
program arasındaki, bütçe arasındaki müna
sebete. Plândaki rakamların B2 fiyatlarına 
göre, halbuki bütçenin ise 6°> fiyatlarına göre 
hesabedildiğini ifade ettiler. 

Muhterem a rkada,şlar, plânlama biliyorsu
nuz bugün bir Deflâtür tatbik etmiştir. Ya-. 
tırım maddelerindeki fiyat artışlarını hesabet-
miş. Ye yatırımları o nisbette arttırmıştır. Bu 
sebeple cari fiyatla fil sabit fiyatları arasın
da bir muvazene bu deflâtör ile temin edilmiş 
bulunuyor. Bu mahzur ortadan kalkmıştır. 

Yine arkadaşımız, bütçe rakamı program
dan % 4 fazla, dediler. ıBiraz evvel arz ettiğim 
gibi bu, Millî Savunmanın yatırımlarından 
doğmaktadır. 

Arkadaşımız mühim bir noktaya ilişiyor. Tür
kiye'nin kalkınmasına bilhassa kalkınma hamlele
rine. Bunun yüksek faize mal olduğunu ileri sü
rüyor. Muhterem arkadaşlar, doğrudur ve yerin
de bir görüş. Bern de iştirak ederim. Ancak biraz 
evvel arz ettim, memleketimizde yatırım maal
esef sermaye piyasası mevcut değildir. Ve birik
miş sermaye de yoktur. Bütün mesele, hattâ ban
kaları .tavzif etmeden bizim müteşebbislerimizin 
doğrudan doğruya sermaye piyasasından para 
bulmalarını temin etmek lâzımdır. Bunu temine 
çalışıyoruz. Sermaye piyasasının kurulabilmesi 
hukukî .şartların, yerine getirilmesi, emniyet te
sisi, bu sahada şart. Bunun yanıbaşmda başka 
tedbirlerin de alınması lâzım. Gelişme mevzuunu 
muhtelif memleketlerde tetkik edecek olursak, 
faraza İngiltere'de ilk zamanlarda büyük şirket
ler ve sınai müesseseleri müstemlekecilikten zen
gin olmuş kimseler kurmuşlardır. Bunlar şahsan 
büyük servet sahibi oldukları için bunların kur
dukları şirketlere müesseselere halk itibar et
miştir. Ve sermaye piyasasına getirecekleri hisse 
senetleri kolaylıkla satılmıştır. Fakat başka mem
leketlerde bugünkü şartlar muvacehesinde .böyle 
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olmamıştır.- Faraza. Almanya'da tıpkı bizde oldu
ğu gibi bankalar tavassut etmiştir. Hattâ bizim 
şikâyet ettiğimiz usulde kurmuşlardır, bunu. Ke
za, halktan topladıkları:meblâğı sanayie vermiş
lerdir, ortak olmuşlardır. Birçok yeni müessese
lerin kurul masını- bu. şekilde temin etmişler ve 
ondan,sonra bunlar zaman içerisinde sermaye pi
yasasına intikal etmiştir. Bizde de böyle olması 
zaruridir. . 

Lâalettayin insanların kuracağı şirketlere 
halkın itibar etm-esi ve onların sermaye piya
sasına sürecekleri hisse senetlerini satmalması 
pek mümkün değildir. Ben uzun müddet bu 
işlerde çalışmış bir insan olarak faraza böyle 
lalettayin insanın kurduğu şirkete itibar et
mem: Ama bunun a raksında îş (Bankasını, Sa
nayi Bankasını, Yapı Kredi Bankasını görür
sem rahatlıkla, emniyetle onun hisse seıredine 
sermaye yatırabilirim. Bu sebeple, bizde de 
sermaye piyasası kurmak için evvelâ yatırını 
bankaları kurmak lâzım. Kalkınma bankaları
nı. kurmak lâzım. Dunun peşindeyiz. Bunu ta
hakkuk •ettirmedikçe, sermaye piyasasını kur
mak kolay kolay mümkün olmıyacaktır. 

Garip şeyler oluyor. Geçenlerde bir mütehas
sıs gelmişti. Amerika'dan Ereğli Demir - Çelik 
Fabrika-sı getirtmişti. Beni ziyaret etti. Ser
maye piyasası Türkiye'de neye kurulamamış, tet
kik etmiş, şu neticeye varmış. Hisse senetleri bizde 
500 liralıkmış, ondan alınmış, ufak kupürler 
olursa, olurmuş. Dedidim ki, kendisine bu 500 
lira. 3 sene evvel oldu. Ondan evvel de sermâye 
piyasası yoktu. Demek ki, esas sebep bu değil
dir. Hakikaten yabancılar dahi kolaylıkla bu
nun illetini keşfedemiyorlar. Sizi, özür dile
rim, yoruyorum, fakat arkadaşlarımızı cevap
sız bırakmamak için mâruzâtta bulunuyorum. 
Fğer yorarsam Sayın Başkanım ihtar buyur
sunlar emrettiği noktada derhal keserim. Fa
kat birkaç esas noktayı ele alıp bitirmek istiyo
rum. Değerli arkadaşımız, Devlet teşkilâtı 
genişliyor, hizmet kalitesi azalıyor, randıman 
artmıyor, diyorlar. Bu görüşü Bütçe Komisyo
nunda da ileri sürmüşlerdir. Bunu da kesin 
olarak ifade etmek mümkün değildir. ..Bilâkis 
ben uzun zarm.u memuriyet hayatından ayrıl
mıştım. Şimdi tekrar Devlet dairelerine -dön
düm. Gördüğümden farklı, çok seviye farkı var-
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dır. Avrupa'dan yetişmiş v. s. elemanlar gel
miştir. Bilâkis fhizmetin kaliteleri bundan 15 
sene evveline nazaran kat kat üstündür. O 
sebeple bunu uıüeerredolarak iddia etmeye im
kân görmüyorum. Bu bir tetkik mevzuudur. 

Sayın Enver 'Kök arkadaşımızın mütalâa
sına geçiyorum. Vasıtalı vergiler üzerinde o 
da durmuş; bütçe açığı karşısında toprak re
formunu, tahakkuk ettirmenizi mümkün gör
müyorum, diyor. Bizim görüşümüze göre top
rak reformu ilk seneler için belki büyük bir 
meblâğa ihtiyaç göstermiyecek. Evvelâ Devle
tin elinde tevzi edilecek çok arazi var. Bun
ların ancak 2 - 3 senede tevzii bitirilebilir. 
Devlet elindeki arazi nihayet hu komisyonla
rın masraflarından ibarettir. Bu itibarla ilk 
senelerde büyük bir masrafı istilzam etmi-
yeceği kanaatindeyiz. 

Bütçe Komisyonundan şikâyet ettiler. Ora 
Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı lüzum görür
lerse cevap verirler. 

Arkadaşımız, planın tahakkuku için iç fi
nansmana ihtiyaç hâsıl oluyor. Bundan dolayı 
ha'kiki kazanç sahiplerine müracaat etmek lâ
zımdır, diyorlar. Bu doğrudur. Bu kanaate iş
tirak ediyoruz ve hiz de bu kanaatteyiz. Buna 
gayret edioyruz. Yalnız bu bir münakaşa mev
zuu olabilir. Buraya tasarı geldiği zaman gö
rüşürüz. Yine arkadaşımızın büyük ziraatte ver
gi konmasına ıbize müzahir olduklarından do
layı kendilerine şükranlarımı arz ederim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mevzuunda 
mütalaalarına daha evvel cevap arz etmiştim. 

Sayın Mermet Ali Demir, işlerin sıraya kon
masından şikâyet ediyor. Ve hanim komis
yondaki konuşmalarıma da iştirak ediyor. Kıs
men haklıdırlar. Yalnız plânlı devrede bu 
nevi haksızlıklar asgari hadde indirilmiştir. 
Faraza, okul tahsisatları, sulama tahsisatları 
ve saire iki yıldan heri imkân nishetinde ob
jektif ölçülere göre dağıtıyoruz. Bakanlar Ku
rulunda da geniş bir münakaşa mevzuu oldu. 
Buna rağmen ufak tefek hatalar olabilir. îlgili 
arkadaşlar kendi bütçeleri sırasında buna ait 
bilgi vereceklerdir, kendilerine notu verece
ğim. 

Sayın Alpaslan arkadaşım, Karayollarına 
koyduğumuz tahsisattan şikâyetçidirler. Muh-
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terem arkadaşlar, Karayollarına bilâkis kapa
sitesinin icabettirdiği miktarda tahsisat koymuş 
bulunuyoruz. Ayrıca geçen gün Amerika ile 
bir anlaşma yaptık; 18 milyon dolarlık yeni 
maikina vermekteyiz, bu 200 milyon liralık 
bir tahsisat ilâvesi demektir. Bu dahi Karayol
larının imkânlarını genişletecektir. 

Selâmi Üren arkalaşımızın mütalâalarının 
bir kısmına diğer arkadaşlarımın sorularına ce
vap verirken cevap arz ettim. Yalnız bir müta
lâası var, İktisadi Devlet Teeşkküllcrini halka 
devredecek misiniz diyor. Bizim görüşümüzü so
ruyor. 

Muhterem arkadaşlar, bunların bir kısmı te
mel 'Sanayi halindedir. Bunları hiç şüphesiz dev
retmek mümkün değildir. Faraza çelik sana
yiini hiçbir zaman devretmek düşünülemez. 
Ama buna mukabil vatandaşların kolaylıkla, 
işletebileceği, ekonomide başka sanayi ile alâ
kalı olmıyan, ufak şeyleri zamanla devretmek 
imkânı vardır. Ama Hükümet bu meseleyi bir 
program haline getirmemiştir. Yalnız şunu 
arz edeyim : Devretmeye kalksak dahi mem
lekette bunları satınalacak birikmiş bir sermaye 
yoktur. Bunun bir misali Ereğli Demir ve 
Çeliktir. Freğli Demir Çelik büyük bir tesistir, 
rantabl bir tesistir. Fakat hisse senetlerinde 
kâr" garantisi vardır. Yüzde altı. Fakat plase 
edemiyor. Satamadı. 50 milyonluk hisse senet
lerinin 5 milyonluğunu, 10 milyonluğunu sattı. 
(ierisini satamadı. Bunu biz de bütçeye koyup 
karşılığını ödüyoruz. Bununla ben şahsan ilgi
leniyorum. Satamıyorlar. Halk almıyor. Şu 
halde kolay değil. Fabrikaları piyasaya çıkar
mak memlekette sermaye azlığı sebebiyle bun
ları satılığa çıkarsak dahi halka intikal ettir
mek zannedildiği gibi kolay ve mümkün değil
dir, faydalı da değildir. Daha çok yenisini yap
tırmaya teşvik etmelidir. Onun elindeki para
yı mevcuda tahsis etmek yerine. Yalnız Devlet 
bunu ona verip, o parayla yenisini yapacaksa, 
bunu anlarım. Aksi takdirde hususi teşebbü
sün yatırıma ayıracağı kaynağı Devlete trans
fer etmek mânasına gelir ki yatırım politikası 
bakımından bu doğru ve yerinde olmaz. 

Sayın Eyidoğaıı'm mütalâalarına geliyo
rum. 

Görüşlerinin bir kısınma iştirak -ederim. 
Bir kısmında arkadaşlara cevap arz ederken 

89 ~~ 



C. Senatosu B : 34 1.2.1964 O : 3 
arz ettim. Meselâ vergi reformu, arazi vergisi 
hususundaki görüşlerinde ümit ederim ki iza
hatımı dinledikten sonra bu görüşlerinde bir 
miktar değişiklik olmuştur. 

Fnfilâsyonu önlemek için müracaat edile
cek tedbirler bunlar üzerinde ayrıca izahat 
verip daha fazla vaktinizi almıyayım. Bunlar 
daha evvel arz ettiğimiz mevzulardır. 

Haısânoğlan evleri hakikaten iç. acısı bir 
meseledir. Bir kanun getiriyoruz. Bunların be
dellerini düşürmek için. Bunların bedellerini 
düşürmeden köylüye satmaya imkân yoktur. 
Bedellerini düşürmek bir kanunla yetki almaya 
bağlıdır. 

Sayın Alâeddin Çetin Beyefendinin güzel 
sözlerine candan katılıyorum. Kendilerine te
şekkür ederim. Mütalaalarına iştirak etmediğim. 
noktalar da olmuştur. Daha. evvel arz ettiğim 
cevaplarda buna temas eden noktalar vardır. 
Ama buna rağmen hakikaten tavsiye ellikleri 
hususların önemle göz önünde bulundurulması 
lâzınıgelir. Elele vermemiz daima mümkündür, 
lüzumlu ve faydalıdır. Arzettiğim gibi, bu çatı 
altında bulunan Cumhuriyetçi partilerin prog
ramları itibariyle birbirinden ayrıldıkları nok
talar o kadar belirsizdir ki, bunları icabında, 
büyük bir fedakârlık yapmadan bir program 
altında toplamak dahi mümkün olur. Ayrılık
ların, Ibir kısmı belki hissi sebeplerdir. Bir kın
ını da tatbikat meselesidir. Zaten program ile 
latbikat arasında, tam bir mutabakat görmeye 
imkân yoktur. Biz öyle partiler gördük ki, li
beralizmin bayraktarlığımı yapmışlar, fakat, 
zaruret halinde, iktidara geçtikleri zaman en 
ufak perakendeci ticarete bir devletçi parti
den daha çok müdahaleci olmak meçini riyetin-
>de, kalmışlardır. Arkadaşımız Hükümetin serma
ye terakümüne imkân vermediğinden bahsediyor, 
Fğer İni mı yeni getirdiğimiz vergilere bağlı
yorsa bunda haklı değillerdir, tamamen. İzaha
tımın başında arz ettim. Bilhassa gelir vergisin
de aldığımız tedbirler ve tertipler bilâkis ser
maye teraküm'ünü teşvik eden tedbirler ve ter
tiplerdir ve bu defa getirdiğimiz tasarıda da 
ona hiç dokunmadık, ama, faraza vergi ziyamı, 
'vergi kaçakçılığını önlemek istiyorsak bir ada
mın vergi kaçırmaik suretiyle sermaye terakümü 
yapmasını hiç kimse tecviz etmez; evvelâ Dev
letin hakkını vermelidir ki, ondan sonra ken

dine kalanla sermaye terakümü yapsın. Biz ken
disini eğer lüzumundan fazla ağır Ibir teklif 
altına alıyorsak doğrudur. Ama başkalarının ver
mekte olduğu vergi kadar vergi vermesini sağ
lamak için tedbir getiriyorsak, bunu sermaye 
terakümünü önleyici bir 'tedbir olarak müta
lâa, etmek şüphesiz doğru olmaz. 

»Sayın arkadaşımızın döviz kaçakçılığı mev
zuunda ileri sürdüğü mütalâalara iştirak edi
yorum. Yalnız arkadaşlarını, bunun katı ve ke
sin bir ilâcı yoktur, idam cezası dahi koysanız 
bu kaçakçılığı önliyemezsiniz. Bunun katı ve 
kesin ilâcı paramızın değerini kuvveti endi rmek-
fcedir. Paramızın değeri zayıf olursa ve para de
ğerleri arasında marj olursa bu daima olacaktır. 
Bunu önlemeye, takip ile bunu önlemeye belki 
bir nisbet dâhilinde tahdit ile önlemeye imkân 
vawl.iT. Fakat kesin olarak önlemeye imkân 
yoktur. Bir tarihle fiyat tesbiti suretiyle ihra
catta bu önlenmeye çalışılmıştı. Fakat görüldü 
ki, hiçbir faydası yoktur. Bilâkis ihracaatı kös
teklemektedir. Biz geçen yıldan beri, yeni dış 
ticaret rejimlerinde fiyat, tesbiti rejimine, bir 
iki madde hariç, sosyal sebeplerle, taınanıiyle 
son verdik. Meselâ bir iki tanesini yaptık. Hay
van ihracatında fiyat teshilini 'kaldırdık. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvan ilıracaatın
da, fiyat, teshili birkaç büyük ilıraeaatçınm fi
yat teshiline hâkim olması yüzünden inhisar al
lına, girmişti. Bu yüzden birkaç ihracatçı ih
racat, yapıyor. Türkiye'nin geri kalan hayvan
ları Suriye hudutlarında, kaçak olarak Suriye'-
ye geçiyordu, döviz kayboluyordu, (reçen gün 
serbest bıraktık. Bana -dediler ki, döviz kaçar. 
Ne kadar kaçar dedim. Yüzde 50 si kaçar dedi
ler. Yüzde 50 si bana kalır dedim. Durum bu
dur, bunun çaresini böyle bulduk, iktisadi ted
birlerle bulduk, ("eza. tedbirleri maalesef yeterli 
olmamaktadır. 

Sayın arkadaşım, son olarak bir ehemmiyet
li noktaya temas etti. «Rejimin selâmeti için 
Hükümetten istediğimiz evvelâ kendisinin sa
mimi olması ve ondan sonra diğer partilerden 
anlayış beklemesidir.» buna katılmamaya imkân 
yoktur ama, Hükümet olarak biz açık kalbi i oldu
ğumuzu sunuyoruız. Bugüne kadar gayrisamimî 
bir hareketimizi henüz tesbit etmediğinizi ümit 
ederim. Bundan sonra da bizden böyle bir ha
reket sâdır olmaz. Hükümet olarak bütün par-
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tilerden ve Sayın Senatonun müstakil üyelerin
den müzaheret gördük. Bundan sonra da mü-
zaharetinizi ve yardımlarınızı beklemekteyiz. 

Sizi uzun izahatımla yordum, özür dilerim. 
Saygılarımla. (Alkışlar) 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Bakan arsa vergilerinin yükseleceğinden bahis 
buyurdular. Arsa vergisinin yükselmesilnden, 
bina inşaatı hızlanacaktır. Bina inşaatı hızla
nınca, döner sermaye bloke edilmiş halde kala
cak ve bugünün ıstırabı da bence asla yatırım 
yapılması için çekilmesi mümkün olmıyacaktır. 
Bunu Sayın Maliye Bakanı vergi yönünden 
mütalâa ediyor. Fakat millî ekonomi yününden 
netice ne olacaktır? Bilinci sorum bıı. 

MALIYE İMKANI FERİ I') MELEN' (De
vamla) - Arsa -vergilerine aii bir teklifle huzu
runuza gelmiş bulunuyoruz. Fakat bir gelir 
kaynağı saydığımız için değil, tamamen ekono
mik sebeplerle bunu getirdik. Beş Yıllık Kal
kınma. Plânını tetkik buyurursanız orada buna 
ait geniş bilgiler vardır. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında-sermayenin arsalarda, takılı kalmama
sını sağlamak, sermayeyi başka sahalara aktar
ın alt bir, çünkü vergilendirmezseniz uzun zaman 
bir mükellefiyet olmadan sermaye orda kalınca 
arsaların fiyatları yükseliyor, ve bina yapmaya 
mecbur olanlar uzaklardan arsa almaya mecbur 
oluyorlar ve bu yüzden de şehirler de sebepsiz 
ve haksız olarak büyüyor; bunlara imkân ver
mek bakımından. 

Ve biır sebep de, arsa, fiyatları, arsa sahibi
nin emeği neticesi olmıyarak Devletin, belediye
lerin yaptıkları masraflar sayesinde değer ikti-
sabettiğinden bu değerle haklı bir sebebe daya
nılarak hisse almak bakımından vergilendirilme
sini plân istemiştir. Ve o gelen teklif plânın bu 
ilkesini gerçekleştirmek üzere getirilmiştir. 

FİKRET. TURHANGİL (Aydın) — İkinci 
sorum, gaza zam hakkındadır. Sayın Maliye Ba
kanı Türkiye'de bulunmakta olan gaz sobası 
adedi hakkında bir malûmata sahip midin-? Ve 
Türkiye'de 40 bin köy, 1059 kasaba,, belediye 
kasabası olduğuna göre, Türkiye'de mesken ola
rak kaç bin evde elektrik, kaç bin evde gaz lâm
bası kullanılmaktadır? Bu gazın daha ziyade 
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gaz sobalarında kullanıldığı kanaatini taşımak
tayım. Bu gaz sobası istihlâkiyle köylerde ve 
kasabalarda lâmba ile gününü geçiren insanla
rın istihlâk ettiği gazın miktarını tetkik buyur
muşlar mı? o0 milyon kişinin kaçı gaz sobası 
kullanmakta, Türk köylüsü henüz elektriğe ka
vuşmadığına göre, gaz sobası kullanan kişiler
den İm husustaki vergi ile ne miktar tahsil edi
leceğini ifade edebilirler mi? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Buna ait istatistiki malûmat bu anda 
yanımda değildir. Komisyondaki arkadaşlarım 
bunu bertafsil arz edeceklerdir. Yalnız tetkik
ler mevcuttur. Birçok kumpanyaların ve mü
esseselerin yaptırdıkları tetkiklere göre köyler
de ışıklanma masrafı olarak kullanılan gaz, 30 
bin ilâ 40 bin civarındadır. Tabiî bu bir tahmin
dir. Şüphesiz ki, bu şeye dayanmaz. Ve bunları 
tâyin eden başka unsurlar da vardır. Faraza, 
gaz birkaç büyük şehirde çok miktarda istihlak 
ediliyor; İstanbul v. s. gibi büyük kısmı itiba
riyle. Buradan çıkardığımız netice, bunun ışık
lanma vasıtası olarak' kullanılan miktarı zanne
dildiği kadar büyük bir nisbeti ifade etmemek
tedir. Bunun hakkında daha geniş bir malûmat 
arz edeyim; komisyonlarda, arkadaşlarımız arz 
edecekler, bendeniz de arz ederim. 

Bir şeyi daha ilâve edeyim; ben sobayı lüks 
saymıyorum, sadece teşvik edilmemelidir, diyo
rum. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Yani bu 
yola gid ilmesin i tasvibetm iyorsunuz? 

MALİYE BAKANİ FERÎD MELEN (De
vamla) — Teşvik etmiyelim dedim. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Reform 
kelimesini Sayın Bakanımız plân mevzuunda bir
çok defalar ifade etti. Acaba bu reform sarih 
malî bir reformdan mı doğmaktadır, yoksa bir 
bütçeyi para bakımından ikmal etmeye mi ma
tuftur? 

MALİYE BAKANI FER ID MELEN (De
vamla) —• Bütçeyi takdim ederken yaptığım ko
nuşmamda reformumuzun hedeflerini saydım. 
Vergilerimizin verimini artırmak, vergilerimi
zin durumunu âdil hale getirmek, dağılışını da
ha âdil hale getiirmek, vergi tatbikatını kolay
laştırmak ve vergilerimizin ekonomimize hizmet 
eder hale getirerek ekonomimizin inkişafını teş
vik etmesini sağlamak üzere birkaç hedef ola-
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rak zikretmiştim. Reformumuzun hedefleri bun
lardır. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Ferid Bey Maliye Bakanı olarak dış açığı ifade 
ederken 280 milyondan bahsettiler. Ve bunu bi-
1 âhara dolar olarak ifade ettiler. Acaba, bunun 
dolar olarak ifadesi bir- tâbir midir bu gerek
çe midir. Yoksa bunun Türkiye Senatosunda 
Türk lirası olarak ifadesi gerekmez mi idi? 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Bu mevzuda arkadaşımızın hassas ol
masında hakları vardır. Ben de bir zaman, aynı 
şekilde bu mevzuda konuşulduğu zaman aynı has
sasiyeti göstermiştim. Fakat sadece biz değil, baş
ka memleketlerde dış ticarette doları kullandık
ları için biz de böyle ifade ediyoruz. Sonra 
böyle bir ifade tarzı mukayeseye de imkân ver
mektedir. Çünkü Türk parası ile ifade ederse
niz hazan yanlışlıklar da olabilir. Zira bir de
valüasyon olmuştur. Halbuki doların değeri 
değişmemiştir. Bu şekilde ifade de bundan 
sonra bit zaruret vardır. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Teşek
kür ederim. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Yurt dı
şındaki Türk işçilerinden senede ne kadar dö
viz memleketimize geliyor? 

İkincisi : Türk işçisinin verdiği dövizin 
memlekete daha üstün bir kurla getirilmesi 
düşünülüyor mu? 

MALİYE BAKANI FERİT) MELEN (De
vamla) — Efendim, bu husus hakikaten bizde 
bir iç yarası haline gelmiştir. Dışarıya birçok 
işçi gönderiyoruz, fakat bunların paralarını 
henüz memlekete getiremiyoruz. Sebebi şudur: 

Bir para fonu teşkilâtı vardır; bunun da 
bir tek kuru vardır. Bunlara çift kur tatbik 
edemiyoruz. Çift kur tatbik ettiğimiz takdirde 
Para Fonu ile yaptığımız anlaşmalara aykırı 
bir şekilde hareket etmiş oluruz. Ve bu hal 
Para Fonu Teşkilâtından çıkmamızı dahi müs-
telzim olabilir. Bundan doğacak zararları tak
dir edersiniz. Bu hususta daha başka çarelere 
de başvurduksa da yine Para Fonunun itirazı 
ile karşılaştık. Şimdi bir tek yolu tecrübe edi
yoruz. Bu maksatla bir fon tesis etmek üze
re bir kanun tasarısı takdim ettik. Orada bu 
işe 25 bin liralık kredi vereceğiz. Tahmin ede
rim bu parayla tatbiki imkân dahiline gire
cektir. Bu mevzuda başka yollar da aramak-
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tayız. Bunların traktör getirmelerine ve bu
nun gerekli âletlerini getirmelerine imkân ve
receğiz. 

Bir mesele daha var. O da otomobil getiril
mesi işidir. Otomobil getirilmesinde bir şey 
yoktur. Memleketimizin senede otomobile ih
tiyacı vardır. Buna döviz tahsis etmiyoruz. Be
delsiz ithalât yolu ile getiriyoruz. Bunu kaldı
rırsak birdenbire otomobil fi ati arı yükselir. 
Kaçakçılığa sebep olur. Bu sebeple otomobile 
tereihan traktör getirmek doğru değildir. An
cak bundan başka traktör getirilmesini teşvik 
edecek tedbirler aldık. Bu hususta çalışmalara 
başlanmıştır. Diğer taraftan banka yolu ile 
doğrudan doğruya para gönderilmesi de başla
mıştır. Bunun da esas ilâcı ve çaresi, resmî 
kurla, öteki kur arasındaki farkın yavaş ya
vaş azalmasıdır. Bu istikamette de çalışmaları
mız vardır. 

NİHAT PASİNLİ (Erzurum) — Efendim, 
acaba yurda ithal edilen otomobillerin, yaş du
rumlarımın tesbiti işi üzerinde duruluyor mu? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) —- Efendim, bunda tatbik edilen bâzı 
hususlar var; ve zaten eski arabalar yurda gir
miyor. Ama, bu miktarlar çoğaldıkça bunda 
bir azaltma yapılabilir. 

NİHAT PASİNLt (Erzurum) — Teşekkür 
ederim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -
Sayın Başkan, ben de kendilerinden bir sual 
sormak istiyorum. 

Sayın Vekil biraz evvel vergi reformlarının 
adaletinden bahsederlerken, bir hususa çok 
dikkat ettim temas etmediler. Sorum şu: 

Vergi reformu içerisinde bana göre düşün
meleri lâzımgelen asgari indirim meselesidir. 
Kendileri hakikaten gelir vergisi mükellefleri
ne tatbik edilen asgari geçim indirimi mevzu
unu az evvel işaret ettikleri gibi âdil görüyor
lar mı? Âdil görmüyorlarsa ve maslahata da 
uygun değilse, bunu düzeltmeyi düşünüyorlar 
mı? Ve bu yüzden gayrı ahlâki bir vaziyetin 
vergi mükellefleri tarafından meydana getiril
mesine kanun müsaade eder mi? Geçim indiri
mini bugünkü duruma göre uygun buluyorlar 
mı? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) —• Efendim, evvelâ asgari geçim indi
riminden anladığımız miktarı göstermek lâ-
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zımdır. Çünkü, hu mevzuatta çeşitli anlayış-
]ar var. Umumiyetle benimsenen şudur: Her
kes diyor ki, benim geçineceğim kadar para
dan vergi alınmasın. Fakat bâzı kimseler yüz-
bin lira ile geçiniyor, bir işçi de 5 bin lira ile 
geçiniyor. Bu mânada anlarsak evvelâ kaçyüz-
bin liraya muafiyet tanınacak. Bu takdirde 
yüzbin liraya kadar vergi almadığımız için iş
çiden vergi alamıyacağız. Dünyanın hiç bir ye
rinde böyle bir anlayış olamaz. Asgari geçim 
indirimi daima vergide • eşitlik temini için en 
zayıf vaziyette olan mükelleften alınarak tes-
bit edilir. Kimden? Kalifiye olmıyan işçiden.. 
Bunun da fizikimin ayakta durabilmesi için 
bir asgari miktar tesbit edilir. Ve aynı ölçüde 
herkese tandır. Aksi halde arz ediyorum, bir 
adaletsizlik olur. Bizde bu mânada dahi asgari 
geçim indirimi miktarı azdır. Kabul ederim 
gelir vergisi ile 1964 yılında tatbik edilmek 
üzere bir miktar yükseltilmişti. 1965 yılma ka
dar, 1963 yılından tatbik edilmek üzere Fa
kat biz vergi sistemimizi henüz tam manasıyla 
geliştiremediğimiz için maalesef vergilerimizi 
daha çok hizmet erbabından alıyoruz. Ve Ilım
lar mahrııtun kaidesini teşkil ediyor. Asgari 
geçim indirimi faraza bugün 1 500 lira diye
lim ve bu miktarı 500 lira artırırsak 2 bin 
liraya çıkıyor. O zaman bütçede iki yüz milyon 
liralık bir fedakârlık yapalım. Üç bine çıkarır
sak, 500 milyon liralık bir fedakârlık yapmak 
lâzımdır. Biz, İm itibarla 1963 te Millî Birliğin 
kabul ettiği haddi sadece işçilere tatbik ede
bildik. Gelirde 90 milyon liralık gibi bir düş
meye sebep oldu, imkân olduğu zaman geniş
letmek lâzımdır, o kanaatteyim. 

Fakat arz ettiğim imkânsızlıklar sebebiyle 
bir hamlede yaparsak zaten iki milyar gelir 
vergisinin bir milyar 200 milyonunu hizmet er
babı 800 milyonu diğer mükellefler veriyor. 
Hizmet erbabına tatbik etmeyip ötekilere tat
bik edersek o vakitte adaletsizlik olur. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben
deniz şu noktaları öğrenmek istiyorum. Resmî 
kur üzerinden alman krediye ümit bağladığımız 
bir çalışma sahasının, turistlere ayrı bir kredi 
tatbiki daha düşük olarak uygulanması imkânı 
yok mudur? İkincisi bıiigün Türkiye'nin dışarı
da işçi olarak memleketimizi terk etmiş bulu
nan aşağı yukarı 30 000.işçi vardır. Bu ileriki 
senelerde daha da artacaktır zannederim. Bu 
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miktar 50 000 veya 100 000 e yaklaşacaktır. Dı
şarı giden işçilerden her hangi bir şekilde bir 
vergi almıyor mu? Böyle bir gelir alınması için 
bir vergi düşünülüyor mu? 

MALİYE BAKANI FERİT MELEN (De
vamla) — Turistlere ayrı bir kur tatbiki biraz 
evvel arz ettiğim sebeple ıiııümkün değildir. Çün
kü paramız, para fonunca tescil edilen paralar 
gibi tekdir, çift kur mevzuubahis değildir. Yal
nız turistleri serbest bıraktık, Türkiye'de para 
'bozdurmaları için. Bu ayrı bir kur tatbikine bir 
başka yönden imkân vermektedir. Serbest bı
raktık getiriyor, bakkalda, pazarda, otelde pa
ralarını bozduruyorlar. Ama bu, serbest piya
saya. intikal ediyor, bu döviz diyeceksiniz. Bu 
dövizlerin diğer bir faydası var. Bu şekilde mem
lekete girmiş para sayıyoruz. 

İşçi meselesine gelince; arz ettiğim gibi bun
ların kazançlarını, dövizlerini memlekete getir
mek için ayrı bir yol arıyoruz. Hakikaten muh-
tacolduğuıımz bir dövizdir. înşaallah bir yol 
buluruz. Yâni bu anda ifade ettiğim tedbirler
den 'başka bir tedbir henüz bulmuş değiliz. Te
şekkür ederim, tekrar hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
Sayın Baki Güzey, grupıı adına; söz istemiştir, 
buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPII ADINA BA
Kİ GÜZEY (ıBursa) — /Muhterem arkadaşla
rım, vakit çok geçti, âzami on dakikanızı almak 
suretiyle bâzı 'hususları bilhassa ispat etmek is
tediğim için Maliye Vekiline aydınlatmak isti
yorum. 

Millî gelirin faraziye olduğu meselesine 1a-
ılmışlar. 

Ben bu noktaya şu münasebetle takıldım. 
Kendileri de ifade ettiler, biz konsorsiyuma git
tiğimiz zaman evvelâ kendi kaynaklarımızı ele 
almalıyız diyorlar, bir de vergi yükünün tesbiti 
bakımından ele 'almıştık ve demiştim ki, millî 
gelirin teshilinde bâzı hatalar mevcuttur ve bu 
hatalar hakikaten bizim yardım almamıza dahi 
tesir edebilecek hatalardır. Kendileri ispat et
memi istediler. Şimdi ispat ediyorum. 

1962 senesinde bu Mecliste gürültüler oldu, 
yalnız bu Mecliste değil öteki Mecliste de gürül
tüler oldu, aç kalmak tehlikesi oldu, heyetler vi
lâyetleri gezdi, Şark'a gitti, Orta-Anadolu'ya git-
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ti 've 15 günlükten fazla yiyeceğimiz kalmadığı 
beyan edildi. Ve hakikaten Amerika ile müna
sebetler tesis edildi ve yemeklik buğdayımızı da 
oradan getirdik. '1961 senesinde de böyle bir 
mesele mevzuııbahis değildir. ıŞimdi bakınız ista
tistik ne diyor; 'buğday istatistiklerini gerekçe
nin '5>1 nci sayfasında. Lütfen tetkik etsinler, 
7 milyon tondur, 1961 senesinde. 1962 senesin
de 8 -150 bin tondur. Yâni 1,5 milyon ton buğ
day artışı istihsali vardır. Arıpa istihsali 2 948 
bin tondur. 1962 senesinde 3 500 bin tondur. 
Yani rakamları şöyle ele alacak olursak, diğer
lerinde de var. 1961 senesinin hesaplarına c/o 5 
suretiyle ilâve eder zam yaparsak, hakikaten 
İni rakamlar tamamdır. llşte ben bu noktada 
millî gelirin esasını bu rakamlar teşkil edeceği
ne göre millî gelirde ıhakikaten, bu istatistikler 
böyle yapıldığına göre, vergi yükünde ve dış 
memleketlere yardım için gittiğimiz de bâzı sı
kıntılara mâruz kaldığımızı, binaenaleyh bu is
tatistik rakamlarının hakikaten ıslâh edilmesi 
lâzmıgcldiğim söylemek istedim. Mamafih hata 
ettiğimi anladım, özür dilerim bir daha söyle-
miyelim, göstermi.yelim, size, böyle şeyleri. 

Vatandaşın istihlâkini kısmak meselesini öm
rümde ilk defa duyd'uııı, dediler. Sonra da in
giltere'den bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, misal vereyim, Top
rak Mahsulleri Ofisinin Konya Ma 1-50 milyon 
liralık bir para dağıttığını ve köylünün ne al
tın, aldığını, manifatura eşyası üzerinde haki
katen alış verişi olmadığını ve o civardaki tica
ret hayatımın durduğunu, senetlerinin protesto 
edildiğini Merkez Bankasından tetkik etmek 
mümkündür. Binaenaleyh 'benim dayandığım 
noktada budur. 

'Ticaret hayatında durgun hıktan bahseder
ler, umumiyetle bir arada hususi surette konu
şursanız o zaman 'hakikati söylerler. Fakat Ti
caret Odalarımın bu mevzuda Odalar Birliğine 
intikal ettirdikleri durgunluk meselesini ve pi
yasanın durgunluğu meselesin?1 tetkik edecek 
olurlarsa, âmme hizmeti gören bu nıüesseseicrede 
hiç, olmazsa biraz itibar etmek lâzımgeldiği haki
kati ortaya çıkar. Malzeme kredisi almıyoruz de
diler ve hakikaten doğru. Ve ben demiştim ki; 
kararnameden bahsederek, malzeme alınmasını 
kabul etmiyor ve bu malzeme almaşımda umum 
ıneyanımda 'bahsettim. Ve dedim ki; faiz nisbeti 
düşük olursa, Hükümet faiz nisbetini yükselti 
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yor. Hükümet birtakım meseleler de aidolduğu 
bakanlığı Maliye Bakanlığını, Plânlamayı, Baş
bakanlığı, Heyetiıvekile kararı almıyor. Bence 
bu kadar uzun formaliteye yabancı sermaye 
gelir mi dedim. Demekki gelecekmiş ve ümit edi
niz ki inşaallah gelir. Ben bu kadar formalite 
içinde 'bilhassa yabancı sermayenin memlekete 
gelmekte zorluk çektiğini ve bu kararnamenin 
hakikaten yabancı sermaye gitmesine engel ol
duğu noktasından ele aldım. Yoksa, hakikaten 
kendilerininde söylediği gibi yüksek faiz alma
sın, tüccarda düşük faizli alsın diye bir tedbir 
alınmışsa yerindedir. Fakat öyle olunca düşük fa-, 
izlerin fonlara yatırılması meselesi nıevzuubahs-
ol.ma.masi lâzımgelir, Maliyi1 Vekilinin söylediği 
gibi. Köylere kadar kazanç, bina vergisini teşmil 
etmedik, bilâkis köylerden bina vergisini kaldır
dık diyorlar. Ve hakikaten iradı gayrisâl'isi 
1 502 lira olan binalara vergi konduğuna göre, 
Maliye Vekilinin beyanı ile belki olabilir, eğer 
hakikaten gazetelere yanlış beyanlarda bul lin
in uşlarsa veyahut da gazeteler yanlış yazmıs
larsa, beyanları yanlış o'lmıışsa, özür dilerim. 

1 500 lira gayrisal'i irattan vergi almacaksa 
ki, zabıtlara geçmiştir, hakikaten köylerde 
1 500 lira gayrisafi irattı geçen birçok binalar 
bulunabilir ve şimdiye kadar alınmıyan vergi 
lere, tekrar vergi konmuş olur. 

Para hacminin artması, millî gelir nisbeti fi
de olmuştur, dediler. Halbuki toptan eşya fiyat
larına perakende geçim indekslerine bakacak 
olursak hakikaten geçim indekslerinde vatandaş 
olarak hayal pahalılığının mevcudolduğunu ve 
enflâsyona doğru bir gidişin hakikaten mevcu
dolduğunu görürüz. Ve kendileri ile bu hususta 
tekrar bağdaşaıuıyaeağız. Para arzının düşmesi 
mucibi memnuniyettir dediler. Ben o kanaatte 
değilim. Hakikaten para arzı, bir yatırıma, bir 
ticari işe nakledilmişse, doğrudur, ama ben ora
da ded'imki konuşurken, bunun hakikaten nere 
ye aktığının tesbit edilmesi lâzımdır, bunu tes-
bit edebildiğimiz gün bu meselenin anahtarını 
bulmuş oluruz «lemistim. Biz o kanaatteyiz ki, 
tüccarın büyük yatırımlara girmediği, Plânla
ma Dairesine ve Maliye Vekâletine yapılan mü
racaatlar 'varsa, onun tesbit i (mümkündür. Fa
kat böyle bir şeyden bahsetmediklerine göre, ha
kikaten bunun tesbiti lâzımdır. Bunun üzerin
de tekrar ciddiyetle duruyorum. Para arzının 
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düşmesinin sebeplerini aramak lâzımdır. Eğer 
dedikleri gibi, hakikaten işe ve yatırıma akmış-
sa o zaman kendilerine iştirak ederim, aksi tak
dirde iştirak etmiyorum. Benim de arzum zaten 
bunun testbiti idi. Dış borçlarımız o kadar değil 
dediler. Biz dış borçlarımızı yine gerekçeden 
aldık. Biz kollektivist düşünceli şahıslar yeral-
maktadır diye, ifadede bulunmadık. Söz sahibi 
olmaya çalışmalarından endişelerimiz vardır de
dim. iBu endişemizle Hükümeti uyarmaya çalış
tık. Bir suiniyetimiz yok. 'Eğer isterlerse bâzı 
isimleri verebilirim. Hakikaten komünistlikten 
mahkûm olmuş zevatın, bugün bundan çok ya
kın zaman, evvel bâzı memuriyete tâyin edil
diklerini kendisine hususi olarak «oyluyorum. 
Çünkü, 'burada müdafaa edilmek imkânına sa-
hi'bolmıyan insanlar hakkında söz söylemeyi 
zait telâkki ediyorum. 

Bir de dedilerki, bu plân fikri benimsenin
ce, % 7 kalkınma hızını da kabul etmeleri lâ
zımdır. 'Biz bütün konuşmalarımızda hakikaten 
plânın yetersiz olduğuna işaret ettik ve biz 
% 7 de kalkınma İminin temin edilmediğine 
kaaniyiz, bunun temin edilmesini istiyoruz, te
minat veriyorlarsa, bizim İçin kâfidir. 

Vergi yükü meselesine de temas ettiler. Ve 
yine millî gelir nisbeti ve % 17 vergi yükü 
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üzerinde durdular. Fakat millî gelirden ferde 
isabet eden miktar üzerinde katiyen durmadılar. 
Bizim noktai nazarımız ferde düşen nisbetlerin-
de millî gelir vergi yükü üzerinde tesir olduğu 
noktasında idi. Bilhassa buna hiç temas etmeden 
geçtiler. Herhalde bizim iddialarımızı cerhetme-
yi çalışmakla beraber bu noktada bizimle 'birle
şeceklerini tekrar zannediyorum. Yalnız üzüldü
ğüm bir nokta var, bir suiniyetten bahis etme
seler bile, bir hüsnüniyet eseri görmediklerini 
.söylediler. Şunu açıkça söylemek lâzımki; dost 
acı söyler, biz Hükümeti birçok noktalardan 
uyarmaya çalışıyoruz. Eğer biz hakikaten Hü
kümeti uyarmaya çalışmasak Hükümet ne kadar 
vergi alırsa alsın, sesimizi çıkarmazsak o zaman 
siz halkla karşı karşıya kalırsınız. Biz uyandır
dığımız ve uyarmaya çalıştığımız ve buna nis-
beten muvaffak olabildiğimiz takdirde hiç ol
mazsa birbirimize yaklaşmış oluruz, hürmetlerim
le. (ıSağdan alkışlar) 

BAŞlKAN — Sayın Fehmi Baysoy... Yok... 
Sayın Âmil Artus... Yok. Bütçe kanunu tasarı
sının tümü üzerindeki görüşmeler 'bitmiştir. Ya
rın 2 Şubat 1964 Pazar /günü saat 10,30 da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23,45 
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5. — DÜZELTIŞLER 

Bütçe kanun tasarısına ait ve tutanağın sonuna bağlı (S. Sayısı: 336) basmayazıda 
aşağıdaki düzeltişler yapılmıştır 

Süitüıı Satır Yanlış Doğru 

4 
4 
1 
4 
1 

4 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

2 
4 
1 

6 
13 
19 
21 
22 

20 
15 
18 
20 

2 
20 
10 
1 

18 

20 
27 

9 
12 
13 
— 
12 
13 
15 
16 
19 
19 
17 
18 
25 
30 
31 
21 
22 
8 

11 

750 000 
975 001 
Birlik 
200 000 

•!: 878 102 
4 878 102 
57 845 670 
Ona rinalar 
Sal inal ma 

—. 
Küçük onar 
Kıra 
lâboratuvarl 
esaslı 
sat mal ma 
Yatırım 
Onarım 

*; 

mil ar 

arının 

sat i nal mıı. vo esas 
onarımı 
f stat istik (r. 
satmalına 
onarım 
Merkez kira 
Vilâyetler k 

M. 

bedeli 
ira bedeli 

(İKNEL TOPLAM 
Kira 
salı nal mak 
onarımı 
10 
20 
30 
Makina teçhizat 
satmalına 
564 000 
Kıııvd vetleri 'vj£ 

400 000 
625 001 
Birlik, 
150 000 
22 Parlaıııentolararası Turizm 

Birliği Türk (Trupunun Birlik, 
Konferans ve Komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 
50 000 

4 528 102 
4 528 102 

57 495 670 
Onarımlar 
alımları 
130 000 
Onarımlar 
Kira bedeli 
lâboral livarlarının 
yapımı ve esaslı 
alımları 
Vatın mi ar 
Onarımlar 
alımları vo esaslı 
onarımları 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
alımları 
onananları 
Merkez 
Vilâyetler 
YATIRIM LATİ TOPLAMI 
Kira bedeli 
alımları 
onarımları 
30 
10 
20 
Makina ve teçhizat 
alımları 
563 000 
Kuvvetleri 
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Sayfa Süittin Satır Yanlış Doğru 

142 
146 
150 

150 
151 

151 
151 
152 
153 

1 
2 
1 

4 
1 

4 
4 
4 
1 

10 
19 
22 

23 
7 

12 
13 
3 
5 

Kodmutanlıkları 
Sevka 

— 

11/650 001 
lojman, garaj ve inşaatı 

54 000 000 
132 960 000 
5 179 000 

—. 

153 

166 
166 
177 
185 
190 
209 
209 
246 
246 
248 
248 
248 
148 
248 
248 
249 
249 
249 
250 
251 
251 
251 

251 
304 
308 
308 
308 
308 
310 
310 
310 

4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
4 

3 
4 
4 

10 
14 

19- 20 
23 
16 
24 
14 
16 
17 
20 
21 
22 
14 
21 
22 

2 
6 

18 
21 

22 
6 

10 
16 
17 
20 

2 
24 
37 

840 000 
340 000 
satmalımı 
yardımlılar 
satmalma ve onarımı 
inşaatı giderleri 
satmalma 
10 000 
20 000 
150 000 
200 000 
150 000 
550 000 
İstanbul Sivil 
Derneğine 
560 371 188 
560 371 188 
841 811 818 
Küçük onarımlar 
Derneklere 
iç 
belediyelerin 1963 

Hibe 
Esaslı 
îvüçük onarımlar 
L6 6Ö2 866 
Öğretmen 
22 392 866 
graj inşaatı 
5 830 000 
322 921 936 

Komutanlıkları 
şevke 
20 Subay ve astsubay lojmanları 

satmalma giderleri 4 000 000 
15 650 001 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
50 000 000 
128 960 000 
3 179 000 
IX - Makina ve teçhizat alımları 

ve esaslı onarımları 
781 Hava meydanları ve yolları 

makina ve teçhizat alım ve 
onarımları 2 000 000 

247 000 
247 000 
alımları 
yardımlar 
alımları ve esaslı onarımları 
inşaatı ve esaslı onarımları. 
alımları 
50 000 
50 000 
140 000 
190 000 
140 000 
520 000 
İstanbul ve Ankara Sivil 
Derneklerine 
560 411 188 
560 411 188 
841 861 818 
Onarımlar 
Dernekler 
iş ve 
belediyelerinin hazine yardımiyle 
yapılabilecek işlerinin 1963 

Basılı 
Onarımlar 
17 102 866 
Öğretim 
22 892 866 
garaj inşaatı ve esaslı onarımlar 
4 830 000 
:52i 921. 936 
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312 
312 

312 
313 
329 
331. 
332 
335 
335 
335 
336 

336 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
337 
338 
338 
338/1 
338/1 
338/2 
361 
379 
389 
404 
419 
423 
423 
428 
431 
431 
431 
441 
492 
495 
511. 
529 
532 
532 

Sültuıiı 

1 
1 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Satır 

11 
12 

15 
18 
13 
24 
4 
2 

24 
27 

2 

32 
3 
8 

16 
20 
23 
27 
29 
31 
32 
35 
2 
5 

26 
27 
11 
19 
20 
11 
14 
28 
18 
24 
14 
11 
13 
14 
9 

32 
16 
11 
14 

5 
17 

34 1 . 2 , 
Yanlış 

satmalması ve 
Ortaokulları 

onarımı 

demirbaş aletleri 
463 686 375 
memurları maaşı 
Kiralar 
60 
Küçük onarımlar 
5 200 000 
6 800 000 
lojman, garaj 

24 000 000 
8 500 001 
160 000 
12 460 000 
22 350 000 
35 050 000 
6 000 000 
44 000 150 

— 
96 550 151 
76 010 047 
45 575 000 
48 675 000 
satmalımı 
onarımlar 
549 331 430 
Kira 
Ecnebi 

ve inşaatı 

(1TCNEL TOPLAM 
alım ve 
Kira 
f> 660 494 
276 035 

-—• 
1 935 000 
24 417 400 
150 835 385 
Onarmalar 
İştirak huzur 
satmalına 
Kira 
Kira 
\re ineklerinde 
Onarmalar 

, 1984 O ' 3 
Doğru 

alımları ve esaslı onarımları 
Lise, Kollej, öğretmen Okulları 
vo Ortaokulların 
demirbaş ve ders aletleri 
463 186 375 
memurları açık maaşı 
Kira bedeli 
92 
Onarımlar 
15 450 000 
17 050 000 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
22 000 000 
,5 500 001 
253 000 
12 553 000 
22 550 000 
34 850 000 

.6 31.0 000 
43 500 150 
70 Müzeler inşaatı 350 000 
96 510 151 
74 710 047 
44 275 000 
47 375 000 
alımları 
onarımları 
551 734 430 
Kira bedeli 
Yabancı 
YATIRIMLAR TOPLAMI 
alımları ve 
Kira bedeli 
6 436 494 
500 035 
I - Onarımlar 
435 000 
22 917 400 
149 335 385 
Onarımlar 
iştirak edeceklerin huzur 
alımları 
Kira bedeli 
Kira bedeli 
yemeklerine 
Onarımlar 
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Saıyfa SföMiaı Satır Yanlış Doğru 

533 
534 
570 
570 

599 

599 
600 
607 
607 
609 
609 

610 
611 

D / l 
D/4 
D/5 
J)/9 
D/35 
D/35 
D/36 
D/43 
E / l 
E /2 
E/2 
E/2 
E/2 
E/2 
E/2 
E/2 
E/3 
E /3 
E /3 
E /3 
E /3 
E/3 
E/3 
E /4 
E /4 
E/4 
E/4 
E /4 
E/4 
E /4 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

— 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
4 

— 
2 
2 
2 
2 

— 
2 

— 
9 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 • 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

12 
7 
2 

21 

2 

23 
1 

14 
26 

9 
12 

5 
2 

2 
17 
24 
10 

5 
6 

26 
27 

2 
3 
4 
7 

10 
11 
13 
14 
4 
5 

20 
24 
30 
34 
35 
4 
5 
7 
9 

13 
14 
16 

satmalmma 
Makin a, teçhiz 

— 
— 

lojman, garaj ı 

teçhizatı 
X -
10 Satmalma 
masraflar 

at satmalımı 

ve inşaatı 

ve abone 

Küçük onarımlar 
— • 

Kaımnunnn 
lojman, garaj 

7 
1 
1 100 
53 
Manisa Bölge 
Bölg 
Elöktrik 
1 1250 
7 
hizmetlileri 
hizmetlileri 
Ecnebi 
Ecnebi 

ve inşaatı 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
Ecnebi 
Diyanet İşleri 
Vilâyetler 
Ecnebi 
hizmetliler 
Merkez geçici 
Vilâyetler 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Vilâyetler 
Ecnebi 
Ecnebi 
hizmetliler 
Vilâyetler 
Ecnebi 

Genel Md. lüğü 

Geçici hizmetliler ücreti 

satmalın 
Makina ve teçhizat alımları 
ve esaslı onarımları 
IX - Makina ve teçhizat alımları 

ve esaslı onarımları 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
teçhizat 
XI -
451 Satmalma ve abone giderleri 
masraflar (Katılma payı) 
Onarımlar 
705 İstimlâk ve satmalma gi

derleri 
Kanununun 
lojman ve garaj inşaatı ve esaslı 
onarımları 
6 
5 
600 
1 
Manisa Teknik 
Bölge 
Elektronik 
1 250 
6 
hizmetliler 
hizmetliler 
Tabancı 
Yabancı 
Devletlstatistik Enstitüsü 
Yabancı 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
İller 
Yabancı 
hizmetlileri 
Geçici 
İller 
İller 
Yabancı 
İller 
Yabancı 
Yabancı 
hizmetlileri 
İller 
Yabancı 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
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in . 
18 . 
18 , 
İS . 

2 
. 2 . 
2 
2 

1968 
1968 
1963 
1963 

189 
196 
197 
198 

M/4 2 17 Rcııebi Vabanc! 
E/4 2 24 Vilâyetler tiler 
B/4 2 27 Vilâyetler İller 
0/52 — — 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılması
na ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 15 . 2 . 1963 185 
6802 sayılı Gider vergileri Kanununun 33 ncü maddesinin de
ğiştiril mesi hakkında Kanun 15 . 2 . 1963 186 
(lider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal 
ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış olan alkar yakıtların Stok 
Verglisine tabi tutulması hakkında Kanun 15 . 2 . 1963 187 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 nen madde
sinin değiştirilmesine ve muvakkat 1 ne i maddesinin-kaldırılma
sına dair Kanun 1.5 . 2 . 1963 188 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nei maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun 
Dış Seyahat. Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna, bâzı hükümler eklenmesine dair 
Kanun IS . 2 . 1963 199 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı G-elir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında Kanun 1 9 . 2 . 1963 202 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun 19 . 2 . 1963 205 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 2 1 . 2 . 1963 210 

C/100 — — (Bu sayfa 18 ncü satırdan sonra yeniden yazılmıştır.) 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair Kanun 15 . 2 . 1963 185 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 88 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 15 . 2 . 1963 186 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler yapılması, İstihsal 
ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması hakkında Kanun 15 . 2 , 1963 187 
7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ucu mad
desinin değiştirilmesine ve muvakkat I nei maddesinin kaldırıl
masına dair Kanun 15 . 2 . 1968 188 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nei maddesinin değişti
rilin esli hakkında Kanun 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu 
Emlâk Alım Vergisi Kanunu 
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189 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair 
Kanun 
31 . 12 . 1960 tarihli ye 193 sayılı Gelir Vergisii Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında Kanun 
4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesii ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında Kanun 
Değerli Kâğıtlar Kanunu 

18 1963 

19 . 2 . 1963 

199 

202 

Ç/ı 
G/l - F 
M / l 
N / l 
H / l 
L / l 
L/11 
O/ l 
P / l 
T / l 
R /1 
R/11 

R/31 
R/31 
R/31 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/32 
R/33 
R/33 
R/33 
R/35 
R/35 
R/36 
R/37 

— 
— 

— 
6 

— 
— 
— 
— 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 
19 . 2 . 1963 205 
21 . 2 . 1963 210 

kanunlar sayfa C/100 ün sonuna da eklenecektir.) 

2 
2 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

17 

7 
24 
35 
10 
11 
12 
13 
14 
15 , 
29 
12 
22 
24 
13 
16 
18 
7 

8 
8 
10 
11 
12 
11 
Muhafaza 
14 
14 
14 
15 
Başkanlıklar Başkanlık 
tunun 
624 
Lâboratuvar 
kurumlar giderleri 
savaş giderleri 
savaş giderleri 
savaş giderleri 
savaş giderleri 
savaş giderleri 
savaş giderleri 
kurulları giderleri 
müesseseleri giderleri 
Merkezi giderleri 
Ocakları giderleri: 
seraların 
kütükleri 
geerğince 
maahllen 

7 
7 
9 
10 
11 
12 
Sağlık 
13 
13 
13 
14 

konu- Başkanlıklar konutunun 

6245 
Eksperliklerle lâboratuvar 
kurumlar genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
savaş genel giderleri 
kurulları genel giderleri 
müesseseleri genel giderleri 
Merkezi genel giderleri 
Ocakları genel giderleri : 
meraların 
kültürleri 
gereğince 
mahallen 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZDÖRDÜNıOÜ (BİRLEŞİM 

1.2.1964 Cumartesi 

Saat : 10,30 

I 
BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR Ve GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE EİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) [Dağıtma 
tarihi : 29 .1.1964] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



ü 
1964 YILI 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
VE 

Karma Bütçe Komisyonu Ra 
I 

1 9 6 4 

A n k a r a 
T. B. M. M. Basımevi 





Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. b. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : l/57fi 
Karar No. : 31 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve Millî Bütçe tahminleri, Bakaniar 
ve 71 - 2175/5175 sayılı yazısı ile Yüksek Meclise sunulmuş ve Komisyonumuza gönderilmiştir. 

14 . 12 . 1963 tarihinde, ilgili Hükümet ve daire temsilcileri de hazır oldukları halde, 1964 yıl bütçelerinin tü 
mıştır. 

Mevcut Hükümetin çekilmesi ve yenisinin kurulması ile ilgili çalışmaların yapıldığı süre içinde, bütçe çalışmal 
Yeni Hükümetin kuruluşundan sonra, yeni teridbi ile, bütçe çalışmalarına devam etmiş 25 .12 . İ963 ile 8.1.1964 t 
günlük süreye rağmen, gece gündüz devam eden kesif ve gayretli çalışmalarla, Anayasamızın belirttiği süre için 
tama-rıhyarak, Yüksek Başkanlığa s:mmr_ştur. 

1964 yılı bütçelerinin Komisyonumuzda müzakeresi; her "bütçe üzerinde, Komisyonumuzdan seoilen raportöı üy 
sonucu hazırlamış bulundukları raporların okunmısiyle başlamış ve komisyon üyesi olan ve olmıyan Sayın Parlame 
kidi ve temer-nilerini belirten konuşmaları ve bu konuşmalara ilgili Bakanlık ve daire temsilcilerinin verdikleri c 
memleketimizin malî, ekonomik, sosyal ve idare konularında her meselesi, bütün ayrıntılariyle konuşulduktan ve tar 
panmış ve biv çe maddeleri oylanmıştır. 

Yüksek Başkanlığınıza sunulan 1964 bütçesinin ana hat ve karakteriyle birlikte, Komisyon müzakerelerinin tu 
ye'nin malî ve ekonomik bünyesi üzerindeki düşünce, fikir ve temennilerimizi saygı içinde arz ediyoruz. 

Butvem-izut içinde l-->ıl\mduy\L iktisadi ortanı 

İkinci Cihan Savaşından öndeki ödemde, çok' elverişsiz şartlar altında başlıyan iktisadi derlenme ve kalkınma h 
nın şartlarına göre çok olumlu sonuçlar vermiştir. 1 nci Beş Yıllık Plânın uygulanmasını da kapsıyan bu donemde, 
atılma, güven ve arzusu gelişmiş, madencilik ve endüstri sabasında Devlet teşebbüsleriyle bir millî ekonomi yara 
uygulama döneminde götürü bütçelere son verilerek, ilk denk bütçeler düzenlenmiş iç borçlanmalarla uzun vadeli 
ufak çapta baraj ve silolar kurulmuş, tekstil, maden, kâğıt ve cam eşya sanayii geliştirilmiştir. İkinci Cihan Sava 
misinin basıncı altında yaşamış, hayat şartları ağırlaşmıştır Bu devrede Devlet, gayretlerini ekonomi sahasında 
lunda harcamıştır. 
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Savaş sonu döneminde duraklamış olan kalkınma hareketine yeniden başlamak ve büyük endüstri yatırıml 
larımızın yetersizliği görülmüş ve yabancı sermaye ve kredisini sağlamak için yapılan çalışmalar sonuçlandırıla 
dım plânı ile ilişki kurulmuştur. 

Bundan sonraki dönemde, 1954 yılma kadar, uygulanan liberal ticaret siyaseti ile ithalât ve ihracatımız gel 
jonktürü sebebiyle hammaddelerimize olan istek çok artmıştır. Bu devrede sanayiden ziyade ziraatin gelişmesi ö 

1954 ten sonra uygulanan liberal sistem terk olunmuş, ithalâta tahditler konmuş, ekonomik hayat geniş ölçüd 
Bu dönemde ise tarımdan ziyade sanayi sektörüne yönelmiştir. Üretim ekonomisinin ihtiyacı olan orandan fazla 
enflâsyona meydan verilmiştir. 1950 yılında bir milyar lira civarında olan emisyon hacmi 1958 de 4 424 000 000 
lira olan krediler genel toplamı 1958 yılında 8 737 000 000 lirayı bulmuştur. Üretim ekonomisinin emebileceğ 
ketim sahasına geçmiş ve bu yüzden 1948 de 100 olan toptan eşya fiyatları 1958 yılında 225 puvana yükselmişt 

1950 yılından itibaren yatırım harcamalarında önemli artışlar olmuştur. Ancak, bu dönemde yapılan yatırım 
edilen imkânlara oranlanacak olursa oranın % 10 civarında olduğu görülmektedir. 

1957 yılında yatırımların, iç ve dış kaynaklar oranı % 11.6 dır, bu oran aynı yıl : Amerika'da % 17,5, Kan 
% 23,9, İtalya'da % 22,4, Japonya'da % 33,5, Avustralya'da % 26,3, İsrail'de % 26,5, Venezüella'da % 34,8, Y 
da % 42,6 dır. Ayrıca yatırımlar daha ziyade verimli olmıyan sahalara akmıştır. Örneğin tarım sektörüne % 1 

Bu dönemde altın ve döviz rezervleri tamamen tükendiği için kısa vadeli dış krediler ve yardımlar yoliyle 
dolar sağlanmıştır. * 

31 . 12 . 1960 tarihinde dış borçlar durumu 

1. Konsolide dış borçlar 484 000 001) 
2. Devlet borçları 616 000 000 
3. Kredili ithalât borçlan 110 000 000 
4. T. C. Merkez Bankası borçları 104 000 000 
;"). Diter borçlar 53 000 000 

Toplam I 367 000 000 

1954 yılından sonra ihraç mallarımızın fiyatlarındaki artışlar sonucunda ihraç gelirlerimiz azalmış ve 1958 yı 
müştür. Bütün bu olumsuz unsurların yanında kısa vadeli dış borçların 1954 - yılından beri ödenmemiş taksitl 
1958 - e «İktisadi istikrar tedbirleri» alınmıştır. 

Bu tedbirlerle, o güne kadar uygulanan iktisadi ve malî politikanın durdurulması ve paramızın dış kıymet 
minin kontrol edilmesi, faizlerin ayarlanması, piyasadaki mevcut fazla satınalma gücünün eritilmesi, dış ticar 
catın teşvik edilmesi, dış ticaret borçlarının konsolidasyonu, yapılacak yatırımların belli kıstaslara bağlanması 
ra plânsız hızlı kalkınmanın mümkün olmadığı anlaşılarak plânlı kalkınma fikri gelişmiş ve kalkınma hareketler 
lanması öngörülmüştür. 
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Muhtelif iktisadi sektörlerin, üretime ekledikleri safi değeri ifade eden millî gelir rakamları bakımından ise 

mektedir : 
Millî gelir, 1950 - 1955 yılları arasında % 3.99, 1955 - 1960 yılları arasında % 3.65 artmıştır. 1953 - 1959 yıllar 

1959 - 1960 arasında ise gelişme kaydedilmemiştir. Bir memleketin nüfusu millî gelirinden daha süratli gelişirs 
ru gideceği ve ancak millî gelirin nüfus artışından daha hızlı artmasiyle memleketin kalkınabileceği gerçeği 
nüfus artışına eşit kaldığı geçen dönemde gerçek anlamda bir kalkınma bahis konusu olmamıştır. 

Bu dönemin sonunda gelişen ve yerleşen plân içinde kalkınmanın hedefi olarak % 7 bir kalkınma hızı öngör 
1980 yılı ile başlıyan devrede evvelâ para ve kredi enflâsyonuna son verilmek istenmiş, 4 Ağustos 1958 tarihl 

edilmiştir. 

İktisadi bünyeye olumlu istidatlar ve eğilimler kazandırılmak için çaba gösterilmeye başlanan bu dönemde, b 
yandan özel siyasi şartların etkisi ile ekonomik hayatımız bir duraklama devrine girmiştir. Konsolide edilen dı 
sitlerinin ve diğer unsurların da tazyiki ile 1961 yılında bu duraklama daha belirli bir hale gelmiştir. 1961 de to 
tırımlar 1960 yılında, hattâ 1959 yılından bile noksan kalmıştır. 

Ancak, 1982 yılı ikinci yarısından itibaren ekonomimiz durguuluk perdesini yırtabilmiş ve sıhhatli bir canlıl 
millî gelir artışı % 6 oranına çıkmış, tarım ve endüstri üretimlerinde önemli artışlar olmuş, stoklar er 
nayi sektörleri, kapasiteye doğru yol kazanmıştır. 1963 yılında ise bu canlılık daha da belirli bir hale gelmiş ve 
% 6,5 oranında artacağı tahmin olunmuştur. 1930 - 1961 yılları para ve kredi politikamız bakamından da enflâ 
bası içinde geçmiştir. Bu devrede kamu sektörünün Merkez Bankasına olan 53 000 000 borcu konsolide edilm 
değiştirilmiş, bankaların mevduatlan üzerinden ayırdıkları karşılıklann Merkez Bankası nezdüıde bloke edilmesi 
Merkez Bankasına başvurma imkânı daraltılmıştır. Piyasanın muhtaç bulunduğu yeni krediler için im 
lann ticari reeskont kredilerinden, ihracat kredilerinden, Tanm Satış Kooperatifleri kredi limitlerind 
de önemli oranda artırmalar olmuştur. 1962 yılı içinde Merkez Bankası kredileri 2 038 000 000 li 
1 500 000 000 lira mevduat artışı ve diğer kısmı bankanın özel kaynaklarındaki artışa dayatıldı 
lar arasındaki denge bozulmamıştır. 1963 yılında kredi hacmındaki gelişmelerin, millî gelirdeki artışlara paralel 
dilerin çeşitli ekonomi sektörleri arasında verimli ve dengeli bir şekilde dağılmasına çalışılmıştır. Toptan eşya f 
«9 aylık» artış % 2,9 iken 1963 yılında «9 aylık» artış % 2,1 oranda tutulmuştur. Bankalar mevduatında önem 
naklara davanan banka kredileri de artmıştır. 1932 yılı sonunda 10 362 000 000 lira olan banka kredibri 1963 yılı 
1 004 000 000 lira artmıştır. 

Dış ticaret politikası; dış ödemeler dengesine 15 yıllık perspektif içinde ulaşılması hedefine yöneltilmiştir. 196 
dolan geçmek suretiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. Bu süre içinde dış ticaretimiz daha ziyade serbest döviz sahas 
da 632 milyon dolar olarak tesbit olunan ithalâtm,Ekim 1963 te 550 milyon dolan gerçekleşmiştir. Aynı program 
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yon lira kıymete yıl sonuna kadar ulaşacağı umulmaktadır. İthal mallarımız içinde yatırım maddelerine bilhassa ö 
lar civarında olan ithalâtımızda, yatırım maddeleri; 280 milyon dolar, hammaddeler; 280 milyon dolar olmak üzere 

«Belli bir devre içinde bütün döviz gelir ve giderlerinin bilançosu» demek olan tediye muvazenemizin açıkları 
racat arasındaki aleyhte farka ilâve olarak hizmet ithal ve ihracı arasında da 37 milyon dolar aleyhte fark vardır. B 
tılması öngörülmüştür. Tediye muvazenemizin önemli açık unsuru; faiz ve resülmal olarak ödediğimiz dış borç tak 

1962 yılında 127 000 000 dolar dış borç ödemesi yapılmıştır. 
1963 te 178 milyon dolar ödenmiş olacaktır. 

Bu miktar 1964 de 148, 1985 te 201 milyon doları bulacaktır. Görülüyor ki, ihracat gelirlerimizin yarısından fa 
maktadır. 1963 «Mart - Ekim» devresinde yatırım faaliyetleri için fiilen ödenen yatırım harcamaları, 1962 yıl 
oranında fazla olmuştur. Aynı süre içinde yatırım kredilerinde % 86 oranında bir artış kaydedilmişti 
1963 yılı bir istikrar yılı olmuştur. 1962 yılında 14,58 olan külçe altın, 1963 yılında 14,30 olmuştur. 

Yukarda Türkiye'nin zaman içinde seyreden ekonomi ve maliye politikasını ana hatlariyle belirtmeye çalışmı 
Bu seyir içinde 1960 yılından sonraki dönemin an bellibaşiı karakteristiğinin kalkınma hareketiarinin bir plâna 

yerinde olur. 1963 yılı bütçesi plânlı kalkınma döneminin 1 nci, 1984 bütçesi de 2 nci yıl bütçeleridir. Kalkınm 
ulaşılabilmesi yani % 7 kalkınma hızının elde edilebilmesi için yatırıma tahsis olunan harcamaların dayanakları iç 
kaynakların* gözden geçirmeden evvel dış kaynaklara kısaca değinmeyi faydalı görüyoruz. 

5 Yıllık Kalkınma Plânının hedeflerine varabilmesi, mâkul bir gelişme programının tatbikini mümkün kılaca 
konusunda üyesi bulunduğumuz İktisadi İs Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı «OSCD» nezdinde yapılan ciddî teşebb 
ma Plânının ve yıllık programlarının dış finansmanı sürekli ve sağlam esaslara bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu maksatla «OECD» üyesi devletler arasında Türkiye'nin 5 Yıllık Kalkınma Plânının gerçekleşmesi için ya 
fiilî bir iştirak mahiyetinde olan konsorsiyumu teşkil etmişlerdir. 
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Bu kuruluş eli ve yolu üe 1963 yılı programının dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilgili üye devl 

dımların dökümü aşağıdadır : 

Finansman kaynağı Milyon dolar 

A. B. D, 76 000 000 
Belçika 1 600 000 
Fransa 25 000 000 
Almanya 40 000 000 
İngiltere 10 800 000 
Avusturya 900 000 
İtalya 10 000 000 
Holânda 1 750 000 
İsveç 1 000 000 
Kanada 5 000 000 
Lüksemburg 100 000 
İDA «Milletlerarası Kalkınma Birliği» 9 000 000 
İMF «Milletlerarası Para Fonu» 21 500 000 
MA «Avrupa Para Anlaşması» 50 000 000 

Toplam 252 650 000 

Bu yardım ve kredilerin finansman bakımından arz ettiği durum ise şöyledir : 

Finansman şekli Milyon dolar 

Nakit 
Borç tecili 
Proje finansmanı 
İhracat finansmanı 
İhracat sigortası 

101 334 000 
11 500 000 
24 200 000 
93 950 000 
21 666 000 

Toplanı 252 650 000 

Bu kredilerin bir kısmı fiilen harekete geçmiş bir kısmının anlaşmaları imzalanmış, diğer bir kısmının ise m 
1963 yılı içinde bu kredilerin 200 milyon dilân kullanılmış 50 milyon dolarlık bir kısmı ise, 1964 yuma aktarı 
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ihtiyacı aynı esaslar ve ilkeler içinde hazırlanmış ve konsorsiyumun mevcut üyelerine ilâve olarak İsveç, Norveç 
ramımıza katılma isteği göstermişlerdir. 

1963 yılında memleketimizin dış malî ve ekonomik ilişikleri alanında kaydedilen en önemli ve mutlu olay Or 
turnamızı sağlıyan anlaşmanın imzalanması olmuştur. Batıda menfaatleri birbirine yakın olan altı memleketin bir 
bir iktisat ve siyaset bütünlüğü olan Ortak Pazara ilgisiz kalmamız mümkün olamaz idi. Ortak Pazar devletleri 
kanadını teşkil eden Türkiye'nin ekonomik problemlerine ilgisiz kalması düşünülemez idi. Bu karşılıklı ilgile 
ve 12 Eylül 1963 te Ankara'da bir anlaşma sonrcuna bağlanmış ve Türkiye Ortak Pazara ortak üye olarak ka 
kiye ile Ortak Pazar arasında gümrük birliğine dayanan bir ortaklık kurmaktadır. Anlaşma hükümleri üç safhad 
zırlık safhasıdır, beş yıl sürecektir. Bu safhada Türkiye ortaklarının da yardımı ile iktisadi ve malî sahada kuv 
görevleri yerine getirebilecek gücü kazanacaktır. Yine bu safhada; önemli ihraç mallarımız için Ortak Pazar üy 
uygulıyarak ihracatımızın gelişimini hızlandıracaklardır. îlk safha olan beş yıl içinde üye memleketler 175 mily 
yardım edeceklerdir. Bu hazırlık devresinden sonra geçiş devresi gelecektir. 12 yıl sürecek olan bu ikinci safhada 
safha bundan sonra gelecektir. Asıl ortaklık geçiş safhasiyle başlıyacağı için ekonomimizi beş yıllık ilk safha içi 
verişli şartlar içine sokmak şimdilik gayretlerimizin başlıca hedefi olmaktadır. 

Bütçe - Plân ilişkileri 

5 Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması yıllık programlarla olmaktadır. 1963 yılından itibaren bütçeler, yı 
olarak düzenlenmektedir. Bütçeler ayrıca transfer harcamaları yoliyle İktisadi Devlet Teşekküllerini ve mahall 
dirmektedir. Bu bakımdan plânlı dönemde kalkuraa plânı - yıllık program - bütçe ilişkileri üzerinde önemle durul 

Bütçelerin plân ve programında öngörülen hedef ve ilkeleri gerçekleştirecek tarz ve karakterde hazırlanması 
törü gayrisâfi millî hâsılanın % 26 sini kontrol etmekte ve yatırım harcamalarının % 60 şını sağlamaktadır. Bu 
kuk aracı da bütçeler olmaktadır. Bu bakımlar lan yıllık kalkınma programlariyle yıllık bütçeler arasında sık 
sağlanması zaruri bulunmaktadır. Bütçelerin yöneleceği hedefleri, yıllık yatırım programları göstereceğinden, yı 
lık bütçelerden evvel hazırlanması gerekmektedir. 1964 yılı için bu gereğe uyulmuş ve 1963 yıllık programı 1964 
mıştır. Böylece Kalkınma Plânının 1964 diliminin uygulanmasında en önemli araç olan bütçe ile plân arasında g 
mıştır. 

1964 programı ile 1964 bütçesi toplam olarak az bir fark hariç, uygunluk göstermektedir. Plân ve bütçe ilişki 
1%3 bütçelerine uygulanan bir tedbir hakkında fikrimizi ifade edeceğiz. Bu iki yıl bütçe tatbikatının sonlarına 
leşmediği görülerek önemli oranlarda tasarruf saklama yoluna gidilmiştir. 1963 yılında bu oran % 7 olmuştur. 
bütçe gelirlerinin tam olarak sağlanması temel ilkedir. Ancak bu suretle, plân hedeflerine ulaşılması ve ekonom 
korunması mümkün olabilir. Yıl ortasında tasarrufa gitme tedbiri açık finansmana göre daha olumlu bir yol o 
harcama seviyesinin sağlıyamaması, masrafçı dairelerde gelecek yıl bütçeleri için fazla istemde bulunma alışkanlı 
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program anlayışı ile uyuşmazlığı yönlerinden, gelecek yıllar için uygulanmasını doğru görmediğimiz bir yoldur 
plân ve programlarda öngörülen gelir ve harcama hedeflerini tam olarak gerçekleştirmek olmalıdır. 

J964 YILI BÜTÇE TASARILARI ÜZERİNDE GENEL AÇİKLAMALAR 

1961 bütçeleri, plânlı kalkınma döneminin ikinci bütçeleri olarak tertip, tanzim ve takdim, tarzları bakım 
Gerçekten 1950 yılından 1963 yılma kadar uygulanan bütçe sistemimizin cari harcamalarla yatırım harcamaları ik 
taransfer harcamaları) bütçelerinin ilâvesiyle üçe çıkarılmıştır. Böylece 1964 bütçelerinin ilk özelliği 

— öari harcamalar 
— Yatırım harcamaları 
— Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

şeklinde üçlü bir tasnif esası üzerinden sunulmasıdır. Böylece cari harcamalar için 6 630 791 930 lira, yatırım h 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 5 017 455 870 lira olmak üzere genel bütçe tasarısı ile 13 453 

Genel ve katmalar birarada konselide Devlet bütçesinin cari gider ödenekleri 7 319 880 805 lira, yatırım ö 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödenekleri de 3 112 686 739 lira olmak üzere 13 986 427 030 liraya baliğ olm 

Konselide bütçe toplamları 1963 ödenekleri ilekarşılaştırılmca, 1964 tasarısının, cari harcamalarda % 5.79, 
ve sermaye teşkili ve transfer harcamalarında % 15.51 olmak üzere bütçe toplamında % 11.33 oranında bir artış 

1964 Devlet bütçesi tasarısının 1963 bütçe rakamlariyle mukayesesi aşağıdadır : 

1963 1964 
bütçesi tasarını 

8 436 7 319,8 

4 126 3 553,8 

— 3 112,6 

Toplam 12 562 13 98G 

Bu karşılaştırmada cari harcamalar ile yatırım harcamalarının 1964 bütçesi ile azaltılmış olduğu yolunda bir iz 
zahiri olup bütçe reformu sebebiyle ortaya çıkmıştır. Çünkü bütçe reformunun kabul ettiği esaslara uyularak, 

Cari harcamalar 
(A/ l ) 

Yatırım harcamaları 
(A/2) 

Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

(A/3) 
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gösterilen Devlet borçlan, yardımlar gibi transfer harcamalan, diğer taraftan yatmmlar cetvelerinde yer adan k 
tmalından, döner sermayelere, fonlara, kurumlara yapılacak ödemeler ve yatırım borçlan gibi kalemler, (A/l) ve 
ve yatırım cetvellerinden çıkarılarak (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamadan) cetvelinde toplanmı 
yer alan küçük onanmlar, bakım ve idame giderleri tertipleri (A/l) işaretli cari harcamalar cetveline alınmıştır. 

Sözü edilen üçlü ayırma uygun 1963 bütçe rakamlariyle 1964 bütçe tasarısının mukayesesi aşağıdadır : 

L963 1964 
Bütçesi tasarısı 

Cari harcamalar (A/l) 
Yatırım harcamaları (A/2) 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 

Toplam 12 562,6 13 986,2 

1964 bütçesinin tanzim ve tertibindeki yeniliği yanında başlıca özelliği, daha önce kabul edilmiş bir program 
tutulmak suretiyle düzenlenmiş ilk bütçe oluşudur. Kalkınma Plânı 1964 yılı programının 14 ncü (1964 kam 
gesi) başlıklı tablosunda, genel ve katma bütçeler için tesbit edilen hedefler şunlardır : 

6 
2 
2 

919,0 
948,8 
694,8 

7 319,8 
3 553,8 
3 112,6 

Cari harcamalar 
Yatımm harcamaları 
Sermaye teşkili ve transfer harca
maları 

(Milyon T.L. 

7 250 
3 397 

3 350 

Toplam 13 997 
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Tasarı rakamlarının 1964 yılı programı hedefleriyle mukayesesi aşağıda gösterilmiştir : 

Cari harcamalar 
Yatırım harcamaları 
Sermaye teşkili ve 
maları 

transfer harca-

1964 
Bütçe 

tasarısı 

7 319,8 
3 553,8 

3 112,6 

1964 
Yılı 

programı 

7 250 
3 397 

3 350 

+ 
-t-

b'ark 

69.8 
156.8 

237.4 

Progr 
hedefin 

inhiraf 

+ % 
+ % 

— % 

•Toplamı 13 986,2 13 997 10.8 

Programla bütçe tasarısı arasındaki farkların sebepleri sırasiyle aşağıda açıklanacaktır. 

-O Cari harcamalar : 

1964 yılı programında gelişme harcamaları için % 7, diğer cari harcamalar için % 3 artış kabul edilmiştir. Ge 
eğitim, sağlık, tarım gibi iktisadi kalkınmamız bakımından öncelik tanınmış sektörlerdeki yatırımlan verimlend 
1964 yılı programının 156 ncı (Genel ve katma bütçeler gelir ve harcamaları) tablosunda : 

Gelişme harcamaları için 
Diğer cari harcamalar için 
Küçük onarımlar için 

2 800 
4 200 

250 Milyon 

lira tesbit edilmiştir. Küçük onanmlar için öngörülen 250 milyon lira diğer cari harcamalar içinde mütalâa edild 
zelgesinde diğer cari harcamalar 4 450 milyon lira alınarak program hedefiyle farkı gösterilmiştir. 

Gelişme cari harcamaları 
Diğer cari harcamalar 

Bütçe 
tasarısı 

2 826 
4 493 

Program 
hedefi Fark 

2 800 26 
4 450 43 

Toplam 7 319 7 250 69 
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Bütçenin L .sırlanmasında cari harcamalar topli.LrLr.in program hedefine tam intibakını sağlarnak 17vı r r ^ e t w 
dokuz oranında bir inhiraf kabullenmek sorunda kalındığı anlaşılmaktadır. 

Gelişme cari harcana!••-.rmd.aki 2Q milyon liralık fazlalık aşağıda gösterilen dairelerin % 7 lik haddi aşan ö 

Milyon 
İh'a 

.Millî İLİğiti-.u Bakanlığı 10.0 
Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı 10.0 
Tarım Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji î s i o T •: Bone! M Taiürliiğiı O.fi 
Atî İcara Üniversitesi 5.8 
Istanlıiıl Üniversitesi _ 1.3 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1.3 
Bir o Üniversitesi 0.3 

29.3 Milyon l 

Diğer daire bütçelerinde yapılabilen indirimlerle, fazlalığın ancak 3,3 milyon liralık kısmının telâfisi mümkün 
Diğer cari harcamalarda görülen 43 milyon liralık fazlalık ise bâzı dairelerin bütçelerinde % 3 ün üstünde k 

biyle zuhur etmiştir. 

B) Yatırım Harcamaları : 

Bütçe tasarısının yatırım ödenekleri, Devlet Plânlama Teşkilâtının vize ettiği rakamları ifade etmektedir. 
kanlığı ile Sayıştaym 3 055 000 ve Millî Savunma Bakanlığının 150 COO 000 liralık munzam yatırımı ile Bay 
Müdürlüğü ödenek tekliflerinin vize miktarına gire, sırasiyle 6 930 ve 148 000 lira noksan oluşu ayrıdır. Yatı 
rakamları ve vize miktarları mukayesesi aşağıdadır : 

D. P. T. Bütçe Vkeye göne 
Prog'iıaım. vizesi tıa^amı fark 

3 397 3 401 3.553,8 + 152.8 

Millî Savunma Bakanlığının enfrastrüktür nraatı, gemi yapımı ve benzeri işler için ödenek teklifleri, De 
niteliğinde olmadığı görüşüyle program dışı bırakmıştır. Cari 'harcamalar ve transferler tahminlerinde de ön 

http://topli.LrLr.in
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yüaiinden kabulü zorunlu bulunan söz konusu 150 milyonluk ek ödenek niteliği yönünden yatırıma benzerliği 
veline alınmıştır. 

S 553 milyon liralık ödenek teklifi bütçenin doğrudan doğruya yapacağı yatırımların ifadesidir, oysa sermay 
cetvelindeki tertipler arasında İktisadi Devlet Teşekküllerine, döner sermayelere, özel idarelere ve özl sektöre yatır 
camalar da önemli bir yekûn tutmaktadır. Yatırım amaçlı transferlerin bellibaşlı tertipleri Maliye Bakanlığı bü 
Devlet Teşekküllerine sermayelerine ve işletme açıklarına mahsuben ödemeler, 180 milyonluk Ereğli Demir - Çel 
luk Turizm Kredi Fonuna ödeme, 0,5 er milyonluk Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile Çocuk Sağlığı 
1 milyon liralık Türk Devrim Diyanet Sitesi ile Mülkiyeliler Derneğine 0,1 milyonluk yardımlar, Millî Eğitim Bak 
müteşebbis derneklere yardımlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinde 1 milyonluk Sağlık Eğitim Tesi 
lerine yardım; Sanayi Bakanlığı bütçesinde 10 milyonluk köy elektrifikasyonu için Etibanka transfer; Devlet Su 
içme suları için il özel idarelerine ödemeler, zikredilebilir. 

Böylece 1964 bütçe tasarısının 3 553,8 milyonu direkt ve 931,9 milyonu endirekt olmak üzere yatırım tutarı 
c) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları: 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödenek tekliflerinin program hedefleriyle mukayesesi aşağıdaki çizelged 

Program Bütçe Fark 

I )evlet Borçları 
Kamulaştırma 
Diğer Transferler 
İ. D. T. ne transferler 

1 428 
200 
772 
950 

1 414,6 
187,5 
810,5 
700,0 

-— 
-r 
— 

13,4 
12,5 
38,5 

250,0 

Toplanı 3 350 3 112,6 — 237,4 

Devlet Borçları ve kamulaştırma ödeneklerinde sağlanan tasarruflarla, (diğer transferler) kaleminde program 
25,9 milyon liralık kısmı telâfi edilmiştir. Burada, Ereğli - Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ne yapılacak ikra 
yon lira olarak öngörülmesine mukabil, tasanda 130 milyon kabul edildiğine de değinellim. İktisadi Devlet Teşek 
bütçe teklifinde program hedefinden 250 milyon lira eksik olduğu görülmektedir. Ancak bu farkın 150 milyon lir 
kendi bünyelerinden, 100 milyon lirası da bütçeye gelir kaydından vazgeçilen Amortisman ve Kredi Sandığı kâr 
let Yatırım Bankasına - Yani İktisadi Devlet Teşekküllerine - tahsis edilmesi suretiyle sağlanmıştır. Böylece, pro 
ri kesimi için öngörülen yatırım hacmi için gerekli ek finansman bütçe dışından sağlanmış bulunmaktadır. 
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1964 bütçe tasarısı, tümü ile program toplamının 10,8 miüyon lira altında olmakla beraber programda öngö 
Millî Savunma yatırımlarına ve Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ne (180 — 45 = 135) milyon liralık ö 

Genel Bütçe Kanunu tasarısının 3 ncü maddesinde, ödenekler toplamı ile gelir tahmini arasındaki 300 mily 
şılanacağı ifade edilmiştir. Yıl içinde gelir tahsilatı müsait bir seyir gösterdiği ve büyük ödenek ilâveleri yap 
başvurulmadan kapatılması ihtimal dahilindedir. 

Ana hatları ile açıklanan 1964 bütçesi, programa uygun, zahirî açığına rağmen ekonomik bakımdan deng 
bir yatırım imkânı getirecek, yapıcı bir bütçe karakterindedir. 

GKLİR BÜTÇESİ 

1963 yılı Gelir Bütçesi özel gelirlerle birlikte 12 milyar 101 milyon 638 bin 158 lira olarak tahmin edilmişti, 
Aralık sonu itibariyle 10 aylık devre zarfında yıllık gelir bütçesi yekûnunun % 79,58 ine tekabül eden 9 

tahsil edildiği görülmüştür, 10 aylık devre zarfında Devlet gelirleri 1963 yılında 1862 yılma nazaran % 27,39 
bin 188 liralık artış kaydetmiştir. Bununla beraber 1983 yılı bütçe tahsilatının tahminlerin altında kalacağı a 

Tahsilatın tahminlerin altında kalmasının başlıca nedenleri özet olarak aşağıda arz edilmiştir. 
1. Tekel maddeleri fiyatlarına yapılan zam ile beklenen 200 milyon liralık ek gelir, bayi ve müsteh 

elde edilen fonların Tekel İdaresinin rnütedavil sermaye ihtiyaçlarında kullanılmasından dolayı tamamiyle re 
2. Gelir Vergisi tahmini içinde yer alan zirai kazançlarla küçük sanat ve ticaret erbabının vergileri için k 

zümresinin vergilendirilmesinde tanınan muaflık^r sebebiyle bütçede tahmin edilen miktarlara ulaşamıyacağ 
3. Amerikan yardımı ve kredi karşılıkları için 1963 yılı bütçesine konulan 1 milyar 920 milyon liralık ta 

tahakkuk etmiyeceği görülmektedir. 

1964 GELİR TAHMİNLERİ . 

1964 yılında İrat ve Servet vergilerinden 3 milyar 431 milyon lira, Gider vergileri 2 milyar 603 milyon l 
lira, Gümrük Vergisi 1 milyar 6 milyon lira, Tekel gelirleri 1 milyar 300 milyon lira, Şeker İstihlâk Vergisi 4 
ları 120 milyon lira, mülga vasıtalı vergiler, resim ve harçlar 899 milyon 900 bin lira olmak üzere vergi gelirler 
lira tahmin olunmuştur. 

Vergi dışı kamu gelirleri için 441 milyon 505 bin lira ve özel gelirler, fonlar için 2 milyar 458 milyon lira 
153 milyon 405 bin lira tahmin edilmiştir. 

1964 yılında vergi gelirlerinden ceman 9 milrar 619 milyon lira tahsil edileceği tahmin edil niş ve muhte 
lâtın sasıyacağı 634 milyon liralık munzam gelir de bu tahminlere ilâve edilerek netice itibariyle vergi geli 
900 bin lira olarak tesbit edilmiştir. 
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Ancak, yukarda zikredilen 634 milyon lira tutarındaki munzam gelir miktarı geçici Hükümet tarafından kabu 
ridatı ifade etmekte olup, yeni Hükümet tarafından hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulanvergi kanun taş 
gelir miktarı daha yüksek bir miktara baliğ olmaktadır. Ceman 806 milyon lira olarak hesaplanan bu munzam 
ğıda açıklanmıştır : 

1. Gelir Vergisi : Zirai kazançlara ait hükümlerde yapılacak değişiklikleriyie ilgili olarak tahminlere katılan 
Vergisi Kanununun tadil tasarısında yer ala* götürü ticaret ve sanat erbabı için mevcut hadleri daraltan, ortalama 
bir şekil ve«ren ve vergi emniyetine mütaallik hükümler dolayısiyle 100 milyon liralık bir ilâvenin yapılmasına l 
2 850 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

2. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi : Büyük Millet Meclisine sunulan yeni tasarı ile, kamyon ve otobüsler ve 
miktar zam derpiş olunduğundan, tahminen 30 milyon liralık bir ilâve yapılması gerekmiştir. Böylece tahmin 108 

3. İthalde Alman îstihsal Vergisi : Bu gelir nevine, Gider Vergileri Kanununda yapılacak tadilât karşılığı 
yapılmıştı. Yüksek Meclise sunulan gider vergileri kanun tasarısı ile elde olunacağı umulan munzam gelir 22 mily 
tahminden 18 milyon liralık bir indirme yapılman gerekmiştir. Böylece tahmin 947 milyon lira olarak tesbit edi 

4. Dâhilde Alman İstihsal Vergisi : Bu vergiye ait tahmine, Gider Vergileri Kanununda yapılacak tadilât için 
mış bulunmakta idi. Yüksek Meclise sunulan Gider Vergileri kanun tasarısı ile, bu kanunun getireceği yeni hüküm 
liralık bir gelir azalmasına müncer olacağı hesaplanmıştır. Bu sebepten tahminden 46 000 000, lira tutarında bir in 
Bu suretle tahmin 800 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. 

5. Gümrük Vergisi : Bu kaynağa ait tahmine, gümrük tarifelerinde yapılacak artırmalar karşılığı olarak 1 
pılmış idi. Hazırlanan Gümrük Vergisi Kanunu tadil tasarısına göre, bu yolda sağlanacak munzam varidatı 240 
miştir. Bu sebepten tahmine 54 milyon liralık bir ilâve yapılması lâzımgelmektedir. Böylece tahmin bir milyar a 
edilmiştir. 

Yapılan bu ekleme ve tenziller neticesinde, 1954 bütçesinde yer alan vergi gelirleri, yukarda zikredilen 10 253 
ilâvesiyle 10 425 900 000 liraya baliğ olmaktadır. Bu ilâve ile genel bütçe gelirleri 13 325 405 000 liraya çıkmakta 

Ancak, bu gelirlerin tahakkuku Hükümetçe derpiş edilen vergi reform ve zam kanunlarının Hükümetçe tek 
Meclisinden geçmesine bağlı olduğunu da belirtmek gerekir. 

1961 yılında da derpiş olunan % 7 kalkınma hızının tahakkuk etmesinin milletçe Kalkınma Plânının benim 
muhtacolnııyan bir keyfiyettir. 

Aynı zamanda plân hedeflerine uygun olarak 1964 yılında yapılacağı düşünülen 640 milyon dolarlık ithalât ha 
yon dolarlık ithalâtın aynen tahakkuk etmemesi halinde de Gider ve Gümrük vergilerinin tahminin dûnunda kal 

Dost ve müttefik devletlerin 1964 yılında dış finansmanı temin etmek üzere yapacakları kredi ve yardımların 
ması halinde, Amerikan yardım ve diğer yardım ve kredi karşılıkları için tahmin olunan miktarın tamamen tah 
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VEİÎGİ Ilür'ÜH.MLARl : 

1963 yılında kısmen fcatbika başlanmış olan vergi reformları demokratik kalkınma devresi içinde memleke 
bütün olarak ele alınması bir zaruret olarak belirmiştir. 1964 yılının plânlı devresinin icabettirdiği sosyal ekono 
zır vergi sistemimizin kül halinde ele almması organının bir vergi reformu yapılması ile mümkün olacağı yükse 

Vergi gelirlerimize gerekli ölçüde elastikiyet verilmesi ve millî gelirdeki gelişmeye mütenazır bir artış Bağ 
rin fiskal neticelerinin plânda derpiş edilen hedeflere ulaştırılması köklü bir reform ile mümkündür. 

Kalkınma halinds bulunan memleketimizin mevcut vergi sisteminin hiç şüphesiz yukarda belirtilen hedefler 
seviyede olmadığı bilinmektedir. 

Ayrıca vergi hukukumuzun Avrupa iktisadi topluluğunun vergi organizasyonu hareketlerine kolaylıkla in 
zarureti vardır. 

Bu maksatla 1963 yılında hazırlanan ve aynı yıl bütçesiyle getirilen vergi reform tasarılarının bir kısmı Y 
rak kanunlaşmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

1964 yılı bütçesiyle getirilen yeni tadil tasarıları ile bu tasarılardan beklenen munzam gelir hakkında da 
haza edilmiştir. 

/ ___ GELİR VERGİSİ : 

A) Zirai kazançlarda muafiyetin tesbitine mütedair yıllık satış tutarı haddinin 40 bin liradan 30 bin liray 
ölçülerinde bu esasa göre daraltma yapılması, 

B) İstisna hadlerinin 5 bin liradan 3 bin liraya indirilmesine ve 10 bin liralık bir tavan kabulü suretiyle 196 
liralık munzam gelir sağlanacağı anlaşılmıştır. 

/ / - BİNALARDAN ALINAN SAVEN31A VERGİSİ : 

A) Vergi nisbetinin tesbitinde de 1/6 dan 1 3 e çıkarılması 
B) Akar, meskenlerde ve ticarethanelerde î / 3 den % 100 ze çıkarılması suretiyle munzam gelir olarak 

tesbit edilmiştir. 

/ / / - GÜMRÜK VERGİSİ : 

Gümrük tarifelerinin müsait pozisyonlarında vergi nisbetlerinin yükseltilmesi suretiyle elde edilecek mun 
rında olacağı lıesaplanmıştır. 

IV - GİDER VERGİLERİ : 

Gider Vergisi Kanununda yapılacak tadilât ile bâzı akar yakıt nevilerinin vergi miktarlarının yükseltilmes 
plastik maddelerin vergi miktarlarının artırılması suretiyle munzam olarak (172) milyon lirahâsıla sağlana 
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Yukarda esasları tesbit edilen vergi tâdil tasarılarının 1964 yılı bütçesine sağlayacağı munzam gelir aşağıda g 

Sağ 

Gelirin ııev'i 

Gelir Vergisi 
'Binalardan alman Savunma Yergisi 
Gümrük Vergisi 
Gider Vergileri 

iyaeağı gelif 
ve hasılat 

milyon lira 

200 
76 

186 
172 

Toplam (Î3-1 

Yukarda bahsedilen tadil taşanları ile vergi gelirleri hasılatı 10 milyar 25S milyon 900 bin lir^yr. b^liğ olmakt 
Bu suretle normal ve özel gelirlerden sağlanan 13 milyar 153 milyon 415 bin îaralık gelirin kifayetsizliği sebeb 

şılanması için 300 milyon liralık dahili istikraz yapılması gerekmektedir. 

NETİCE : 
Plânın sağlam kaynaklara dayanan finansmanının sağlanması, başarı ile hedefine ulaşmasını temin etmek 

ve vazıh bir bütçe hazırlamak hususundaki gayretleri sayam takdir görülmüştür . 
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MERKEZ BANKASI KREDİLERİ 

Merkez Bankasının 1715 sayılı Kanun çerçevesinde ticari, sınai, zirai sahaya ve Hazineye açmış olduğu kredile 
gösterilmiştir : 

Milyon T. L. 
Krediler 31.12.1962 28.12.1963 Fark 

Ticari senetler 
Zirai senetler 
Hazine Kef. haiz Bono. 
Hazine bonoları 
Tah. üz. av. 
Hazineye kıs. yad. ay. 
Altın ve döv. üz. av. 
Bankalar tasfiye fonn 

Yekûn 

735 
270 
316 

30 
110 
308 
— 
54 

1 823 

824 
338 
943 
347 
113 
391 
— 
72 

3 028 

- ı -

_!_ 
4-

+ 
-f 
-j_ 

+ 

+ 

89 
68 

627 
317 

3 
83 
— 
18 

1 205 

1962 yılı sonunda 1 milyar 823 milyon lira olan Merkez Bankası kredileri, 28 12 . 1963 tarihinde 1 milyar 205 
milyon liraya baliğ olmuştur. 

Yukarda tadadedilen Merkez Bankası kredileri; 
I - Kamu sektörü 

II - Özel sektör 
Olmak üzere iki grupta mütalâa edilebilir. 

I - KAMI' SEKTÖRÜ KREDİLERİ 

Aı HAZİN K KREDİLERİ : 

1 — Kısa vadeli avans : 

Bütçe sarfiyatının icrası üe gelirinin tahsilatı arasında mevcudolması tabiî bulunan zaman fasılası dolayısiyle 
kısa vadeli bir avans hesabı açılmaktadır. 

Genel bütçe masraf yekûnunun % 5 i ile sınırlandırılmış bulunan bu avansın, 1963 malî yılı limiti 605 milyon 
içerisinde, 420 milyon lira civarında seyretmiş olup 28 .12 .1963 tarihi itibariyle 391 milyon liralık bir bakiye a 
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2 — Hazine bonosu : 

Vâdesi hitamına âzami 9 ay kalmış ve bir banka tarafından ibraz edilen Hazine bonoları, Merkez Bankasın 
Bu muameleler için mevcut kanuni limit Merkez Bankası sermayesi ile ihtiyatları mecmuunun 3 mislidir. 
1962 yılında pek fazla müracaat edilmiyen bu krediye, 1963 yılında müracaat artmış ve reeskont edilen bo 

30 milyon iken 28 . 12 .1963 tarihinde 347 milyon liraya yükselmiştir. 

3 — Bankalar tasfiye fonu : 

Diğer bir Hazine kredisi de, 153 sayılı Kanunla, bankalar tasfiye fonuna Merkez Bankasınca verilen avanstır 
Malî bünyeleri taahhütlerini karşılaımyacak derecede za'fa uğramış bulunan ve haklarında tedricî tasfiye 

nihai açıklarının karşılanması için Merkez Bankası nezdinde Maliye Bakanlığı adına «bankalar tasfiye fonu» ad 
Bankalar, yıl sonu bilânçolarmdaki tasarruf ve ticari mevduat toplamının % 0,1/2 nisbetinde bir meblâğı b 
Ancak bankalar tasfiye fonu mevcudunun maksadı temine yetmemesi halinde, Merkez Bankası, Maliye Ba 

Kredilerini Tanzim Komitesince tesbit olunacak miktarda, bu fona ikrazda bulunmaktadır. 
Merkez Bankasınca, bu fona verilen avans bakiyesi 28 . 12 . 1963 tarihi itibariyle 72 milyon liradır. 

B) DİĞER KAMU SEKTÖRÜ KREDİLERİ : 

Merkez Bankasının diğer kamu sektörü müesseseleriyle münasebetleri, mevsimliîk ve kısa vadeli kredilere i 

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi : 

Adı geçen Ofise, memleket dâhilinde yapacağı hububat mubayaaları ve Amerika'dan yapılacak sürplü buğ 
ca gerekli krediler tahsis olunmaktadır. 

Mezkûr Ofise, 1963 - 1964 kampanya devresi başında, Hazine kefaletini haiz bonoların iskontosn mukabil 
tanınmıştı. 

Ancak bu yıl hububat istihsalinin geçen yıldan fazla olması ve Ofisin mubayaa miktarının artması neticesind 
rinin, tfcari bankalar kanaliyle Merkez Bankacına reeskont ettirilmek suretiyle karşılanmıştır. 

Bilâhara Bakanlar Kurulu karaıiyle Ofisin 250 milyon liralık, Hazine kefaletini haiz bonolar limitinin, 525 m 
mezkûr Ofis Merkez Bankasına iskonto ettirdiği Hazine kefaletini haiz bonolarının hâsılları ile ticari bankalard 

28 . 12 . 1963 tarihi itibariyle Toprak Mahsulleri Ofisinin Merkez Bankasına borcu aşağıda gösterilmiştir 

Dahilî mubayaa kredisinden 515,0 milyon ;T.L. 
Siirprü itihalâtı kredisinden 283,0 » » 

Yekûn 798,0 » » 
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i — Et rı Balık Kurumu : 

Adı geçen Kurumun, Amerika'dan ithal edeceği sürplü maddelerin Türk Lirası karşıîıklarını sağiamak maks 
ihraçedilen Hazine kefaletini haiz bonolar, Merkez Bankasınca Iskontoya kabul edilmektedir. 

Bu kredi, Et ve Balık Kurumunun ithal ettiği sürplü maddelerin satış hâsıllarının Merkez Bankasına inti 
Bu kredinin 28 . 12 . 1963 tarihindeki bakiyesi 70 milyon liradır. 

}', — Sfl,< r Sirk< ti 

Mezkûr şirkete, şeker sanayiinin ham maddesini teşkil eden pancarın mubayaası için Merkez Bankasınca b 
1963 kampanya devresi için bu şirkete 75 milyon liralık bir kredi açılmış olup, mevzırabahis kredi, Mayıs 

tasfiye edilecektir. 
Şeker Şirketinin Merkez Bankası nezdinde ayrıca 34 milyon liralık bîr zirai reeskont kredisi mevcuttur. 

/ — S(im<•'vbnn'k : 

Bu bankaya her yıl pamuklu dokuma müesseselerinin ham maddesini teşkil eden pamuğun mubayaasını tem 
liralık bir kredi tanınmaktadır. 

Bu kredinin tasfİ3?-esi bir plâna bağlanmış olup, yeni pamuk mubayaa devresi başlamadan önce tasfiye olunm 

5. Tekel : 

Tekel Genel Müdürlüğü, 1962 mahsulü tütün mubayaasında kullanılmak üzere Merkez Bankasından 75 milyon 
Bu kredi, Tekelin ihracata tahsis ettiği tütünlerin satış hâsılları ile ödenecektir. 

fi. T. Emlâk Kredi Bankası : 

Mezkur bankanın konsolidasyon dışında bırakılan tahvil mukabili avans borcunun 28.12.1963 tarihindeki bakiy 
Adı geçen bankaya konsolidasyondan sonra, tahvil mukabilinde yeni bir kredi verilmemiştir. 

/ / - ÖZEL SEKTÖR KREDİLERİ 

Özel sektörün kredi ihtiyacım sağlamak maksadiyle, Merkez Bankasınca gerekli krediler tahsis olunmaktadı 
Bu sektöre verilen kredilerin istimali, mevsim, rekolte, stok, iç ve dış fiyatlar gibi faktörlere bağlı bulunmak 

likidite durumları ile de ilgilidir. 
Bu bakımdan özel sektörü incelerken, yalnız fiilen çekilen paralan değil, kabul edilen senetleri de nazarı itiba 
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(Milyon T.L.) 
28 . 12 . 1963 
Senet 

özel sektör kredileri 

Ticari senetler 
Sanayici senetleri 
Halk Bankası (küçük esnaf) 
Zirai senetler 
Taılıvil üzerine aVans 
İhracat hazırlık kredisi 
İhracat satış kredisi 
Tütün finansmanı 
Tanın Satış Kooperatifleri Birliği 
Vesikalı senetler 

Yel 

tutarı 

218 
182 

74 
509 
90 

107 
118 
275 
233 

8 

cûn 1 804 

Borç 

1 

• B. 

218 
67 
43 

304 
18 
28 
75 

199 
66 
4 

022 

Merkez Bankasının özel sektöre vermiş olduğu krediler dahilinde bankaların tevdi ettiği senet tutarları 
halde çekilen para miktarı 1 milyar 22 milyon liradır. 

Senetle borç bakiye arasında 782 milyon ,liralık bir fark bulunmaktadır. 

.7 — Ticari reeskont kredisi : 

Bankalara tahsis olunan normal ticari reeskont kredilerinden 28 .12 .1963 tarihi itibariyle kullanılan mikt 
Bu kredinin 1962 yılı sonu bakiyesi 132 milyon lira olduğuna göre artış 86 milyon liradır. 

2 — Sanayici ve madenci senetleri : 

Sanayici ve madenci firmaların kredi ihtiyacını karşılamak nıaksadiyle, 28.12.1963 tarihi itibariyle Merke 
ler tutarı 182 milyon lira olup mukabilinde çekilen para 67 milyon liradır. 

3 — Küçük sanat ve esnaf teşekkülleri : 

Küçük esnaf ve sanatkârın kfedi ihtiyacını karşılamakla tavzif edilmiş bulunan Halk Bankasının, Merk 
kont kredisi, 1963 yılında arttırılmış bulunmaktadır. 
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Adı geçen bankanın kredisinden kullandığı miktar, 19*32 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir 

31 . 12 . 1962 28 . İ2 . İ9G3 A R T I Ş 
Senet Borç B. Senet B<->:•(• I). Senet Borç- B. 

39.0 31.8 73.5 42.7 34.5 10.9 

l — Zirai krediler : 

Merkez Bankasının portföyünde mevcut zirai senetler, T. C. Ziraat Bankası tarafından tevdi edilen Tarım 
bankalar tarafından ibraz edilen zürra senetlerinden terekkübeder. 

1963 yılı Ağustos ayında Ziraat Bankasının, Merkez Bankası nezdindeki zirai reeskont kredisi 10G milyon l 
28 .12 .1963 tarihi itibariyle zirai reeskont kredisi dâhilinde Merkez Bankasına tevdi edilen senet tutarı 509 m 

milyon liradır. 
Merkez Bankasında mevcut diğer bir zirai kredide Şeker Şirketi kanalı ile pancar müstahsılına verilen kred 

ait kısımda bahsetmiş bulunmaktayız. 

5. İhracat kredileri : 

İhraç mahsullerimizin finansmanı için Merkez Bankasınca çeşitli krediler sağlanmaktadır. 
Bu kredilerin kullandırılmasında ve miktarında gerekli suhulet tanınmaktadır. 

a) îhrtt<:<ıf '-u'zırhk kredisi : 

Dışta bir bağlantı yapmadan ihracatçı firmal?rm, ihracat maksadiyle stok yapmasını sağlıyan bu kredinin 
28 milyon liradır. 

Mahsul mubayaa devresinde bu kredi 78 mil ;cr. liraya kadar yükselmiştir, 

b) İhracat satı-s finansmanı : 

Dışta katı satışı yapılmış olan ihraç mallarının finansmanına matuf olan bu krediye % 5 1/4 düşük reesko 
28 .12 .1963 tarihi itibariyle bakiyesi 75 milyon liradır. 
Mubayaa devresinde bu kredi 100 milyon civarında seyretmiştir. 

c) Tavım- Satış .Kooperatifleri Birlikleri: 

Pamuk, fındık, üzüm, incir ve antep fıstığı gibi belli başlı ihraç mallarımızın sürüm ve satınnı temin mak 
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dan T. C. Ziraat Bankasına her yıl munzam reeskont kredileri tahsis olunmaktadır. 
1963 -1964 mahsul devresi dolayısiyle tanınan kredi miktarı 452 milyon liradır. 

Bu mahsul devresi dolayısiyle tevdi edilen senet tutarı 200 milyon lira olup, mukabilinde çekilen para 45 m 

Ayrıca geçen mahsul devresinde, Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin, yapmış olduğu müdaha 
kez Bankası nezdinde 21 milyon liralık bir bakiye borcu bulunmaktadır. 

d) Tütün finansmanı: 

İhraç mallarımız i arasında en mühim mevkii işgal eden ve döviz rantremizin başında golen tütün, Merkez Ban 
tabi tutulmaktadır. 

1962 mahsulü için 400 milyon liralık bir limit tesbit edilmişti. 
1963 mahsulü tütün rekoltesinin 130 bin tonun üstünde olduğu nazara alınarak bu mahsulün finansmanı için te 

dır. 
Merkez Bankası hesaplarında, 28 . 12 . 1963 tarihi itibariyle mevcut 199 milyon liralık bakiye henüz satışı ya 

aittir. 

e) Vesikalı senet üzerine avans : 

Fiilî ihracattan sonra tanınan bir kredidir. îhratcatçılara malların mevlitlerine vusulünden önce Türk liralarün 
tadır. 

6. Tahvil üzerine avans : 

Bankalara kısa vadeli likidite ihtiyaçları için Merkez Bankasınca tahvil mukabilinde birer avans hesabı açılmakt 
Bu hesabın 28 . 12 . 1963 tarihindeki bakiyesi 18 milyon liradır. 

III - EMİSYON 

31 . 12 . 1962 itibariyle 5 122,4 
28 . 12 . 1963 itibariyle 5 493,8 

Artış 371,4 milyon liradır 

Bir yıl içersinde emisyonda meydana gelen 371,4 milyon liralık artış, reeskont kredilerinden i eri gelmiştir. 
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BANKA KREDİLERİ : 
1962 1962 1963 
Ekim Aralık Ekim 

Krediler toplamı 9 81.8 10 362 11 587 

Resmî sektör kredileri 1 364 1 451 1 772 
özel sektör kredileri 8 454 S 911 9 815 

1962 yılı sonunda 10 362 milyon lira olan banka kredileri Ekim 1963 sonuna kadar 1 225 milyon lira artara 
mistir. 1 225 milyon liralık kredi artışının 321 milyon lirasını resmî, 904 milyon lirasını özel sektöre açılan kredil 

Kredi artışı zirai kredilerde 268, küçük sanat ve esnaf kredilerinde 18, inşaat kredilerinde 68 ve sınai kredi 
tışlar muhtelit kredilerde olmuştur. 

BANKALARDA MEVDUAT : 

1963 yılının 10 aylık devresinde banka mevduatiarındaki artış 187 milyon liradır. Mevduat hacmmda meydan 
bebi resmî mevduattaki 282, ticari mevduattaki 102 milyon liralık azalmadır. Buna mukabil tasarruf mevduatı 57 
daki mevduatın vadeli kısmı 383 milyon lira artmış, vadesiz mevduat ise 196 milyon lira azalmıştır. 

4 . 1 . 1964 tarihi itibariyle dâhilde ve hariçte mevcut altınlarımız ve mukabili Türk Lir 

ğıda gösterilmiştir 

S. (İr. T. T, 

Dâhilde serbest 17 073 533,89 172 911 702,26 
Haıiçte serbest 13 313 089,44 134 827 913,93 
Hariçte merinin 89 621 198,65 907 636 000,69 

Yekûn 120 007 821,98 1 215 375 616,88 
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1963 yüı başında döviz mevcndumuz : 

Avanslardan kabili istimal 
Muhabir mevcudu 

$- 15 799 543 
6 872 292 

Ceman $. 22 671 835 idi. 

1963 yılı sonunda bu mevcudumuz : 

Avanslardan kabili istimal $. 
Muhabir mevcudu : $. 

Bu devre zarfında : 

İhracat $• 
Görünmiyen kalemler 
Sermaye hareketleri 
Enfrastrüktür 

Muhtelif 

Ceman $. 

"Yine bu devre zarfında temin edilen kredilerden : 
EMA kredisi $. 
IMF kredisi 
Konsorsiyum Alman kredisi 
İtalya kredisi 
ingiltere kredisi 
Holânda kredisi 
Banker kredi 

10 193 820 
1 547 406 

. 11 741 226 dır. 

. 319 053 427 
62 242 335 
10 176 734 
21 991 082 
11 326 894 (olmak m 

424 790 472 lık döviz 

54 881 328 
21 500 000 
26 687 499 
10 000 000 
10 656 600 

773 124 
28 950 713 

;c:-e) 

giriş olmuştur 

Hesaplarımıza intikal etmiştir. 153 449 264 
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Buna mukabil bu devrede ceman 
İthalât 
Görünmiyen kalemler 
Sermaye hareketleri 
Enfrastrüktür 
Dış borçlar 
Muhtelif 

$. 589 170 345 lık tediye yapılmıştır. 
$. 358 491 012 

64 011 997 
8 350 000 
8 092 881 

139 552 541 
10 671 914 

$. 589 170 345 

T. C. ZİRAAT BANKASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR : 
İstihsal ve ihracının esasını zirai mahsuller teşkil eden yurdumuzda tek zirai kredi müessesesi olan geniş teş 

atıl halde bulunan millî sermayeyi harekete getirip, iktisadi sahalara sevk eyliyen, banka teşkilâtından mahrum b 
teşebbüslerin; başta millî mahsulün sürüm ve satışını destekliyen krediler olmak üzere her nevi banka muamele v 
retle memleket ekonomisinde hem bir çiftçi ihtisas bankası, hem de bir tevdiat bankası halinde büyük bir itibar m 
leri ile yurt iktisadiyat ve bankacılığında pek mühim bir mevki işgal ve faaliyet ibras eyliyen Ziraat Bankasının 1 
belirtmek isteriz. 

3202 sayılı Kanunun bankamıza tahmil ettiği vazifelerin başında gelen zirai kredi finansmanı her şeyden evv 
kaynak mevzuu olduğu bir hakikat iken bankanın kaynak artışı içerisinde bilhassa kısa vadeli yabancı kaynakları 
selmesine mukabil; öz kaynak artışı aynı tempoyu gösterememiş ve istenilen seviyeye ulaşamamıştır. Bu sebeple d 
müessesesi olmak vasfı yanında aynı zamanda da bir tevdiat bankası hüviyetine varmış bulunmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankası 1 nci plân yılını realize edebilmek gayreti ile; 1963 yılı zirai plasmanlarında; temin edeb 
bancı kaynaklarını da tam plâfonu ile kullanarak 1963 yılında, bir yıl evveline nazaran, 573 milyon liralık bir gel 

Bu konudaki rakamlar toplu olarak aşağıdadır, 
1962 Haziran 1963 Haziran 

Doğrudan doğruya müstahsıla verilen 
Tarım Kredi Kooperatifleri 
Tarım Satış Kooperatifleri 
Tohumluk kredileri 
Zirai Donatım Kurumu 

035 139 858 
452 156 355 
495 761 298 
63 407 297 
18 418 455 

304 985 227 -f 
551 800 901 +' 
606 893 879 + 
115 360 987 + 
58 860 237 + 

Toplanı 2 064 883 263 2 637 901 231 + 5 
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T. C. Ziraat Bankasınca doğrudan doğruya müstahsıla açılan çeşitli zirai kredilerdeki 269 milyon liralık inkişa 
manına öncelik verilen ihraç mahsullerinde ve gübre tatbikatında kabul edilen geniş ölçü dolayısiyle çevirme kre 
lar kredilerinde vukubulmuş, bu suretle banka 1963 yılında plân hedeflerine, kendi kaynaklarını âzami şekilde 
lüllnde vâsıl olmuştur. 

Bu anlayış havası içinde bir taraftan kanunun kendisine tahmil ettiği zirai kredi vazifesini görebilmek ve diğer 
tiyacını karşıhyabilmek amaciyle teşekkül; 1711 sayılı Kanunun takyidedici hükümlerinin de üzerine çıkmış böyl 
plasman programında da, kaynaklarını zorflıyarak zirai kredi programını 2 775 000 000 lira olarak tesbit etmiştir 

Bankanın 1964 yılı Kaynakları : 

Öz kaynaklar 
Orta ve uzun vadeli yabancı . 
kaynaklar 
Vadesiz ve ibrazlı yabancı 
kaynaklar 
T. C. Merkez Bankası zirai 
reeskontu % 

T. C. Merkez Bankası ticari 
reeskontu 

Toplanı 

Mevcut 

666 729 

716 261 

1 961 527 

455 103 

167 579 

3 967 201 

177 

751 

272 

577 

278 

055 

< 

-f-

-\-

— 

4-

+ 
+ 

öngörülen 

137 

52 

50 

347 

76 

562 

230 358 

001 739 

999 58:] 

496 423 

420 722 

149 659 

Toplanı 

803 959 

768 263 

1 910 527 

802 600 

244 000 

4 529 350 

535 

490 

689 

000 

000 

714 

Yukarıdaki tablonun tetkikinde de görüleceği veçhile, 4 529 350 714 lira tahmin edilmekte olup; % 17,7 si öz 
kaynaklara dayanmaktadır. 

Programlaştınlan rakamda Hazineden tahsili derpiş edilen 139 milyon liralık sermaye hissesi de yer almış bulun 
Ziraat Bankasının zirai krediye tahsis edebileseği miktar öz kaynakları ile orta ve uzun vadeli yabancı kayn 

tefriki mümkün bulunan meblâğ 1 380 614 562 lira seviyesine varabilmektedir. Ancak bu meblâğa T. C. Merk 
802 600 000 liradan ibaret zirai reeskont imkânı da ilâve edildiği halde bankanın zirai krediye tahsis edebileceği 
liğ olmaktadır. 

Buna mukabil T. C. Ziraat Bankası, 1S64 yılı programında kaynaklarını yine âzami derecede kullanarak 
4 529 350 714 liradan ibaret 1964 yılı muhammen serbest kaynak ve imkânlarının, 
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2 775 000 000 lirasını zirai sektöre, 
1 643 876 904 lirasını resmî ve ticari sektöre, 

52 437 550 lirasını yatırımlara, 
58 036 260 lirasını malî plasmanlara, 

tefrik etmiştir. 
Ticari ve resmî plasmanların 877 milyon lir&si zirai menseli veya airaate yardımcı teşebbüslere yapılan plas 

leri itibariyle tasnifi yapıldığı takdirde bankaca doğrudan doğruya veya dolayısiyle yap..imiş zirai plasmanlar 
olmaktadır. 

Bankanın bugünkü kaynak durumu muvacehesinde; asgari vâdesi bir .yıl, âzami yirmi yıl olan zirai plasmanl 
lannm takviyesi ile mümkündür. Bunun dışında bankaya tahmil edilecek munzam bir zirai kredi vazifesini baş 
gun orta ve usun vadeli plasmanlarında hamle yapabilmesi öz kaynaklarının olumlu bir şekilde takviyesine va 

Banka kaynaklananı takviyesi için düşünülen tedbirler şöylece arz olunabilir, 

1. 3202, 6617 ve 7457 sayılı kanunlar mucibince bankaya ödenmesi icabeden sermaye hisseleri ödenmelidir. 
2. Hazineye devredilen senet bedellerinden toplanmış alacakları karşıkyacak ödenekler bütç .yo konulmalıd 
3. Tarım Satış Kooperatifleri ve Biıİlklerinin kredi talepleri Markez Bankasından reeskontla karşılanmalı v 

lerin kampanyalarına göre ayarlanmalıdır= 
4. Çiftçi tasarruflarının mevduat olarak toplanmasını temin edecek olan (Tarım Kredi Kooperatifierinin t 

tasarı bir an önce kanunîaşmalıdır, 
5. Bankanın kâr getirmiyen veya çalışma msvzuu dışındaki iştirakleri tasfiye edilmelidir. 
6. 301 sayılı Kanun hükümleri gereğince Merkez Bankasına yatırılan mevduat munzam karşılıklarının % 2 

üzere Ziraat Bankasına devredilmelidir, 
7. Ziraat Bankasının itibari sermayeci artırılmalıdır. 
8. Resmî daireler mevduatının T. C. Ziraat Bankasında toplanması için gerekli çareler aranmalıdır. 
1964 yılı bütçelerinin Karma Komisyonumuzda inceleme ve müzakeresi sonucunda; ger-d olarak, ödeneklerin, g 

olduğu görülmüş, bâzı bölüm ve maddeler üzsrir.d-.» gerekli eklemeler ve çıkarmalar yapılmıştır. 
Ayrıca bütçenin hazırlanması sırasında öngörü] ıeysn ve sonradan beliren bâzı hizmetler karşılığı için de gerek 
Bu değişikliklerin neticesi olarak cari harcamaları gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu Hükümet teklifinden 8 

lira, yatırım harcamalarını gösteren (A/2) işaretli cstveî yekûnu Hüldimet teklifinden 6 577 449 lira fazlasiyla 1 81 
transfer harcamalarını gösteren (A/3) işaretli cetvel yekûnu ise Hükümet teklifinden 15 519 524 li a fazlasiyle 5 
muzca kabul edilmiştir. 

Buna göre genel bütçeye Komisyonumuzca 30 878 967 liralık bir ilâve yapılmıştır. Bu ilâve ile büt ;•> rakamı 13 48 
Katma bütçeli daireler bütçelerinde yapılan değişiklikler sonucu olarak da mezkûr bütçelere 5 696 893 liralık 

3 689 003 lirası kendi gelirleriyle 2 007 893 lirası da Hazine yardımiyle karşılanmıştır. 
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Gelir bütçesinin incelenmesi sırasında; Meclise sunulmuş olan vergi reform tasarılarının uygulanması ile, bâ 

tahmin olunandan fazla artabileceği, bâzılarının da daha az olabileceği yolunda Hükümet görüsüne uyularak, ver 
ğişiklikler yapılmış ve sonuç olarak; 172 milyon liralık bir tek ek gelir tahmini bütçeye eklenmiştir. 

Ayrıca masraf bütçelerine yapılan eklerin icabettirdiği karşılıklar gelir bütçesine konarak gelir bütçesi 13 3 
olunmuştur. 

Gelir bütçesinde yapılan bu değişiklik neticesi olarak da ödenekler toplamı ile gelir arasındaki fark 158 316 2 
Gerek genel, gerekse katma bütçelerde ve gelir bütçesinde Komisyonumuzda, yapılan değişiklikler ekli tablol 

Tablo I - Genel bütçede yapılan değişiklikler 
Tablo II - Katma bütçede yapılan değişiklikler 
Tablo III - Konsolide bütçe tablosu 
Tablo IV - Genel bütçe değişikliklerinin toplam olarak ifadesi. 
Tablo V - Gelir bütçesi değişiklikleri. 
Cetvellerde yapılan tadiller dolayısiyle tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri, (d) fıkrasına bir ibare ilâve edilmes 

uçakla seyahat edeceklerden kimlerin hangi mevkilerde seyahat edeceklerini tâyin eden 14 ncü maddenin 4 ncü 
siyle mezkûr madde, (a) fıkrasında kelime değişikliği yapılan 17 nci madde Komisyonumuzca değiştirilmiştir. 

Yeni kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının harcamalarını düzenliyen 30 ncu madde ile T 
çesinde bulunan radyo işletme ve yatırımları için konulmuş olan ödeneklerin Türkiye Radyo - Televizyon Kurum 
diyle de 31 nci madde Komisyonumuzca yeniden hazırlanmıştır. 

30 ve 31 nci maddeler numaraları değiştirilerek diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1964 yılı bütçesinde yeniden, açılan 11.393 ncü (Millet Meclisi üyeleri tedavi gi 
Senatosu üyeleri tedavi giderleri) maddelerine eklenen 90 000 lira, hiçbir kanuni mesnedi olmadığından eklenmes 
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Bütçenin müzakeresi esnasında, Komisyonda ileri sürülen ve kabul olunan 

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulunun kira binalardan kurtarılması. 
Maliye Bakanhğı bütçesinden, muhtelif dernek ve kurumlara yapılan vardımlann objektif 

zenlenmesi. 
Yurt dışında çalışan işçilerin, gelirlerinin döviz olarak yurda getirilmesini kolaylaştıracak t 
Devlet personel rejiminin bir an evvel gerçekleştirilmesi. 
Millet Meclisi ve C. Senatosu teşkilât kanunlarının bir an evvel çıkarılması, 
Güney sınırlarımızda süregelen kaçakçılık olaylarına son verecek. «Serbest pazar» larm bi 
İskenderun Limanının. «Serbest liman» haline getirilmesinin tetkik edilmesi, 
Devlet dairelerinin möble, demirbaş ve sair teçhizatının standardize edilmesi, 
Dış ticaret rejiminin ıslahı ve bilhassa yaş meyva ve sebze ihracatı konusunda Hükümetin 
Harita Genel Müdürlüğü bütçesine diğer dairelerden aktarılacak ödeneklerden taşıt ve uça 

cağı Hükümet tarafından beyan edilmiştir. Hizmetin aksamaması için bu hususun tahakkuk 
İller Bankasının ihtiyaçlarının sene içinde Maliye Bakanlığınca dikkate alınarak programa 

sının sağlanması; 
Resmî daireler kalorifer tesislerinin akar yakıta çevribnesi dolayısiyle yakıt masrafların 

artmış olduğu göz önünde tutularak bu mevzuun tetkiki; 
Bütçe Kanununun 22 nci maddesinde zikri geçen kanunların bâzı hükümlerinin Bütçe Ka 

ne, bu kanunlarda gerekli değişiklikler yapılarak Bütçe Kanununa bu kabîl hükümlerin kon 

1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüks 
Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip Adana 

Trabzon Sakarya izmir Yozgat K. Sarıibrah 
.4. 8. Ağanoğhı Yalnız B. M. Meclisi Y. Mirkelâmoğlu Mıüıalefe şerhim ilişiktir imzada bulu 

bütçesine muhalifim C. Sungur 
K. Yurdakul 

Ankara Ankara Artvin Aydın Balıkes 
N. Berkknn .1/. Ete Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım 

S. O. Avcı O. Apaydın A. A. B 



Cumhurbaşkanınca S. U. 
8. Kurutluoğlu 

Çanakkale 
8. İnan 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz 

8. Savacı 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Keskin 

Maraş 
H. F. Evliya 

Rize 
Söz hakkım var 

C. Yalçın 

İçel 
Söz hakkım mahfuza 

C. T. Okyayüz 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuza1 

/ / . Dikeçliğil 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sakarya 
B. Ak dağ 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sivas 
M. Vural 
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Denizli 

C. Akyar 

İzmir 
A. Ertunga 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuz 

A. Bilgin 

Muş 
/. Akpolat 

Sakarya 
.V. Bay ar 

Tabiî Üye 
>öz hakkım mahfuzdur 

S. Gür soy tr ak 

Van 
Söz halkkım mahfuz 

F. Işık 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

İzmir 
Söz hakkım m a h f e 

1. Gürsan 

Konya 
M. Dinekli 

Niğde 
K. Baykan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Gür er 

Trabzon 
A. Şener 

Yozgat 
V. Uyar 

Elâzığ 
H. Müft 

İzmir 
Söz hakkım 

N. Kür 

Kony 
A. On 

Niğde 
Söz hakkım 

R. 8oy 

Siirt 
L. Ayk 

Trabzo 
A. R. Uz 

)>&< 







Dairesi 

Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Mahkemesi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 
Not : ( * ) Diğer dairelerden nakleden. 

(**) Diğer dairelere giden. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYO 
(A/ l ) C 

Tasarı ile 
istenen Eklendi; 

63 197 
2 748 
3 031 
11 109 
20 848 
7 091 
6 615 
18 229 
59 767 
74 089 
277 316 

2 572 196 
116 031 
213 716 
288 897 
86 393 
215 582 

1 536 778 
20 039 
24 191 
508 675 
44 864 
313 454 
20 646 
9 122 
9 341 
12 665 
57 368 
7 291 

198 
672 
412 
246 
797 
665 
210 
226 
871 
570 
905 
300 
230 
850 
503 
160 
191 

197 
455 
750 
808 
016 
790 
843 
397 
731 
162 
775 
000 

29 489 000 

•?, 140 0 

30 0 

90 0 
1 844 0 

9 084 5 
50 0 

3 020 0 

98 2 
250 0 
,72 0 
700 0 
861 6 
17 0 

32 9 

6 630 791 930 19 290 3 



DAİRELERİN BÜTÇELERİNDE YAPTIĞI ZAM VE TENZİLLER 
(A/2) Yıatımm harcamalara 

Tasarı iile Komisyonca 
işitenin iMesnen Düşülen Kabul olunan 

467 448 467 448 

55 000 55 000 
3 000 000 3 000 000 
7 052 000 1 000 000** 6 052 000 

1 389 660 1 389 660 

7 500 000 3 000 000** 4 500 000 

292 076 000 3 500 000 2 510 000** 293 066 000 
1 0O0 000 1 000 000** 

800 000 8O0 000 
22 450 000 32 050 001* 54 500 001 

559 602 000 5 500 000 4118 287 000 
344 141 070 292 198 999* 635 490 070 

127 146 000 110 068 000** 17 078 000 
50 000 50 000 

230 004 000 13 486 000** 176 518 000 
9 262 000 4 440 000** 4 822 000 
500 000 500 000 

2 000 000 2 000 000 
76 305 750 76 305 750 
23 000 000 23 000 000 
84 596 000 520 000** 84 076 000 
13 315 000 500 000** 12 815 000 

1 805 194 480 9 577 449 3 000 000 1 811 771 929 

(A/3) Transfer 
Tasarı ile 
istenen 

516 528 

144 001 
121 764 
568 905 

97 771 
36 003 

106 381 
24 297 

144 997 
1 331 500 

46 541 000 
477 760 
183 600 

4 495 000 
35 542 533 

4 768 469 124 

35 702 725 
35 210 500 

118 250 
19 161 501 

485 435 
47 515 455 

934 575 
225 755 

2 040 777 
10 705 500 

3 871 057 
447 002 

2 236 173 

Ekilendi 

556 777 

2 250 
100 000 

7 606 

4 125 000 
2 007 890 
1 510 001 

5 550 000 

2 000 000 

Tl 
harcamaları 

Komisyonca 

LBL 

Düşülen; Kabul 

124 000 
48 000 

150 000 4 

1 000 

17 000 

1 

1 
46 

4 
35 

774 

37 
35 

24 

47 

4 
1 
3 

2 

5 017 455 870 15 859 524 340 000 5 032 
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TABLO : (3) 

1964 YILI KONSOLİDE BÜTÇESİ 

(A/l) (A/2) (A/3) Toplam 

Genel bütçe 6 639 573 924 1 811 771 929 5 032 975 394 13 484 321 247 
Katma bütçeler 691 129 990 1 751 809 006 303 090 725 2 746 029 721 

Toplam 7 330 703 914 3 563 580 935 5 336 066 119 16 230 350 968 
Hazine yardımı 2 209 355 968 2 209 355 968 

Konsolide bütçe 7 330 703 914 3 563 580 935 3 126 710 151 14 020 995 000 



TABLO 

Tasanda 1964 bütçe tasarısı rakamı ve Bütçe Komisyonunun yaptığı değişikli 

(A/l) 
Kütçe rakamı 

Yekûn 

Bütçe rakamı 

Yekûn 

Bütçe rakamı 

Yekûn 

(A/ l ) , (A/2), 

(A / l ) 
(A/2) 
(A/3) 

(A/3) 

6 630 
-f- 8 

6 639 

1 805 
6 

1 811 

5 017 
15 

5 032 

toplamı 

6 639 
1 811 
5 032 

791 
781 

573 

930 
994 Komisyonun yaptığı 

924 

(A/2) 
194 480 
577 449 Komisyonun yaptığı 

771 

455 
519 

975 

573 
771 
975 

92c> 

(A/3) 
870 
524 Komisyonun yaptığı 

1 

394 

924 
929 
394 

zam 

zam 

zam 

13 484 321 247 Komisyonun bağladığı rakam 

13 484 321 247 Komisyonun bağladığı rakam 
—13 453 442 280 Tasarıdaki rakam 

30 878 967 Komisyonun yekûn olarak yaptığı z 



GELİB BÜTÇESİ 

Karma Bütçe Komisyonunca yapılan değişiklikler 

Bölüm Madde 

51.000 
51.100 
51.500 

Gelirin çeşidi 

İrat ve servet vergileri 
Gelir Vergisi 
Motorlu Kara Taşıtları V( îrgisi 

Hükümet teklifi 
Lira 

2 750 000 000 
78 000 000 

Komisyonca 
Zam 
Lira 

100 000 000 
30 000 000 

yapılan 
Tenzil 
Lira 

52.000 Gider gümrük, istihlâk ve dış se
yahat harcamaları ve tekel vergi 
gelirleri 

52.100 ithalden Alman İstihsal Vergisi 965 000 000 18 000 00 
52.120 Dahilde Alman istihsal Vergisi 846 000 000 46 000 00 
52.130 Akar Yakıtlardan Alman Hazine 

hissesi 602 000 000 52 000 000 
52.300 Gümrük Vergisi 1 006 000 000 54 000 000 

6 247 000 000 236 000 000 64 000 00 
Komisyonca tenzil edilen — 64 000 000 

Gelir bütçesi toplamı 13 153 405 000 172 000 000 





Dönem : 1 l O 
Toplantı s CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü 

1964 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyon 
raporu (1 /578) 

T. C. Ankara 
Başbakanlık — 

Kanunlar re Kararlar Tetkik Dairesi 30. 11 .J9<i3 
Say} : 71-2175/5175 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
29 .11.1963 tarihinde kararlaştırılan «1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişi 
birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. İsmet İnönü V. 
'Başbakan 

Ekrem Alican 

1964 MALÎ YILI BÜTÇE TASARISINA AİT GEREKÇE 

(î İ lî İ Ş 

H)(>4 maiî yılı bütçe taşanları Anayasanın belirttiği1 süre içinde Türkiye Büyük .Mill 
!isine •sunulmuş bulunmaktadır. 

•Beş Yıllık Plânın, •gereklerine uygun, olarak hazırlanan tasarılar kamu sektörüne geç 
lar' bütçelerinin üstünde bir harcama imkânı sağlamaktadır. Bu üstün harcama imkânı içi 
Yıllık Plânın öngördüğü yatırımların payı plânın ve programın esas ve hedeflerine uy 
rak ayrılmıştır. 

(-teçen. yıllardan •daha hacimli olan .1963 bütçeleri malî bakımdan, istikrazla, karşılana 
miktarı ihtiva etmekle beraber iktisadi' yönden dengeli bütçe]erdir. 

.Milletimizin ilerleme yolundaki gayret ve fedakârlıklarını temsil eden bu bütçeleri 
kalkınma çabalarımızı olumlu sonuçlara götürecektir. 



— 2 — 

BÖLÜM : I 

DIŞ İKTİSADÎ GELİŞMELER 

1. — GENEL İKTİSADÎ GELİŞMELER : 

Genel Durum : 

1962 yılında. Doğu Bloku hariç, Batı memleketlerinde sınai istihsal, 1961 e göre, % 7 oranında bir artış ka 
sine göre 1961 de % 3-4 arasında bulunmakta idi. Dünya ticaret îıacmındaki yükselme ise % 5 civarında olmu 
aksine olarak bâzı ilk maddelerin fiyatlarında vr.kubulan artışlar bu gibi .maddelerin yetiştiricilerinin döviz ıg 
esas madde müstahsılları ile sanayi memleketleri arasında mevcut ticari mübadele açıklarının azalmasına yol aç 

Avrupa ve Japonya'da ücret ve fiyatlar yükselmekte devanı ederken Kanada ve Birleşik Amerika Devletle 
kalmışlardır. İngiltere'de ise durum, iyileşmeye yönelmiştir. 

1962 yılı içinde milletlerarası kısa vadeli sermaye hareketleri oldukça mutedil olmuştur. Amerika Birleşik 
leri yükselirken bunların Avrupa'da, genel olarak düşmesi, Amerika'dan Avrupa'ya sermaye akımının frenlenm 
da yer almıştır. Sene içinde vukubulan bâzı spekülatif sermaye hareketleri ise, milletlerarası malî otorite 
terli derecede alman tedbirler sayesinde tehlikeli bir mahiyet kazanmadan önlenebilmiştir. 

İleride de belirtileceği üzere, malî ve iktisadi meselelerde milletlerarası iş birliğini artırmak hususund 
hayli yararlı neticeler vermiştir. Altın fiyatlarının istikrarını temin etmek maksadiyle Amerika Birleşik D 
sadi Topluluğu ülkeleri arasında iş birliği sağlıyaeak tedbirlerin alınması bu çalışmalar arasında zikrolun 
ve iktisadi müesseselerin faaliyetleri genişlemekte devam etmiş, bilhassa kalkınma çabası içinde bulunan 
finansman ihtiyaçlarını karşılıyabilmek maksadiyle bu gibi müesseselerin döviz kaynaklarının artırılması ön plân 
tır. 

1961 ve 1962 yıllarında bazı az gelişmiş memleketlerin tediye muvazenelerinde nispî bir iyileşme olmu 
mütalâa edilen memleketlerin 1961 yılma ait tediye muvazeııelerindeki acık 1962 de bir hayli azalmıştır. 
bulunan ürkeuerin büyük kısmında tediye muvazeneleri açıkları eFan günün meselesi halinde kalmakta 
lerde ihracatın artması halinde bile. ithalâtın da yükselmesi sebebiyle dış ticaret açıklarının kapatılm 

İlk madde, yetiştiricileri tarafından yapılan iptidai ve hammadde ihracat kıymetlerinde c/c 4 uranında bir a 
ler için bir hayli cesaret verici olmuştur. Ancak, yukarda da belirtildiği üzere, bu fiyat artışlarından yararl 
lişme hallinde bulunan ülkelerin ekserisi iktisadi yatırımlar mevzuunda tediye muvazenesi güçlükleriyle mücad 
mamışlardır. Birçok memleketlerin ihracatında müşahede olunan artış bu memleketler için zaruri mütalâa 
sına kâfi gelmemiştir. 

Batı ekonomileri, gelişme ve birleşme yolunda hızlı adımlarla önemli ilerlemeler kaydederken Doğu Bloku 
yıllarındaki iktisadi ve siyasi faaliyetleri, evvelki yıllara göre gerilemeler göstermiştir. Sovyet Rusya ile K 
gittikçe gerginleşmesi, daha şimdiden bn Bloku ikiye bölmüş bulunmaktadır. 
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öBu ülkelerde komünizm sisteminden doğan güçlüklere ilâveten, şiddetli bir kışı nıütaakıp uzun süren kurak 

üze:e, çeşitli toprak mahsulleri üretimini ziyadesiyle azaltmış ve bu memleketleri Batı Dünyasından büyük mikta 
etmiştir. 

Sanayi üretimine gelince; 1962 yılındaki gelişme hızı yüksek olmakta devam etmiş ise de bu genişleme tempo 
[ktisadi ve siyasi alanda hâsıl olan bu yeni gelişmeler Batı topluluğunda önemli etkiler yaratmaktadır. Sovy 

ki föçimsizlik Doğu - Avrupa memleketlerini Batı camiası ile olan münasebetlerini artırmaya sevk etmiş, bu sur 
van eden soğuk harb çekişmeleri bir hayli azalmıştır. Blokun, hububat ihtiyaçlarını karşılamak ma'ksadiyle yapm 
lât :se hıııbubat fiyatları ile navlun piyasalarını harekete geçirmiştir. Piyasalardaki bu canlanmanın, döviz gelirler 
dâhi olmak üzere, birçok ülkeler için yararlı sonuçlar doğurması beklenmektedir. 

963 genel dura m una gelince, iktisaden gelişmiş memleketlerin çoğunda ekonomik faaliyetler 1962 de olduğu 
devim etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi 1962 nin ikinci yarısında başlıyan gelişmesinde 1963 içind 
kete tüketim harcamaları artmış ve yatırımlar geniş ölçüde hareketler göstermeye başlamıştır. Amerikan ekonom 
19& içinde, de devam edeceğini göstermektedir. 

vanada, İsviçre ve Almanya ekonomileri gelişme seyirlerini olumlu yönde takibeyledikleri gibi Belçika, Ho 
gelişmeler ümit verici almakta devam etmektedir. 

fîatı - Avrupa memleketleri arasında yalnız Fransa, İtalya ve Avusturya ekonomileri enflâsyonist tazyikler i 
Son yıllarda çok hızlı bir inkişafa mazhar olan Fransa'da ücret ve fiyatların prodüktivite üstünde bir tempo ile a 
lekıtte enflâsyon tehlikesini yaratmaya başlamış bulunmaktadır. Bu tehlikenin ekonomideki umumi gelişmeyi du 
lül '1963 sonlarında, tedbirler almaya başlamıştır. İtalya'da siyasi sebepler iktisadi faaliyetlere tetir etmiş, Avus 
oldtğıt gibi, enflâsyonist tazyikler ile karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. 

tktisadi gelişme halinde bulunan memleketlere gelince, sanayi ülkeleri ekonomilerinde görülen umumi gelişme 
iptidai madde yetiştiricisi memleketlerin ekonomileri için, pek de yararlı olmamıştır. 1963 yılında şeker, hububat, 
gib: bâzı ana madde fiyatlarında iyileşmeler olmuş ise de, bu gibi maddelerin çoğunlukla nisbeten zengin ülkeler t 
biyle. şenel olarak gelişme halinde bulunan fakir ülkelerin ekseriyeti bu fiyat artışlarından hissedilir bir faide sa 

Üretim : 

1962 yılında dünya sanayi üretimi. Doğu Bloku dışında, 19*61 yılından % 7 daha yüksek olmuştur. Aynı artı 
ise c/'c 3,5 idi. Amerika. Kanada ve Japonya'da sınai üretimin % 8 e yakın oranda artması 1962 yılındaki bu ge 
dir. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi başlıca ileri sanayi memleketlerinde genel tüketimin t 
tulacak olursa sınai üretimin 1963 te de gelişmeler kaydetmesi beklenmektedir. 

'Milletlerarası Para. Fonu tarafından yapılan bir etüde göre başlıca sanayi memleketlerinin 1961, 1962 yılla 
artış yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir. 



Başlıca sınai memleketlerde sınai üretim artış yüzdeleri 

Meml 

Amerika .Bir 
Kanada 
İngiltere 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
'Fransa 
Almanya 
İtalya 
Hol ânda 
Norveç 
tsvee 
Japonya 

.ek etler 

i eşi m I)e% d eti eri 

Yüzd 
1961 

4 
7 
1 
4 
'5 
o 

'5 
6 

11 
1 
7 
4 

20 

:eler 
1962 

8 
(.; 

— 1 
>> 
6 
2 
6 
5 

12 
4 
4 
2 
8 

l')i)ğu bioku ülkeleri, sınai üretimde ortalama olarak yüzde 10 kadar :bir artış elde etmeldefoerafoer. iteri 
şılaşrınşlardır. 1962/63 nıaksui yılında elverişsiz kava şartları yüzünden başta hububat olmak'tize re türlü topr 
ları olmuş ve 'bunun sonucu olarak 'bu memleketler Batı dünyasından foüyütk miktarlarda hububat satınaknak z 

Milletlerarası 'Tediyeler Bankasının 1963 ydı senelik raporuna göre Doğu Avrupa, fol ok una daib.il memleke 
üretimlerinde görülen ilerleme riisfoetleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Doğu Avrupa Blokunun üretim artış yüzdeleri 

Memleketler 

Doğu - Almanya 
Bulgaristan 
Macaristan 
PoBonya 
Romanya 
Çekoslovakya 
Sovyet Rusya 
Yugoslavya 

Sınai 
1961 

6,0 
16,7 
11,0 
10,3 
15,5 
8,9 
9,2 
7,0 

ürerini 
1962 

6.2 
11,1 
9,0 
8,7* 

14,7 
6,2 
9.5 
7,0 

http://daib.il
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Fiyat ve ücret hareketleri : 

Avrupa memleketleriyle Japonya'da fiyatlar 1962 yılı iptidasından beri oldukça önemli nisbetlerde artma gö 
Jeşik Devletlerinde daha mutedil bir seyir takib etmiştir, özellikle kıta Avrupa ülkelerinde vukubulan bu fiyat y 
ları dolayısiyle gıda maddelerindeki fiyat artmalarından ileri gelmiştir. Bu arada mamul madde fiyatlan ile hi 
ler olmuş ise de bu hareket diğer fiyat artışlarındaki dereceyi bulmamıştır. 

Ücretlerdeki artış ile birlikte imalât verimlerinde bir yükselme müşahade olunduğundan bu gibi artışlar fiy 
mi talebin artmasına da yol açmıştır. Bu suretle, türlü sebeplerle ihracatın bir düşme seyri takibetmesi netices 
tın bu yeni talep artışı ile eritilmesi mümkün olmuş, talep fazlalığı hasebiyle karşılanamıyan ihtiyaçlar ise ithal 
rak, ücretlerdeki artışlar geniş bir talep yarattığından, fiyat artışlarına rağmen imalâttaki gelişme seyri devam 

Aşağıda bâzı Avrupa ve Şimalî Amerika memleketlerinde perakende fiyat hareketleri gösterilmiştir : 

Perakende fiyat hareketleri 

Mart 1961 — Mart 1962 — Mart 1963 devresi endeksl 
Mart 1962 Genel Aydınlatma 

Memleketler genel endeks endeks Gıda Kira ısıtma 

Bir sene öncesine göre ( + ) artış, (—) azalış yüzdeleri 

Almanya (Batı) 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
İspanya 
Finlandiya 
Fransa 
ingiltere 
İtalya 
Norveç 
Holânda 
İsveç 
İsviçre 
Kanada 
Amerika B. D. 

3.8 
5.0 
1.0 
4.5 
2.9 
2.7 
5.0 
4.8 
3.9 
5.2 
4.1 
3.7 
4.3 
0.9 
1.1 

4.4 
3.4 
2.7 
6.8 

11.3 
5.3 
5.1 
3.2 
7.8 ' 
5.0 
5.6 
3.6 
3.6 
1.5 
1.1 

6.3 
5.5 
3.2 
7.0 

15.9 
4.4 
7.0 
5.6 
9.5 
6.6 
6.9 
7.4 
4.9 
2.5 
1.4 

6.4 
2.3 

5.9 
6.0 
6.7 
7.5 
5.6 
9.2 
2.7 
7.9 

— 2.0 
2.5 
0.3 
1.0 

2.4 
0.3 
3.2 
2.3 

-
5.1 

— 0.1 
6.3 
2.7 
2.8 
2.1 
5.8 
1.8 
1.0 
0.5 
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Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, perakende fiyat artışlarındaki tempo memleketlere göre far 
rika memleketlerinde bu artış yüzde 1-1,5 gibi düşük bir seviyede iken İspanya, Fransa ve İtalya gibi bâzı mem 
da olmuştur. Yukarıdaki tablo, aynı zamanda, hizmetlere ait ücret endekslerinin emtia fiyat endekslerine kıyasla 
termektedir. Gerçekten. Şimalî Amerika'da emtia fiyatları % 1 civarında yükselme kaydederken hizmet ücretleri 
reketi göstermiştir. Avrupa'da ise perakende emtia fiyatları % 2 - 3 arasında bir yükseliş kaydederken hizmet fi 
olmuştur. 

Avrupa irerini endekslerinde en önemli artışı kaydeden unsur kiralar olmuştur. Özellikle İtalya ve rYansa'da 
fazlalaşmıştır. 

Toptan fiyat hareketlerine «•olineo. tetkik devresi ieinde Avrupa toptan fiyat endeksindeki artış, perakende fiy 
üzere r} 2.5 oranında olmuştur. Kanada'da toptan fiyat artışları perakende satış fiyatları seviyesinde kalmış. Amer 
J958 yılından I .'eri fiyatlarda kayda de»'or bir değişiklik olmamıştır. 

CıVnel. olarak Avrupa toptan fiyat endekslerinde vukua «'elen artışlar, daha ziyade gayriınüsait iklim sarfları d 
rında vâki olan yükselmelerden meydana gelmiştir. 
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Aşağıdaki tablo toptan fiyat hareketlerini göstermektedir : 

Toptan fiyat hareketleri 

Memleketle 

Almanya (Batı) 
Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
İspanya 
Finlandiya. 
Fransa 
İngiltere 
İtalya 
Norveç 
Holûııda 
İsveç 
İsviçre 
Kanada 
Amerika B. I). 

Mart 1961 
Mart 1962 

Genel 
endeks 

Bir sene 

— 
6.3 
0.8 
2.9 
3.3 
0.9 
3.6 
•— 
2.3 
2.7 
•1.5 
1.3 
3.5 
2.5 

— 0.3 

Mar t 1962 Mar t 196/ 
(»enel 
endeks 

öncesine göre 

—. 
— 0.4 

1.3 
3.8 

10.7 
2.3 
<> o 
—• 
4.7 
1.8 
2.2 (1) 
2.6 
4.5 
2.3 

— ' 0.8 

Tarım 
maddeleri 
( + ) artış, ( 

1.9 
— 1.1 

3.9 
8.5 • 

21.5 
3.8 
2.8 
1.1 
7.2 
4.1 
6.8 (1) 
8.9 
4.1 
1.5 

— 3.0 

> devresi en 
İptidai 

maddeler 

de 

—) azalış yüz 

0.1 
0.5 
0.6 
2.1 
7.4 (1) 
.1.0 (2) 
1.0 
0.1 
4.L 

— .1.6 
0 (1) 
0 
1.0 
2.4 

— 3.2 

Dünya fiyatlarının takibettiği genel seyir incelenirken dünya ticaretinde ve özellikle az gelişmiş memleket 
oymyan ilkel maddeleı- istihsal ve fiyatları üzerinde biraz durmak faydalıdır. 1962 ortalarına kadar devamlı bir i 
madde fiyatlarından bâzıları 1962 niıı son üç ayından itibaren hissedilir bir canlılık göstermeye başlamıştır. Mayı 
% 15 e kadar çıkan bir yükselme göstermişlerdir. Bu yükselişler Londra'da olduğu gibi New - York borsalarınd 
bâzı ilkel maddelerin 1962 sonu ile 1963 Nisan ayı sonu arasındaki fiyat hareketlerini gösterir bir tablo verilme 

(1) Ocak - Ocak devresi 
(2) Şubat - Şubat devresi 
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Emtia fiyat hareketleri 

Aralık Nisan Aralık 
1962 sonu 1963 sonu 1962 sonu 

1962 Eylül sonu 100 1962 Ey 
Endeks ve maddeler 

Moody Endeksi 
Financial Times Endeksi 
Reuter Endeksi 
Seker 
S i sal 
Kakao 
İpek 
Hurda madenler 
Yapak 

i 

102 
105 
.106 
151 
123 
102 
113 
.106 
104 

tibariyle 

103 
109 
113 
254 
146 
140 
128 
122 
112 

Endeks ve 

Kurşun 
•Soya. 
Koj)ra. 
Mısır 
Pamuk 
Kauçuk 
Bakır 
Buğday 

maddeler it 

105 
104 
116 
103 
100 
108 
100 

98 

Tablodaki ıHaddelerden seker 1962 Ekim ayından Mayıs 1963 ortalarına kadar r/c 250 idbi çok yüksek bir nisb 
nünden önemli maddeler arasında fiyat artışları kaydeden diğer ilk maddelerden ham ipek (% 30), maden hurda 
rolunabiiir. 

Şeker fabrikalarmdaki bu hızlı yükseliş bu maddenin başlıca müstaksıllanndan biri olan Küba'nın 1960 daki 7 
1962 de 4, 8 milyon tona düşmesinden ilen gelmiştir. 1963 de Küba şeker rekoltesinin 4 milyon tonu aşmıyaeağı 
münist blokıı ülkelerinin ihtiyaçlarına sarf olunan bu düşük rekolteye ilâveten 1962 kışının pancar ziraatı için pek 
hain seker fiyatı 1962 Ocak ayında New - York'ta libre basma 2,05 sent iken bu ayı takibeden iki ay içinde 2,80 
kadar çıkmıştır. 1963 içinde şeker fiyatları İni seviyede de tutulamamış, Mayıs 1963 de 8,78 sente kadar yükseld 
12.95 sente kadar fırlamıştır. Bu suretle 13 aylık bir devrede fiyatlarda 6 misli bir artış olmuştur. 

Buğday fiyatlarına gelince. Nisan 1963 sonuna kadar her hangi bir hareket gösternıiyen dünya buğday piyasa 
Kanada ve Avustııralya "dan 8 milyon ton kadar buğday mubayaasına başlamasiyle derhal canlanmaya, başlamıştı 
halâtında bulunan Kızıl - Oin'den sonra Sovyet Rusya'nın bu geniş mubayaalarının piyasayı daha da yükselteceğin 
tadır. 

(îerçektenSovyet Rusya, yukarda söz konusu Kanada ve Avustııralya mubayaalarına, ilâveten Fransa ve Alman 
ayrıca 3 milyon tona varan miktarlar için Amerika Birleşik Devletleriyle1 müzakerelere başlamıştır. 

Piyasadaki bu hareket Amerika, Kanada, ve Avustııralya buğday fiyatlarını bir hayli yükseltmiştir. Ekim 1963 
day m tonu 30/2/6, Avusturalya malı ise 26/15/— sterling üzerinden Kote edilmekte idi. Bir yıl önceki aynı fiyatl 
sterling idi. Amerikan sert kış No. 2 buğdayının tonu 27/12/9 sterlingden 29/11/3 sterlinge çıkmıştır. (4 Ekim 
The Financial Times). 
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Karsya'nuı diğer hububat nevileri üzerinde de siparişlere geçeceği hususunda kati bir malûmat olmamakla be 

daha. şimkliden yükselmeye bağlamıştır. Ekim 1963 başlarındaki arpa fiyatları bir say öncesineı göre tonda 45 ş 
Son zamanlarda Polanya, Macaristan, Çekoslovakya, Bulgaristan .gibi Sovyet Blokuna dâhil memleketlerin 

çıkmaları, hulbubat fiyatlarındaki yükseliş temposunun devam edeceğine 'bir delil sayılmaktadır. 

Dünya ticareti : 

1960 yılımla dünya ticareti «nemli artışlar kaydettikten sonra gelişme hızı 1961 ve 1962 yularında % 5 e in 
.Mill.etlerara.sr Para Fonunun 1963 yılı raporuna, göı-e. başlıca, sahalar itibariyle, dünya ticareti aşağıda gös 

öünya ticareti 

FOI 
nıily 

1959 

100.1 
61.9 
16.4. 
9.7 
7.1 

25.2 
3.5 

38.2 

:ÎI .I • 

29.1 
26.8 

1.7 
1.0 

> kıymel 
ar dolar 
1960 

112.2 
71.7. 
1.9:fi 
10.3 
8.0 

29.7 
4.1 

40.5 

37.4 

32.0 
28.4 

2:3 
2.2 

L 

1961 

117.7 
76.0 
20.2 
10.8 
8.5 

#2.3 
4.2 

41.7 

40.7 

33.0 
28.9 

2.3 
2.4 

1962 

123.7 
80.2 
20.9 
11.4 
9.1 

34.5i 
4.9 

43.5 

44J0 

33.1 
30.1 

2.5 
2.6 

1959 

Ö 
7 

— 
4 
3 

11 
20 

• 5 ' 

14 

6 

— o 
48 

Artış 
yüzdel 

1960 

12 
16 
20 

7 
13 
18 
17 

6 

20 

10 
0 

28 
9 

1 

Dünya ihracatı : 
Sa.na.yi 'memleketlerinin ihracatı : 

Amerika B. D. 
İngiltere 
Diğer EFTA .memleketleri 
EEC •memleketleri 
Japonya 

İlk madde yetiştiricisi memleketlerinin 
ihracatı 
Sınai memleketler arasındaki mübade
leler: 

Sınai memleketlerle ilk madde yetiş
tiricileri arasındaki mübadeleler 
Sınai 'memleketlerin ihracatı 
İ lk madde yetiştiricilerin ihracatı 

Sınai memleketlerle Sovyet. Cin Bloku 
arasındaki mübadeleler : 

Sınai memleketlerin ihracatı 
Sovyet - Çin Bloku ihracatı 

tBu rapora göre sanayi memleketlerinin ihracatı 1960 yılında % 16 soranında bir artış kaydettikten sonra 196 
kadar düşmüştür. OBu memleketler arasında Amerika ve İngiltere'nin ihracatları sırasiyle % 16 ve 20 den % 6 

http://Mill.etlerara.sr
http://Sa.na.yi
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buna mukabil Japonya'nın ihracatındaki artış 1961 de % 5 ten 1962 de % 16 ya yükselmişti)'. Avrupa İktisad 
kıymeti 1960 da % 18 oranında hir genişleme gösterdikten sonra ibu hız 1961 de % 9, 1962 de ise % 6 ya in 
dele Bölgesine ait ihracat Hoplam kıymeti ise. 1960 da % 13 oranında bir gelişme kaydettikten sonra !bu hız 
inmiştir. 

1960 yılında % 20 oranında hir genişleme kaydeden sınai memleketler arasındaki mübadeleler toplamı kıym 
% 10 oranlarında artma göstermiştir. 

Az gelişmiş memleketleri de içine alan ilk madde yetiştiricilerinin ihracatına gelince, bu grupa giren ül'keler 
% 6 oranında bir artma kaydetmişken bu hız 1961 de % 3 e düşmüş. 3 962 de ise c/r 4 e yükselmiştir. Bâzı i 
artışlar 1962 yılı ihracatındaki hu gelişmenin haslıca sebeplerindendir. 

İffiîlctlcraraaı Elleme dengeleri : 

Milletlerarası Ödeme Dengeleri konusunda son yılların en bariz hususiyeti kıt'a Avrupa "smda başlıca sınai me 
yatları artarken Amerika Birleşik Devletlerinin dış ödeme hesaplarının önemli ölçüde ve devamlı olarak açık ve 
luluğuna dâhil ülkeler Batı Avrupa döviz ve altın ihtiyatlarının kabarmasında en önemli rolü oynamış bulunm 
İsviçre'de zaman zaman tediye muvazenelerinde oldukça ;geniş fazlalıklar kaydetmeye muvaffak olmuşlardır. 

Amerika Birleşik Devletleri son senelerde yılda 2 milyar dolar üstünde olan açığını kapatmakta güçlük 
lerinin fazlalıkları tedrici bir azalma seyrine girmiştir. Gerçekten 1958 ve 1959 yıllarında takriben 3 milya 
varan bu fazlalık 1902 yılında fbirçok memlekette ortadan kayb olmuştur. Bu ülkelerin çoğunda maliyetlerde . 
önce Alman ve Holânda paralarında yapılan ayarlamalar tediye muvazenelerin de ki «sıırplus» lerin azalmasınd 
en önemli rolü oynamıştır. Bu son iki memleketin tediye muvazeneleri daha 1961 senesinde her hangi bir fazla 

Aşağıda muhtelif ülkelerin para saikaları itibariyle tediye muvazeneleri gösterilmiştir. 
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Avrupa OECD Memleketleri Tediye Muvazeneleri (*) 
.' 

Memleketler 

Almanya (Batı) 

Fransa 

İtalya 

Hol ân d a 

Belei'ka-Lükseuıburg 

Avrupa iktisadi 
topluluğu toplamı 

Avusturya 

Danimarka 

Büyük Britanya 

Norveç 

Portekiz 

tsvee 

Sen-el^r 

1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 

1961 
1962 

1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 

Ticaret 
muvazenesi 

FOB 

4-
_i_ 

4-
4-
—. 
—. 
— 
—. 
—. 
— 

4 -

4--

. 
—. 
— 
—. 
— 
—. 
—. 
— 
—. 
—. 
—. 
—< 

Görünmi 
yen mua-
m el el er 

Cari 
tediyeler 

muvazenesi 

Milyon dolar olarak 

2 385 
1 720 

415 
475 

1 085 
1 425 

350 
330 
125 
140 

1 240 
300 

260 
200 
240 
385 
415 
200 
695 
695 
270 
160 
185 
190 

. 
— 
4-
4-
4-
4-
4 
4-

1 

~r 
4 

4-
+ 

4-
4 
4 
4-
4. 
4-
4 
4-
4-
4-
•+• 

+ 

1 645 
2 070 

535 
345 

1 445 
1 555 

595 
505 
165 
210 

1 095 
545 

230 
• 365 

130 
130 
215 
390 
485 
480 

10 
20 

200 
170 

4-
— 
-r-
4-
4-
4-
4-
4 
+ 
4-

+ 
' 4-

— 
4-
— 
— • 

— • 

4~ 
— • 

— 
— 
— 
+ 
— 

740 
350 
D&0 
820 
360 
130 
245 
175 

40 
70 

2 335 
845 

30 
85 

110 
255 
200 
190 
210 
215 
260 
140 

15 
20 

Met sermaye 
leri (Girişi 
Uzun 

vadeli 

__ 
+ 

— 
4-

— • 

—• 
— 

4-
— • 

1 

-r 
4-
+; 
.+: 

1 065 
30 
70 

320 
220 
200 
160 
185 

125 
260 

35 
150 

20 
35 

harek 
er .+ ) 

Kısa 
vâde 

4-
4 
4-
.4-

— • * 

4-' 
4-
—• 
! 

— 

—. 
— 

4-
4-
4 
4-
—• 

. 4-
4-
+ 
4-
+ 
4-' 
4-

(*) Milletlerarası Tediyeler Bankası raporundan 
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Net sermaye hareket-
Tiearet Gröıâinmi Cari leri (Girişler + ) 

muvazenesi yen mua- tediyeler Uzun Kısa 
FOB aneleler muvazenesi vadeli vadeli 

Memleketler 

İsviçre 

Avıııpa Sei'bt%st 
tioige sahası 
İspanya 

Yunanistan 

İrlanda 

İzlanda 

Türkiye 

OECD ülkeler 
toplamı 

Seneler 

1961 
1962 

1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 

1961 
1962 

, 
— 

— 
— 
— • 

—-
—-
—. 
—. 

—. 
—. 
— 

, 
—. 

Milyon dolar olarak 

660 
795 

2 725 
2 705 

190 
535 
350 
420 
230 
280 

0 
5 

165 
220 

2 420 
3 865 

+ 
-f 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
j -

+ 
-—. 

+ 
4-

450 
445 

1 720 
2 000 

420 
590 
285 
335 
235 
245 

5 
5 
5 
0 

3 755 
3 720 

—. 
— 

—-
— 
+ 
-f 
— 
— 
+ 
— 
-4-

— 

J_ 

. 

210 
350 

1 005 
705 
230 

55 
65 
85 
5 

35 
5 
0 

170 
220 

1 335 
145 

4 -

-f 
_L 

+ 
+ 
~r 
4 -

—. 
— 

720 
1 765 

120 
125 
95 
95 
35 
60 

50 
60 

4-
4 -

-f 
. 
. 

4-
— 
4-

•f 
'+' 
4-
4-

4-
- r 

64 
46 

2 
2 

1 
2 

1 
27 
26 

1 08 
1 77 

İptidai madde müstahsili memleketlerin tediye muvazenelerine gelince, burada da az gelişmiş memleketlerle d 
nisbeten daha ileri sanayi memleketleri ayrı ayn hususiyetler arz etmektedir. Özellikle zengin ilkel madde kayn 
bu gibi madde fiyatlarında son zamanlarda vukua gelen artışlar hasebiyle dış sevkiyatlarını artırmak gayesiyle te 
salâha kavuşabilmişlerdir. Buna karşılık yeni gelişme halinde olan ve kaynakları o kadar zengin bulunmıyan diğ 
gibi dış hesaplarında önemli açık vermekte devanı etmişlerdir. 

Aşağıda verilen rakamlardan da görüleceği üzere .1961, 1962 yıllarında birinci kategoride yer alan memleketler 
yon dolara baliğ olurken bunlara ayrıca 1961 de 650 ve 1962 de 250 milyon dolarlık kısa vadeli net sermaye ak 

İkinci kategoriye giren ülkelerin tediye muvazeneleri aynı derecede memnunluk verici olmamakla beraber geç 
iyileşme göze çarpmaktadır. Bu memleketlerin 1962 yılı ihracat toplamında 1961 e göre % 4 - 5 arasında bir art 
açıkları 1961 den 550 milyon dolar noksaniyle 4.7 milyar dolara düşmüştür. 
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İlkel madde yetiştiricisi memleketlerin tediye muvazeneleri (») 

Memleket ve sahalar 

A — Kanada 

Avustralya 

Yeni Zelanda 

Clüney Afrika 

İspanya 

A. Kategorisi toplamı 

B. Diğer Sterling memleketler : 

C. Lâtin Amerika Cumhuriyetleri 

1). Diğer memleketler : 

Toplam B + C + D 

(İ e nel Toplam 

Yıl 

1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 

1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 
1961 
1962 

Mal ve 
hizmetler 

özel transfer 
ödemeleri 

1 

— 914 
— 764 
— 175 
— 289 
— 147 

7 
249 
396 
175 

— 74 

— 812 
— 727 
— 1 586 
— 1 652 
— 1 135 
— 810 
— 2 482 
— 2 193 
— 5 203 
— 4 655 
— 6 015 
— 5 379 

Özel uzun 
vadeli 
sermaye 

2 

692 
533 
375 
425 
10 
17 

•— 60 
126 
191 
177 

1 208 
1 026 
395 
342 
540 
291 
429 
413 

1 364 
1 046 
2 572 
2 070 

Merkezî 
Hükümet 
sermaye 
yardımları 

• > 

— 

— 
— 

--

1 
1 

1 
1 
3 
3 

• > 

101 
216 
11 
24 
87 
11 
10 
— 
66 
21 

51 
182 
195 
268 
526 
524 
795 
850 
516 
642 
567 
824 

Toplam 
1+2+3 

4 

— 323 
15 
189 
112 
50 
35 
199 
270 
432 
82 

447 
484 
4 

— 42 
— 69 

5 
— 258 

70 
— 323 

33 
124 
517 

Sai 
va 
ser 
h 
no 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

(*) Milletlerarası Para Fonu yıllık raporundan. 
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2. — BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ, MİLLETLERARASI İKTİSADİ YE MALI MÜESSESELER : 

0L963 malî yılı bütçe gerekçesinde Avrupa'da bütünleşme hareketi çerçevesi içinde meydana gelen teşekküll 
Avrupa Serbest Mübadele Birliği) milletlerarası iktisadi ve malî müesseselerin kuruluş ve işleyişlerine ait etr 
1964 yılı bütçe gerekçesinde yalnız bu müessese ve teşekküllerde hâsıl olan mütaaikıp 'gelişmeler belirtilmekle y 

Avrupa İktisadi Camiası ; (Ortak Pazar) 
1957 tarihli Roma Andlaşmasiyle altı batı Avrupa memleketi arasında kurulan Ortak Pazar, bugüne kadar 

sına rağmen devamlı bir gelişme .göstermiştir. Camia Komisyonunun şimdiye kadar Avrupa Parlâmentosuna s 
Camianın iş gelişmelerinde olduğu kadar, dış münasebetlerinde ve milletlerarası otoritesinin kuvvetlendirilmesi 
doludur. İngiltere'nin iitifbakına, dair müzakerelerin kesilmesi ilik defa Camda dâhilinde ciddi bürhınhraıı yaratmı 

Ortak Pazar çevrelerine göre bu olay, Roma Andlaşmasmın yürürlüğe girmesinden önce yapılan 'bâzı tahm 
resinin önüne çıkan en mühim engellerin iktisadi değil fakat siyasi olduğunu bir defa daha göstermektedir. 

1958 - 1959 devresinde Camia henüz kuruluş halinde iken birçok memleketler onun yaşayacağına pek ihtim 
beri gerek bütünleşme, gerekse iktisadi gelişme sahalarında kaydettiği ilerlemeler Camiayı Birleşik Amerika 
ve beynelmilel münasebetlerde ağırlığını gün geçtikçe daha çok hissettiren bir kuvvet haline getirmiştir. 

İngiltere - Ortak Pazar buhranının husule geldiği 1963 yılı Ocak ayından önceki gelişmelere kısaca, temas 
tini kazandıran sebepleri izaha kâfidir. Gerçekten bu tarihe kadar dâhili gümrük tarifelerinde yapılan indir 
yi .bulmuş, aynı yılın Ocak ayında kabul edilen müşterek ziraat politikası Temmuz sonunda kısmen yürürl 
nizamname kalbul edilmiştir. Bundan başka ayni devre zarfında Camianın gayri safi hâsılası ciddi artışlar 
büyük gelişmeler göstermiştir. 

Camiadaki bu hızlı inkişaf gün geçtikçe sayıları artan memleketleri Ortak Pazara katılma talebinde (bul 
tere olmak üzere birçok devletler bu istikamette teşebbüslere (girişmişlerdir. Bir kısmı henüz müzakere safh 
den bâzıları olumlu sonuçlara bağlanmış, buna mukabil İngiltere ile bir buçuk yıl devam eden müzakereler 
dolayı kesilmiştir. Bu durum bizzat Altılar arasında anlaşmazlıklara yol açtığından Ortak Pazar dâfhilindeki 
nispî bir durgunluk devresine girmiştir. 

Ortak Pazar Komisyonu hâsıl olan 'bu durgunluğun giderilmesi için mevcut müesseselerin işleyişinde devam 
larına riayeti temine matuf tedbirler almaya karar vermiştir. Ayrıca Komisyon Camianın iç inşa hareketiyle d 
re buhranının bir defa daha ortaya koyduğu sıkı bağlılığı göz önünde tutarak, her iki sahanın ahenkli bir şek 
de durmuştur. 

Bu temel mütalâalardan mülhem olarak hareket eden Orta'k Pazar Bakanlar Konseyi 9 Mayıs 1962 tarihi 
mış ve önemli kararlar için bir tarih sırası tesbit etmiştir. Bu program gereğince 1963 yılı sona ermeden askıd 
ve pirinç ile ilgili nizamname kabul deilecek, 1963 - 1964 ve 1964 - 1965 kampanyalarına ait hububat fiyatlar 
politikasının diğer bâzı önemli meseleleri incelenecektir. 

Ayrıca Konsey 1964 yılında GATT çerçevesi içinde Birleşik Amerika'nın teşefbbüsü üzerine yapılacak t 
çalışmalara devam edilmesini ve bu müzakerelerin bütün kısımlarına adt camia görüşünün 1963 yılı sonundan 
mıştır. 
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'Bundan başka program eâmianm dış müasebetlerinin ıslaihı için hamle yapılması da derpiş edilmiştir. Bu 

eden meseleler Ortak Pazarla İngiltere ve Avrupa Serbest Mübadele Bölgesine dâhil diğer memleketler .arasında 
Birleşik Amerika münasebetleridir. Bunlardan birincisi, başta İngiltere olmak üzere Serbest Bölge üyelerinin ca 
karda bahsedilen ve «Kennedy müzakereleri» adı verilen tarife müzakereleri ile ilgilidir. 

Ancak bu program tahdidi bir mahiyet arz etmemektedir. Ortak Pazar Komisyonu 1963 - 1964 devresinde b 
lere teşebbüs veya devam etmek istemektedir. Müşterek ulaştırma politikasının temellerini' teşkil edecek teklifl 
muamele vergilerinin ahenkleştirilmesi ile ilgili talimatın Bakanlar Konseyinin kararma iktiran ettirilmesi, işçil 
düzenliyen hükümlerin tatbikinde yeni bir safhaya geçilmesi bu cümledendir. Gene bu devre zarfında Komisyon 
rupa Sosyal Fonunun faaliyetlerinin genişletilmesi konularında çalışmalar yapacağı gibi, Bakanlar Konseyine s 
ve usun vadeli gelişmeye dair teklifler de hazırlıyacaktır. 

Buraya kadar anlatılanlar Ortak Pazar - İngiltere müzakerelerinin kesilmesiyle hâsıl olan buhranın camian 
suz tesirlerini gidermeye, matuf teldbirlerin kısa biı- özetini teşkil etmektedir. Şimdi biraz da Ortak Pazar dâhili 
lişmelerden bahsetmek yerinde olacaktır. 

Camianın tek bir piyasa haline gelmesi hususunda bu yıl da bâzı ilerlemeler husule gelmiştir: Bu cümleden o 
tiren engellerin kaldırılmasına matuf hareket hızlandırılmıştır. Bu hareketin anlaşmada derpiş edilenden çok da 
ğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Sanayi ile ilgili miktar tahditlerinin 1961 yılı sonunda tamamen kaldırıldığı bilinmektedir. Gümrük vergileri 
1962 de % 50 yi, 1 Temmuz 1963 tarihinde ist1 % 60 ı bulmuştur. Roma Andlaşnıasında .% 50 nisbetindeki indirim 
derpiş edildiğine güve. gümrük engellerinin kaldırılması hususunda ne derece hızlı bir ilerleme kaydedildiği kend 
ikinci safhasına ait faaliyet programına göre gümrük indirimleri 1965 yılı sonuna kadar % 80 i bulacaktır. Şayet 
ve iktisadi birlik hareketi gümrük birliği ile aynı nisbette bir gelişme gösterirse 1 Ocak 1967 tarihinde bu verg 
gümrük birliği tahakkuk etmiş bulunacaktır. 

1 Temmuz 19'63 tarihinde millî gümrük tarifelerinin müşterek dış tarifeye yaklaştırılma sının ikinci safhaisı 
otuz nisbetindeki ilk yaklaştırma 1 Ocak 1961 tarihinde yapılmıştı. 15 Mayıs 1962 tarihinde Roma Andlaşması tat 
verilen bir karar gereğince aynı nishetteki ikinci yaklaştırma Andlaşmada derpiş olunandan daha önce gerçekl 
1 Temmuzunda millî tarifelerle camianın müşterek dış tarifesi arasındaki fark 2/3 nisbetinde azalmış bulunmakta 

Avrupa çapında tek bir piyasanın gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz rekabetin özel teşebbüsler arasında yapılaca 
dahaleleri ile engellenmemesine bağlıdır. Bu sebeple devlet yardımlarından iktisadi ve sosyal sebeplerle camia b 
hariç, diğerleri azaltılacak veya kaldırılacaktır. 

Camia dâhilinde serbest rekabeti engelleyici âmillerin bertaraf edilmesi konusunda alman en önemli tedbir, m 
ilgili hükümlerin kabulüdür. Bu nevi teşekküllerin faaliyetlerinin men ve tahdidine mütedair Roma Andlaşmasmm 
ce hazırlanan bu hükümler 13 Mart 1963 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Andlaşmanm camianın nisbeten az gelişmiş bölgelerinin veya camiaya, ortak üye olarak bağlı memleketlerin 
amacı ile kolektif yardımlar derpiş ettiği bilinmektedir. Bu maksatla kurulan Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Yatı 
Fonu son bir yıl içinde geniş faaliyette bulunmuşlardır. 
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Avrupa Sosyal Fonu ilk defa olmak üzere 1962 yılında camiaya üye memleketlere malî yardımda bulunmuştu 
Bankası Güne.y - İtalya ve Güney - Fransa gibi camianın iktisaden nisbeten geri kalmış bölgelerinde ikraz şeklin 

Ortak Pazara ortak denizaşırı memleketlerde yardım maksadiyle iktisadi ve sosyal yatırımlar yapan Avrupa 
de Developpement) 1962 yılında geniş ölçüde faaliyette bulunduğu gibi 1963 yılında da bu faaliyetlerine devam 
mayı taahlıüdettiği yardımların miktarı 178,9 milyon dolara (1961 yılında 163 milyon) fiilen yaptığı yardımlar 
(1961 de 1.5.7 milyon). Ayrıca 1963 yılının ilk dört ayı içinde Ortak Pazara ortak denizaşırı memleketlerde iktis 
onsekiz projenin Fon tarafından finanse edilmesi kabul edilmiştir. 

Ortak Pazarın gerçek bir iktisadi birlik haline gelmesi ancak çeşitli sektörlerde memleketlerarası ahenkli b 
politikaların kabulü ile mümkün olacaktır. Gerek 1962 gerekse 1963 yıllarında bu politikaların hazırlanması ve g 
sarf edilmiş ve yer yer önemli neticeler alınmıştır. Fakat en verimli çalışmalar ziraat sektöründe cereyan etm 
edilen vo aynı yılın 30 Temmuzunda yürürlüğe konulan müşterek ziraat politikası gereğince hububat, kümes hay 
rap, sebze ve meyva için müşterek bir piyasa, organizasyonunun temellerinin atıldığı bilinmektedir. Anılan mahs 
sallerinin c/r 53 ünden fazlasını ve mübadelelerinin % 47 sini teşkil ettiği göz önünde, tutulursa bu sahada kayd 
olduğu anlaşılır. 

1962 Mayıs ayında Ortak Pazar icra Organı, Bakanlar Konseyine süt mamulleri, sığır eti ve pirincin d,e ziraat 
teklifte bulunmuşsa da bu hususta başîıyan müzakerelerden henüz bir sonuç alınamamıştır. 

Avrupa İktisadi Camiası müşterek ticaret politikası sahasında da küçümsenemiyecek ilerlemeler kaydetmişti 
Aynı yılın Temmuz ayında Konsey, müşterek ticaret ıjoiitikası ile ilgili ilk faaliyet programı için Komisyon 

imi etmiştir. Bu program ithalât ve ihracat rejimlerinin tevhidini temin için takibedilebilecek yolu tâyin ve tesb 

Ulaştırma politikası Camianın hissedilir derecede inkişaf kaydettiği sahalar arasında yer almaktadır .-
Ortalc Pazar Bakanlar Konseyinin 27 Şubat 1962 tarihli toplantısında izhar edilen arzuya uygun olarak ko 

Konseye, müşterek ulaştırma politikasının bütün veçhelerine taallûk eden ve bu hususta alınması gerekli mü 
yet programı sunmuştur. Bu program esas itibariyle demiryolu, karayolu ve nehir nakliyatını ilgilendirmekle 
gelişmenin ortaya koyduğu bâzı meselelere de temas etmektedir. Konseyin programa dair müzakereleri 8 Mart 
tarihe kadar ulaştırma politikası konusunda yapılan çalışmalar komisyon taraf ından bu sahadaki muhtelif görü 
ulaştırma politikasına dair tekliflerin bunların İşığı altında tam bir vuzuh içinde hazırlanmasına imkân vermiştir 

20 Mayıs 1963 tarihinde Konseye intikal ettirilen ve camia Ölçüsünde bir ulaştırma piyasasının kurulmasını 
ulaştırma politikası sahasında önemli bir merhale aşılmıştır. 

Eoma Andlaşmasmm 105 nei maddesinin 1 nei fıkrası gereğince üye memleketlerin iktisadi politikalarının a 
bankaları ve diğer yetkili organlar arasında bir iş birliği kurulması icabetmektedir. Bu iş birliğinin yürürlüğe 
Komisyonu Konseye sunulmak üzere tavsiyeler hazırlıyacaktır. 

Filhakika üye memleketler arasında iktisadi sınırların tedricen ortadan kalkmasını istilzam eden iktisadi va 
memleket dahilindeki para ve kredi durumu diğer üye memleketlerdeki inkişaflardan, hâlen içinde bulunulan K 
daha çok müteessir olacaktır. Bu durum Camia memleketlerinin para politikalarının koordine edilmesini gerek 
ancak üye memleketlerdeki para politikası sorumlularının sıkı bîr şekilde iş birliği yapmaları ve kendi araların 
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betmeleriyle mümkün olacağını düşünen Ortak Pazar Komisyonu, 19 Haziran 1963 de Bakanlar Konseyine bu konud 
sunmuştur. Bu tavsiyelerin ihtiva ettiği esaslar şunlardır : 

1. Komisyon yukarıdaki gayelerin gerçekleştirilmesi için evvelâ bir Merkez Bankaları Gruvernörler Komitesinin 
Bu Komite çerçevesi içinde guvernörler merkez bankalarının politikalarının temel prensipleri üzerinde istişarelerde 
litikaları ile ilgili olarak üye memleketlerdeki yetkili organların alacakları başlıca tedbirlerden biribirlerini haberd 
be bu tedbirleri kesinlik kazanmalarından önce inceliyeeeklerdir. 

2. Fakat para politikası konusundaki iş birliği merkez bankalarına inhisar ettirildiği takdirde eksik kalacak 
lişmeler üzerinde bâzan merkez bankası polititasmdan da daha önemli tesir icra etmektedirler. Devlet bütçelerini 
açıkların finansman tarzı, gerek iç likiditedeki gelişmelere, gerekse umumi para durumuna büyük ölçüde tesir etm 
litikalarının da ahenkleştirilmesi gerekmektedir. 

Bütçe politikası sahasında bir koordinasyonun sağlanması maksadiyle Komisyon Bakanlar Konseyine, Maliye B 
larından ve Komisyonun bir temsilcisinden müteşekkil bir bütçe politikası komitesinin kurulmasını tavsiye etmişti 
çelerin hazırlık safhasından itibaren, bütçe politikalarının temel prensiplerini. Camianın iktisadi gelişmesi üzerindek 
tir. 

3. Nihayet Komisyon, üye memleketlerin para parkelerinde değişiklik yapmadan önce kendi aralarında istişar 
etmiştir. Bundan başka Komisyon, üye memleketlerden birinin tediye muvazenesi açığını kapatmak maksadiyle Mi 
larına müracaat etmek istemesi veya üye memleketlerin az gelişmiş ülkelere yapılan milletlerarası yardım faliyetl 
nel olarak milletlerarası para sisteminin işleyişi ile ilgili kararların verilmesinden önce Para Komitesinde istişareler 
tir. 

Yukarıda özetlenen bu tavsiyeler bugüne kadar gerek Para Komitesinde, gerekse Maliye Bakanları veya Merkez 
ki temaslar çerçevesi içinde yapılan, verimli iş birliğinin bir devamından başka bir şey değildir. Bu tavsiyelerin ön 
1ak Pazar dâhilinde, iktisadi birliğin gerektirdiği mütecanis bir* iktisat politikasının yürürlüğe konmasını mümkü 

Ortak Pazarın gerçekleştirilmesi bakımından para politikalarının-koordinasyonu kadar önemli diğer bir mesele d 
rilmesidir. Roma Andlaşmasımn 95 - 102 ve 220 nci maddeleri Ortak Pazarın inşası bakımından vergi sahasında alına 

Ortak Pazar memleketleri arasında gümrük vergilerinin kaldırılması prensibi kabul edilince, buna muvazi olara 
ilgili tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Zira üye memleketlerin, gümrüklerin kalkma siyi e kolaylaşan rekabeti, 
bik etmek, ihracatta da dâhilde alman muamele vergilerini iade etmek suretiyle yeniden güçleştirmeleri mümkündü 
maddeleri üye memleketlerin ihracettiklcri mallardan daha. önce dâhilde alınan vasıtalı vergileri iade edebilecekle 
fi edici vergiler koyabileceklerini derpiş etmektedir. Ancak bir üye Devletin bir mal için iade edeceği vasıtalı verg 
olduğu vergi miktarını geçemiyeceği gibi, ithal mallarına uygulayacağı telâfi edici vergiler de, dâhilde istihsal edil 
lerden daha yüksek olamıyacaktır. 

Üye memleketlerin bu şartlara uygun hareket edip etmediklerinin Komisyon tarafından konrolu büyük güçlük 
leketler muamele vergisini yayılı muamele vergisi sistemine göre tahsil etmektedirler; oysa yayılı vergilerde ini 
fiyatından maada onu terkibeden unsurların da maliyet fiyatlarının bilinmesini ve her unsur üzerindeki vergi yü 
mektedir. Komisyonun kontrol vazifesini kolaylaştırmak amaciyle 1961 yılı sonunda müşterek bir hesap metodu kabul 
mine kâfi gelmemiştir. Asıl gaye vasıtalı vergilerin üye memleketler arasında rekabeti bozabilecek farklı duruml 
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na göre bu amacın gerçekleştirilmesi için en uygun çare muamele vergilerinin ahenkleştirümesidir. Bu düşün 
maddesine dayanarak daha 1959 yılında muamele vergilerinin ahenkleştirilmesi ile ilgili bir çalışma grupu t 
ri ile diğer malî ve iktisadi meseleler arasındaki sıkı bağlılığı göz önünde1 bulunduran Komisyon, vergi müte 
mahiyetteki incelemelerle desteklemeyi uygun görerek, ayrıca iktisatçılardan mürekkep bir ilmî komite kurmu 

Muamele vergileri konusunda Komisyon, gerek bu vergilerin aheııkleştirilmesiyle vazifeli çalışma grupunu 
tesi» adı verilen İlmî Komitenin vardığı sonuçlara dayanarak 5 Kasım 1962 tarihinde Bakanlar Konseyine Ro 
deleri gereğince hazırladığı teklifleri sunmuştur. Bu teklifler mütalâa için Avrupa Parlâmentosuna ve İktisadi 

Projede muamele vergileri bakımından kabulü mümkün ve tercihe şayan olan müşterek sistemin toptan ti 
safha dâhil) bir ilâve kıymet vergisi (İmpöt sur la valeur ajoutee - valeııe - added taxj olduğu belirtilmektedi 
yaç ve alışkanlığına göre bu vergi ile birlikte, perakende safhada tahsil olunan müstakil bir vergi de uygulana 

Bundan başka Komisyon muamele vergisi dışındaki diğer vasıtalı vergileri de incelemiş ve bu hususta bü 
de etmiştir. Bu güçlükler yerli mallarla ithal mallarına farklı nisbet tatbikinden değil, fakat verginin farklı 
mektedir. Bu bakımdan bâzı maddelerden ve ezcümle bira. şeker, alkol ve tütünden alman istihlâk vergile 
ması lüzumlu görülmüştür. 

Diğer taraftan Komisyon sermaye hareketlerine ve sigorta mukavelelerine tatbik edilen vasıtalı vergilerin a 
maktadır. Ayrıca Komisyon, üye memleketlerin vasıtasız vergilerinde bir yaklaştırmanın mümkün olup olmadığ 

Bu incelemenin ana hatlarının tesbiti için toplanan millî vergi idarelerinin dirijanları iki çalışma grupu 
Bunlardan biri teşebbüslere tatbik edilen vasıtasız vergilerin tahsilinde muhtelif üye memleketlerde kull 

tir. Grup bu konuda özellikle amortisman rejimlerini, yatırımları teşvike matuf hususi tedbirleri, stokların 
ve açıkların değerleme usullerini tetkik edecektir. 

İkinci grup ise üye memleketlerde şirketleri himayeye matuf vergi hükümlerinin bulunup bulunmadığını 
iyi bir şekilde, işlemesini engelleyip engelliyemiyeceğini araştıracaktır. 

Halen her iki grup da çalışmalarına devam etmektedir. 
Ortak Pazar Komisyonunun daha önceki yıllık faaliyet raporlarında camia dâhilinde muvazeneli bir gel 

mektedir. Her ne kadar Roma Andlaşması insanların, malların, hizmetlerin ve sermayelerin serbest yer değ 
ihtiva etmekte ise. de iktisadi birliğin diğer veçhelerine, millî iktisadi politikaların tedrici surette âhenkleş 
bu derece açık hükümler derpiş etmemektedir. Bu sebeple bu sahalarda alınacak tedbirlerin mahiyetini ve 
müesseselerine tereddübetm ektedir. Bu düşünce ile hareket eden Ortak Pazar Komisyonu, Avrupa Parlâme 
olarak Ortak Pazarm ikinci safhasına alt faaliyet programını hazırlıyarak 1 Ekim 1962 tarihinde Konseye 

"Camianın her sahada hızlı bir inkişaf kaydetmesi onu bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu yüzden 
lerinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu yıl içinde Danimarka'nın iltihakı ile alâkalı müzakerelere devam e 
girmek için müracaatte bulunmuştur. Diğer taraftan Ekim sonunda Ortak Pazar Bakanlar Konseyi İrlanda 
vermiştir. 

Ortak Pazarla Yunanistan arasındaki ortaklık sözleşmesi 1 Kasım 1962 de yürürlüğe girmiş, Avrupa Se 
üyesi olan Avusturya, İsveç ve İsviçre, tarafsızlığın icaplarına, uygun şartlarla camiaya katılmak için mü 
ğer taraftan 1962 Kasımında îsraille bir ticaret anlaşması akdi için müzakerelere başlanmış. 10 Aralıkta K 
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muş, 20 Aralıkta sayıları on sekizi bulan denizaşırı Afrika memleketleriyle yeni ortaklık sözleşmesi paı'afe edilmi 
memleket camia ile siyasi münasebet tesis etmiştir. 

1962 yılında camianın dış münasebetleri sahasında cereyan eden en öcnıli olay, muhakkak ki yukarda kısaca 
aya iltihakına dair müzakerelerdir. 

Bu müzakerelerin vardığı sonuç, dünya ölçüsünde akisler husule getirdiği ve bizzat camia içinde ciddî bir buh 
bunlardan bir nebze bahsetmek faydalı olacaktır. Daha başlangıçta ingiliz Hükümeti müzakerelerin başarıya ulaş 
eden üç meselenin halli gerektiğini belirtmiştir. Bunlar ingiliz Milletler Topluluğu dahilindeki imparatorluk riiçh 
atinde uygulanan sübvansiyon sisteminin ipkası ve tngilterenm lideri bulunduğu Avrupa Serbest Mübadele Birliği 
betleri meseleleridir. 

1961 Ekiminde başlıyan İngiltere - Ortak Pazar müzakereleri başlıca üç safha arz etmektedir. 1%1 Ekimi ile 1 
ihtiva eden birinci safha bir sondaj, hazırlık ve karşılıklı durumların tesbiti faaliyetleri ile geçmiştir. 1962 Ağust 
safhada özellikle ingiliz Milletler Topluluğu konusunda ciddî ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Üçüncü safha Eylül ayında başlamıştır. Bu devrede umumiyetle İngiliz ziraatı üzerinde durulmuştur. İngiliz H 
dâhilinde uygulanan sistemi olduğu gibi kabul edemiyeceğini ileri sürerek bâzı taleplerde bulunmuştur. -Bun 
terek ziraat politikasının ingiltere."ye, iltihak anında değil, fakat daha muahhar tarihte tatbikini istilzam ettiğinden Alt 
dir. Bunun üzerine bir müzakereler çıkmaza girmiştir. 

Bu duruma bir çare bulmak maksadiyle gerek camia tekliflerinin, gerekse İngiliz Heyeti tarafından ileri sürülen t 
lebilecek neticeleri incelemek üzere bir Komisyon kurulmuştur. Bu Komisyon tarafından hazırlanan rapora, dayanılara 
hada başarılı bir sonuca ulaşmasına imkân vermemiştir.. 

Netice itibariyle denilebilir ki, çözülmesi gereken meselelerin birincisini teşkil eden ingiliz Milletler Topluluğu ile il 
buna mukabil ikinci grupa dâhil olan ingiliz ziraati meselesi için hiçbir hal tarzı bulunamamıştır. Böyle olunca da İn 
sının, üçüncü konuyu (Avrupa Serbest Mübadele Birliği meselesi) müzakere etmesi mümkün olmamıştır. Bunun üzer 
zakereler kesilmiştir. 

1962 yılında olduğu gibi 1963 yılında da dış münasebetler alanında önemli olaylar cereyan etmiştir. (Jerçekten 16 - 21 
re'de GATT çevresinde Ortak Pazarla Birleşik Amerika arasında tarife müzakereleri cereyan etmiş (bundan GATT i 
memleketimiz Camiaya ortak üye olarak katılmıştır. (Bundan da Türkiye'nin dış malî ve iktisadi münasebetleri kısmınd 

Bu yıl içinde dış münasebetler alanında cereyan eden kayda değer diğer bir olay da komşumuz ve müttefikimiz İ 
Ticaret Anlaşmasının aktedilmesidir. 14 Ekimde Bürüksel'de imzalanan bu Anlaşma iki yıl süreli olup havyar, kura 
tipleri için iran'a gümrük sahasında imtiyazlar tanımaktadır. 

Geçen yılın tamamında ve 1963 yılının ilk altı ayında Camia iktisadi alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
1962 yılında Camia dâhilinde iktisadi genişleme devam etmiştir. Gayrisâfi hâsıla bir yıl öncesine nazaran % 4,5, s 

artmıştır. Bu suretle lîoma Andlaşmasmm yürürlüğe girdiği tarihten 1962 yılı sonuna kadar gayrisâfi hâsıla ile sına 
siyle % 27 ve % 40 ı bulmuştur. Bununla beraber 1962 yılındaki iktisadi genişleme hızı 1961 yılma nazaran biraz yav 

Camianın iç mübadeleleri 1957 yılına nazaran % 85 nisbetinde artmış, dış ticaret ise. Müşterek Pazarın kendi içi 
sahip bir teşkilât olduğunu söyliyenlerin iddialannı çürütecek bir gelişme göstermiştir. Filhakika 1962 yılında Cam 
ithalâtı gerek kıymet, gerekse hacım itibariyle bir yıl öncesine nazaran % 9 nisbetinde artmıştır. Bu suretle 195 
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r/c 25 ve % 48 i bulmuştur. İthalât ihracata nazaran daha büyük bir gelişme gösterdiğinden (1961 yılında 32 2 
ihracat yekûnu, 1962 yılında 34 200 milyon dolara, ithalât yekûnu ise 32 170 milyon dolardan 35 720 milyon dola 
hemen denk olan ticaret muvazenesi. 1962 yılında 1.5 milyar dolar açık vermiştir. 

Şiddetli Kış ve Fransa ile ltalya'daki grevler. 1963 yılının ilk üç ayında iktisadi gelişme hızını yavaşlatmış 
şafı azaltmakla kalmıyarak talebin gerilemesine de âmil olmuştur. Bu suretle senenin ilk üç ayındaki ihracat 
7.aran c/c 2,5 nisbetinde bir azalma kaydetmiştir. 

Diğer taraftan sınai istihsaldeki artış hızı da azalmıştır. Gerçekten yukarda bahsedilen istisnai faktörler, s 
hem de gelirlere ve talebe tesir etmek suretiyle endirekt bir şekilde zarar vermişlerdir. Böylece istihsal geçen 
nisbetinde bir artış gösterebilmiştir. (1962 yılının son üç ayındaki artış bir yıl öncekinden c/c 6 daha fazla idi.) 

Buna mukabil ithalât 1962 yılında son dört aylık uovresindekini c/c 7.5 nisbetinde aşmıştır/^Sonuç olar 
ayında 820 milyon •dolar açık vermiştir. (Geçen yılın aynı devresinde açık 276 milyon dolardır). 

Şiddetli soğuklardan aynı zamanda Camia dahilindeki mübadeleler de büyük ölçüde zarar görmüştür. 
Senenin ilk üç ayındaki bu menfi temayüller Mart sonundan itibaran tersine dönmeye başlamıştır. Ger 

normale avdet etmesi, diğer taraftan da kış aylarında istihsalde ve gelirde husule gelen kayıpları telâfi et 
sadi genişlemede yeniden hızlanma istikametinde bir temayülün belirmesine âmil olmuştur. Bu suretle üçü 
cat arttığı gibi sinai istihsal de büyük ölçüde hızlanmıştır. 

Bu olumlu gelişmenin devam edeceği tahmin olunmaktadır. 
Avrupa'daki bütünleşme hareketi çerçevesi içinde tekevvün eden ikinci teşkilâtın 1960 Stokholm S 

Mübadele 'Birliği olduğu İni in m ektedir, înigiltere ve diğer altı ortağının Camiaya tam veya ortak üy 
ları üzerine duraklama (gösteren bu Birlik İngiltere - Ortak Pazar müzakerelerinin kesilmesini müteaki 
30 Xisan 1963 tarihinde Birlik dâhilinde gümrük vergileri, başlangıçtaki seviyelerine göre % 50 ye ind 
Avrupa. Serbest Mübadele Birliği Bakanlar Konseyi üyeler arasında bundan sonra yapılacak gümrük indirim 
tır. Buna göre bu vergiler 1963 -den 1065 yılma kadar her sene sonunda % 10 nisbetinde azaltılacaktır. M 
dırılacaktır. Bu suretle Serbest Mübadele Birliği, gümrük vergilerindeki indirimleri Ortak Pazara g/Jr 
iki Camianın kendi dâhilinde üyeler arasındaki gümrük vergileri tamamen kalkmış olacaktır. Birliğin böy 
her iki Camia arasında muhtemel bir birleşme halinde tarife sistemlerinin kolaylıkta yekdiğerine intibakını t 

İktisadi Yardımlaşma Konseyi : (COMECON) 

Avrupa'da iSovyet flokuna mensup memleketleri (Sovyetler Birliği, Oekoslavakya. Bulgaristan, Macar 
Almanya) ihtiva eden İktisadi Yardımlaşma Konseyi (COMECON) 1949 yılında kurulmuştur. Bilâha 
Kuzey Kore (1957), Moğolistan ve Kuzey Vietnam (1958) Konsey toplantılarına müşahit sıfatiyle katıl 

Teşkilâtın gayesi üye memleketler arasında iş birliği ve iş bölümüne dayanan bir iktisadi milletler toplul 
Comecon'un kuruluşundan 196:2 yılma kadar geçen zaman içinde daha ziyade bu -gayenin gerçekleştirilme 

siyle ilgili çalışmalar yapılmıştır. 1962 yılında Teşkilât merkezi olan 'Moskova'da yapılan Comecon toplantı 
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bölümünün esasları tesbit edilmiştir. Aynı yılın Aralık ayında Bükreş'te yapılan diğer bir, Comecon toplantısın 
ne şâmil iktisadi projelerin finansmanı için bir Vatırımlar Bankasının kurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 
aracında çok taraflı bir tediye sisteminin esasları da kabul edilmiştir. 

Avrupadaki bu bütünleşme hareketlerine muvazi olarak diğer Kıtalarda da aynı malıiyette teşebbüslere ş 
rulan 'Latin Amerika Ser besi Mübadele Birliği. Orta Amerika Ortak Pazatrı, Afrika ve .Madagaskar İktisad 
olarak gösterilebilir. Bu teşekküllerin sene içindeki faaliyetleri fazla bir önem arz etmediğinden bunlar üzerind 

Bundan başka Güney - Doğu Asya memleketleri arasında da bir Asya Ortak Pazarı kurulması için teşeb 
ça 1 ışın a 1 ar henüz sonuçlan ma m işti r. 

Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

1962 yılı sonunda ve 1963 içinde Gümrük tarifeleri ve ticaret genel And] aşma sı çerçevesi içinde ticaretin 
olaylar cereyan etmiştir. 

Bu cümleden olmak üzere Japonya birçok malların ithalini serbest bıraktığı gibi tediye muvazenesinin dü 
tahditlerinin idame ettirilmesine cevaz veren Genel Andlaşmanın T2 nci maddesinin tatbikinden sarfınazar ett 

1963 yılında GATT dâhilinde cereyan eden en •önemli olay Mayısta Cenevre'de Bakanlar kademesinde yap 
Bu toplantının konusu ve müzakerelerin sonuçlarını 'belirtmeden önce, kısaca sebepleri üzerinde durmak (ge 
Birleşik Devletlerin teşebbüsü neticesinde toplanan bu Konferans, esas itibariyle Birleşik Amerika. - Ortak 

yeniden düzenlenmesini 'hedef tutmaktadır. 
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupa memleketlerinin gerek ham madde, gerekse yabancı döviz bakımınd 

'bilinmektedir. Bu sırada hür milletlerin kalkınmaları için çeşitli yardımlar dağıtan Birleşik Amerika, refah 
Amerikan tediye muvazenesi muazzam fazlalıklar bırakıyordu. 

Halen 'bu durum tersine dönmüştür. Avrupa memleketleri yalnız tediye muvazenelerini düzeltmekle kalma 
ve döviz ihtiyatlarının birikmesine yol açan devamlı fazlalıklar kaydetmişlerdir. Avrupa'daki bu olumlu gel 
muvazenesi açık vermeye başlamış, altın ihtiyatları büyük kayıplara uğramıştır. 

Filhakika Amerikan ticaret muvazenesi muazzam fazlalıklar göstermesine rağmen, tediye muvazenesinin di 
yatırımları, iktisadi ve askerî yardımlar ve Birleşik Amerika dışındaki Amerikan kuvvetlerinin masrafları) 
H)f>8 senesinden itibaren bazen yılda 4 -milyar dolara yaklaşan açıklar vermesine âmil olmaktadır. 

Bu durum Birleşik Amerika'yı, tediye muvazenesini ıslaha matuf tedbirler araştırmaya sevketmiştir. Ken 
ve siyasi akisleri olabilecek tedbirlerden kaçınarak, Amerikan ticaret muvazenesinin müspet bir seyir takibetm 
daha ziyade ihracatın artırılması yolu ile hallini tercih etmiştir; bu maksatla Amerikan Hükümeti bütün g 
üzerinde toplamıştır. Ancak Birleşik Amerika. Avrupa 'iktisadi Camiasının Amerikan ihracatında özlenen g 
etmektedir. Yetkili Amerikan makamları, halen Birleşik Amerika'nın Ortak Pazarla ticaret muvazenesinin 

• 
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bırakmakta olmasına rağmen, Camianın müşterek ziraat politikası ile müşterek dış tarifesinin tedrici .surette t 
veccih ihracatın azalacağım ileri sürmektedirler. 

Amerikan ihracatını engellerden kurtarmak ve geliştirmek luaksadiyle Birleşik Devletler tarafından 19-60 y 
girişilmiştir. Amerikan Devlet adamı DiOoaı'un teklifi üzerine 1960 yılnıda başlıyan ve 1962 Martında sona er 
müzakereleri, -dış ticaret alanında Amerikan Cumhurbaşkanına geniş yetkiler tanıyan «ticaretin geliştirilmesine 
1963 Mayısında bu kamına istinaden teşebbüse geçen Amerikan Hükümetinin teklüfi ile toplanan Cenevre Kon 

Fakat GATT müzakerelerini münhasıran Amerikan menfaatlerinin tahrik ettiği bir teşebbüs telâkki etmek 
Avrupalıların da menfaati vardır. Filhakika, Camianın müşterilerine karşı müspet bir ithalât politikası takîbetm 
lerinin menfaatleri icabıdır. Başka bir deyimle Camianın Birleşik Amerika'ya mal ihraçedebilmesi için bu memle 
rilm em esi lâzımdır; aksi takdirde Birleşik Amerika'da genişleme hızı yavaşlıyacak ve binnotiee ithal talepleri aza 
Atlantiğin ötesine ihracat yapabilmesi için Amerikan ekonomisinin sıhhatli bir gelişme halinde olması lâzımdır. 

Yukardan beri verilen bilgilerle Mayıstaki Cenevre Konferansının toplanmasında rol oynıyan temel sebepler 
de konferans teşebbüsünün nasıl kuvveden fiile çıktığını izah edelim. Geçen yıl gerekçesinde de bir nebze bahsed 
bşakanı Kennedy'niıı Kongreden 1962 yılında geçirdiği «Ticaretin Geliştirilmesine dair Kamın (Trade Expansion 
tarifeleri üzerinde beş yılda % 50 ye kadar indirim yapabilmek yetkisini vermektedir. Buna istinaden Başkan b 
nın müşterek dış tarifesinin Amerikan ihracatı için teşkil ettiği engele karşı bir tedbir olarak. GATT'a dâhil bü 
de beş yılda % 50 nisbetinde indirim yapılmasını ve ötedenberi cari her mal için ayın müzakere usulü yerine, bü 
zakere usulünün uygulanmasını üye memleketlere teklif etmiştir. Bilindiği üzere GATT in tarife müzakerelerinde öt 
kere metodu takibedilmektedir. Bunun tatbikattaki mahzurları RÖZ önünde tutularak ilk defa Dillon müzakereleri 
kısa bir müddet sonra gene eski usule dönülmüştü. 

Başlangıçta Ortak Pazarın Amerikan teklifine karşı tepkisi oldukça sert olmuştur. Bilhassa Fransa Ortak Tar 
siyle hazır olmadığını ileri sürerek tarım mahsullerinin konferans dışında bırakılmasını ve diğer taraftan Amerik 
zar Dış Gümrük Tarifesine kıyasla ileri derecede himayeci olduğunu, bu sebeple her iki tarife üzerinde yapılacak 
ki eşitsizliği devam ettireceğim, hattâ artıracağım, binaenaleyh evvelemirde Amerikan tarifesinin Ortak Pazar Ta 
tiğini ileri sürmüştür. 

Bu şartlar altında Amerikan teklifinin tetkiki için Mayıs ayı içinde GATT'a üye memleketler Bakanları Cene 
Konferansa hâkim olan gergin hava ve zıt görüşlere rağmen bir uzlaşmaya varmak mümkün olmuştur. Gümrük v 
leştiren diğer engellerin kaldırılması konusunda âkıdlar milletlerarası ticaretin geliştirilmesi amaç iyi e 4 Mayıs 1 
deye mazhar millet muamelesine ve mütakabiliyet esasına dayanan umumi ticari müzakereler açılmasına karar verm 
lerini ihtiva edecek olan bu müzakereler, hem gümrük vergilerine, hem de gümrük dışı engellere taallûk edecektir 
rı müzakere usulünün mahzurlarını göz önünde tutan âkıdlar tarifelerin heyeti um ilmiyesinin bir kül olarak ele 
1964 müzakerelerinde bu usulün uygulanmasını kararlaştırmışlardır. 

1963 yılında GATT içinde gelişen temayüllerin bir diğer büyük veçhesi sınaileşmiş memleketlerle gelişme halinde 
sındaki, mübadeleler ve ticari münasebetler konusuna taallûk etmektedir.1963 Mayısında Bakanlar seviyesinde yap 
veya gelişme halinde olan memleketlerin sınaileşmiş memleketlere olan ihracatlarının artırılması iç 
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ması ve sınaileşmiş memleketler pazarlarındaki tahditlerin azaltılması veya kısmen kaldırılması, i 
karara varılmıştır. Böyle bir kararın alınmasına âmil olan şartlar arasında, az gelişmişlerin Birl 
aynı konu etrafında ele aldıkları teşebbüsün siyasi acıdan arz ettiği ehemmiyete işaret etmek yerinde olacaktır. K 
lişme halindeki memleketlerin, son yıllarda bâzı yarı mamul ve mamul maddeler ihraeetnıe hususunda göstereb 
Gerçekten umumiyetle tediye muvazenesi açıkları karşısında bir kısım gelişme halindeki memleketlerin imali ve 
miyen, bâzı mamul ve yan mamul malları sınaileşmiş memleketler piyasalanna ihraeetnıe gayretleri bu piyasalard 
tatbikat dolayısiyle istenildiği kadar netice vermemektedir. Gelişme halindeki memleketler bu sebeple bir taraft 
kaldırılmasını ve diğer taraftan buna ilâveten en çok kayrılan memleket kuralına yeni bir anlam tanınarak, sın 
rında, gelişme halindekilere rüçhanh muameleler tanımalarını istemektedirler. 

1963 Mayısında bakanların bu hususta kabul ettikleri prensip kararlarının, Kennedy müzakerelerinin gelişme 
belirli bir tatbikat plânına intikal edebileceği ve milletlerarası mübadeleler konusundaki fikriyata yeni ufuklar a 

GATT — Türkiye münasebetleri, gerekçenin dış münasebetler kısmında açıklanmıştır. 

İktisadi İş Birliği ve KaJlkınma Teşkilâtı (OECD) : 

1963 yılı bütçe gerekçesinde kuruluşu hakkında bilgi verilen OECD'nin 1963 yılındaki faaliyetlerinden bah 
lan bakanlar seviyesindeki toplantıya kısaca temas etmek gerekir. Zira bu toplantıda alman kararlar Teşkilâtın 
çüle tesir etmiştir. 

Anılan Bakanlar toplantısında başlıca iki mesele üzerinde durulmuştur : Teşkilâta dâhil memleketlerin genel 
deki memleketlerle münasebetler. 

Bakanlar tarafından Teşkilâtın iktisadi durumunun ve bu arada Teşkilâta dâhil 20 memlekette- millî hâsılanı 
ması istikametinde kaydedilen ilerlemenin gözden geçirilmesi sırasında, genel olarak üye memleketlerde iktisadi 
tuğu tesbit edilmiştir. Bu incelemeler neticesinde aynı zamanda bâzı Avrupa memleketlerinde enflâsyoncu eği 
miştir. Bu eğilimlerin gelişmeyi ve istihdamı tehlikeye koyması ihtimaline binaen bunların düzeltilmesi için lüzu 
rülmüştür. Bundan başka mevcut kaynakların tamamen ve en rasyonel bir şekilde kullanılabilmesi için hiçbir g 
halel vermeden enflâsyoncu tazyiki bertaraf etme yollarının araştırılması kararlaştırılmıştır. 

1963 yılı içinde bu karar ve tavsiyelerle ilgili çalışmalara devam edilmiştir. 
Yine bu toplantıda bakanlar az gelişmiş memleketlerde hızlı bir kalkınmanın önemi üzerinde de durarak T 

devam etmesini tavsiye etmişlerdir. Bu cümleden olmak üzere bakanlar az gelişmiş memleketlere maili yardımd 
edilen sınai mamullerin sanayi memleketlerinde sürümünü artırma imkânlarının da incelenmesi gerektiğini beli 

Bakanların az gelişmiş memleketlerin kalkınmaları ile ilgili bu talep ve tavsiyelerine uygun olarak 1963 yı 
hızlandırılmıştır. Bu cümleden olmak üzere Kalkınma Yardım Komitesi-(C.A.D.) gelişme yardımının şekil ve ş 
eden meseleleri incelemiş ve Komiteye dâhil memleketlerin yardım gayretlerini ve takibettikleri politikaları gözd 
ketlerle az gelişmiş memleketler arasındaki ticari münasebetlerle ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmalar 
olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişme Konferansı, gerekse 1964 Mayısında Cenevre'de GATT çevresinde y 
leri bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Gerçekten her iki konferansın sonuçları geniş ölçüde OECD m 
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zira bu memleketler dünya ticaretinde çok büyük bir rol oynadıkları gibi gelişme halindeki memleketlerin malları 
etmektedirler. îşte bu sebepledir ki. Teşkilât bu meseleler üzerinde ehemmiyetle durmakta ve yetkili organları 
yaptırmaktadır. 

Yine bu devrede gelir ve sermaye vergileri konusunda mükerrer vergilendirmeye dair sözleşme projesi de tam 
gisindeki mükerrer vergilendirme için de bir sözleşme projesi hazırlanmaktadır. 

Teşkilât dâhilinde bir yıldan beri yapılan bu çalışmalardan 'başka taşıdıkları hususi önem bakımından anıl 
yan etmiştir. Bu olaylardan biri Teşkilât bünyesi içinde bir «Gelişme Merkezinin»' kurulmasıdır. 27 Kasını 
verilen bu teşekkülün gayesi, iktisadi gelişme ve umumi iktisadi politikanın ihzar ve tatbiki konusunda âza 
tecrübeleri toplamak, bu bilgi ve tecrübeleri az gelişmiş memleket ve mmtakalarm ihtiyaçlarına uydurmak ve 
ve usullerle ilgili memleketlerin emrine vermektir. 

1963 yılında OECD ile ilgili -olarak cereyan e<\cıı diğer önemli bir olay da Japonya'nın Teşkilâta katı!maş 
•Bu memleketin öteden beri OECD ile yakın ilgisi; olduğu bilinmektedir. Gerçekten henüz İm Teşkilâtın selefi ol 

lâtı yürürlükte iken. gelişmemiş 'bölgelere uzun vadeli sermaye ihracı için sanayi memleketleri tarafından sarf 
amaciyle Teşkilât bünyesi içinde 1960 Ocak ayında kurulan Kalkınma Yardım Grupuna Japonya da dâhil bulu 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı OECD'yi istihlâf edince Kalkınma Yardım Grupu «Kalkınma Komitesi» ne inkı 
tenin üyesi olarak kalmıştır. İşte öteden beri gelişmemiş ülkelere yardım konusunda Batı âlemi ile iş birliği ya 
ulaştırma, sermaye hareketleri ve diğer milletlerarası münasebetler bakımından yeniden dünya ölçüsünde ön 
memleketin daha uzun müddet Teşkilât dışımla kalması tecviz edilemezdi. Kaldı ki Japonya'nın OECDye k 
daki gayretlerini daha da tesirli hir hale getirecektir. Japonya'nın Teşkilâta iltihakı ile ilgili müzakereler 9 
mıştır. Bu müzakereler Temmuz ayında sonuçlandırılmış ve Japonya'nın Teşkilâta katılma şartlarına dair bir 
muz 1963 tarihinde imzalanmıştır. 

Bir yıldan heri cereyan eden önemli olaylardan biri de 3 ve 4 Ekini 1963 de Paris'te üye memleketler aras 
1962 senesi Kasım ayında yapılan OECD Bakanlar 'Konseyi toplantısında ilim ve tekniğin son yıllarda 'gös 

çeşitli politikalar üzerinde durulmuş ve mevzuun önemine 'binaen 1963 senesinde üye memleketlerin bu işlerle 
'bir konfrans akdedilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine OECD içerisinde bir hazırlık komitesi kurulara 
vaılar üzerinde üye memleketlerden alman bilgiler tetkik edilmiş ve konferansın gündemi Tesbit olunmuştur. 

3 ve 4 Ekim 1Ö:G3 de toplanan Bakanlar konferansında : 
î - Hükümetlerin karşılaştıkları ilmî politika ile ilgili meseleler, 
II - Hükümetierarası ilmî iş birliği meseleleri, 
III - İlimle iktisadi .gelişme arasındaki münasebet; olmak üzere başlıca üç mevzu ele alınmıştır. 
Bu mevzular üzerinde yapılan görüşmelerde bilhassa ilim ve tekniğinin hızlı bir şekilde gelişmesinin büyük öl 

larını 'artırdığı ve bunun karşılığı olarak da memleket bütçelerine hüyük külfetler tahmil edildiği belirtilmiş v 
personel, gerekse maddi kaynaklardan âzami derecede faydalanılması için. millî ve beynelmilel sahada ne şeki 
rinde durulmuştur. 

Görüşmeler sonunda her memlekette ilim ve teknik sahasında tatbik edilen programlardan alman neticele 
sinin t a kih edilecek millî ilim politikalarınm teshitine önemli İbir şekilde yardım edeceği neticesine varılmış ve 
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edilmesi için üye memleketlerin yüksek seviyeli memurlarından müteşekkil 'bir komite kurul mas ma ve 'gelec 
toplanmasına karar verilmiştir. 

Yine 1963 yılında OECD dâhilinde Konsorsiyum çalışmaları da yapılmıştır. Bu çalışmaların memleketimizi ilgil 
malî ve iktisadi münasebetleri» bahsinde SÖ.-Î edilecektir. 

Milletlerarası Para Fonu : 

1962 - 1963 hesap devresinde, dokuz yeni iltihakla. (Togo, Senegal, Somali, Sierra Leone, Tangauika, Kuvey 
Fonun üye sayısı 85 e yükselmiş bulunmaktadır. Ayrıca, onbir memleketin üyeliğe kabulü ile ilgili formaliteler 
bi yeniden altı memleket de üye olmak içi-ı Fon'a müracaat etmişlerdir. 

Bu hesap devresi, muamele hacmi itibariyle bir yıl önceki rekor seviyeye ulaşmamakla beraber. Para Fonu iç 
1962 - 1963 faaliyet devresi zarfında Fonun yaptığı döviz satışları 579,97 milyon doları, rnşa (rachat) muamele 

tur. Fon tarafından yıl içinde yeniden açılan veya temdit edilen destekleme muamelelerinin (Stand-by) mecmu h 
mıştır. 

Yine bu süre içinde Milletlerarası Para Fonu gerek direkt döviz satışı, gerekse destekleme (Stand-by) muameleleri 
n Lalı yardımda bulunmuştur. Bu memleketlerden ikisi (Birleşik Kıra İlık ve Kanada) endüstri memleketi, geri k 
mizin de bulunduğu gelişme halindeki ülkelerdir. Fonun Türkiye'ye yaptığı yardımdan dış münasebetler kısmın 

'Fon kuruluşundan 30 Nisan 1963 tarihine kadar 50 üye memleketle para muameleleri yapmıştır. Bu memle 
Avrupa, 7 si Orta - Doğu, 7 si Uzak - Doğu ve Batı - Pasifik, 4 ü Afrika, 1 tanesi de Kuzey 
fında Fonun üyelerine sağladığı malî yardımın tutarı 10,94 milyar dolara ulaşmıştır. Mezkûr mebl 
viz satışları teşkil etmektedir. Bu süre içinde 40 üye memleket Fona olan borçlanın kısmen altın, kısmen tabiî 
ödemelerin bir kısmı da borçlu memleketlerin millî paralarının üçüncü memleketler tarafından satmalımnası su 
si sonuna kadar itfa edilen borç miktarı '4 905 300 000) dolardır. 

Bâzı üye memleketlerin iştirak hisselerini artırmalarına dair 2 Şubat 1959 tarihinde verilen bir karar gereğin 
lardır; bu suretle iştirak hisseleri yekûnu İm hesap devresi sonunda (15 223,7) milyon dolara yükselmiştir. 

Fon Statüsünde bir memleketin Fondan satmalabileeeği yabancı döviz miktarının Fonun bu memleket paras 
geçemiyeceği derpiş edilmektedir. Milletlerarası Para Fonu İdare Meclisi 27 Şubat 1963 tarihinde ittihaz ettiği 
racat gelirlerindeki temevvüçlerden zarar gören hammadde müstahsili memleketlere bu haddi aşmak imkânını 
mele 1963 Haziranında 60 milyon dolarlık kredi alan Brezilya ile olmuştur. 

30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında yapılan son Para Fonu ve Dünya Bankası toplatısmda başlıca iki nokta 
birincisi Dünya Para Sisteminin işleyişi ve bunun islâhı çareleri, diğeri ise az gelişmiş memleketlere yardım mes 
temi konusunda başlıca iki görüş belirmiştir : Birleşik Amerika'nın temsil ettiği İngiliz - Amerikan görüşüne n 
lerin kolaylaştırılması için Milletlerarası lildditelerin artırılması lâzımdır. Fransa'nın temsil ettiği Avrapalı görü 
acık veren ve Dünya Para Sisteminin işleyişini bozan Amerikan tediye muvazenesinin bugüne kadar alınanlard 
düzeltilmesi gerektiği fikrini savunmuştur. Avrupalılara göre ancak bundan sonra para sisteminin ıslâhı çareler 

Müzakereler neticesinde dünya para sisteminin işleyişi ve ıslahı çarelerinin etraflı bir incelemeye tabi tutulm 
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Bu konudaki tetkikler birbirine muvazi olarak Vaşington'da Para Fonu mütehassısları tarafından, Paris'te de 
Almanya, Belçika, Fransa, italya, Holânda, Birleşik Amerika, Kanada, ingiltere, isveç ve Japonya) temsilcileri 

Bu çalışmalar sonunda hazırlanacak müşahhas teklifler 1964 Eylül ayı sonunda Tokyo'da yapılacak olan Para 
sunulacaktır. 

Gelişme halindeki memleketlere yardım konusunda cereyan eden müzakerelerden gerekçenin «Gelişme halinde 
bahsedilmiştir. 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası : 

30 Haziran 1963 te sona eren ıra hesap deyrssi zarfında Dünya Bankasına üye memleketlerin sayısı 10 yeni me 
taahhüdolunan sermaye miktarı ise 20 729 800 000 dolara ulaşmıştır. 

Banka bu yıl iktisadi kalkınma projelerinin finansmanı için bir yıl önceki 882,3 milyon dolara mukabil 448, 
tır. Ancak, iki devre aı asındaki bu azalmanın daha sonra da devam edeceğine dair ortada hiçbir belirti mevcut d 

iptal işlemleri ve iadeler (refunding) nazarı itibara alındığı takdirde Bankaca bu hesap devresi sonuna kad 
doları bulmuştur. Bu meblâğın 5.425 milyon doları 30 Haziran 1963 tarihine kadaı Bankadan fiilen çekilmiştir 

Bankanın ihtiyatları bu hesap devresi içinde 114 milyon dolarlık bir artışla 813 milyon doları bulmuştur. 
ikrazat için Bankaca talebedilen faiz nisbeti Eylül 1962 tarihine kadar % 5,3/4 iken bu tarihten sonra. Bank 

salarındaki şartların müspet bir gelişme göstermesine muvazi olarak % 5,1/2 e indirilmiştir. 
Dünya Bankasınca, yapılması taahhüdedilen ikrazlardan bu devrede fiilen çekilen paranın tutarı bir yıl önce 

yen dolarlık rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 
öz kaynakların takviyesi maksadı ile Banka t?rafından bu yıl para ve sermaye piyasalarından yapılan istikraz 

nın likidite durumu müsaidolduğu cihetle büyük ölçüde istikrazlara ihtiyaç duyulmamıştır. 
Dünya Bankasının diğer bir önemli iştigal mevzuunu teşkil eden teknik yardım ca 1962/1963 devresinde gelişm 

Bu nevi yardımların gerçekleştirilmesi için kurulan Kalkınma Hizmetleri Dairesi /arafmdan gerek üye memlek 
karşılamak, gerekse az gelişmiş memleketlerde kalkınma plân ve programlarının tatbikinde vazife alacak devl 
sadiyle deruhde edilen masrafların yekûnu 2 750 000 doları aşmıştır. 

Şimdi de Dünya Bankasının ik' filyalinin faaliyetlerinden bahsedilecektir'. 

a) Milletlerarası Finansman Kurumu : (ÎFC) 

Üye memleketlerdeki özel teşebbüslerle iş birliği yapmak suretiyle bu memleketlerin smai kalkınmalarını kol 
üye sayısı bu yıl on yeni memleketin iştiraki ile 63 ten 73 e, ödenmiş sermayesinin yekûnu ise 98 198 000 dolar 

Milletlerarası Finansman Kurumu yıl zarfında özel teşebbüsün finansmanı için, 10 memlekette ceman 18 mil 
taahhüdünde bulunmuştur. Bunlardan yedisini doğrudan doğruya özel sınai teşebbüslerin sermayelerine yapılan iş 
sınai kalkınmayı finanse eden müesseselerin malî imkânlarının takviyesi için yapılan yardımlar teşkil etmektedir. 

1961 Eylülünde Guvernörler Konseyinin kurum statüsünde, kurumun özel teşebbüslerin sermayelerine iştirak e 
lik bu teşekkülün muamelelerine daha büyük bir suples vermiştir. 
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b) Milletlerarası Kalkınma Birliği (IDA) : 

Az gelişmiş memleketlerin iktisadi kalkınmalarına yardım maksadiyle kurulan bu teşekkül. 30 Haziran 196 
da ceman (260 050 000) dolara baliğ olan oııyedi kredi açmıştır. Bu suretle IDA kuruluşundan beri 18 muh 
lık kalkınma kredisi sağlamış bulunmaktadır. Asya memleketleri (205,5) milyon dolarla kredi alan bölgelerin 
isabet eden bu miktarın 178 milyon dolarlık kısmı Hindistan'a, mütebakisi ise Pakistan ve Kore'ye ait bulunm 
26 ,7 milyon dolarlık üç kredi, almıştır. Bu hususta «Türkiye'nin dış malî ve iktisadi münasebetleri» bahsind 

Bu hesap devresi içinde Birlik tarafından açılan kredilerin sektörler itibariyle 121 milyon dolan nakliyata, 
kasyona, 38 milyon sulama ve sel kontroluna. 11.5 milyonu sanayie, 8 milyonu ise sosyal yatırım projelerine ta 

Yine bu hesap devresi zarfında Birliğin üye sayısı 14 yeni memleketin katılmasiyle 76 yi. taahhüdedilen se 
ları bulmuştur. 

Statüye göre Birliğe üye memleketler sermaye taahhütlerini beş yıl zarfında yerine getireceklerdir. Son hes 
maksatla yapıları ödemeler 206 milyon dolara baliğ olmaktadır. Ayrıca bu devrede îsveç Birlik kaynaklarının 
larlık ek bir ödeme yapmıştır. Bu suretle Birliğin kaynakları üç yıl zarfında 773 milyon dolara yükselmiş b 

3. — GELİŞME HALİNDEKİ MİLLETLESİN DURUMU : 
Gelişme halindeki memleketlerin kalkınması için bizzat bu memleketlerin sarf ettikleri gayretler ve dış ya 

riyle aralarındaki gelir farkı gittikçe artmaktadır. Gerçekten 1962 yılında İktisadi İş Birliği ve Kalkınma T 
de yaşıyan 470 milyon nüfusa gayrisâfi millî hâsıladan fert başına düşen hisse vasati (1 900) dolar olduğu ha 
memleketlerdeki 1 400 milyon insanın fert başına hissesi ortalama olarak 130 dolar tahmin olunmaktadır. 

Gelişmemiş memleketlerde bu hissenin bu derece düşük olmasında, gayrisâfi millî hâsılanın çok nıütevazi ol 
rol oynamaktadır. Filhakika bu memleketlerde hızla çoğalan nüfus, gayrisâfi hâsıladaki artışın (% 4 ün bir 
türmektedir. İleride bu hissenin daha da azalması muhtemeldir; zira yapılan tahminlere göre gelişmemiş memle 
de takriben 300 milyon kişi çoğalacaktır. Bu devre zarfında gelir artışının yalnız bugünkü seviyesini muhaf 
kalkınma hızının % 4,5 a yükselmesi, diğer bir ifade ile ceman (180) milyar dolar olan gayrisâfi millî hâsıla 
bir artış olması lâzımdır. 

Gelir azlığının bir sonucu olarak kalkınma için lüzumlu sermayenin yeteri derecede teraküm edememesi, ye 
ro noksanı, halkın büyük bir çoğunluğunun derin bir cehalet içinde bulunması gibi sebepler, az gelişmiş mem 
engellemektedir. 

Gelişmemiş memleketlerin ihracat gelirleri de yetersizdir. Filhakika ihracat, kısmen gelişmemiş ülkelerle 
ve iptidai madde ithal eden memleketlerde cari şartların tesiriyle ihızlı bir gelişme ıgösterememektedir. So 
gelişmeler de fakir ülkelerin döviz ^antrelerini azaltmaktadır, öelişmiemiş milletlerin dış (gelirlerinin kâfi d 
kalkınmalarını 'güçleşti ren yukarda ki sebeplere "katılmaktadır. 

Fakir ülkelerin kalkınma 'gayretlerini desteklemek mıaksadiyle sanayi memleketleri ötedenberi yardımda b 
ve Kalkınma Teşkilâtının 1963 yılıııida yayınladığı az gelişmiş milletlere yardımla iiLg&li en son raporda, 19 
OECD ile Japonya ve milletlerarası teşekküller tarafından tahsis edilen yardımın bir yıl öncesine nazaran 1 
milyar dolan bulduğu belirtilmektedir. Bu yardımın 8,8 milyar doları îbu 'memleketlere fiilen verilmiş bulu 
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Aynı yıl içinde Sovyet - Çin GBloku da Komünist okuyan az ;gelişmiş milletlere iki taraflı anlatmalarla bir y 
dolar fazlasiyle '294 milyon dolar yardım yapmıştır. Aynı blokmı (Birleşmiş Milletler vasıtasiyleyaptığı yardım ' 
da fiilen ödenmiştir. Buna mukabil Sovyet - Çin Bloikunun yardım taahhütleri fiilen yapılan yardımların ç'ok 

Diğer yıllarda olduğu gibi 1961 yılında da sanayi memleketleri alfasında en çok yardımı Birleşik Amerika 
Fakat bu memleket 1963 yılı başından itibaren yardım politikasına yeni bir veçhe vermeye başlamıştır. Daha 
üzere Amerikan tediye muvazenesinde yıllardan beri devam eden ve bir türlü önüne geçilemiyen açıkları azaltm 
birçok tedbirlerle beraber yardımların kısılması da derpiş edilmiştir. Bundan sonra yardım yapan memleketler 
kınmasını plânlı bir şekilde gerçekleştiren ve her sahada istikrarlı ibir manzara arz eden memleketlere verilmesin 

Dış yardımlardaki bu yeni temayül gelişmemiş milletlerin, kalkınma alanında başta kendi imkânlarına güve 
kere daha ortaya 'koymuştur. Ancak fakir m emle keti erin bu. maksatla çeşitli sabalarda ve özellikle ihracat gel 
alacakları tedbirlerin sanayi memleketleri tarafından desteklenmesi lâzımdır. Anılan gelirlerin artabilmesi için 
diğer taraftan da bu 'memleketlerin sattıkları ham ve iptidai madde fiyatlarında istikrar sağlanması lâzımdır. 

Mayısta Cenevre'de yapılan GATT Nazırlar toplantısında gelişmemiş memleketlerin kalkınmalarında ihracatı 
durularak bu hususta gerekli tedbirleri t es bit etmek üzere çalışma grapu kurulmuştur. 

Diğer taraftan Eylül sonunda yapılan Para Fonu ve Dünya 'Bankası toplantısında da gelişmemiş memleketler 
Milletlerin istiklâllerini kazanmaları ile seneden senejre sayıları artan bu memleketler toplantı esnasında, yardım 
lardır. Bu tenkidler başlıca iki nokta üzerinde toplanmaktadır: 

— İktisadi yardım lüzumlu olmakla beraber tek basına yetersizdir. Milletlerarası ticarette bugünkü sarılar ipti 
engellemekte ve bu maddeleri ihraeeden •memleketler bakımından zararlı sonuçlar doğurmaktadır. Binaenaleyh 
mun düzeltilmesi çareleri araştırılmalıdır. 

— Malî yardımlar kolaylık ihtiva etmemektedir. Krediyi alan birçok memleket, bu kredilerle finanse edilen 
vakit kalmadan, borçlarını itfa etmek zorunda bırakılmaktadırlar. 

İkinci mesele üzerinde Dünya. Bankasının yeni Başkanı bankanın ikraz şartlarını, bil'hassa ikrazların müddeti 
tırmak istediğini belirtmiştir. 

'Toplantıda dünya iptidai aııadde fiyatlarının istikrarı ve fakir memleketlerin sanayi memleketlerine ihraç at la 
durularak bu mevzuun gelecek ilkbaıharda New - York'taki Birieşnüş Milletler merkezinde toplanacak olan «Dün 
Konferansında» görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 

Özet ölara!k denilebilir ki gelişmemiş memleketlerin kalkınmaları bakımından ihracat gelirlerinin artırılması 
tedir; bununla beraber bugüne kadar bu 'konuda sanayi memleketleri tarafından ;gereği kadar gayret gösterilmem 
lerle en çok ilgilenen (Birleşik Amerika'da yardım politikasını değiştirmektedir. Vaziyet böyle devanı ettiği tak 
«mevcut sıkıntıların daha da artması beklenebilir. 
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4. — TÜKKÎYE'NÎN DIŞ İKTİSADÎ VE MALÎ MÜNASEBO0TIJKR3 s 
(Bu yılki igerekçede dış malî ve iktisadi münasebetlerimiz 'hakkındaki 'bilgiler ayrı bir bahis içkide toplanmıştı 

A) Ortak Pazara iltihakımız : 

1963 yılında memleketimizin, dış malî ve iktisadi münasebetleri sahasında kaydedilen en önemli ve mutlu olay 
Camiasına ortay üye olaralk katılmamızı tescil eden Anlaşmanın imzalanmasıdır. 

Avrupa Konseyi ile İktisadi îş Birliği ve Kalkınma 'Teşkilâtının üyesi 'olan ve Atlantik ittifakı çerçevesi için 
leketimizin Batı Avrupa'da teressüm eden iktisadi ve siyasi bütünleşme hareketine karşı yakın 'bir alâka duyma 
için daha hızlı bir gelişme imkânı araması tabiî idi. 

Diğer taraftan Avrupa İktisadi Camiası bakımından 'Türkiye ile ortaklık kurulması, gelişme ihalinde <bir Avru 
'kalkınma gayretlerine iştiraki tazammım etmektedir. Bu suretle NATO'nun Oüney - Doğu kanadının bir ikat da 
siyle de dünya sulhüne hizmet edilmiş olmaktadır. Aynı zamanda Altılar bu-Anlaşma ile OrtakPazan, kurucu ü 
diklerinin yeni bir delilini de vermektedirler. 

Camiaya katılma konusundaki ilk teşebbüsümüzün 31 Temmuz 1959 da yapıldığı bilinmektedir. 11 Eylül 19 
leyen Nazırlar Konseyi, Camia: Komisyonunu Türkiye ile müzakerelerde (bulunmaya memur etmiştir, ilk müzaker 
•kere ise 1963 yılının 16 Mayıs - 25 Haziran tarihleri 'arasında yapılmıştır. Bu müzakereler sırasında. Ibâzı güç 
lar her iki tarafın 'gösterdiği yapıcı gayretler sayesinde 'giderilmiştir. 25 Haziran 1963 tarihinde Brüksel'de par 
ra 'da imzalanan Anlaşma ile taraflar, öteden beri aralarında mevcut bağları sıkılaştırmak hususundaki müştere 
teyidetmişlerd'ir. 

Anlaşma, Âkıd Devletlerin kendi Anayasa usullerine göre onaylanacaktır. Ayrıca bu konuda Ortak Pazar Na 
karar alınacak ve bu karar Akıd Devletlere tebliğ edilecektir. Nihayet Anlaşma tasdik belgelerinin Brüksel'de 
ilk igünü yürürlüğe girecektir. 

Anlaşma Türkiye ile Ortak Pazar arasında: Gümrük Birliğine dayanan bir ortaklık kurmaktadır. Bu ortal 
muayyen bazı merhaleler derpiş edilmiştir.' Bu suretle Anlaşma (hükümleri tedrici olarak üç safhada tatbik 'edil 

Bunların birincisi hazırlık safhasıdır. Prensip itibariyle beş yıl sürecek olan bu devrenin başlıca gayesi meml 
yürürlüğe girmesi ile deruhde edeceği vecibeleri yerine getirebilecek bir kudrete erişmesine kadar iktisadi kalk 
sine imkân vermektir. 

Bu devrede Camia, gerek iktisadi, gerekse malî sahada Türkiye'nin gelişmesi için yardımlarda bulunacaktır. 
Memleketimizin en önemli ihraç malları olan tütün, fındık, kuru üzüm ve incir için uygulanacak rüçhanlı ta 

salarına ihracatını devam ettirmek ve artırmak imkânını verecektir. Anlaşmaya ek 1 numaralı geçici protokolün 
lerinden her birine adı geçen mallardan ihracedilebilecek miktarlarla, bunlara Camia hudutlarında uygulanacak 
lirtilmektedir. İhraç kontenjanları Anlaşmanın yürürlüğe ıgirınesini takibeden ikinci yıldan itibaren artırılabilec 
den. itibaren de yukardaki mallara, yenileri eklenebilecektir. 

Diğer taraftan 2 numaralı Protokole göre Camia memleketleri, ekonomik gelişmemizi desteklemek maksadiyle 
talihten itibaren beş yıl zarfında Türkiye'ye Kalkınma Plânında yer alam yatırım projeleri için Avrupa Yat 
milyon hesap birimi tutarında ikrazlarda bulunacaktır. Bu yardımdaaı Devlet sektörü kadair özel sektör de faydala 
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Yine bu devrede Ortaklık Konseyi de faaliyete geçecektir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle kurulacak 
nezaret edecektir. Ortaklık Konseyi. Türk Hükümeti Camiai Nazırlar Konseyi, Camia Komisyonu ve üye 
kübedecektir. Konsey Anlaşmada derpiş edilen hususlarda karar verebilecek ve tavsiyelerde bulunabilecekt 

Ortaklık Konseyi hazırlık devresinde ayrıca Anlatmanın tefsirinden doğabilecek ihtilâfları halledeceği 
mercilerine de intikal -ettirebilecektir. 

Hazırlık safhasını bir intikal devresi takibet m ektedir. Bu devre zarfında Türkiye ile Camia -arasında g 
rürlüğe konacaktır. Ancak bu safhaya geçebilmek için Anlaşma bâzı şartlar derpiş etmektedir. Filhakika A 
dört yıl sonra Ortaklık Konseyi Türkiye'nin iktisadi durumunun intikaıl salfhasıaıa geçişe elverişli olup olma 
müspet olursa intikal devresinin 'gerçekleşme şart ve şekilleri ile ilgili munzam bir protokol tesbit edilecekt 
Geçici Protokolle (1 No. lu) Malî Protokolün (2 No. lu) yerini alacaktır. Şayet Türkiye'nin intikal safha 
gelişme seviyesine gelmediği görülür ve binnetice beşinci yılın sonuna kadar munzam protokol tesbit edile 
uzatılabilecektir. Protokol dokuzuncu yılın sonunda da tesbit edilmezse. Ortaklık Konseyi onuncu yılın bi 
kararlaştıracaktır. 

Prensip itibariyle oniki yıl olan intikali safhasında kurulacak gümrük birliği bütün mal mübadelelerini 
mübadeleleri için Camianın müşterek ziraart politikasını göz önünde tutam özel usuller uygulanacaktır. Güm 
üyeleri ile Türkiye kendi aralarındaı yapacakları ithalât ve ihracatta gümrük vergileriyle aynı tesiri haiz 
kaldıracaktır. Ayrıca Anlaşmanın gayelerine aykırı olarak millî istihsali korumaya matuf benzeri tesirli diğ 
cektir. Bundan başka Türkiye üçüncü memleketlerle ticari münasebetlerinde Camiamın müşterek dış tarif 

Diğer sahalarda Türkiye ezcümle işçilerim yer değiştirme serbestliği, yerleşme ve hizmet ifası serbestliği 
taallik usul ve prensipler ve iktisadi politika konularında kendi politikasını Camia tarafından takibedilen 

Üçüncü devreyi teşkil eden nihai safha, daha önceki devrede munzam protokol vasıtasiyle gerçekleştirilen 
Bu safhada Âkıd Tarafların ekonomileri arasındaki koordinasyonun sıkıştırılmasına çalışılacaktır. 

Bu suretle bu safhada Türkiye'nin Camiaya ortak olma vetiresi tamamlanmış olmaktadır. Anlaşmanın 28 nc 
ma Andlaşmasmın bütün vecibelerini deruhte edebilecek bir duruma geldiği vakit Âkıd Taraflar Türkiye'nin 
kânlarını araştıracaklardır. 

Yukarıdan beri verilen izahattan anlaşılacağı veçhile asıl ortaklık intikal safhasiyle başlamakta ve nihai s 
mizin gümrük birliğine geçişe elverişli şartlarla teçhizine matuf gayretlerin cereyan edeceği hazırlık safhası 
vacehesinde büyük bir imtihan teşkil etmektedir. 

B) OECD ile münasebetlerimiz : 

Memleketimizin dış iktisadi münasebetlerinde rol oynıyaıı önemli teşekküllerden biri de kuruluşundan beri 
kur Teşkilâtın memleketimizi doğrudan doğruya ilgilendiren Konsorsiyum çalışmalarından başka yine memle 
mından diğer faaliyetlerine de kısaca temas edilmesi uygun olacaktır. Son zamanlarda OECD ile münasebetleri 
hâdise muhakkak ki teşkilâta dâhil memleketlerin Beş Yıllık Kalkınma Plânımızı desteklemek maksadiyle kurd 
mudur. 
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Türkiye'nin Beş Yıllık Kalkınma Plânunn dış finansman ihtiyacını karşılamak üzere 31 Temmuz 1962 tarihinde 
Teşkilâtı çerçevesinde kurulan Konsorsiyuma bidayette 9 sanayi memleketi ile (Birleşik Amerika, Almanya, İngilte 
Lüksemburg ve Holânda) Para Fonu ve Dünya Bankası gibi milletlerarası teşekküllerin katıldıkları bilinmektedir 
Avusturya'da iltihak ederek üye memleket sayısı 11 e yükselmiştir. Üye olmayı kabul eden İsviçre, Noı-veç ve Danim 
konsorsiyum faaliyetlerine katılacaklardır. 

1962 Aralığında yapılan Konsorsiyum Toplantısında, Türkiye'nin 1963 yılı ihtiyacı 250 milyon dolar olarak tesb 
210 ilâ 220 milyonunun sağlanabileceği anlaşılmıştı. Her üye memleketin yapacağı yardımın miktarı, şekil ve şart 
tırılmak icabettiğinden 1963 yılı bidayetinden itibaren ilgili devletlerle bu konuda temaslara başlanmıştır. Bu sure 
tere ile (8 milyon dolar), 23 Haziranda İtalya ile (10 milyon dolar) Kredi Anlaşmaları imzalanmıştır. 

Birleşik Amerika'nın Konsorsiyum çerçevesinde yapmayı taahhüdettiği 76 milyon dolâılık yardımın 41 milyonu 
krediler teşkil etmektedir. Hibe kısmı fiilen tahsil edilmiş, kredi kısmına dair Anlaşma da Eylül ayı içinde imzalanmı 

Kanada ile 5 milyon dolarlık bir Kredi Anlaşması için mutabakata varılmıştır. 
Diğer taraftan 21 Haziranda yapılan Konsorsiyum toplantısında ihtiyacımız olan 250 milyon dolarla üyeler tara 

yardım miktarı (210 - 220 milyon dolar) arasındaki farkın temini meselesi incelenmiş ve üye devletlere iştirak hissele 
mesi kararlaştırılmıştır. Bunun üzerine bâzı üye memleketler iştiraklerini artırmayı kabul etmişlerdir. Ezcümle İ 
bir Kredi Anlaşması ile hissesini 10,8 milyon dolara çıkarmış ve bu kredinin 5,8 milyon dolarlık kısmından yedi 
bul etmiştir. Federal Almanya bidayette 30 milyon dolar olarak derpiş ettiği yardım miktarım devam eden müzakerele 
siyesine uyarak 40 milyon dolara yükseltmiştir. Bu husustaki Anlaşma 23 Ağustosta imzalanmıştır. 

Fransa ile müzakereler devam etmektedir. Bu memleket de bidayette taahhüdett\ği 5 milyon dolarlık kredi ile 
rantisini artırmayı kabul etmiştir. Bu suretle Fransa ile yapılacak anlaşmanın 8.1-33 milyon dolarının Hükümet 
da ihracat garantisi olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Fransa ayrıca ihracat garantisinin şartlarından da biday 
düzeltmeler yapmıştır. 

Belçika ve Holânda ile müzakereler sonuçlanmış ve anlaşmalar imzalanmıştır Bu iki memleketin verecekleri 
lardır. İsveç, Avusturya ve Lüksemburg'dan alınacak ceman 2 milyon dolarlık kredilerle alâkalı müzakereler de d 

Ayrıca Milletlerarası Kalkınma Birliğinden Seyhan sulama projesinin finansmanı için bu yıla aidolmak üzere 9 
Para Fonundan 21,5 milyon dolar ve Avrupa Para Sandığından 50 milyon dolar sağlanmıştır. » 

Netice olarak Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın 1963 yılı lış finansman ihtiyacı içi ı. lüzumlu bulunan 250 milyon 
dolar fazlasiyle 252,65 milyon dola. temin edilmiştir. Bu miktarın 172,15 milyon dolarını ikili anlaşmalarla konsor 
80,5 milyon dolarını da milletlerarası kurumlar vermektedirler. 

Şimdiye4 kadar yardımın 187,3 milyon dolarlık kısmına ait anlaşmalar imzalanmıştır. Geri kalan kısmı ile ilgili an 
OECD nin konsorsiyum dışında memleketimizi ilgilendiren faaliyetleri arasında teknik iş birliği komitesiyle malî 

çalışm al arı zikredilebilir. 
OECD tarafından, Teşkilâta üye gelişme halindeki beş memleketle Yugoslavya'ya yapılan teknik yardımla ilgil 

mitesinde incelenerek senelik programlar hazırlanmaktadır. Bu kanaldan memleketimize teknik yardım olarak h 
milyon Fransız Frangı civarındadır. 
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Teşkilâta üye memleketler arasındaki vergi mükerrerliğini kaldırmak maksadiyie bir tip sözleşme tasarısı 
malî komite, geçen yıldan itibaren konseyin kendisine verdiği ikinci bir vazife icabı olarak san iyide gelişmiş 
ketlere özel sermaye akımını kolaylaştırmak için sanayi memleketleri tarafından alııanası gereken tedbirler üze 
lunmaktadır. Komitenin bu mesaisine memleketimiz tarafından büyük bir önem veriimektedir. 

Bir ziraat memleketi olmamız h^ebiyle Teşkilâtın tarım komitesi faaliyetleri de memleketimizi yakinen ilg 
çıkarılan rapoılarla gönderilen eksper ve verilen burslardan tarım sahasında fayda!anılmaktaiır. 

OECD içerisinde daimî komitelerden başKa işçi sendikaları istişari komitesiyle bir de sanayide iş veren f 
şekkil eksperler komitesi (B. î. A. C.) mevcuttur. Bu komitenin eksperler grupu tarafından 1963 Martında «Tü 
adlı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor Nisan ayında komite tarafından kabul edilmiştir. Milletlerarası bir teşe 
bu raporun yabancı sermayeyi teşvik bakımından faydalar sağlıyacağı ümidedilmektedir. 

C) Milletlerarası Para Fonu ile münasebetlerimiz : 

Milletlerarası Para Fonu ile münasebetlerimizin mazisi oldukça eskidir. Bu teşekkülden ilk kredi 1948 yıl 
1948 - 1960 devresinde Fon tarafından memleketimize verilen yardımların tutarı 73,5 milyon dolardır. Fonun 
37,5 milyon dolarlık yardımdan 16 milyonu, 1962 yılındaki 31 milyon dolarlık yardımdan ise 15 milyonu kulla 
yan kısımları Hükümetimizin muvafakati ile iptal edilmiştir. 

Fon 1963 yılında Türkiye'ye (21,5) milyon dolar tutarında bir yardım açmıştır ki. Eylül sonuna kadar bun 
Bakiye 3 milyon doları 31 Aralık 1963 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu suretle 1948 yılından 1963 yılı Ey 
vazenesi açıklarının kapatılması için memleketimize yapmış olduğu yardımlardan fiilen kullanılan miktar (123 
kadar Fona olan borcumuzun (73,5) milyonu ödenmiştir. Eylül sonu itibariyle Fona bakiye borcumuz (49,5) mily 

D) Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) : 

Para Fonu gibi Bretton Woods Anlaşmasının kurduğu teşekküllerden biri olan Milletlerarası imar ve Kalk 
rimizin de mazisi eskidir. Üye milletlerin kalkınma gayretlerini desteklemek maksadiyle kurulan Bankanın m 
devresine inhisar etmektedir. Bu devre zarfında Banka memleketimize (63,4) milyon dolar kredi açmıştır. He 
(45,4) milyon doları hububat siloları, liman ve baraj inşaatı için resmî sektöre, (18) milyon dolan ise Sınai K 
yatırımların finansmanı için özel sektöre vermiştir. Halen Bankaya (41) milyon dolar borcumuz kalmıştır. 

Banka bu tarihten sonra bize kredi açmamıştır. 

E) Milletlerarası Kalkınma Birliği : 

1960 yılında kurulan Birliğin memleketimizle ilk teması 1961 yılında olmuştur. Filhakika bu yıl içinde Sey 
trali için kredi istenmiştir. Bu teşebbüsümüz mütaakıp yıllarda semeresini vermiştir. 1962/1963 devresi memleketim 
dan geniş çapta hareketli ve verimli olmuştur. 

Kalkınma gayretlerimize yakın bir ilgi gösteren Birlik bu devre zarfında, memleketimize 26,7 milyon dolar 
Bunlardan 23 Kasım 1962 tarihinde imzalanmış olan ilk Kredi Anlaşması ile hususi sektör yatırımlarının fin 

kiye Sınai Kalkınma Bankasına 5 milyon dolarlık kredi verilmiştir. 
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Adana bölgesinin artan enerji ihtiyacını karşılamak üzere »Seyhan Hidroelektrik Santralına, yeni bir ünite ilâv 
tasavver iki yeni santralın mühendislik etüdlerinin yapılması için verilen ikinci kredi (1 700 000) dolardır; buna 
hinde imzalanmıştır. 

31. Mayıs 1963 tarihli anlaşma ile verilen 20 milyon dolar tutarındaki üçüncü kredi Seyhan ovasını sulama p 
manı ile ilgilidir. Bölgede yapılacak drenaj, sulama ve ziraatı geliştirme faaliyetleri sonunda gerek hacmi, gerek 
niş miktarda artırılması mümkün olacaktır. 

Ayrıca Seyhan Kadıncık Hidroelektrik Santralı için yardım yapılması derpiş edilmektedir. Bu hususta Birlikl 
dır. 

F) Milletlerarası Finansman Kurumu : 

Dünya Bankası tarafından 1956 yılında kurulan Milletlerarası Finansman. Kurumu ile münasebetlerimiz Kurumu 
sına 8.250 milyon liralık bir sermaye iştiraki yapmaya, karar vermiş olmasına, inhisar etmektedir. 

G) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Andlaşması (GATT) ile olan münasebetlerimiz : 

1963 yılında.' memleketimizle (»ATT arasında, da önemli münasebetler cereyaıiı etmiştir. Bunları iki noktada- to 
aa) Gecen Şu'bat ayında' kabul edilen Vergi KVt'orm kanunları çerçevesi içinde ithalâta % 5 nisbetinde bir 

linmektedir. Bu resmin GATT Andlaşmasmın l\ nei maddesi hükümlerime, 'aykırı olması sebebiyle 10 Nisan 1963 
ların bilgisine sunulmuş ve mezkûr.II nei madde hükümlerinden! Türkiye'nin, geçici olarak derogasyoııda, 'bul un 
miştir. Resmin ithalâtı kayıtla.yıcı karakteri ve diğer memleketlerin de benzeri taleplerine emsal teşkil etmesi 
zılarının şidd'etti itirazlarına: sebebolmuştur. Neticede ileri sürülen' delillerin kuvvetli ve «Milietieraırası Para Fo 
kabul edilmiştir. Derogasyon.a mütaallik karar, talebimize uygun: olarak. Beş Yıllık Kalkınma. Plânımızın son u 
19(i7 ye kadar hüküm'ifade edecek ve bu arada Türkiye her sem; GATT'a bir rapor vererek Âkıd Taraflarla 

biri Memleketimizin. Genel Anlaşmamın XVIII nei maddesinin 12/b fıkrası, gereğince, yani ekonomik gelişm 
tiyle, ithalât, tahditleri uyguladığı cihetle yine aynı maddeye göre GATT Âkıd Taraf biriyi e iki yılda bir defa 
mektedir. 13 Haziran 1963 tarihinde Cenevre'de İm istişarelerden biri yapılmıştır. Tahdim edilen rapor ve temsi 
Âkıd Taraflar. Türkiye'nin ithalât tahditleri uygulamada haklı bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

Bilateral dış iktisadi ve malî münasebetler : 

Türkiye'nin yukarda anılan1 çok taraflı münasebetlerinden başka muhtelif memleketlerle iki taraflı anlaşma 
mühimleri Ticaret ve Tediye Anlaşmalarıdır. Evvelce ade-dleıi çok fazla, olan bu Anlaşmalardan Batı - Avrupai 
Ü3resi bulunduğumuz Avrupa Para Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve konvertibilitenin kabulü üzerine son beş s 
feshedilmiş ve halen, İktisadi. İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı dışındaki memleketlere inhisar etmekte bulunm 

Dış ticaret ve ekonomimiz balkım mda'n küçümseneni ivecek önemde bir yer- işgal eden iki taraflı Ticaret v 
memleketler ve tediye şartları bakımından iki grupta mütalâa edilebilir. 

>a) Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya, Doğu - Almanya ve Sovyet Rusya'dan müt 
leketlerle aramızda meri anlaşmalar tediye bakımından yüzde yüz kliring esaısma istinadetmektedir. 
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b) İkinci grupa dâhil olan İsrail. Yugoslavya. rYnlândiya. ile mevcut anLaşmalar ise c/c 50 kliring' ve % 
dayanmaiktadı r. 

1963 yılında Doğu Bloku memleketleri. Yugoslavya ve israil ile aramızda meri Ticaret ve Tedi'ye Anlaşm 
Eki mail listeleri iki taraflı müzakerelerde varılan mu taba/kart: a göre yenil enmiştir. Finlandiya ile Ağustos 19'62 
tup teatisi suretiyle uzatılmıştır. 

Dış ticaret rejimi ve kotaların 4 Ocak tarihinde neşredilmesi sebebiyle 1963 yılındaki iki taraflı müzaker 
ikinci yarısından itibaren başlamıştır. Bu zaruret ve protokollerin takvim yılı esasına istin adet nıesi zorluk 
sında tarafımızdan vâki teklif üzerine varılanı nratabakaıta göre bundan böyle protokol devresi 1 \ i san - 31 

Mısır'la Aralık 1962 tarihinde siyasi münasebetlerimizin kesilmesine rağmen aramızdaki Ticaret ve Tediye An 
Mısır'dan mal almamayıp münhasıran bu memlekete ihracatta bulunulması yüzünden hesap durumu mütema 

miştir. Hassaten eski hesapta birikmiş ve konsolide edilmiş olan 3 milyon dolar civarındaki alacağımızın Mıs 
sinin imkânsızlığı karşısında, başka çareler ve tedbirler üzerinde durulmuştur. Neticede bu alacağın malî bir 
lunmuş ve Haziran 1963 te «Societe de Banque Suisse» ile bu konuda bir protokol imzalanmıştır. 

Bakanlar Kurulu kararının verdiği yetkiye dayanılarak imzalanan işbu protokol, yalnız alacağımızın tasfi 
ayrıca memleketimizi senede takriben 100 bin dolar civarında bir ödemede bulunmaktan kurtaracaktır. 

Diğer taraftan eari hesaptaki alacağımızın eritilmesi ve bu hesabın ilerde de iyi işlemesini sağlamak maksad 
ların Mısır'dan ithali prensip itibariyle kabul edilmiştir. 

Anlaşmalı memleketlerle olan ticari mübadelelerimizin işleyiş seyri hesaplarda dev-ımlı şekilde lehimize alac 
makta idi. 1961 yılı sonunda alacak yekûnu 22 milyon doları aşmış vaziyette idi. Bu alacakların eritilmesi ve 
getirilmesi için derpiş edilen tedbirler Özellikle 1963 yılında olumlu sonuçlar vermiş ve alacaklarımızın yekûn 
miştir. 

Âtıl vaziyette duran İran Ticaret ve Tediye Anlaşmasının işler hah1 getirilmesi mevzuu ele alınmış, bu ko 
olarak yeni anlaşma projeleri teati edilmiştir. 1964 yılında bir neticeye varılması ve iki taraflı müzakereler yap 
akdi beklenmektedir. 

Ürdün Kırallığı ve Fildişi Sahil Cumhuriyeti, anlaşma akdi hususunda ilk defa bir teklifte bulunmuşlardır. 
Bakanlıklar tarafından incelenmiş ve mukabil tekliflerimizin esasları I • >.bit edilmiştir. 1964 yılında bu memleketl 
laşması akdedilmesi muhtemeldir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti ile 9 Kasım 1963 tarihinde tamamen serbest dövizle tediye esasına dayanan bir Ticare 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları haricinde ehemmiyet arz eden diğer anlaşma ve konular da vardır. Bu husust 

mını teşvik ve garanti maksadiyle Federal Almanya Cumhuriyeti ile Hükümetimiz arasında imzalanan anlaşma 
lanmış olan bu anlaşma 1963 yılı içinde T. B. M. M. ince tasdik edilmiştir. 

1939 - 1940 yıllarında İngiltere'ye karşı tekevvün eden «Esliha Kredisi» ve özel istikrazdan mütevellit 91 kü 
diye ve tasfiyesi için Aralık 1960 ayında yapılan anlaşma bugüne kadar 6 aylık devreler itibariyle temdidedil 
nın kültür faaliyeti ve projelerine sarfı, mütebaki 71 milyon küsur liranın da İngiltere'ye mal ihracı suretiyle 
1963 yılında yapılan ihracatla işbu 71 milyon küsur lira tamamen eritilmiştir. Haziran ayında, 20 milyon liranı 
1963 Aralık ayına kadar temdidedilmiştir. 

file:///isan
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Bu meblâğın kültür işlerine sarf imkânı bulunamadığı takdirde bunun da mal ihracı suretiyle itfası gerekecekt 
Yukardakilerden maada Türkiye 1963 yılında bazı madde anlaşmalarına da katılmış veya katılmak için teşebbü 

olmak üzere memleketimiz Milletlerarası Zeytinyağı Anlaşmasına iştirak etmiştir. Çok taraflı bir mahiyet arz ed 
Birleşmiş Milletler ve Mil'etlerarası Gıda ve Tarım Teşkilâtına (FAO) üye bulunan bilûmum memleketlerden tere 

Anlaşmanın gayesi, Dünya Zeytinyağı piyasasında istikrar sağlamak, piyasaları genişletmek, zejrtin ürününün 
ması tedbirlerini müştereken temin etmektir. 

Bu maksatların sağlanması için müşterek bir fon kurulmuştur. Diğer taraftan memleketimiz kalay anlaşmasın 
bulunmuştur. Kalay Anlaşması da beynelmilel bir anlaşma olup, henüz memleketimiz, lüzumlu formaliteleri tam 
miştir. Ancak, iştirak hususunda lüzumlu muamelelerin tamamlanması için Kalay Konseyinden 31 Aralık 1963 tari 
olup. bu talebimiz Konseyce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

BÖLÜM : II. 

İÇ İKTİSADÎ VE MALÎ GELİŞMELER 

1. OEXKL GÖRÜNÜŞ VK EGÎLT.M LîvR : 

1962 ve 1963 yıllan, memleketin iktisaden cihazlandmlmasında son derece önemli bir devredir. Bu devre içinde 
yük Millet Meclisinin tasvibinden geçtiği gibi, vergi refonııu, maliye, para ve kredi, ticaret, tarım, çalışma, s 
çeşitli ekonomik mevzularda etraflı çalışmalar yapılarak kalkınma programının muvaffakiyetle tatbikini, kolaylaştı 
ler alınmıştır. 

1962 ve 1963 yıllan içinde yapılan bu faaliyetlerin olumlu neticelerini son zamanlarda memleketin iktisadi geliş 
de mevcut en son rakanılann incelenmesinden de anlaşılacağı üzere. 1962 yılının ikinci yansında ekonominin çeşi 
seyri 1963 yılının ilk altı ayında da devam etmiştir-. Tekmil yurdu kapsayan bol ve elverişli yağmurlar bu yıl da 
idrakini mümkün kılmıştır. Zirai istihsaldeki bu gelişmeye muvazi olarak sınai istihsalde vuku bulan artış 1962 ve 19 
velce yapılan tahminlerin üstüne çıkarmıştır. 

Gerçekten, aşağıda daha etraflı bir şekilde tetkik ve tahlile tabi tutulan ekonomimizin türlü kesimlerindeki b 
% 5,5 oranında tahmin edilen millî gelirimizdeki artışın. Devlet Plânlama Teşkilâtının en son rakamlarına göre d 
1962 yılında faktör fiyatlariyle millî gelirin yüzde 5,8. gayrisâfi hâsılanın da yüzde 6,0 oranında reel bir artış göster 

1963 yılının ilk altı ayma ait doneler. 1962 jnlıııda ekonomik faaliyetlerde başlıyan bu genişlemenin 1963 sen 
durum karşısında 1963 yılında millî gelirin bir sene öncesine kıyasla daha yüksek bir hızla artması mümkün olabile 

Hava şartlarının müsait geçmesi dol ayı siyi e 1963 yılı Tanm Sektörü yüzde 4,4 oranında bir fazlalık kaydet 
neticesinde ise Toprak Ofisi rekor mubayaalarından birini yapmak imkânını bulmuştur. 
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Smai mamuller üretiminde ve inşaat sektörümle 1962 yduıın ikinci yarısında. başlıyan yükselişler İM:!: ün ilk 
üretimdeki artış, şenel olarak, bütün sektörlerde devam etmektedir. 1961 ve 1962 yıllarmın aynı devreleriyk 
tışların çimento. demir - çelik mamulleri, elektrik, petrol ürünleri ve yün ipliği gibi bâzı kollarda çok önemli bir 

1962 yılında genel talep durumunda müşahade olunan iyileşme 1963 d* de devam etmektedir. İç istihsaldek 
olduğu gibi gıda. maddeleriyle giyim eşyasında da hissedilir derecede olmuştur. 

1963 yılının ilk aylarında toptan eşya. fiyatları ile geçinme endekslerinde bâzı artışlar olmuş ise de bunlar ge 
artışların altında kalmıştır. Bu yükselişler daha ziyade gıda maddelerinde görülmüş, endekse giren diğer madde 
göstermiştir. 

Serbest piyasada altın fiyatları, mevsim dalgalanmaları dışında, sabit kalmış, Türk parası, içerde ve dışarda 
1962 yılında dış ticaretimiz tahminlerin üstünde bir gelişme kaydetmiştir. Toplam dış tiearet hacmmda yüad 

cr. 22. ihracatta r r 10 a ulaşmıştır. Bu gelişme 196:5 yılının ilk altı ayında da. devam etmişti'-. Bu artış ihracatta 
ı»I muştur. 

İktisadi faaliyetlerde devamlı bir hareket, ve canlılık yaratmak gayesi güden para ve kredi politikamız paıra 
meye hizmet etmiş ve bunun neticesinde mevduat,hacmi para arzındaki artışın üstünde tahakkuk etmiştir. 

Ivkonomimizdeki istikrar ve hareketlere muvazi olarak geçen yıl likidite tercihinde başlayan azalma 1963 yı 
takip etmiş ve böylece çeşitli sebeplerle evvelce piyasadan çekilmiş bulunan paralar yavaş yavaş mevduat şek 
meye başlamıştır. 

2. İKTİBADÎ YE MALÎ DURUM : 

(lenel .gtörünüş ve eğilimleri yukarda kısaca izah olunan memleket iktisadiyatının çeşitli faaliyetler bakı 
rak incelenmektedir. 

Millî gelir : 
1962 yılının ikinci yarısında memleket ekonomisindi; görülen canlanma 19.6:1 ün ilk yarısında daha da. ku 

yılının ilk yarısına ait bdligiler ekonomik faaliyetlerde başlıyan bu gelişmenin millî gelirin yükselmesine hizmet 
•Gerçekten, bir taraftan hubujbat üretiminkMri artışların, diğer taraftan sınai mamuller üretiminde ve inşaat 

millî gelirinin 1962 yılmdakinden daha. hızlı artmasını mümkün kılması beklenmektedir. 
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Aşağıda 196.1, 1962 ve 1963 yıllarına ait millî gelir tahmini eriyle 1962 - 1963 artış hızları gösterilmiştir. 

Millî gelir tahminleri (*) 

(1961 fiyatları ile) 
(Milyon T.L.) 

1961 1962 c' 196 

Tarım 
San'ayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma. 
Malî müessese .ve serbest meslekler 
Konut 
Devlet hizmetleri 
Yurtiçi gelirleri 
Dış âlem gelirleri 
Safî millî hâsıla (Faktör fiyatlariyle) 
Vasıtalı Vergiler 
•Safi millî hiâsıla ("Piyasa fiyatlariyle) 
Aşınma eskime 
<iavrifa.fi millî İh asıl a 

17 306.6 
7 310,8 
2 364:7 
3 ;85!2.1 
2 «73.5 
3 127.8 
1 581.0 
4 1İ82.0 

42 587.9 
— 250.0 
42 337.9 

4 550.0 
46 '887.9 
2 193.0 

49 080:9 

18 275.8 
7 <815.2 
2 485.5 
4 098.6 
3 043.0 
3 292.4 
1 671.1 
4 424J5 

45 105.9 
— S04.0 
44 801.9 

4 927.7 
49 729:6 

2 1290.6 
52 020.2 

5.6 
6:9 
5.1 
6.4 
5.9 
5.6 
5.7 
5.8 
5.9 

21.'6 
.^.S 
8.3 
6.1 
4.5 
6.0 

19 
8 
3 
4 
3 
3 
1 
4 

47 
— 
37 
5 

52 
2 

55 

(••') 1961 ve 1962 jnlları için ikinci geçici tahmin, 1963 için ilk ön tahmin, Devlet Plânlam 

Yakardaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, 1961 de 42 307,9 milyon Türk lirası tahmin edilen safi millî 
lirasına yükselerek yüzde 5,8 oranında bir artış 'kaydedilmiştir. Aynı yılda gayrisâfi millî hâsıla ise % 6 nis 

1963 yılı i eki yapılan ilk ön tahmine 'göre 'İni. sene millî gelirin 1962 ye kıyasla yüzde 6,1 oranında 'bir 
gayrisâti millî basılanın İse yüzde 6,4 oranında bir artışla 55 355,1 milyon liraya yükselmesi beklenmektedir 
ticaret ve ulaştırma sektörleri bu artışta önemli bir rol oynamaktadır. 

http://iavrifa.fi
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Fiyat hareketleri : 

Meaıdeketimizde fiyat hareketleri, genel olarak, kış aylarında oldukça, önemli yükselişler kaydettikten sonr 
düşmekte ve senenin son üç ayında başlayarak mütaakıp yılın ilk aylarına kadar süren bir yükseliş temposu ta 
verilen rakamlardan da anlaşılacağı üzere bu dalgalanıma daha ziyade istihsal ile ilgili olup tarımsal üretimim 
desiyle tabi olmasından ileri (gelmektedir. Toptan fiyat endekslerindekd yükselişlerin yurt içinde istihsal olunan 
lerinde vuku bulması da buna bir delil teşkil etmektedir. 

Ticaret (Bakanlığı Konjonktür ve Yayın Müdürlüğünce yayınlanan toptan fiyat indekslerine dayanılarak haz 
çıkarılmıştır. Bu rakamlara g'öre fiyat indeksle ri 1962 yıimda 1961 e güre yüzde 5,7 oranında bir artış gösterm 
yüzde 2,7 idi. 1962 yılma ait 'artışlarda yüzde 8.6 ile gıda maddeleri önemli fbir âmil olmuştur. Buna, karşılık 
muller .gruplarında 1962 yılında her hangi bir artma kaydedilmemiştir. 

Toptan eşya fiyatları indeksi 

(Yıllar ve üçer aylık ortalamalar 
1953 = 100 

1960 1961 1962 1963 

Genel indeks, yıllık : 

1 nei 3 aylık 
2 » 3 » 
3 ncü 3 »' 
4 » 3 » 

Gıda maddeleri ve yemler, yıllık: 

1 nei 3 aylık 
2 » 3 » 
3 ncü 3 »' 
4 » 3 » 

Sanayi maddeleri ve yan ma
muller. yıllık : 

1 nei 3 aylık 
2 » 3 » 
3 ncü! 3 ^ 
4 » 3 T> 

239 

244 
242 
234 
236 
224 

230 
229 
218 
220 

271 

274 
270 
271 
271 

246 

244 
246 
244 
250 
239 

234 
239 
238 
246 

261 

266 
259 
258 
259 

260 

265 
203 
251 
260 
260 

268 
2)65 
248 
257 

261 

259 
260 
260 
262 

278 
276 
264 

282 
279 
258 

269 
271 
271 
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Gıda maddeleri ve yemler arasında en fazla artış kaydeden maddeler bakliyat ile hayvan yemleri olmuştur. Bak 
247 den 1962 de 82 puvanlık bir artışla 329 a. yükselmiştir. İstihsal düşüklüğü ile iligil bu artış temposu öz 
kazanarak 1963 ün Nisan ayında 501 e kadar çıktıktan sonra aynı senenin Temmuz ayında 465 e inmiştir. Önem 
yemelklik ndbati ve 'hayvani yağ fiyatlarındaki yükseliş de genel endeksi artıran âmiller arasında yer almaktadı 

Memleketin hammadde ve yedek parça ihtiyaçları, zamanında yapılan ithalâtla karşılandığından bunun mal 
ları olmamış, endeksler düşüşler bile kaydetmiştir. 

Perakende fiyatlara gelince. 1960 yılma kadar büyük ölçüde ve devamlı bir yükselme seyri takibeden geçinm 
kara ve istanbul'da nisbeten mutedil ilerlemeler kaydetmek suretiyle toptan eşya fiyatlarındaki dalgalanmaları 
lında Ankara'da yüzde 22,6 ve istanbul'da yüzde 26,3 oranında önemli artışlar gösteren geçinme genel indek 
ve İstanbul'da yüzde 4,6 oranında bir artış kaydetmiştir. 1961 deki artış temposu daha da yavaşlıyarak Ankara' 
3,1 e inmiştir. Gıda maddeleri ve yem fiyatlarındaki yüzde 8,8 i bulan yükselişler her iki şehirde 1962 yılı gen 
yüzde 3,8 oranında artırmıştır. 

1962 yılında Batı - Av rap a. memleketlerinde ortalama perakende fiyat artışlarının yüzde 4 e vardığı göz önünd 
ki yıllık fiyat artışlarının bu yükseliş temposunun altına bile düştüğü görülür. 

Aşağıda Ankara ve istanbul'a ait geçinme indeksleri mukayeseli olarak verilmiştir. 

Seneler 

1960 
1961 
1962 
1962 
1 nci 3 aylık 
2 nci 3 aylık 
3 ncü 3 aylık 
1963 
1 nci 3 aylık 
2 nci 3 aylık 

Genel 
indeks 

233 
236 
255 

242 
247 
244 

:'.'' 
258 
261 

* 

Gıda 

236 
240 
258 

254 
262 
258 

278 
281 

A 

] 

n k 

Ev 
kirası 

218 
218 
218 

218 
218 
218 

218 
218 

a r a 
Aydın
latma 
ısıtma 

233 
241 
245 

241 
244 
246 

252 
253 

Geçim İndeksleri 

Giyim 

201 
201 
199 

199 
199 
198 

203 
207 

1953 

Diğer 

271 
274 
267 

268 
268 
265 

276 
278 

= 100 

Genel 
indeks 

229 
226 
245 

244 
243 
243 

259 
261 

I 

Gıda 

227 
242 
255 

252 
253 
253 

274 
274 

s t a n 

Ev 
kirası 

218 
218 
218 

218 
218 
218 

218 
218 

b u l 
Aydın
latma 

ısıtma 

225 
225 
231 

227 
231 
°33 

233 
234 

Giy 
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Dokuz aylık rakamlar, 1963 yılında toptan ve perakende fiyatlardaki artışın. • 1962 yılma kıyasla daha düşük bi 
dir. Gerçekten, 1962 yılının dokuz aylık toptan eşya fiyatları ortalaması 1961 in aynı devresinde 15 puvan (% 6) 
ün dokuz aylık ortalaması 1962 indeksinden 13 puvan (% 5) fazla olarak 273 ten ibaret kalmıştır. Durum geçinme 
aynıdır. 1962 ve 1963 yıllarının Nisan - Eylül devresine ait rakamların mukayesesinde ise. bu müddet içinde ortala 
men hemen aynı seviyede kaldığı görülür. 

Cumhuriyet altını ve külçe altın fiyatları hafif de olsa 1962 yılının başından beri bir düşme seyri göstermekt 
vanı etmiş ve meselâ Cumhuriyet altını 1 . 10 . 1962 de 92.50 liradan 1 . 10 . 1968 tarihinde 91,50 liraya inmişti 

İç talep durumu : 

Memleketin iç talep durumunu lâyıkiyle tahlilde esas tutulacak istatistikî bilgiler pek fazla olmamakla berab 
nan bâzı maddelerin satış durumları bize bu hususta fikir verebilmektedir. Aşağıdaki iç satışlara ait rakamlar 19 
sinde 196L e »öre bir hareketlilik olduğunu göstermektedir. 

Şeker 
Çimento 
Hadde mamulleri 
Taşkömürü 
Linyit (1) 
Kahve 
Çay 
Sigara 
Bira 
Kakı 
Pamuklu dokuma (1) 
Yünlü dckuma (1) 
Gaz 
Benzin 
Motorin 

Ölçü birimi 

Bin ton 
» 
» 
» 
» 

Ton 
» 
» 

Bin litre 
» 

Bin metre 
» 

Bin ton 
» 
» 

İç satışlar 
Senelik 

1961 

331.7 
2 124.0 

221.9 
8 514.3 
1 358.3 
1 634.0 
3 421.0 

28 250.0 
29 340.0 
12 903.0 

122 760.0 
4 008.0 

368.4 
469.1 
652.2 

1962 

361.9 
2 318.7 

258.2 
3 633.4 
1 733.3 
1 501.0 
9 062.0 

29 546.0 
30 967.0 
12 725.0 

164 735.0 
2 981.0 

404.9 
506.6 
727.2 

Dok 
1962 

262. 
1 707. 

202. 
2 779. 
1 141. 
1 100. 
6 483. 

21 657. 
24 266 
9 682. 

114 043. 
2 695. 

283. 
426. 
521. 

Bu rakamların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1963 ün dokuz ayında bâzı maddelerin satışlarında önemli ar 

(1) İktisadi Devlet Teşekküllerinin satışları. 
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İstihsal, İmalât, İnşaat : 

Tarım, imalât sanayi ve inşaat faaliyetleri safi millî hâsılamızın yarısından fazlasını sağlıyan kaynaklardır. 
öteden 'beri millî ekonomimizin en mühim bir unsurunu teşkil etmektedir. 1962 yılında bu üç kaynaktan sağ 
yüzde 63 ünü aşmıştır. Aşağıda millî ekonomimizin bu üç önemli kolu incelenmektedir. 

Tarım : 

1962 yılında zirai istihsal, genel olarak, 1961 den daha elverişli olmuştur. Bu yıldaki tarım üretimi, değer o]ar 
bir artış göstermektedir. Daha müsait hava şartları sebebiyle 1963 mahsıılündeki artışın ise 1962 ye göre, 
edilmektedir. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün ön tahminlerine dayanılarak Devlet Plânlama. 'Teşkilâtı tarafından 1961. 1 
üzere hazır lamam mukayeseli tarım üretimi değerlen tablosu aşağıya çıkarılmıştır. 

Tarım üretimi 

(1961 de üreticiye ödenen fiyatlarla.) 

Milyon T.L. 
1962 1963 

1961» _— 
Üretim Üretim Endeks Üretim 

değeri 1961=100 değeri 

Hububat 
Sanayi 
ürünleri 
.Meyveler 
Sebzeler 
Haıyvanl; 

ve baki i} 
bitkileri 

$v ve hay 

-at 
ve 

van 

diğer 

ürünle 

tarLa 

'I'İ 

t 

7 872.9 

3 649.9 
3 099.6 

946.6 
• 7 120.5 

9 

• ) 
2 

7 

2 

092.8 

680.3 
933.3 
857.7 
209.6 

o 
O 

115.5 

100.8 
94.6 
90.6 

101.2 

4 

10 077.8 

3 552.8 
2 644.4 

886.4 
7 664.2 

Toplam 22 689.5 23 773.7 104.8 24 825.6 

Tablodaki rakamlara göre 1963 t e hububat ve bakliyat üretimi, değer itibariyle 1962 den yüzde 10,8 sebzel 
ürünleri ise yüzde 6,3 oranında bir artış kaydederken sanayi bitkileri ve diğer tarla ürünleriyle nıeyvalar sır 
nında! bir azalma göstermişlerdir. 
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Tarla ürünleri ekiliş ve istihsaline ait aşağıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere. 1962 yılında ekiliş, 1961 
ta daiha fazla olmuş, yağlı tohumlarda ise daha az olmuştur. Bununla beraber, bâzı hallerde, verimin yüksek 
istihsal daha yüksek tahakkuk etmiştir. Hububat, yağlı tohumlan*, pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm ile fınd 
deler arasında yer almıştır. Yaprak tütünle incirde ise 1961 e .göre 1962 de önemli istihsal azalışları görülmekte 
ket ölçüsünde yayılmış bulunması başlıca ihraç maddemiz olan bu mahsuldeki azalışın yegâne sebebi olarak 

Hububat istihsali, genel olairak 1961 senesine göre daha verimli olmuştur. Hububattaki genel verim 1961 d 
iken bu miktar 1962 de 1 127 kilograma yükselmiştir. Buı ortalamada buğday verimi 1961 de 907 kilo iken 
bubattaki randıman artışı rekoltenin 1961 de 12,6 milyon tondan 1962 de 14,6 milyon tona çıkmasına yol açmıştır 
day mansulü 1962 de 1,4 milyon ton bir fazlalıkla 8.4 milyon tona ulaşmıştır. 

1963 yılı 'hububat rekoltesi 1962 mahsulünden de daha bereketli olmuş ve Devlet istatistik Enstitüsünün ilk ta 
mahsulü, bir yıl öncesine göre yüzde 13 oranında artışla 16.5 milyon tona yükselmiştir. Genel verim 1962 nin 
loya. buğday verimi ise 1 127 kilodan 1 187 kiloya çıkmıştır. .1963 yılına ait ekiliş. üretim ve hektar basına 
miştir. 

1963 yüı tarla ürünleri ekiliş ve istihsali Devlet İstatistik Enstitüsünün ilk tahm 

Hububat 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Kaplıca 
Mısır 
Dan 
Pirinç 
Kuşyemi 
Malhlut 

Toplanı 

000 hektar 

8 000 
2 800 

700 
450 
135 
667 

49 
60 
15 

•320 

13 146 

000 ton 

9 500 
4 500 

850 
500 
135 

1 000 
40 

130 
15 

380 

16 550 

Hek/Kg. 

1 187 
1 428 
1 214 
1 250 
1 000 
1 499 

816 
2 166 
1 000 
1 187 

1 259 

Son yıllarda pirinç ve kruşyemi ziraatı devamlı gelişme göstermiştir. Pirinç ekim sahası 1960 da 42,5 bin 'he 
misli ibir artışla 81 bin hekrata yükselmiştir. Ekiliş sahasındaki artışla muvazi olarak istihsalde 1960 da 110 b 
varmıştır. 
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Baklagiller üretiminde 1962 yılı pek de elverişli ıgeçmemiştir. 1961 de 581,9 bıfaı tona varan bu maddeleri 
düşmüştür. OBu grupa igireaı maddeler arasında yalnız mercimekle fiğ, diğer maddelerden farklı 'olarak fbir ar 

Sınai bitkiler arasında tütün, yukarda da işaret olunduğu üzere, mavi küf hastalığının tahribatı sebebiyle, 
mıştır. 1960 yılında 135 bin tona varan üretim 1961 de 101, 1902 de ise 82 !bin tona düşmüştür. Pancar rekol 
biyle 1962 de 1961 e <göre yeni bir azalma kaydetmiş pamuk mahsulü ise 1961 deki 212 hin tondan 1962 de 2 

Pamuk mahsulühdeki bu artış çiğit istihsaline 360 bin tondan 409 hin tona çıkmıştır. Yağlı tohumlar aras 
teren diğer bir madde de yer fıstığıdır. Bu maddenin üretimi 1960 da 16 hin tondan 1961 de 18 hin. 1962 d 

Tarla ürünleri ekiliş ve istihsali (1) 

1 9 6 1 1 9 6 2 

Ürünler Ekiliş Üretim Verim Ekiliş Üretim 

Hububat : 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Kaplıca 
Mısır 
Darı 
Pirinç 
Kuşyemi 
Mahlut 
Baklagiller : 

Bakla 
Bezelye 
Nohut 
Fasulye 
Mercimek 
Börülce 

000 hektar 

12 865.3 
7 717.0 
2 786.0 

652.0 
412.0 
129.5 
705.0 
49.0 
59.0 
15.& 

340.0 
575.0 

41.0 
2.5 

89.0 
114.0 
101.0 

1.6 

000 ton 

12 635.8 
7 000.0 
2 948.0 

570.0 
435.0 
135.0 

1 017.0 
65.0 

140.0 
15.8 

310.0 
581.9 

50.0 
2.9 

90.0 
134.0 

84.0 
2.0 

Hek./Kg. 

982 
907 

1 058 
874 

1 055 
1 042 
1 442 
1 326 
2 372 
1 000 

911 
1 011 

1 219 
1 137 
1 011 
1 175 

831 
1 183 

000 hektar 

12 965.0 
7 800.0 
2 800.0 

670.0 
410.0 
131.0 
667.0 
49.0 
81.0 
37.0 

320.0 
573.5 

40.0 
2.9 

88.0 
112.8 
104.6 

2.7 

000 ton 

14 618.0 
8 450.0 
3 500.0 

690.0 
450.0 
130.0 
800.0 

60.0 
165.0 

23.0 
350.0 
573.6 

53.0 
3.3 

87.4 
122.8 
101.0 

2.1 

(1) Zirai istatistik özetleri, 1941 - 1962 
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Çay ziraati 1962 de de önemli bir gelişme göstermiştir. Bu maddenin ekim sahası 1961 de 143 569 dek 
ise 5 460 Ibin kilodan 8 259 ibîn kiloya çıkmıştır. 

Hayvancılık bakımından 1962 yılı pek de elverişli olmamış, kurak hava durumundan hâsıl olan yem sık 
sebebiyet vermiştir. [Bununla beraber 1963 ün müsait ihava şartları "bu durumun bir hayli düzeleceği ümidini 
mahsullerine ait rakamlar aşağıya çıkarılmıştır. 

Hayvanlar 

(Milyon 
Hayvanlar 

Koyun 
Kıl keçisi 
Tiftik keçisi 
Sığır 
Manda 
At 

sayısı 

baş) 
1961 

33,3 
18,1 
5,8 

12,1 
1,1 
1,3 

1962 

31,6 
16,4 
5.6 

12,6 
1,2 
1,2 

1962 yılındaki süt istihsali 1961 de olduğu gibi 4 milyon ton kadar olmuştur. Mezbahalardaki < t besimi 7, 
olmuş, et istihsali ise 1961 de 177,7 bin tondan 1962 de 181,0 bin tona çıkmıştır. 

Diğer hayvan ürünleri arasında yer alan yapağı, kıl ve tiftik istihsaline ait rakamlar aşağıda verilmiştir. 

1960/ 1961 1962 

Yapağı 
Kıl 
Tiftik 

(Ton olarak) 
47,366 46,280 
10,324 10,170 
9,796 9,400 

42,710 
9,280 
8,340 

SiANAYÎ : 

Birinoi beş yıllık kalkınma plânı ile istihdaf olunan % 7 oranındaki kalkınma hızının gerçekleştirilmesi d 
gelişmeye dayanmaktadır. Filhakika, bu dönem içinde tarımdaki artış hızı % 4,2 olarak hesaplandığı halde s 
rak öngörülmüştür. Beş yıllık devre içinde imalât sanayiine 10 milyar Türk liralık bir yatırım derpiş edilme 
önemi göstermektedir. 
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Son yıllarda sınai gelirimizirı gayrisâfi millî hasıladaki nisbeti genel olarak, % 15 civarında olmak üzere ol 
tır. Devlet Plânlama Teşkilâtının 1959 - 1962 y ı l a n için 1961 fiyatlarijyle tertibeylediği aşağıdaki gayrisâfi millî h 
beli rtmöktedir. 

Sınai gelirin G.S.M.H. daM hissesi 

Yıllar 

1959 
1960 
1961 
1962 

Milyon 

G.S.M.H. 

48 146.0 
49 221.7 
49 080.5 
52 020.2 

T. L. 

Sınai gelir 

7 321.6 
7 262.0 
7 310.8 
7 815.2 

G.S.M.H. 

gelirin nisbeti 

c/c 15 
% 15 
% 15 
% 15 

G.S.M.H. 
indeksi 

100 
102 
102 
108 

Sınai gelir 
indeksi 

100 
99 

100 
105 

Yukardaki rakamlar sınai istihsal gelirinde 1962 yılında oldukça önemli bir gelişme kaydolunduğunu gösterm 
100 hesabiyle 1960 ve 1961 yıllarında sabit bir durum arz eden endeks 1962 yılında % 5 i aşan bir ilerleme göste 

«Bu olumul netice, hiç şüphe yok ki, 1962 de «iktisadi faaliyetlerin canlanması doiayısiyle mamul maddelere ola 
bilir. Bu talep canlılığı, bir taraftan meveut stokların, kısmen de olsa, eritilmesine yoj açtığı gîbi istihsalin artma 

Sınai istihsalin son beş yıllık gelişme seyri aşağıdaki tabloda görülebilir. 

Sınai istihsal muvakkat indeksleri 

İstihsal grupları 
1948 = 

1958 

272 
234 
340 
199 

= 100 
1959 

290 
273 
348 
186 

1960 

279 
313 
390 
191 

1961 

275 
300 
450 
182 

imalat sanayii 
Gıda sanayii 
Enerji 
Madenler 

Genel indeks 242 252 256 255 

Bu indeksten, imalât sanayiinde istihsalin 1962 de 1961 e göre % 10,9 oranında bir artış kaydettiğini gösterm 
sanayiinde olmuş, imalât sanayii ile maden gruplarındaki ilerlemeler bunu talöbeylemiştir. Eksiliş sahasının ta'hd 
pancarı istiihsaMndeki azalış şeker üretiminin düşmesine sebebolmuştur. 
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•Son ü<; yıla. aidolma'k üzere başlıca imalât sanayii üretim rakamları aşağıda verilmiştir, 

Başlıca sanayi maddeleri 

üretimi 

(Bin tan) 

Maddeler 

Krom, tuvönan 
Taşkümür ü tııviönan 
Linyit tmvön'an 
Ham petrol 
Petrol ürünleri •. 
Hanı demir ve pik 
Oelik inğot 
Haddehane yarı mamul ve mamulleri (1) 
Çimento 
Kâğıt 
Kimyevi »gübreler 
Pamuklu dokuma (Milyon metre) (1) 
Yünlü dokuma (Miiyon metre) (1) 
Elektrik (Milyon Kwh) 

1961 1962 

524.4 
0 WU) 
3 653.3 

440.7 
369.9 
235.5 
282.4 
498.9 

2 035.9 
76.5 
32.0 

154.0 
4.6 

3 050.0 

6 
4 

o 

o 

3 

555.6 
491J6 
234» 
59(2.0 
849.9 
322.0 
241.9 
424.4 
316J5 

97.0 
132.1 
158.2 

4J6 
560.7 

(1) Yalnız Devlet sektörü rakamken. 

,19öo yılının ilk altı ayma ait imalât rakamlan tetkik edilecek olarsa, başlıca sınai istihsaiâtın ge^aıı yılın 
arttığı görülür. Bu yükselme temayülü son yıllarda durgunlaşan tekstil endüstrisinde bile kendini göstermişti 
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Aşağıda 1962. "1963 yıllarının dokuz ayına ait imalât rakamları verilmiştir. 

Sınai imalât 

. (Ocak - Eylül Devresi") 

{1 000 ton) 
Maddeler : 

1962 1903 1962 

119,9 
188,5 

14.2 
11,4 

682,0 
533,0 

14,9 

174,2 
260,4 

5,6 
16,7 

1 967,0 
İ 084,0 

— 

Kâğıt 
Seker 
Yün ipliği (2) 
Yünlü dokuma (3) 
Pamuk ipliği (2) 
Pamuklu dokuma (3) 
Elektrik (Milyon K\v.) 

o • > 

115 
2 

00,6 
122,8 

2,0 
014,0 

21,1 
551,0 
43.8,7 

Memleket sanayiinin genel durumu yukarda, özetlenmiştir. Sınai faaliyetlerimiz, hiç şüphe yok ki, bunlardan ibare 
sanayi faaliyetleri, daha ziyade resmî makamlarca muntazam istatistik! malûmat verilen endüstri kollarını kapsamak 
önemli hissesi bulunan başlıca endüstri faaliyetlerimiz hakkında aşağıda bilgi verilmektedir. 

Demir - Çelik ve Metalürji Sanayii : Bugünkü halde demir ve çelik sanayiimiz daha zdyacb Türkiye Demir ve Çel 
sar etmektedir. Hususi sektörün bu sahadaki rolü henüz tâli derecededir. 

Şimdiki halde memleket ihtiyacının tamamını karşılamaktan uzak olan Karalmk Tesislerinin devamlı surette1 gen 
tadır. (Jerçekten, 1962 de üçüncü yüksek fırın faaliyete geçirildiği gibi 1963 yılı uygulama plânına göre istihsalin 52 
müştür. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre Karabük Tesislerindeki Kontinü çubuk ve Bant haddehanesinin 1 
lanmıştır. Yine 1964 yılında faaliyete1 geçmesi beklenen Ereğli Demir - Çelik Fabrikaları A. S tesisleri ile memleket 
mamen olmasa bile büyük bir kısmının dâhileıı sağlanması imkân altına alınacaktır. 

Son yıllarda, demir ve çelik istihsalinde1 müşahade olunan gerileme Karabük tesislerinin tevsii dolayısiyle1 bir kısı 
mesinden ileri gelmiştir. 

(1) Karabük imalâtı-
(2) Resmî sektör 
(3) 1 000 metre. 

Demi)', ham (1) 
Çelik. blok (1) 
Sac levhalar (1) 
Borular (1) 
Çimento 
Kok 
Şişe ve cam eşya. 
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rinıento Sanayii : 1962 sonlarına doğru işlemeye acılan Söke ve Bartın tesisleri ile çimeni o fabrika adedi 17 
dan 2 278 bin tona çıkmaktadır. 1963 te faaliyete geçen Konya Fabrikası ile tesisler adedi 18 ve istihsal kapasites 
lı i'iilî çimento istihsali 2 318 bin ton olmuştur. 

Şeker sanayii : 1962 yılı fiilî şeker istihsali 398,1 bin tondan ibaret kalmıştır. Bu, beş yüz bin tonu aşan 
yasla bir hayli düşüktür. Bu düşüklük istihsalin iç istihlâke göre ayarlanması için duyulan zaruretten ileri 
stok durumunu gösteren aşağıdaki rakamların tetkikinden de anlaşılacak üzere 1962 yılındaki istihsal 1961 
üzere 42,3 bin ton az olmuştur. 

Şeker istihsal satış ve stokları 

(Ton olarak) 
F a r k 

1962 1961 Mutlak % 

İstihsal 
Satışlar 
iç satışla" 
Dıs satışlar 
Stoklar 

389 747 
496 107 
361 458 
134 649 
305 460 

431 984 
589 048 
331 741 
257 307 
407 448 

— 42 237 
— 92 941 
+ 29 717 
— 122 658 
— 101 808 

-- 9,78 
- 15,78 
! 8,96 
— 47,67 
— 24,99 

Son zamanlarda dünya piyasalarında vukua gelen fiyat artışlarının elde mevcut stokların ve istihsal fazl 
lıkla dış pazarlara akıtılmasına imkân vereceği umulmaktadır. 

Kâğıt sanayii : İzmit'teki Selüloz ve Kâğıt imalât tesisleri 1962 de genişletilerek istihsal kapasiteleri yi 
bin tona çıkarılmıştır. Geçen seneki umumi kâğıt istihsali 8.1/7 bin tonu bulmuştur. 

özel sektöre ait 7 küçük tesis daha ziyade eski kâğıt kullanarak sargılık kaba kâğıt ve samanmukavvası g 
gal etmektedir. 

Kâğıt sanayiimizdeki devamlı ilerlemelere rağmen istihsal henüz iç tüketimi karşıhyamamakta ve ihtiyaç 
maktadır. Bu mahzurun önlenmesi için Beş Yıllık Kalkınma Plânımız kâğıt sanayii için 278 milyon lirası d 
bir yatırımı Öngörmüştür. Bunun 44,5 milyon lirası kısmen SEKA mn genişletilmesine tahsis edilmek ve k 
lerinde kullanılmak üzere 1963 yılı uygulama plânında yer almıştır. 

Dokuma sanayii : Resmî sektörle hususi sektörün birlikte faaliyet gösterdiği dokuma sanayiimiz, son yıl 
karşılıyacak bir duruma gelmiş, hattâ ihraç kabiliyeti bile kapanmıştır. Bu itibarla, Beş Yıllık Kalkınma. Plânı 
de kalite ıslah, modernizasyon ve rantabilite gibi faaliyetler üzerindeki yatırımları nazara almıştır. 

imalât, 1962 yılında, yün ipliği ve dokumalarda oldukça önemli, pamuk ipliği ve pamuklu dokumalarda c 
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tir. Bu düşüş daha ziyade 1961 den devrolunan oldukça önemli stokların eritilmesiyle alâkalıdır. Yoksa, genel ola 
yıla kıyasla bir hayli yüksek olmuştur. 

Şişe ve cam sanayii : Bu sanayiimiz tamamiyle bir özel sektör teşebbüsüdür. 1961 senesinde cam imalâtı ile iş 
trinin son iki yılda kaydettiği ilerlemeyi belirtebilmek için Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalarının 1962 yılı istihsa 
olarak aşağıya çıkarılmıştır : 

Pencere camı, şişe ve cam mamulâtı istihsali 

(Ton olarak) 
F a r k 

Mamuller 1962 1961 Mutlak % 

Pencere camı 22 099 7 005 + 13 368 -t 153,1 
Cam eşya 7 926 7 520 + 4 0 6 - 4 - 5,4 
Şişe 11 795 11 265 + 530 + 4,7 

Kimya sanayii : Kimyevi gübre imal eden tesislerimiz dışındaki kimya sanayiimiz henüz küçük üniteler halin 
özel sektöre ait bulunmaktadır. Oysa ki, tarım ve sanayiimizde son yıllarda vâki olan gelişmeler kimyasal maddel 
yacın karşılanması için ise 1962 de 800 milyon liraya yakın ithalâtın yapılması gerekmişti. 

Memlekelîn.gittikçe artan kimyasal maddeler talebini karşılamak üzere Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 
üzere 2 735 milyon liralık sabit yatınım öngörmüştür. 

Bu yatırımlarla bugün 260 bin top kapasiteli süper fosfat tesisleri 600 bin, 115 bin ton kapasiteli azotlu gübre 
pasiteli sülfat asidi 300 bin tona çıkarılacağı gibi, soda, sodium bidroksit, klor, DDT, plâstik ve suni elyaf hamma 
kurulacaktır. 

Bu sanayide yapılacak toplam yatırımlar 1963 te 105,5, 1964 te ise 470,7 milyon liradır. 
Kauçuk sanayii : Lâstik tekerlek imal etmek üzere memleketimizde son zamanlarda Türk sermayedardarla mü 

bancı firma imalâta başlamış bulunmaktadır. 490 bin aded tekerlek lâstiği imalât kapasitesini haiz olacak olan bu ü 
memleketin motorlu kara nakil vasıtalarının lâstik ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyabilecektir. 

Fayans ve porselen sanayii : Son zamanlarda genişleme istidadı gösteren diğer bir imalât koludur. Bu sanayi 
1962 de porselen sofra eşyası, sağlık donatım gereçleri ve dört köşe çini yapan fabrikalar kurulmuştur. 

Çanak, çini ve porselen gibi seramik sanayiimiz kısmen yeni inşaat ve kısmen de kapasitelerin artırılması sonuc 
yacının önemli kısmını karşılıyabilmek durumuna girmiştir. Sofra ve süs eşyası taleplerinin tamamı mevcut ve k 
içinden karşılanacaktır. 
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1963 yılındaki talebin 3 400 tona varacağı tahmin edilen sağlık donatım gereçleri kısmen iç üıetimle ve kısm 

6 400 tona varacağı anlaşılan dörtgen çini talebinin 1 500 tonu iç üretim, bakiresi ise ithal yolu ile sağlanaca 
Karayolları motorlu nakil vasıtaları imalât sanayii : İmalât sanayiimizde önemli bir yer almaya namzet end 

taşıt ithalâtı yerine memleket ihtiyacının dâhiide imal ve montajı suretiyle karşılanmasını hedef tutan Beş Yıl 
de bu sanayi, sektörü için 133 milyon lirası döviz olmak üzere 197 milyon liralık bir yatırım yapılmasını öngö 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesine bu mevzuda, vâki taleplerin bu rakama daha şimdiden yarmış olması bu 
cesini göstermeye kâfidir. 

Yukarda kısaca temas edilen sınai faaliyetlere ilâveten memleketimizde son yıllarda fayans, banyo, lavabo 
kazan ve radyotörleri. elektrik malzemesi gibi eşya imal eden sanayi kollarının bir hayli ilerlemeler kaydettiği 
malları arasında ycv alan buz dolapları, çamaşır makinaları. süpürme, cihazları, radyo, dikiş makinaları. gaz uç 
nayii de önemli gelişmeler gösteren sanayi kollarımız arasında zikrolunabilir. 

Maden istihraç sanayii: İhraç maksadiyle çıkarılan krom ve mangencz müstesna olmak üzere 1962 de maden 
lına göre oldukça önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu sahadaki faaliyetlerin geçen iki yıl içindeki neticeleri aşa 

Maden cevheri istihracı 
(1000 Ton) 

Maden cevheri 1961 1962 

Taş kömür 
Linyit 
Demir 
Bakır 
Manganez 
Kükürt 
Borasit 
Pirit 
Krom cevheri 

6 381.9 
3 653.3 

764.5 
20.0 
31.3 
15.6 
65.0 

102.1 
524.4 

6 491.6 
4 234.7 

645.5 
25.8 
21.0 
18.5 

110.0 
107.1 
527.0 

1962 yılında resmi sektörün cevher istihracı 1961 e göre gelişme gösterdiği halde hususi sektörün bu sahada 
deki azalış ile ilgili olarak, gerilemeler göstermiştir. 1962 de cevher ihracatımızda vâki olan % 18 oranındaki a 
başlıca sebebidir. 
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İmalât sanayiinde olduğu gibi bu sanayi kolu da 1963 yılının ilk altı ayında gelişmekte devam etmiştir. Krom 

den cevherlerine ait altı aylık istihraç rakamları aşağıda mukayeseli olarak verilmiştir. 

Cevher ihracatı 

Maden kömürü 
Linyit (1) 
Krom (1) 
Demir (1) 
Bakır 
Kükürt 

(1000 T on) 
Ocak —• 
1962 

3 189.2 
1 510.2 

65.3 
234.7 

11.7 
9.5 

Haziran 
1963 

3 276.1 
1 740.0 

49.7 
306.2 

12.0 
10.1 

Petrol Sanayii : 1962 yılında petrol ve rafinaj endüstrileri geniş ilerlemeler kaydetmiştir. Gerçekten 1961 de 
petrol istihsali 1962 de yüzde 35.4 oranında bir artışla 598.059 tona yükselmiştir. Rafinaj faaliyetlerindeki artış 
1961 sonu itibariyle 1,6 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi 1962 yılı Mayıs ayında; tecınvbe faaliyet i ne .gec 
yon tona ulaşmıştır. 

Hampetrol ve tasfiyehane -mahsulleri istihsalâtmm 1961 r e 1962 yılları itibariyle mukayeseli durumu aşağı 

Petrol istihsal ve rafineri faaliyetleri 

(1) Devlet sektörü istihsalâtı 

Haini pet 
Rafineri 
Benzin 
Gazyağı 
Motorin 
Puel oü 
Asfalt 
L. P.öaz 
Solvent 

Maddeler 

rol 
ma amilleri 

(Ton olarak) 
1962 

598 059 
2 599 178 

522 503 
281 930 
615 039 

1 081 951 
90 192 
6 293 
1 270 

1961 

451 748 
545 184 
117 853 
16 402 
78 746 

274 487 
56 090 

«30 
1 246 

Artış 

+ 
.+ 
+ 1 
-r 
+ 

1 

+ 
.+ 

oranı 

35,4 
376,8 
34o,4 
€18,J 
683,7 
294,2 
60,8 

898,9 
1,9 
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Hampetrol istihsalâtı 1963 yılının dokuz ayında da artmakta devanı ederek 1962 nin dokuz ayında 370,6 bin 
devresinde 534,5 bin tona yükselmiştir. 

Aynı şekilde artış kaydeden rafineri mahsullerine ait mukayeseli raıkamlar aşağıda verilmiştir : 

Rafineri mahsıifleri 

Hampetrol 
'Benzin 
(raızyağı 
Motorin 
Fuel oil 
Asfalt 

(1 000 ton) 

Ocak — 

1962 

370,6 
61,2 

9.0 
37,8 

155,6 
63.0 

Eylül 

J 9 6 3 

534,5 
406.0 
309,8 
641,5 

1 057,9 
94,0 

Enerji sanayii : - - - • - , 

1962 de elektrik istihsali 1961 yılından yüzde 16,5 oranında bir artışla 3,5 milyar kilovatsaati aşmıştır. Bu i 
dağılışı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Kaynaklara göre elektrik enerjisi üretimi 

(Milyon Kwst) 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 

Taşkömürü 

1 007,7 
1 480,0 
1 106,5 

Linyit Akar yakıt 

532,5 233,0 
645,0 269,0 
380,0 245,0 

Diğer 
yakıtlar 

40,5 
42,0 
42,0 

Su 

1 001,4 
1 276,5 
1 117,0 

Toplam 

2 815,1 
3 050,0 
3 553,0 
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Senelik enerji tüketimine gelince, elde mevcut muvakkat rakamlara göre 1962 yılındaki tüketim 3 milyar 
evvelki yıla göre, yüzde 12,9 oranında bir artış ifade etmektedir. Bu enerjinin kullanma yerlerine göre dağ 

Ev ihtiyacı 19,4 
Kamu hizmetleri ö,$ 
Sanayi 73.2 
Cer v. s. 1,6 

100.0 

Elektrik istihsal ve istihlâkindeki bu gelişmeler önemli olmakla Iberaber -memleketimizde nüfus başına düş 
civarında olması Türkiye'nin hu sahada el'an ne kadar geri 'kaldığını belirtmektedir. Bu miktaı- Kuzey ve O 
1 500 - 5 000 kilovatsaat arasında değişmektedir. Yunanistan'da fert 'başına isabet eden enerji miktarı 250 ki 

İnşaat faaliyetleri : Belediyeler taralından verilen ruhsatlara dayanılarak Devlet İstatistik Enstitüsünce 
yılında inşaat faaliyetleri gerek yüzölçümü, gerekse kıymet itibariyle artma göstermiştir. Gerçekten 1961 d 
lirasına 'baliğ «olan memleket inşaat toplamı 1962 de 7,8 milyon M2 ve 2,0 milyar Tür'k liı-asma yükselmiştir. K 
yüzde ellisi apartman ve yüzde yirmdbeşi ev olmak üzere yüzde yetnıişbeşi konut yapılarına aittir. 1962 yılınd 
olarak yüzde 40, değer olarak ise yüzde 45 dir. 

Belediyelerce verilen ruhsatnamelere göre inşaat durumu 

Yapı nevileri 

Ev 
Apartman 
Ticari yapılar 
Sınai yapılar 
Kültürel, sıhhi ve sesyal yapılar 
Diğer yapılar 

Toplam 

W 000 

3 176 
1 86.1 

787 
O l O 

122 
343 

0 603 

1960 
T.L. 000 

576 868 
591 374 
206 903 
99 899 
37 961 
61 299 

1 571 304 

M2 

2 
2 

.6 

000 

883 
323 
791 
160 
135 
390 

682 

1961 
T.L. 000 

537 185 
715 236 
203 704 
43 418 
44 659 
74 878 

1 619 080 

M2 000 

2 925 
3 256 

879 
220 
242 
326 

7 848 

Tamirat tadilât — 103 184 — 118 330 — 
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inşaatın tümü itibariyle bir 'kıyaslama, yapıl di ğı takdirde 'hemen hemen Türkiye 'de ilıer çeşit bina inşat m in y 
şehirlerine isaibet ettiği görülür. Gerçekten genel inşaat değerine nazaran bu üç şehirdeki yapı faaliyetleri değ 

ve 1962 ile % 53 oranında olmuştur. 
1963 yılının ilk altı ayında inşaat yüzölçümü itibariyle, 'bir azalış göstermektedir. 19662 senesinin ilk 6 ayın 

M- iken 1963 ün aynı devresinde 3 524.1 bin M2 ye düşmüştür. 
Dış ticaret ve ödeme dengesi : 
Dış ticaret politikası : Dış ticaret politikamızın esas hedefi dış ödemeler dengesine 15 yıllık perespektif için 

plânda alınarak tedbirler ve yapılacak yeni ya.tırımlar bıı hedefe, iktisadi istikrar içinde, yaklaşmamızı sağla 
Yıllardan beri devanı eden dış ticaret açığımızın bir an evvel ve imkân nispetinde azaltılması şarttır. Bunun 

neksel ihraç mallarımızın satışları arttırılırken, diğer taraftan da döviz sağiıyan yeni ihraç- mallarının bulunma 
larda ithalât ihtiyacımız kalkınma çabasına paralel olarak önemli ölçüde artış kaydettiğinden ithalât politikamı 
yürütülmektedir. 

Dış ticaret hacmi : 1962 yılında dış ticaret hacmi bir milyar doları geçmek suretiyle bütün tahminleri aşan r 
meblâğın 622 milyon doları ithalât, 381 -milyon doları ise ihracata aidolmuştur. Sene içindeki ihracattan tahassu 
lüzumlu döviz ihtiyacının % 61,2 sini karşılayabilmiş ve dış ticaret açığımız 241 -milyon dolara kadar çıkmıştır 

Dış ticaret haennndaki gelişme 1963 yılının ilk dokuz ayında da devam etmiştir. Aşağıdaki tablo bu konud 
birl lkii ' verecek durumdadır. 

Ocak, Eylül dış ticaret durumu 

('Bin dolar) 
Yıllar İhracat ithalât Dış ticaret açığı 

1962 233 637 429 519 -^ 195 882 
1963 236 304 486 417 — 250 113 

Tablonun tetkikinden de -anlaşılacağı üzere dış ticaret- açığı son yıllara kıyasla -artmış bulunmaktadır. 
İhracatın maddeler itibariyle dağılışı : İhracat, geçmiş yıllarda olduğu gibi 1962 de de. daha ziyade meyva. 

lerinden terekkübetmiştir. Bu gruptaki maddeler genel ihracatımızın, aşağı - yukarı, üçte ikisini teşkil etmekt 
dolara baliğ olan 1962 ihracatındaki fazlalık tütün, pamuk, fındık, canlı hayvanlar, zeytin yağı, küspeler, h 
fıstığı ve kepenek, sevkıyatının fazlalaşmasından ileri gelmiştir. 

1961 yılında sadece 100 bin dolarlık zeytin yağı ihraçedilmişken 1962/1963 ihraç mevsiminde bu maddenin ihra 
milyon doları bulmuştur. Aynı surette, 1961 in 260 bin dolarlık ihracına karşılık 1962 deki mazot motorin ihraç kı 

Yukarıdaki maddeler için 1962 yılında beliren elverişli ihraç imkânları 1963 ün ilk aylarında da devam etmiş ise de 
vaşlamış bulunmaktadır. Bu dönemde özellikle pamukta 11,9 zeytin yağında 6,4 petrol mamullerinde 3.3 milyon 
karşılık tütün ihracatı, 12.3, krom ihracatı ise 2.4 milyon dolarlık gerileme kaydetmiştir. 
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Tütün ihracatındaki gerileme mavi küf hastalığının bu mahsul üretimine yaptığı geniş tahribattan ileri gelmiş 
rekolte 90 bin tonun altına inmiş bulunmaktadır. 

1961 - 1962 yıllık ve 1962 - 1963 senelerine ait dokuz aylık başlıca madde grupları itibariyle ihıaeat aşağı 
Başlıca gruplar itibariyle 

îhracat 
1961 1962 ' 

Fasıl No : Gruplar Ton $ 000 Ton $ 000 

1. 
3. 
4. 
5. 
7. 
8. 

10. 
12. 
13. 
17. 
20. 
23. 
24. 
25. 
26. 
'•>(•} 

41. 
44. 
53. 
55. 
74. 

—• Canlı hayvanlar 
— Balıklar 
— Süt müstalısalâtı, yumurta 
— Hayvani iptidai mad. 
— Sebzeler 
— Meyvalar 
— Hububat 
— Yağlı tohumlar 
— Boya ve debagat, mad. 
— Şeker ve mamûlâtı 
— Sebze, meyva müstahzaratı 
— Hayvan yemleri 
— Tütün 
— Taş, toprak, tuz v. s. 
— Maden cevherleri 
— Debagat ve hoya'eıhk hulâsaları 
— Deri ve köseleler 
— Ağaç mamûlâtı 
— Yün, kıl tiftik 
— Pamuk 
— Bakır 

(731 033) 
12 543 
. 1 896 

4 064 
64 712 

154 950 
89 035 
44 131 
12 126 

256 108 
8 774 

166 930 
88 436 

250 831 
686 219 

4 009 
7 898 

748 
12 014 
99 069 
8 430 

14 786 
2 987 
1 069 
1 864 
7 407 

72 825' 
5 992 
5 317 
3 454 

17 446 
1 260 
9 732 

87 190 
3 765 

14 504 
788 

6 988 
1 160 

16 852 
57 856 
4 796 

(1 099 182i 
10 555 

506 
3 946 

34 729 
177 296 

10 670 
25 746 
9 324 

163 536 
9 440 

227 080 
90 689 

268 133 
558 485 
59 761 

6 162 
526 

9 905 
115 659 
14 433 

18 957 
2 824 

256 
2 452 
4 133 

90 505 
1 369 
3 904 
3 193 
8 335 
1 221 

13 422 
96 173 
4 459 

11 753 
• 878 
5 653 
1 00 

11 982 
64 522 
8 797 

Toplam 1 972 923 338 038 1 796 581 355 795 
Diğer fasıllar 84 830 8.692 522 332 25 402 

Genel toplam 2 057 753 346 730 2 318 913 381 197 
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İthalâtın maddeler itibariyle dağılışı : Plânlı kalkınmanın hayırlı bir sonucu olarak son yıllarda ithalâtımızd 
yatırımlarla mevcut sanayi için lüzumlu hammadde, makina, teçhizat ve inşaat malzemesi gibi mallardan ileri ge 
tablo bu durumu acıkca belirtmektedir. 

Madde grupları 

Hammadeler 
Makina teçhziat 
İnşaat malzemesi 
istihlâk maddeleri 

Madde gruplarıı 

İthalât 

itibariyle 

1961 

Milyon 
dolar 

229.3 
198.3 

29.0 
50.3 

% 

45.2 
39.1 
5.7 

10.0 

1962 

Milyon 
dolar 

295.6 
249.1 

29.5 
44.9 

% 

47 
40 

4 
7 

Toplam 506.9 100.0 619.1 100 

Gerek hammadde, gerekse makine ve teçhizat ithalâtının 1962 de ulaştığı seviye, ondan evvel ki en yüksek 
toplam olarak, yüz milyon dolar daha fazla olmuştur. Bu ise, 1962 yılında sınai faaliyetlerimizin donatımı 
göre daha memnunluk verici olduğunu göstermektedir. 

Yukardaki dörtlü gruplandırma dışında, başlıca madde çeşitleri üzerinden 1961, 1962 yılları ile 1962 - 1963 
rinde yapılan ithalât aşağıda verilmiştir. 
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Başlıca gruplar itibariyle ithalât 
($ 1 000) 

Gruplar 1961 

Canlı hayvan ve hayvan mamulleri 
Kahve, cay, baharat, kakao 
Hububat 
Hayvani nebati yağlar 
Akar yakıt 
Organik ve anorganik kimyevi müstahsallar 
İspençiyari müstahsallar 
Gübreler 
Müstahzar boyalar, vernikler 
Fotoğraf ve kimyevi müstahsallar 
Suni plâstik maddeler 
Kauçuk ve manıulâtı 
Heri ve kösele mamul âtı 
Ağa e ve mamnlâtı 
Kâğıt hammadeleri ve kâğıtlar 
Mensucat maddeleri 
Çimento amyant ve benzerleri 
Madenler 
Âdi madenlerden eşya 
Kazan ve makiııalar 
Nakil vasıtaları 
Optik ve ölçü alet ve cihazları 

179 
8 926 

64 489 
531 

52 079 
17 771 
4 833 
6 729 
5 678 
6 686 
6 816 

21 839 
4 566 
3 006 
8 902 

26 148 
8 653 

48 231 
6 075 

106 021 
84 433 
8 588 

Toplam 501 185 
Diğer gruplar 8 274 

Genel Toplam 509 459 

/ * / Bu rakamlara, evvelki yularda ithâl müsarale.si verilmiş ohtp da, ancak bu yû muaı 
dâhildir. 

540 
5 910 

50 829 
21 885 
77 167 
21 427 

2 480 
8 514 
8 809 
8 910 
8 825 

27 284 
2 611 
2 564 
9 617 

35 942 
10 109 
58 540 

6 802 
139 362 
95 973 

9 313 

-f 
— 
— 
^ 
~ 
— 
— 
— 
^ 
4-
- i _ 

-
• — 

— 
+ 
+ 
4-
4-
4-
4-
4 -

-T~ 

613 020 -
9 180 -l~ 

622 200 4-

nelcsi inUıcediJcn mü 
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Başlıca gruplar itibariyle ithalât 
Grupla i' 1962 9 aylık 1963 9 aylık F 

$ 000 $ 000 $ 

Canlı hayvan ve hayvan mamulleri 
Cay. kahve, baharat, kakao 
Hububat 
Hayvani nebati yağlar 
Akaryakıt 
Organik ve anorganik kimyevi müstahsallar 
İspençiyari müstahsallar 
Gübreler 
Müstahzar boyalar, vernikler 
Fotoğraf ve kimyevi müstaıhsallar 
Suni plâstik maddeler 
Kauçuk ve mamulâtı 
Deri ve kösele .mamulâtı 
Ağaç ve mamulâtı 
Kâğıt hammadeleri ve kâğıtlar 
Mcnsueat maddel eri 
Çimento amyant ve benzerleri 
Madenler 
Âdi madenlerden eşya 
Kazan ve makinalar 
Nakil vasıtaları 
Optik ve ölçü âlet ve cihazları 

385 
4 373 

48 072 
3 312 

59 152 
15 342 

1 932 
7 081 

- 5 974 
6 625 
5 527 

18 357 
1 859 
1 122 
6 999 

24 659 
6 614 

36 764 
4 460 

91 583 
72 283 

6 198 

o 

37 

310 
193 
396 

6 061 
47 
18 
2 
4 
5 
7 
7 

23 
4 

7 
32 

_ 5 

613 
612 
191 
831 
991 
491 
890 
849 
287 
703 
810 
477 
343 

54 303 
4 617 

135 
62 

7 

142 
133 
585 

— • 

— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-f 

1 

~r 
4 -

-f 
+ 
— 

• + 

+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

Toplam 423 673 479 228 + 
Diğer gruplar - 5 846 ' 7 189 + 

Genel Toplam 429 519 486 417 + 

Bu rakamlara, evvelki yıllarda ithâl müsaadesi verilmiş olup da. ancak bu yıl muamelesi intacedilcn mü 
dâhildir. 
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Dış ticaretimizin sahalar itibariyle dağı]ışı : Dış ticaretimizin para sahaları itibariyle dağılışı aşağıdaki tab 
ra göre ithalât ve ihracatımız son yıllarda devamlı bir şekilde serbest döviz sahalarına doğru yönelmiş bul 
lerle yapılan mübadelelerde, 1962 de, ihracat azalmış, buna karşılık ithalât nispi bir artış kaydetmiştir. 

İthalât ve ihracatın para satıhları itibariyle dağılışı 

," Y ı . l 1 ı k Ocak —Eylül 

İthalât : 
RMA safhası 
Dolar sahası 
Sovyet Bloku 
Diğer memleketler 

Toplam 

İhracat : 
EMA sahası 
Dolar sahası 
Sovyet Bloku 
Diğer memleketler 

Toplam 

1961 

$ 1 000 

268 258 
140 684 
39 481 
61 036 

509 459 

198 422 
65 861 
29 951 
52 506 

346 740 

1962 

$ 1 

303 
181 

37 
.99 

622 

241 
75 
26 
37 

381 

000 

910 
590 
617 
083 

200 

350 
819 
587 
441 

197 

1962 

$ 1 000 

213 442 
125 230 

23 482 
•67 365 

429 519 

138 390 
52 376 
18 770 
24 101 

233 637 

1963 

$ 1 000 

239 378 
134 164 

32 846 
80 029 

486 417 

143 442 
43 957 
23 446 
25 459 

236 304 

Tediye muvazenesi : 
1 .7 .1961 — 30. 6 .1962 ve 1 .7 .1962 — 30 . 6 .1963 devrelerini kajpsıyan tediye muvazeneleri aşağıdaki tab 
Grörüldüğü gibi tediye muvazenesi, burada iki bölümde incelienmiştir. 
Birinci bölüm olaraik gösterüen: cari muameleler, mal ve hizmet hareketlerini, diğer bir deyişle, mal ve hi 

ve giderleri göstermektedir. 
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Ikinei bölüm olan sermaye hareketleri, birinci bölümde maddi hareket olarak gösterilen muamelelerin malî yön 
man şekil ve vasıtalarını açıklamaktadır. 

Tabloda üçüncü kalem olarak yer alan net hata ve noksan ise, tediye muvazenenin gelir ve giderini denkleştir 

Cari muameleler : 

1 . 7 . 1962 — 30. 6 . 1963 devresinde ticaret açığımız, bir önceki devreye nazaran % 28.2 kadar artışla 198.3 m 
yükselmiştir. Bu artış, esas itibariyle ithalâtın % 12.9 artışla 570.294 bin dolardan 644.331 binclolâra çıkmasından 
içinde ihracatta sadece % 4.8 bir artış görülmektedir. Dış ticaret hacmi ise, 1 . 7 . 1962 — 30 . 6 . 1.963 devresinde 1 
sine nazaran, % 9.2 nisbetinde, 88.1 milyon dolarlık bîr artış göstermiştir. 

Cari mımmedeler kısmında önemli bir yer tutan görünmiyen kalemler bu devrede de a-çık vermekte devam etmek 
yese edilecek olursa, 1 .7 .1962 — 30 .6 .1963 devresindeki görünmiyen kalemler açığı, 11 247 bin dolar olarak t 
en devredeki 3 808 bin. dolarlık atçığa n;isbetle% 195 bir artışı ifade etmektedir. Her ne kadar bu oldukça yükse 
1 . 7 . 1960 — 30 . 6 . 1961 devresinde aynı açığın 11 milyon dolar civarında olduğu düşünülecek olursa, değişikliğin 
devresindeki istisnai durumdan ileri geldiği anlaşılır. Grörünmiiyen muameleler arasında dış seyahatler gelirleri 
ken giderleri de 1 milyon dolar artmıştır, özel kâr transferlerini de ihtiva eden, yatırım giderleri, bu devre içind 
ma göstermektedir. Açığın geri kalan kısmı da hizmet ve komisyon giderleri ile çeşitli muameleler .giderlerine dağı 

Enfrastrüktür Offshore gelirlerinde önemli bir artış olmamakla beraber, giderlerinde 1.7.1962 - 30.6.1963 devresin 
azalma vardır. 

Cari muameleler açığı, 1.7.1962 - 30.6.1963 devresinde $ 250,9 milyona yükselmiş bulunmaktadır. Bu, 1.7.1961 -
yon dolar olarak tahakkuk etmiş olan cari muameleler açığına nazaran % 34,1 nisbetinde $ 63,9 milyonluk bir artışı 

Sermaye hareketleri : 

Tediye muvazenesi tablosunun bu kısmında, sermaye hareketlerinin giderini teşkil eden borç ödemeleri ilk yeri 
1.7.1962 - 30.6.1963 devresinde ödenen Devlet borçlarında görülen büyük 'artış, Temmuz 1962 de ÎMF'e ödemen $ 9 

EMA'ya ödenen $ 15 milyon ve Ocak ve Şubat 1963 te sırasiyle ÎMF ve EMA'ya ödenen $ 8,5 milyon ve $ 20 mily 
gelmektedir. «Böylece bu devrede yalnız EMA ve ÎMF'e $ 53,0 milyonluk borç ödenmiştir. 

iKonsolidasyona tabi borç ödemeleri, faizleri ile beraber, 1.7.1962 - 30.6.1963 devresinde 1.7.1961 - 30.6.1962 d 
fazla olarak 35,6 milyon dolar olmuştur. Bunun sadece 300 000 doları faiz ödemesidir. 

Kredili ithalât taksitleri pek fazla değişmemiş olmakla beraber diğer borç ödemelerinde $ 6 milyonluk bir azalm 
Sermaye hareketleri bölümünde bundan sonraki kalemler, cari muameleler kısmında ortaya çıkan tediye açığının 

larımı göstermektedir. İBu cümleden olarak 1.7.1962 - 30.6.1963 devresi içinde, ÎMF (Milletlerarası Para Fonu) ndan 
milyon dolar, Almanya'dan 25 milyon dolar alınmış, DLF, Eximbank ve ÎBKD krediler ise 55 milyon dolara baliğ o 
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rika.li zirai istihsal fazlaları kredileri toplajnı bu devre içinde 124 milyon doku: olmuştur. Hususi sermaye hare 
sermaye girişi görülmektedir. 

1.7.1901 - 30.6.1962 devresi ile kıyaslanacak olursa, EMA'dan alman kredi tutarı 69 milyon dolarlık bir art 
yansında EMA'dan alman $ 50 milyonluk yeııi krediden- ileri gelmiştir. DLF kredilerinde görülen önemli artışı 
yiinin DLF kredisinden yaptığı $ 42,9 milyonluk ithalâttır. AİD hibesi ile ziraat fazlası kredileri toplamında 
yon dolarlık bir azalma vardır. Fark, 1962 ikinci yansı ile 1963 ilk yarısındaki ziraat fazlası ithalâtının nisbete 
Hususi sermaye hareketleri arasında kredili ithalâtta önceki devreye nazaran görülen artışın sebebi Ereğli D 
kredilerinden yaptığı ithalâttır. 

Kısa vadeli sermaye hareketlerinde banker borçlarında önemli bir artış olmuş ve banker borçları 1.7.1961 
milyon dolar fazlası ile $ 24 milyona baliğ olmuştur. 

Böylece, sermaye hareketleri hesabı, 159 milyon dolarlık gider kalemleri çıkdıktan sonra. 254,5 milyonluk 
maktadır. 

Sonuç, olarak, Türkiye tediye muvazenesinde, a^ gelişmiş ekonomilerin karakteristik bir özelliği olan kroni 
sebebi, tbünyevi sebeplerle ihracatın ithalâtın altında bir seyir takibetmesinde olduğu kadar, alman kirlilerle 
künde aranmalıdır. 

Takvim yılına güre, 1963 ilk altı ayını kapsıyan tediye muvazenesi tablosu ve yukarda açıklanmış olan 1 
muvazenesi kalemlerindeki rakamların 1963 ilk altı ayında .gerçekleşen kısmını göstermektdir. 

http://rika.li
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Tediye mavazenesi tabloları 
(000 $) 

1 .7 . 1961 - 30 . 6 .1962 1 .7 .1962 - 30 . 6 
Gelir Gider Gelir G 

1. Dış ticaret 

İhracat Fob. 
İthalât Cif. 
Türk Armatör ve sigorta şirketleri ta
rafından yapılan nakliyat ve sigorta 
muameleleri 
İthalât Türklere ödenen navlun ve 
sigorta hariç) 

2. Görülmeyen kalemler 

Dış seyahatler 
Navlun ve sigorta 
Diğer sigortalar 
Yatırım gelirleri 
Devlet muameleleri 
Hizmet ve komisyon 
Çeşitli muameleler 

3. Enfrastrüktür ve Offshore 

11 Sermaye hareketlen 

A. Uzun vadeli sermaye 

1. Devlet borçları 

Resülmal 
Faiz 

371 952 

371 952 

570 294 

580 937 

390 000 

390 000 

10 643 

43 089 

28 024 
15 065 

56 328 

8 390 
8 443 
1 809 
260 

9 315 
13 684 
14 327 
32 623 

570 294 
60 136 

17 984 
6 496 
4 439 
3 805 
15 037 
2 197 
10 178 
16 948 

68 005 

7 387 
21 118 
1 442 
1 177 
9 957 
14 806 
12 118 
35 759 
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2. Konsolidasyon'a tabi borçların taksit ve 
faizleri 

3. Kredili ithalât taksitleri 

4. Diğer borçlar 

5. Hususi sermaye hareketleri 

Çeşitli özel sermaye Har. 
Fiilî kredili ithalât 

6. Hibe yardım ve uzun vâüeli kerediler 

IBRD (Dünya Bankası kredileri) 
ICA (AlD) ve ziraat fazlası yardımları 
DLP (AÎD) kredileri 
Eximbank kredilerai 
IMF (Beynelmilel Para Fonu) kredi
leri 
Alman kredfisi 
EMA kredisi 

B. Kısa vadeli sermaye 

1. Banker kredileri 
2. iki taraflı anlaşmaların kullanılmamış 

kredi marjı 
3. Akreditifler 

I I I - Net hata ve noksan 

1.7.1961 -
Gelir 

48 251 

37 770 
10 481 
228 622 

300 
181 711 
2 975 
4 820 

24 106 
14 710 

5 847 

5 855 
3 008 
6 074 

30 . 6 .1962 
Gider 

30 618 

13 874 

8 711 

1.7.1962 -
Gelir 

58 445 

28 819 
29 626 
323 880 

22 
124 069 
53 099 
1 878 

27 000 
25 000 
92 812 
31 389 

24 209 

7 180 
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Tediye muvazenesi 

(000 $) 
1.1.1963- 3 

Gelir 

I - Cari muameleler 
1. Dış ticaret 174 000 

İhracat Fob 
İthalât Cif 
Türk armatör ve sigorta şirketleri tarafından yapılan nakliyat ve sigorta mua
meleleri 
İthalât (Türklere ödenen' navlun ve sigorta hariç j 
Görünmiyen kalemler o 

Dış seyahatler 
Navlun 
Sigorta 
Yatırım gelirleri 
Devlet muameleleri 
Hizmet ve komisyon 
Çeşitli muameleler 

3. Enfrastrüktür ve Offshore 

II - Sermaye hareketleri 
A. Uzun vadeli sermaye 

1. Devlet borçları 

Besıülmal 
Faiz 

2. Konsolidasyona tabi borçların taksit ve faizleri 
3. Kredili ithalât taksitleri : 

174 000' 

„ 

33 870 

2 937 
11 070 

627 
591 

4 958 
7 559 
6 131 
23 044 



4. Diğer borçlar 
5. Hususi sermaye hareketleri 

Çeşitli özel sermaye hareketleri 
Fiilî kredili ithalât 

6. Hibe. yardım ve uzun vadeli krediler 

IBRD (Dünya Bankası kredileri) 
AID (İCA) ve ziraat fazlası yardımları 
AID (DLF) kredileri 
Eximbank kredileri 
IMF (Beynelmilel Para Fonu) kredisi, 
Alman kredisi 
EMA kredisi 

B. Kısa vadeli sermaye 

1. Banker 'krediler 
2. İki taraflı anlaşmaların kullanılmamış 1 
o. Akreditifler 

III - Net hata ve noksan 

68 — 

:re<Jı marjı 

Geli 

17 5 

8 
8 9 

132 8 

85 
34 

12 

54 
25 

21 
3 

27 
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Altın ve döviz ihtiyatları : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, 29 . 12 . 1962 ve 17 . 8 . 1963 tarihli haftalık vaziyetlerine ıgöre. 
görülmektedir. 

29 .12 . 1962 19 . 10 . 

Aktif Pasif Net durum Aktif Pasif 

Altın mevcudu 
Konvertibl dövizler : 
8133 sayılı Kanuna göre 
5256 sayılı Kanuna göre 
Diğer dövizler 

189,9 139,9 136,1 

39,8 
28,1 
26,4 

55,8 
73,5 
20,9 

— 
' — 
+ 

16,0 
45,4 

5,5 

12,3 
27,9 
25,4 

96,1 
57,5 
20,7 

84,0 

Yukardaki tabloda, görülen net durum topla m!'arı, genel net rezervi ifade etmektedir. Buna göre, T. 
19.10.1963 tarihinde, 29.12.1962 tarihine; ıgöre 56.6 milyon dolarlık bir azalma vardır. Azalma, büyük 
Merkez Bankasında bulundurulan dövizlerin aktifindeki $ 27.5 milyonluk azalma ile pasiıfindeki 40.3 milyon 
değişiklik, kısmen, diğer dövizler olarak gösterilen rakam ise aaılaışmalı memleketler hesaıp bakıyesidir. 

, 8. — PARA, KREDİ YE MEVDUAT : 

Geçen yıllar 'bütçe gemkçelerinde izah edildiği üzere 1960 ve 1961 yılları gerek ıgenel iktisat politikası 
'bakımından enflâsyoncu bir devrenin tasfiyesi ve yeni bir iktisadi kuruluşun araştırılması çabası içinde geçm 

Bu devrede kamu sektörünün Merkez Bankasına olan 5,3 milyar liralık (borcu konsolide edilmiş, resmî 
'bankaların mevduatları üzerinden ayırdıkları karşılıkların Merkez Bankası ııezdiııde bloke edilmesi esası 
Bankasına müracaatı imkânı daraltılmış ve buna benzer 'Türk parasının istikrarına matuf önemli nakdî kar 

Esasen zirai istihsal seviyesinin düşük olduğu 1961 yılında, iç politika olaylarının etkisiyle halkın yüks 
ve müteşebibislerin yatırımlar hususunda çekingen davranması ekonomiyi nispî ıbir durgunluk devresine sok 

1961yıh sonlarında Hükümetçe, kamu harcamalarının artırılması ve kredi hacminin genişletilmesi voliyl 
sına karar verilmiştir. Bir taraftan kamu harcamalarını artırmak maksadiyle ;bir evvelki yıla nazaran 1 
'hazırlanırken, diğer taraftan Merkez Bankası kredileri yoliyle toplanı kredi hacminin genişletilmesi yolu 
imkânları sağlamak maksadiyle 27 . 12 . 1961 de ve onu takiben alınan kararlarla 'Merkez Bankası yönünden 
rinde 150. ihracat Oa?edüenıwle 120, Tarım Katış Kooperatifleri kredi limitlerinde 100, Şeker Fabrikaları A 
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üzere yekûnen 420 milyon liralık bir artırma yapılmıştır. Merkez Bankası kredi limitlerindeki bu artışa ilâvete 
dırılmasında da 'birtakım kolaylıklar getirilmiş, ezcümle protesto edilmiş tüccarın bâzı şartlarla Merkez Bankası 
devam etmesi sağlanmış, bankaların Merkez Bankası ııezdinde kredisi bulunmıyan firmalara aidolarak 350 hin lir 
senetler reeskonta kabul 'edilmiş ve tütün için düşük faizli ihraç finansmanının ekici piyasasının açılışından itibare 

Kamu harcamalarının 'hızlandırılması ve kredilerinin .genişletilmesi istikametinde Hükümetçe alman karar ve t 
sından itibaren tesirlerini -göstermiye başlamış ve 19*62 yılı sonunda arzu edilen hedeflere varılmıştır. 

1963 yılı bütçe gerekçesinde, 1962 yılının dokuz aylık devresinde para arzındaki hareketler mevduat ve kre 
beraber, 1963 yılı tahlillerine geçmeden önce, 1962 yıllık neticelerinin 1961 yılıyla da mukayeseli olarak kısaca 

1962 yılı sonunda para ve kredi durumu 

Merkez Bankası kredileri 
Kamu sektörü 
Özel sektör 
Banka kredileri 
Geneli kredi hacmi 
Mevduat 
Para arzı 
Para arzı (Vadesiz Tas. M. dâhil) 

1961 

1 157 
553 
604 

8 324 
8 622 
8 276 

(Milyon TL.) 
1962 

1 824 
1 023 
801 

10 362 
11 112 
9 8Ö2 

Fark 

667 
470 
197 

2 038 
2 490 
1 526 

6 058 
10 058 

6 477 
10 964 

419 
939 

1962 yılında para ve kredi hareketleri tahlil edilirse, halktaki likidite tercihinin azalması sehehiyle bankal 
ların yüksek ankes muhafaza temayüllerinden vazgeçtikleri ve neticede banka kredileriyle 2 038 milyon liralık 
görülür. Yıl sonunda 10 362 milyon liraya yükselen »banka kredilerinin 6 657 .milyon lirasını muhtelit krediler, 
ve esnaf kredileri, 1 953 milyon lirasını zirai krediler, 1 235 milyon lirasını ipotek karşılığı krediler ve '334 
Kalkınma Bankası kredileri teşkil etmektedir. Banka kredilerinde husule ıgelen bu artışa ilâveten aynı yd için 
karşdıkları, sabit 'kıymetleri ve tahviller cüzdanında da 497 milyon liralık bir artış tesîbit edilmekte ve neticede 
deki yıllık artış 2 5L35 milyon liraya baliğ olmaktadır. 'Bankalar, gerek kredilerinde ve gerekse sair plâsmanlarm 
rmdıaki artış .olmak üzere 1 506 milyon lira ödenımâş sermaye ve ihtiyatlarnıdaJki artış 241 milyon lira ve ankes v 
suretiyle 178 milyon lira karşdamışlardır. 1962 yılında özel sektörün (Merkez Bankasına müracaatı 197 -milyon 

İstatistiklerde yer alan rakamlara 'göre, 1902 yılındaki mevduat artışı 1 142 «milyon lira olarak görünmekte 
KJ^edilefrini Tanzim Komitesi kararının verdiği imkân muvacehesinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdindek 
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anifu mevduatı, mevduat hesaplarından çıkarılmış olduğıundan, mevduat artışını 1 526 milyon lira olarak 
Toplam mevduat artışında tasarruf mevduatının payı 949 milyon, resmî mevduatın hissesi 495 'milyon ve t 
liradır. Resmî mevduattaki 495 milyon liralık artışın 3!25 milyon lirası genel ve katma bütçeli dairelerin 
burumlarının m'evduatındaki artıştan ileri ıgelmiştir. 

'Aynı devrede Merkez (Bankası kredileri 667 milyon lira artmıştır. Artışın 197 milyon lirası özel sektör 
rüne açılan kredilere ait (bulunmaktadır. Kamu sektörüne açılan 'kredilerdeki artışın 309 milyon lirası Hazi 
Ibında, 106 milyon lirası da Toprak MaJhsulleri Ofisinin iç alımlarında vukua »gelmiştir. 

Bütün bu kredi hareketlerinin para arzına tesiri makûl 'bir nidbet dâlhalinde (% 6,9) ve 419 milyon lira 

Para ara : 

Para l>enzeri olarak mütalâa edilen vadesiz tasarruf mevduatının da dâhil edilmesi suretiyle hesaplanan 
^yıllardaki "hareketleri 'aşağıdaki şekilde olmuştur. 

(Banknot ve ufak para 
Kaydi para 

'Toplam 
Vadesiz 'Tas. -Mev. 

Genel toplam 

Para 

(Milyon 
1959 

3 406 
1 683 
5 089 
3 610 
8 699 

arzı 

T.L.) 
1960 

3 828 
1 746 
•5 574 
3 688 
9 256 

1961 

4 140 
1 918 
6 058 
S 967 

10 025 

1962 

4 527 
1 950 
6 477 
4 487 

10 964 

-Not : 1) Banknot ve ufak para miktarları bilfiil tedavüldeki banhınot >ve ufak parayı ifads etmekte, Mer 
paralar tedavüle çıkarılan paralardan tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

2) Kaydi para; vadesiz ticari mevduat ile Merkez Bankasındaki serbest mevduatı ifads etmektedir. 
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Para arzında 1960, 1961 ve 1962 yıllarında 557, 769 ve 839 milyon liralık, sırasiyle % 6.4, % 8.3 ve % 9.3 nish 
görülmektedir. (Bu durumda son üç yılda para arzı harekelerinin mâkul hadler dâhilinde kaldığı söylenebilir. 

Para arzı hareketlerinde ımemleketimiz için hususi bir öaıem taşıyan tedavüle çıkarılan toanfcnot miktaıı ise, bu 
termiştir. 

Tedavüle çıkarılan 'banknot 

Yıllar (Milyon T.L.) Artış yüzdesi 

1959 3,891 12,0 
1960 4,452 14,4 
1961 4,783 7,4 
1962 5,122 7,0 
1963 Eylül) 5,277 1,9 
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1962 yılı sonunda 10 964 .milyon lira olan para arzı, 1963 yılımın Eylül ayı sonunda 11 169 milyon liraya y 
milyon liralık bir artış göstermiştir. Para arzının 1963 yılında aylar itibariyle hareketi aşağıda gösterilmiştir. 

Tarih 

1962 

1963 

IX 
X 
XI 
XII 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 

Bilfiil tedavüldeki 'ban! 
ve 

'Bankınot 

4 509 
4 609 
4 442 
4 368 

4 383 
4 642 
4 561 
4 381 
4 326 
4 436 
4 397 
4 636 
4 626 

ufak para 

Ufaklık 

157 
160 
161 
159 

155 
158 
156 
155 
154 
151 
150 
153 
155 

ki not 

Toplam 

4 666 
4 769 
4 603 
4 527 

4 538 
4 800 
4 717 
4 536 
4 480 
4 587 
4 547 
4 789 
4 781 

Para arzı 
(Milyon T.L. 

Bankalarda 
vadesiz 
Tie. Mev. 

1 569 
1 609 
1 628 
1 747 

1 672 
1 637 
1 666 
1 614 
1 499 
1 514 
1 560 
1 515 
1 491 

Kaydı 

Mer. 

) 

para 

B. da 
vadesiz Ser. 
mevduat 

333 
214 
187 
203 

201 
197 
202 
191 
215 
225 
208 
215 
196 

Toplam 

1 802 
1 823 
1 815 
1 950 

1 873 
1 834 
1 868 
1 805 
1 714 
1 739 
1 768 
1 730 
1 687 

Para arzı 

6 468 
6 592 
6 418 
6 477 

6 411 
6 634 
6 585 
6 341 
6 194 
6 326 
6 315 
6 519 
6 468 

Para arzım teşkil eden başlıca üç. unsur (tedavüldeki banknot ve ufak para, kaydî para, vadesiz tasarruf 
tedavüldeki banknot ve ufak paranın dokuzunen' ay sonunda 254 milyon, vadesiz tasarruf mevduatmı>n 214 m 
dı paranın 263 milyon lira eksildiği ve neticede para arzının sadece 205 milyon lira artmış olduğu görülür. 
desiz ticari mevduat kaleminden ileri gelmiştir. Gerçekten, geçen yıl başlıyan bu gerileaııe, bu yılda da, devam 
olan vadesiz ticari mevduat muntazam gerilemelerle EylüH ayı sonumda 1 491 milyon liraya düşmüştür. 
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1963 yılımda tedavüle çıfcaniaın feanlkniıotlarııı aylar itibariyle seyri, 1962 yılıyla mukayeseli olarak aşağıda gösterilm 

Tedavüle çıkarılan bankrnot 

A y 1 a r 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1962 

4 688 
4 880 
4 927 
4 802 
4 755 
4 749 
4 690 
4 737 
5 199 
5 262 
5 118 
5 122 

1963 

4 992 
5 247 
5 203 
4 960 
4 940 
5 028 
4 985 
5 201 
5 277 

Gerek toplam para arzının ve gerekse para arzı içerisinde en çok dikkati çeken bankınot miktarı kaleminin aylar i 
memleketimize has bir hareket olarak ihracat mevsiminde para arzının arttığını, buna mukabil ihracatın az olduğu dev 
ya hiç değilse sabit kaldığı görülür. 

1963 yılının altı ayında para arzının az çok sabit kalmış olmasının en mühim sebebi bu devrede tediye muvazene 
vermesi, başka bir ifade ile Merkez Bankası altın ve döviz rezervlerinde bu miktar bir azalma olmasıdır. Merkez Ba 
ay zarfında 399 milyon lira artmış olması da emisyon miktarını, dolayısiyle para arzını azaltıcı istikamette rol oyna 
bi ihracat mevsiminin başlamasiyle birlikte ve hususiyle Toprak Mahsulleri Ofisince bir milyar tonu aşan hububat 
biyle önümüzdeki aylarda para arzında bir miktar yükselmelere intizar edilmektedir. 
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Merkez Bankası kredileri : 

Merkez Bankası kredilerinin Eylül ayı sonundaki bakiyeleri ile kredilerin sektörler itibariyle dağılışı 1961 
cak aşağıda gösterilmiştir. 

Merkez Bankası kredileri 

(Milyon T. L.) 

1961 1962 30.9.1963 

Hazine 
Bankalar tasfiye fonu 
Mülhak bütçeler (Te
kel ((-in. Mel.) 
İktisadi Devlet Teşek
külleri 
ÖvA -ektör 

Toplam 1 157 1 824 3 040 

Yukarda ki tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 1963 yılının dokuz ayında Merkez Bankası krediler 
«ûır. Bu toplam artışın-604 milyon lirası özel sektöre açılan kredilere, 612 milyon lirası da Hazineye mülhak 
'Teşekküllerine (Kamu sektörüne) ait bulunmaktadır. 

1962 yılının 12 aylık devresinde Merkez Bankası kredilerinin sadece 667 milyon lira arttığı göz önünde 
rün. gerekse kamu sektörünün Merkez B'ankasma müraıcaatlarınm ehemmiyetli ölçüde artmış olduğu görül 
Ikez Bankası kredilerindeki 667 milyon liralık toplam artışın 197 milyon lirası özel sektör kredilerine), bak 
«duğu halde, bu yıl kamu sektörü ile özel sektörün eşit nisbetlende Merkez (Bankasına müracaat ettiği' anla 

Merkez Bankası kredilerinin miktarı ve bu kredilerin sektörler arasında dağılışı ana. hatla riyle böylece 
înesaplardan ileri geldiği-ve'bunların aylar itibariyle seyri aşağıda incelenmiştir. 

37 339 728 

13 54 73 

50 — 75 

453 630 758 
604 801 1 406 
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A) Merkez Bankası Hazine münasebetleri : 
Bamıkalan' tasfiye fonu da, Hazineye, .açılanı avanslar meyamnda mütalâa, edildiği takdirde, Hazinenin Merkez 

lında 19621 yılına nazaran 562 milyon İüra daha fazla olmuş ve aşağıdaki talblonun tetkikinden de görüleceği üzere 
bonolarının kullanılmasından ileri (gelmiştir. 

Hazineye acılan avanslar ve Hazine bonoları 

(Milyon T.L.) 

Tarih 

1962 Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1963 Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temimiz 
Ağustos 
Eylül 

Hazineye 
kısa vadeli 

avans 

284 
170 
168 
309 
302 
135 
325 
379 
363 
410 
404 
437 
380 

Hazine 
'bonoları 

0 
0 
0 

30 
40 

331 
331 
331 
291 
291 
316 
341 
348 

Bankalar 
tasfiye fonu 

54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
52 
50 
«3 
62 
73 

Toplam 

338 
224 
222 
393 
396 
520 
710 
764 
706 
751 
783 
840 
801 

Uzıun müddet dondurulduğu 37.4 milyon liralık seviyesini muhafaza ettikten sonra, bütçe ihtiyarlarını karşılama 
ayından itibaren Hazine bonoları kullanılmaya -başlanmış ve Kylül ayı sonunda Merkez Bankasınca iskonto edilen 
liraya baliğ olmuştur. Buna mukabil, gider bütçesinin % 5 i ile (1963 bütçe yılı için 605 milyon lira) tahdidediimi 
deli avans hesabının limitler dâhilinde kullanılmasına itina gösterilmiş, bu hesap hiçbir suretle 420 milyon lirayı 

1963 yılında Hazinenin, 1962 yılma- nazaran, Merkez Bankasına daha fazla müracaat etmesinin sebebi, yaz ayla 
larının hızlandırılması, konsorsiyumdan temin edilecek kredilerin gecikmesi ve nihayet Toprak - Mahsulleri Ofisince 
resmî daireler ihtiyacının avans voliyle bütçeden ödenmesidir. 
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Merkez Bankasınca Hazineye açılan kısa Taneli avans "hesabı, "kamun gereğim-e 'h<«- Ualfıkiutia bütçe yılı. sonunda 
Hazine bonolarının 348 milyon liralık seviyesinde dondurularak 10 yıl içirKİe tas%e. edilmesi hususunda bir kanısı 
tadır. Bu ameliyeleri laütaakıp Merkez Bankası,.Hazine münasebetlerinde 'gerekli sıhhat kazanrîırılmjş olacaktır. 

B) Merkez Bankası - İktisadi 3>evlet Teşekkülleri münasebeti : 
Merkez Bankasının doğrudan doğruya Hazineye açtığı avans ve krediler dısiöda bâzı katma bütçeli idareler ile İ 

Merkez Bankasınca finansmanına 1963 yılında da devam edilmiştir. 
Merkez Bankacının haftalık vaziyetlerinde ve yıllık bilançolarında «Hazine kefaletini haiz bonolar» başlığı altı 

rak Mahsulleri Ofisinin iç hububat alımları ve zirai istihsal fazlası ithalât finansmanı ile Tekel Genel Müdürlüğü. T. 
Sümerbank Genel Müdürlüğünün mevsimlik mubayaalarının finansmanına rautaallik ve mımhasır kredilerdir. 

Diğer kamu sektörü olarak adlandırılan bu teşekküllere Merkez Bankas ına açılan kredilerin 1962 yılı sonu ile 1 
leri aşağıda gösteril mistir. 

(Milyon T. L. 
1962 30 . 9 

T. Mahsulleri Ofisi İç alımlar 
T. Mahsulleri Ofisi ithalât finansmanı 
Et ve Balık Kurumu ithalât finansmanı 
Tekel Genel Müdürlüğü 
T. Şeker Fabrikaları A. Ş. 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
Hazine kefaletini haiz tahvilât üzerine avans 

Bu yıl hububat istihsalinin geçen yıllardan fazla olması sebebiyle Toprak Mahsulleri Ofisinin 1 milyon tondan f 
kalması ve diğer taraftan Tekel Genel Müdürlüğünün gittikçe artan kendi yaprak tütün ihtiyacını, gerekli stokla 
1961 yılı fiyatlarına nazaran % 50 nisbetinde yüksek fiyatla karşılaması Hükümeti finansman konusunda yeni mese 
tır. Ofisin aldığı bir milyon tondan fazla hububatın takribi bedeli olan 750 milyon liralık finansman ihtiyacı ticari b 
kasına reeskont ettirilen 213 milyon liralık Ofis senetleri, avans olarak alman buğday satış bedelleri ve Merkez Ba 
zirai istihsal fazlası (surplus) ithalât bedelleri yoliyle karşılanmıştır. 

Tekel idaresinin kendi ihtiyacı için ortalama kilosu 11.71 liradan (1961 ortalaması 793 kuruştur) mubayaa ettiğ 
olan 453.5 milyon liranın 75 milyon lirası Merkez Bankasına reeskont ettirilen Hazine kefaletini haiz bonolar, 216 m 
gereken vergi taksitlerinin geciktirilmesi ve bakiyesi de idarenin zati kaynakları j^oliyle sağlanmıştır. 

250 
— 
m 
— 
171 
49 
94 

630 

25 
23 
11 
7 
3 
3 
9 

83 
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Bunlar dışında gerek Şeker Şirketinin pancar .mubayaasında ye gerekse 'Sürnerbank'm pamuk mubayaasınd 
leri kampanya devresi sonunda tasfiye edilecek şekilde cereyan etmiştir. 

Hazine kefaletini haiz tahvilât mukabili avans meyanmda görülen 92 milyon lira, Türkiye Emlâk Kredi B 
de eski yıllarda temin ettiği krediler olup, bu seviyede dondurulmuş bulunduğundan kayda değer bir hareket 

C) Merkez Bankası - özel sektör münasebeti : 
1963 yılının dokuz ayında bankaların Merkez Bankasına müraeaatleri oldukça hızlı bir tempo içinde seyr 

604 milyon liralıık bir artışla 1 406 milyon liraya yükselmiştir. Özel sektöre acılan kredilerin nevilerine .göre 

Xormal ticari krediler 
İhracat kredileri 
Tütün finansmpnı 
İthalât finansmanı 
Sanayi ve madenci senetleri 
Zirai krediler 
Tarım satış kooperatifleri 
Küçük sanat ve esnaf senetleri 
Tahvil mukabili avans 

Toplam 

(Milyon T.L.) 
1962 

124 
82 

T no 

13 
80 

236 
26 
32 
16 

801 

30/9/196: 

427 
125 
266 

11 
83 

332 
94 
48 
20 

1 406 

Görüleceği veçhile Merkez Bankası tarafından 1963 yılının dokuz aylık devresinde bankalar kanaliyle özel 
de -az veya çok artışlar meydana gelmiştir. 

Başlıca kredi artışları ise normal ticari krediler (303 milyon lira), tütün finansmanı (74 milyon lira), zi 
Satış Kooperatifleri (68 milyon lira) sahasında vâki olmuştur. 

Merkez Bankasının bu yıl özel sektöre açtığı kredilerdeki artış, başlıca iki sebepten ileri gelmiştir. 1962 
artan mevduatlariyle ve yüksek miktardaki ankeslerini azaltmak suretiyle karşılıyarak Merkez Bankası ^nez 
disponibilite olarak .muhafaza etmişlerdir. Buna mukabil 1963 yılında mevduat hacminin hemen hemen sabit 
taleplerinin bankalarca büyük ölçüde Merkez Bankası kredileriyle karşılanması zorunda kalınmıştır. Diğer 
bu yıl yapmak zorunda kaldığı büyük miktardaki hububat mubayaasının kısmen bankalar vasıtasiyle Merke 
senetlerle karşılanması, Merkez Bankası kredilerinin Ağustos ayında 100 milyon lira. Eylül ayı sonunda ise 2 
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Bunlara •ilâveten T.C. Ziraat Bankasının 402 milyon liralık zirai kredi reeskont limitinin 100 milyon lira artırıl 
ması ve Temmuz ayı sonunda tasfiye edilmesi gereken Tarım (Satış Kooperatiflerinin fındık müdahale mubayaasınd 
"borcunun yıl sonuna kadar tecil edilmesi Merkez Bankası kredilerinin artmasıında âmil olmuştur. 

Reeskont hadleri: 
İktisadi kalkınmamıza yararlı faaliyetlerin teşviki ma'ksadiyle 1 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilmiş olan t 

nin u|yguLaıwnasına bu yıl da devam olunmuş ve tesbit edilen seviyeler mulhafaza edilmiştir. Zirai senetlere, ihracat 
sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerine % 5,25, diğer senetlere % 7,50 hadleri tatbik edilmektedir. 
altın üzerine avanslar ise % 6 hadlerine tâbidir. 

BANKALAR VE BANKA KREDİLERİ : 

A) Ticari bankalar sistemi-: 
Kalkınma ve Yatırım Bankaları (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankası) haricol 

de 49 ticari banka, yurdun muhtelif yerlerinde 1 728 şuibesiyle faaliyette bulunmaktadır. Bunların 13 adedi özel 
20 adedi Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu hükümlerine göre kurulmuş diğer millî bankalar, 11 adedi 
bulunan mahallî bankalar ve 5 adedi de yabancı bankalardır. 

Son altı yıl zarfında faaliyette bulunan bankalar ve şubelerinin adedi ile, bunların öz kaynaklarındaki gelişm 
gosterilmîştir. 

öz kaynakları 
Yıl . Banka adedi Şube adedi (Milyon T.L.) 

1958 i61 1 547 2 527 
1959 58 1 608 2 866 
1960 57 1 649 3 291 
1961 51 1 682 3 «62 
1962 50 1 711 4 103 
1963 Ağustos 49 1 728 4 235 

Tablonun tetkikinden de görüleceği üzere 1959 yılı sonunda 5ı8 aded banka bulunduğu halde bulgun için faaliy 
49 dur. Bankaların adedindeki bu gerilemenin sebebi, malî bünyeleri esasen za'fa uğramış bulunan beş bankanın 
Bankası, Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası, Doğubank ve Tutum Bankası) stabilizasyon programı ile tat 
cu para ve kredi politikası sonunda taahhütlerini karşılayamaz hale gelerek, 153 sayılı Kanun hükümleri dairesi 
malarıdır. Aynı şekilde malî bünyeleri za'fa uğramış bulunan Türk Ekspres Bank üe Buğday Bankası ise. Anad 
mişlerdir. 
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Diğer taraftan, bu devre zarfında mıntaka bankalarından dört adedi (Akseki Ticaret Bankası, Niğde Ba 
Bor Zürra ve Tüccar Bankası) 7129 sayılı Bankalar Kanununun asgari sermayeye mütaalMk hükümlerini y 
hi olsa normal bankacılık faaliyetlerine devam etme gücünü, kaybetmiş olmaları sebebiyle, kendiliklerinden t 

195ı3 sayılı Kanun hükümlerine göre, tedricen 'tasfiyeye tabi tutulan beş bankanın tasfiye muamelelerine 

Ticari bankacılık, yanında, memleketimiz için hususi önemi haiz bulunan Kalkınma ve Yatırım Bankalar 
lar Kanununa ek 123 sayılı Kanunda, Bankalar Kanununun mevduat bankalarına has talhdidedici hükümlerin 
na uygulan maniası kabul edilerek, Yatırım ve Kalkınma Bankalarının bünyelerine uygun bir statü dâhilinde 
mış ve mezkûr kanun hükümlerinden faydalanılmak suretiyle, sanayie orta vadeli yatırım ve işletme kredisi vere 
kası kurularak Nisan 1963 ayı iptidasında faaliyete geçmiştir. 

Özel sektör madencilik sahasına kredi tevzi edecek olan «Maden Gelişme Bankası» adiyle diğer bir Kalkın 
statü çalışmaları yapılmaktadır. 
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B) Banka kredileri : 
1962 yılı sonunda 10 362 milyon lira olr.ii banka kredileri, 1963 yılının ilk dokuz ayı içerisinde 1 milyar 4 milyon 

yon liraya yükselmiştir. Bu artış iktisadi faaliyetleri destekleyici istikamette meydana gelmiştir. 

Banka kredileri 

1862 

1963; 

ili 

IX 
X 

xr 
X I I 

I 
I I 

I I I 
I V 

V 
VI 

V I I 
VI11 

IX 
X 

I X 
X I I 

Senet! er 
cüzdanı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

224 
213 
204 
163» 

229 
266 
276 
352 
362 
343 
376 ' 
424 
452 

Av 

bor< 

ans 
ve 

: lu 
hesap' 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

(B 

1ar 

cari 
lar 

242 
165 
241 
494 
370 
304 
285 
364 
495 
574 
568 
628 
945 

aııka 

( 

K 
s. 

ve 
kr . 

1 a ra r ası 

Milyon 

üçük 
t inat 
esnaf 

'dileri 

.181 
181 
182 
183 
183 
184 
188 
192 
196 
198 
200 
204 
202 

kred i 

T. L.) 

Zi 

lif iri e) 

.rai 
kredi: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
• ) 
• ) 
•) 
•') 
2 
o 
•> 

ler 

659 
822 
900 
953 
925 
930 
006 
072 
105 
189 
220 
143 
089 

İpotek 
karşı l ığı 
kredi l 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

er 

111 
131 
154 
235 
242 
249 
249-
240 
244 
258 
270 
289 
304 

T. Sınai 
Kalkınma 
Bankas ı 
kredi ler i 

304 
306 
312 
334 
335 
339 
346 
348 
352 
356 
370 
373 
374 

K r 
To 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1962 yılı sonunda 8 milyar 911 milyon Ura olan hususi sektör kredileri. 1963 yılı Eylül ayı sonunda. 9 milyar 714 m 
kuz aylık devredeki artış 803 milyon liraya baliğ olmaktadır. Hususi sektörün iktisadi faaliyetlerinin finansmanı i 

http://olr.ii
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krediler içinde en önemli kalemi ticaret, sanayi ve madenciliğin kısa, hattâ orta vadeli kredi ihtiyacını karşılıy 
5 milyar 310 milyon liradan 5 milyar 855 milyon liraya yükselmiştir. Bu devre içerisindeki artış 545 milvon lira 
diler yanında hususiyet arz eden iktisadi faaliyetlere acılan ihtisas kredileri de gelişme kaydetmiştir. 

Sektörler itibariyle banka kredileri 

, 

Tarih 

1962 IX 
X 

XI 
XII 

1963 f 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

Resmî sektör Ti 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

351 
364 
388 
451 
492 
588 
586 
564 
519 
513 
545 
549 
652 

(Bankalararası 

cari krediler Zirai krediler 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

216 
114 
157 
310 
208 
079 
071 
245 
433 
503 
500 
608 
855 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
•> 
2 
9 

2 
2 

659 
822 
900 
953 
925 
930 
006 
072 
1.05 
189 
220 
143 
089 

(Milyon 
kredi 
T. L.) 

inşaat 
kredileri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

010 
031 
054 
131 
141 
152 
153 
147 
149 
159 
169 
184 
194 

hariç) 

H 

K 

11 

T 
s u s i 
. Sınai 

alkınma B. 
kr ediL EMİ 

304 
306 
312 
334 
335 
339 
346 
348 
352 
356 
370 
373 
374 

s e k t ö 
Küçük 

ve 
kre 

r 
san 

esnaf 
îdileri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

Bunlar arasında bulunan zirai krediler tetkik konusu devre içerisinde 1 milyar 953 milyon liradan 2 milya 
kredilerin incelenmesi sırasında, zirai kredi nevi ile ve mevsimlerin nazara alınması da gerekir-. Doğrudan d 
leri vasıtasiyle müstahsıla açılan krediler ekim hazırlığı mevsiminde çoğalır, hasat ve tahsilat aylarında azalm 
mayı rakamlarla belirtmek gerekse, 1962 yılı sonunda 1 milyar 561 milyon lira olan zirai istihsal kredilerin 
lira artış kaydettikten sonra Eylül ayı sonunda 1 milyar 746 milyon liraya indiği görülür. Şüphesiz bu rak 
caktır. 
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Tarih 

1962 IX 
X 

XI 
XII 

1963 I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

Doğrudan 
doğruya 

müstahsıla 

906 
987 

1 059 
1 107 
1 105 
1 125 
1 162 
1 195 
1 231 
1 286 
1 313 
1 282 
1 233 

Zirai krediler 

(Milyon 

Tarım kredi 
'kooperatifleri 

398 
411 
426 
454 
448 
454 
478 
509 
531 
552 
570 
548 
513 

T.L.) 

Diğer zirai 
krediler 

20 
21 
20 
l>2 
30 
39 
44 
52 
50 
59 
79 
89 
89 

Ta .rım satış 
kooperatifleri 
ve birlikleri 

335 
403 
395 
370 
342 
312 
322 
316 
293 
292 
258 
224 
254 

Zirai k 
top 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Zirai istihsalin sürüm ve satışının finansmanı maksadiyle Tanın Satış Kooperatifleri ve Birliklerine acılan kre 
sona erdiği yaz aylarında azalarak, kampanya aylarında yükselir. Bu seyri belirtmek için 1962 yılı sonunda 370 mil 
mecmuunun yavaş yavaş inerek 1963 yılı Ağustos ayı sonunda 224 milyon lirada karar kıldığını ve Eylül sonunda 2 
söylemek gerekir. Şüphesiz, bu kredi nevi de 1963 - 1964 istihsalinin sürüm ve satış finansmam için Eylül ayından 
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Mesken inşaat kredileri 

(Milyon T.L.) 

Tarih 

1962/ IX 
X 
XI 
XII 

1963/ I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

VIII 
IX 
X 
XI 
XII 

Yapı tasarrufu 
mukabili 

310 
329 
346 
378 
388 
394 
398 
404 
407 
415 
4̂ 1 
420 
443 

İşçi mesken 
kredileri 

346 
350 
360 
379 
383 
384 
384 
385 
387 
389 
391 
394 
398 

Diğer mesken 
ve inşaatı 

347 
345 
341 
366 
362 
366 
362 
348 
344 
344 
345 
356 
338 

Âfetler 
dolayısiyle 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
10 
11 

. 11 
12 
14 
15 

Hususi sektöre açüan krediler arasında bulunan mesken inşaat kredilerinde de gelişme kaydedilmiştir. 
1 milyar 131 milyon Ikıadan, 1 milyar İM milyon liraya yükselmiştir. Bu sahada: önemli gelişme, mesken sah 
keni inşası için kurulmuş olan yapı tasarrufu sisteminde meydana gelmiştir. Bu yold'an açılan krediler 19 
liraya, işçi meskenlerine tahsis edilenler 3-98 milyon liraya yükselmiştir. (Bu iki grup dışında kalan ve kısm 
mesken kredilerinde azalma, tafoiî âfetler dolayısiyle açılmış olan toplu imar kredilerinde ise 7 milyon lira 

Türkiye 'Sınai Kalkınma Bankasının yeni sanayi kıi'rulttiası, mevcut tesislerin genişletilmesi ve yenilen 
açmakta olduğu krediler 40 miHyon lira artışla Eylül ayı sonunda 374 .milyon liraya yükselmiştir. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk ıSandıklaırı tarafından küçük sanat erbabına, esnaf ve esnaf kefalet ko 
yılında gelişme kaydetmiş ve 183 milyon liradan, *9 ay içerisinde, 202 milyon liraya yükselmiştir. Bu müesse 
bu rakamlar haricindedir. 
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Banka kredileri hakkındaki açıklamalara son vermeden önce, bu kredilerin banka grupları itibariyle dağ 

Banka grupları itibariyle krediler 

(LBankalaırarası kredi üıariç) 

'Tarih 

1962/ IX 
X 

X I 
XI I 

1963/ I 
I I 

I I I 
I \ r 

V 
VI 

VII 
VIII 

IX 
X 

XI 
XI I 

(Milyon 
Resmî 

bankalar 

5 535 
5 732 
5 862 
6 084 
6 046 
5 990 
6 033 
6 151 
6 S 2 8 
£ 356 
6 440 
6 437 
# 606 

T.L.) 
Hususi 

ıbankalar 

4 186 
4 096 
4 131 
4 278 
4 238 
4 082 
4 327 
4 417 
4 626 
4 562 
4 564 
4 -624 
4 «60 

Toplam 

9 721 
9 818 
9 993 

10 362 
10 284 
10 272 
10 350 
10 568 
10 754 
10 918 
11 004 
11 061 
11 366 

Bilindiği gibi bankalarımızın 13 tanesi hususi kanunla'rla kuraılmuştur, ve bunlarını dördü İktisadi Devl 
diğerleri de anonim ortaklıktır. Bu graıpa dâhil olan resmî ve yarı resmî bankaların kredileri bu yıl 9 ay iç 
detmiştir. Ziraat, inşaat, küçük sanat gibi hususiyet arz eden iktisadi faaliyetler başlıca bu bankalar eliy 

Hususi teşetbJbüslerce işletilmekte olan 38 bankan'in, ticaret, sanayi ve madencilik erbabına her türlü ikti 
açmış oldukları krediler ise 1963 yılında, 9 ayda 582 milyon dira artmıştır. 
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Mevduat 
1962 yılı Aralık ayı seviyesi 9 milyar 418 milyon lira olan bankalar nezdindeki tevdiat. 1963 yılı Nisan ayın 

yükseldikten sonra Eylül ayında 9 milyar 457 milyon liralık bir seviye arz etmiştir. etmiştir 

Neviler itibariyle mevduat 

Tarih 

1962/IX 
X 

XI 
XI I 

1963, I 
11 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

vnı 
IX 
X 

XI 
XII 

ı Ba n kal a ra rası men 

(Mil 

Resmî 
mevduat 

1 731 
1 767 
1 967 
2 02S 
1 900 
1 597 
1 832 
1' 852 
1 929 
1 873 
1 827 
1 763 
1 805 

yon T 

.'duat 

.L.) 

Tieari 
mevduat 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

717 
761 
"778 
894 
848 
814 
850 
801 
692 
710 
768 
721 
696 

•hark;) 

Tasarruf 
mevduatı 

5 376 
5 401 
5 546 
5 501 
5 719 
5 827 
5 867 
5 930 
5 879 
5 873 
5 ms 
5 951 
5 956 

Mevduat 
genel 

toplamı 

8 814 
S 929 
9 291 
9 418 
9 467 
9 2:38 
9 549 
9 583 
9 500 
9 456 
9 533 
9 435 
9 457 

3Bu miktarın 5 milyar 956 milyon lirası tasar ruf mevduatına aittir. 1962 yılı sonunda tasarruf mevduatı 5 m 
göre, 1963 yılının 9 ayı içerisinde tasarruf mev duatı 455 milyon lira artmış 'bulunmaktadır. 

1962 yılı sonundaki seviyelerine nazaran, 1963 yılı Eylül ayı resmî mevduat rakamı 218 milyon lira, ticari 
lira daüha azdır. 
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Sektörler itibariyle mevduat 

('Bankalararası mevduat hariç) 

(Milyon T.L.) 

1962/TX 
X 

XI 
XTI 

1963/ T 
Tl 

TTT 
TV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

X I 

xn 

G-enel ve 
katma bütçe

li idareler 
V.S. 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

002 
045 
175 
239 

195 
881 
042 
061 
119 
033 
019 
008 
013 

Resmî sektör 

Mahallî 
idareler 

273 
268 
267 
264 

260 
238 
247 
295 
316 
337 
313 
294 
287 

Mecburi 
sigortalar 

446 
454 
525 
520 

445 
478 
543 
496 
494 
503 
495 
461 
505 

İkti. Dev. Te-
şekkü 
yan 

İleri ve 
resmî 

şirketler 

318 
333 
344 
384 

418 
344 
391 
413 
403 
372 
379 
363 
386 

Resımî 
sektör 

toplamı 

2 039 
2 100 
2 311 
2 407 

2 318 
1 941 
2 223 
2 265 
2 332 
2 245 
2 206 
2 126 
2 191 

Tasarruf 
mevduatı 

5 376 
5 401 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

546 
501 

719 
827 
867 
930 
879 
873 
938 
951 
956 

Husu 

T 
m 
(H 

Resmî mevduattaki azailma, başlıca genel ve katma bütçeli daireler tevdia/tmdaki değişikliklerden ileri ıgel 
idareler ile sosyal sigorta kurumları tevdiatmdaki değişiklikler kayda değer değildir. Ticari mevduat içinde, 
kısım azalma kaydetmemiştir. 
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Vâdeler itifeıyle mevduat 
(ıRankalararası mevduat hariç) 

(Milyon T.L.) 

Tarih 

1962 IX 
X 

XI 
XI I 

1963 I 
I I 

I I I 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

Resmi 
mevduat 

304 
314 
311 
336 

328 
333 
341 
385 
378 
381 
385 
384 
376 

Tasar ruf 
mevduatı 

1 
1 
1. 
1. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

258 
298 
331 
014 

098 
116 
164 
200 
216 
219 
226 
243 
255 

Ticari 
mevduat 

148 
152 
150 
147 

176 
177 
184 
187 
193 
196 
208 
206 
205 

Vadeli 
mevduat 
toplamı 

1 710 
1 764 
1 792 
1 497 

1 602 
1 626 
1 689 
1 772 
1 787 
1 796 
1 819 
1 833 
1 836 

Resim 
mevduat 

1 417 
1 453 
1 656 
1 687 

1 572 
1 264 
1 491 
1 467 
1 551 
1 492 
1 442 
1 379 
1 429 

Tasarruf 
mevduatı 

4 118 
4 103 
4 215 
4 487 

4 621 
4 711 
4 703 
4 730 
4 663 
4 654 
4 712 
4 708 
4 701 

Ticari 
mevduat 

1 569 
1 609 
1 628 
1 747 

1 672 
1 637 
1 666 
1 614 
1 499 
1 514 
1 560 
1 515 
1 491 

Tasarruf sahiplerinin vadeli mevduat konusuna -gösterdikleri ilgi 1963 yüınd>a da devam etmiştir. 1962 yılı son 
olan vadeli mevduat toplamı, 9 ay içerisinde 339 milyon lira 'artarak 1 imilyar 836 milyon liraya yükselmiştir. Bu 
mevduat ile vadeli tasarruf mevduatı tesir etmiştir. Vadesiz tasarruf mevduatında da aynı devrede 214 milyon li 
resmî ve ticari vadesiz mevduatın azalması, vadesiz mevduatı azaltmıştır. 

4. — DEVLET BORÇLARI VE HAZÎNE İŞLEMLERİ : 
1963 Malî yılı bütçe tasarısına ait gerekçede, hu sahada öteden beni takibedilen usul terk edilerek Devlet borç 

miş ve inceleme konusu yapılmıştır. 
Filhakika yeni Anayasamızın genel ve katma bütçeli dairelerin bütçelerinin aynı usul ve esaslara tabi tutulac 

vacehesinde, bu dairelerin bütçe borçlarının «Devlet -bütçesi borçları» adı altında toplanarak arz edilmesi ciheti 
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Bu suretle bor el arımızın, senelik mürettebatı ıgenel ve katma bütçelere konulan ödeneklerle karşılanan 

bunların bütçe ve tediye imkânlarımıza yaptığı ve yapacağı etkilerin dana acık olarak belirtilmesi imikânı 
Genel yıl gerekçesinde borçlanmaların kısa bir tari'hçe'si yapılmış Cumburiyetiıı ilânından bu yana bu sa 

len gelişmeler devreler halinde bir tasnife tabi tutularak icmalen anlatılmıştır. Bundan başka Hazme kefale 
bilıgi verilmiş ve kredili ithalât borçları ile yıllar itibariyle dış mükellefiyetlerimizi gösteren tablolar bölümün 

Bu yıl da aynı usul ve tertip esas alınarak «Devlet bütçesi borçlar» nın 30. 9 .1963 tarihinde arz ettiğ 
geçen yılın aynı tarihteki balayeleri ile mukayese edilerek bir yıl içerisinde kaydedilen artış ve eksilişlerin 
muş ve borçlann mahiyet ve şartları hakkında da özel olarak bilgi verilmiştir. Bundan başka bu bahsin s 
zine işlemleri ve dış mükellefiyetlerimiz hakkında da lüzumlu izahata yer verilmiştir. 

A) Devlet bütçesi borçları: 

Devlet bütçesi borçları ödeme yeri, para cinsi ve alacaklının tabiiyeti bakımından, (iç) ve (dış) borçlar 
seneye kadar olanlar (kışa), bir ilâ beş seneye kadar olanlar (orta) ve beş seneyi aşanlar jse (uzun vâde 

Bu borçların 30 .9 .1963 tarihi itibariyle resülmal bakiyeleri ve 30 .9 .1962 tarihi ile olan mukayesesi a 

Devlet bütçesi borçları icmali (*) 

30 .9 .1962 30 .9 .1963 Artış Ekjsü 

Kısa vadeli 
I - îç borçlar Orta » 75 477 706 40 127 879 35 34 

Uzun » 8 690 393 143 9 030 844 131 562 278 461 221 82 

Toplam 8 765 870 849 9 070 972 010 563 278 461 257 17 

Kısa vadeli 
Orta » 885 323 116 868 159 523 452 250 000 469 41 

II - Dış borçlar Uzun » 4 429 289 050 4 598 604 564 275 476 889 106 16 

Toplam 5 314 612 166 5 466 764 087 727 726 889 575 57 

Genel toplam 14 080 483 015 14 537 736 097 1 290 005 350 532 75 

(*) Bu rakamlara Hazine i§lemleri ile alâkah Merkez Bankası kredileri ve diğer borçlanmala 
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Bu tablonun tetkikinde mürettebatı yıllık bütçelerimize konulmak suretiyle ödenen Devlet bütçesi borçlar 
ceman 457 milyon liralık bir artış kaydedildiği görülmektedir. 

Borçlarımızın mahiyeti hakkında gerekli bilgi vermeden ve bu borçlarda vâki artışın sebeplerini tahlile g 
hassa belirtilmesi iktiza eder; borçlarımız orta ve daha ziyade uzun süreli taahhütler karekterini taşımaktadı 

İç borçlarımızın % 0,4 ü orta ve % 90,'6 sı uzun vadelidir. Dış borçlarımızda ise bu ııibet % 16 ve % <S4 civar 
neli görünüşte iç borçlanmalarda başarılan tahkim ee ıslah ameliyeleri, dış borçlanmalarda başta Amcı-ika Bi 
dost devletlerin ve üyesi bulunduğumuz teşekküllerin Türkiye'nin problemlerini hal yolunda göstermiş oldukl 
olmuştur. 

I — İç borçlar 
3ü . 9 . 1963 tarihli cetvele göre Devlet bütçesine taallûk eden iç borçların resülnıal bakiyesi 9 milyar 71 mily 

orta vadeli ve 9 milyar Sİ milyonluk kısmı ise uzun vadelidir. Hecen yıl ile mukayese edildiği takdirde iç bor 
bir artış olduğu görülmektedir. Bu artış; uzun vadeli borçlanmalara taallûk etmekte olup 154 sayılı Kanunun 
borçların da tahkim ameliyesine tabi tutulması dolayısiyle çıkarılan iç istikraz tahvilleri ve bonolar ile yıl 
nolarının ve buna mukabil aynı süre içinde yapılan normal itfaların muhassalası olarak te-v vvün etmiş bulu 

Borçlarımızın müfredatını gösteren ve bölümün sonuna eklenmiş bulunan tablodan bu hususu açıklamaktad 
Bu tablolarda orta vadeli iç borç olarak yer alan borçlar müteahhitlere verilen bonoların toplamını gösterm 
Bilindiği gibi çeşitli kanunlarla verilmiş bulunan yetkilere istinaden muhtelif daireler tarafından gelecek 

girişilen işler için ya Hazine tarafından doğrudan doğruya veyahut Hazinece kefalet edilm \si suretiyle bon 
mevzuatımıza göre katma bütçeli daireler, giriştikleri bir kısım işler için bizzat bono tanzim etmek ve Hazine 
ğu takdirde bu bonolara kefalet eylemektedir. 

Bu sisteme istisna Devlet Su İşleri ve Tekel (J-enel müdürlüklerine ait bâzı taahhütlerde görülmektedir. B 
kısım taahhütler için müesseseler hesabına Hazine tarafından bono çıkarılmakta ve bonolar mitaakıp yıllarda b 
nulan tahsisatla ödenmektedir. 

Bu bonoların vâdeleri, işin mahiyetine ve ikmâl süresine göre değişmektedir. Bonolara halen % 5 nisbetind 
Uzun vadeli iç borçlarımıza gelince; bunlar bu yıl borç tablolarımızda mahiyetleri ve şartları bakımından ; 
1. iç istikraz tahvilleri, 
2. Tahkim işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan tahviller ve bonolar. 
3. Diğer borçlanmalar. 

başlıkları altında guruplandırılmak suretiyle bir tasnife tâbi tutulmuştur. 
1. iç istikraz tahvilleri ; Bu gurup borçlanmalar iç istikraz tahvili çıkarılmak ve tasarruf erbabına satılmak 

istikrazlardır, tablomuzda yer alan bu nevi istikrazların en eskisi 1941 Demiryolu dördüncü tertip tahvilleri, 
zı tahvilleridir. 

Bu istikrazlar: bir kısmı doğrudan doğruya muayyen yatırımların finansmanına tahsis edilmek, bir kısmı ikinc 
olağanüstü askerî masrafları karşılamak ve bakiyesi ise bütçe açıklarını kapamak üzere akdedilmiştir. 
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Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve İran hudutlarına kadar yapılan demiryolu inşaatını «karşılama 
da 6 tertipte çıkarılan ve halen 4 ilâ 6 ncı tertipleri tedavül etmekte olan 1941 Demiryolları tahvilleri birinci kı 
giderlerini karşılamak üzere 1942-1945 yılları arasında 4 tertipte çıkarılan Millî Müdafaa istikraz tahvilleri ikinc 
sona ermesinden bu yana akdedilen istikrazlara ait tahviller de üçüncü kısma misal 'teşkil eder. 

Bu tahvillerin itfa müddeti 20 yıldır. Tahvillerin kâffesi hâmiline muharrerdir. İstikraz kanunlarının bir k 
miyeli olarak çıkarılması hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu yetkilere dayanılarak tahvillerim bi 
ise faizli ve ikramiyeli olarak çıkarılmıştır. Tasarruf sahipleri ve Bankalar daha ziyade yalnız faizli tahvillere r 
emisyonlarda ikramiyeli tahvillere yer verilmemiştir. Tahvillerin faizleri % 5-7 nisbeti arasında değişmektedir. B 
istikrazı olan Ergani tahvillerinin ihracından 1945 yılı sonuna kadar çeşitli namlar altında 21 tertip halinde y 
ruya veya ikramiye miktarı da hesap ve ilâve edil inek suretiyle % 7, bu tarihten 1952 yılı başlarına kadar çıka 
1960 yılları arasındaki devrede ihraç edilen beş tertip tahvilde % 5 ve nihayet 1960 yılından buyana yapılan 
miştir. 

İlk çıkarılan tahviller, üzerinde yazılı kıymetlerden bir miktar noksanı ile satılmış ise de bilâhare başa baş 
lerdir. Bu tahvillerin halka, yani tasarruf erbabına satılması arzu edilmiştir. Ancak bir sermaye piyasasının henü 
yük mikyasta bankalara intikal eylemiştir. Tahviller ya Hazine tarafından çıkarılmış veya Amortisman ve Kredi 
beraber bilâhara bir kanunla. Hazinece devralınmıştır. 

Bunlar haricinde katma bütçeli dairelerden ancak Devlet Su İşleri tarafından yapılmış bir istikraz mevcuttur 
kanlığına bağlı olmak üzere kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri; kanununun verdiği yetkiye istinaden 1954 m 
olmak üzere 29,6 milyon liralık tahvil çıkarmıştır. Hâsılı, ek ödenek karşılığı olarak, adı geçen daire bütçesine gel 
emisyonunda karşılaşılan güçlükler katma bütçeli dairelerin bu yola müracaatlarını etkilemiş bulunmaktadır. 

Bu borçlar, itfa tabloları gereğince yıl bütçelerine konulan ödeneklerle muntazaman ödenmekte ve itfası tam 
lerden çıkarılmaktadır. 

2. Tahkim işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan tahviller ve bonolar: Bunlar dalgalı borçların tahkimi için ya 
razları da mahiyetleri bakımından ayrı ayrı tertipler halinde incelememiz lâzımdır. 

Bunlardan birinci tertibi 1947 Hazine tahvilleri teşkil eder. Bankalar, Şirketler ve tekaüt sandıklarının 4060 
ayırmaya mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde aldıkları Hazine bonolarının değiştirilmesi için 507 
tinaden 1 . 1 . 1947 tarihinde 228 054 400' liralık tahvil çıkarılmıştır. 

İkinci tertip % 5 faizli 1955 istikrazı tahvilleridir ki. Emekli Sandığına ödenmesi gereken % 5 emekli kesen 
Üçüncü tertip ise, 13 . 12 . 1960 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 154 sayılı kanunla bu kanuna ek olara 

kim edilen ve Hazinece tahvil veya ,bono verilmek suretiyle borçlanılan miktarlara taallûk eder. 
Geçen yıl bütçe tasarısına ait gerekçede de arz ve izah edildiği gibi: Devlet Bütçelerinin daimi surette açık 

rinin sıhhatli bir bünyeye kavuşturulmamış ve gerekli malî imkânlarla teçhiz edilmemiş olmalarına rağmen 
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lere girmeleri hususunda zorlanmış bulunmaları ve tariie ve fiyat ayarsızlıkları sonucunda Merlvez Bankası kayn 
İşçi Sigortaları Kurumu, Amortisman ve Kredi,, ve Emekli Sandığı gibi finansman müesseselerine müracaat edi 
borçlanılan miktarların sürelerinde <Menmiyerek tecdidi suretiyle işleme tabi tutulması, bu 'kaynakların da donm 

Memleket ekonomisinin muhtacolduğu muvazene ve istikrara ulaşılmasını tem inen 4 . 8 . .1358 tarihinde me 
dâhilinde kamu sektörüne ait bu borçların tasfiyesi için, ancak 13 . 12 . 1960 talihinde yürürlüğe giren 154 say 
rasyona, bir ıslah ve konsolidasyon ameliyesine, girişilebilmiştir. Gerçi bu tarihten evvel yukarıda arz edilen 
rın konsolide edilmesini veya tasfiyesini mümkün kdan birtakım malî muameleler de olmuştur. Bunların en 
yılı Haziran ayında Toprak Mahsulleri Of ismin Hazine kefaletini haiz ibonolarmdan 550 milyon liralık kısmının 
mesd ve bu borcun Hazinece takabbül edilerek Merkez Bankası ııezdinde açılan «mahsuba tabi matlubat» hesabı 
tarihte Merkez Bankası senedat cüzdanında Hazine kefaletini haiz bonolardan en büyük kısmın: teşkil eden bu d 
tahsisi •suretiyle tasfiyesini mümkün kılmak ikere alman mezkûr karar sayesinde 1960 yılma kadar mühim b 
Ancak, bu karar ve tedbir sadece bu borca münhasır kalmıştır. Kamu sektörüne dâhil daire ve müesseselerin a 
bütünü ile ele alınarak tanzim ve ıslahı 154 saydı Kanunla mümkün olaıbilmiştir. 

Bu ameliye neticesinde Hazine, T. C. Merkez Bankasına 5 316 822 027, Amortisman ve Kredi Sandığına 9 
674 235 791 ve İşçi Sigortaları Kurumuna da 137 912 110 liralık tahvil senedi vermiştir. 

Amortisman ve Kredi Sandığı ile 1963 yılı içerisinde yapılan revizyon ve kati hesaplaşma neticesinde bu s 
ya inmiş bulunmaktadır. Buna mufkabil yine kamu sektörüne aidolup bu tanzim muamelesini,: dışında. kalmış 
tahkimi için 14 . 6 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren 250 sayılı Kanunla da Ziraat Bankasının Amortisman ve K 
liralık borcu Hazinece takabbül edilmiş ve karşılığında 154 sayılı Kanım esasları dairesinde ta»uim edilen borç.se 
tisman ve Kredi Sandığına verilen tahvil ve borç senetlerinin yekûnu 1 021 532 910 liraya ve yapılan tahk 
7 150 502 838 liraya baliğ olmuştur. 

Diğer taraftan, maruz 250 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığmm 154 sayılı Kanunda yer alan daire 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun bilanço zararlarının, Etibankm ve buna bağlı teşekküllerin zararlariyl 
ve Tarım Satış Kooperatiflerinin Ziraat Bankasına olan borçlarının ve tevzin fonu zararlarının tahkim edilmes 

Bu hususta adı geqen müesseselerle yapılamakta «lan hesaplaşma sonunda tesbit edilecek borç miktarı da, mü 
cetvellerde yer alacaktır. 

Bunlarrn haricinde belediyelerin 'borçlarının da tahkimi hakkında hazırlanan kanun tasarısı halen Türkiye B 
yonlarında incelenmektedir. 

Bu tahkim işleri. dolayı siyle verilen tahvillerin şartlarma, gelince -. Merkez Bankasına olan borç. 100 senede 
yarım) nisbetinde Mze ve diğer müesseselere olan borçlar da 25 senede itfa edilmek üzere % 6 nisbetinde fa 
Bankasına olan borcuna ait taksitlerin tediyatma ikinci Beş Yıllık Plândan sonra başlanılması Yüksek Meclisçe 
tasarısında bu konu için bir ödenek konulmamıştır. 
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Bu büyük tahkim muamelelerine 65 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Hazinece yüklenilen ve karş 
liralık borç ile 11 . 5 . 1959 tarihli Paris Anlaşması gereğince ödenen taksitlerden doğan kur farklarını da 
tir. 

Filhakika kambiyo alış ve satış primlerinin ilgasına ve yeni döviz fiyatlariyle ilgili muamelelerin tasfiyesine 
reğince yapılan işlem sonucunda Hazine 130 milyon liralık bir borcu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına fa 
taahhüt etmiştir. 

Kur farkına gelince, 1962 Bütçe Kanununda Paris Anlaşması gereğince konsolide edilen dış borçların, 1 
faiz ve kur farklarının Amortisman ve Kredi Sandığınca ödenmesi ve bilâhara Hazine ile hesaplaşma yapılması 
]>u hesaplaşma neticesinde sandığın 8 443 792 liralık bir alacağı tahakkuk etmiştir. Bu borç % 6 ] / 4 faize ta 
cektir. 

3. Diğer borçlanmalar : Bunları da iki kısımda mütalâa etmek mümkündür-. 
a) Birincisi mecburi bir istikraz ve tasarruf mahiyetini taşıyan tasarruf bonolarıdır. Yıl içerisinde vâki artış 

da kaydedilen yükseliş olmuştur. Bir yatırım finansman fonu ihdasına ve tasarruf bonosu çıkarılmasına müta 
verilmekte olan bu bonolar, 10 yıl vadeli olup birinci tertibi bilindiği gibi 1961 yılında tedavüle konulmuştur 
ve daha uzunca bir müddet bütçelerimizde itfa karşılığı olarak bir ödenek konulmıyacağma göre bu bonoların 
iktisadi ve ticari muamelât seyrinde vâki inkişaflarla müterafik olarak yıldan yıla yükselen, bir tempoda artış k 

b) İkincisi ise. % 7,5 faizli ve 1935 Türk borcu tahvilleridir. Bilindiği gibi 1 . 5 . 1935 tarihinde imzalana 
dak Anlaşma ile mubayaa edilen Aydın Demiryolları Şirketinin hak ve imtiyazları mukabilinde çıkarılmış olan 
Kredi Sandığı tarafından 1 . 12 . 1946 tarihinde uygulanan erken tediye işlemi sonunda bu sandığın eline geç 
ihraç şekil ve şartlarına göre bir dış borç karakterini taşıyan istikraz da bir iç borç mahiyetini iktisap eylemişti 
borç. taksitleri adı geçen Sandığa Türk lirası olarak tediye edilmektedir. 
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1 — Devlet bütçesi borçları ve Hazine kefaletleri (1 
2 — Konsolidasyona tabi borçları (2) 
3 — Kredili ithalât borçları (3) 
4 — Merkez Bankası Banker borçlan 
5 — Hususi sektör borçları (3) 

a) Hususi sektör kredili ithalât borçlan 
b) Yabancı sermaye ikrazları 

Dövizle ödenecek borçlar toplamı 
T. L. ile ödenecek borçlar (Sürplii ve DLF) (1) 

Genel toplam 

1963 yılında alınan ve alınacak olan Konsorsiyum 
kredilerinin (4) taklibi faiz ve itfa taksitleri 

30 . 6.1963 bor 
Resti İmal 

1) 636 537 669 
282 728 332 
16 580 787 
84 309 000 

54 744 159 
7 197 207 

1 082 097 154 
416 554 652 

1 498 651 806 

110 350 000 

e bakiyesi 
Faiz 

120 460 417 
33 182 475 
2 224 802 

— 

18 281 614 
1 771 306 

175 920 614 
202 379 047 
378 299 661 

1963 
Ödenmiş ve 

îiesülmal 

81 709 326 
35 780 000 
4 066 888 

— 

3 625 188 
589 454 

125 770 856 
1 862 093 

127 632 949 

ödenecek 
Faiz 

18 184 
7 670 
614 

813 
114 

27 397 
6 435 

33 833 

8 

(1) Bu miktarların $ 20 800 000 ı Konsorsiyum kredileri ve % 119 742 172 i sürplü karşılıkları kredilerine ait 
(2) 1963 taksiti hariç diğerleri muvakkattir. 
(3) 31.12 .1962 bakiyesini göstermektedir. 
(4) 20 800 000 dolarlık kısım Devlet bütçesi borçlarında gösterilmiştir. 
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TABLO : II 

Devlet Bütçesi Borçları 

İç Borçlar 

A) Kısa vadeli : 
B) Orta vadeli : 

B 

Mütaahhit bonolar 
» » 
» >; 

C) Uzun vadeli : 

o r e u n A d ı 

ı 
Karayolları 
D. Su işleri 

T - tç istikraz Tahvilleri : 
a) % 7 faizli 1941 Demiryolu istikrazı 

% 5 
% 5 
% 6 
% 7 
% 7 
% 7 
% 6 
% 6 
% 6 
% 6 
% 6 
% 6 
% 4,5 
% 6 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » » 
» » » 
» » » 

Millî Müdafaa istikrazı 
» » » 
» » » 

Kalkınma istikrazı 
» » 
» » 

1948 istikrazı 
» » 
» » 

1949 » Ikramiyeli 
» » 

, 

Toplam 

III 
IV 
V 

VI 

n 
nı 
IV 

I 
I I 

in 
I 

I I 
III 

I 
I 

30 . 9 . 1962 
tarihi itibariyle 

resülmal 
bakiyesi 

T. L. 

3 271 543 
72 206 163 

75 477 706 

1 323 280 
2 179 000 
2 840 000 
3 368 500 
4 266 700 
8 670 100 

11 190 600 
16 842 300 
14 761 500 
16 011 700 
27 866 500 
17 034 500 
10 829 400 
2 265 100 
7 300 500 

30 . 9 . 1963 
tarihi itibariyle 

resülmal 
bakiyesi 

T. L. 

40 127 879 

40 127 879 

1 486 000 
2 179 000 
2 695 400 
2 205 500 
5 973 300 
8 670 100 

13 476 900 
12 147 600 
13 473 900 
23 871 500 
15 005 100 
9 729 400 
1 9S2 600 
6 430 800 

Artış 

— 
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îe borçlar 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

6 
6 
5 
3 
5 
5 
6 

fa i 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tl 

Tl'I 

B o i' e ıı ir A d ı 

faizli 1949 ikramiyesi 
1951 » 
1953 » 
İkramiyeli 1955 İstikrazı (Amor. 
1955 İstikrazı (Amor. 
1956 » 
1960 Hürriyet İstikrazı 

b) % 5 faizli 1954 İstik. Ter. T D. Su İş. 
% 5 » » » » I I » 
% 5 ' » » » » I I I * 

Tahkim işlemleri dolayısiyle çıkarılan tahviller ve l>o 
a) % 6 faizli 1947 Hazine tahvilleri 
b) % 5 faizli 1955 İstikrazı 
e) T. C. Merkez Bankasına borç 

Emekli Sandığına borç 
İşçi Sigortaları Kuramıma 
Amor. vre K. Sanayi 

» » 
d) T. C. Merkez Bankasına borç 

Amor. ve Kredi Sandığına 
Diğer borçlar : 
Tasarruf bonoları 
% 7.5 'faizli 1935 T. Borcu Tahvilleri 

II 

S.) 
s.) 

nolar 

(154 sayılı 
( » » 
( » » 
( » » 
(250 » 
(65 sayılı 

(1962 Büt. 

K.) 
») 
») 
») 
») 
K.) 
K.) 

30 . 9 . 1962 
tarihi itibariyle 

resülmal 
bakiyesi 
T. L. 

54 140 000 
37 180 000 
88 920 000 
22 764 000 
15 890 000 
56 250 000 
237 500 000 

6 30 000 
9 050 000 
7 240 000 

91 288 000 
43 720 000 

5 275 700 000 
655 600 000 
133 500 000 
949 000 000 

130 850 443 

698 974 000 
30 047 020 

8 690 393 143 

Gteneî toplam 8 765 870 849 

30 . 9 . 1963 
tarihi itibariyle 

resülmal 
bakiyesi 
T. 

48 
34 
83 
21 
15 
52 
225 
5 
8 
6 

76 
41 

D 275 
642 

L. 

670 000 
230 000 
320 000 
431 000 
075 (HM) 
500 000 
000 000 
690 000 
540 000 
830 00o 

819 100 
250 000 
700 000 
300 000 

130 800 000 
823 
164 
129 

847 498 
784 166 
648 910 

8 443 702 

1 088 
28 

224 503 
613 062 

9 030 844 13i 

F a 
Artış 

164 784 166 
— 

8 443 792 

389 050 503 
— 

562 278 461 

9 070 972 0İU 562 278 461 
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% 5 F. Ergani 
> 
•* 

% T F. Sivas -
» 
» 
» 
• » 

» 
» 

istikrazı 
» 
» 

Erzurum 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 

% 5 F. 1938 ikramıydı 
% 7 F. 1941 T) 

» 
» 

% 5 F. 1941 D. 
» 
» 

% 5 F. Millî 
» 
» 
» 
•» 

'. Yolu 
» 
> 

A 
B 
C 

îst. T. T 
II 

in 
IV 
V 

'YT 
VII 

tst. T. I 
II 

m 
Yolu îst. T. TV 

» 
> 

Müdafaa 
» 
» 
» 
» 

% 6 F. Kalkınma îst. 
» 
» 

» 
• » 

V 
VI 

tst. T. T 
• I 

II 

nı 
w 

T 
II 

nı 
% 6 F. 1947 Hazine Tahvili 

tc istikraz tah 

Bank 

T L . 

620 220 
946 920 

2 000 000 
81 800 

954 060 
565 400 

650 000 
440 000 

T 806 180 

86 000 
3 346 100 
8 532 300 

12 701 700 
10 602 600 

7 700 
304 200 

26 955 400 
9 038 800 
4 000 000 
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Müesseseler, kurumlar 
Emek. Sand. dernekler 

Yüzde 
T. L. • ıdsbeti 

Tüocariar ve tasarruf 
Br 

Yüzde 
T. L. nisbeti 

Banknnot karşılığı 
Yüzde 

T. L. nisbeti 

Yüzde 
nisbeti 

% 

400 000 
931 200 
754 380 
874 400 

3 545 940 
2 990 340 

3 869 500 
8 054 620 

169 100 
62 700 
80 700 
15 840 

426 440 
288 500 

2 274 900 
2 597 000 
1 242 800 
3 079 300 
5 154 500 

8.89 
20.69 
16.76 
19.43 
78.80 
54.37 

77.39 
80.55 

1.69 
0.63 
0.80 
0.19 
1.52 
1.16 
6.50 
7.42 
2.49 
7.70 

12.89 

911 

1 135 

1 944 

7 193 
9 105 
7 514 
5 593 

260 

860 

260 

820 
100 
000 
100 

3 292 400 
13 553 
12 448 
26 107 
23 324 
14 311 

380 
000 
300 
900 
300 

22 752 700 
15 085 400 

20.25 

25.24 

35.35 

47.96 
91.05 
75.14 
55.94 
27.43 
48.41 
49.79 
74.52 
66.66 
28.62 
56.88 
37.71 

2 537 020 
2 621 880 
1 745 620 
2 407 940 

480 500 
1 505 380 

2 093 800 

3 156 400 
2 413 000 

15 170 300 

56.38 
58.27 
38.79 
53.51 

9.60 
15.05 

20.93 

9.— 
6.89 

37.93 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Toplam 

4 000 000 
4 000 000 
3 898 000 
2 000 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
4 500 000 
5 500 000 
8 279 740 
5 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
10 000 000 
12 000 000 
28 000 000 
25 000 000 
35 000 000 
35 000 000 
50 000 000 
40 000 000 
40 000 000 
228 054 400 

Son itfa 
tarihi 

16/ 4/1953 
16/ 4/1953 
16/ 4/1953 
10/ 1/1955 
5/12/1955 
5/12/1956 
5/12/1957 
5/12/1958 
5/12/1959 
5/12/1960 
1/ 5/1958 
15/11/1961 
15/ 3/1962 
15/ 7/1963 
31/ 1/1965 
31/11/1965 
23/12/1966 
30/ 9/1962 
30/ 9/1962 
31/ 3/1964 
31/ 1/1965 
31/11/1965 
23/12/1966 
14/ 6/1967 
13/12/1967 
1/10/1967 
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^ 6 F.1948 istikrazı T. I 
. » . » , . I I 

» » III 
# 6. F. 1949 İstikrazı T. I 
% 4 F. 1949 İst. I 
% 6. F. 1949 istikrazı I I 
% 5 F. 1951 İstifcrazı 
% 5 F. 1953 » 
% 5 F. 1955 yılı İç. İst. Tak 
% 5 F. 1955 Amort. Kredi Sandığı 

» » » » . II) 
% 3 F . » » » I I ) 
% 5 F . 1956 İstikrahı T. 
% 5 F . 1957 Amort. Kredi San. 
% 5 F . 1958 » » » 
% 5 F . 1959 » » » T. I) 
% 5 F. 1959 » » » T. II) 
% 3 F. 1959 » » » T. II) 
% 5 F . 1960 Amort. Kredi Sandığı 
% 6 F . 1963 Amort. Kredi Sandığı 
% 6 F. Hürriyet İstikrazı 

Bank 

T. L. 

6 576 700 
5 821 800 

3 845 200 
12 000 

1 383 700 
28 942 400 

28 555 500 

16 599 400 
73 000 000 
23 777 000 
40 000 000 
27 803 000 

33 053 700 
64 314 300 

19 870 400 
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Dış Borçlar 

TABLO : IV 

Devlet Bütçesi Borçları 

Boretuı adı 

A) Kısa vadeli : 
B) Orta vadeli : 

I - Milletlerarası teşekküllerden ahman krediler 
F)MA kredisi 50 milyon $ Tik 
EMA » 50 » » 
OBOD » 45 » » 

Tl - "Diğer krediler (MütaaMıit bonodan) : 
Tnternationaî. Ha rvester D. STL ÎŞ. 

» » - E^rayo-lları 
Paz Oil Bonoları » 
Galion - Iron Works » 
Baldvin - Tim a - Hamiltan > 

Toplam. 

C) Uızun vadeli : 
T - Raşalar : 

Anadolu Demiryolu Şirketi 
Haydarpaşa Limanı » 

Tl - Askerî kredi : 
4 Muharip kredisi 

TU - Amerikan kredileri : 

(*) 

30.9.1962 tarihi 30.9.1963 tarihi 
itibariyle itibariyle 

resülmal Bak. resiümal Bak. 

I 
n 

' 452 250 000 

407 025 000 

3 298 974 
4 834 751 
1 568 765 
14 934 579 
1 411 047 

452 250 000 
407 025 000 

585 528 

8 241 243 
57 752 

885 323 116 

196 895 156 
14 267 203 

83 575 800 

868 159 523 

192 843 043 
13 980 204 

83 575 800 

(*) (B) kontenjanı T.L. üe ödenmekte (€) kontenjam blokedir. 

F a 

Artış 

452 250 00 

452 250 00 
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a) 

(*•) 
C**\ 
(**) 
/**\ 
(**) 
/•**\ 
(**) 
(**) 
(**) 

e) 

9 

% 
% 
% 
b) 

E 

Borcun adı 

r 2,!5 faizli MarshaU kredili 
» 
» 
4 
4 
4 

153 
157 
105 
14 
77 

316 
xıport 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

428 400 
947 000 
826 500 
104 750 
063 400 
665 450 
- Tmport 

» 

» 
» 
> 
» 
» 
T.T. 
» 
» 
» 
» 
• » 

> 
» 
» 
• » 

» 
t. Sürplü 

» 
» 
» 
» 
» 

08 
36 

Milyon 
» 

11,2 » 
20 
25 
25 

» 
» 
» 

karşılıkla 
» 
» 
» 
» 
» 

Bank kredisi Orman 
» » 

ı $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

Tl 1 

Gn 
Tekel GH. 

kredisi 
» 
» 
» 
» 
» 

. Md. 
Md. 

30.9.1962 tarihi 
itiibariyle 

resülmal Bak. 

343 710 000 
323 871 475 
101 304 000 
178 530 9,66 
224 428 662 
221 539 077 
147 sm 201 
85 549 152 
98 248 259 
13 746 ı649 
77 063 400 
52 327 339 

1 736 640 
ATI)-(DLF) kredisi Muş - Tatvan kattı 

TV - Avrupa memleketlerinden temin edilen krediler : 
147 Milyon Doyçmarkhk Alman kredisi 
200 » » » » 

V - Mülletlerara-sı teşekküllerden temin edilen krediler 
a) Kota kredisi 

Alacaklı Başlangıç kredisi 
b) Avrupa Konseyi, Mültecileri yerleştirme 

» » Mesleki Yetiştirme Merkezi 
c) OFJCD kredisi (73 milyon $) 
d) IBRD kredileri : 

l imanlar -kredisi 
Seyhan Barajı 

332 403 750 
452 250 000 

148 540 468 
211 646 316 

2 973 779 
8 554 888 

669 424 628 

112 681 253 
186 424 486 

(**) Taksit karşılıkları T.L. ile ödenmektedir. 

30 9 1963 tarihi 
itiibariyle 

resülmal Bak. 

343 710 000 
323 871 475 
101 304 000 
177 724 863 
223 788 051 
217 973 547 
147 865 201 
87 20 906 
99 474 125 
13 746 649 
77 063 400 

290 931 719 
633 150 

1 7İ36 640 
25 640 847 

332 403 750 
452 250 000 

102 835 707 
196 733 282 

2 860 300 
12 751 625 

669 424 628 

F 

Artış 

1 571 
1 223 

7 
8 

238 204 3 
633 1 

25 640 8 

4 196 7 

t06 432 615 
177 670 «35 
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F a 

Borcun adı 

e) Tl)A. kmlitari : 
Sınai Kalkınma B. 
Ou'kmıova 

f) Kmsor.siynnı kredileri 
VI - Diğer müteferrik, krediler : 

Mersin limanı inşaatı 
ICesikköprii barajı inşaatı 
Fiyat kredisi 

» » 

30.9.1962 tarihi 30.9.1963 tarihi 
itibariyle itibariyle 

resiilmal Bak. resüimal Bak. Artış 

Tertip I 

Dev. Sn. İş. 
» 

Karayolları 

G-enel toplanı 

59 615 649 
37 084 500 
7 849 767 
35 178 592 

4 429 289'050 

5 314 612 166 

620 333 
3 385 824 

52 625 547 
33 466 500 
6 105 375 
26 456 625 

4 '598 604 564 

5 466 764 087 

620 333 
3 385 824 

275 476 889 

727 726 889 
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İc borçlar 

B o r c u n a d ı 

A Kısa vadeli : 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Et ve Balfk Kurumu (iSürplü) 
Toprak Ma'hsuTleri Ofisi ÇSürplü) 

Toplam 

B 
O 

Orta vadeli : 
Uzun vadeli : 
% 5 Faizli 1948 İstikrazı Emlâk K. B. 

» 
» 
» 
» 
» 

% 6 
» 

>̂  
>̂  
»J 
>y 
»» 
»ı 
»! 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1901 
1963 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gene 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplanı 

i toplam 

TABLO : V 

Hazine kefaletleri 

(İktisadi Devlet Teşekkül -ve Teşebbüsleri) 

30 . 9 . 1962 ta- 30 . 9 . 1963 ta
rihi itibariyle re- rihi itibariyle re-
siilmal bakiyesi sülmal bakiyesi 

T L . T.L. 

250 000 000 
126 578 597 

376 578 597 

18 866 500 
39 270 000 
42 355 000 
43 790 000 
67 740 000 
69 690 000 
65 000 000 

346 711 500 

250 000 000 
115 782 802 
233 952 274 

597 /*> 076 

17 681 000 
37 610 000 
40 850 000 
42 o55 000 
65 690 000 
67 740 000 
ö3 720 000 
100 000 000 

723 290 097 

435 646 000 

1 083 381 076 

V a r 
Artı* 

231 952 274 

231 952 274 

LOO-OOO (XX) 

100 000 000 

331 952 274 
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Dış borçlar 

B o r c u n a d ı 

A 
B 

O 

Kısa vadeli : 
Orta vadeli : 
Dvck'erheff und Widmann DDY 

Uzun vadeli : 
T — Amerikan kredileri 

a) Maritim Komisyon Denizcilik B. 
Transatlanıtic Fin Co. » 
FairchM Kredisi T. Havayolları 

b) Export împort Bank Kredi. De
nizcilik B. 
Expört împort Bank Kredi. (Ar
mutçuk) Etlbank 
Export împort Bank Kredi. 
Etibank 
Export împort Bank Kredi. 
(o 541) T. Kömür 

TABLO : VI 
Hazine kefaletleri 

(İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüsleri) 
30 . 9 . 1962 ta- 30 . 9 . 1963 ta-
ı$hi itibariyle re- ribi itibariyle ne-
süimal bakiyesi sülmal bakiyesi 

T.L. T.L. 

1 318 442 

1 318 442 

8 066 602 
128 574 675 

15 599 459 

5 427 000 

1 288 922 

15 638 704 

53 166 492 

439 474 

439 474 

4 810 312 
103 384 350 

8 666 367 

3 165 750 

11 252 025 

43 943 980 

Export împort Bank Kredi 
T. Demir - Çelik 

AID (DLF) Kredileri 
AH) (DLF) » 
AID (DLF) » 

.*•] Etibank 
[**] T. Kömür 
[**]: M. T. A. 

i 561 548 
351 756 

19 906 542 
1 295 766 

23 293 923 
11 285 244 
54 719 157 

/**/ Taksit karşılıkları T.L. ile ödenmektedir. 

F a r k 
Artış 

15 732 375 
10 933 488 
34 812 615 



f 

30 . 9 . 1962 ta
rihî İtibariyle re-
sûlmal bakiyesi 

B o r c u n a d ı T.L. 

II — Milletlerarası Teşekkül. temin. edi-
krediler 
a) WBD ''kredileri 

Silolar kredisi Top. Ofis. 
18 milyon $ İrk T. Sınai K. B 

I I I — Diğer krediler 
Faircihld kredili Denizcilik B 
Pokkar kredisi T. Havayolları 
Fiat kredisi DDY 
S. A. de Consruetion f ALSTHOM) 
DDY 

17 791 515 
81 667 305 

52 424 820 
19 029 490 
22 441 830 

41 904 608 

492 157 034 
Genel toplam 493 475 476 

107 — 

30 . 9 . 1963 ta
rihi itibariyle ne-
süknal »bakiyesi F a r k 

T.L. Artış 

15 331 276 
64 391 356 

42- 167 790 
13 432 581 
17 454 761 

32 rm 473 

449 891 293 61 478 478 
450 330 7*67 61 478 478 
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T 

Türkiye'n 

B o r c u n a d ı 

1 — Konsolidasyona tabi borçlar 

a) Paris anlaşması (1) 
b) Diğer konsolide borçlar 

2 — Devlet borçlan : 

a) Beynelmilel teşekküllere olan borçlar 

IBRL Limanlar kredisi 
IBRD Silolar kredisi 
IBRD Seyhan Barajı 
IBRD Sınai Kalkınma Bankası 
EPU Alacaklı başlangıç kredisi 
EPU Kota kredisi 
EMA Kredisi (2) 
EMA Kredisi (1) 
EMA Kredisi 
Avrupa îs. Fonu, Mülte. yerleştirme. 
Avrupa Is. Fonu, Meslekî Yetiş. Mer. 1. 
Avrupa » » » II. 
Avrupa » » » III . 
IMF kredisi 
IDA 
IDA 
IDA 

b) Hükümetlerarası borçlar 

Kredi limiti 

16 300 
3 900 

22 844 
18 000 
25 000 
35 371 
50 000 
50 000 
45 000 

372 
500 
500 
500 

110 000 
1 700 
5 000 

20 000 

000 
000 
000 
000 
000 
290 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
ooo (2: 
000 
000 
000 

Eximbank kredisi (Denizcilik Bankası) 4 750 000 
Eximbank kredisi (Etibank I) 1 643 000 
Eximbank kredisi (Etibank II) 1 731 200 
Eximbank kredisi (T. K. 1. I) 1 000 000 
Eximbank kredisi (T. K. I. II) 5 500 000 
Eximbank kredisi (Orman Genel Md.) 4 000 000 
Eximbank kredisi (T. Demir Çelik) 15 000 000 " 
Marshall kredisi 38 000 000 
Marshall kredisi 55 806 686 
Marshall kredisi 11 200 000 
Maritime Komisyonu 6 088 270 
O.E.C.D. Kredisi 72 787 208 
4 Muhrip kredisi 9 240 000 
Alman kredisi 36 750 000 
Alman kredisi 50 000 000 
ingiliz kredisi (3) 10 800 000 
italyan kredisi (3) ' 10 000 000 
AID kredileri (Devlet Demiryolları) 10 000 000 
AID kredisi (Etibank) 31 300 000 

Krediyi veren memleket 
veya müessese 

Paris Anlaşması 
Anlaşmasız memleketler 

[BRD 
IBRD 
IBRD 
IBRD 
EPU 
EPU 
EMA 
EMA 
EMA 
Avrupa İskân Fonu 
Avrupa iskân Fonu 
Avrupa iskân Fonu 
Avrupa iskân Fonu 
IMF 
IDA 
IDA 
IDA 

Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
Amerika 
O. E. C. 
ingiltere 
Almanya 
Almanya 
İngiltere 
İtalya, 
Amerika 
Amerika 

Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletler 
Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletler 
Birleşik Devletler 
Birleşik Devletler 
Birleşik Devletler 
Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletleri 
D. Memleketleri 

30 . 6 .1963 borç bakiyesi 
Resülmal Faiz 

Birleşik Devletleri 
Birleşik Devletleri 

282 728 332 

28'2 338 332 
390 000 

636 537 669 

251 513 322 

11 767 000 
I 695 000 

19 643 000 
8 084 000 

21 750 500 
12 632 604 
50 000 000 

45 000 000 
316 209 
458 390 
473 129 
493 490 

52 500 000 
1 700 000 
5 000 000 
20 000 000 
342 164 184 

475 000 

1 298 400 
750 000 

4 225 000 
4 000 000 
15 600 000 
38 000 000 
35 000 686 
II 200 000 

531 890 
72 787 208 
9 240 000 
36 750 000 
50 000 000 
10 800 000 
10 000 000 
10 000 000 
31 301 000 

33 182 475 

33 182 475 

120 460 417 

28 417 314 

4 654 563 
203 341 

7 473 962 
962 599 

4 107 624 
641 906 

4 418 151 

3 272 260 
180 180 
306 933 
337 213 
384 380 

1 474 202 
n.a 
n.a 
n.a 

74 623 249 

46 523 

130 804 
75 468 
694 617 
878 060 

6 126 870 
13 510 500 
14 138 454 
5 334 893 

18 078 
9 342 232 
4 158 000 
7 043 750 
13 125 000 

n.a 
n.a 
n.a 
n.a 

30. 6 .1963 
itibariyle 
krediden 

kullanılmıyan 

108 327 020 

29 392 273 

3 000 000 
1 397 093 
4 995 180 
20 000 000 
78 934 747 

55 194 
2 938 
16 000 

3 930 000 
12 030 615 

10 800 000 
10 000 000 
10 000 000 
31 300 000 

Resülmal 

35 780 0 

35 000 0 
780 0 

81 709 3 

63 193 7 

708 0 
277 0 
992 0 
910 0 
698 2 
053 0 

— 35 000 0 

12 9 
15 2 
14 2 
13 0 

17 500 0 

7 693 1 

250 0 
52 8 
432 8 
250 0 

1 375 

281 
5 051 
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] - Âmme sektörü borçları : 
Çimento sanayii : 
Compattignia Generale di Eleetricita 
Of ficine IBossi 
Soeiota Ceremdea 
Span'pa, E. M.aignsmo 
Azot Endüstrisi : 
İtaîlyajı kredisi 
Italyaaı kredisi 
Etibanik : 
G.L.E. Grııpp Industricelektro 
»S.A.E. Socie'ta Anonim a Eleetrificatione 
•AnsaMn, (San Giorgio 
S.A.E. Societa Anonima ElectrificatMme 
C.I.E. Grupp Industrie Elettro 
D.D.Y. : 
Kermes 
Alpına 
Eurefimaı 

» 
İstanbul Belediyesi : 
Ansoldo Sam Giorgio 
Kaıraıbük Demir - Çelik : 
Dr. C. Ottond Comp. CM.B.H. 
O.M. ıSocieta Perrazioni 

31.12 .1962 
Resülmal 

15 626 
115 015 

9 064 
54 547 

54 434 
107 370 

921 532 
•788 756 

1 009 540 
304 384 

1 270 813 

83 355 
400 000 
838 462 
43 302 

2 805 580 

4 646 474 
178 647 
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TABLO 

Kredili: 

bakiyesi: $ 
' Faiz 

2 060 
15 036 

1 762 
6 783 

4 490 
10 808 

167 906 
126 441 
147 364 
52 096 

148 059 

— 
115 106 

IX 

ithalât borrçları 

($) 

PTT : 
Laocia 
O. M. 
Sümerbaaık : 
İtalyan kredisi 
NİŞSİN) Compaııy 
Nissho Oompany 
II - Ankasi-a Elektrik 
Ansaldo Kan G-iorigio 
Friedriek - Ke;cha 
Didier Werke 
A.E.G. 
Didier W erk e 

özel sektör borçlan j 

- Havajgazı : 

:*] 
Özel sektörün kredili ithalâtı 
Yabaoıeı sermaye şirketleri ikrazları 

— ... 
Genel topl 

427 036 

464 647 — 
17 97,6 [*] Ereğli Demir-Celik Sanayiinin $ 3 
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II — Dış borçlar : 

Yukarda arz edilen icmal tablosuna göre Devlet bütçesin'ö ait dı§ borçların resülmai bakiyesi 5 milyar 46 
lirası orta vadeli ve 4 milyar 599 milyon liralık kısmı ise uzun vadelidir. Geçen yıl ile mukayese edildiği takdirde 152 
rülmektedir. Bu artış, iç borçlarımızda olduğu gibi daha ziyade uzun vadeli (borçlanmalara taalluk etmektedir. M 
den anlaşılacağı üzere bu fark milletlerarası bâzı teşekküller tarafından açılmış bulunan 'kredilerin istimali ile A 
olunan zirai mahsul fazlalarının karşılığında biriken Türk liralarından bir kısmının ikraz muamelesine mevzu t 
rakılmasından ve buna mukabil aynı süre içinde vâdesi gelen taksitlerin tediyesinden hâsıl olmuş bulunmaktadır 

Cetvelimizde yer alan borçlar; İkinci Dünya Savaşından sonra tekevvün etmiş borçlanmalardır. Bun 
tırımlarını finanse etmek veya tediye muvazenesi açıklarını kapamak üzere akdedilmiş bulunmaktadırlar 

Bu istikrazlara eskilik ve askerî masraflar bakımından iki istisna vardır. Eskilik bakımından tek istisna 
ve Haydarpaşa Limanı tesisat ve imtiyazının satınalmması mukabilinde borçlanılan bedeldir. Adı geçen şirketl 
tasdik edilen sözleşmelerle Hükümet şirketlerin tedavülde bulunan tahvilât ve hisse senetlerini ehven be 
linde ödemeyi kabul eylemiştir. Bu suretle Hazinece taahhüdolunan taksitler 2002 senesine kadar devam edec 
bir kısmı muhtelif yollarla Türk hâmillerinin eline geçmiş bulunduğundan isviçre Frangı üzerinden hesabedil 
Türk lirası olarak Türkiye'de ödenmektedi. 

Askeri maksatlarla yapılan borçlanma ise, İngiltere-den alman 4 muhribin satmalma ve tamir bedellerinle 
rına g'6x-e borcun ödenmesine 1968 yılında başlanacak ve 5 yılda tamamen itfa edilecektir. İtfanın daha uzu 
geeçn Hükümetle gerekli temaslara geçilmiş bulunulmaktadır. 

Diğer istikraz ve kredilerin büyük kısmını başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dost devetlerden 
aldığımız kredi ve yardımlar teşkil etmektedir. Bunlara yıl içerisinde Konsorsiyoma dâhil memleketlerden 
ilâve etmek gerekecektir. 

Yukarda arz edilen raşa ve askerî krediler haricinde kalan diğer dış borçları teinin edildikleri kaynaklar 
etmek mümkündür. 

1. — Amerikan yardımları : 

Bilindiği gibi cetvellerimizde Marshall kredileri namı ile gösterifen krediler İkinci Dünya Savaşından kıs 
zamanımıza kadar muhtelif ad ve şekiller tahtında devam ettirilen iktisadi yardımların bir kısmını teşkil e 
krediler dolayısiyta Amerikan iktisadi yardımlarının mahiyetlerine ve şekillerine de temas etmek yerinde olac 
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a) Dolar olarak yapılan kredi ve hibe yardımları : 
Marshall plânı adı ile başlıyan VÖ bilâh&ra IOA. AID yardımları gibi çeşitli adlar altında devam ettirilen p 

yapılmış olan yardımların dökümü aşağıdadır. 

(Milyon dolar olarak) 

Amerikan 
malî yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Hibe 

13.1 
49 
57.4 
56.4 
75.8 
66.6 
82 
30.5 
70 

100 
83 
90 
58 
55 

İkraz 

24 
49.8 

11,2 

20 
25 
25 

35 

Şartlı 
yardım 

9.8 
7.5 

Teknik 
yardım 

1.6 
0.8 
1.0 
2.1 
2.9 
4.1 
2.2 
3.4 
4.5 
4.5 
4.4 
4.4 
4.3 
3.9 

Toplam 

33.8 
72.0 
49.8 
69.6 
58.5 
78.7 
90.7 

109.2 
58.9 
74.5 

!04.5 
87.4 
94.4 
62.9 
93.9 

Toplam 886.8 1.90.0 17.3 44.7 1 188.8 

Hu celsede gösterilen yardımlardan yalnız ikraz şeklinde verilen 190,8 milyon dolardan, 35 milyon dolarlık son 
nüz tekemmül etmemiş bulunduğundan, 155 milyon dolarlık kısmı borç cetvellerimizde yer almış bulunmaktadır. 

Amerikan Hükümeti ve Parlamentosunca son zamanlarda ittihaz olunan prensip kararlan ve tesbit olunan poli 
büyük kısmının kredi şeklinde yapılması hususunun şart koşulması neticesi olarak 1963 - 1964 Amerikan malî yılı 
pılacak yardımın 35 milyon dolarlık kısmının kredi olarak verilmesi takarrür eylemiştir. 

Müfredatlı borç cetvellerinde Marshall kredileri başlığı altında gösterilen bu borçlardan bir kısmı dövizle, bir k 
mektedir. Bu borçların vâdeleri uzun, faizleri ise tediye parasına göre % 2,5 ile % 4 nisbeti arasında değişmekted 
muntazam ödenmekte ise de, 4 Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe konulan İstikraz Programının tatbikini mümkün k 
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milyon dolarlık kredilerin 1958 yılında 1965 yılı nihayetine kadar vâdesi hulul edecek taksitlerinin tecili kab 
yıl içerisinde her hangi bir ödeme yapılmamıştır. 

Hibe tarzında yapılan yardımlar; Birleşik Amerika Hükümeti tarafından'sağlanan dolar yardımları karşılığın 
yatırılması suretiyle istimal edilmesidir. Bilindiği gibi hibe yardımları 1954 den bu yana ithalât finansmanınd 
leketimize verilen hibe yardımının 41 milyon dolarlık kısmı Türkiye'nin 1963 Programının dış finansmanının 
maktadır. 

b) Aynî yardımlar : 

aa) Zirai maddeler ticaretinin geliştirilmesi ve Yardımlaşma Kanununa göre zirai mahsul fazlalarından Tü 
hali için anlaşmaya bağlanan maddelerin tutarları dolar olarak ve yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Amerikan 
malî yılı 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Milyon 
dolar 

26,6 
15,1 
68,8 
52,0 
34,7 
35,0 
26,0 

126,9 
48,0 48,0 (163,2 milyon dolarlık 3 yıllık Anlaşmanın bu yıla tekabül eden takribi miktarı.) 

Topla m 433,1 

bb— Birleşik Amerika Hükümetinin muhtelif daire ve müesseseleri elinde bulunan ve ihtiyaçtan fazla 
kullanılmamış malzeme ve teçhizattan bedelsiz olarak alınanların tutarı 25 milyon dolar civarındadır. Bu m 
ları kullanacak daire ve müesseselerimizce ödenmektedir. 

cc—• Yukarıdaki hibe yardımları ile temas edilen yardımlaşma Kanunu çerçevesi içinde ve Türk parası 
be şeklinde temin edilen çeşitli zirai maddelerin tutarı ise (28,7) milyon dolardır 

Yukarıda aa ve bb fıkralarında yazılı yardımların Türk lirası karşılıklarına gelince : 
Hibe şeklinde yapılan iktisadi yardımların Türk lirası karşılıklarının % 90 ını teşkil eden mebaliğ ikti 

retlerini desteklemek üzere, hususi ve resmî sektör proje ve programlarına tahsis edilmektedir. Umumi 
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lan paralar iki yıldan beri doğrudan doğruya bütçelerimizin özel gelirleri meyanmda yer almaktadır. Bu yardım 
mış olan paraların toplamı 4 milyar 600 milyon liradır. 

s Zirai madde fazlalarının satmalması dolayısiyle tahassül eden Türk lirası karşılıklarının takriben % 60 ı Devle 
şekkülleri ve hususi sektörün finansman ihtiyaemaa kullanılmak üzere Hükümetimize ikraz olun/faktadır. Bakiye 
Hükümetinin Türkiye'deki masraflarının karşılanmasında kullanılmakta diğer yarısı da Amerikan hususi firmaların 
rının kredi ihtiyaçlarına ikraz şeklinde tahsis olunmak üzere «Cooley Fund» u namı ile tefrik edilmektedir. 

Bugüne kadar zirai surplu ithalâtı karşılıklarından bu suretle ikraz muamelesine konu teşkil etmesi takarrü 
liradır. 

Zirai madde karşılıklarından ceman 825 035 500 liralık kısmı borç cetvellerimizde surplus kredileri başlığı a 
dilerin faizleri % 4 ve itfa müddetleri 30 senenin üstündedir. 4 senelik ödemesiz devreleri ihtiva etmeleri dolayıs 
yapılmamıştır. Buna mukabil 1963 yılı içerisinde muhtelif devrelere ait ithalât karşılıkları hesaplarında toplanan 
milyon liralık bir meblâğ libere edilmiştir. 

c) Amerikan müesseseleri tarafından verilen krediler : 
Resmî Amerikan müesseseleri tarafından verilen kredileri iki kısımda mütalâa etmek mümkündür. 
aa— Export-Import Bank tarafından verilen krediler : 
1958 yazında yürürlüğe konulan istikraz programı münasebetiyle bâzı yatırım projelerimizin finansmanında ku 

kanın yaptığı tahsislerin ve Anlaşmaya bağlanan kredilerin dökümü aşağıdadır. 
Milyon Dolar 

Zonguldak kömür madenleri için 
Ergani Bakır madenleri için 
Orman Genel Müdürlüğü için 
Garp linyitleri için 
Karabük Demir ve Çelik fabrikaları için 

27,2 

lSu kredilerin faizi % 5.75 nisbetinde olup itfa süresi de 5 ilâ 12 yıl arasında değişmektedir. 
Borç cetvelinde Tekel Genel Müdürlüğünce istimal edildiği tebarüz ettirilen bakiye, Export Tmpor Bank taraf 

den bu idarece mubayaa edilen in akmalar dolayısiyle verilen bonolara taalûk etmektedir. 
bb— DLF ve ATD tarafından verilen krediler : 
İktisadi gelişmeye yardim için uzun süreli kalkınma kredileri vermek üzere, önce kalkınma İkraz Fonu «DL 

1961 den itibaren de Milletlerarası Kalkınma Ajansı «AID» adı ile faaliyetine devam eden Amerika Birleşik D 
lü tarafından da memleketimize şimdiye kadar ceman 215,1 milyon liralık kredi açılmış bulunmaktadır. 
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Bu kredilerin miktar ve mevzuları aşağıda gösterilmiştir : 

Milyon Dolar Müesseseler 

10 
14,5 
0,9 
7 -
6 -
2,8 

129.6 

10,— 
31,3 

o 
O , • 

Sınai Kalkınma Bankası 
Zonguldak kümür madenlerine 
M.T.A. ya 
Etibanka 
Muş - Tatvan hattı inşasına 
Koruma Zirai Mücade ilâçlarına 
Ereğli Demir ve Çelik fabrikala-
rıııea 
Devlet Demir Yollarma 
Kuzey Batı Anadolu Elektrifikas
yonuna 
Fizibilite etütlerine 

215.1 

Bu kredilerin faizleri % 0,75 ile % 5,75 arasında, itfa müddetleri de 5—40 yıl arasında değişmektedir. 
2. — Avrupa memleketlerinden temin edilen krediler : 
ikinci Dünya Savaşının sona ermesinden bu yana ingiltere'den alman 4 muhribin mubayaa ve tamir be 

letlerinden sadece dost ve müttefik Federal Almanya Hükümeti iki tertipte 347 milyon Doyçe marklık kre 
birincisi döviz ihtiyatlarını karşılamak üzere 19 . 4 . 1960 tarihli Sözleşme ile verilmiş olan % 53/4 faizli 
D. Marklık kredidir, ikincisi ise iktisadi Devlet Teşebbüslerinin tamamlanmamış yatıramlarmın finansmanında 
lihli Sözleşme ile açılmış bulunan % 3 faizli 15 yıl süreli 200 milyon D. Marklık kredidir. Her iki kredin 
larda başlanacağından kredi bakiyelerinde yıl içerisinde her hangi bir değişiklik olmamıştır. 

3. — Milletlerarası müessese ve kurumlardan temin edilen krediler : 
Bundan evvelki kısımda arz edilen krediler hariç tutulursa Avrupa devletleri Türkiye'ye doğrudan doğru 

teşekküller aracılığı ile yardım etmeyi veyahut da ticari mübadelelerle ilgili (bâzı kolaylıklar göstermeyi t 
Birinci kısma alacaklı başlangıç kredisi ile kota kredisini ve bunları takiben verilen diğer kredileri m 
Filhakika, Avrupalflar arasındaki ödemeleri çok taraflı hale getirmek üzere 1950 yılında kurulan «Avrupa 

diye muvazenesi açıklarını karşılamak üzere 25 milyon dolarlık alacaklı başlangıç kredisi ile 30 milyon dolarlık 
Bu kredileri, 1958 Ağustosunda yürürlüğe konulan istikrar programının tatbikini temin etmek üzere Avr 

memleketlerle diğer bâzı teşekküllerden sağlanan kredilerle, mütedahil ticari borçların tahkimi için yapılan Anl 



— 115 — 

Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil memleketlerden Aralık 1958 tarihli Sözleşmelerle alman kredinin tutarı 72,8 m 
% 5,75 olup ilk taksit tediyatı 31 . 12 . İ963 tarihinde başlamak üzere bu tarihten itibaren 5,5 yılda itfa edilecektir. 

Diğer taraftan, Avrupa Tediye Birliği de arz ettiğimiz kota kredisine 25 milyon dolarlık (Kota ralonju) bir ilâve 
Bir taraftan bu kredi ve imkâıdar sağlanırken, diğer taraftan da İkinci Dünya Savaşından sonra alâkadar devlet 

lardan istifade suretiyle hususi müesseseleree Türkiye'nin tediye imkânları fevkinde yapılan teslimattan doğan borçla 
lara girişilmiş ve müzakereler sonunda. 11 . 5 . 1959 tarihinde Paris'de bir Anlaşma aktedilmiştir. 

«Türkiye'de mukim şahısların ticari borçları» na m üt aa İlik olarak imzalanan bu Tahkim Anlaşması gereğince v 
sonuna kadar ödenmiş olan miktar ile bundan sonra ödenmesi iktiza eden borç. faizleri ile birlikte aşağıda gösterilmiş 

1959 -.1002 1962 yılı 
devresinde sonundaki 

Memleketler ödenen $ bakiye $ 

Almanya 20 s38 050 78 557 027.4-2 
Avusturya 1 529 500 (i 594 079.22 
A. B. D. 0 955 744 41 847 531.57 
Belçika 3 418 500 8 220 112,28 
Fransa 9 753 510 52 767 322,35 
Hol And a 3 237 750 9 490 883,45 
ingiltere 20 854 252 75 709 299,70 
İsveç 1 441 131 3 667 804,47 
İsviçre 846 216 2 394 066 — 
İtalya 5 920 750 19 708 432,44 
Portekiz 413 147 
Danimarka 135 651 
Lüksemburg 433 584 
Norveç 40 477 

Toplam 75 818 274 298 957 758,90 

Faiz 25 143 025 34 123 711 — 
Genel toplam 100 961 299 333 081 469,90 
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Bilindiği gibi bu tediyelerin sadece kur farkları ve faiz karşılıkları bütçeye konulan ödeneklerle karşılanmakt 
dan yatırılmış ve yatırılacak mebaliğ ile ödenmektedir. 

1959 senesi Avrupa Tediye Birliğinin tasfiyesi dolayısiyle bu Birliğin verdiği kota ve ralonjundan 35 371 29 
ve bu borcun 7 senede 'ödenmesi takarrür eylemiştir. Mezkûr kota ile birlikte verilen alacaklı başlangıç kredi 
başlamak üzere 13 senede tasfiyesi öngörülmüştür. Her iki kredinin taksit tediyatına devam olunmaktadır. 

Avrupa Tediye Birliği yerine kaim olmak üzere kurulmuş bulunan Avrupa Para Anlaşması (EMA) 15 . 2 
kredi açmıştır. 31 . 12 . 1960 tarihinde bu kredinin limiti 50 milyon dolara yükseltilmiştir. Yıl içerisinde tama 
mezkûr Birlikten yemden aynı miktarda kısa vadeli bir kredi temin edilmiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa İktisadi İş Birliği (OECD) de döviz ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere 1961 yılı Nisan a 
bir kredi vermiştir. Orta vadeli borçlanmalar kısmında yer alan bu kredinin faizi % 3 3/4 ve vâdesi ise 3 y 

İstikrar programını desteklemek ve tediye muvazenesi açıklarını karşılamak üzere verilen bu krediler yanı 
alınmak suretiyle kurulmuş bulunan teşekküllerden de bir miktar nakit yardımı temin edildiği gibi teknik hizm 

Ezcümle, «Avrupa Konseyi millî mülteciler» ve «Avrupa nüfus fazlalıkları iskân» fonlarından mültecileri 
ve meslekî yetiştirme merkezleri açmak üzere ceman 1,8 milyon dolârlıkk redi sağlanmıştır. Buna yıl içerisi 
mıştır. Bu kredilerin faizi % 6 civarında ve itfa süreleri de 20 yıldır. Krediler müesseselerimizce istimal edi 

Buraya kadar arz ettiğimiz kredi ve yardımlar, çeşitli usul ve şartlara göre yapılmış bir yardım manzum 
pılan yardım ve kredilerin Türkiye'nin ihtiyaçlarına tam mânası ile cevap vermekten uzak bulunduğu hususu 
me plânının tatbikini mümkün kılacak tediye imkânlarının sağlanması konusunda İktisadi İş Birliği ve Kalkı 
büslerde bulunulmuştur. Bu teşebbüs ve taleplerimiz müspet olarak karşılanmış ve ilgili bahislerde de belirtil 
kınma Plânının gerçekleşmesi için yardımda bulunmak istiyeıı devletler arasında fiilî bir iştirak mahiyetinde 
Bu suretle 5 yıllık plânın dış finansmanı konusunda yardımların devamlılığı sağlanmıştır. 

Kuruluş gayesi, şekli ve fonksiyonu daha önce özetlenmiş bulunan bu teşekkül delaletiyle plânlı çalışımalar 
1963 yılmm dış finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ilgili Devlet teşekküllere? taahhüdedilen yardım 



Finansman kaynağı 

I - Konsorsiyonıa iştirak eden devletler 
ve taahhüd ettikleri kredi ve yar
dımlar : 
A. B. D. 
Belçika 
Fransa 
Almanya 
İngiltere 
Avusturya 
İtalya 
Holânda 
İsveç 
Kanada 
Lüksenburg' 

II - IDA : 
ITT - IMF : 
IV - EMA .-

Toplam 

Bu yardım ve kredilerin finansman bakımından 
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$ (000 Uâvesiyle) 

76 000 
1 600 

25 000 
40 000 
10 800 

900 
10 000 
1 750 
1 000 
5 000 

100 172 150 
9 000 

21 500 
50 000 

252 650 

arz ettiği durum aşağıdadır : 

Finansman şekli ÖOO ilâvesiyle 

Nakit 
Borç tecili 
Proje finansmanı 
İhracat finansmanı 
İhracat sigortası 

101 334 
11 500 

24 200 
93 950 
21 666 

Toplam 252 650 
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Kredi ve yardımların miktar ve şartlan aşağıda gösterilmiştir : 
1. Amerika Birleşik Devletlerinin taahhüt etmiş olduğu 76 milyon dolarlık yardımın 41 milyon dolarlık kısmı 
Yıl içerisinde elimize gecen bu yardım 10 ve 11 nci ithal programlarında kullanılmaya başlanılmıştır. Bakiye 35 

linde verilmiş bulunmaktadır. Kredinin faizi % 1 in dûnunda % 0,75, vadesi 40 senedir. Kredi 10 senelik bir ödem 
2. Belçika Hükümeti ile varılan anlaşmaya göre 1,6 milyon dolarlık yardımın 300 000 doları teknik yatırım p 

nılmak üzere hibe ve 650 000 dolarlık kısmı nakit olarak verilmektedir. Bakiye 650 000 dolarlık kısmın ise Belçika 
manında kullanılması öngörülmektedir. 5 yıllık ö demesiz bir devreyi ihtiva etmek üzere 20 sene vade ile verilen bu 
tahakkuk ettirilecektir. 

3. Fransa ile yapılmakta olan müzakereler henüz neticelenmemiştir. 25 milyon dolarlık yardımın; 8,3 milyon do 
ve 16,6 milyon dolarlık kısmının ihracat garantisi şeklinde tahakkuk edeceği talimin edilmektedir. Hükümet kredisi 
civarında bir faize tabi olacağı ve 5 yıllık ödemesiz devreyi ihtiva etmek üzere 15 yılda itfa edileceği ianlaşılma'kta 

İhracat garantisi şeklindeki kredinin 10 milyon dolarlık kısmı için uygulanması istenilen faiz nisbeti % 6,5 ve 
6.6 milyon dolarlık kısmı için bahis konusu olan faiz ise % 5,5 veya bunun civarında bir rakamdır. 

4. Almanya ile yapılan müzakereler 23 Ağustos'da neticelenmiştir. Bidayette 30 milyon dolar olarak derpiş e 
yükseltilmiştir. 

Bıı kredinin 11,5 milyon dolarlık kısmı, vadesi 1963 de gelen eski kredilerden mütevellit borçlarımızın 5 yıl süre 
tir.' Bu kısım için her hangi ıbir faiz ödemniyeeektir. 22,8 milyon dolarlık kısmı, 1963 yılı içinde başlanmış veya b 
mizin finansmanında kullanılacaktır. 5,7 milyon dolarlık kısmı ise 3 Haziran 1963 tarihinden itibaren 1963 yılı i 
veya edilecek malların bedeline karşılık olarak verilmektedir. Kredinin vâdesi 7 yılı ödemesiz devre olmak üzere 25 

5. İngiltere'den iki anlaşma ile cem "an 10,8 milyon dolarlık kredi sağlanmıştır. Bu memleketten yapılacak it 
cak olan kredi 7 yılı ödemesiz devreyi ihtiva etmek üzere 25 yıl vadelidir. Faiz nisbeti, cari kısa vadeli istikraz fa 
«binde 25» ilâve yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Kredinin, 5,8 milyon dolarlık kısmı için 7 yıllık ödemesiz de 

6. Avusturyadan sağlanan 900 000 dolarlık kredinin 100 000 dolarlık kısmı teknik yardım proje finansmanların 
Avusturya dan yapılmış veya yapılacak ithalâta tahsis edilecektir. Kredi 7 yıl ödemesiz devre olmak üzere 20 yıl va 

7. İtalya'dan alınan 10 milyon dolarlık kredi bir nakit kredisidir. 1,5 yıl ödemesiz devreli olmak üzere 12 
faizi % 6 civarındadır-

8. Holânda'nın vermiş olduğu 1.7 milyon dolarlık kredi de keza bir nakit kredisidir. 7 yılı ödemesiz devreli 
lecektir Kredinin faizi % 4,5 dır. 

9. İsveç'in vermeyi kabul ettiği 1 milyon dolarlık kredi yatırını projelerinin finansmanında 'kullanılacaktı 
desi ise 5 yıllık ödemesiz bir devreyi ihtiva etmek üzere 20 yıldır. 

10. Kanada'nm taahhüdeylediği 5 milyon dolarlık kredi keza yatırım projeleri finansmanında kullanılac 
cinslerine ve projelere göre ayrı ayrı tesbit edilecektir. 
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11. Ltiksemburg'un tahsis edeceği 100 000 dolarlık kredinin esasları henüz tesbit edilmemiştir. Müza 
• bilmektedir. 

Konsorsiyoru çerçevesinde diğer milletlerarası teşekküllerden» temin edilen kredilere gelince : 
Milletlerarası Kalkınma Birliği ile Seyhan Projesinin finansmanına tahsis edilmek üzere anlaşmaya var 

<bu sene içerisinde kullanılacak kısım 9 milyon dolardır. 
Milletlerarası Para Fonundan bu yıl içinde temin edilen 21,5 milyon dolar destekleme yardımı mahiyetin 
Keza, Avrupa Para Fonundan «EMA» bu yıl içinde alınan ve yukarda ilgili bah.iis.te temas edilen 50 m 

ve itfa süresi ise 4 yıldır-
Verilen bu izahattan anlaşılacağı veçhile mezkûr kredilerin bir kısmı uzun vadeli kalkınma kredisi mahiye 

üye devletlerin hazırlıklı olmadıkları bu ilk uygulama yılında plânımızm henüz taraflarından tam olarak 
finanasmanının bir nevi tediye muvazenesi finansmanı mahiyetini alması neticesini doğurmuştur. 

Buna. mukabil, Türkiye'nin problemlerinin ve ihtiyaçlarının büyük bir anlayış zihniyeti içerisinde üye 
rak incelenmesi ve bu ihtiyae ve zaruretlerin ancak uzun vadeli ve müsait şartlı yardımların gayeye uygun 
lanabileceğinin prensibolarak kabul edilmesi, Konsorsivomım kurulmasından beklenilen maksadın tahakkuku 
rak mütalâa edilmek gerekir. 

4. — Diğer milletlerarası malî ve iktisadi teşekküllerden sağlanan imkan ve krediler : 
Bilindiği gibi bunların başında Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve Kalkmma Bankası gel 

3ferdilerini şöyle mütalâa etmek mümkündür. 

a) Milletlerarası Para Fonu : 
Tediye muvazenesi açıklarını karşılamak üzere mezkûr müesseseden kısa ve orta vadeli olarak îbugüne k 

"imkânlar yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir : 
Yıllar 

1947 
1952 
1953 
1957 
1958 
1961 
1962 
1963 

Milyon dolar 

5 
10 
20 
13,5 
25 
16 
15 
18,5 

http://bah.iis.te
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b) Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası: 

Bu müessesenin muhtelif projelerimizin finansmanında kullanılmak üzere verdiği uzun vadeli krediler aşağıda gö 

Krediler Sözleşme tarihleri Kredi miktarı $ 

Silolar kredisi 7 . 7 . 1 9 5 0 3 900 000 
Limanlar kredisi 7 . 7 . 1 9 5 0 12 500 000 
Limanlar kredisi 26. 2 . 1954 3 800 000 
Seyhan Baraj kredisi 18 . 6 .1952 25 200 000 
Sınai Kalkınma Bankası 19 .10 .1950 9 000 000 
SiTiai Kalkınma Bankası 10 . 9 .1953 9 000 000 

Bu kredilerin itfa müddetleri 9 ilâ 20 yıl ve faizleri de % 3 3/4 - % 4 7/8 arasında değişmektedir. Bunlardan. 
lan krediler özel sektör yatırımlarının finansmanına tahsis edilmiş olup Hazinenin kefaleti altındadır. 

c) Milletlerarası Kalkınma Birliği : 
Yukarıda arz edilen iki müesseseye ilâveten 1960 yılında Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının bir filya 

maye ile kurulmuş bulunan Milletlerarası Kalkmma Birliği (IDA) de katılmış bulunmaktadır. 
Filhakika mezkûr Birlikten 1962 yılında memleketimizdeki özel sektör yatırım projelerinin finansmanı için Tü 

5 milyon dolar. 1963 senesinde Çukurova Elektrik Anonim Şirketine üçüncü bir jeneratör ilâvesi için 1,7 milyon 
projesinin finansmanı için de 20 milyon dolar olmak üzere 26,7 milyon dolarlık kredi temin edilmiştir. Bu sonunc 
siyom çerçevesi dâhilinde tahakkuk ettirileceği tahmin olunan kısım yukarıda arz edildiği gibi takriben 9 mily 
diler için sadece % 0,75 hizmet komisyonu ödenmektedir. İlk 10 senede resülmal tediyesi yapılmamakta, ikinci 
son 30 senede kredinin % 90 ı ödenmektedir. 

5. Diğer Krediler : 
Malzeme teslimatı veya liman ve baraj inşaatı gibi büyük taahhüt işlerinin ifası dolayısiyle borçlanılmak suretiy 

Bunların özelliklerinden en mühimi çeşitli kanunların vermiş olduğu yetkilere istinaden Hazine tarafından çıkarı 
dan çıkarılmakla beraber Hazinece kefalet edilmiş bonolarla temsil edilmiş bulunmalarıdır. Faizleri % 5 - 6 arasın 

Vâde bakımından tetkik edildiğinde bir kısmının orta vadeli bir kısmının ise orta vâdenin bir üstünde ve uz 
süf etmiş bulunduğu görülür. 

Resmî ıse'ktörde kredili ithalât muameleleri yerine peşin tediyeli mubayaaların tercih edilmesi bu nevi borçlanm 
nu doğurmaktadır. 

Verilen bütün bu izahattan anlaşılacağı veçhile Devlet bütçesi borçları için 1963 yılı iç borçlar bakımından 
bonçlar bakımmtlan bir disiplin yılı olmuştur. 
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Hükümet programında da belirtildiği üzere gelişd güzel borçlanma usulü terk edilerek, kalkınma plânları 
tahtında malî icaplara ve memleket şartlarına uygun bir şekilde borçlanma prensübi esas alarak alınmış ve bu 
lanması bakımından büyük bir- gayret sarf edilmiştir. 

İktisadi kalkınmanın ancak malî istikrar içinde ve mâkul bir plânın uygulanması suretiyle tahakkuk edebi 
yetle benimsenerek çalışmalara başlanılması, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dost devletlerin v 
rin Türkiye'nin kalkınmasına yardım arzusunun [gitgide ve bariz bir şekilde artması sonucunu doğurmuştur. 

Konsersiyom bu arzuların fiilî safhaya intikalinin ve yeni bir iş birliğinin müspet ve olumlu bir başlangıc 

B) Hazine kefaletleri: 
İktisadi Devlet Teşe'kkül ve teşebbüsleri tarafıııldan Hazine kefaleti altında yapılan borçlanmaların 30 .9 . 

mukayeseli durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Hazine kefaletleri icmal tablosu 

İç borçlar 

Dış borçlar 

iKısa vadeli 
Orta » 
Uzun » 

Toplanı 

Kısa vadeli 
Orta » 
Uzun » 

Toplam 

Genel toplam 

30 . 9 .1962 

376 578 597 

346 711 500 

723 290 097 

1 318 442 
492 157 034 

493 475 476 

1 1316 765 573 

30 . 9 .1963 

597 735 076 

435 646 000 

1 033 ,381 076 

439 474 
449 891 293 

450 330 767 

1 483 711 843 

Artış 

231 952 274 

100 000 000 

331 952 274 

61 478 478 

61 478 478 

393 430 752 

Eksiliş 

10 795 

11 065 

21 861 

878 
103 744 

104 623 

126 484 

'Bu cetvelde dikkati çeken kısım kısa vadeli iç borçlar ve bu borçlarda vâki artıştır. Bu konuida yegâne 
mubayaalarıdır. Hatırlanacağı üzere 4 .8 .1958 tarihinde yürürlüğe giren iıstikrar programı, İktisâdi Devlet 
Bankası kaynaklarına müracaatına son vermiş olmakla beraber Toprak Mahsulleri Ofisinin kısa süre içinde al 
lanması ve yıl sonuna varmadan borçlanılan meblâğı ban'kaya iadesi kaydiyle bu finansman şekline devam et 
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sülün fazla olması sebebiyle Toprak Ma'hsuUeri Ofisi 1 Milyon tonun üstünde hububat satmalmak durumunda 
tirdiği takriben 750 milyon liralık finansmanın 250 milyon liralık kısmı Merkez Bankası kredi limiti ile karşıla 
sin ticari bankalar yolu ile Merkez Bankasına ibraz edeceği 235 milyon liralık senetlerin Merkez Bankasınca ree 
miştir. 

Ofis tarafından yapılan büyük ölçüdeki hububat mubayaa ve stokonun Merkez Bankası kaynaklarından fina 
üzerinde durulmuşsa da, bu yıl ki, ıtediye muvazenesi açığı da Merkez Bankasının artan mevduatı yoliyle para 
izale edildiği görülmüş, yıl sonuna kadar bu artışın makul hadler dâhilinde kalacağı hesaplanmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bu mubayaalarına ilâveten mezkûr müessese kanalı ile yapılacak surplus maddel 
ve kısa süreli olması dolayısiyle aynı şe.kild-3 finansmanı uygun görülmüştür. 

Uzun vadeli iç borclardaki artış ise Türkiye Emlâk Kredi Bankasının yıl içerisinde ihracettiğd % 6 faizM 1 
mütevellittir. 

Dıs borelardaki artış Devlet bütçesi borçlan kısmında arz ve izah edilen kredi ve imkânların kullanılm'asınd 

C — Amortisman ve Kredi Sandığı tahvilleri : 
6115 sayılı Kanunla Inırulmuş bulunan Amortisman ve Kredi Sandığı tarafından 9 tertipte çıkaıılmış olan tah 

bariyle bakiyesi 669 468 000 liradır. 
Geçen yıla nazaran kaydedilen artış İşçi Sigortaları Kurumunun ve T. C. Emekli Sandığının İktisadi Devlet Teşebbüs 

lamım finansmanına katılmalarını teminen Amortisman ve Kredi Sandığınca çıkarılan % 6 faizli tahvillerle ilg 
Sandık tahvillerinin müfredatı bu bahsin sonuna eklenen cetvelde ayrıca gösterilmiştir. 

D — Hazine işlemleri : ' 
Bütçe -borçları dışında da, yıl bütçelerine ayrıca faiz karşılığı ödenek konulmasını gerektiren muameleler m 
Bu muameleler, bütçenin uygulanması sırasında gelir ve giderler arasındaki "ahengin zaman itibariyle temin 

olan borçlanmalar ile ilgilidir. Mezkûr işlemlerle ilgili Hazine imkânlarını şöylece sıralamak mümkündür. 

1. — Kısa vadeli avans : 
1715 sayılı Kanunun 260 sayılı Kanunla değiştirilen 34 neü maddesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban 

lamının % 5 ine kadar, Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açacağı ve bu avansın yıl sonunda kapatılacağı 
avansın limiti yukarda zikri geçen kanuna ve 1963 bütçesine göre 605 081 908 liradır. Bundan 9 . 11 . 1963 
tar 415 913 000 liradır. 

2. — 9 ay vadeli bonolar : 
1715 sa-yrîı Kanunun 38 nci maddesinin 4 ncüfıkrasında Hazinece çıkarılacak bir banka vasıtasiyle Merkez Ba 

dan vâdesine 9 ay kalmış olanların reeskonta kabil edileceği derpiş edilmiştir. 
Merkez Bankası bilançosuna göre; geçen yıl için işbu reeskontun limiti 389 225 048 liradır. Bundan 9 . 11 . 19 

tar 348 milyon liradır. 
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3. — Plasman, bonoları : • 

Bütçe kanunlarmnı her yıl, banka ve ortaklıkların yatırmak isteyecekleri paraları almaya ve karşılığında 
.yetki vermekte olduğu bilinmektedir. 

Bu yetki 1963 Bütçe Kanununda 500 milyon lira ile sıınrlandırlımış bulunmaktadır. Buna dayanılarak çık 
tar ih i itibariyle 151 829 000 liradır. 

4. — 6113 sayılı Kanunla açılan cari hesap kredisi : 

6113 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince 1953 yılında açılmış olan kredinin tutarı 2 milyon İn 
mış bulunmaktadır. 

Bu bahse son vermeden evvel aynı mahiyette bulunan diğer bir imkâna da temas etmek yerinde olacaktır 
rafından çıkarılan bonolardır. (7424) sayılı Kanımla verilen yetkiye istinaden tütün müdahale alımlarının 
liralık Hazine kefaletini haiz bono çıkarılmıştır. 

Buraya kadar arz edilen hususlar bütçe uygulamalarının zaman ve mekân bakımından tam ve sihhatli ş 
müracaat edebileceği başlıca kaynakları göstermektedir. 

Bunun yanında son senelerde Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul buyurulan çeşitli kanunlar ve yapıla 
n e yeni görev ve imkânlarla teçhiz edilmiş bulunmaktadır. Bunlar daha ziyade belirli konularda özel sektör 
3hdas edilen fonlarla bâzı projelerin finansmanı için yıllık bütçelere konulan Ödeneklerin ve liberasyon anla 
iparaların yönetim ve ikrazıdır. 
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9 . 11 . 1963 tarihi itibariyle bu işlemlere konu teşkil eden ikrazların dökümü aşağıda gösterilmiştir. 

Fonun adı 

Turizm fonu 
Turizmi geliştirme fonu 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları projesi 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrika
ları işçi meskenleri inşaatı projesi 
Maden ekipman fonu 
Kontrollü zirai kredi fonu 
Marshall plânı özel teşebbüs fonu 
Çiftçiyi topraklandırma fonu 

Kanun ve 
anlaşmalara 
göre tahsis 

T. L. 

50 000 000 
25 000 000 

178 200 000 

40 000 000 
25 000 000 
25 000 000 
25 000 000 

— • 

368 200 000 

Faiz 
nisbeti 
% 

5 
4 

5 3/4 

5 3/4 
4 
4 
4 
5 

Verile em
rine bağlanan 
veya serbest 
bırakılan 

10 000 000 
5 000 000 

150 000 000 

15 000 000 
5 000 000 
10 000 000 
15 000 000 
31 551 980 

241 551 980 

Hazinece 
Ö( 

10 
5 

107 

2 

15 
31 

170 

ilenen 

000 000 
000 000 

250 000 

. 
000 000 

—. 
000 000 
551 980 

801 980 

Banka veya 

İller Bankası 
Vakıflar Bank 

Ereğli Demir v 

Ereğli Demir v 
Etibank Genel 
T. O. Ziraat B 
Türkiye Sınai 
T. O. Ziraat B 

, Toplam 

Bu tabloda yer alan ikrazların mahiyetine gelince : 
1. — Turizm fonu . 6086 sayılı Kanunun 30 neu maddesi gereğince İller Bankası nezdinde 50 milyon liralık bir fon 

faizli olup turizm endüstrisini teşvik gayesiyle ilgilidir. Bütçelere konulan ödeneklerden 1954, 1955, 1961, 1962 ve 
olmak üzere ceman 10 milyon lira İller Bankasına ödenmiştir. 

2. — Turizm >C4eliştirme E'onu : Özel sektörün turizm endüstrisine yapacağı yatırımların teşvikine tahsis edilmek ü 
kümetimizle AID arasında imzalanan proje anlaşması ile Türkiye Vakıflar Bankası nezdinde 25 milyon liralık bir f 
fona mahsuben 27 . 6 . 1963 tarihinde 5 milyon lira serbest bırakılmış ve Vakıflar Bankasına ödenmiştir. Bu suretl 
ve % 4 faizlidir. 

3. — Türkiye Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Projeleri : 313 sayılı Kanunla tasdik edilen anlaşma gereğince 
tiyle Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketine yatırım karşılığı için 178 milyon Türk lirası ve İşçi 
yon lira ikraz edilecektir. Yatırım karşılığı olarak 9 .1 .1963 tarihine kadar 107 milyon 250 bin lira ödenmiştir. 'Bu 
3/4 faize tabidir. 
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4. — Maden Ekipman Fonu : Ereğli Demir ve Oelük Fabrikalarına demir cevheri temin edecek madencilere ekip 
üzere, Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 25 . 6 . 1963 tarihli anlaşma ile 
rından 25 milyon lira tahsis olunmuştur. Bu suretle temin olunan paralar serbest bırakıldıkça Maden Ekipman F 
açılacak bir hesapta toplanmaktadır. îkrazatm vâdesi 5 yıldan fazla olmıyacak ve 6 aylık taksitlerle itfa edilecektir. 

Bu fondan Etibank Genel Müdürlüğüne 30 . 7 . 1963 tarihinde 2 milyon lira ödenmiştir. 
5. — Kontrollü Zirai 'Kredi Fonu : Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 24 . 4 . 196 

•kontrollü zirai kredi projesine. Amerikan Yardımları Karşılıklarından 25 milyon lira tahsis olunmuştur. Bu fon Tü 
kası Genel Müdürlüğü nezdinde tesis edilmiştir. îkrazatm vâdesi 25 yıl olup faizi senevi % 4 dür. 

6. — Marshall Plânı Özel Teşebbüs Fonu : Hükümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 115 
Marshall Plânı özel Teşebbüs Fonu ile de Amerikan yardımları karşılıklarından 25 milyon lira tahsis olunmuştur. B 
Bankası nezdinde tesis edilmiştir. Bu ikraz % 4 faizlidir. 21 . 10 . 1963 tarihinde Türkiye Sınai Kalkınma Banka 

7. — Çiftçiyi Topraklandırma Fonu : 4753 sayılı kanunla kabul olunan bu fonun gayesi, arazisi olmıyan veya 
yapmak istiyenleri, aileleri ile birlikte geçimlerini sağlıyaeak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek ölçüde araziye sahip 
lenlerle yeter arazisi bulunup istihsal vasıtaları eksik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara, kuruluş, onarma ve çe 
demirbaş (vermek, yurt topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamaktır. 

Arazi verileceklere kuracakları işletme, yapı ve tesislerini meydana getirmek, bunların onarılmasını ve işletmenin 
re T. C. Ziraat Bankasında (kurulacak özel fondan kredi açılır. 

Kuruluş ve onarma kredisi 25 yıla, yıllık işletme kredisi 1 yıla kadar vadelidir. 
Şimdiye kadar bu fondan T. C. Ziraat Bankasına 31 milyon 551 bin 980 lira ödenmiştir. 
Amerikan yardımları Türk lirası karşılıklarından serbest bırakılan ve cetvellerimizde yer alan mebaliğ 1963 yıl 

der kaydolunmuştıır. 
Yukarıda arz edilen ikraz ve fonlar haricinde bir kışını daha alacaklar mevcut bulunmaktadır. Hazinece üzerind 

dan bilhassa 154 ve 250 sayılı kanunlar gereğince tahakkuk etmesi iktiza, edenlere ait hesaplaşmalar henüz sona erm 
laşmalar sonucunda tesibit edilecek rakamlar mütaakıp yıl listelerimizde yer alacaktır. 

E — Türkiye'nin dış tediye mükellefiyeti : 
Türkiye'nin dış tediye mükellefiyeti (bakımından durumu ve 1963 yılını takibeden 5 yıl içerisinde ödemekle zor 

dolar olarak aşağıda gösterilmiştir. 
Devlet bütçesi borçlarının tetkiki sırasında arz edilen rakamlar bilfiil tahakkuk eden ve tediyesi Devlet bütçesine 

bakiyelerini göstermektedir. Bu tablonun tanziminde ise kredilerin tamamen kullanıldığı kabul edilmiş, senelik taksit 
larındaki rakamlar esas alınmış ve Türk lirası ile ödenecek borçlar «Surplus ve DLF taksitleri» ayrıca gösterilmişt 

Bu cetvelde yer alan borçların taksitleri itfa tablolarına göre gittikçe azalan bir seyir takibetmekte ise de kalkı 
nım karşılamak üzere Konsorsiyomdan sağlanan kredilerle Türk lirası karşılıklarından ikraz şeklinde yapılacak işle 
mükellefiyetimizi artıracak birer âmil olmak niteliğini taşımaktadırlar. 
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Merkez Bankası Banker borçlarına gelince; bunlar altın terhini ve Türk lirası mukabilinde hariçten tem 
Bankası röpörlerini ifade etmektedir. 30 . 6 . 1963 tarihi itibariyle ve geçen sene ile mukayeseli durum aşağıda 

I — Altın terhini suretiyle temin olunan 
krediler 

II — Altın"'röpörleri 
III — Finansman röpörleri dahilindeki ban

kalar (TL. mukabili) 
IV — Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

Milyon 

29 . 9 . 1962 

56 821 

1 780 
"5 065 

Dolar 

30 . 6 

69 
10 

2 
2 

Toplam 63 666 84 
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5 - İKTİSADÎ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN DURUMU, YATIRIMLARI VE FİNANSMAN KAYNAKLA 

a) İktisadi Devlet TeşekküUerinm durumu : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri millî ekonomimizde önemli bir yer işgal etmektedirler. 1960 bilânçolarına göre akti 
ğeri 36,8 milyar liradır. Cari fiatlarla 'bunların değeri 50 miâyar lirayi aşar. Sabit kıymetlerinin (bugün 15 milya 
olunmaktadır. 

Bunların millî gelir içerisindeki yeri elde mevcut son rakamlara göre 1961 de sektörler itibariyle ve toplam ola 

Sektör 

Tarım 
Sanayi 
İnşaat 
Ticaret 
Ulaştırma 
Malî müesseseler 

Millî • 
gelir 

19 052,— 
7 525,6 
2 866,3 
3 501,7 
3 352,2 
1 301,9 

46 434,8 

Ik. Dev. 
Teş. payı 

295,9 
2 401,6 

339,6 
168,6 
576,3 
743,7 

4 525,7 

Nisbet% 

1,5 
31,9 
11,8 
4,8 

17,1 
57,1 

9,7 

1%4 yılında İktisadi Devlet Teşekkülleri yatırımları toplam yatırımların % 24 ünü teşikil etmektedir. 
1962 yılı rakamlarına göre memleketimizdeki 575 000 sigortalı işçiden 170 000 i İktisadi Devlet Teşekküllerinde 

bütçeli idarelerin, özel idarelerin ve belediyelerin memur sayısının 340 000 olmasına karşılık İktisadi Devlet Teşek 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde bir reform hareketine girişildiği bilinmektedir. Bu reformu gerektiren başlıca 

1. - Hukuki bünyelerindeki çeşitlilik : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri için bir örnek ve rasyonel bir kuruluş, yönetim ve denetim mekanizması kurulaanamışt 
Bu alanda başlıca dört kuruluş şekli vardır : 
a ) 3460 sayılı Kanuna tâbi İktisadi Devlet Teşekkülleri ; 
b) Millî Korunma Kanunu ile kurulan müesseseler: 
c) özel kanunla kurutenla.r ki, bunları da iki kısımda mütalâa etmek mümkündür ; 
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aa) Özel kanımla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulanlar; 
bb) Ticaret Kanununa g'öre kurulanlar (bunlar Devlet sermayesinin % 50 den fazla iştirak ettiği m 

ları bir hayli kabarıktır). 

2. — Malî bünyelerinin takviyesi lüzumu : 
5 Yıllık Kalkınma Plânının İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafından: yapılmasını ön «'ördüğü yatırımla 

küllerin sermayelerinin ve dol-ayısiyle malî bünyelerinin takviyesi zorunlu görünmektedir. 
Teşebbüslerin sabit kıymetleri genel olarak eskidir. Ayrılan amortismanlarla bunların yenilenmesi m 

ııan fiyatı stok ve personel politikası ve teknik ve idari yapı, oto finansman imkânlarını çok daraltmış ve ha 
devamlı zararlar yüzünden, tehlikeli bir seviyeye düşmüştür. Uzunca bir- süre bütçe imkânlarımız bu a 
tahsislerine elverişli bulunmıyacağma ve enf'âsyoııist finansman yolları terviç olunamıyacağnıa göre te 
viyesi ancak oto finansman sermayenin artırılması ve sağlam kaynaklardan beslenecek kredilerle müm 

3. — İdari bünyenin ıslahı lüzumu : 
Plân hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir rol oynıyacak olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin 

modern işletmecilik esaslarını tatbik edebilmeleri, idare ve karar organlarının, iç bünyelerinin ve mura 
malî yönden yapılacak yeniden düzenlemeye uygun olarak değişik esaslara bağlanmasiyle mümkün görö 

4. — Teknik bünye za'fı : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin hukukî, ve idari bünyelerinde yapılması zorunlu görülen değişiklikle 

mak suretiyle iç ve dış piyasa şartlarına ve kapatsiteleriniıı ta.m kullanılması amacına uygun modern iş 
etmelerini mümkün kılacak şekilde teknik bünyelerinin ıslahı da gerekmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1968 yılı işletme faaliyetleri ve malî durumları 1962 yılma nazaran 
ekli (1) no. lu tablonun tetkikinden de anlaşılmaktadır. Yalnız ulaştırma sektöründe özellikle D. Demiryo 
Yollarının zararları programa nazaran yükselmiş bulunmaktadır. İşletme açıklarının devamlı artışı sebeb 
ması karşısında âcil tedbirler alınması gerekmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakk 
yeniden düzenleme komisyonu bu konuyu ele alacaktır. 

b — İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım faaliyetleri : 
aa) 1962 yılı : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1962 yılı başından önce hazırlanan ve 28 sayılı Kanuna göre bütçe ge 

ıttılaına arz edilen yatırım programı 26 teşekkül için 1 milyar 632 milyon lira olarak (Ereğli Demir ve 
116 milyon dâhil) tesbit edilmiştir (Tablo 2). 

1962 yılında programlanmış bulunan 1 milyar 632 milyon liralık yatırımlar, idari ve teknik kapasite eksi 
kısım yatırımlara tekrar başlanmasında karşılaşılan güçlükler yüzünden programa göre nakdî olarak % 
kuk etmiştir. 
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bb) 1S63 yılı : v 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin 1963 yılı yatırım ve finansman programına göre yatırım harcaması tutarı 1 
milyon lira fiziki olarak tesbit edilmiştir. (Tablo »3). 

iktisadi Devlet Teşekküllerine 1963 yatırımları 30 . 9 . 1963 tarihi itibariyle revize programa göre fiziki ola 
iri iştir. 

cc) 1964 yüı : 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 yılı yatıranları .Maliye Bakanlığı Devlet Plânlama Teşkilâtı ve teşekk 

kanlık temsilcilerinin müştereken yaptıkları çalışmalarla tetkik edilmiş ve yatırımların finansman imkânları i 
(Tablo 4 ve 5). 

Teşebbüslerin 1964 yılı kâr ve zararları, kaynakları, muhtelif ödemeleri, işletme açık ve fazlalarına ait tah 
ve nakit ihtiyaçları ve bunların karşılanmam için temin olunan finansman kaynakları 23 sayılı Kanunun 11 nci ma 
tır (Tablo 6). 

1964 yılı finansman ve yatırım programı : 
1. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 ylılıııda hammadde ve malzeme stokları ile mamul stoklarında artış 

normal seviyeye indirilmesi yönünde teşekküllerin gerekli çabayı göstereceği, 
2. İktisadi Devlet Teşekküllerinin kanunen, zorunlu olmadıkları sosyal hizmet ve yardımlar;! girişmiyecek 

hizmet ve tesislerin, kuruluşlara yük olnnyacak şekildi; yürütülmesinin gerekeceği, 
3. 1964 yılı yatırım programında idame yatırım; tamamlama yatırımı ve diğer adlarla programa alınan projelerde e 

lılık olduğu, sosyal ve idari binalara programda yer verilmiyeeeği, ancak zorunlu hallerde ve asgari ölçüde o 
leceği. 

4; İktisadi Devlet Teşekküllerinin işletme faaliyetlerinde en fazla yatırım kaynağı yaratmak amacını esa 
dış piyasa şartlarına ve kapasitenin tam kullanılması amacına uygun modem işletmecilik esaslarına göre harek 

f>. Temel mal ve hizmetlere ait ve fiyatları Hükümetçe tesbit olunan teşekküllerin bu yüzden uğrayacakları 
şılanması, 

6. İktisadi Devlet Teşekküllerinin, işletme açığı vcrmiyeıı kârlı ve verimli çalışan kuruluşlar olması esas 
Kanununa göre ilk tatbik yılı olan 1964 ten başlıyarak kuruluşların bünyelerinden doğan işletme açıklarının gi 
alınması, ancak 1964 yılında bu tedbirlerin sonuçları tam olarak alınamıyacağmdan birinci B ş Yıllık Kalkınm 
da öngörüldüğü üzere, Devlet Yatırım Bankasınca, finanse «Hİilmiyen yatırım projelerinin finansmanı ile işl 
lanacağı, esaslarına göre tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Devlet eliyle yapılması zorunlu görülen verimli yatırımların tahakkukunun 1964 yılında da İktisadi Devlet Te 
nazara alınarak plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi her şeyden evvel teşekküllerin kaynaklarının aynen gerçek 
Bu bakımdan teşekküllerin finansman programlarının tahakkuku için 1964 yılında gerekli çabayı göstermeleri z 

İktisadi Devlet Teşeküllerinden ödenmiş sermayeleri nominal svrmalerine ulaşmış olanların kârları gelir olara 
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TABLO : 1 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî durumu 

(Milyon T.L. olarak) 

1962 katî neticeleri 

A) İşletme faaliyetleri • 
I —• Teşekküllerin kaynakları : 
L Amortisman 
2. Kısa vadeli muameleler, 'kaynaklar 

II — ödemeler : 
1. Kâr ve zarar farkı 

Kârdan ödenen vasıtasız vergiler 

Fark 
2. iç ödeme (Amortisman ve Kredi Sandığına) 
3. Dış borç ödeme 
4. Kam'biyo karşılık fonuna 

İşletme açığı veya fazlası 
B) Yatırımlar : 
I — İşletmeci olmıyaaı kurumların kemdi kaynaklarından yatı

rımları 
1. İller Bankası 
2. Emlâk ve Kredi Bankası 
3. İşçi sigortalan Kurumu 
4. Diğer teşekküller (Emekli Sandığı, Ziraat, Vakıflar ban

kaları v.s.) 

143 
276 

568 
— 26 

11 
232 

221 
227 
626 
79 

543 

789 

246 

141 
44 
50 

— 2 233 

6 aylık sonu 
göre 1963 ta 

586 
174 

25 
225 

200 
450 
192 
55 

760 

897 

( 

180 
54 
63 

98 306 
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6 aylık sonuçlara 
1962 katî lietieeteri göre 1963 tahaniini 

Yatırım giderleri - 1 337 1722 
Yatırım açığı (—-) 1 104 (—) 1 3 

Toplam açık (Yatırım + işletme) 1 350 1 4 

O) Pinasnıaıi; kaynakkrı : 
1. Bütçeden sağlananı 240 401 
2. öz kaynaklardafn kredi (Emekli Sandığı, tşçi Sigortalan 

Kurumu, Amortisman ve Kredi .Sandığı v.s.) 341 616 
a. Karşılık paralar (OEOD. AID, Almam kredi karşılıkları) 769 447 

Toplam 1 350 1 464 
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TABLO : 3 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1963 yılı yatırım programı 

Teşebbüsler 

Sümerbank 
Btibanîk 
T. Kömür İşletmeleri 
T>. Demir ve Çelik İşletmeleri 
T. Çimento 'Sanayii A.Ş. 
Ankara Çimento Sanayii A.Ş. 
Azot [Sanayii T.A.Ş. 
Maıkiıı-a ve Kimya End. Kurcunu 
T. »Selüloz ve (Kâğıt Fabrikaları 
T. Petrolleri A.O. 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
T. Havayolları A.Ş. 
Denizcilik Bankası T.A.O, 
D. B. Deniz Nakliyatı A.Ş. 
TCDD Yolları İşletmeleri 

Program 

Nakdî 

121. 800 
211 600 
88 700 

135 000 
42 000 
14 000 
13 800 
00 900 
30 800 
95 000 
50 000 
5 400 

90 000 
6 000 

180 200 

Fizikî 

121 800 
241 600 
108 700 
215 000 

42 000 
14 000 
13 800 
60 900 
30 800 
95 000 
50 000 
5 400 

90 000 
6 000 

217 200 

Tahminî 
senelik 

vatıvım 
V CLVll. İ l l i 

harcaması 

121 800 
211 600 
88 000 

135 000 
42 500 
14 000 
13 800 
54 800 
30 800 
95 000 
50 000 

5 400 
90 000 

180 200 

Teşebbüsler 

T. C. PTT İşletmesi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Et ve Balık Kurumu 
Petrol Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
T. Zirai Donatım Kurumu 
T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. 
İller Bankası 
T. Emlâk Kredi Bankası 
T. O. Ziraat Bankası 
T. Vakıflar Bankası 
Emekli Saoıdığı 
İşçi Sigortalan Kurulmu 
Diğer teşebbüsler 

Toplan 
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TABLO : 4 

İktisadı Devlet Teşekküllerinin 1964 yılı yatırımları (tahminî) 

Dış krediyle 

Teşebbüsler 

Sümerbank 
Btibank 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
T. Demir ve Çelik İşletmeleri 
T. Çimento Sanayii A.Ş. 
Ankara Çimento 'Sanayii A.Ş. 
Azot Sanayii T.A.Ş. 
Maikiııa ve Kimya End. Kurumu 
T. Selüloz ve Kâğıt İşletmeleri 
T. Petrolleri A.O. 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
T. Havayolları A.Ş. 
Denizcilik 'Bankası T.A.O. 
D. B. Deniz Nakliyatı A.Ş. 
TCJD Demiryolları İşletmeleri 
T. C. PTT İşletmesi 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Karşıla
nan 

217 000 
42 540 
39 530 

80 000 

Na: 
yatı 

kit 
mm 

177 700 
239 
100 
129 
65 
11 
45 
59 

101 
321 

67 
6 

104 
10 

187 
196 

200 
000 
300 
400 
700 
600 
000 
800 
100 
400 
000 
100 
700 
500 
200 

23 650 

(Miktar 

Toplasın 
yatırını 

177 
456 
142 
168 

65 
11 
45 
59 

101 
321 

67 
6 

104 
10 

267 
196 
23 

700 
200 
540 
830 
400 
700 
600 
000 
800 
100 
400 
000 
100 
700 
500 
200 
650 

000.-^ 

Teşebbüsler 

Et ve Balık Kurumu 
Petrol Ofisi 
Devlet Malzeme Ofisi 
T. Zirai Donatım Kurumu 
Süt Endüstrisi Kurumu 

İller Bankası 
T. Emlâk Kredi Bankası 
T. C. Ziraat (Bankası 
T. Vakıflar (Bankası 
"Emekli Sandığı 
işçi Sigortaları Kurumu 
Diğer teşebbüsler 

Toplam 
**?"' 

K 

37 

37 



— 135 — 

TABLO : 5 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 yılı 

Yatırım programının finansmanı 

(Miktar 000 T.L.) 

1946 yılı yatırımları (Programda yer alan) 
İlâveler : 
Emlâk Kredi Bankası 
Ziraat Bankası 
Emekli Sandığı 
D B. Deniz Nakliyatı 
Diğer teşekküller 

D. Plânlama Teşkilâtınca yatırım kabul edilmiyen arsa ve bina satmalma-
lan : 
Toprak Mahsulleri OfM 
Emekli Sandığı 
îşçi Sigortaları Kurumu 
Ziraat Bankası 

Finansman kaynakları : 
îşçi Sigortaları 
Emekli Sandığı 
Amortisman Kredi Sandığı 1964 imkânı 
1963 yılından devreden 
te finansman fonu 

bina satmalma-

Totplam yatınm 

5 700 
8 100 

12 «30 
4 000 

10 000 

3 600 
10 000 
10 000 

3 000 

319 000 
205 000 
307 000 

64 000 
124 000 



— 136 — 

İşletmeci olan kurumların kendi kaynaklarından yatırıma tahsis ettikleri 
miktar 370 450 
Dış kredi iie karşılanan 379 070 
Teşekküllerin yatırımlara tahsis ettikleri, kaynak 252 000 
Bütçeden verilecek 700 000 

1 

Toplanı 
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BÖLÜM : III 

BÜTÇE UYGULAMALARI 

BİRİNCİ KISIM 

1. — GENEL BÜTÇE UYGULAMALARI 1962 YILI UYGULAMASI 

Ödenekler : 
1962 bütçesi ödenek toplamının 6 783 996 017 lirası cari ve 3 330 865 184 lirası da yatırım Ödeneklerine a 

lira olduğu bilinmektedir. 
Bu miktara, yıl içinde alman ek ve olağanüstü ödeneklerin, Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei madd 

göre verilen ödeneklerin ve 5526, 5570 sayılı kanunlar gereğince karşılık paralardan ödenek kaydolunan meb 
toplamı 7 068 916 056,84 lirası cari giderlere ve 3 577 023 200,37 lirası da yatırımlara aidolmak üzere 10 645 
Bu işlemler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Nâzım varidat mukabili ödenek kaydolunan mebaliğ hariç) 

A/l A/2 

Bütçe ödeneği - 6 783 996 017,00 3 330 865 
Ek ödenek 72 448 136,00 
Olağanüstü ödenek 11 633 800,00 
Yılı İçinde muhtelif kanunlar gereğince verilen ödenekler 28 992 541,65 47 768 
26 sayılı Kanun gereğince geçen yıldan devreden ve 72 sayılı 
Kanunla alman ödenek 51138 264,58 195 

Toplam 6 948 208 759,23 3 378 829 
Aktarma suretiyle eklenen 11 550 333,00 
Aktarma suretiyle düşülen — 11 550 

Normal bütçe toplamı 6 959 759 092,23 3 367 279 
özel kanunlar gereğince devren ve yeniden ödenek kaydolunan 109 156 964,61 209 743 

Toplam 7 068 916 056,84 3 577 023 
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Hu toplamdan /il içinde 486 590,00 lirası 154 i- ayılı Kan un gereğince cari giderlerden ertesi yıla devredilmiş. 
rilen avanslar karşılığı olarak 57 222 987,13 lirası mevkuf tutulmuştur. Her sene yapılmakta olan normal tasarru 
munzam tasarruf tedbirleri neticesinde yıl sonunda 676 186 392,14 lirası cari. 554 985 140,32 lirası yatırım 
1 231 171 532.46 liralık ödenek bakiyesinin iptali cihetine gidilmiştir. 

Cari ve yatırım harcamaları için 1962 yılı zarfiiıda alman ödeneklerle yılı içinde bu ödeneklerin miktarında v 
harcamaları, ertesi yıla devredilenleri, yıl sonunda iptal olunanları bakanlıklar itibariyle gösterir cetvel ilişiktir. 

Giderler : 
Yılı içinde cari gider tertiplerinden 6 297 240 729.78 lira, yatırım giderleri tertiplerinden 2 820 821 709,06 lira o 

lira harcanmıştır. Bunların dökümü aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Nâzım giderlere ait 244 549 305.04 lira ha 
A / l A/ 

Normal bütçe sarfiyatı 6 230 033 457,47 2 731 936 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi gereğince sarfiyat 28 992 541.65 
3010 sayılı Kanun gereğince yapılan sarfiyat 47 768 
5526 sayılı Kanun gereğince sağlanıp 5750 sayılı Kanuna göre eski 

yıllardan müdevver ödeneğe istinaden yapılan sarfiyat ve mahsuba! 28 644 577.68 10 447 
Özel kanunlar gereğince kaydedilen ödeneğe istinaden yapılan sarfiyat 

ve mahsubat 9 565 152,98 30 668 

Toplam 6 297 240 729,78 2 820 821 

Bu miktarın 9 038 731 107,69 lirası normal giderlere (A/ l den 6 259 025 999,12 ve A/2 den 2 779 705 108,57 
79 331 331.15 lirası da gelirleri özel kaynaklardan sağlanan ve harcamaları da aynı miktarlar üzerinden nıuhasebele 
tesiri olmıyan özel giderlere taallûk etmektedir. 

Gelirler : 
1962 bütçe yılında çeşitli kaynaklardan 9 017 750 893,85 liralık tahsilat yapılmıştır. 
Bu tahsilatın 7 443 205 886.59 lirası normal bütçe gelirlerine ait bulunmaktadır. 



T A 

Senesi içinde eklenen 

3010 S. K. ve 
Bütçe ile Fevkalâde 48 ned Mald. ile 

D a i r e s i verilen Ek tahsisat tahsisat eklenen 
Lira Lira Lira Lira K. 

Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 'Başkanlığı 
Başbakanlık 
D. Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
istatistik Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Kumandanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Devlet Borçları 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
D. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
imar ve iskân Bakanlığı 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 

50 104 121 
2 531 550 
9 081 948 

11 879 738 
5 709 820 
5 587 942 
9 907 813 

51 825 610 
60 521 807 

207 681 994 
2 249 348 301 

96 986 460 
177 098 805 
236 269 000 
120 632 003 
692 645 400 
822 043 850 

1 134 579 872 
17 200 264 
18 679 944 

406 860 472 
38 831 630 

245 576 642 
15 143 656 

8 198 864 
9 435 656 

10 399 645 
39 193 225 

6 530 028 
23 509 957 

Toplam 6 783 996 017 72 448 136 11633 800 28 992 541 65 

H S İ S A 

Aktarmalar 

Eklenen Düşülen 
Lira K. Lira 

758 
107 

20 
3 661 

442 
24 

229 
212 
320 

3 806 
24 950 

124 
14 010 
3 896 
1 595 
7 490 
7 062 

15 698 
7 617 

400 
2 389 
.1 507 
2 706 

469 
82 

225 

230 
000 
494 
268 
055 
447 
448 
102 
862 
420 
721 
500 
500 
179 
707 
635 

•') 
25 

13 
o o 

4 
8 

317 66 6 
918 
586 
700 
274 
152 
245 
500 
606 
694 

217 321 
510 
50 

186 

616 
056 
807 

1 848 000 

14 

2 
1 
2 

408 
107 
20 
72 

442 
14 

229 
207 
320 
812 
251 
124 
789 
694 
955 
121 
514 
577 

396 
376 
507 
337 
468 

63 
225 
217 
510 
41 

116 
148 

230 
000 
494 
505 
054 
447 
448 
102 
862 
297 
496 
500 
500 
726 
707 
504 
217 
062 

700 
670 
152 
245 
500 
659 
694 
321 
345 
782 
807 
000 

102 623 360 66 91 073 027 



Yatırım giderleri (Â/2) 

eklenen 

T A H 'S 1 S A T 

Aktarmalar 

3010 S. K, ve 
48 nci Ma d. ile 

eklenen 
tahsisat 

Lira K. 

145 801 84 

11. 641 220 12 

1 637 873 35 
33 766 142 19 

449 385 41 

128 477 92 

Eklenen 
Lira 

2 400 

30 000 

70 000 
170 000 

80 000 
100 000 

2 041 420 
23 750 000 
79 301 350 

3 170 000 

Düşülen. 
Lira. 

352 400 

118 763 

5 OCM» 

4 123 
7 724 225 
221 000 
281 453 
100 000 

1 883 651. 
621 856 

20 768 936 
4 000 

12 604 

8o 

069 000 
1 000 
18 947 

271 
8 274 
70 000 

Sarfiyat 

Akt arinalard an 
sonraki tahsisat 

Lira K. 

6 133 
70 
550 

12 105 

20 
1. 510 

15 
1 575 
2 663 

310 602 
3 456 
7 408 
5 560 

872 114 
253 294 
472 390 

56 
38 806 
1 155 

118 125 
926 
151 

626 
000 
000 
839 S4 
2 

000 
000 
000 
000 
877 
786 
000 
547 
000 
205 
208 
722 
000 
781 
000 
928 
501 
056 

167 556 001 
14 085 706 
62 609 727 
14 141 237 

12 

19 

41 

92 

Hıısıısi kanunlar .gereğince eklemen 

47 768 900 83 108 715 170 120 265 503 3 367 083 751 83 

Geçen 
yıldan 
devreden 
jira K. 

( 

Yılı içinde 
eklenen 

Lira iv. 

*)J!)f> 715 94 

195 715 94 

Toplanı 
Lira K. 

J05 715 94 

195 715 94 

Xakden ödenen 
vey* ı em anet( 

alınan 
Lira 

3 

6 

1 
2 

275 
1 
4 
'•:> 

i 579 
222 
312 

26 

96 

166 
4 
57 
.10 

2 779 

385 
66 

802 
992 

527 998 
032 

7 
609 

404 
562 
072 
795 
613 
990 
798 
687 
484 
20 
886 
987 
886 
862 
123 

550 
874 
464 
008 

705 

958 

300 
077 
375 
986 
970 
231 
111 
802 
501 
108 
869 
303 
913 
097 
423 
519 
489 
428 

400 
874 
336 
234 

108 

K. 

75 
93 
58 
03 

95 
47 

57 
20 
70 
27 
07 
82 
99 
94 
03 
35 
90 
32 
72 
15 
62 

25 
50 
46 

57 

3010 ;S. Kanun 
gereğince veri
len avanslar 
Lira K 

8 674 541 65 

2 587 873 99 

2.1 107 571 97 

219 231 27 

32 589 218 88 
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Gelirlerin giderlerle mukayesesi 

Normal gelir tahsilâtiyle 7 443 205 886,59 normal giderler toplamı 9 038 731 107,69 arasındaki 1 595 525 
liralık kısmı aşağıdaki kaynaklardan sağlanan gelirlerle karşılanmıştır. 

Tasarruf bonoları hasılatı 
Akar yakıt fiyat istikrar fonundan Hazineye yatırılan miktarı 
Amerikan yardınıılarmdaıı bütçeye intikal eden meblâğ 
Basılan madenî paralar hâsılatı 
Katma bütçeli idareler hesabına okuyan öğrencilerin gelir artıkları 
27 Mayıs Devrimi dolayısiyle yapılan bağışlar 
72 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle cari ve eski yıllarda verilmiş olan avansların tasfiye bakıyeleriyle malze 

satışı ve saire dolayısiyle irat kaydolunan 
190 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığına mahsus lojmanların bakım ve onarımından irat kaydedilen 
iktisadi tş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) Avrupa Fonundan sağlanan 25 milyon dolarlık kredi 
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Binnetiee 1962 yılı bütçe açığı : 

Lira K. 

Normal giderler 9 038 731 107,69 
Normal ıge&rier tahsilatı 7 443 205 886,59 

Fark 1 595 525 221,10 
Yukarda 'belirtilen kavnaklardan karsılaatfan 1 495 213 676,11 

100 311 544,99 Lira olarak tesbit edilm 
Bütçe açığının karşılanması : 

Bütçe gelir ve giderle raideki çeşitli mahsup işlemleri dolayısiyie (100.3) milyon lira olarak tesbit edilen 1962 
açığını ifade etmemektedir. 

1962 mauî yılında-bütçe finansmanı soııueu ortaya çıkan nakid açığı, Haizine durumu kısmımla k-ah edildiğ 
biraz daha altında (86) milyon liradan ibaret olup esas itibariyle emanet patralar ve Hazine bonoları şeklindeki kısa 

İKİNCİ KISIM 

1963 YILI BÜTÇE UYGULANMASI 
Gelir tahsilatı : 

1963 yılı bütçesinde gelirler, vergi giderleri ve diğer- Devlet gelirleri toplamı 9 471 638 158 lira ve özel karyna 
olmak üzere 12 101 638 158 lira olarak teshil edilmişti. 

İşbu gelir tahminlerinden1 bütçenin Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk tarihi itibariyle neticeleri alınmış ol 
aylarını kapsıyan sekiz aylık devresi içinde normal Devlet gelirlerinden 6 094 878 009 lira ve özel kaynakl'ardaaı 
man 7 574 277 462 lirası fiilen tahsil edilmiştir. 

Bıij suretle 1963 yılı gelir tahminlerinin % 62,58 i sekiz aylık devre içinde tahakkuk etmiş buîufnmaktadır. 
1963 yılının sekiz aylık tahsilatı, bir evvelki yılm aynı devresinde yapılan tahsilata nazaran % 22,24 nisbetinde 

göstermektedir. 
1963 yılının ('Mart — Ekim) sekiz aylık devresi içinde her ay Devlet gelirlerinden yapılan fiilî tahsilat eA've 

aşağıdaki tabloda/ (I) gösterilmiştir. • 
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ödemekler :: 
1963 yılı bütçesi ödenek toplamı 8 164 488 o 19 lirası cari giderlere ve 3 937 149 839 lirası yatırım giderlerine 

liradır... 
Bu miktar yıl isçinde laiifluaaı -ek ve olağanüstü ödeneklerle, özel kanunlar gereğince kabul edilen ödeneklerd 

rüleceği üzere 8 581 762 712 Wr&sı cari giderlere. 4 093 205 090 lirası yatırımlara aidolmak üzere 12 674 96 

1963 yılı ödenek cetveli 

(Ekim 1963 sonu) 

(A/ l ) (A/2) Top 

Bütç.e ile verilen ödenek 8 164 488 319 3 937 149 839 12 101 
267, 279, 334 sayılı kanunlarla verilen olağan
üstü ödenek 35 491 000 — 35 
282, 332, 554 sayılı kanunlar gereğince ek ödenek .107 201764 58 987 480 166 
1050 sayılı Mııhassebei Umumiye Kanununun 
48 nei maddesi gereğince eklenen 6! 011 041 — 61 
Devredilen ödenek (% 90 1ar) 10 790 111 — 10 
özel kanunlar gereğince ödenek kaydolunan 202 780 477 97 067 771 299 

Genel toplam 8 581 762 712 4 093 205 090 12 674 
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yıllarının 8 aylık tahsilatları ile mukayesesi aşağıdaki 

Gelirin nev'i 

Gelir Vergisi 
Kurumlar Vergisi 
Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
İthalde Alman istihlâk Vergisi 
Dâhilde Alman istihlâk Vergisi 
Akaryakıtlardan Alman istihlâk Vergisi 
Akaryakıt Hazine Hissesi 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Gümrük Vergisi 
Şeker İstihlâk Vergisi 

-Tekel Mad. Alman Savunma Vergisi 
Tekel safi hâsılatı 
Damga Resmi 
Tapu Harçları 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
Diğer vergi, resim ve Devlet gelirleri 

< )zel irelirler 
Toplam 

Genel toplam 

yılı Devlet gelirleri tahsilatının başhea gelir kalem 
gıda ki cetvelde gösterilmiştir : 

1960 

1 414 620 595 
189 354 344 
24 752 648 
473 876 902 
802 074 139 
155 027 663 
107 116 902 
144 707 009 
19 082 005 
387 623 568 
8(5 884 907 
149 201 763 
179 587 060 
153 982 283 
53 278 754 

0 
298 846 636-

4 199 462 178 
n 

4 139 462 178 

1961 

1 565 607 747 
393 148 382 
25 827 762 
404 796 729 
338 142 378 
121 117 947 
75 129 249 
156 548 726 
34 456 662 
369 960 591 
194 669 026 
268 111 007 
326 481 630 
149 793 224 
54 266 666 

0 
. 428 381 408 

4 906 384 134 
653 041 770 

5 559 425 904 

1962 

1 468 047 166 
341 311 571 
29 817 725 
509 821 269 
396 555 208 
185 927 884 
115 403 143 
152 420 375 
37 035 494 
447 829 280 
206 296 532 
275 410 275 
370 718 600 
176 892 04* 
67 510 441 

0 
372 695 138 

5 158 692 149 
1 047 423 697 

6 196 115 846 

leri itibariyle 

1963 

1 697 146 856 
384 222 668 
26 246 028 
596 437 558 
451 347 651 
203 826 819 
110 029 570 
223 707 974 
37 551 189 
521 716 243 
227 779 078 
804 241 924 
347 026 008 
860 464 971 
88 774 586 
76 377 241 
437 981 650 

6 094 878 009 
1 470 399 453 

7 574 277 462 
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Giderler : 
1. — 1 Mart 1963 den Ekim 1963 sonuna kadar 8 aylık devre zarfında, 
a) 1963 yılı bütçesiyle kabul edilen ödeneklerden taahhüde 'bağlanmak üzere, cari giderler için 7 287 497 75 

3 117 067 751 liralık ödeme emri î l ve îlçe Malsandı'klariyle Askerî ve Mülkî Saymanlıklara gönderilmiştir. 
b) Bu mezuniyete müsteniden verile emrine bağlanmak suretiyle cari giderler için 4 801 660 693 lira ve 

bütçeye gider kaydedilmiştir. 
c) Verile emrine bağlanan bu miktardan, cari giderler için 4 663 488 339 lira ve yatırımlar için 2 435 27 
d) 1962 yılmdan devren gelen Bütçe Emanetlerinden 350 744 699 lira ödenmiş ve bu suretle yılın fiilî öd 

ya baliğ olmuştur. 
2. — 1 Mart 1963 den Eylül 1963 sonuna kadar alman ödeneklerle bu devre zarfında mahallerine gönderile 

yanılarak verile emrine bağlanmak suretiyle Bütçeye kaydedilen giderlerin Bakanlıklar itibariyle miktarı ilişik 

30 . 9 . 1963 

D a i r e l e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhura aşkaniığı 
Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay Başkanlığı 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı* 

TABLO : 1 
Genel 'bütçenin daireler itibariyle ödenek 

Carî ıg'iderler (A/ l ) 
Taahhüde bağ- Verile emrine 
lanmak üzere bağlanan ve 

Son ödenek ıgönderâlen bütçeye gider 
durumu [**]•' ödeme emri kaydedilen 

63 754 748 
•2 Sm 060 
9 594 754 
24 173 024 
9 688 584 
6 430 811 
17 926 648 
57 982 998 
72 837 168 
287 553 943 
473 733 062 
109 114 422 

31 '500 000 
4 500 000 
4 000 000 
18 413 023 
5 526 655 
6 430 806 
14 254 090 
54 560 125 
63 780 813 
215 023 364 

2 473 131 351 
91 646 357 

31 500 000 
1 500 000 
4 000 000 
10 092 709 
1 947 707 
3 228 378 
4 476 815 
29 946 895 
36 950 465 
134 520 327 

1 030 641 194 
48 333 174 

Ödem 
Y 

Son ödenek 
durumıl 

7 057 75 
20 00 

635 0 
6 433 75 

20 0 
430 0 

20 0 
4 768 8 
2 408 2 

322 745 0 
247 0 

[**] Bu miktarlar Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünden alınmıştır. 
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D a i r e 1 e r 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma; Genel Kumandanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Dendet Borçları 
Millî Eğitini Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Anayasa Mahkemesi 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı [*] 

Genel bütçenin daireler itibariyle ödenek 
Gari giderler (A/ l ) 

Taahhüde bağ- Verile emrine 
1 anmak üzere bağlanan ve 

Son ödenek gönderilen bütçeye gider 
duranın r**l ödeme emri kaydedilen 

201 
278 
129 
875 

1 215 
1 421 

25 
26 
472 
65 
291 
19 
8 
n 
12 
43 
7 
25 
2 

002 
172 
732 
739 

095 
000 
190 
216 

889 021 
292 502 
217 089 
0751 
761 
323 
188 
058 
826 
122 
603 
252 
125 
375 
845 
895 

909 
992 
176 
812 
660 
794 
376 
000 
178 
243 
000 
354 
791 

1.71. 632 
216 739 
129 762 
726 843 

1 103 521 
1 297 226 

19 205 
16 913 

378 435 
56 425 

243 162 
15 568 
7 736 
9 717 
10 851 
11 984 
5 776 
21 343 
2' 188 

880 
136 
190 
640 
262 
094 
291 
163 
219 
403 
858 
437 
383 
848 
964 
074 
925 
401 
885 

105 
125 
56 
550 
788 
722 
12 
11 

926 942 
849 178 
683 780 
229 548 
608 241 
858 221 
353 746 
117 561 

234 971 221 
40 
132 
8 
3 
6 
5 
11 
2 
11 
1 
6 

035 383 
257 127 
131 772 
925 007 
559 070 
040 726 
243 232 
207 945 
'749 860 
447 619 
031 377 

Toplam g 266 156 620 7 424 801 637 4 174 365 220 

[ * ] 27 . 6 . 1963 eh kurulmuş devren tahsisatları yapthımamıştır. 

ödeme em 
Yatır 

'T 

Son ödenek 
dimimin 

3 427 000 
10 400 000 
4 775 001 

2 072 936 461 

428 685 731 
586! 694 341 

60 000 
38 502 688 

941 0O0 
148 647 1885 

2 479 000 
648 001 

177 264 000 
19 824 977 
71'599 257 
16 875 000 

2 498 853 

3 931 044 821 
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HAZİNE İMRUM17 

1962 malî yılı sonuçlan : 

1962 malî yılma ait Hazine işlemleri sonuçları bir önceki yıi ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir 

( Milyon T. L.) 

28.2.1962 28.2.196:5 Değişiklik 

i. Mevcut ve alacaklar 

— Kasa ve bankalar 
— Avans ve krediler 
2. Borçlar (Kısa vadeli) 

— Hazine bonoları (M. B.) 
— Hazine bonoları (Plasman) 
— Emanet paralar 

• I. Alacak - borç dengesi (1 - 2) 

4. Bütçe emanetleri 

5. Hazine durumu (M - 4) 

895 

310 
585 
991 

1 171 

392 
779 

.1 495 
-f-
-f 

276 

82 
194 
504 

20 331 4- 311 
319 349 - 30 
652 815 -+- 163 

96 

579 

324 228 

437 142 

675 — 761 80 

Yukardaki tablonun incelenmesinde görüleceği üzere 1962 malî yılı içinde Hazinenin kasa ve bankalardaki 
ra; avans ve kredi ödemeleri şeklindeki alacaklarında da 194 milyon lira olmak üzere mevcut ve alacaklar top 
buna karşılık Merkez Bankasınca reeskonta tâbi Hazine (9 ay vadeli) bonolarında 311 milyon lira, banka ve ort 
bonolarında 30 milyon lira. emanet paralarda 1.63 milyon lira olmak üzere kısa vadeli borçlar toplamında 504 mi 
neticesi Hazine nakit açığı diyebileceğimiz alacak - borç dengesi de aleyhte olarak 228 milyon lira artmıştır. An 
borçlarımızda meydana gelen 142 milyon üralık azalma göz önünde tutulduğu talvdirde Hazine nakit durumun 
ibaret kalmıştır. ' 
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1963 malî yılının altı aylık dönemi sonuçları : 

1963 malî yılının ilk altı aylık dönemine ait Hazine işlemleri ise geçen malî yıl sonu ile mukayeseli olarak şu sonu 

(Milyon T. L.) 

28.2.1963 31.8.1963 Değişiklik 

1. Mevcut ve. alacaklar 

— Kasa ve bankalar 
Avans ve krediler 

2. Borçlar- (Kısa vadeli) 

— Merkez Bankası avansı 
----- Hazine bonoları (Merkez 

Bankası) 
— Hazini'bonoları ( Plasman.) 
-— Emanet paralar 
3. Alacak - borç dengesi (î -2i 

4. Bütçe emanetleri 
5. Hazine durumu (3 - 4) 

1 171 

392 
779 

1 495 

— 

331 
349 
815 

- 324 

1 251 

417 
834 

1 569 

437 

341 
116 
675 

— 318 

+ 
-i-
-r-
+ 

-f-
_... 
— 
+ 

80 

25 
55 
74 

437 

10 
233 
140 
6 

437 
761 

330 
648 

107 
113 

Bu duruma göre 1963 malî yılının ilk altı aylık dönemi içinde Hazinenin mevcut ve alacakları, 25 milyon lira n 
kredilerde olmak üzere 80 milyon lira artmıştır. Borçlarda ise, 437 milyon lira Merkez Bankası avansında, 10 mi 
nolarında artış; buna karşılık Hazine Plasman bonolarında 233 milyon lira, emanet paralarda da 140 milyon lira 
lamında 74 milyon liralık bir artış olmuştur. Mevcut ve alacaldardaki artışın daha. fazla olması sonucu Alacak-Bor 
bütçe emanetlerindeki 107 milyon lira azalma dolayısiyle Hazine malkit durumunda 113 milyon liralık bir düzelme 
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BÖLÜM P7 

MALÎ REFORMLAR, ISLAH VE TANZİM ÇALIŞMALARI 

1. — Vergi reformları : 

Bu konuya girerken iktisadi kalkınma ve özellikle bu kalkınmayı istikrar içinde başarmak çabasında ol 
ğının arz ettiği önemi belirtmek ieabeder. 

Zamanlınızda gelişmiş veya az gelişmiş bütün ülkelerde iktisadi gelişınıeye ve mevcut vergi sisteminin 
verilmektedir. Bu gayeye varmak istiyen bir vergi sisteminde bâzı vasıflar aranmaktadır. 

İlk olarak üzerinde durulan vasıf, vergilerin yatırımlar üzerindeki önleyici veya zorlaştırıcı etkis 
lık sermaye teşekkülüne etkisinin âzamiye çıkarılmasıdır. 

İkinci olarak iktisadi gelişmede mümkün olan optimale ulaşmak için vergilerin ekonomide gerekli o 
aranmaktadır. 

Nihayet üçüncü olarak bir verginin idaresi ve icaplarının yerine getirilmesi için gerek idare, gerek mü 
nak tahsis edilirse ekonomiye o derecede yardım edilmiş olur ki bununla da kısaca verginin idare ve tahs 
kasdedilmektedi r. 

Verginin iktisadi gelişmeye etkilerine taalluk eden bu vasıflar yanında şüphesiz başka mülâhazalar 
da göz önünde bulundurulmak ieabeder. Meselâ adalet düşüncesi, sosyal ve kültürel bünyenin ortaya çıkard 
gt üşmeye olumsuz etkisi en az olacak bir vergi sisteminden inhiraflara yol açabilir. 

Vergilerin âdil olması yönünden vasıtalı ve vasıtasız vergiler hasılatı arasındaki nisbete öteden beri 
de biraz durmak gerekir. Vasıtasız vergilerin âdil, vasıtalı vergilerin gayıiâdil olduğu iddia edilir. Ancak 
lerin bugün dünyada eski şiddetini kaybetmiş bulunduğunu belirtmek ieabeder. Bu neticede ıslah edilmiş 
lerin mahzurlarının tamamen kalkmış olması değil, fakat bizzat ağır vasıtasız vergiletin iktisadi gelişme 
âmil olmaktadır. Bu görüş yalnız nazari sahada kalmamakta, iktisaden gelişmiş veya gelişmekte olan mem 
sıtasız vergiler hâsılaları arasında evvelce va-'itasız vergiler lehine gelişen eğilimin durduğu, hattâ birço 
vergiler lehine fiilen artmakta olduğu görülmektedir. 

Vergi sisteminin uygunluğu yanında mevcut vergi kanunlarının en iyi şekilde tatbiki da önem arz etm 
de arz edileceği üzere, yabancı mütehassısların da yardımı ile bu konu üzerinde de çalışmalar yapılmaktad 

Bu umumi izahattan sonra 19fi.') yılında çeşrli vergiler bakımından yapılmış olan reform ıslah ve tan 
leri itibariyle açıklanmıştır. 

I — Crelir Vergisi : 
1949 yılında tahakkuk ettirilerek 1950 de yürürlüğe giren ve kazanç vergisinin terki ile gelir, Kurumlar 

lünü intaeeden hareket vasıtasız vergiler alanında gerçekleştirilmiş esaslı bir reform hareketidir. Dah 
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kültürel durumuyla ilgili olarak bu sistemde kalmış olan iki önemli 'boşluk sistemim başlıca eksildiğini ve za' 
boşluklar bilindiği gibi zirai kazançlar ve esnaf sahalarına taallûk ediyordu. 

1950 den bu yana vasıtasız vergiler alanında yapılmış olan vergi reform çabaları esas itibariyle sistemdek 
dedir. Sistemi tamamlamak için yapılan çabala da 'bu konuda bazen ilerleme, bazen gerilemeler kaydedilmişt 

Tarım kazançlarının Gelir Vergisi mevzuuna alınmış olması bu istikamette olumlu bir adımdır. Bu vergilem 
tesis ve !bir de ötokoııtrolu sağlama yönünden : istemi tamamlama veçheleri vardır. 

Esnafın vergilendirilmesi balkımından bugün için varılmış olan merhale şimdilik sosyal ve Kültürel bünyem 
1 - Zirai kazançların vergilendirilmesi : 
1963 yılı bütçe gerekçesinde zirai kazançların vergilendirilmesi konusunda, yıllık gelirinin a/lığı itibariyl 

bir çiftçi kütlesinin vergiden muafiyetini sağlamak: üzere, Hükümet tasarısında teklif edilmiş v.l.jı işletime 'bü 
ölçüsü 193 sayılı Kanundaki ölçülerle mukayeseli olarak belirtilmişti. Bu tasarı işletme büyükli ğü ölçüleri 
takvim yılı itibariyle 1964 Mart ayı sonunda alınmış olan zirai kazanç gelir beyannameleri,..e göre mükelle 
miktarı ise 110 milyon lira matrah üzerinden 30 milyon lira kadardır. 

Bu neticede zirai kazançların ilk defa bu yıl teklif edilmesinin, 1961 mahsulünden 1962 yılıı da satılanlar 
nin ve ayrıca götürü gider emsallerinin komisyonlarca çok yüksek takdir edilmesinin, 5 000 li; alık zirai k 
zirai faaliyette ıbulunanlarııı gelirlerine ayrı, ayrı uygulanmasının ve nihayet ilk tatbik yılınd . ceza uygula 

Halen mer'i hükme göre mevcut 5 000 liralık zirai kazanç istisnasının ortaklık halinde zirai faaliyette b 
ayrı uygulanması halinin ferdî teşebbüsler ile ortaklık halinde çalışanlar arasında bir dengesidik meydana 
kurulmasına da yol açtığı görüldüğünden bu. istisnanın ortaklık kazancına bir defa uygulanması uygun bulu 
M. Meclisine sevkedilmiş bulunmaktadır. 

2 - Sosyal ve kiiltürel gayelerle mükellefler lehine tahakkuk ettirilmiş olan bâzı kolaylıklar : 
Vergi reform çalışmalarınım birer mahsulü olarak 1963 yılında sosyal ve (kültürel gayeler';.1 mükellefler 

tahakkuk ettirilmiştir. Bunlar; vergi tarifesinde düşük gelirli olanlar lehine yapılmış olan indirimler, ziraat 
el sanatlarını orman köylerinde yapanların vergilendirilmesinde bunlar hakkında götürü usule tabi olma öz 
ması, götürü usulde vergiye tabi mükellefler yanında iş ve sanat öğrenmek gayesiyle çalışan 1.8 yaşını bit 
vergiden istisnası, götürülük şartlarını haiz küçük sanat erbalbı ile ücretleri götürü usulde tesbit edilen hizm 
vergilendiren serbest, meslek erbabından 60 yaşını doldurmuş olanların vergiden istisnası, telif kazançlarm 
10 000 liraya çıkarılması ve yaibancı memleketlerde elde edilen bu nevi hasılatın 40 000 lirasının vergiden ist 

3. — Yatırım indirimi: 
Yatırımları teşvik için kabul edilerek 1 . 1 . 1963 tarihinden beri yürürlüğe girmiş bulunan yatırım indi 

kazançları üzerinden vergiye tabi mükelleflerin asgari miktarları ve sahaları kanunda belli edilen yatırımları y 
kanunda belli edilen nisbetlerde kazançlarından indirebilmeleri sağlanmış bulunmaktadır. 
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4. — Gelir vergisi taksit adetlerinin 3 e çıkarılması: 
Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit olunan ticarî ve meslekî kazançlar üzerinden tahakkuk öden ge 

mesinin mükellefler için güçlükler doğurduğu görüldüğünden taksit adetlerini 3 e çıkaran bir tadil tasarısı T. B 
maktadır. 

II — KURUMLAR VERGİSİ : 
Gelir vergisi için bahsedilen yatırım indirimi kurumlar vergisi için de 1 . 1 . 19*63 den itibaren yürürlüğe girmiş 
Kurumlar vergisinin Mayıs ayında ve bir taksitte ödenmesi yerine Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki t 

dil tasarısı T. B. M. M. ne sevkedilmiştir. 

Eli — GİDER VERGİLERİ . 
İçinde bulunduğumuz plânlı kalkınma devresinde ekonomik ve sosyal gelişmemizin v.n önemli noktasını geniş ö 

cektir. Bu itibarla, sanayileşmeye engel olmıyacak, bilâkis onu hızlandıracak tedbirler almamız zaruri bulunmaktad 
nayi ile çok yakından ilgisi 'bulunan .gider vergileri bakımından alınacak tedbirdir. 

1957 yılında dağınık bir halde bulunan istihlâk vergileri ile bâzı hizmet vergileri, sistemleştirilıııek ve muamele 
ze uygun bir tarzda çözümlenmek •suretiyle, gider Yergileri adı altında 6802 sayılı Kanunda toplanmıştı. Gider verg 
sal vergisi teşkil etmektedir. Bu vergi, belli alanlardaki derli toplu sınai ünitelere oturtulmuş ve nolayısiyie mevzu 
mış olmakla beraber, sağlam esaslara istinadettirilmiştir. 

Bununla beraber. 1957 yılındaki Gider Vergileri Reformu tam yapılamamıştır. Bu noksanlığı bertaraf etmek ma 
gi Reform Komisyonu bu 'konu üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Ancak Gider Vergileri konusunda bâzı acil tedbirlerin alınması ve kanunun bâzı hükümlerinin günün icapların 
karşısında kalındığından. Vergi Reform Komisyonu çalışmalardan da faydalanılmak suretiyle, Gider Vergileri K 
proje hazırlanmıştır. 

Ön projenin en önemli cephesini tekel maddelerinin yani. tütün mamulleri, ispirto, ispirtolu içkiler, çay ve 
alınması teşkil etmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, 1957 yılındaki lîider Vergileri reformu tam olarak tahakkuk ettirilmemişti. Nite 
istihsal vergisi mevzuu dışında kalmıştı. Halbuki, muhtelif gider vergilerini birbirine bağlamak suretiyle, gelirin eld 
canmasından alman çeşitli gider vergilerini organik bir düzen içinde koordone etmek lâzımdır. Bu mülâhazalarla te 
nizamına alınması düşünülmüştür. 

On projede yer alan diğer hükümler, montaj istisnası, halı ipliği istisnası, banka ve sigorta muameleler 
dâhili sarflara ait ödeme süresi, dikiş ve nakış ipliklerinin vergi nisbetinin indirilmesi ilgili hükümlerdir. 

Halı imalinin memleketimizde millî bir sanayi olarak geniş iş gücünü değerlendirdiği malûmdu-. Bu sebep 
kadar halı ipliklerinin muayyen bir disiplin altında istihsal vergisinden istisna edilmesi düşünülmüştür. 
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Montaj istisnasının imalâtta ancak belli bir yüzdeye kadar dahilî ilk madde ve işçiliğin kullanılmasın 
montajla başlıyan sanayiin gelişmesini engelleyici görüldüğünden, ön proje ile taşıtlar, radyo ar v.s. gibi 
alman istihsal vergisinden istisna edilmesi ön görülmektedir. 

Bunlardan başka önproje ile, zirai sigortalar, nükleer rizikolara karşı yapılan sigortalar dolayısiyle a 
ratifleri banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edimiş: dikiş ve nakış ipliklerinin imallerindeki ö 
suretiyle bunlara-ait vergi nîsbeti c/c 30 dan c/c 18 e indirilmiş, işletme içi sarflara ait ödeme süresinin yeni 
tür. 

IV — DAMGA RESAlî VE HAROLAIl KANUNU : 
Damga Resmi ve Harçlar kanunlarının aynı konuyu mükellefiyete almak bakımından tedahüller arz ett 

bâzı kanunların gelir kaynağı olarak müstakillen ele alınması gerekeceği görülmüş ve bu kanunlar bu açı 
tabi tutulmuştur. Müstakil bir vegi kanununa mevzu yapılması veya ilgili bir vergi kauunumınkadrosu i 
için bu yolda hareket edilmiş, hem harç hem damga resmi mevzuuna giren işlemlerde bu mükellefiyetl 
işlemin yalnız hare veya yalnız damga resmi konusu yapılması sağlanmıştır. Her iki kanunda gerek bu açılar 
bünyelerindi1 ıslahat bakımından gerçekleştiril niş olan hususlar aşağıda açıklanmıştır : 

1. — Damga Vergisi Kanunu : 
Mevcut Damga Resmi Kanunumuz eski bir kanundur, (lelir tamamen genel bütçeye giren ve oradan her 

bu resmin gerçek mahiyeti ile vergi olarak adi andın İm ası uygun görülmüştür. 
Damga resminden çeşitli yönlerde şikâyetler meveudolmaklıa beraber en önemlisi bu resmin mevzuım 

ların hukukî mahiyeti ile ilgili olması, bu bakımdan da uygulanmasında çekilen güçlüklerdir. Yeni tasa 
önünde bulundurularak, evvelâ verginin mevzuu fişka 1 bir kayba uğramadan mümkün okluğu kadar d 
kâğıt ve vesikalar kolayca bulunup teşhis edilebilecek şekilde açık bir tasnife tabi tutulmuştu!'. Keza ver 
lüzumsuz şekilde güçleştirilmemesi de göz önünde bulundurulan ilkelerden birisi olmuştur.. 

Diğer biı- ıslah hareketi olarak halen damga resmi mevzuu içimle olup aslında Harçlar Kanunu, veya diğe 
girmesi veya müstakil bir vergi kamuma mevzu olması gereken işlemler ayıklanarak damga vergisi mevzuu 
olarak Damga Resmi Kanununun bâzı sigortalarla ve biletlerle ilgili resimler bu mevzuları vergiliydi ana v 
leri vargisiyle taşıma vergisi) birleştirilmiştir. Diğer taraftan Damga Resmi Kanununun 10 ncü maddesinin i n 
pu işlemlerine ait resimler emlâk alım vergisinin. 1.1 ve lo ncü maddelerdeki ilânlara ilişikin resimler ilân 
lediye Vergisi ve Harçları Kanununun kadroları içine alınmıştır. 

Damga vergisine tabi tutulmaları tatbikatta mahzurlar arz eden dilekçeler, ihbarnameler, tasdiknameler, ilmüh 
gili kâğıtlar, akdi mutaz-ammm sipariş kabul mektupları ve hisse senetleri damga vergisinin konusu dışında bır 
netlerinin % 1,5 nisbetinde resme tabi tutulmuş olması sermaye şirketlerini daha teşekkülde ağır bir mükellef 
sarı ticari şirket mukavelelerini mâkul nisbetlerde vergiye tabi tutmuştur. Şirket tahvilâtından % 1,5 nisbetind 
miştir. 
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2. — Harçlar Kanunu : 
Bu kanun konusunda yapılan ıslahatta, bâzı tapu işlemleri ile ilgili harçların kaldırılarak bunların emlâk alım 

riç esas itibariyle malî bir gaye güdülmemiştir. Bu cümleden olarak hare mefhumu ile bağdaşmıyan bâzı işlemler 
(ceza dâvalarından alınan harçlar, tabiiyet harçları gibi), hare mevzuuna girmesi icabettiği halde kanunda yer alm 
man harçları gibi) tasarıda yer verilmiştir. Keza hare konusu olduğu ve harca da tabi bulunduğu halde ayrı kanun 
sarıya ithal edilmiştir (Trafik harçları gibi) . 

Malî ve İktisadi önemini kaybetmiş bâzı mükellefiyetler kaldırılmıştır, (Hayvan sağlık zabıtası resmi gibi). 
GrATT'a karşı taahhüdümüzü yerine getirmek üzere mense şahadetnamelerinden alman harçlar da kaldırılmıştır. 
Adliye Hare Tarifesi basitleştirilmiş, 124 pozisyonluk tarife 46 pozisyona indirilmiştir. Karar ve ilâm harcarınd 

indirimler yapılmıştır. 

3. — Emlâk alım vergisi Kanunu : 
18 . 2 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren bu kanun, evvelce harçlar kanunu mevzuu içinde bulunan bir kısım t 

yüksekliği, mükellefiyetin diğer harçlar arasında arz ettiği önem ve müstakil hüviyeti bakımından hare ım-fhumu il 
takili bir vergi kanununun şümulü içinde mütalâası zaruretinden doğmuştur. Kanunun tatbikatı sonunda sağlanan 
len malî gayenin de tahakkuk ettiğini göstermektedir. 

V — VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ : 
Veraset ve intikal vergisi konusu olan gayrim enkuller dolayısiyle bu vergi gayrimenkul]erin vergi değerleri üzeri 

metleri eski ve düşük olduğundan tahrire müstenit vergi değerleriyle yeni tarihlerde inşa edildiğin den veya tadil 
nisbeten yüksek değer konulmuş gayrimenkul!erin vergi değerleri arasında büyük farklar meydana geliyor, bu hal v 
yordu. Bu adaletsizliği önlemek üzere 20 . 3 . 1963tarihinde yürürlüğe giren bir tadil kanunu ile vergi matrahının 
miştir. Bu suretle hem adaletsiz tatbikat önlenmiş, hem de vergiye kuvvet hareketlerini takibedebilecek bir elastiki 

VI — ÂMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN : 
Bu kanunda iki mühim değişiklik yapılmıştır. Bunlardan birincisi Anayasanın kişi dokunulmazlığı hükümleriyle 

caklarının tahsil usulü hakkındaki kanunun 60 ncı maddesine göre ödeme emri üzerine borcunu ödem iyen. mal bil 
lunun. tahsil dairesinin kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere mal bildiriminde bulununcaya kadar hapseıı tazyi 
küm değiştirilmiş, hapseıı tazyik kararlarının hakimden alınması sağlanmıştır. 

Ayrıca aynı kanunun teminat hükümlerinde değişiklik yapılarak borçlunun teminat olarak üçüncü şahıslara a 
bul edilmiştir. Bu suretle tecil, icranın geciktirilmesi, ihtiyatî haczin kaldırılması gibi teminat karşılığı yapılabilecek 
lık sağlanmıştır. 

VII — MOTORLU KARA TAŞITLARI VERCİSİ KANUNU : 
Bu kanunla trafik resmi ve hususi otomobil vergisi birleştirilmek suretiyle tek bir mükellefiyet haline getirilmişt 

leri tesbit edilirken hem hususi otomobil vergisine ve hem de trafik resmine ta'bi olan taşıtlar ile yalnız trafik resm 
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bir ayırma yapılmış, birincilerin vergileri yeni kanunda biraz daha ağırlaştırılmış, buna mukabil ikincilenn ver 
miştir. 

Yıl içinde mükellefiyetten çıkanların mütaakıp aylar vergilerinin terkin ve icabında mükellef ler-o reddi, ta 
lûller tarafından kullanılan özel tertibatlı taşıtların 'vergiden muafiyetleri sağlanmıştır. 

VIIİ — TASARRUF BONOSU İHRACI HAKKİNDA KANUN JASATtISI : 
1 . 3 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 223 sayılı kanunla, tasarruf ıbonosu ihracı ve karşılıklarının bir fon 
Kanunun tatbik devresi zarfında karşılaşılan güçlükleri gidermek, mevcut hükümleri günün ihtiyaçlarına c 

sokmak zarureti hissedilmiş ve hu konuda hazırlanan tasarı T. B. M. M. ne sevk edilmiştir. 

IX — SERBEST MALÎ MÜŞAVİRLİK KANUNU TASARISI : 
Tasarının esası Malî Müşavirlik meslekinin organize edilmesidir. Bu organizasyonla, belli bir nizama bağlı 

yesini ifade eden önemli bir serbest meslek kolu sosyal hayatımıza katılmış olacak ve malî müşavirler de mesl 
dislikte olduğu gibi belli kanun hükümleri dairesinde icra edeceklerdir. Bu meslek mensupları türlü teşebbü 
mak, işletmelerin hesap yönü ile ilgili kanunlar ve bunların uygulanmalarına ilişkin işleri düzenlemek, bu kon 
ço, beyanname, rapor düzenlemek, murakabe, inceleme, tahlil, ıslah, tahkim, tasdik, bilirkişilik işleri ile uğraşa 

Tasarıda belli edilen işler üzerinde meslek mensupları yararına bir inhisar sağlanması cihetine gidilmemiş, 
rın eskiden olduğu ibi serbestçe çalışmalarına imkân verilmiştir. Ancak bunlar tasarıda ön görülen şartları hai 
Müşavir unvanlarını kullanamıyacaklar ve yetkilerindim faydalanaanıyacaklardır. 

Tasarı ile organize edilen mesleğin kuruluşunu-gerektiren sebepleri, memleketin .bu gün içinde bulunduğu 
lâzımdır. 

Günümüzde iktisadi alanda başarılı bir gelişme hızı sağlıyabilmek, ekonomik düşünce ve zihniyetin ön plana 
lere kadar sokulmasını gerekli kılar. 

Bu ise büyük ölçüde işletme iktisadi ve muhasebe bilgisin?, malî hukuk ve ticaret hukuku kültürüne 
miası içinde toplanmaları ve işletmelere yön vermeleri ile kabil olmaktadır. 

ö te yandan yabancı sermaye celbini kolaylaştırmak, müesseseleri sermayedarlara ve tasa.ruf. sahiple 
rak sermaye piyasasının teşekkülüne yardım ı olmak gibi fonksiyonları bakımından (d!a müessesenin bi 
rülmektedir. 

Müessesenin sağlıyaeağı diğer bir fayda, beyanname inceleme nisbetinin ve vergi hasılatının artırılma 
kısı'm meslek mensuplarına tıanınan vergi bey m lan nı «tasdik yetkisi» ile sağlanmaktadır. Gerçekten tasa 
malî külfete katlanmaksızın vergi murakalbesinin artırılması mümkün görülmektedir. 

X — MAHALLÎ İDARELER MALİYESİ : 
Devl-atin , üzerine aldığı âmme hizmetleri yanında mahallî kamu tüzel kişilerinin de mahallî karakterd 

hizmetler bulunduğu, bu durumun mahallî fi ians mefhumuna yer verdiği malûmdur. Diğer ta aftan âmme 
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•dan değil mahalli idareler bakımından <la sürekli gelişmeler göstermekte, buna muvazi olarak bu idareleri 
dır-

Ayrıca mahallî idarelerin gelişmesi bunların bdirli gelir kaynaklarına sahiholmalarını da gerektirm 
1 erinin devamlı artışı, bu giderlerin asıl kaynağının miiiî gelir oluşu, modern Devlette gerek gelirlerin ge 
mayülü içinde bulunması mahallî idareler muhtariyetinin bir malî tevzin nizamı içinde mütalâasına yol açmı 

Biz de mahallî idareler maliyesinin za'l'ı ve bu konuda, reform ihtiyacı bilinmektedir. Genel malî reform 
ler maliyesi alan nida yapılan çalışmalar hakkında aşağıda bilgi verilmiştir. 

1. — Bâlzı kamu gelirlerinin paylaşılması hakkında kanun ön projesi : 
Mahallî idareler maliyesinde modern anlamda bir reformun gerçekleştirilmesi her şeyden evvel bir malî te 

lıdır. Malî tevzin mahallî halkın müşterek ihtiyaçlarını gidermek için gerekli hizmetlerin ve dolayısiyle ge 
ler arasında paylaşılmasını ifade eder. 

Mahallî idarelere gelir sağlanmasında; onlara tamamen müstakil kaynaklar tahsis eden «bağımsızlık sistem 
çesine alarak mahallî idarelere tahsisat veren «»bağlılık sistemi» ve bir de mahallî idareleri birkaç verimli ver 
paylarla besi iyen «karma sistemi» tatbikatı görülmektedir. 

Modern Devlette görülen gelir ve giderlerdeki mark e zil e şnı e eğilimi önünde dengeli bir bölüşme düzeni 
bulü daha makul görülmetkedir. Buna mukabil karma sistem gelirlerin paylaşılmasını zaruri kılmaktadır. 

Yukardaki görüş ve zaruretlerle hazırlanan bâzı gelirlerin paylaşılması hakkındaki kanun hazırlıkları şu esas 
Iv.velâ mahallî idarelerin görecekleri âdi ve devamlı hizmetler ike olağanüstü işlerin Devlet ve mahallî idare 

mali tevzin nizamı içinde düzenleneceği esası konulmaktadır. Bu düzenlemenin mahallî idare i-erin kendi 
mâni olmıyaeak bir nitelikte olmasına itina edilecektir. Fevkalâde gelirlere ihtiyaç, gösteren işlerin plâna ba 
Malî tevzin düzeninin yürütülebilmesi için «mahallî idareler danışma ve inceleme kurulu» adı altında merkezi b 
rülmüştür. 

Malî tevzin düzeninin gelirlerin bölüşülmesi prensibi konusunda, mahallî idarelerin fişkaL kaynaklarının 
hangi ana prensipler içinde ayrılacağı 'hakkındaki esaslar tesbit olunmuştur. Buna göre mahallî idarelerin 
ğince kendilerine aidolmak üzere tahsis olunan gelirlerle, gelirlerin paylaşılması kanının gereğine • Devlin fişka! h 
lecek .pnyi ardan terekkübedecektir. Bu suretle muayyen vergilerden pay verme, usulü terk edilerek malî 
gerçekleştirecek toplu bölüşme esası kabul edilmektedir. 

Paylara kaynak olarak merkezi vergi sistemimizin yüksek verimli müstakar verililer; î.ada.r suretiyle alınmış pren 
gili harçlar kaynak olarak alınmamıştır. Keza Devletin istikraz, emlâk satışları, tasarruf bonoları gibi gelirler 
bırakılmıştır. 

Kanunda tadadedüen Devlet gelir kaynaklarından elde edilen hâsıladan özel idarelerle belediyelere ayrıla 
nunla tesbit. edilmiştir. Bu genel nisbetler halen muhtelif Devlet vergilerinden verilen paylara göre mah 
lara tekabül etmektedir- Genel nisbete göre ayrılacak pay belediyeler "arasında pay tutarının b. 11: yüzdeki nü 
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kendilerine /ait fiskal hasılata göre olmak üzere dağıtalaeaktır. Fiskal hasılat Belediye Vergi ve Harçlar K 
Emlâk Vergisinden olan payların tutarını ifada etmektedir. 

Özel idareler arasında paylaşma ise belli bir yüzde nüfus esasına ve halli bir yüzde de Emlâk Vergisi ha 
miktara göre yapılacaktır. Ön proje ayrıca payların genel bütçeden ayrılmasına, ödenmesine, ortak f 
ihtiva etmektedir. Keza malî sıkıntı içinde bu'unan idarelere genel bütçeden yapılacak yardımların T 
yapılacağı da tasarıda ayrıca derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Emlâk Vergisinin özel idareler, belediyeler ve köyler arasında bölüşülmesi esasları da gelirlerin paylaşı 

2. — Emlâk Vergisi ön projesi : 
Emlâk Vergisi terimi mevcut Bina ve Arazi vergilerimizi tamamen kadrosu içine alan bir üst kavram ol 

terminolojimiz arasında Emlâk Alım Satım Vergisi ile de esasen yerini almış bulunmaktadır. Emlâk V 
rişahsi, reel 'bir mükellefiyettir. Bu vergi aynı zamanda mahallî bir mükellefiyet olarak gelişmiştir. Şah 
sek verimli muamele vergileri Devlete mal edilirken, malî tevzin esasları dâhilinde. Devletle mahall 
labilmesi için vastasız revl vergilerin mahallî idarelere bırakılması gerekmektedir. Diğer taraftan Emlâk V 
vergi karakteri göstermekte, birçok mahallî mükellefiyetlerin ölçüsü ve mesnedi olarak da mahallî idarel 

nınlâk Vergisinin geliri mahallî idarelere (esas itibariyle belediyelere) bırakıldıktan sonra bunun Maliy 
lerce tahsili ayrı bir emsale olarak belirir. Tahakkuk ve tahsilatın maliye teşkilâtınca yapılması ras 
esasını teşkil eden tahririn Devletçe başarılabilmesi yönlerinden tercihe şayan bulunmaktadır. 

Bina ve Arazi vergileri Emlâk Vergisi adı altında bir araya getirilmiş olmakla beraber kıymet üzer 
gayri safi irada göre bulunan safi irat üzerinden vergilendirilecek Bina Vergisi olmak üzere yine iki kısım 

Emlâk ve arazi vergisinin dayandığı tahrir esası, bilindiği üzere memleket sathında dağılmış gayrime 
narak değerlenmesi, bu yapılırken adalet sağlanabilmesi, pahalı oluşu, geniş itirazları davet etmesi bakıml 
ki genel tahrirlerin yenilenımesi Batı'da da bizde de gecikmektedir. Bu durumda eski tahrir değerlerine kat sa 
ulaşılmasına çalışılmaktadır. Ancak eski değerlerin şehirleşme hareketleri, toprak reformu, enflâsyon ve diğ 
ve muhievasım yitirdiği hallerde yeni tahrir bir zarurettir. Memleketimiz için de bu zaruret açıktır. 

Imtlâk vergisini tamamen belediyelere bırakmak mâkul bir tedbir olarak akla gelebilir. Ancak bizde öz 
gisi kindeki arazî vergisinin köylerle irtibatı, emlâk vergisini esas itibariyle bir belediye vergisi haline geti 
''elo" - pay vermeyi, diğer taraftan bu mükellefiyetin Devlet ve mahallî idare finansı arasında kabul edeceğ 
gisini- taallûk eden kısmının köylerle irtibatını sağlıyarak organize edilmesini ieabettirmektedir. 

emılâk vergisi yeni bir tahrire gitmeden düşünülemez. Külfetli olmasına rağmen bir tahrire gitmeden bu 
kan yoktur. Emlâk vergisi her şeyden ünce iyi bir tahrir demektir. Kademeli olarak yapılsa bile netice itib 
böyle bir tahriri maliye teşkilâtı başararabiiecektir. Emlâk vergisiyle bina ve arazi vergilerinle tahakkuk 
laması yeni esaslara bağlanan bu verginin tarh ve tahakkuk işlemlerinin de maliye teşkilâtı tnıatandan ya 
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mahallî bir mükellefiyet olarak teklif edilen emlâk vergisi mahallî idareler (belediyeler, il özel idareleri ve fon 
sında paylaşılacağı cihetle vergi hasılatının bu suretle dağılması da yine bu işin bir elden idaresini gerektirmektedi 

Gayrimenkul yatırımlarının daha ziyade sosyal mesken inşaatına kaydırılmasını teminen, yıllık safi iradı 6 00 
sahiplerince mesken olarak kullanılmaları şartiyle geçici muaflık verilmiş, sosyal mesken ve işçi evleri vasfını 
gayrisâfi irat miktarına bakılmaksızın ve ister kiraya verilsin ister sahibi otursun aynı muaflıktan istifade e 

Arazi vergisinde de küçük çiftçi muaflığı ihdas edilerek vergi değeri belli miktarı aşnııyan arazi vergiden mu 
vergisine ek olarak alınmakta olan Buhran ve Savunma vergileri kaldırılmaktadır. 

Vergi matrahı eskiden olduğu gibi yine safi irattır. Ancak garisâfi iradtan indirilecek idame masrafları m 
25 şe çıkarılmıştır. 

Arazi vergisi nisbetlerinin uygulanmasında arazı ve arsa tefriki muhafaza edilmekte, ancak arsalardaki iratlı 
arsa vergisi, spekülâsyon maksadiyle boş bırakılmasını önlemek, dolayısiyle bina inşaatını teşvik etmek maks 
maktadır. 

Emlâk Vergisi Kanunu ön projesinin hazırlanması dolayısiyle Vergi Usul Kanununda da gerekli değişikli 
lanmış bulunmaktadır. * . , 

3. — Belediye vergi ve harçları : 
Bilindiği üzere bugünkü belediye gelirleri sistemimiz Belediye Gelirleri kanunlariyle Belediye Kanununa isti 

da belediyelerin iktisadi işletmelerine mütaallik kanunlarla diğer gelir kaynaklarını belediyelere tahsis eden 20 
lamaktadır. 

Belediye kanunlariyle tahsiline cevaz verilen gelirlerin çeşidi onbeş, Belediye Gelirleri Kanununa istinad 
lamı ise 44 e varmaktadır. 

Bu suretle belediyelerin vergi, resim, hare, ücret, pay ve diğer adlarla tahsil ettikleri gelir çeşitleri 80 kalem 
Bu kadar çeşitli mükellefiyet belediyelerimize istenilen geliri de sağlıyamamaktadır. 
Âmme finansmm önemli bir parçasını teşkil eden belediye gelir sistemimizi bu durumdan kuıtarmak için ve b 

âmme fonksiyonunu başarabilecek bir seviyeye eriştirebilmek üzere radikal ve bünyevi bir reforma ihtiyaç 
rinde önemle durulmakta ve çalışmalara devam edilmektedir. 

2. — BÜTÇE REFORMU : 
Bütçelerimizin plâna. uygunluğunu sağlamak, daha açık hale getirmek, bu suretle yasama organına Hükümeti 

ile görebilmek imkânını vermek, tatbikatta daha müessir bir kanitrola imkân sıağlamak, Bütçe dışı tahlil ve etüdl 
bütçe reform çalışmaları yapılmıştır. Buı çalışmalar sonucu bütçelerimizde yapılan reformu başlıca üç açıdan inc 

A) Bütçelerimizin plâna uygunluğruıun sağlanması : 
Kalkınma plânının en önemli uygulama aracı Devlet bütçesidir; binaenaleyh, bütçelerin gerek tasnif bakımınd 

ramlar ve özellikle yatırım tarifi y'önünıdein plâna uygum olması ieatoeder. 
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Halbuki; 1950 yılından beri üygıâadığımız ikil i tasnifi n (yani, cari harcama—yatının harcamı t'laau ayırımının) 
programlara uygun bir dağılışla göstermeye yeterli olmadığı 'bir gerçektir. Nitekim, plânını yatırım kavranın dışın 
nalııuması, kamulaştırma, yatırim borçları, transfer edilen fonlar ve sermaye teşkili gibi — harcamalar, cari gider n 
nif sebebi ile konulacak başka yer de bulunmadığı için 1968 bütçelerinde mecburen yatırımlar grupunıa alınmıştı. 
nın bütçelerde 4.126 milyon, 1963 programında ise :>.019 milyon lira ile ifade edilmesi gibi, gerek Yüksek Meclis 
düt ve yanlış anlamlara yol açabilecek bir durum ortaya çıkmıştı. 

işte bu ittibarsfczlığı bertaraf etmek ve ancak plânın yatırım t a lifine uygun harca»ma.ları bütçe yatırımı olara 
nif terk edilmiş ve : 

Cari harcamalar; 
— Yatırım harcamaları; 
— Sermaye teşkili ve transfer harcamaları. 

tasnifi kabul: edilmiştir. 
Bundan böyle «cari harcamalar bütçesi», Devletin bir malî yıl içindeki hizmet ve mal tüketimini, «yatırımla 

yer alan yatırımları, «sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesi» ise. cari ve yatırım gideri sayılnııyan ve t 
terilıen ödenekleri kapsayacaktır. 

Üçlü tasnif ile bir taraftan bütçenin yatırımlar konuşumda plâna uygunluğu sağlanmış, diğer taraftan, bugüne 
sinde yer alan Devlet borçlan, vatani hizımet maaşları, eski emekli, dul ve yetim maaşları, belediyelere, demekle 
ma bütçelere yardımlar (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesi) ne aktarılımak, buna mukabil yatırım 
onarımlar) cari harcamalara alınmak suretiyle, cari giderleri gerçek ölçüsü ile gösterme imkânı temin edilmiştir. 

Cari giderlerde «programlı harcama» esasının kabulü ile bütçeler, «gelişme cari harcamaları» komısunda da p 
maktadır. 

Bütçenin plâna uygunluğunu sağlamak bahsinde düşünülen bir diğer husus da; 3*atırım ödeneklerinin plândaki 
olmuştur. Bu da yeni numaralama sisteminin verdiği tasnif imkânlarından faydalanılmak suretiyle gerçekleştirilmişt 

Şöyle ki : 
Yatırımlar (bütçesi yalım; 
— Etüt — proje giderleri, 
— Yapı tesis ve onarım giderleri, 
— Makina — teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları unvanı ile üç bölüm ihtiva edecektir. Her bölümün tarım, 

sektörleri ile ilgilendirilmiş maddeleri vardır. 
Böylece «yatırım bütçesi» ile yıllık programları arasında kavram ve toplam eşitliğinden başka, organik bir bağla 
«Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları» Tablosu iki kısımdan müteşekkildir. 
Plânın yatırım kavramı dışında kalan kamulaştırmalar, gayrimenkul satmalmaları, iktisadi Devlet Teşekküllerin 

rine ve döner sermayelere ödemeler gibi. Devlet mamelekini artırıcı harcamalar «Sermaye Teşkili» harcamaları ola 
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Bütçeden gerçek ve tüzel kişilere 'karşılıksız olarak yapılacak her türlü ödemeler «Transfer Harcamaları» ol 
«Transferler» iktisadi, malî ve sosyal olmak üzere üç bölümde tasnif edilmiştir. 

B) Bölüm adedinin a z a M m a s ı : 
Reformun .ikinci prensibi, bütçede bölümleri azaltmak, buna mukabil maddeleri çoğaltmaktır. Kabul edile 

bütçesinde bölüm sayısı 15 i geçmiyecektir. Halbuki 1963 bütçesinde meselâ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ve Maliye Bakanlığının 121 bölümü vardır. 

Aralarında mahiyet ve hizmet irtibatı olan maddelerden müteşekkil büyük bölümler. Yasama Organına bü 
edebilmek, binnetice şimdikinden daha müessir bir inceleme ve murakabe yapabilmek imkânını bahsedecektir. 

Diğer taraftan, maddeler arası münakale sahası genişliyeceği cihetle, kanunî aktarma zarureti asgari hadd 
sür'at ihtiyacına cevap verecek esnek bir bütçe uygulamasına zemin hazırlanmış bulunmaktadır. 

Süratli ve esnek uygulamanın, gelişi güzel ve israfçı bir tatbikat halinde değil, bilâkis tasarruflu, kontro 
yanını teinin maksadiyle ödenekler ayrıntılı olarak tesbit edilecektir. Bilhassa kurum ve hizmet, birimlerinde t 
ve ödenekler standart tâli maddelere ayrılmak suretiyle ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

Ancak halen uygulanmakta olan basit numaralama sistemi böylesine teferruatlı bir tasnife elverişli değild 
olup 800 de sona ermektedir. Kabul edilen yeni numaralama sistemi 10 000 den başlamakta ve bu hali ile 
ve madde içinde tâli tasniflere imkân vermektedir. Öyle ki, meselâ 12 000 numaralı (personel 'giderleri) bö 
maddesine ve (yolluklar) maddesi 12 830 numaralı (geçici görev yolluğu) tâli maddesine ayrılmakta, sonra 
lünebilmekte ve meselâ (müfettişler yolluğu) 12 833 numara ile, (kontrolörler yolluğu) 12 836 numara ile 
cüzüleri olarak gösterilebilmektedir. Bu suretle ilk iki rakam bölümü, sonra .gelen üç rakam maddeyi, dördüncü 

C) Program — bütçe anlayışına yer verilmesi : 
Reformun üçüncü prensibi bütçelerimizde program — bütçe anlayışına yer verilmesidir. Batı memleketleri 

nı zamanda iş bütçesi «Parfonmance budget» şeklinde de ifade edilen (1949 da Amerika'da aynı konuda ince 
ra varan Hoover Komisyonu «Perfonmance budget» New - York eyaleti bütçesi için incelemeler yapan Komisy 
kullanmışlardır) bu bütçe anlayışına göre: «iş bütçesi veya program bütçe yapılacak işleri, gösterilecek faaliyetl 
esas alarak hazırlanan bir bütçedir. Böyle bir bütçe anlayışı, dikkatin, malzeme, ekipman, ferdî hizmetler tedar 
genel vasfı ve nispî önemi üzerine teksifini emreder. Bu sayılan şeyler (malzeme ilh.) sadece bir gayeye ulaş 
önemli olan, başarılaeak olan iş veya hizmettir». Program bütçe bütçeyi çeşitli giderlerin bir listesi olarak d 
programları ihtiva eden bir vesika olarak kabul eder. 

Anlaşılacağı üzere program — bütçenin tam tahakkuk ettirilmesi kolay bir iş değildir. îş ölçülmesi, birim, 
lini, bir maliyet muhasebesini ilh. gerektirir. 

Bu itibarla bu konuda bütçelerimizde tahakkuk ettirdiğimiz reformu sadece program — bütçeye bir yakl 
de ifade ediyoruz. 
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Bıı anlayışa. yer verilerek hazırlanan bütçelerimizde meselâ; okullar, hastaneler, cezaevleri gibi; kurumlar, salgı 
lar gibi; hizmet üniteleri için verilecek ödenekleri, fonksiyonel 'birimler halinde topluca göstermek istihdaf edilmiştir. 
leti1 maliyeti, verilen ödeneğin ne kadarının 'bürogiderlerine, ne kadarının ulaştırma., taşıt işletme kira, yiyecek, giy 
görülebilmektedir. Gerçi 11)63 bütçesinde de (yüksek okullar 'genel giderleri), (ilköğretmen okulları gem1! giderleri), 
genel giderleri) gibi bölümler mevcuttur. Ancak bu ödenekler maddelere 'bölünmemiştir ve ne miktarının hangi 
takdirine terk edilmiştir. Bu hali ile ödenekler israfçı bir tatbikata mevzu olabilir. 

Yeni numaralama sisteminin sağladığı imkân sayesinde, 11)64- yılından itibaren bütçelerimizde -misal olarak- «o 
olarak, kendi dahilinde öğretim derecelerine ve dallarına göre maddelere ayrılacak, maddeler kendi içinde büro 
kira. giyim giderleri diye tâli maddelere bölünecek, böylece ilk öğretim veya teknik öğretime verilen ödenekler top 
tir. Ancak maaş ve ücretler, dairelerin ileri sürdüğü teknik zorluklar d ol ayı siyi e 1964 bütçesinde fonksiyonel birimle 
cak. fakat kurum ve hizmet ünitesi için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle (personel giderleri') bölümünde gösterilecekti 
telâfisine gayret edilecektir. 

«Devlet borçları bütçesi» kaldırılarak Maliye Bakanlığı bütçesinin «Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları» 
miştir. «Devlet borçları» m her dairenin müteferrik borçlarına alt maddeler t akıbetm ektedir. 

(ieıvekleştirilen reform. Devlet bütçesini rasyonel bir düzene kavuşturmuştur, tleriki yıllarda yapılacak düzeltmel 
mimiz daha mütekamil bir hale gelecektir. 

M. — DİĞER MALİ KANUNLAR ÜZERİNDEKİ (JALIŞIMALAR : 
i — aENEL MUHASEBE KANUNU TASARISI : 
Bakanlığımızca tanzim olunan Geneli Muhasebe Kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bul 

şmca. 1927 dem beri tatbik edilmekte olan Muhasebei Umumiye Kanunu yürürlükten kalkacak ve bir süreden b 
miş bulunan, reform hareketinin çok. ehemmiyetli bir merhalesi daha gedilmiş olacaktır. 

Plânlı devrenin bu alanda yapılmasını gerekli kıldığı hususlara ve Muhasebe} Umumiye Kanununum arz ett 
rekçesinde temas edilmişti. 

Tasarının, mali sistemimize getirdiği yeniliklerin en. mühimleri kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir : 
1. — Muhteva bakımından Anayasaya uygunluk sağlamış, maddeleri: rasyonel bir tasnife tabi t utulmak ve l 

anlaşılması ve tatbiki kolaylaştırılmıştır. 
2. — Bütçenin hazırlanmasında esas olacak ilkelerin her yıl Bakanlar Kurulunca tesbiti hükme bağlanmış tır 

samimiyetle hazırlanması, bütçe denkliğinin korunması ve bütçelerin kalkınma plân ve programlarınla; uygunluğ 
•'!. — Amiri italik müessesesi kaldırılmış ve yerine taahhüt amirliği müessesesi getiıilımiştir. Taahhüt âmirleri 

ahhütler dolayısiyle Sayıştaya karşı sorumlu olacaklardır. Bu suretle bütçenin icra sırasında kontrolü masrafını öd 
taahhüdedilmesi, yani Devletin borçlandırılması sa.f hasma. kaydırılmıştır. 

4. — Yeni tasarıda ikinci derecede taahhüt amirliği yetkisi ve sorumluluğu her daire ve müessesenin başınd 
Bu suretle işlerin süratle görülmesi ve kalkınma programlarının sfüraftle ıgerçeMe«tirilm<eJsi »ağlanacaktır. 
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5. — Genel olarak Sayıştay denetimine mütaallik hususlar ve bu arada Sayıştayııı masraf evrakım sarft 
na konulmamıştır. Bu yenliliklerin malî işlemlerde ferahlık ve sürat sağlıyaeağı düşünülmektedir. 

6. — Halen Bakanlıklarda vazife gören Muhasebe Müdürlükleri kaldırılmakta ve onların yerine Maliye D 
husus daı Bütçenin tatbiki sırasında yapılan kontrolün müessiriyctini temin edecektir. 

7. — Eski kanunda yer almamış bulunan fon, akreditif ve cari hesap müessese ve işlemleri sisteme itiha 
8. — Hazine 'birliği tesis olunmuş ve hazine hesaplarının kolaylıkla çıkarılmasını ve Türkiye Büyük Mi 

mi temin edici tedbirler alınımıştır. 
9. — Genel ve Katma Bütçeler, Devlet Bütçesi ismi altımda bir küll'olarak mütalâa edilmiş ve aynı kaidele 

il. — DEVLET İHALE KANUNU TASAİMSI : 
30 yıla yakın bir zamandan beri uygulanmakta olan 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu, za 

hâle gelmiş; değiştirilmesi ve yerine daha ileri h iklimler konulması hususunda bilhassa son yi 11 ırda devam 
tir. 

Plânlı devreye girerken, Devlet hizmeti görenlerin, iş kabiliyetini köstekliyen, kalkınma programlarını 
formalitelerin kaldırılması, plân hedeflerine uygun rasyonel esas ve metotların„ konulması lü ıımlu görül 

2490 sayılı Kanun alım, satım, yapım, kira ve taşıma gibi kapsamına giren işlerde mümkün olduğu kad 
bunlar arasında artırma veya eksiltme yönünde rekabetin sağlanmasını ve idare için en uygun bedelin 
de, çok sert seyyaliyetten mahrum kurallarının kamu ihtiyaçlarını karşılamakta çeşitli güçlüklere yol 
idareleri de mütaahhitleri de tatmin etmekten uzak kaldığı, uygulandığı alanda görülen gayeye de çok 

Şimdiye kadar devam eden tatbikattan eli.e edilen tecrübeler, bu konuda karşılaşılan güçlükler, ger 
kabeti destekliyen unsurlar birer birer ele alınmak idarelerin, meslekî teşekküllerin tadil teklifleri 
yabancı memleketler mevzuatı, yerli ve yabancı uzmanların etütleri göz önünde tutulmak suretiyle yap 
2490 sayılı Kanun yerine kaim olmak üzere yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet 

2490 sayılı Kanunun tadili mahiyetinde olmayıp, tamamiyle değişik görüş ve anlayışla hazırlanmış b 
kanuna nazaran çok farklı hükümlere ve ileri müesseselere yer verilmiş, kapsamına giren işlerin sürat v 
kânları dikkate alınmıştır. Böylece yepyeni bir hüviyetle meydana gelen Devlet İhale Karnını tasarısı, 
nudaki isteklerini de karşılayacak nitelikteki prensipleri maddelerinde toplamış bulunmaktadır. 

Yeni tasarıda idarelerin yetkileri ve bununla orantılı olarak 'sorumlulukları artırılmıştır. Zaman kay 
tır. Yayım vasıtaları ve duyurma şekil ve usulleri zamanımızda teknik gelişmelerle birlikte süratle değiş 
intibakı sağlamak ve ihale işlemlerini plânın gerektirdiği süratle sonuçlandırmak maksadiyle ilân hük 
yaliyet verilmesi için, Bakanlar Kuralıma yet/M tanınmıştır. Bunun dışında kanun hükümlerinin tatbi 
halde Bakanlar Kurulunu esas görevleri dışında işgal eden hükümler kaldırılmıştır. 

Rekabeti daha geniş alanda sağlamak ve isteklilere kolaylık olmak üzere, teminat hükümleri değişt 
miş ve teminatların tadili esası kabul edilmiştir. 
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Bir yılı aşarı taahhütlerde, sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve fiyat tahavvüllerine adaptasyon imkânları 
Âmme ihtiyaçlarının karşılanmasında, en ucuzunun değil, en iyisinin alınması esas tutulmuş ve bunu sağ 

hüt âmirlerine, ihale memur ve komisyonlarına ihaleyi yapıp yapmamak ve en uygun bedeli tesbit etmek husus 
taahhüt âmirlerine, ihale işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere, ihale memurları tâyin veya komisyonlar teşkili için 
fından daha ciddî tekliflerde bulunulmasına ve ihaie konusu olan işlerin daha yakından tetkikine imkân vermek 
yapılan eksiltmelerde, tahminî bedelin isteklilere hiklirilip bildirilmemesi hususunda idarelere takdir hakkı 

İhale işlerinin selâmet ve sıhhati bakımından, ihale kararı verildikten sonra zam ve tenzil tekliflerinin naz 
lanmıştır. 

III — İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ, MÜESSESELERİ VE İŞTİRAKLERİ HAKKİNDA KANUN T 
Memleketimiz ekonomisinde yeri bulunan İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında yerli ve yabancı uzmanlar taraf 

manların tavsiyeleri ve memleket gerçekleri göz önünde bulundurularak (hazırlanmış bulunan tasarı halen T. B 
Tasarının getirdiği başlıca yenilikler şunlardlıı- : 
1. — İktisadi Devlet Teşekkülü anlamının tarifi değiştirilmiştir. 3460 sayılı Kanuna göre sermâyesinin tama 

suretiyle kurulan ve bu kanun hükümlerine tabi tutulması kendi kanunlarında yazılı bulunan teşekküller İktis 
imi edilmiş iken, bu tasarıya göre sermayesinin yarısından fazlası ayrı, ayra veya birlikte Devlete, katma bütç 
Teşekküllerine aidolup iktisadi alanda ticari esaslara ^öre faaliyet göstermek üzere kuru hm ve kuruluş kanunl 
belirtilen teşekküller İktisadi Devlet Teşekkülü addolunmuştur. 

2. — Tasarıda, iştiraklerin kuruluş, yönetim, denetim ve tasfiyelerini disiplin altına, alacak değişik hükümlere y 
3. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışmalarında işin gerektirdiği ibağımsızlığm sağlanmasını mümkün kı 

İşletmeler faaliyetlerinde daha muhtar duruma getirilecek, fakat faaliyet neticeleri daha sıkı denetlenecek ve izl 
4. — Yönetimde yetiki ve sorumluluk ilkeleri esas alınmış, karma yönetim'kurulu sistemi kaibul olunmuştur. 
5. — İktisa'di Devlet Teşekküllerinin yapacakları yatırımlar ve bunların finansmanı mazbut esaslara bağlanm 

'inceliklerin esas alınması öngörülmüştür. 
G. -— Tasarıya, teşekküller arasında işletme koordinasyonunu sağlamak amaç i yi e hüküm konulmuştur. 
7. — Teşekkül ve müesseselerin yeterli bir muhasebe* sistemine kavuşturulmasına zemin hazırlanmıştır. 
8. —• Teşekküllerin kuruluş amaçları dışında çalışmamaları, işletme ve yönelimde esasın kârlılık ve verimlili 

tayanda yer almıştır. 
9. — Teşelkküller, fiyat ve tarifelerini tesbitte-serbest bırakılmışlar, yalnız temel mal ve hizmetler için fiyat v 

lundurmak gibi mecburiyetlerin yükletilin esi yetkisi, doğacak zararların bütçeden karşılanması şartiyle. Bakanla 

IV — KAMBİYO REJİMİNİN ISLÂHI : 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanun ve bu kanıma istinaden çıkarılan kararname v 

Kambiyo denetleme rejiminin ıslâhı mevzuunda yapılmakta olan çalışmalara 19(>.'î yılı içinde de 'devam edilmişti 
tatbik mevkiine konulması mümkün olan kolaylıklar iki yıldan iberi peyderpey tahakkuk ettirile gelmektedir. 
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4 Haziran 1963 tarihinde yayınlanan Türk Parası kıymetini kuruma hakkında 6/1734 vsayıiı Kararname il 
dan Türkiye'de çevrilecek filimlerin memleketimizdeki masraflarının bloke paralardan karşılanmasına imkân 
yurdumuzda filim çevirmeleri teşvik ve yurdumuzun turistik güzelliklerinin bu yoldan da yabandı memleketle 
maiktadır. 

Ayrıca, meri tebliğler yeniden gözden geçirilerek muameleler Merkez Bankası ve yetkili 'bankalarda topla 
takipte sürat ve kolaylık temin edilmektedir. 

1567 sayılı Kanun yerine kalım olmak üzere halen bir kanun önprojesi hazırlanmış ve ilgili Bakanlıkların t 
lunmaktadır. 

Hazinenin ve Türkive'de faaliyette bulunan kalıkıuma ve vatının bankaları ile TürkiveMe mukim veva Tü 
silerin hariçteki özel malî müesseseler ve sair gerçek ve tüzel kışnerden yapacakları dış istikrazlara tatbik ed 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 17 sayılı Karara ek Karar 6/2231 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı i 
konulmuştur. 

Bugüne kadar memleketimizde Devletlin Devletten veya Devletin Milletlerarası Malî Yardım ve Finansma 
linde yürütülen ve bunun dışında sadece 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kamerandan faydalanan teşeb 
ları ve tatbikatı bahis konusu kararname ile bu tekelci durumundan çıkarılmıştır. Bundan böyleTürkiye'de fa 
nım bankaları ile Türkiye'de mukim veya Türkiye'de iş yapan gerçek ve tüzel kişiler kararnamede belirtilen 
işletme kredisi temin edebileceklerdir. 

Karamam de belirtilen genel şartlara göre temin edilecek kredinin .muayyen bir memlekette kullanılması v 
mesi gibi kayıtları ihtiva etmemesi 1.) aşlk a bir ifade ile nakit ve gerçek bir kredi olması 1 âzı indir. Yine kararna 
kullamaeak kimse el erin malî güc ve itibar sahibi kimseler olması gereklidir. 

Kararnamede dış krediler yatırını ve işletme kredileri olmak üzere iki kısma ayrılmış ve aynışartlara tabi 
Kalkınma ve yatırım bankalarının temin edecekleri krediler ile Türkiye'de iş yapan gerçek ve tüzel kişileri 

ları yatırımlarının finansmanında kullanılacak krediler yatınım kredisi olarak mütalâa edilmiş ve bu sonuncul 
ve projenin ekonomik verimliliği yönünden Maliye Bakanlığınca tetkika tabi tutulması bükme bağlanmıştır. 

Yatırım kredilerine nazaran daha kısa vadeli olan ve yerli kaynakların geliştirilmesiyle karşılanması düşü 
iran daha az cazip olan işletme kredisi tekliflerinde kredinin yarısının îç Finansman Fonuna yatı -ilması ve u 
kredi faizi arasındaki farkın keza Fona ödenmesi şartı vaz'edilmiştir. 

V. — BİR SERMAYE PİYASASININ TEŞEKKÜLÜME İMKÂN SAĞLAMA YÖNÜNDEN YAPILAN 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında açıkça belirtildiği üzere, 'memleketimizde, birçok iktisadi faaliyet kollarınd 

büsün yan yana çalışacağı karma bir ekonomik düzen kabul edilmiş bulummaktadır. Plân devresinde özel se 
ö nemli ya t un mi a v ya p m ası öngörülmüştü r. 
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Özel sektörden beklenen yatırım Maiyetlerinin gerçekleşebilmesi için evvelemirde yatırım yapılması uygun 
döviz tahsisi, ithalât programlarının tesbiti, kredilerin tanzimi, sermaye piyasasının teşekkülü ve benzeri yollarla 
iklimin yaratılması gerekmektedir. 

Bıı noktadan hareketle, özel sektör yatırımlarını teşvik edecek bu imkânların] hazırlanması Beş Yıllık Kalkın 
edilmiş, yıllık programlarda da, meselelerin teker teker ele alınıması yoluna gidilmiştir. 

Türkiye'de bugün, ferdî tasarrufları -müstahsil yatırımlara sevk edecek müessir Ibir .sermaye piyasası mevcu 
kurulması, ve gelişmesi iktisadi, hukukî, sosyal ve hattâ psikolojik birtakım şartların gerçekleşmesine bağlı ka 
dar memleketimizde böyle bir piyasanın kurulup gelişmesine imkân vermiyen ve enigelliyen sebepler çok çeşitlid 

•Bir sermaye piyasasının teşekkül edebilmesi için ekonomide millî gelirin ve ferdî tasarrufun artmış olması lâ 
tlen kâfi derecede »gelişmemiş memleketlerde olduğu gibi millî gelir düşük ve neticede tasarruf ve sermaye terak 
artış hızı da fert basma düşen 'gelirdeki artış hızını frenlemektedir. 

Bu faktöre ilâveten para değerinde görülen istikrarsızlıklar sebebiyle mevcut tasarrufların mühim 'bir- kısmını 
lara. kayması. müteşdbbüsl erimizde şirket halinde 'birleşerek ve birlikte çalışmak alışkanlığının henüz yerleşmem 
'kirmen ve idarecilerine ve bilânçolarına. karşı halkta kifayetli bilgi ve buna mütenazır olarak yeten 'kadar güven 
leri saymak gerekir. 

Sermaye piyasasının kurulmasına imkân verecek olan ekonomik, hukukî ve sosyal tedbir ve teşvikler Hükü 
lerine uygun olarak ele alınmış kalkınma bankacılığı, serbest malî müşavirlik ve menkul kıymetler ve kambiyo 
'bir çalışma, yapılmıştır: 

a) Memleketimizde kalkınma kanbacılığının teessüsü : 
(rereğl gübi 'bir sermaye piyasası teşekkül etmemiş 'bulunan birçok memleketlerde bu boşluğu telâfi etmek m 

Harbinden sonra başarı ile tatbik edilen kalkınma 'bankacılığının memleketimizde de gelişmesine imkân vermek ü 
nununda gerekli tadil ve ilâveler yapılmıştır 

7 . 12 .İ962 tarihinde meriyete giren 123 sayılı Bankalar Kanununa ek kanun hükümlerine, göre, mevduat 
kınma ve Yatırım bankalarının, mevduat bankacılığı tekniğine göre hazırlanmış bulunan Bankalar Kanununun ka 
sızın kolayca kurulup faaliyette bulunmalarına imkân verilmiştir. 

Bu kanuni tadilâtı mütaakıp 1950 yılında kururularak özel sektör sanayi sahasında bugüne kadar 'başarıyla, f 
Ibankamız olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına ilâveten ikinci bir kalkınma: bankası olarak Nisan ayı iptid 
Bankası fiilen faaliyete geçmiştir, özel sektöre sanayi sahasında orta vadeli (bir ilâ beş seneye kadar) yatırım 
olan adı »geçen banka altı bankanın iştirakiyle ve kırk milyon lira sermaye, ile 'kurulmuştur. Kurucu bankaları 
ikrazlarla imkânları kısa zamanda oklukça yükseltilecek olan bankanın kaynakları ayrıca dış yardım karşılık] a 
takviye edilecektir. 

Madencilik sakasına kredi tevzi edecek olan Maden Oelişme Bankasının kurulmasına da çalışılmaktadır. Y 
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•on. milyon lira sermaye ve dış yardım karşılıklanndan taöısLs edilecek fonlarla da öz kaynakları takviye edile 
inde fiilen faaliyete geçmesini teminen statü çalışmalarına devam edilmektedir. 

Çeşitli ve birbirine bağlı faktörlerin tesiri altında bulunan ve kısa 'zamanda teessüsüne intizar edilemiyen s 
kalkınma bankalara veya mevcut kurumların öz 'kaynaklarının artırılması yolu ile kısmen olsun telâfisine m 
d evam etti rilee ektir. 

b) Serbest malî müşavirlik kanım tasarısı : 
Diğer taraftan. Hükümetimizce hazırlanan «Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı» nm Büyük Millet 31 c 

maktadır. Kanun tasarısının vergi incelemeleri ile ilgili diğer esas maksatları yanında, serbest müşavirlerce 
kında müspet mütalâa verilen sermaye şirketlerinin sermaye yatırmak istiyenler tarafından malî bünyesi zay 
ferdî tasarrufların daha emniyetle yatırım yapmaları maksadı da sağlanmış olacaktır. 

c) Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu : 
Menkul kıymetler ve kambiyo borsalarından bir müessese olarak ferdî tasarrufun iktisaden müsmir sah 

lar beklenmektedir. Batı memleketlerinde küçük tasarruf erbabının, ferden verimli bir şekilde kullanam 
ketleri, sermaye piyasası yoliyle iktisaden verimli sahalara yöneltilmesinde Menkul Kıymetler borsları 
leketimizin 33 sene evvelin iktisadi düzenine göı-e tanzim edilmiş olan mevcut kanunun bugünün icaplar 
ğumuz iktisadi kalkınma çabalarımızla ilgili ihtiyaçlara cevap vermemesi yeni bir kanun hazırlanmasını 

Bu sebeple, 1447 sayılı Kanunun yerine kaim olmak üzere yeni bîr menkul kıymetler ve kambiyo bors 
olup, Büyük Millet Meclisinde müzakeresine devam olunmaktadır. Yeni kanuna hâkim olan prensipleri 

Tasarruf erbabının hukukunu korumak, borsalara malî ve idari yönden müstakil bir hüviyet vermek ş 

VI — DEVLET YATIRIM BANKASI : 
Devlet Yatırım Bankası, iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlar için gerekli kredileri sağlamak am 

lam kaynaklardan sağladığı fonları kalkınma bankacılığı tekniğine uygun olaralk îktisadi Devlet Teşekküll 
nansmanında kullanılacaktır. Kredilerde bankacılık ilkeleri hâkim olacaktır. Bunun için bankaca finanse edilecek 
Banka, projeleri, bu şartı haiz bulunup bulunmadılklarını tâyin ve kredi şartlarını tesbit etmek iiçn incele 
lerin tahsis olundukları alanlarda 'kullanılmasını sağlıyacak ve işin bitimine kadar projedeki gelişmel 

VII — BELEDİYELERİN VE BELEDİYELERE BAĞLI İŞLETME VE İDARELERİN BİR KISIM BO 
VE TAHKİMİNE MÜTEDAİR KANUN TASARISI : 

Bu tasarıya göre belediyelerin ve belediyeler?, bağlı müessese ve işletmelerin istimlâk bedeli, taahhü 
rulan Tabiî Âfetler Fonuna olan borçları, İller Bankasındaki belediyeler Fonuna olan borçları ve beled 
lere olan borçları tahkim dışında bırakılarak; Devlet ve katma bütçeli idarelere (Vakıflar Genel Müdü 
ceza, kanuni pay, faiz, komisyon ve banka ve sigorta işlemlerinden alman Gider Vergil-eri borçlan terkin 
do isimleri yazılı 106 »müesseseye olan borçları ise tahkim ve Hazinece tekabbül edilmektedir. 
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Hazinece tekabbül edilen bu borçlar % 5 faiz verilmek suretiyle 20 yılda ve 20 eşit taksitte ödenecektir. 
Belediyeler, talikim mevzuu yapılan ve takriben 750 milyon lira civarında olan borçlarını 5 yıllık bir ödeme 

ödeyeceklerdir. 

4. — «ORGANİZASYON VE METOD» ÇALIŞMALARI : 
Maliye Bakanlığı 'bünyesine dahil daire ve teşekküllerden haşlamak üzere : 
a) İş Basitleştirme Tekniklerini kurslar tertip ederek öğretmek; 
b) t>u daire ve teşekküllerde bizzat kendi elemanları marifetiyle tetkikler yaparak işlerin daha rasyonel 
e) İdarecilerin idarecilik tekniklerini geliştirmek amacıyla organizasyon ve metod konulu seminerler te 
Yoluyla, fayda sağlıyacak bir organizasyon ve metod ünitesinin kurulması kararlaştırılmış ve ünite «Baka 

si'» adıyla Maliye Teftiş Kurulu hünyesi içinde teşekkül ettirilmiştir. AID Misyonunum Teknik Yardımıyla f 
Müfettişleri arasında kendisine lüzumlu elemanları yetiştirmiş ve sınırlı imkânları 'Çerçevesinde bir sene gib 
görmüştür. Ezcümle, şimdiye kadar Organizasyon ve Metot Semineri adı altında. 5 . 11 . 1962, 6 . 2 . 1963 v 
üzere birer buçuk aylık üç seminer tertiplenmiş ve bu seminerlere Etibanik, Amortisman ve Kredi Bandığı, M 
dığı, Devlet Malzeme Ofisi, Gelirler Genel Müdürlüğü, 'Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebe G 
mlu Başkanlığı, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Vergiler Temyiz Komisyonu ve Vergi Dairelerinden 6 
tir. Aynı mahiyette 4 üncü seminerin yakında tertiplenmesi programa alınmıştır. Organizasyon ve Metod ko 
ve diğer mevzularını konferanslar şeklinde öğretildiği ve tartışıldığı bu seminerler, iştirak edenlere faydalı o 

Ayrıca İstanbul'da Vergi Dairesinde şef veya müdür muavini pozisyonunda bulunan 26 kişilik bir grupa, iki 
rini! öğretmek maksadıyla bir kurs tertiplenmiş ve kurs haşariyle sonuçlanmıştır. 

Bunlardan 'başka Bakanlık Organazyon ve Metod (O ve M) Ünitesi Muhasebat Genel Müdürlüğünde bir 
lışmış ve bu Genel Müdürlüğün Teşkilât Şeması yeniden ve modern telâkkilere uygun şekilde çizilmiştir. 

Ünitenin en önemli faaliyeti Vergi Dairelerindın ıslâhiyle ilgili çalışmalar: olmuş ve 'bu mekanizmanın yen 
zimine girişilmiştir. Vergi Dairelerinin müessiriyetini arttırmayı, ^mükelleflere dana iyi hizmet sağlamayı ve 
kilde mücadele ede/bilmek için Vergi Daireleri1 bünyelerini sağlamlaştırmayı hedef tutan bu çalışma sonuçl 
rülen tekliflerin tatbikata yaklaştırılmasıyla ilgili ikinci safhaya geçilmiştir. Pilot «bir vergi dairesi kurulmas 
lerini değerlendirilmıesi ve alınacak sonuçlara göre Vergi 'Daireleri Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliğinin ve 
bilahara belli bir program çevçevesinde vergi dairelerimizin tâyin edilen 'bünyeye yaklaştırılması şeklinde bi 
la.r Maliye Bakanlığına yeni bir veçhe ve müessiriyet'getirecektir. 

Organizasyon ve Metot Ünitesince, proje çalışması mahiye t inde 'bir- hey'ete yaptırılan ve «Vergi Dai 
bilir? ıslah tedbirleri ve gerekli değişiklikler neler olabilir?» 'başlıklı bir raporla sonuçlanan çalışma üzerin 
davet olunan iki vergicilik uzmanı ile müşterek «alışmalar da yapılmıştır. Birbirini takifoeden buı ikili çalış 
alanına intikal ettirilmesiyle tamamlanacak ve vergi teşkilâtımtızm daha müessir bir işleyişe 'kavııuştuırulması 
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BÖLÜM : V 

KALKINMA PLÂNININ 1963 PROGRAMI UYGULAMA SONUÇLARI 

Kalkınma plânının 1963 programı kamu sektörü yatırımlarının 3ü Eylül 1963 tarihi itibariyle gerçekleşme du 
menin birinci, ikinci ve üçüncü üçer aylık dönem sonlarına göre gelişme seyri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir 
şekkülleri ile mülhak bütçelere bağlı döner sermayeler için takvim yılı başından itibaren dokuz aylık, genel ve ka 
bütçeye bağlı döner sermayeli idareler için malî yıl başından itibaren yedi aylık uygulama devrelerini aksettir 

Tablo J : Kamu sektörü yatırımlarımı) 

Gerçekleşme durumu (30 Eylül 1963) (Milyon T. L.) 

Genel bütçeli daireler 
Katma bütçeli daireler 
Döner sermayeli idareler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 

Program 
(D 

1 662,6 
.1 334,4 

265,8 
1 939,1 

Gerçekleşen 
miktar 

(2) 

861,6 
697,8 
118,3 

1. 059,1 

Ger 
or 

Toplam 5 201,9 2 736,8 

Kaynak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 
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Tablo 2 : Kamu sektörü yatırımlarının dönemler itibariyle gelişmesi : 

Genel bütçe 
Katma bütçe 
Döner sermaye 
İktisadı Devlet Teşekkülleri 

Toplam 

Kavnak : Devlet Plânlama Teşkilâtı 

1 nci 
Yatırını 
milyon 

T. L. 

d) 

. 
— • 

— 
203,5 

dönem 

Gerçekleşme 
(%) 

(2) 

_ 
— 
— 
11 

2 nci 
Yatırım 

milyon 
T. L. 

(3) 

462,7 
282,0 

36,7 
558,5 

döneni 

Gerçekleşm 
(%) 

(4) 

— ( X ) - ( X ) 1 339,9 

(*) İlk 8 aylık dönem sonunda yalnız iktisadi Devlet Teşekküllerinden, yatırımlarının gelişmesi hakkın 
kamu yatırımları toplamı verilmemiştir. 

Ta:l>lo 1 de görüldüğü gibi kamu sektörü yatırımlarının 30 Eylül' 1963 tarihi itibariyle ortalama gerçekleş 
ğerlendirilmesi göz önünde tutlae ak önemli noktalardan biri. ihale tenzilâtları dolayı siyle, öngörülen işlerin 
tında gerçekleşecekleri hususudur. 

Tablo 2 inin incelennuesinde ise üçüncü dönem de yatırımların gerçekleşmeyi bakımından büyük hızlanma 
oranına erişmiş olan İktisadi Devlet Teşekküllerinin üçüncü dönemi, -teşkil eden son üç ayda önemli bir ar 
dir. İlk dört aylık uygulamalar] % 21 olan kaıtma bütçeli dairelerle. % 13 olanı döner sermayeli idarelerde 
gulama oranları, sırasiyle % 52 ve % 44 e ulaşmış bulunmaktadır. 

BIT hızlanmanın en önemli sebebi olarak, üçüncü dönemin, Temmuıy,. Ağustos ve Eylül gibi inşaata en. elv 
meridir. Bunun yanında proje hazırlama ve ihale işlemlerinin önceki aylarda tamamlanmış olması, bu döne 
niş olarak girişmek imkânını vermiştir. Bu itibarla yılın son ayhırıııda da İni gidişin devamı beklenebilir. 
Ekim ve Kasım aylarında da devanı etmiştir.) 
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BÖLÜM : VI 

1964 BÜTÇE TASARISININ TETKİK VE TAHLİLİ 

ı — GIDER BÜTÇESI : 

1964 yılı gene! bütçe tasarısı ile. 

— Cari harcamalar kin " 6 630 791 930 lira; 
— Yatırım harcamaları için 1 805 194 480 Hıra; 
— Sermaye teşkili ve transfer harcama

ları için + 5 017 455 870 lira; 

— Ve toplam olarak 13 453 442 280 lira ; 

ödenek teklif edilmiştir. Masraf daireleri itibariyle 1963 bütçe rakamlariyle mukayese (I) numaralı tabloda göst 
(i en el ve katmalar bir arada konsolide Devlet bütçesinin 

— Cari gider ödenekleri 7 319 880 805 lira; 
— Yatırım ödenekleri 3 553 859 486 l ira; 
— Sermaye teşkili ve! transfer ödenekleri -f 3 112 686 739 lira; 

— Ve ödenekler toplamı 13 986 427 030 liraya baliğ olmaktadır. 

Katma bütçelerin 1963 rakamlariyle mukayesesi (2) numarala tabloda, konseüde bütçe temalı' keza 1963 raka 
numaralı tabloda •gösterilmiştir. 

Konselide bütçe toplamları 1963 ödenekliriyle karşılaştırılınca, 1964 tasarısının, 

— Cari harcatmalarda *% 5.79 
— Yatırını harcatmalarında % 20.52 
— Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında. % 15.51 

olmak üzere- bütçe toplamında % 11.33 oranında bir artış sağladığı anlaşılır. 
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1964 Devlet bütçesi tasarısının. 1963 bütçe rakamlariyle mukayesesi aşağıdadır. 

1963 
(Bütçesi 

Cari harcamalar 8.436 
(A/ l ) 

Yatırım harcamaları 4.126 
(A/2) 

Sermaye teşkili ve transfer harcamalar] — 

1964 
Tasarısı 

7.319,8 

3.553,8 

3.112,6 

Toplam 12.562 13.986 
(Toplamlar küsurat nazara alınmadan .gösterilmiştir.) 
Bu karşılaştırmada cari ve yatırım harcamaları m n 1964 bütçesi ile azaltılmış olduğu tarzında bir intiba uy 

dir. 
Çünkü bütçe reformunun kabul ettiği esaslara uyularak, yıllardır cari giderler arasında gösterilen Devlet b 

camaları, idiğer taraftan yatırımlar cetvelinde yer alan kamulaştırma, gayrimenkul satmalımı, döner sermay 
ler, yatırım borçları ıgibi kalemler (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinden çıkartılarak yeni ihdas edilen (A/3) işaret 
maları) cetvelinde toplanmış; ayrıca, yatırım cetvellerindeki küçük onarım, bakım ve idame tertipleri (A/ 
alınmıştır. 

1, 2 ve 3 numaralı tablolarda 1963 bütçesi cari - yatırım - (transfer rakamları, mukayeseye imkân sağla 
göre yemden tasnif ve tesbit edilmiştir. 

Üçlü ayıııma uygun 1963 rakamları ile 1964 bütçe tasarısının mukayesesi şöyledir. 
1963 1964 

bütçesi tasarısı 

.Cari harcamalar (A/ l ) 6.919,0 7.319,8 
Yatırım harcamaları (A/2) 2.948,8 3.553,8 
"Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 2.694,8 3.112,6 

Toplanı 12.562 13.986 

(Toplamlar küsurat nazara alınmadan (gösterilmiştir.) 
1964 bütçesinin tanzim ve tertibindeki yenilik yanında başlıca özelliği, daha önce kabul edilmiş 'bir prog 

tutulmak suretiyle düzenlenmiş ilk bütçe oluşudur. 
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Şimdi 1964 bütee tasarısının, 1964 programındaki hedeflere uygunluk derecesi üzerinde durulacaktır. 
Programın 14 sayılı (1964 ka-mu kesimi gelir ve harcama dengesi) tablosunda, genel ve katma bütee harcamal 

mişıtİT : 
Cari harcamalar 7.250 
Yatınım harcamaları (direkt) 3.397 
•Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 3.350 

Toplam 13.997 

Tasarı rakamlarının program hedefleriyle mukayesesi aşağıdadır : 
P 

He 
Bütçe 

tasarısı Program Fark 

Cari harcamalar 7.319,8 7.250 + 69,8 + 
Yatırım harcamaları 3.553,8 3.397 + 156,8 + 
Seı-maye teşkili ve transfer harcamakun 3.112,6 3.350 — 237,4 — 

Toplam 13.982,2 13.997 — 10,8 

A) Cari harcamalarda program hedefimden inhirafın izahı : 

1%4 programında gelişme harcamaları için % 7, diğer cari harcamalar için % 3 artış âzamisi kabul edilmiştik 
Gelişme harcamaları esas itibariyle eğitim, sağlık, tarım gibi iktisadi kalkınmamız bakımından öncelik tanınmış 

lendiren cari giderleri ifade etmektedir. 
Programın 156 sayılı (gnel ve fcatma bütçeler gelir ve harcamaları) tablosunda 

Gelişme harcamalar için 2 800 
Diğer cari harcamalar için (Küçük 

onaranlar dâhil) 4 450 milyon lira 
tesbit edilmiştir. 
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Tasan rakamları ile mukayese aşağıdadır : 

Bütçe Program 
tasarısı hedefi r a r k 

Gelişme hareamalan 2 826 2 800 26 
T>iğer harcamalar 4 493 4 450 43 

Toplam 7 319 7 250 69 

Program rakamlarının kesin ve nihai toplamlar olarak kabul edilemiyeeeği, ancak mümkün olduğu kadar yaklaşm 
lâa edilmesi lâzımgeldiği muhakkaktır. Buna rağmen bütçenin hazırlanmasında cari harcamalar topla nınm program 
için gayret sarf eddlmiş, fakat neticede binde dokuzluk bir inhirafı kabul etmek zorunda kalınmıştır. 

Gelişme harcamalarındaki 26 milyon liralık fazlanın sebebi, aşağıdaki masraf dairelerinin 7r 7 lik haddi aşan öd 

Milyon 
lira 

Millî Eğitim Bakanlığı 10,0 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 10,0 
Tarım Bakanlığı ve Devlet Meteoroloji İş
leri Genel Müdürlüğü 0,6 
Ankara Üniversitesi 5,8 
istanbul Üniversitesi 1,3 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1,3 
10ge .Üniversitesi 0,3 

29,3 
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Diğer daireler bütçelerinde yapılabilen indirimlerle, fazlalığın ancak 3,3 milyon liralık kısmının telâfisi mümkün o 
Âdi earilerdeki 43 milyon liralık fazla işe aşağıdaki dairelerin bütçelerinde % 3 ün üstünde kabulü zaruri görülen öd 

Başbakanlık 2,2 (T. Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumuna 0,5. Millî Emniyet a 
milyon lira dolayısiyle) 

Adalet Bakanlığı 8.2 (Ara seçimler için kabul edilen 9,1 milyon lira dolayısiyle) 
Millî Savunma Bakanlığı 36,0 (Harb gereçleri, giyecek ve yiyecek tertiplerindeki artış dolayısiyle) 
İçişleri Bakanlığı 3,9 (Temsil ödeneklerindeki kanuni artışa müsteniden 4,5 milyon, maaşl 

şılamak için kabul edilen 1,1 milyon lira dolayısiyle) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 4.9 (Temsil ödeneğine 0,5 milyon, maaşlarda üe üst derece farkını karşıla 

bu yıl verilmesi icabeden palto için kabul edilen 3,0 milyon lira dolayı 
Maliye Bakanlığı 2,0 (Vergi dairelerine hesap makinesi için 0,5 milyon pul bastırmak için 

layısiyle) 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 12,8 (Tanıtma ve propaganda ödeneğinde kabul edilen artış dolayısiyle) 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. 6,8 (Yeni açılacak VOR istasyonları ve diğer tesislerin gerektirdiği işle 

1964 te kiralanacak telefon ve teleks devreleri için kabul edilen 3,5 

74,8 

(Bu fazlalığın 31.8 milyon liralık fa&mı (diğer cari harcamalar) grupunda temin edilen tenzillerle karşılanmıştı 

B) Yatırım harcamalarında program hedefinden inhirafın izahı : 
(Bütçe tasarısının yatırım ödenekleri (Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştayın 3 055 000, Millî Savunma Bafcanlığınm 

tırımı ile Bayındırlık Bakanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü ödenek tekliflerinin vize miktarına nazaran, sırasiyle 6 930 ve 
Devlet Plânlama Teşkilâtının vize ettiği miktarları ifade eder. Yatırımlar konusunda ödenekler ile program raka 
sesi aşağıdadır : 

Program DPT. nin vizesi Bütçe tasarısı Vizeye nazaran 

3 397 3 401 3 453,8 + 152, 

Millî Savunma Bakanlığının eöfrastrüktür inşaatı, gemi yapımı ve benzeri işler içdn yaptığı ödenek teklifi, De 
dan, - yatırım niteliğinde olmadığı mülâhazasiyle - program dışında bırakılmıştır. 

Cari ve transfer harcamalarına aiıt i ^min le rde de nazara alınmamış (olan, tfakat arz ettiği büyük ehemmiyet do 
lunan hahiis konusu 160 milyonluk munzam ödenek, mahiyeten yatırıma ibenzeıiiği göz (önünde tutularak (A/2) ce 
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3 553 milyon liralık ödenek bütçenin direkt yatırım'lanmı ifade eder; nalbukd sermaye teşkili we transferler 
sında İktisadi Deıvlet Teşekkülleri, döner sermayeler, mahallî idareler ve özel sektör yatırımlarına imkân sağlıya 
tutmaktadır. 

Yatırım ıgayeli transfer kalemlerinin müfredatı aşağıda ıgtö^terilmiştdr : 

Maliye Bakanlığı : 
Milyon 

iktisadi D. Teşekküllerine sermayelerine ve işletme açıklarına mahsuben yapılacak ödemeler 700.0 
•'Ereğli D. Çelik Fab. T. A. Ş. ne ikraz 180.0 
Turizm kredi fonuna ödeme 10.0 
T. Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna inşaat yardımı 0.5 
Çocuk Sağlık Derneği Hemşire Tatbikat Okulu Kliniği inşaatına yardım 0.5 
T. Devrim Diyanet ıSitesi inşaatıma yardım 1.0 
Yurt inşaisı için Mülkiyeliler Derneğine yardım 0-1 
Millî Eğitim Bakanlığı: 
Okul ve kütüphane yaptıran müteşebbis derneklere yardım 2.'5 
Teknik öğretimle ilgili okul yaptıran müteşebbis derneklere 0.9 
Kütüphane yaptıran müteşebbis demeklere yardım 0.4 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı : 
Sağlık Eğitini tesisleri koruma ve yaşatma derneklerine yardım 1.0 
Sanayi Bakanlığı: 
Köy elektrifikasyonu için Etîbanka transfer 10.0 
DSÎ : 
Köy içme suları için il özel idarelerine transfer 25.0 

931.9 
Şu suretle 1964 bütçesinin. 

Direkt yatırımları 3 553.8 
Endirekt yatırımları 931.9 

Baliğ olmaktadır. 
4 485.7 liraya 
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Bu rakam, millî bütçe tahmin raporunda öngörülen 11 345 milyon toplam yatırımın % 39,5 inin Devlet bütçe 
başka bir deyimle, bütçenin iktisadi kalkınmamıza sağladığı yatırım gayretinin büyük önemini gösterir. 

C) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarında program hedefleri ve bütçe mukayesesi : 

Program Bütçe Fark 

.1 428 
200 
772 
950 

3.350 

1 414.6 
187.5 
810.5 
700.0 

3 112.6 

— 
— 
-
— 2 

— 2 

Devlet borçları ve kamulaştırma ödeneklerinde sağlanan tasarruf ile, (diğer transferler) kaleminde, program 
25.9 milyon liralık kısmı telâfi edilmiştir. 

Bu münasebetle belirtilmesi gereken bit diğer husus. Ereğli Demir ve (jelik Fabrikası T. A. Ş. ne yapılaca 
milyon lira olarak derpiş edildiği halde tasarıda 180 milyon lira üzerinden kabul edilmiş olmasıdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerine yapılacak transferler kaleminde bütçe rakamının program hedefinden 250 mily 
bu farkın 150 milyon lirası İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi bünyesinden. 100 milyon lirası da bütçeye 
Amortisman ve Kredi Sandığı kârnım kurulmak üzere bulunan Devlet Yatırım Bankasına - binnetice İktisadi D 
suretiyle sağlanmıştır. Böylece, programda. İktisadi Devlet Teşekkülleri kesimi için öngörülen yatırım hacmi i 
çe dışından sağlanmış bulunmaktadır; program ile bütçe ra.kamı arasındaki farkın, program hedeflerinin gerçe 
konusu değildir. 

1964 bütçe tasarısı, tümü ile program toplamının 10,8 milyon lira altında olmakla beraber programda derpiş 
lık Millî Savunma yatırımlarına ve Ereğli Demir - Çelik Fab. T. A. Ş. ne ( 1 8 0 - 4 5 = 135) milyon liralık ilâve 

Genel Bütçe kanun tasarısının 3 ncü maddesinde, ödenekler toplamı ile gelir tahmini arasıındaki 300 milyon 
nacağı ifade edilmiştir. Yıl içinde gelir tahsilatı müsait bir seyir gösterdiği ve büyük ödenek ilâveleri yapılm 
vurmadan kapatılması ihtimal dahilindedir. 

Ana hatlara ile arz ve izah edilen 1964 bütçesi, programına muvazi, zahirî açığına rağmen efkonomik bakımd 
tünde bir yatırını imkânı getirecek, yapıcı bîr bütçedir. 

Devlet Borçları 
Kamulaştırma 
Diğer transferler 
î. D. T. ne transferler 



\ 
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1964 BÜTÇESİNİN TAHLİLİ 
Bütçe reformu ile kabul edilen tertip plânının bölümler dağıtımı aşağıdadır. 

* 10 000 — 19 000 Cari harcamalar 
Ödenekler 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kuram giderleri 
Çeşitli giderler 

Yatırını harcamalar-

Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
1. Sermaye teşkili 

Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 
Kamulaştırma ve satmalmalar ' 

2. Transfer harcamaları 
İktisadi transfe rl e r 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

1. 11.000 nci bölüm, kamu erkini kullanan organlarda görevli olanların ödeneklerine ve ben 
ri istihkaklarına ayrılmıştır. 

2. 12.000 nci bölüm, (Personel giderleri) ne ayrılmıştır. Bölümün dokuz kesimi vardır. 

20 000 

30 000 

11 000 
12 000 
13 000 
14 000 
15 000 
16 000 

— 29 000 
21 000 
22 000 
23 000 

— 39 000 

31 000 
32 000 

33 000 
34 000 
35 000 
36 000 

Birinci kesim 
İkinci kesim 
Üçüncü kesim 
Dördüncü kesim 
Beşinci kesini 
Altıncı kesim 
Yedinci kesim 
Sekizinci kesim 
Dokuzuncu kesim 

Aylıklar 
Ücretler 
Sosyal yardımlar 
Ek çalışma karşılıkları 
Tazminatlar 
İkramiyeler ve mükâfatlar 
ödenekler 
Yolluklar 
Özel hizmet yollukları 
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1963 Bütçe yılma kadar (A/ l ) cetvellerinde yer alan (Personel giderleri) cari harcamaların ödeneklerde 

ediyor ve 201 den itibaren de bölüm sayıları alarak bu bölümleri bâzan birerli, bâzan onarlı savılarla maddeleş 
rasıyle şu başlıkları taşımaktaydı •. 

Bölüm 

201 Maaşlar 
202 Hizmetliler ücreti 
203 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

"205 Geçici tazminat (1951) bütçesinden itibaren kaldırılmıştır.) 
206 Kanunları gereğince yapılacak zam ve yardımlar (Çocuk zammı, doğum yardımı, ölüm yardımı, ya 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı 
208 3201 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince verilecek para mükâfatı 
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu maddeleri gereğince T. C. E 

meler 
210 Temsil ödeneği 
210 ncu bölümden sonra, bu bölümü izliyen tertipler kanunlarına göre verilecek ücretler, zamlara, tazmi 

ücretlerine, ikramiyelere yemeklik bedellerine, huzur ücretlerine, işçi sigortası prim ve kesenek karşılıklarına a 
nitelikteki harcamalara farklı tertip numaraları verilmiş, olduğu için yatay toplanılan bulmak oldukça mü 

Diğer taraftan, 1963 bütçesine kadar uygulanan sistemde yolluklar (Personel giderleri) aıasına alınmıyo 
yordu. 

Yeni tertip plânda, cari gider niteliğinde olup personel hizmetini karşıhyan harcamaların 12 000 nei bölü 
ve (Yolluklar) da bu bölüme alınmıştır. 

(Personel giderleri) bölümünün sekizinci kesimine giren (Yönetim yollukları) I — yurt içi yollukları, II — 
re iki başlık altında toplanmış bulunmaktadır. Yurt içi yolluklarının maddeleri şunlardır : 

Madde 
12 810 Sürekli görev yollukları " 
12 831 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri 
12 832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12 833, 12 834, 12 835, 12 836 müfettişler, hesap uzmanları, murakıpler ve kontrolörler yollukları 
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Madde 

12 837. 12838.. 12 839 ve 12840 devir — teftiş yollukları 
12 841 Tedavi yolluğu 
12 842 Staj ve öğrenim geçici görevr yolluğu 
12 843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12 844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu 
12 845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12 846 Yolluk kaı*şılığı verilen tazminat 

12.847 Araştırma ve inceleme geçici görev yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

Yurt dışı yol hıklarını ıı da 'maddeleri şunlardır : 
Yurt dışı sürekli ıgörev yollukları : 

12.851 Yönetim yurt dışı sürekli ıg-örev yolluğu 
12.857 Yurt dışı kuruluşları sürekli görev yolluğu 
12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.865 Sözleşmeli •personel yurt dışı sürekli görev yolluğu 

Yurt dışı geçici '.görev yollukları 
12.871 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı seyahat giderleri 
12.872 Yurt dışı 'geçici .görev yolluğu 
12.873, 12,874, 12.875 -ve 12.876 Müfettişler, hesap uzmanları, murakıplar 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.882 Yurt. dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı konlgre ve konferans yolluğu 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu 
12,885. Sözleşmeli personel yurt dışı geçici'yolluğu 
12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Personel giderleri) bölümünün son kesimi (Özel hizmet yollukları) na 
Sosyal Yardım bakanlıklarmda 'görmek mümkündür. 

re kontrolörler yurt dışı -geçici sgöre 

ayrılmıştır. Bu kesimin özel yolluk 
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Genel bütçeye giren IbakanJık ve dairelerin (T. B. M. M., Ouınhuıfoa^kaaılığı ve Sayıştay hariç) 12.000 nei 

simlerinin 'bâzı tertiplerine yatay toplaimiarı misal olarak aşağıda gösterilmiştir : 

Aylıklar : 2 804 910 332 
Ücretler 667 869 016 
Ek -çalışma karşılıkları : 74 458 336 
Tazminatlar : 427 408 759 
Ödenekler : 40 866 002 
Yönetim yplluklan : 147 407 839 

12.000 nci 'bölüme ait özet rakamları : 
Genel bütçe (personel giderleri) 4 500 336 089 
•'Katma bütçeler (personel (giderleri) + 488 369 933 

Devlet, bütçesi (personel 'giderleri) 4 988 706 022 
1963 Devlet bütçesi (personel giderleri _ 4 744 938 539 

Personel (giderlerinde artış 243 767 483 
(Bakanlık ve daireler itibariyle ödenek tutarları 
için 4 ve 5 sayılı talbl olara ibakınız) 

> 3 ?. 

3. — 13 000 nei (YÖNETİM GİDERLERİ) bölümü aşağıdaki kesimlere ayrılmıştır : 

Birince kesim GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
İkinci kekim GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
Üçüncü kesim HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Dördüncü kesim ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Beşinci kesim TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 
Altıncı kesim KİRA GİDERLERİ 
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1964 bütçe yılına kadar (A/ l ) cetvellerinde yer alan (Yönetim .giderleri) cari "harcamaların.-üçüncü kısmın 
ren bölüm sayıları alarak bu bölümleri bazan birerli, bazan onarlı sayılarla maddeleştiriyordu. Bolumlar sırasi 

Bölüm 

301, 302 Büro giderleri 
303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Yolluklar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
309 Taşıt giderleri 
310 Ataşelikler, elçilikler ve maliye' müşavirlikleri giderleri 
311 Fahrî konsolosluklar aidatı ve giderleri 

Bu bölümlerden 301 ve 302 nci (Büro giderleri) de kendi içinde (Kırtasiye, döşeme, 'demirbaş, öteberi, ay 
rılmakta idd. 

13.000 nci (YÖNETİM GİDERLERİ) bölümünün ilk kesim başlığı olan (Genel yönetimle ilgili alımlar), onar 
ayrılmıştır. 

Madde 

13.110 - 13.119 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 - 13.129 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 - 13.139 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 - 13.149 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 - 13.159 Yaka.eak alımları ve giderleri 
13.160 - 13.169 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 - 13.199 Diğer alımlar ve giderleri 

Madde başlıklarından da anlaşılacağı üzere, 1964 bütçelerine kadar ayrı maddeler halinde olan döşeme v 
maddelerde birleştirilmiş, yayın alımları ve .giderleri bu kesime alınmış, öteberi giderleri maddesi kaldırılmış, 
ilgüi kesimlere alınmıştır. Ayrıca (Diğer alımlar ve giderleri) tertibi açılarak kamu Mzmetlerinin aksamaması 
timle ilgili alımlar) kesimine zamanın şartlarını karşılamasına imkân verecek bir esneklik kazandırılmıştır. 
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İkinci kesim başlığı olan (Genel yönetimle ilgili» giderler) on arlı tertip sayısı alan şu maddelere ayrılmıştır 

Madde : 
13 210—13 219 Su giderleri 
13 220—13 229 Temizlik giderleri 
13 230—13 239 Aydınlatma giderleri 
13 .240—13 249 Bahçe giderleri 
13 290—13 299 Diğer yönetim giderleri 

Bu maddelerden su ve temizlik giderleri 1964 bütçe tasarısına kadar (öteberi giderleri) nden karşılanıyordu. 
dördüncü kısımda 402 nci aynı başlığı taşıyan bölümde yer alıyordu, (genel yönetimle ilgili giderler) in yuk 
işlemesini sağlamak amaeiyle bu kesimde de (diğer yönetim giderleri) maddesi açılmıştır. 

Üçüncü kesim başlığı olan (hizmetlerle ilgili alımlar) onarlı tertip sayısı alan şu maddeleıv ayrılmıştır : 

Madde : 
13 310—13 319 Yiyecek, yem ve yakacak alınılan ve giderleri 
13 320—13 329 Giyim-kuşam alımları ve giderleri 
13 330-—13 339 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri 
13 340—13 349 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13 350—13 359 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımlara ve giderleri 
13 360—13 369 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 
13 380—13 389 Malzeme alımları ve giderleri 

Eski bütçe tasnifinde (yiyecek, yem ve yakacak, alımlara ve giderleri) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
diğer bütçelerin genel giderlerinden; giyim-kuşam alımları ve giderleri Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin i 
genel giderlerinden, Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri Millî Savunma Bakanlığı ile Emniy 
Genel Kumandanlığının 410 ve 411 nci bölümlerinden karşılanıyordu. Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri i 
çesinin 411 nci, Emniyet Genel Müdürlüğünün 405 ııei ve Jan&arma Genel Kumandanlığının 411 nci bölümler 
gereç ve ilâç alımları ile çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri ve malz-eme alımları ve giderleri harcamaları d 
1 erinden yapılıyordu. 
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Dördüncü kesim 'başlığı olan (Ulaştırma giderleri) onarlı tertip sayısı alan şu maddelere ayrılmıştır : 

Madde : 
. 13 410—13 419 Posta - telgraf giderleri 

13 420—13 429 Telefon giderleri 
13 430—13 439 Tabuna giderleri 

-13 440—13 449 Haberleşme araçları işletme giderleri. 

1964 bütçe Itasarısma kadar yükardaki kesimde yer alan maddelerden karşılanan giderlerden Posta, telgraf 
den, (taşıma giderleri 414 nıcü bölümden, haberleşme araçları (işletme giderleri ise genel giderlerden karşılanmak 

Beşinci kesim başlığı olan (taşıt işletme ve onarıma giderleri) iki maddeye ayrılmıştır. 

Madde 
13.510 Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, başkanlar, 

müdürler, taşıt işletme ve onarma giderleri. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri. 

Eski tertipte bütçelerin 309 ucu (Taşıt giderleri) bölümünde kabul edilen ödenek, işletme ve onarma giderler 
Altıncı kesim başlığı olan (Kira giderleri) gerektiğinde onar onar maddeleştirilmek için tertiplere ayrılabile 

bütçe tasarılarına kadar kira bedelleri bütçelerin305 nci bölümünden karşılanmaktaydı. 

13.000 nci bölüme ait özet rakamlar : 
Genel bütçe (Yönetim giderleri) 1 322 030 434 
Katma bütçeler (yönetim giderleri) + 38 049 997 

Devlet Bütçesi (yönetim giderleri) 1 960 080 431 
1963 Devlet Bütçesi (yönetim giderleri) — 1 230 160 628 

Yönetim giderlerinde artış 129 919 803 

(Bakanlık ve daireler itibariyle ödenek tutarları için 4 ve 5 sayılı tablolara bakınız.) 
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4. 14.000 nci (Hizmet giderleri) bölümü aşağıda gösterildiği gibi dokuz kesime ayrılmıştır. 

Birinci kesim GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ. 
İkinci kesim ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ GİDERLER, 
Üçüncü kesim GÜVENLİK GİDERLERİ. 
Dördünmü kesim MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER. 
Beşinci kesim EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ. 
Altıncı kesim BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDERLERİ. 
Yedinci kesim SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ. 
Sekizinci kesim TARIM HİZMETLERİ GİDEDLERİ. 
Dokuzuncu kesim ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ. 

(Hizmet giderleri) bölümü esas itibariyle eski bütçe tasnif sistemindeki dördüncü kışını (Daire hizmetleri) öd 
bütçesinin (Daii'e hizmetleri) kısmında aşağıdaki bölümler yer almaktadır. 

Bölüm 
401 Matbaa giderleri. 
402 Bahçe giderleri. 
403 Temsil giderleri. 
404 Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız Taburu giderleri. 
405 Binek hayvanları satmalına ve her çeşit giderleri, 1262 sayılı Kamınım 10 ncu maddesi tatbik giderleri. 
406 Haberalma giderleri, örtülü ödenek. 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler. 
408 Komisyonlar huzur ücretleri, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit masraflar. 

409 Muayyenat. 
410 Askerî malzemeler. 
41.1 Harp malzemesi, teçhizat ve tahkimıat genel giderleri. 
412 Gümrük kapılarında ve deniz motorlarında vazife görenlere yapılacak ilk yardım için tıbbı ecza ve m 
413 
414 Taşıma giderleri. 
415 Müzeler ve anıtlar giderleri, Yurt içi muvakkat, ve daimî bürolar giderleri, 
416 Okullar giderleri. 
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Bölüm 
417 ölen erlerin cenaze giderleriyle kaçakçılar la ' çarpışma neticesinde ölen subay, astsuibay, er ve deniz mü 

yaptırma giderleri, mahkeme ve inceleme giderleri, çeşitli anket giderleri, kovuşturma giderleri, nüfus iş 
giderleri ,yüksek okullar genel giderleri, ziraî mücadele, işletme genel (giderleri, liman idareleri giderleri, 
derleri, yönetim ve işletme giderleri, 4784 sayılı kanunun 20 nci maddesinin gerektirdiği eşya- ve giyecek 

418 Sayım giderleri, Adlî Tıp kurulu giderleri, telli ve telsiz telefonlar ve telsiz işletme giderleriyle radyo v 
Hazine muameleleri giderleri, lise, ortaokul ve imam-hatip okulları genel giderleri, lâboratuvar giderleri, gü 
at! araştırma, deneme, üretme, yayım, bitki ve hayvan besleme işleri giderleri; tahlil lâboratuvarc gide 

419 Sanık, tanık ve bilirkişi ve adlî müzabaret giderleriyle şevke memur edilenlerin giderleri, makine fişi v 
sair malzeme satmalma giderleri, ceza ve tevkif evleri giderleri, millî mülkler muamele giderleri, yükse 
meslek okullarının genel giderleri, bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık, sebzecilik, süs nebatları, zey 
deneme ve yayın giderleri, 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân ve sair giderler 

-420 Araştırma ve inceleme giderleri, Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçim giderleri, Dumlu 
giderleri, 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği giderler, ilköğretmen okulları genel gider 
lerle ilgili giderler, ihracatın murakabesine dair tüzükler gereğince yapılacak sondaj giderleri, ipek böcek 
deneme, yetiştirme ve yayım giderleri, 55 21 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince îş Mahkemelerin 
cilerine verilecek ödenekler, harita ve levazım satın alma giderleri, 

-421 Arşivler giderleri, Çanakkale Zaferi töreni giderleri, kütüphaneler giderleri, su mahsullerine ait ilmî ar 
genel giderleri, ziraat teknolojisi araştırma, deneme ve yayım giderleri, 

422 4933 sayılı Kanun ve nizamnamesi gereğince verilecek İnönü Armağanı, 3242, 5254 ve6182 sayılı Kan 
T. O. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler, Güzel Sanatlar Akademisi genel giderleri, bulaşıcı ve salgın 
pamuk işleri giderleri, 

423 Moral hizmetleri her türlü giderleri, nükleer araştırma merkezi ve lâboratuvarlar işletme giderleri, 5420, 
ğince yapılacak ödemeler karşılığı, Cumhu rbaşkanlığı Senfoni Orkestrası genel giderleri, trahomla savaş g 
leri, Ziraat âlet ve makineleri araştırma, deneme, imâl, yayım ve tohum temizleme - evleri giderleri, 

424 Spor giderleri, Devlet binalarının yangına karşı emniyeti ve yangından korunma giderleri. İstanbul K 
zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri, veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji 
lar kurma ve idare işleri giderleri, 

425 Yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit giderleri, sıtma ile savaş genel giderleri, veteri 
iskân işleri giderleri, 

-426 istihbarat arşivlerinin kurulmasiyle ilgili her çeşit giderler, Sağır-dilsiz ve körler okulu genel giderleri, 
nos işleri gidıerlefi, 
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Bölüm 

427 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları genel giderleri, 6893 sarılı Kanun gereğince verilecek prim 
ramının gerektirdiği igiderler, 

428 Kamp ve dinlenme genel giderleri, Hıfzıssıhha müessesesi genel giderleri, Topraksıı hizmetleri giderleri, 
429 özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için genel giderler, Sosyal hizmetler enstitüsü, akademisi, okulu ve 

madde, ecza ve ilâçlar, 5613 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin (f) fıkrasının 2 nei bendi gereğince arazi a 
430 Sağlık ocakları genel giderleri, 
431 
432 1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu analara verilecek mükâfat, 
433 445 
446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu, 
447 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince sivil müdafaa fonu -karşılığı, 
448 449 -
450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak 'öğrencilere verilecek burslar, 
451 Yayın giderleri, 
452; Staj giderleri, 
453 Milletlerarası münasel>etierin gerektirdiği giderler. Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı, ahdî 

konferans, tören ve ziyaretler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış münasebetlerinin gerektirdiği büro gide 
lisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama giderleri, 

454 Sigorta giderleri, 
455 Prevantoryum ve Sanatoryum genel giderleri, 
456 Düşünülmiyen giderler , 
457 îç kongreler ve teknik toplantılar genel giderleri. Yüksek İstatistik Şûrası giderleri, memleketimizde topla 

fesi ve sosyal felsefe kongresi ile sair kongreler genel giderleri, 
458 Fuar, sergi ve teşvik genel giderleri, 
459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını korama ve tanıtma giderleri. 
460 İhtiyat, ödeneği, 
461 Daimî sek ret eri ilkler genel giderleri, 
462 Himayenin gerektirdiği her türlü giderler, 

463,464 
465 Türkiye Büyük Millet Meclisi tahkikatı genel giderleri, 

466,475 
476 Kurs giderleri, 
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Bölüm 
477 Millî bayramlarda ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların ve izcilerin her çeşit giderler 
478 Okul ibesleme işleri ve eğitimiyle ilgili genel giderler, Tarife Kanununun iza'hnanıesi ve eşya fihr 

tiyie çalıştırılacaklara verilecek ücretlerle metinlerin teksir ve bastırılması için lüzumlu kâğıt ve sai 
479 Muhasebe makinalarıum her türlü bakım giderleri. Test ve Araştırma, 'bürosu genel giderleri. 
480 
481 NAÎTO ve GENTO'nun gerektirdiği genel giderler. 
482 " 
483 7:279 sayılı Kanun igereğince yapılacak araştırma ve gelişti mıen in gerektirdiği her türlü giderler, 

484,487 

488 Habineye bağışlanan ziynet eşyasiyle Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın değerlendirilmesi iyin bi 
489 4 . 8 . 1958 tarihinden önce aııer'i kanun ve kararnameler 'hükümleri dairesinde yabancı memleketl 

geri kalan normal tahsil ve staj dev releriyle ilgili mûtat döviz istihkaklarına ait kur farkları, 
49Ü 
491 Bina ve arazi tahriri ile ilgili her çeşit giderler, 
492 Kıbrıs'a yapılacak: 500 bin sterlinlik yardım için Türkiye İş 'Bankasına ödenecek faiz ve kredilerle 
493 213 sayılı Vertgi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar .kurulu üyelerine v 

'Bölüm sayılarından ve başlıklarından anlaşılacağı üzere, 1963 bütçesine kadar cari harcamalar 4 
gulama yılı olan 1960 den bu yana bütünlüğünü yitirmiş, hizmet ünitelerinin, topluca gösterilmesin 
mış ve .bütçeler, tahlili müntkün olmıyan ödenek cetvelleri haline gelmiştir. Reform çalışmaları 'bi 
mış ve ödenekler 14.000 '(Hizmet (giderleri), 15.000 nei (Kurum giderleri) ve î'6.000 nei. (Çeşitli. ıgi 
liklerine göre bir 'araya, toplıyan kesimlerine ve Sermaye teşkili ve transfer 'harcamalar cetvelinin 

' (14.000) nei (HİZMET GİDERLERİ) — bölümünün birined kesimi olan GENEL YÖNETİMLE ÎLBlLİ H 
rılmıştır : 

Madde 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri, 
14.120 iVakıf yaşatma ve yönetim ıgiderleri, 
14.130 Malikeme harçları ve giderleri, 
14.140 Trafik işleri giderleri, 
14.160 Gümrük hizmetleri giderleri. 
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îkinei (ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ GİDERLER) kesimi şu maddelere ayrılmıştır : 

Madde 

14.210 Kovuşturma »giderleri 
14.220 Soruşturma giderleri 
14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama .giderleri 

Üçündü kesimi teşkil eden (.GÜVENLİK GİD ERLERİ) aşağıdaki hkmett ünitelerini kapsamaktadır : 

Başlık : Millî Güvenlik Kurulu giderleri 
Başlık : Türkiye Büyük Millet Meclisi Muhafız igiderleri 
Başlık : Millî Emniyet hizmetleri açık (giderleri 

Dördüncü (MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER) kesimi, aşağıdaki maddelere ayrılmıştır t 

Madde 

14.410 Bey'iye sidatı 
14.420 Nisbeti kanunla helirtilmdş kesenek ve ikramiyeler 
14.430 Para taşıma igiderleri 
14.440 Yergi, resim ve harelar 
^4.450 Vergi Usul Kanunu gereğince veme^ek ücretler 
14.460 Değer biçme igiderleri 
14.470 Düşünülmiyen giderler 
14.480 İhtiyat ödeneği 
14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 

Beşinci (EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ) kesimi aşağıdaki maddelere ayrılmıştır -
Madde 

14:510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 
14.540 Araştırma ve ineeleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
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Madde 
14 559 Olağanüstü istidatlı çocukları yetiştirme giderleri 
14 560 Parasız yatılı öğrenciler pansiyon giderleri 
14 570 Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri 
14 580 Diğer araştırma giderleri 
14 590 Diğer eğitim giderleri 

Yukarda sıralanan maddelerden 14 530 ncusu olan dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri. Beş Yı 
(Insangüeü istihdam, eğitim re araştırma) bölümünün (Araştırına) başlıklı kesimindeki yüksek öğrenim 
gerekli öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere yüksek öğrenim yapacak elemanların giderlerine ayrılmıştı 
giderleri) başta Devlet PlânlanTa Teşkilâtı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Millî Savunma Bakanlığı ARGE T 
ve inceleme giderleri olmak üzere bu nitelikteki ödenek tekliflerini toplamaktadır. 14 550 nci (Staj ve ö 
yılı Kanun ve teknik yardımlar uyarınca dış ülkelerde öğrenim yapanların yolluklar dışındaki giderleri i 
üstü istidatlı çocukları yetiştirme giderleri) maddesi, özel kanunu gereğince yabancı ülkelerde yetiştirilece 
rini göstermek amaeiyle konulmuştur. 14 560 ncı (Parasız yatılı öğrenciler pansiyon giderleri)maddesi d 
giderleri toplamaktadır. 14 570 nci (Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri) maddesi Beden Ter 
malarını toplamak amaeiyle konulmuş olup kendi içinde üç tâli maddeye ayrılmıştır. 14 580 nei (Diğer a 
başlık olup bakanlıklar ve dairelerin daha az önemli •araştırma giderlerine ayrılmıştır. Diğer eğitim giderl 
bölünmüş bulunmaktadır. Moral eğitimi giderleri, halk eğitimi giderleri, er eğitimi giderleri, kamp ve dinle 
leri, manevra ve tatbikat giderleri, özel eğitim giderleri, beslenme giderleri. 

Yedinci (Sağlık hizmetleri giderleri) kesimi aşağıdaki başlıkilara ayrılmıştır : 
Başlık : Veremle savaş gideleri 

1» Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri 
ç» Sıtmayla savaş giderleri 
» Trahomla savaş giderleri 
» Zührevi hastalıklarla savaş giderleri 
p» Cüzza.mla savaş giderleri 
» Ana ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlaması giderleri 
» Hnfzıssıhha Enstitüsü giderleri 
» Diğer sağlık hizmetleri giderleri 

Hizmet giderleri, — Kurum giderleri çeşitli giderler bölümlerinde olduğu gibi — Şu maddelere a 
Madde : Büro giderleri 

i» Ulaştırma giderleri 
» Taşıt ve makina - teçhizat işletme v e onarma giderleri 
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Madde Kira bedeli 
p> Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
» Malzeme alım ve: giderleri 
» Yiyecek alım ve giderleri 
» Diğer alım ve giderler 

Yutardaki maddeler ilgili 'bulundukları bölümlerin, kesimlerin ve başlıkların, sayılarını kapsiyan özel 'kotlarım 
tirilmelerde (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (9) son sayılarını taşırlar. Daha atçık bir deyimle, bu ımaddelerd 
her yerele (1) di'r; (Ulaştırma giderleri) nin sonu hor yerde (2) di'r; (Taşıt ve makina - teçhizat işletme've ona 
yerde 03) tü r ; '(Kira bedeli) nin sonu her yerde (4) tür. Sözü edilen maddelerden. (Büro .giderleri) 'hakkında (13 
bölümünün' (Genel yönetimle ilgili alımlar) ile (Genel yönetimle ilgili giderler) kesimlerine ilişkin harcama for 
ifade ile (Genel yönetimle ilgili 'alımlar) ve (Genel yönetimle ilgili giderler) kesimlerindeki harca malar 'hizmet ve k 
derleri) olarak kısaltılmıştır. (Ulaştırmıa giderleri) hakkında 13.400 (Ulaştırma giderleri,) kesimine ilişkin, formüll 
(Ulaştırma giderleri) kurum ve hizmet bölümlerinde posta - telgraf, telefon ve taşıma ıgiderleri ödenekleri toplanm 
hizat işletme, ve onarma ıgiderleri) ve (Kira bedeli) maddeleri hakkında ise yine 13.000 nci bölümün aynı başlıkl 
uygulanır. Kurum ve hizmet giderlerinin (Giyim - kuşam alım ve giderleri) 'maddeleri hakkında yine 13.000 nci ( 
(Hizmetlilerle ilgili alımlar) kesiminin. 13.220 nci (Giyim - kuşam alımları ve giderleri) maddesine ilişkin formül u 
derlerinin (Yiyecek alını ve giderleri) maddeleri, 13.310 (Yiyecek, yem, yakacak alımları ve giderleri) maddesinden 
verir. Geriye kalan (Malzeme alım. ve giderleri) ile (Diğer alım ve giderleri) ile (Diğer alını ve giderler) maddeleri, 
taşıdığından bunlara ayrı harcama formülleri yapılması gerekmiştir . 

(Hizmet giderleri) bölümü, (Kurum giderleri)' ile birlikte harcamaların fonksiyonel birimler halinde takdim 
teşkil eder. Aşağıda, misal olarak 1964 bütçe tasarısına istinaden (ISağlık hizmetleri) nin toplam maliyetinin ne su 
miştir : 

Hizmetin asli ıgiderleri 
(Büro, ulaştırma, taşıt 
işletı 

Veremle savaş 
Bulaşıcı 'hastalıklarla savaş 
Sıtma ile savaş 
Trahomla savaş 
Zührevi hastalıklarla savaş 
Cüzzamla savaş 

m e, kira malzeme 
alım v.s.) 

5 430 000 
2 677 500 
3 825 000 
1 380 Oötî 

453 000 
305 000 

Maaş ve 
ücretler 

10 '670 020 
56 9)82 778 
31 629 '660 
5 756 437 
2 167 692 

947 969 

Yolluklar 

1 700 000 
500 000 
750 000 
225 000 
110 000 
70 000 

Toplam 
masra 

17 800 
59 660 
36 204 
7 361 
2 730 
1 252 
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Her hizmet ümitesiıııe isabet eden yatırım ve transfer harcamaları cari gider toplamana ilâve edildiği taikdiir 
maliyetini ıbuılnıaık da mümkündür. 

(Hizmet giderleri) bölümünün sekizinci kesimi olan (Tarım hizmetleri giderleri) aşağıdaki 'başlıklara ayrılm 

Başlık : Tarım işleri giderleri 
» Tarımsal mücadele .giderleri 
» Veteriner işleri giderleri 
» Topraksu giderleri 
» Pamuk işleri giderleri 
» Tarımsal yayın giderleri 
» Meteoroloji hizmetleri giderleri 
» Orman hizmetleri giderleri 

Başlıkların ifade ettiği hizmet birimleri keza : 
Madde : Büro giderleri 

» Ulaştırma giderleri 
» Taşıt ve makina - teçhizat işletme ve onarma giderleri 
» Kira bedeli 
» Giyim - kuşam alım ve giderleri 
» Malzeme alım ve giderleri 
» Giyecek alım ve giderleri 
» Diğer alım ve giderler 

Maddelerine ayrılmaktadır. 

Çeşitli hizmet giderleri kesiminin maddelerini toplıyan ödenek başlıkları şunlardır : 
Başlık : Tapulama giderleri 

» Kadastro işleri giderleri 
» İskân işleri giderleri 
» Seçim işleri giderleri 
» Maden giderleri 
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14 000 nci bölüme ait özet rakamlar 
Genel bütçe (hizmet giderleri) 
Katma bütçeler » » 

Devlet bütçesi 
1963 » » 

173 417 270 
39 740 787 

213 158 057 
206 381 724 

Hizmet giderlerinde artış 6 776 333 

(Bakanlık ve daireler itibariyle ödenek tutarları ieiıı 4 ve 5 sayılı tablolara bakınız). 

— 15 000 nci (Kurum giderleri) bölümünün kesimleri aşağıda gösterilmiştir : 
Birinci kesim 
İkinci kesim 
Üçüncü kesim 
Dördüncü kesim 
Beşinci kesim 
Altıncı kesim 
Yedinci kesim 
Sekizinci kesim 
Dokuzuncu kesim 

Adalet kurumları giderleri 
Okullar giderleri 
Eğitim kurumları giderleri 
Araştırma kurumları giderleri 
Yataklı tedavi kurumları giderleri 
Sağlık Ocakları, Sağlık Araştırma kurumları ve diğer sağlık kurumlar 
Tarım «kurumları giderleri 
Dış kuruluşlar giderleri 
işletmeler giderleri 

giderleri 
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Genel bütçe 
Katma bütçe 

Toplam 
Hazine yardımı 

Konsolide bütçe 

(A/İ) Cari harcamalar 
L963 bütçe 1964 Fazlası 
rakamı teklifi Noksanı 

6 288 731 186 fi 630 791 930 342 060 744 
630 349 462 689 088 875 58 739 413 

6 919 080 648 7 319 880 805 400 800 157 

6 919 080 648 7 319 880 805 400 800 157 

TABLO : 3 

1. 584 260 528 1 805 194 480 
1 364 612 858 1 748 665 006 

2 948 873 386 3 553 859 486 
— 

2 948 873 386 3 553 859 486 

(A/2) Yatırımlar 
1963 bütçe 1964 
rakamı teklifi 
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Yatırım harcamaları 

T A B L O : 6 

D a i r e l e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığj 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Bölüm : 
Etüt ve pro; 
1963 

__ 
. 

— 

— • 

1 000 001 
, 

. 
100 000 

1 000 000 
17 270 000 

8 412 000 
__ 
. 
. 

59 104 000 
80 000 

58 014 500 
5 175 000 

150 155 501 

21.000 
}e giderleri 

1964 

__ 
. 

311 584 
— 

— 

200 001 

150 000 
450 000 

1 000 000 
9 673 008 

1 250 000 

15 734 500 

73 990 000 
1 700 000 
80 580 000 
6 100 000 

191 139 093 

Bölüm : 
Yapı, tesis 
onarım 

1963 

4 475 000 
— 

— 

280 235 000 
—. 
. 

2 700 000 
—. 

10 000 000 
375 330 670 
494 492 179 

62 650 000 

620 000 
. 

17 750 001 
14 751 000 
4 230 001 

1 267 233 851 

22.000 
ve büyük 
giderleri 

1964 

. 
— 
— 

•6 688 415 
— 

— 

— 
260 118 999 
1 000 000 

—. 
— 

240 000 
20 000 000 
507 342 000 
325 643 061 

103 413 000 
— 

165 042 000 
3 950 000 
500 000 
750 000 

— 
21 300 000 
2 850 000 
6 665 000 

1 425 502 475 

M 
a 

2 

5 

18 
2 
4 
5 

4 
38 

2 

4 

16 



TAB 

Katma bütçeîei* 

', - • *'""1 "' """" **~" * Bölüm 
Bölüm 21.000 Yapi; tesis 

Etüt ve proje giderleri onarım 
Daireler 1963 1964 1963 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Ter. Gnl. Md. lüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Tek. Üniveı-sitcsi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Md. lüğü 
Devlet Su iş. Genel Md. 
Hudut ve S. Sağ. Gn. Md. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Ç. Gn. Md. 
Devlet Hava M. iş. Gn, Md, 
Petrol Dairesi Bask. 

Toplam 

100 

200 

22 480 
70 875 

400 
150 

5 000 

772 

000 
1 

— 
000 

— • 

— 
000 
000 
000 
000 
000 
— 

630 

105 977 631 

24 
126 

2 
11 

1 

150 000 
3 

240 000 
300 000 

— 
5 000 

045 000 
655 000 
196 000 
365 250 
700 000 

— 
264 000 

—' 

166 920 253 

17 

6 
13 
4 
3 

395 
411 

5 
73 
31 

11 

975 

500 000 
14 001 

575 000 
434 000 
300 000 
059 924 
516 000 
914 434 
970 000 
580 000 
405 000 
715 000 
097 370 

— 

080 729 

Genel bütçe 150 155 501 191 139 093 1 267 233 851 

Konsolide bütçe 256 133 132 358 059 346 2 242 314 580 



TABLÛ : 8 

Bölüm : 31.000 
Kurumlara katılma payları 

sermaye teşkili 
1963 1964 

Bölüm :. 32.000 
Kamulaştırma ve 

satmalmalar 
1963 1964 

Sermaye teşkili ye transfer harcamaları 

Bölüm : 33.000 
İktisadi transferler 
1963 1964 

Bölüm : 34.000 
Malî transferler 

1963 1964 

499 730 
1 

499 730 
85 771 

3 200 17 500 

500 000 
— 

— 

—. 
117 000 000 
1 225 000 

— 

200 000 

9 100 000 
80 000 , 

— 

—-
—. 
— 

500 000 
— • 

— • 

— 
208 000 000 

775 000 
— 

— 

1 000 004 
80 000 

10 000 000 
1 000 000 

— 
— 

— 
15 650 001 

4 500 000 
4 136 000 
9 875 000 
22 892 866 
15 680 000 

3 386 000 

9 962 690 
800 000 

1 
— 

— 
1 500 000 
1 705 000 

500 000 
15 922 000 

4 300 000 
7 800 000 
7 356 040 
19 500 000 
14 000 000 

3 000 000 

9 455 000 
800 000 

— 

800 000 
1 475 000 
250 000 

195 000 000 528 000 000 

29 923 295 31 737 787 

21 

24 

35 822 
428 000 
17 760 
77 000 

340 460 
2 240 776 508 

2 

o 
• ) 
1 

116 

o o 

754 000 
500 

77 000 
073 755 

807 468 

100 000 
899 517 
736 000 
60 000 
253 460 
224 152 

25 

25 
2 543 

2 

4 

2 

1 

1 

39 500 
348 000 
17 760 
77 000 

827 329 
189 603 
738 597 

500 
49 250 
044 000 

608 664 

200 755 
022 827 
236 000 
110 000 
253 460 
209 173 

128 105 000 221 355 004 90 087 559 84 658 041 224 923 295 559 737 787 2 516 159 333 2 607 575 419 

Bö 
Sosy 

1963 

33 6 
10 0 
36 0 
80 7 
20 2 
51 9 
92 0 

3 745 0 
90 0 
30 0 
300 0 
950 0 

358 194 6 
16 917 0 

140 0 
42 0 

16 612 7 
44 4 

3 017 0 
50 0 
20 0 

1 515 5 
347 0 
27 6 
6.10 0 

1 502 8 

404 280 



D a i r e l e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karay olları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Gn. Md. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Genel bütçe 

Hazine yardımları 

Toplam 

Toplam 

Bölüm : 31.000 
Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 
1963 1964 

60 000 

500 000 

560 001 
128 105 000 

128 665 001 

50 000 
25 000 

25 000 

100 002 
221 355 004 

Katma bütçeler sermaye te 

Bölüm : 32.000 
Kamulaştırma ve 

satmalmalar 
1963 1964 

150 000 

1 
5 000 000 
1 000 000 
4 000 000 
40 000 000 
50 000 000 

700 000 
550 000 

, 5 075 000 

2 400 000 

108 875 001 
90 087 559 

1 

150 000 

2 001 
000 000 
500 000 

3 446 852 
42 000 000 
45 000 000 

600 000 
198 000 

4 400 000 

590 000 

102 886 853 
84 658 041 

221 455 008 198 962 560 187 544 894 



D a i r e l e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro (ieiıel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî- Savuımıa Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı , 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
riaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskan İşleri Genel Müdürlüğü 

Başbakan ve 
Bakan öde

nekleri 

TABLO : 1 

Gene! bütçe kesim t 

Aylıklar Ücretler y 

Toplam 

— 
90 000 

— 
— • 

— • 

—. 
— • 

12 000 
12 000 
12 000 

— 
— 

12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 

— 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 

— 

282 000 

1 
o 
265 
128 

1 473 
4 
4 
13 
38 
136 

203 
293 
995 
973 
136 

810 408 
73 
122 

88 
36 
115 

1 035 
6 
10 
160 
29 
72 
o o 
4 
4 
6 
6 
2 
9 

2 804 

465 
857 
442 
105 
508 
447 
979 
821 
370 
600 
385 
717 
478 
800 
701 
758 
739 
852 

910 

990 
992 
390 
150 
810 
252 
960 
750 
000 
540 
120 
000 
789 
850 
785 
000 
300 
000 
000 
493 
766 
790 
470 
535 
600 
000 
000 

332 

6 
3 

5 
39 
11 
22 
204 
11 
5 
9 
14 
23 
63 
9 
4 

106 
•) 
84 
11 
2 
1 
•> 
12 
1 
7 

667 

261 
262 
314 
579 
170 
562 
501 
572 
015 
032 
162 
768 
137 
936 
417 
096 
850 
838 
902 
709 
380 
072 
253 
233 
242 
926 
668 

869 

630 
044 
230 
960 
700 
440 
459 
500 
001 
120 
190 
499 
370 
518 
821 
000 
250 
048 
500 
946 
735 
460 
880 
025 
900 
700 
000 

018 

1 

3 
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TABLO : 10/B 

D â i r e l e r 

.rkiye Büyük Millet Meclisi 
mhurbaşkanlığı 
yıştay 
ayasa Mahkemesi 
şbakanlık 
vlet Plânlama Teşkilâtı 
nıştay 
vlet İstatistik Enstitüsü 
yanet İşleri Başkanlığı 
pu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
alet Bakanlığı 
İli Savunma Bakanlığı 
şleri Bakanlığı 
ıniyet Genel Müdürlüğü 
ıdarma Genel Komutanlığı 
fişleri Bakanlığı 
liye Bakanlığı 
llî Eğitim Bakanlığı 
ymdırlık Bakanlığı 
2aret Bakanlığı 
şlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
.mrük ve Tekel Bakanlığı 
rım Bakanlığı 
vlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
".ştırma Bakanlığı 
lışma Bakanlığı 
ıayi Bakanlığı 
rizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ar ve İskân Bakanlığı 
?rak ye İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Eğitim ve 
araştırma 
giderleri 

Toplam 

130 000 
300 000 

4 011 178 
458 500 

1 570 000 
100 000 

10 138 000 
574 650 
10 000 
703 001 

750 000 
35 583 518 

93 001 
655 000 

3 710 000 
246 750 

5 460 000 
150 000 

60 001 
235 000 
52 450 
456 000 

65 447 049 

Bayındırlık ve 
ulaştırma 
hizmetleri 
giderleri 

Sağlık hizmet
leri giderleri 

Tarım hizmet- Çeşitli hizmet Adal 
leri giderleri giderleri lan 

22 000 

22 000 

— 
— 
— 

, 
— 

— 

20 189 300 

„ 

_... 

— 

— 

-, 

20 189 300 

— 
— 
— 

__ 
— 

_ 
— 

. 

48 874 174 
.135 000 

— 
_ 

— 

— 

49 009 174 

5 358 716 
3 000 000 

— 

-— 

— 

— 

. „ 

_. 

_ 

546 000 

8 904 716 



TABLO : 10/C 

1) a i r e 1 e r 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Toplam 

Tarım 
kurumlan 
giderleri 

— • 

—• 
—• 
— • 

— 
— 
—-
—-
— 
—-
— • 

— 
— 
— 
— 
—-
— 
— • 

— 
17 710 019 
1. 200 000 

—-
—-
— 
— • 

—• 
— 

18 910 019 

Dış 
kuruluşlar 
giderleri 

— • 

— 
—• 
—-
— 
—-
— 
— 

735 000 
— 
— • 

— 
11 989 500 

545 000 
237 400 

— 
1 000 000 

— 
— 
— 
— 
—• 
—. 
—. 

4 991 000 
— 
— 

19 497 900 

İş evleri ve 
iş yerleri 
giderleri 

— ' 
816 895 

— 
• — 

497 470 
— 
— 
— 

366 000 
— 
— 

21 000 
24 500 
963 500 

— 
— 
— 

1 270 000 
—-
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

80 000 

4 039 365 

Lâbora-
tuvar 
giderleri 

— • 

333 045 
— • 

— 
— • 

— • 

• — 

— • 

1 
—• 
— 

20 000 
— 
.— 
— 

50 000 
149 500 

— 
— 

4 286 500 
— 
— 
— 

145 000 
— 
— • 

— 

4 984 046 

Propaganda 
ve tanıtma 
giderleri 

— • 

— • 

— 
—• 

25 000 
— 
— • 

— 
50 000 

—. 
— 
— 
— • 

— 
65 000 

— 
2 203 000 

— 
— 

1 075 000 
— 
— 
—• 
-— 

19 450 000 
55 150 

— 

22 923 150 

Uluslararası 
ilişikler 
giderleri 

— 
— 

15 000 
— 

10 001 
— 
— 

100 000 
6 434 001 
135 000 

1 
— 

13 719 300 
300 000 

1 229 152 
55 000 

— 
185 000 

— 
150 000 

1 
— 
— 
— 

150 000 
— 
— 

22 482 456 

Gizli hizmet 
giderleri 

— 
3 000 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

400 000 
300 000 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

25 000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

3 725 000 

T 
a 
v 
g 

1 



Katma bütçeler 

TABLO : 11 

D a i r e 1 e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. lüğü 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Toplam 

D a i r e 1 e r 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden. Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kge Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md. lüğü 
Petrol Dairesi Başkanlığı 

Aylıkla r Ücretler 
Sosyal 

vardımlar 
Ek e alışma 
karşılıkları Tazminatlar 

İkramiyeler ve 
mükâfatlar 

6 432 
768 

26 778 
19 989 
11 978 
7 813 
6 313 

760 
250 
395 
419 
770 
480 
000 

6 054 00O 
1 453 

37 840 
30 961 
3 572 
905 
566 

40O 
000 
375 
102 
844 
150 

161 426 955 

Sfenel yönetitn-
e ilgili alıı 

297 
60 

6" 888 
3 351 
3 376 
863 

1 200 
685 
140 
636 
687 
229 

1 377 
75 

nlar 

501 
000 
600 
m 350 
500 
000 
500 
500 
500 
000 
300 
001 
120 

5 379 
942 

15 884 
16 187 
11 408 
8 655 
99 168 
27 506 
1 221 
12 097 
28 885 
4 337 

20 967 
750 

114 
456 
797 
836 
710 
783 
628 
000 
880 
500 
775 
877 
172 
860 

253 394 388 

Genel yönetim
le ilgili gid 

50 
18 

2 669 
1 936 
347 
268 
475 
351 
45 
364 
140 
55 
398 
15 

erler 

000 
500 
500 
200 
500 
000 
500 
000 
500 
500 
000 
000 
800 
000 

2 
2 
1 
1 
10 
2 

4 
3 

1 

33 

784 
100 
825 
333 
418 
063 
834 
686 
214 
827 
861 
628 
871 
63 

515 

607 
263 
900 
020 
977 
992 
422 
495 
892 
000 
739 
207 
732 
772 

018 

Hizmetlerle 
ilgili alımlar 

2 

180 
10 

136 

— 
500 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 
— 
000 
000 
-— 
800 
— 

82 
176 
174 

— 
500 
300 
000 

114 000 

o 

1 349 

— 
— 
— 
— • 

080 
— 
480 
— 

1 898 360 

Ulaştırma 
giderleı 

162 
35 
288 
335 
137 
171 
728 
450 
39 

1 077 
395 
90 
418 
11 

I'İ 

700 
000 
100 
500 
000 
500 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 

83 
187 

5 872 
4 914 
2 534 
1 997 

45 
50 
15 
732 

20 
6 

16 459 

Taşıt isle 
ve onarı 
giderle 

32 
2 

209 
87 
24 
155 

190 

36 
11 
807 
7 

500 
200 
592 
016 
527 
469 
000 
000 
550 
500 
— 
500 
300 
— 

154 

tnıe 
n a 
ri 

500 
500 
600 
750 
000 
000 
— 
— 
000 
— 
000 
000 
000 
000 

15 
23 
4 
9 

1 
4 

57 

Kira 

38 
246 
150 

45 
895 

2 470 
45 
360 
170 

355 
45 

1 
] 

000 
000 
500 
000 
1 
1 
1 

500 
500 
1 
1 

— 

507 

000 
000 
000 
— 
— 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
— 
000 
000 

Toplam 19 866 047 7 135 000 329 300 4 338 300 1 562 350 4 819 000 
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Adalet kurumları kesiminde Adlî Tıp Kurulu ile Ceza ve TeVkifevleri ödenekleri yer almaktadır. 
okullar giderleri ikesimi aşağıda gösterilen ba şlıklara ayrılmaktadır : 
Başlık : İlkokullar giderleri 

^ Ortaokul, liseler, kolejler ve imanı - hatip okulları giderleri 
» i lk öğretmen okulları giderleri 
» Yüksek öğretmen okulları ve enstitüler giderleri 
» Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve meslekî okullar giderleri 
» Güzel sanatlar (okulu, yüksek okulu ve akademileri giderleri 
» iktisadi ve tic'ari ilimler 'akademileri giderleri 
» Yüksek teknik ve teknik öğretmen o kulları ıgiderleri 
» Yüksek genel 'öğretim giderleri 

Eğitim kurumları kesiminde ödenekler şu başlıklar altında tasnif edilmiştir : 
» Cumhurbaşkanlığı 'Senfoni Orkestrası giderleri 
» 'Radyo istasyon ve stüdyoları giderleri 
» Devlet 'Tiyatrosu eari giderleri 
>̂  Yetişkinler Eğitim Merkezi giderleri 
» Millî Kütüpane giderleri 
:sJ Çalışma Enstitüsü ıgiderleri 
» Kitaplık (giderleri 
•» Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
» Diğer eğitim kurumlan giderleri 

Devlet Tiyatrosu giderleri ödeneği, adı »geçen kuruma toptan verildiği için madde ayırımı yapılmaksızın ^gös 
stüdyoları (giderleri maddeleri ise kurumun özelliği öngörüldüğünden tertip başlıkları 1963 îbütçesindekilere uy 
Esasen Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu kanun tasarısının yeni malî yıldan önce kanunlaşması (beklenmekte 
laştığı takdirde radyo istasyon ve stüdyolariyle ilgili tertftplerin kaldınlmaısı gerekecektir. 

Araştırma kurumları kesiminde Ödenekler aşağıdaki başlıklara göre sıralanmıştır: 
Başlık : Rektörlük, dekanlık, yüksek okullar araştırma merlkez, kurum ve emstitüleri giderleri 

* Devlet Personel Dairesi 'giderleri 
» Atom Enerjisi Komisyonu giderleri 
» Test ve Araştırma Bürosu ıgiderleri 
» Basılı Kâğıtlar Eğitim Hazırlama Merkezi ıgiderleri 
•» Kandilli Rasathanesi ıgiderleri 

• » Diğer .araştırma kurumları giderleri 
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Yataklı tedavi giderleri kesinimin ödenek »başlıkları şunlardır : 

Başlık : Devlet 'hastaneleri giderleri 
» Sağlık merkezleri giderleri 
» Doğum ve çocuk 'bakım evleri -giderleri 
» Verem hastaneleri giderleri 
» Kuduz tedavi 'kurumları giderleri 
» Diğer sağlık kurumları giderleri 

Sağlık ocakları, Sağlık araştırma kurumları ve diğer sağlık kurumları kesiminin ödenek başlıklar 
» Sağlık ocakları giderleri 
» Sosyal Hizmetler Enstitüsü giderleri 
» Sıtma Enstitüsü giderleri 
» Trahom Enstitüsü giderleri 
»* Hıfzrssı'Mıa Okulu 'giderleri 
» Bakteriyoloji kurumları giderleri 

Tarım kurumları giderleri kesiminin ödenek 'başlıkları şunlardır : 
» Tarım ve tarımsal araştırma, kurumları giderleri 
» Tarımsal mücadele 'kurumları giderleri 
» Veteriner 'kurumlan, giderleri 
>> Topraksu kurumları igiderieri 
» Pamuk işleri kurumları igiderieri 
» Meteoroloji kurumları giderleri 
» Orman kurumları giderleri 

Dış kurulu'şlar igiderieri, dış ülkelerde kuruluşu 'bulunan bakanlıklara göre sıralanmıştır. Bunlar 
» Dışişleri Bakanlığı dış ikuruluşlar giderleri 
^ Fahrî konsolosluklar giderleri 
> Millî Savunma 'Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri • : 
» Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 
» Millî (Eğitim. (Bakanlığı dış 'kuruluşlar giderleri 
» Ticaret Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 
» Turizm ve Tanıtına Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 
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15.000 nci .bölüme ait özet rakamlar : 
Genel 'bütçe (kuram giderleri) 435 733 459 
Katma 'bütçeler (kurum 'giderleri) + 32 '5®f% dil 

Devlet 'bütçesi (kurum giderleri) 468 '286 036 
1%3 Devlet büçesi (kurum giderleri) —' 463 729 180 

Kuranı «giderlerinde artış 4 556 856 
('Bakanlık ve daireler itibariyle ödenek tutarları 
için 4 've 5 isayılı tablolara ibakınız.) 

6 —- 16.000 nci (Çeşitli giderler) (bölümü aşağıdaki kesimlere ayrılmaktadır : 
Birinci kesim : iş evleri ve iş yerleri giderleri 

Lâlboratuvariar (giderleri 
Propaganda ve tanıtma giderleri 
Uluslararası ilişkiler giderleri 
Gizli ihizmet giderleri 
Temsil, ağırlama ve tören giderler;'. 
Bakım ve küçük onarım giderleri 

îş evleri ve iş yerleri giderleri kesimine, basımevleri, atelyeler ve benzerleri; lâlboratuvariar (giderlerine lâbora 
alınmıştır. 

İkinci kesim 
Üçüncü kesim 
Dördüncü kesim 
Altıncı kesim 
Yedinci kesim 
Sekizinci kesim 

Propaganda ve tanıtma giderleri kesiminin ödenek'başlıkları şöyledir: 
Madde 

16.810 Yurdu ve ulusu tanıtma giderleri !>if; 
16.320 Turizm ve propaganda giderleri . _ „ . 
16.330 Haber ve yayın hizmetleri .giderleri 7<% "Ifİ',^ 
16.360 Ordu propaganda giderleri 
16.370 îe fuar ve sergiler giderleri ' _ 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri /*' 
16.390 !Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

Yukardaiki maddelerden ilk üçü Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ihizmetlerine ayrılmıştır. Ordu propaganda, gider 
tanıtma hizmetlerini göstermektedir. 

Diğer tanıtma 've propaganda giderleri bakanlıklar ve dairelerin özellik »gösteren hizmetlerini kapsamaktadır. 
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Uluslararası ilişkiler giderleri kesiminin maddeleri aşağıda gösterihnıiijtir 
Madde 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri 
16.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komisyonlar giderleri 
16.450 Türk Kültür varlığını tanıtma ve koru ma igiderleri 
16.460 Daimî sekreterlikler 'giderleri 
16.470 Himayenin gerektirdiği giderim-
16.480 NATO ve CENTO igiderleri 

Gizli 'hizmet giderleri kesimi, 
16.610 Örtülü ödenek 
16.620 Gizli halber alma giderleri; 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri kesimi. 
16.710 Temsil 
16.720 Ağırlama 
16.730 Tören F 
16.740 Konut; 

Bakım re küçük onarım giderleri kesimi. 
16.810 Bina onarımı, *""•'*• 
16.820 Malana ve teçhizat onan mı, 
16.830 Bakım ve idame giderleri 

maddelerine ayni mistir. 
16.000 nci bölüme ait özet rakamlar : 
Genel bütçe (Çeşitli giderleri) 
Katma bütçeler ('Çeşitli 'giderleri) 

Devlet (bütçesi (Çeşitli igiderleri) 
1963 -Devlet bütçesi (Çeşitli igiderleri) 

Çeşitli giderlerde artış 
(Bakanlık ve daireler itibariyle ödenek tutarları 
için 4 ve 5 sayılı tablolara bakınız.) 

121 654 832 
W 3*75 mi 

212 030 403 
— 199 191 708 

12- 838 696 
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YATIRIM HARCAMALARI 

1964 (bütçe tasarısının yatırım harcamaları cetveli üç bölümden terekkrübeder. 

21 000 — Etüt ve proje giderleri 
22 000 — Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
23 000 — Makin a, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Her bölüm kendi içinde; 
—• Yatırımın kendi giderleri 
— Yatırımda çalışan teknik personelin yevmiyeleri 
— Geçici görev yolluklarını gösteren maddelere ayrılmıştır. 

Ayrıca bölümler, Kalkınma Plânının ana sektörlerine göre kademelendirilmiıştir. (Böylece, Bakanlık ve daire b 
rü ile ilgili (etüt ve proje) harcamalarının ya da ulaştırma sektörüne yapılacak (yapı, tesis ve büyük onarım) ha 
sektöni ile ilgili (Makina, teçhizat ve taşıt alım ve onarımları) nın yatay toplamlarını bulmak basit bir işlem h 
numaralı maddeleri toplamak kâfidir. 

6 ve 7 sayılı tablolarda görüldüğü üzere 1964 bütçesi yatırım bölümleri aşağıdaki rakamlara baliğ olmaktadır 

Btüd ve proje 
ıgiderlerd 

Yapı, tesils ve 
B. onarım 

giderleri 

Makina, teçhizat 
ve taşıt alım 

l a n ve 
onarımları 

»Genel bütçe 
Katma bütçeler 

Devlet bütçesi 
1963 bütçesi 

Artış 

191 139 093 
+ 166 920 253 

358 059 346 
— 256 133 132 

1 
-i 1 

2 
2 

425 502 475 
265 

690-
242 

362 669 

865 144 
314 580 

+ 

— 

185 497 91 
316 382 08 

501 879 99 
447 395 27 

101 926 214 448 150 564 54 484 72 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAXSFER HARCAMALARI 

Cari ve yatırını harcaması niteliğinde olmayıp Devlet mamelekini artıran harcamalar (A/3) işaretli cetve 
— Sermaye teşkili kısmında; 

Üçüncü şahıslara yapılan ivazsız ödemeler 
—• Transfer harcatan kısmında gösterilmektedir. 

Sermaye teşkili harcamaları, 
—• 31 000 nei (Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkili) 
—• 32 000 nei (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümlerine; 
Transfer harcamaları da ; 
— 33 000 nei (İktisadi transferler) 
— 34 000 nei (Malî transferler) 
— 35 000 nei (Sosyal transferler) 
— 36 000 nei (Borç ödemeleri) 
Bölümlerine ve bölümler kendi içlerinde maddelere ayrılmaktadır. 
Maliye bütçesinden katma bütçelere yapılan Hazine yardımları, 34.000 nei (Malî transferler) bölümünde y 
36.000 (Borç ödemeleri) bölümü iç ve dış Devlet borçlarından başka dairelerin (Geçen yıllar borçları) nı, 

acyo giderleri) ve (Geliverilecek pahaları), kapsamaktadır. 
OSermaye teşkili ve transfer harcamaları) nııı bölümler itibariyle dökümü genel bütçe için 8 sayılı, katma 

gösterilmiştir. 
(10, 10,/A, 10/B. 10/C ve 11, İ l / A ) sayılı tablolar, 1964 bütçe gerekçesinin özelliklerinden birini teşkil etm 

lar bütçesindeki bölümlerin kesimler (ajynı nitelikleri gider grupları) bakımından tahlilini ve toplamlarını verm 
ma bütçe tasarılarında aylık, ücret, ek çalışma karşılığı, yönetim yolluğu, kira, okullar giderleri, yataklı tedav 

' nevileinin toplamlarını ve her bakanlık ve dairenin bu toplamdaki payını göstermektedir. 

2. _ GELİR BÜTÇESİ .-

1964 malî yılında 10 milyar 695 milyon 405 bin lirası normal kaynaklardan ve 2 milyar 458 milyon lirası 
ceman 13 milyar 153 milyon 405 bin lira sağlanacağı hesaplanmış ve buna göre tahmin yapılmıştır. 

1960 yılında normal kaynaklardan 5 milyar 938 miljyon 100 bin 601 lira tahsil edilmesine mukabil 1961 yı 
182 milyon 185 bin 384 lira fazlası ile 7 milyar 120 milyon 285 bin 985 lira tahsil edilmiştir. Artış nisibeti % 
na nazaran 330 milyon 950 hin 702 lira fazlası ile 7 milyar 451 milyon 236 bin 687 üra tahsil edilmiş olu 
kabil 1963 yılının ilk 8 ayında 6 milyar 94 milyon 878 hin 9 lira tahsil edilmiştir. Yıl tsonunlda athsilât mikt 
nisbetinde) 1 milyar 822 milyon 945 bin 313 lira fazlası ile 9 milyar 274 milyon 182 hin liraya baliğ olacağı tah 
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Tahsilattaki yıllık artış seyri göz önünde tutularak mevcut vergilerimizden 1964 yılında 1963 yılma nazar 
milyar 253 milyon 900 bin liralık gelir sağlanacağı hesaplanmıştır. Bu miktara diğer Devlet gelirlerinden 44 
ve kredi karşılıklarından 1 milyar 800 milyon lira, tasarruf bonolarından 480 milyon lira, özel fonlardan 17 
lında 13 milyar 153 miljyon 405 bin lira civarında gelir sağlanacağı neticesine varılmıştır. 

1964 malî yılma ait 'gelir tahminlerinin 1962 ve daha. 'önceki yıllarda normal ve özel gelirlerden fiilen ta 
vılma, ait tahminî miktarlar ile mukayesesi ekli cetvelde gösterilmiştir. 

1953 - 1964 yılları 

Devlet gelirleri 

özel gelirler 

Seneler 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

(*) 
(*)' 

1 
2 
2 
2 
o o 
4 
5 
5 
7 
7 
9 
10 

Normal 
gelii'Ler 
tahsilatı 

936 775 305 
184 548 625 
583 985 612 
949 382 749 
759 246 783 
547 166 572 
754 565 775 
938 100 601 
120 285 985 
451 236 687 
471 638 158 
695 405 000 

!N ormal gelirle
rin bir evvelki 
yıla nazaran 
artış miktarı 

247 773 320 
399 436 987 
365 397 137 
809 864 034 
587 919 789 

1 407 399 203 
183 534 826 

1 182 185 384 
330 950 702 

2 020 401 471 
1 223 766 842 

Artış 
nisbeti 
% 

12,79 
18,28 
14,14 
27,45 
15,63 
32,37 
3,18 
19,90 
4,64 

27,11 
12,92 

Tahsilatı 

931 550 729 
1 499 734 590 
2 630 000 000 
2 458 000 000 

Bir evvelki 
yıla nazaran 
artış miktarı 

568 183 861 
1 130 265 410 
172 000 000 

Artış 
nisbeti 
% 

60,99 
75,36 
6,57 

1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
3 7 
4 5 
5 75 
5 9 
8 0 
8 9 
12 10 
13 1 

Not : 1953 - 1961 tahsilatları Hazine Genel Mizanından, 1962 yılı, tahsüât hesaplarından almmışfar. 

{*) 1963 - 1964 yılları bütçe tahminlerini göstermektedir. 
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Beyannamela mükellefler 

Gelir dilimleri 

9 

7 
17 
37 
57 
77 
100 
250 
500 

1 (X)0 

1 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
001 — 
001 — 
001 — 
001 — 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 

1 000 000 
don fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
» 
.*• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

2 
7 
17 
37 
57 
77 
100 
250 
500 

1 _ 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — . 
001 — 
001 
001 — 

1 000 001 — 
1 
di 

2 500 
7 500 

17 500 
37 500 
57 500 
77 500 

100 000 
250 000 
500 000 
000 000 
?ıı fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

— 199 — 
tarafından beyan edilen vasati gelir ve tarh 

1955 Yılı 

Yekûndaki Yekundaki 
Mükellef hissesi . Beyan edilen hissesi 

adedi c/c gelir % 

39 
31 
18 
S 
•) 
1 

1 

469 
130 
739 
335 
603 
242 
612 
112 
261 
99 
36 

38,08 
30,04 
18,08 
8,04 
2,51 
1,20 
0,59 
1,07 
0,25 
0,10 
0,04 

44 
142 
186 
203 
113 
87 
69 
175 
91 
65 
69 

954 
468 
520 
503 
870 
537 
362 
322 
102 
751 
276 

669 
560 
599 
763 
980 
377 
568 
556 
262 
397 
349 

3,60 
11,40 
14,93 
16,28 
9,11 
7,00 
5.55 
14.03 
7,29 
5,27 
5,54 

103 638 100,00 1249 671080 100.00 

1956 Yılı 
46 706 
35 963 
21 338 
10 605 
3 208 
1 641 
1 062 
1 140 
374 
138 
43 

38,21 
29,43 
17,45 
8,68 
2,62 
1,34 
0,87 
0.94 
0,31 
0,11 
0,04 

37 
172 
243 
255 
148 
116 
101 
211 
149 
88 
73 

676 129 
191 642 
244 983 
534 031 
421 937 
052 528 
893 091 
427 535 
173 256 
092 890 
777 942 

3.57 
10,64 
.15,04 
15,80 
9,18 
7,17 
6,30 
13,07 
9,23 

. 5.44 
4,5(i 

122 218 100,00 1617 485 964 100.00 

olunan ortalam 

Hesaplanan 
vergi 

4 900 
22 132 
33 826 
46 949 
34 195 
23 834 
19 126 
58 345 
30 178 
22 259 
20 332 

lifi 081 

674 
933 
088 
482 
181 
826 
494 
418 
205 
728 
732 

761. 

7 044 
28 131 
44 399 
54 034 
39 115 
31 486 
29 712 
69 712 
48 402 
29 801 
22 852 

404 693 

089 
638 
884 
275 
201 
258 
951 
896 
201 
599 
103 

895 
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Beyannameli mükellefler tarafından beyan edilen vasati gelir 

1957 Yılı 

Yekûndaki 
Mükellef hissesi Beyan edilen 

Gelir dilimleri adedi % gelir 

1 — 
2 501 — 
7 501 — 
17 501 — 
37 501 — 
57 501 — 
77 501 — 
100 001 — 
250 001 — 
500 001 — 

1 000 001 — 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 

1 000 000 
den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

71 
48 
26 
13 
4 
2 
1 
1 

342 
644 
956 
270 
669 
205 
319 
337 
418 
160 
53 

41,88 
28,56 
15,82 
7,79 
2,74 
1,29 
0,77 
, 0,78 
0,25 
0,09 
0,03 

91 348 801 
212 546 284 
287 235 143 
313 234 005 
195 911 819 
130 193 264 
121 424 855 
235 328 334 
• 147 630 273 

95 060 369 
78 470 338 

Toplam 170 373 100,00 1908 383 485 
1958 Yılı 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 

1 000 000 
den fazla 

Liraya 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

kadar 
» 
» 
» 
t» 
» 
» 

• » 

» 
» 

70 761 
52 451 
29 579 
14 925 
4 942 
2 956 
1 644 
1 711 
719 
183 
58 

39,32 
29,15 
16,45 
8,30 
2,75 
1,64 
0,91 
0,95 
0,40 
0,10 
0,03 

111 701 837 
239 617 076 
334 728 207 
340 129 454 
195 675 517 
170 601 550 
142 344 261 
266 363 601 
161 034 388 
106 474 033 
102 314 813 

2 501 — 
7 501 — 

17 501 — 
37 501 — 
57 501 — 
77 501 — 

100 001 — 
250 001 — 
500 001 — 

1 000 001 — 

Toplanı 179 919 100,00 2170 984 737 

ve tarh olunan ortalama 

'ek undaki Yek 
hissesi Hesaplanan h 

% vergi 

4.79 
11,14 
15,05 
16,41 
10,27 
6,82 
6,36 

12,33 
7,74 
4.98 
4,11 

13 523 029 
32 496 284 
56 959 302 
67 823 116 
44 696 195 
32 924 596 
34 431 650 
77 810 089 
48 612 383 
30 575 625 
19 623 065 

100.00 459 475 334 

5.15 
11,03 
15,42 
.5.67 
9,01 
7,86 
6,56 

12,27 
7.42 
4,90 
4,71 

14 
37 
61 
80 
49 
45 
42 
96 
67 
48 
53 

188 
938 
125 
169 
050 
697 
497 
316 
397 
661 
015 

943 
561 
123 
423 
734 
814 
095 
324 
982 
542 
039 

100,00 596 058 580 
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Beyannameli 

Gelir dilimleri 

1 — 
2 501 — 
7 501 — 
17 501 — 
37 501 — 
57 501 — 
77 501 — 
100 001 — 
250 001 — 
500 001 — 

1 000 001 — 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 

1 000 000 
den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

1 — 
2 501 — 
7 501 — 
17 501 — 
37 501 — 
57 501 — 
77 501 — 
100 001 — 
250 001 — 
500 001 — 

1 000 001 — 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 

1 000 000 
den fa/. ı a 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

tarafından beyan edilen vasati gelir ve tarh < 

1959 Yılı 

Yekûndaki Yekûndaki 
Mükellef hissesi Beyan edilen hissesi 

adedi % gelir % 

77 941 
54 915 
31 794 
17 559 
6 250 
3 398 
2 197 
1 563 
653 
227 
86 

39,64 
27,94 
16,17 
8,94 
3,17 
1,72 
1,12 
0,79 
0,34 
0.12 
0,05 

123 407 907 
304 131 989 
371 654 477 
403 887 147 
232 790 007 
220 171 427 
196 455 085 
272 513 569 
169 529 465 
115 098 748 
124 297 382 

4,87 
12,00 
14,67 
15,94 
9,18 
8,69 
7,76 
10,76 
6,69 
4.54 
4,90 

196 578 100,00 2 533 937 283 110.00 
1960 Yılı 

78 910 
61 987 
35 697 
19 653 
7 038 
3 891 
2 607 
1 870 
618 
318 
110 

37,09 
29,15 
16,79 
9,24 
3,30 
1,83 
1,23 
0,88 
0,30 
0,14 
0,05 

146 
314 
409 
464 
266 
241 
236 
319 
239 
202 
182 

693 
594 
614 
833 
532 
716 
097 
036 
037 
534 
433 

760 
334 
613 
729 
640 
504 
015 
279 
285 
456 
784 

4,86 
i 0,41 
13,55 
15,38 
8.82 
7,99 
7,80 

10,56 
7,90 
6,69 
6,04 

212 699 100,00 3 023144 399 1)0.00 

lunan ortala 

Hesaplanan 
vergi 

15 785 142 
40 647 255 
73 365 990 
89 844 635 
56 626 999 
54 674 741 
57 102 905 
92 327 386 
75 762 031 
52 946 741 
54 738 464 

663 822 289 

24 877 
47 342 
88 789 
106 499 
67 101 
60 546 
73 346 
107 794 
104 305 
79 369 
69 492 

054 
940 
252 
021 
994 
839 
632 
779 
831 
198 
095 

829 405 635 
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Beyamıamelî mükellefler tarafından beyan edilen vasati gelir ve tarh olunan ortalama 

1 
2 501 
7 501 
17 501 
37 501 
57 501 
77 501 
100 001 
250 001 
500 001 

1 000 001 

Geliı 

— 
— 

— 
— 

— 1 

• dilimleri 

2 500 
7 500 
17 500 
37 500 
57 500 
77 500 
100 000 
250 000 
500 000 
000 000 

— den fazla 

Liraya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kadar 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

Mükellef 
adedi 

95 212 
69 228 
38 421 
20 890 
7 718 
4 243 
3 006 
2 042 
778 
360 
108 

242 006 

1961 

Yekûndaki 
hissesi 
% 

39,34 
28,60 
35,88 
8,63 . 
3,19 
1,75 
1,24 
0,84 
0,32 
0,16 
0,05 

100,00 

Yılı 

Kazanç ve 
irat tutarı 
lira (*) 

192 438 321 
329 465 966 
432 656 659 
486 991 094 
287 440 264 
263 666 551 
258 479 735 
370 404 713 
263 624 234 
230 542 182 
138 125 623 

3 253 835 342 

Yekûndaki 
hissesi 
% 

5,91 
10.12 
13,30 
14,96 
8,83 
8,11 
7,94 
11,38 
8,11 
7.09 
4,25 

100,00 

Hesaplanan 
lira (**) 

19 434 048 
49 748 752 
93 200 000 
108 311 715 
70 515 582 
65 789 153 
81 813 243 
114 475 531 
112 090 193 
85 020 113 
75 904 564 

876 302 894 

Yek 
h 

( *) En as geçim indirimi, geçmiş sene zararları ve diğer indirimler düşünülmeden evvelki miktarı, göstermektedi 
(**) Mahsuba tabi miktarlar tenzil edilmeden önceki miktardır. 
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çe yılında tahsil olunacağı tahmin edilen miktarların, 1963 yılı tahminleri ile mukayesesi ve 1958 - 1962 yılları fiilî tahsilatları aşağıdaki cetv 

3 v ı 

acak hisse 

nsı 
si 

a Vergisi 

(2) 

im ve krediler 

1958 yılı 
fiilî tahsilatı 

1 154 361 454 
137 

15 

596 460 

029 477 
32 271 616 
26 
295 
443 
115 
272 
159 
71 
249 
249 
304 
243 
ısı 

107 870 
620 433 
189 153 
804 536 
767 598 
347 120 
744 085 
576 374 
986 553 
795 872 
156 025 
170 484 

87 402 789 
307 238 673 

1959 yılı 
fiilî tahsilatı 

1 562 
214 

277 
631 

17 404 
34 
27 
711 
504 
220 
159 
208 
75 
575 
263 
322 
212 
233 
85 
325 

722 
532 
601 
007 
329 
166 
285 
733 
529 
320 
782 
372 
895 
711 
262 

876 
972 

259 
535 
316 
521 
478 
495 
716 
551 
325 
638 
000 . 
000 
579 
024 
223 
267 

1960 yılı 
fiilî tahsilatı 

1 851 
238 

24 
35 
32 
681 
504 
187 
128 
227 

346 570 
909 774 

812 383 
070 890 
920 127 
141 678 
530 42S 
353 484 
900 464 
751 529 

26 458 912 
551 359 385 
270 862 622 
363 
110 
231 
83 
386 

844 569 
849 550 
363 373 
974 776 
645 087 

1961 yılı 
fiilî tahsilatı 

2 051 
443 
32 
38 
34 
37 
660 
505 
213 
135 
229 
65 
612 
398 
484 
300 
241 
81 
553 

729 
529 
090 
528 
239 
477 
190 
860 
293 
098 
204 
822 
590 

951 
371 
669 
228 
389 
247 
114 
910 
209 
695 
555 
648 
187 

336 331 
984 136 
514 456 
854 481 
747 
193 

585 
823 

1962 yılı 
fiilî tahsilatı 

1 910 057 314 
359 

31 

43 
835 
619 
284 
179 
237 
63 
736 
401 
540 
328 

651 455 

544 877 
— 

957 107 
496 426 
455 938 
485 104 
956 726 
836 451 
027 369 
225 298 
086 340 
189 960 
950 142 

274 452 188 
106 436 431 
498 427 561 

1963 y 
bütçe tah 

2 383 0 
440 0 

38 5 

62 0 
821 0 
765 0 
493 0 
200 0 
340 0 
78 0 

776 0 
553 1 
744 4 
•345 0 
550 0 
125 0 
757 5 

4 347 166 572 

4 347 166 572 

5 754 060 775 5 938 100 601 

5 754 060 775 5 938 100 601 

7 120 285 985 

406 550 729 
25 000 000 

500 000 000 

931 550 729 
8 051 836 714 

7 451 236 687 

408 209 590 
15 100 000 

1 076 425 000 

1 499 734 590 
8 950 971 277 

9 471 6 

500 0 
210 0 

1 920 0 

2 630 0 
12 101 6 

X mizanlarından 1962 yılı ise tahsilat hesaplarından alınmıştır. 
lerini göstermektedir, 
tomobil Vergisi ile Trafik Resmi tahsilatları birleştirilerek Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 

3 Emlâk Alım Vergisi olarak bütçede yer almıştır. 
ı alınan % 5 Damga Resmi dâhildir. 



Gelir bütçesi içinde mühim bir mevki işgal eden Gel 

1953 

Gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellef 
adedi 
Safi kazanç yekûnu 
ödenecek vergi 
Mükellef başına düşen ortalama safi kazanç miktarı 
Ortalama vergi 
ödenecek vergideki artış nisbeti 
Ortalama vergideki artış nisbeti 

(Tam mükelle 

1954 1955 

72 318 
750 208 469 
143 031 000 

10 374 
1 977 

— 
— 

+ 
+ 

958 
208 

83 119 
313 642 
981 000 
11 529 
2 514 
46.10 
27.01 

103 638 
1 249 671 080 
261 957 000 

12 058 
2 527 

+ 25.34 
+ 0.5 

1 

+ 
+ 

Cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere kazançlarını yıllık beyanname ile bildiren Gelir Vergisi mük 

( 

Akar 
ithalde alman Dâhilde alman lardan 

Seneler İstihsal Vergisi İstihsal Vergisi istihsa 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

191 261 866 
295 620 433 
711 601 521 
681 141 678 
660 190 114 
835 496 226 
821 000 000 
965 000 000 

341 404 325 
443 189 153 
504 007 478 
504 535 428 
505 860 910 
619 455 958 
765 000 000 
846 000 000 

114 
115 
220 
187 
213 
284 
493 
602 

Not : 1957 - 1961 yılları Hazine genel mizanından, 19 
1963 - 1964 yılları bütçe tahminlerini gösterme 
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Vasıtasız Vasıtalı 
Memleket ismi Senesi vergiler vergiler Toplam 

1960 87 255 145 777 233 012 
1961 88 166 158 434 246 600 
1962 135 500 305 516 439 016 

Yunanistan 1959 6 636 7 709 14 345 
1960 7 197 8 209 15 406 
1961 7 750 9 740 17 490 
1962 8 620 10 640 19 260 

Memleketimizde vasıtalı vasıtasız vergilerin nîsbst ve milrtarlarantt 
Tahavvülâtını gösterir cetvel 

Senesi 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

(D 
(2) 

Vasıtasız 
vergiler 

544 700 678 
687 702 493 
818 502 055 

1 047 684 922 
1 178 844 412 
1 364 251 501 
1 847 950 265 
2 173 956 588 
2 626 287 963 
2 334 979 341 
2 930 800 000 

Vasıtalı vergiler 
(Resim ve harfti ar dâhil) 

1 308 595 108 
1 407 059 883 
1 663 059 533 
1 767 745 067 
2 412 284 147 
3 777 198 338 
3 687 436 460 
3 495 989 930 
4 072 584 829 
4 771 763 496 
6 080 909 280 

Toplam 

1 853 295 736 
2 094 762 376 
2 481 561 588 
2 815 429 989 
3 591 128 559 
4 141 449 839 
5 535 386 725 
5 669 946 518 
6 698 872 792 
7 106 742 837 
9 011 709 280 

Nöt: 1953 - 1961 yıllarına ait rakamlar Hazine Genel Mizanından 
1962 yılına ait rakamlar tahsüât hesaplarından alınmıştır. 

(1-2) 1963 - 1964 yularına ait rakamlar bütçe tahminlerini göstermektedir. 

Vasıtasız 
vergiler 
% nisbeti 

37.44 
35.75 
30.41 
46.26 
46.72 
44.31 
44.30 

1953 - 1963 yıllar 

Vasıtamız 
vergiler 

29.39 
32.83 
32.98 
37.21 
32.83 
32.94 
33.38 
38.34 
39.20 
32.85 
32.52 
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HUSUSÎ SEKTÖR] VE ÂMME SEKTÖRÜNÜN SAĞLADIĞI VERGİ HÂSILATI 

Devlet eliyle kurulmuş bulunan iktisadi teşekküllerle hususi teşebbüse ait müesseselerin ödedikleri aynı mahiyet 
deki nisbetinin ve bunların mukayesesinin önemi izahtan varestedir. Bu hususta bir fikir vermek üzere iktisadi D 
tör tarafından ödenen dâhilde alman istihsal ve Kurumlar Vergilerinin mukayesesini gösteren tablolar aşağıya dereo 

DÂHİLDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

Seneler (1) 

1959 
1960 
1961 
1962 

Sümerbank, 
Çimento Sanayii 
Demir, Çelik ve 

Sellüloz 
(Seka dâhil) 

217 754 331 
226 180 691 
235 048 850 
247 425 629 

Hususi 
teşebbüs 

217 327 850 
199 548 050 
172 592 220 
160 704 307 

Toplam 

435 082 181 
425 728 721 
407 641 070 
408 129 936 

Nisbetler 

Amme 
müesseseleri 

55.05 
53.13 
57.66 
60.62 

C%) 

H 
teş 



— 208 — 

Sermaye şir
ketleri ve 
kooperatifler 
% nisbeti 

29.97 
33.50 
39.58 
29.97 
33.56 
35.31 
31.34 
33.49 
50.90 
51.94 

İ 

Xot : 1959 - 1961 yuları Hazine mizanlarından ve 1962 yılı tahsilat hesaplarından al 
Tahsilat miktarı haliye tahsilat rakamlarını göstermektedir. 

1. 1963 senesinde girişilen vergi reformunun tahakkuku ve Kalkınma Plânının finansman ihtiyaçlarını 
Vergi Usul Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun tadillerine mütaallik tasarılar ile Motorlu Kara Taş 
ğerli Kâğıtlar, İthalden Alman Damga Eesmi, Dış Seyahat Harcamaları Vergisi kanun tasarıları Büyük Mill 
yılından itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

2. Vergi reformu çalışmalarının devamı olarak ve plânın finansman ihtiyaçlarını karşılamak gayesi ile 
a) Damga Vergisi, harçlar kanun tasarıları ile serbest hesap uzmanları kanun tasarısı ve tasarruf bono 

halen Büyük Millet Meclisinde müzakere olunmaktadır. 
b) Emlâk vergisi kanun tasarısı da hazırlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 

Sermaye şir
ketleri ve 

kooperatifler 
Seneler (Milyon lira) 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

27.7 
26.3 
32.5 
44.9 
48.2 
60.8 
87.6 

121.6 
220.0 
192.0 

Tahakkuk eden Kurumlar Vergisi 

İktisadi kamu 
müesseseleri Toplam 
(Milyon lira) (Milyon lira) 

50.7 
52.2 
49.6 

104.9 
96.4 

111.4 
191.9 
241.5 
212.2 
177.7 

72.4 
78.5 
82.1 

149.8 
143.6 
172.2 
279.5 
363.1 
432.2 
369.7 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

GEREKÇE 

1964 malî yılı bütçe teklifinin (A 1) cetveli yekûnu 1963 malî yılı bütçesinin (A/ l ) cetveli yekûnuna naza 
(64 182 382) lira, (A/2) yatırımlar yökûnu (2 102 951) lira noksaniyle (927 447) lira, (A/3) sermaye teşkil 
(85 623) lira noksaniyle (1 073 305) lira ki ceman (66 183 134) lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm ve maddelere konan ödeneklere ait izahat aşağıda arz olunmuştur : 

Bölüm Madde 

11.210 Millet Meclisi Başkan ödeneği : 21 sayılı Kanun gereğince aylığı (1 500) liradan 12 aylık tu 
muştur. 

11.220 Cumhuriyet Senatosu Başkan ödeneği : 21 sayılı Kanun gereğince aylığı (1 500) liradan 12 
ödenek konmuştur. 

11.230 Millet Meclisi» Başkanlık Divanı temsil ödeneği : 21 sayılı Kanun gereğince üç Başkanvekilin 
(500), altı Divan Kâtibine de ayda (-300) lira olmak üzere yıllık 61 200 lira ödenek konmuş 

11.240 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı temsil ödeneği : 21 sayılı Kanun gereğince üç Başka 
Âmirine ayda (500), altı Divan Kâtibine de ayda (300) lira olmak üzere yıllık (61 200) lira ö 

11.310 Millet Meclisi üyeleri ödeneği : 1 sayılı Kanuna göre 450 üye için ayda (2 900) lira hesabiyle 
muştur. (1 080 000) lira fazlalık 1963 yılında üye ödeneklerinin (2 700) lira üzerinden hesabed 

11.320 Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödeneği : 1 sayılı Kanuna göre 185 üye için ayda (2 900) lira üzer 
konulması icabederse de 238 sayılı Kanuna göre Haziran 1964 ayının ilk Pazar günü Senato seçim 
ziran, Temmuz, Ağustos üç aylık ödenekleri mükerrer ödeneceğinden (6 438 000) liraya 478 500 
olarak ödenek konulmuştur. 

11.330 Millet Meclisi denetçi ücreti : 22 sayılı Kanun gereğince aylığı (500) liradan 12 aylık tutari ol 
retiyle geçen seneki miktar aynen muhafaza edilmiştir. 

11.340 Cumhuriyet Senatosu denetçi ücreti : 22 sayılı Kanun gereğince aylığı (500) liradan 12 aylık 
konmak suretiyle geçen sene ki, miktar aynen muhafaza edilmiştir. 

11.350 Millet Meclisi üye yollukları : 1 sayılı Kanuna göre 450 üye için ayda (1 450) lira hesabiyle (7 
tur. (540 000) liralık fazlalık 1963 yılında üye yolluklarının (1 350) lira üzerinden hesabedilmes 
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11.360 Cumhuriyet Senatosu üye yollukları : 1 sayılı Kanuna göre 185 üye için ayda (1 450) lira he 
nek konulması icabederse de 238 sayılı Kanuna göre Haziran 1964 ayının ilk Pazar günü Sena 
rün Haziran, Temmuz, Ağustos üç aylık yollukları mükerrer ödeneceğinden (3 219 000) liray 
(3 458 250) lira ödenek teklif edilmiştir. 

11.370 Millet Meclisi üye ölüm tazminatı : 1 sayılı Kanunun beşinci maddesi hükmüne göre ölen üye 
lira hesabiyle tahmini dört üye için (139 200) lira ödenek konmuştur. (9 599) lira fazlalık bir 
alan üyelerin ödeneklerinin (200) lira artırılmasından ileri gelmektedir. 

11.380 Cumhuriyet Senatosu üye ölüm tazminatı : 1 sayılı Kanunun beşinci maddesi hükmüne göre öl 
(34 800) lira hesabiyle tahmini üç üye için (104 400) lira ödenek teklif edilmiştir. (7 199) li 
maaşı üzerinden ödenek alan üyelerin ödeneklerinin 200 lira artırılmasından ileri gelmiştir. 

11.391 Millet Meclisi ve Cıımnurıyes Senatosu üyeleri geçici görev yolluğu : Geçen yılki ödeneK ayne 
11.392 5408 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Meölisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üyelerine verile 

nazarı dikkate alınarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 
12.110 Memur aylıkları : 231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı (% 35 dâhil) (2 554 74 

mekte olan 1, 2, 3 ncü dereceler karşılığı (208 170) lira ve 1964 yılı içerisinde kadrosu üstün 
maksadiyle (15 458) lira ki, ceman (2 778 368) lira ödenek konmuştur. 

12.111 Millî Saraylar memurları aylıkları : 231 sayılı Teşkilât Kanunundaki kadrolar tutarı (% 35 
Kanunla 1963 yılı içerisinde verilen üst dereceler karşılığı (25 920) lira ve 1964 yılı içerisinde 
terfilerini karşılamak maksadiyle (2 633) lira ki ceman (172 733) lira ödenek teklif edilmişti 
Üç üst derece verilmesi hakkındaki Kanun 1963 yılı bütçesi kabul edildikten sonra çıktığı 
ödenek konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

12.112 T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu aylıkları : Taburun kadrosuna göre geçen yılki ödenek ay 
12.211 Genel İdare hizmetliler ücreti : «D» cetveli kadrosunda bir değişiklik olmadığı için geçen y 

icabederse de bu kadrolar karşılığı 1963 yılında (7 560) lira fazlasiyle konulduğu için bu yıl 
lira olarak ödenek teklif edilmi tir. 

12.212 Millî Saraylar hizmetliler ücreti : «D» cetveli kadrosunda bir değişiklik olmadığı için geçe 
icabederse de bu kadrolar karşılığı 1963 yılında (4 050) lira noksanı ile konulduğundan bu yıl 
lira ödenek konmuştur. 

12.231 Genel İdare geçici hizmetliler ücreti : Geçen yılki kadrolara oylama cihazı için teknik bir 
(37 155) lira fazlalık bundan ileri gelmektedir. 

12.232 Millî saraylar geçici hizmetliler ücreti : 1963 yılı (E) cetvelinde gösterilen yevmiyelilerden b 
rılması sebebiyle (31 375) lira noksaniyle (335 450) lira ödenek konulmuştur. 



GEREKÇENİN YANLIŞ DOĞRU CETVELİ 

Sayfa 

14 
37 
37 
37 
37 
42 
45 
48 
51 
53 
53 
65 
68 
70 

115 
119 
122 
İ36 
149 

Satır Yanlış Doğru 
Sayfa 
No. Yılı Sütun Satır 

6 
Tablo başlığı 
12 
13 
23 
12 

5 
2 

11 
Tablo başlığı 
21 
17 
3 

19 son satır 
1 
3 

19 
Toplam 

11-12 

1* 
TahmilerL 
3 1:27.8 
1 764.0 
42.307,9 
1127 
14/11/1962 
Altı 
Top 
İhracatı 
451 748 
260 
8 623 
10 058 
işbirliği 
Diğer diğer 
îş Lsımleri 
720 520 
1963 1964 

iç 
Tahminleri 
3117.8 
1763.0 
4.2337,9 
1083 
1941—1962 
Dokuz 
Ton 
İstihraç atı 
441 748 
360 
8024 
10 025 
işbirliğine 
Diğer 
Hazine işlemleri 
2.720.520 
1962 1963 

93.564.413 
10,78 
719 
8.282.790 
0,95 
99.792 
1963-1964 y 
55,05 

203 1962 5 — 
203 1962 6 — 
203 1962 8 — 
203 1962 5 — 
203 1962 6 — 
203 1902 8 — 
206 Not kısmı — 3 
207 1959 5 

Bu not 181 ineli isayfadaki «Vasıtasız, V 
lıklı tablonun altında okunacaktır. 

Bu cetvelde vergiler için ıgösterilen rak 
Hindistan milyon Rupi, Almanya milyon D 
italya milyon Liret, Hol ân da milyon Güder 
milyon Peselta, ingiltere milyon Sterlin, Br 
milyon Pezos, Avusturya milyon Şilhııg, B 
milyar Frank, Yunanistan 'milyon Drahmi, 
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12.280 İşçi ücretleri : Meclis bahçesinin 1964 yılı içerisinde Bayındırlık Bakanlığından Meclise devr 
•karşılamak üsere geçen yıl olduğu gibi (200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : G-eçen yüki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : G-eçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
12.330 Ölüm yardımı : Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yıl bu bölümde mütalâa edilen tedavi yolluklannm yeni bütçede ayr 

buna tekabül eden (4 500) lira buradan tenzil edilerek bu miktar noksanı ile (53 000) lira öd 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : T. B. M. Meclisi üyelerinin yarısının emekliye tabi olması düşü 

cetveli hizmetlileri ve Muhafız Taburu Subay ve astsubay maaşlarının bir yıllığının % 6,5 u ola 
miştir. (57 300) lira noksanlık geçen sene bu miktar kadar fazla ödenek konulmasından ileri g 

12.411 Basımevi personeline verilecek fasla çalışma ücreti : Geçen yılki ödenek aynen muhafaza, ed 
12.412 İşletme personeline verilecek fazla çalışma ücreti : Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilm 
12.413 6565 sayılı Kanun gereğince emniyet memurlarına verilecek fazla çalışma ücreti : 37 emniyet 

ğince ayda 75 lira hesabiyle (33 300) lira ödenek konmuştur. 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla çalışma ücreti : Bu madde yeni 

sisatında çalıştırılacak yüksek mühendise, şoförlere Başkanlık Divanı kararı ile takdir edile 
mak üzere (40 000) liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.530 Tayin bedeli ve iaşe bedeli : 4367 ve 42 sayılı Kanunlar gereğince 37 emniyet mensubuna ayd 
Meclisi Muhafız Taburu subay ve astsubaylarına verilmekte olan tayin bedellerini karşılamak 
(142 380) lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.540 Hizmeteri tazminatı : 382 sayılı Kanunla T. B. M. Meclisi Muhafız Tabura subaylarına ayda 
ödenek konmuştur, 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Maddenin muhafazası bakımından geçen yılki gibi (1) lira ödenek 
12.621 5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Meclisi memur ve hizmetlilerine verilecek ikramiye : 

muştur. 
12.622 4511 sayılı Kanuna göre verilecek ikramiyeler : Genel Kurmay Başkanlığının 778 sayılı ta 

nunda Moral Mükâfatı kaldırılmış olacağından bu yıl maddenin muhafazası bakımından (1) 
12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ihtisas tahsisatı : 6341 sayılı Kanun gereğince doktor 

ayda (500) lira hesabiyle bir yıllık tutandır. 
12.732 6885 ve 231 sayüı kanunlar gereğince verilecek tazminat : 6885 ve 231 sayılı kanunlar ge 

olarak geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
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12.733 231 sayılı Kanunla Meclis hizmetlilerine verilecek tazminat : 231 sayılı Kanun gereğince 68 
dan bir yıllık tutarıdır. 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar hizmetlilerine verilecek tazminat : 231 sayılı Kanun gereğinc 
liradan bir yıllık tutarıdır. 

12.810 Sürekli görev yolluğu : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
12.832 Geçici görev yolluğu : (500) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
12.882 Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu : Lüzumu halinde oylama cihazı için harice gidecek elemanla T 

subaylarının yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu karşılığı olarak (30 000) lira fazlasiyle (40 000) lir 
12.888 Yurtdışı kurs yolluğu : Muhtemel hizmetleri karşılamak üzere madde açılmış ve (1) lira ödenek 
12.911 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları : Geçen yıl konulan (4 

mediğinden (350 000) liralık münakale yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Bu sebeple bu yıl (35 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.912 Balkan İstişari Meclisine iştirak edeceklerin yollukları : Maddenin muhafazası bakımından geçe 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.913 NATO Memleketleri Parlömanterleri Birliği Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin yolluk 
muhafaza edilmiştir. 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlarına iştirak edecekler 
(50 000) lira tenzil edilerek Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlanna 
karşılamak üzere mezkûr bölüme ilâve edilmiştir. 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk Grupunun Birlik Konferans ve Komisyonlarına iştirak ed 
maddede izah edildiği veçhile bu bölüme (50 000) fazlasiyle (100 000) liralık ödenek teklif edilm 

12.931 T. B. M. Meclisinin davet edildiği milletlerarası kongre, konferans ve bunların komisyonlanna 
Sarfiyat durumu nazan dikkate alınarak (125 000) lira noksanı ile (100 000) lira ödenek teklif 

12.941 T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere yapacağı ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacak 
yıl bâzı dost memleketlerin ziyareti düşünülmekte olduğundan 12.931 nci maddeden düşülen (125 
mek suretiyle (350 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.110 Millet Meclisi kırtasiye alımlanve giderleri : Sarfiyat durumu nazan dikkate alınarak (55 0 
Ödenek teklif olunmuştur. 

13.111 Cumhuriyet Senatosu kırtasiye alımlan ve giderleri : Sarfiyat durumu nazan dikkate alınara 
lira ödenek teklif olunmuştur. 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Basımevi yeni binasına taşınacağından yeni bin 
rını karşılamak üzere bu yıl (48 000) lira fazlasiyle (750 000) lira ödenek konulmuştur.-

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Bürolarda kullanılacak kanun ve hizmetle ilgili kitap bedell 
cak filim ve foto giderlerini karşılamak üzere bu yıl yeni bir madde açılarak (17 000) lira 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : îki senelik sarfiyat göz önüne alınarak bu sene (95 000) l 
konulmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri : Üç senede bir verilmekte olan palto adedinin 1964 yılı 
(25 000) lira fazlasiyle (375 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Sarfiyat durumu nazarı dikkate alınarak (20 000) lira noksa 
edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : Önceki yıllarda yapılan sarfiyatlar nazarı dikkate alınarak (20 000) lira nok 
nulmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
13.241 Meclis bahçe giderleri : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Geçen yılki ödenek aynen konulmuştur. 
13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri : Emniyet mensuplarına kanunları gereğince verilecek 

seneki ödenek aynen konulmuştur. 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : Geçen seneki ödenek aynen muhafa 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları giderleri : Bu madde bu yıl yeni açılmıştır. Üyeler için 

doktorlukça gösterilecek lüzuma müsteniden alınacak ilâç ve malzeme bedelleri karşılığı olara 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri : YukardaM maddelerle temin edilemiyen ihtiyaçları karşıla 

konulmuştur. 
13.410 Posta - telgraf giderleri : Geçen seneki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : Geçmiş yıllardaki sarfiyat nazarı dikkate alınarak (10 000) lira noksan 

muştur. 
13.511 Millet Meclisi Başkanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : Geçen seneki ödenek ayne 
13.512 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık otomobili işletme ve onarma giderleri : Geçen seneki öden 
13.521 Millet Meclisi diğer taşıtları işletme ve onarma giderleri : Geçen seneki ödenek aynen konu 
13.522 Cumhuriyet Senatosu diğer taşıtları işletme ve onarma giderleri : Geçen seneki ödenek ayn 
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14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : Yeni açılan bu maddeye 1964 yılında alınacak yangın 
üzere (40 000) lira ödenek konulmuştur. 

14.321 Büro giderleri : Muhafız Taburunun kırtasiye, demirbaş, temizlik, yakacak giderlerini karşılam 
aynen teklif olunmuştur. 

14.322 Ulaştırma giderleri : Muhafız Taburunun PTT masrafları ile erlerin nakliye ücretlerini karşılam 
nek konulmuştur. 

14.323 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Muhafız Taburunun taşıtlarının masrafları karşılığı olarak ( 
14.325 Giyim, kuşam giderleri : Muhafız Taburunun giyecek, teçhizat giderleri karşılığı olarak geçen 

muştur. 
14.326 Malzeme alım ve giderleri : Muhafız Taburunun tıbbi ecza, sağlık giderleriyle eğitim ve çeşitl 

mak üzere konulmuştur. 
14.327 Yiyecek alım ve giderleri : Muhafız Taburunun yiyecekle ilgili alım ve giderlerini karşılamak 

(779 647) lira ödenek teklif edilmiştir. 
14.329 Diğer alım ve giderler : Muhafız Taburunun yukardaki maddelerden karşılanamıyan ihtiyaçlar 

mek üzere (4 000) lira ödenek konmuştur. 
14.470 Düşünülmiyen giderler : Bütçede maddesi bulunmıyan giderler karşılığı olarak Başkanlık Diva 

çen seneki ödenek aynen konulmuştur. 
. 14.510 Kurs giderleri : Bu yıl steno kursu açılmasına ihtiyaç hâsıl oimıyacağı için maddenin muhaf 

nek konulmuştur. (80 999) lira noksanlık bundan ileri gelmektedir. 
14.520 Burs giderleri : Geçen yıl kurs ve burs maddeleri birlikte mütalâa edilmişti. Bu yıl bütçesiyl 

fazası bakımından (1) lira ödenek konulmuştur. 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri : Yeni ihdas edilen bir madde olup dairemiz mensuplarının kampt 

türlü tesis ve masrafları karşılamak üzere 100 000 lira ödenek konulmuştur. 
15.376 Malzeme alım ve giderleri . T. B. M. Meclisi Kitaplığında yeniden tesis edilecek olan cilthane 

karşılığı olarak konulmuştur. Bu maddede görülen (100 000) lira noksanlık yeni bütçe tasnif 
ve giderler maddesine ilâve edilmiştir. 

15.379 Diğer alım ve giderleri : Kitaplığın satınalma ve her çeşit giderleri karşılığı olarak konulmuştur 
15.381 Büro giderleri : 1963 yılında Millî Sarayların büro giderleri kırtasiye, döşeme, demirbaş, temiz 

ma ve yakacak olarak yedi maddeye ayrılmış iken 1964 bütçesiyle bu maddeler bir maddede top 
(81 000) lira fazlasiyle (445 000) lira ödenek teklif olunmuştur. 

15.382 Ulaştırma giderleri : Millî Sarayların posta, telgraf ve telefon giderlerini karşılamak üzere geç 
muştur. 
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15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Millî Saraylara tahsis edilen arabanın kullanılmış olm 
derlerine geçen seneye nazaran (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira ödenek konulması zaruret 

15.385 Giyim, kuşam alım ve giderleri : Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlilerine verilecek giyim 
nek aynen konulmuştur. 

15.387 Yiyecek alım ve giderleri : Millî Saraylar Müdürlüğü hizmetlilerine bir kişiye günlüğü ( 
bir er tayın bedeli karşılığı olarak (167 900) lira ödenek konulmuştur. 
(23 506) lira fazlalık geçen yılki ödeneğin tahminî olarak konulmasından ileri gelmiştir. 

16.110 Basımevi giderleri : Basımevinin her türlü işletme giderleri ile yeni binaya nakledilecek bas 
montaj ve revizyon giderleri ile personellerine verilecek süt, yoğurt, ilâç ve tedavi giderlerini 
(500 000) lira ödenek konulmuştur. 

16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro giderleri : Dış münasebetlerin büro giderlerini karşıla 
konulmuştur. 

16.711 Millet Meclisi Başkanlığı temsil giderleri : Geçen seneki ödenek (35 000) lira olarak aynen 
16.712 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı temsil giderleri : Geçen seneki ödenek (35 000) lira olarak 
16.720 Memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin ağırlama giderleri : Önümüzdeki yıl içerisinde Ba 

ğer yabancı memleketlerden gelecek misafir heyetlerin her türlü ağırlama, gezi ve yol masrafl 
ödeneğe nazaran (150 000) lira fazlasiyle (250 000) lira teklif olunmuştur. 

16.730 Tören giderleri : Çanakkale ve Dumlupınar gibi törenlere T. B. M. Meclisi adına iştiraki seb 
ruri bulunduğundan bu masrafları karşılamak maksadiyle (25 000) lira ödenek konmuştur. 

16.741 Millet Meclisi Başkanlığı konut giderleri : Geçen seneki ödenek (15 000) lira olarak aynen 
16.742 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı konut giderleri : Geçen seneki konut masraflarına bu yıl 

lira ilâvesiyle (25 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı : 1961 yılı içerisinde Meclis binasının lüzumlu tamirlerine sar 

bu yılda (150 000) lira ödenek konulmuştur. 
16.812 Millî Saraylar onarımı : Millî Saraylar onarımı için bu yıl (554 248) lira noksanı ile (3 6 

ödenekle yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir. 
1 — Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında emaneten yapılacak taş işleri restorasyonu 
2 — Emaneten yapılacak olan bahçivanlar koğuşu. 
3 — Beylerbeyi Sarayı rıhtım mermer kaplama işi 
4 — Küçüksu kasrında yapılacak muhavvile merkezi binası 
5 — Zuhur edecek ve acilen «D» cetveli kadrosunda çalışmakta olan sanatkârlar tarafınd 

mir ve restorasyon işleri için mubayaa edilecek malzemeler bedeli karşılığı 
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6 — Saray ve kasırlarda (3 000) lira dâhilinde keşifli pazarlık işleri karşılığı 
7 — Saray ve kasırların kurşun tamiri işlerinde kullanılmak üzere (50) ton kurşun karşılığı 
8 — Aydınger kâğıdı üzerine evvelce çizilmiş bulunan saray ve kasırlara ait rölövelerin mu 

mürekkebi ile tashihan çizilmesi karşılığı 
9 — Orman Genel Müdürl. günden çift satıhh ve ağırlıklı meşe doğrama işleri için mubayaa 

kereste bedeli 

16.840 Bakım ve idame giderleri : Yeni açılan bir maddedir. Mukavele ile telefon, otomatik saat, asan 
bakım ve idame giderleri karşılığı olarak (50 000) lira teklif olunmuştur. 

17.100 Millet Meclisi araştırma ve soruşturma giderleri : Millet Meclisinin her türlü araştırma ve soru 
(30 000) lira teklif edilmiştir. 

17.110 Cumhuriyet Senatosu araştırma ve soruşturma giderleri : Cumhuriyet Senatosunun her türlü a 
karşılığı olarak (20 000) lira teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri giderleri : Millî Sarayflarda yenid 
lefon tesisleri giderlerini karşılamak üzere bu idare mimarlığmca hazırlanan keşfe göre geçen yıla 
le (467 447) lira ödenek teklif olunmuştur. Yapılacak işler aşağıda gösterilmiştir. 

1 — Beyflerbeyi Sarayı üst bahçeleri elektrik tesisatı 
2 — Dolmabahçe Sarayı kuvvetli ve zayıf akım elektrik tesisatı tatbikat projeleri ve 1 nci ke 
3 — Beylerbeyi Sarayı ve Küçüksu Kasrı telefon ve yangın ihbar tesisatı bakım ve ücreti (Mo 
4 — Proje ve kontrol heyeti borçlan 
5 — Küçüksu Kasrı transformatör merkezinden ana tablo dairesine kablo döşenmesi 
6 — Saray ve kasırlarda sene içerisinde zuhur edecek ve işçiliği görevli elektrikçiler tarafınd 

mir ve tesis işlerinde kullanılmak üzere satınalmacak ampul ve elektrik malzemesi 
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23.612 Taşıt alımları : Bu maddeye (260 000) liralık bir ödenek konulmuştur. Ödeneğin (60 000) li 
cak bir Steyşın Vagon, (50 000) lirası ile de bir münibüs ve Büyük Millet Meclisi memur ve 
büs için (150 000) liralık ödenek konmuştur. 

23.642 T. B. M. Meclisi binası için ithal oüunacak malzeme bedeli : T. B. M. Meclisi binasındaki te 
için (100 000) lira noksanı ile (200 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER HARCAMALARI 

34.711 Parlâmentolararası Birliği Türk Gnıpunun Birliğe iştirak hissesi : Parlâmentolararası Birliği 
ğine ödediği yıllık iştirak hissesi olup Parlâmentolararası Konseyinde bu hisse artırıldığından 
ra ödenek konmuştur. 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanterleri Birliği iştirak hissesi : NATO Parlömanterleri iştirak 
(17 000) lira kâfi gelmediğinden başka bölümden münakale yapılarak karşılanmış olduğunda 
lira ödenek konmuştur. 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iştirak hissesi : Parlâmentolararası Turizm Birliğinin iş 
ödenek olmadığından düşünülmiyen giderler bölümünden ödenen bu hisse için (5 000) lira öd 

35.611 T. B. M. Meclisi hizmetlileri ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : Geçen seneki ödenek ayne 
35.612 Millî Saraylar hizmetlileri ilâç, tedavi, doğum ve ölüm yardımı : Millî Saraylar Müdürlüğü 

ve ölüm yardımları için yeniden açılan bu maddeye (25 000) liralık ödenek teklif edilmiş 
35.613 Hizmetlilere verilecek tayın bedeli : T. B. M. Meclisi hizmetlilerine bir kişiye günlüğü (2 

bir er tayın bedeli karşılığı olarak (642 400) lira ödenek konmuştur. 
35.711 Meclis Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğ 

Başkanlığın 7-2152 sayılı ve 8.8.1960 tarihli tamimi ve Maliye Bakanlığının 30 . 7.1960 ta 
sına müsteniden Büyük Millet Meclisi memur ve hizmetli kadrosu nazara alınarak (30 779) 
nek teklif edilmiştir. 

36.300 Geçen yıllar borçları : Geçmiş yıllar borçları karşılığı olarak (544) lira noksaniyle (146 00 
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Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1964 yılı Bütçesinin genel toplamı (3 230 413) liradır. 1963 yılına nazaran (34 
sanlık görülmektedir. Bütçemizin bölüm ve maddelerine konulan ödeneklerin izahı aşağıda arz edilmiştir. 
Madde 

11.100 Cumhurbaşkanı ödeneği = Geçen yıllarda olduğu gibi, ayda (12 500) lira hesabiyle (150 000) lira öd 
12.100 Aylıklar = Geçen senenin aynı olarak (352 351) lira ödenek konulmuştur. 
12.210 Hizmetliler ücreti = Bütçeye ilişik (D) cetveli kadrolarının ücret tutarlarına 263 sayılı Kanuna göre 

derecelerinde çalışan ve kanuni terfi sürelerini tamamlıyan ücretlilerin ücretlerinde yapılan birer derece te 
(9 720) lira ilâvesiyle (977 670) lira ödenek konulmuştur 

12.280 İşçi ücretleri = İşçiler için 6772 sayılı Kanuna göre verilmesi gereken iki ikramiye karşılığı olarak 
liralık bir ödenek konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı = Geçen senenin aynı ödenek konulmuştur. 
12.320 Doğum yardımı = Geçen senenin aynı ödenek konulmuştur. 
12.330 Ölüm yardımı = Geçen senenin aynı ödenek konulmuştur. 
12.340 Tedavi giderleri = Geçen yılın aynı ödeneği konulmuştur. 
12.370 Emekli kesenekleri karşılıkları: 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (d) fıkrası ile 34, 38 ve 39 ncu 

tevdiatçılardan kesilen emekli kesenekleri ile emeklilik intibakları yükselenlerden kesilen artış farklarını 
Sandığına yapılacak ödemeler için maaş ve ücret tertiplerinden teklif edilen ödeneklere göre (74 390) lir 

12.710 Temsil ödeneği : Gecen senenin aynı ödenek konulmuştur. 
12.730 Yaver ve bagdoktor ödeneği : Geçen sene olduğu gibi aynı ödenek, konulmuştur. t, 
12.810 Sürekli görev yolluğu : Maddenin açık tutulması için (1) lira ödenek konulmuştur. 

.12.831 Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri : Geçen senenin aynı ödenek konulmuştur. 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Cumhurbaşkanın seyahati münasebetiyle vazifeleri icabı olarak bu sey 

hizmetlilere 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre verilecek yolluklar için, bu tertipten geçen sene temin e 
len bir memurun yolluğu için 280 sayılı Kanunla yapılan aktarma dolayısiyle bu maddeden hâsıl olan 4 000 
çen yıl bütçesindeki eski haline getirilmek maksadiyle (25 000) liralık ödenek konulmuştur. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Geçen yıl temin edilen bursla Amerika'ya gönderilen bir memuru 
konulmuştur. 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Cumhurbaşkanlığı Dairesi bürolarının yıllık çeşitli kırtasiye ihtiyaçlar 
maddeye geçen sene olduğu gibi (10 000) lira ödenek konulmuştur. 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Cumhurbaşkanlığı Köşkünde mevcut mobilyaların, perd 
zaruri bir hale gelmiş bulunmaktadır. 1963 yılı ödeneğinin yetersizliği sebebiyle 1964 senesine devredile 
ile ilgili diğer ihtiyaçların temini ve mevcutların bakım ve tamiri ile büro ve iş yerlerinin ihtiyacı ola 
cutların bakım ve tamiri için geçen sene olduğu gibi (60 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve daireleri için alman günlük gazete ve derg 
edilecek sair neşriyat ve mevcut kitap ve sairelerin ciltlenmesi ve Cumhurbaşkanlığı Kitaplığında mevcu 
iadesi sebebiyle bu kitaplık için lüzumlu eserlerin yeniden satınalmabilmesi maksadı ile bu bölüme (8 
liralık bir ödenek konulmuştur. 

12.150 Yakacak alımları ve giderleri : 1963 yılında anasantralda yanıcı yağ kullanılmasının ilk tatbik yılı 
ve masraflarında Bayındırlık Bakanlığından alman rapora göre % 50 artış meydana geldiğinden ayrıca 
yıla nazaran vâki fiyat artışları sebebiyle ve ilâve tesislerin yakıt sarfiyatını karşılamak maksadiyle bu 

(220 000) lira ödenek konulmuştur. 
13.169 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 1963 yılındaki giyecekler bölümü 1964 bütçe plânında (13 16 

giderleri, (13 320) hizmet giyim kuşam alımları ve giderleri olarak ikiye ayrılmış bulunduğundan, hizm 
hizmetlilere verilecek giyim eşyası meyanmcla miadını doldurmuş olan paltoların bu yıla isabet eden mi 
maddeye bu yıla mahsus olmak üsere (5 000) lira ilavesiyle (65 000) lira ödenek konulmuştur. 13.320 
ları ve giderleri maddesine de (10 000) lira ödenek ayrılmıştır. 

13 210 Su g'derleri : Gecen senenin aynı ödeneği konulmuştur. 
13.220 Temizlik giderleri : 1963 yılı bütçesinin (öteberi giderleri) maddesindeki (40 000) liralık ödenek 

plârârcda hn tertip parçalanmış bulunduğu için geçen seneki ödeneğin (5 000) lirası 13.320 temizlik giderl 
alımlar ve g'derlere. kalan (30 000) lirası da 13.290 diğer yönetim giderlerine konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 1963 malî yılı tatbikatı ile yeterli olduğu anlaşıldığından (100 000) liralık 
13.240 Bahçe giderleri : 1963 yılı tatbikat.iyle yeterli olduğu anlaşıldığından (20 000) liralık ödenek aynen 
13.310 Yiyecek alımları ve giderleri : 1963 malî yılı tatbikatiyle yeterli olduğu anlaşıldığından (200 000) l 
13.410 Posta - telgraf giderleri : Yabancı memleketlere yapılan telgraf ve mektup muhabereleri ve. sair h 

lira ödenek konulmuştur. 
13.420 Telefon giderleri = Cumhurbaşkanlığı Köşkünden ve dairelerinden yapılan telefon konuşmaları ücre 

sım telefonların 1964 yılında tam tarifeye tabi tutulacağı bildirilmiş olması sebebiyle asgari ( 30 000) lira 
bölüme (30 000) lira ilâvesiyle (110 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri = Cumhurbaşkanlığı Köşkünde ve dairelerindeki mevcut telefon 
lının bakım ve tamiri için bu maddeye (10 000) lira ödenek konulmuştur. 
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13.510 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma giderleri = ve 13.520 : Hizmet taşıtları işletme ve onarma 
işletme ve (309 - 12) onarma giderleri olarak ceman (115 000) lira taşıt giderleri ödeneği konulmuş i 
hurbaşkanı taşıt işletme ve onarma giderleri, (13.520) hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri o 
13.510 ncu maddeye (25 000) lira, 13.520 nci maddeye de geçen seneye nazaran (10 000) lira fazlasiyl 
tur. Bu (10 000) liralık ilâve ödenek dairemizde mevcut çoğu eski model 15 aded, uzun yıllardır kulla 
ların tamiri, revizyonu, yedek parça alım, kaporta, boya döşeme ve benzeri işlerin ve bakımlarının ya 
dek parça stoklarımızın tükenmiş olması dikkate alınarak ilâve edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri = 1963 yılı tatbikatı ile yeterli olduğundan (50 000) liralık ödenek aynen kon 
16.810 Bina onarımı = Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve müştemilât binalarının bakım ve küçük tamirleri için 

bu yıl da (20 000) lira ödenek konulmuş tür. 
23.612 Taşıt alımları = Ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan dört arabanın (3 binek 1 st. wagon) iade 

aksamamasını temin için araba satmalınması maksadiyle (55 000) (liralık bir ödenek konulmuştur. 
35.720 Çeşitli yardımlar = Geçen yıl temin edilen bursla Amerika'ya gönderilen bir memurun yolluğu 

den aktarma ile indirilmiş bulunan ( 3 500) liranın ilâvesi ile geçen yılki (20 000) liralık ödenek konu 
36.300 Geçen yıllar borçlan = Bölümün açık bulundurulması gayesi ile (1) lira ödenek konulmuştur. 
36.800 Karşılıksız borçlar = Bu tertibe konulan (124 000) liranın (50 375) lirası 1959 yılında Orman İd 

lip sonradan mütaaddit defalar parası talebedilen kereste bedelidir. (48 725) lirası 1961 yılı Haziran 
nıp bilâhara Çalışma Bakanlığı müfettişlerince yapılan teftiş neticesinde İş Kanununun şümulünden ç 
ait sigorta pirimleri ve faizleri tutandır. (Dosyaları mevcuttur.) Yine bu tertip içinde bulanan (25 00 
bâzı yollann onanmı ve Muhafız Mayına giden yollann onanm ve asfaltlanması dolayısiyüe Ankara Be 
tutarıdır. 
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1964 malî yılı bütçe teklifinin cari harcamalar cetveli yekûnu 1963 malî yılı bütçesinin (A/l) cetveli yekûnun 
siyle (11109 246) lira, yatırım harcamlan cetveli yekûnu ise (A/2) cetveli yekûnuna nazaran (2 665 000) lira f 
maye teşkili ve transfer harcamaları cetveli yekûnu da (120 764) lira olmak üzere üç cetvel yekûnu (14 230 0 
Üç cetvelin geçen yıla nazaran fazlalık toplamı (4 000 256) liradır Aşağıda bölüm ve maddelere konulan öd 
rildiği üzere cari harcamalardaki artış Teadül kanunları hükümlerine göre kadrolarında üst derece aylığı almakta 
Teşkilât Kanunu gereğince kabul edilecek kadrolarla tevsi olunan Daire Başkan ve üyelerle, yeniden alınaca 
tahsis edilecek binanın yıllık kira bedeline, geçen yıl yatırımlara alınan (küçük onarım) ile (Makina ve teçhiz 
harcamalara ithal edilmesinden, yeni Tedavi Talimatnamesinin tatbikatı icabı olarak her yıl artan tedavi gid 
dışına staj ve öğrenim için gönderilecek denetçilerin masraflarını, yurt dışı kongre ve konferans! arma iştirak 
Şubesinin ihtiyacı için satınaknacak fiş, kart ve kâğıt bedelinin, yeniden yaptırılan Buharlı Brülör tesisatı için 
iç tesisatında yaptırılması lüzumlu görülen küçük onanm işlerine gibi mühim masraflar karşılığınm ilgili bulun 
sından ileri gelmiş bulunmaktadır. 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : Bu tertibe konulan (5 820 188) lira ödeneğin; 
3 589 200 Lirası, kanuni kadroya göre hesaplanan bir yıllık aylık tutarını, 

552 300 » Teadül Kanunu hükümlerine göre, kadrolarında iist derece aylığı almak 
169 750 » aynı kanun hükümlerine göre, 1964 malî yılı içinde terfi edeceklere öden 

karşılığını, 
1 508 938 » 263 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan % 35 zam tutarını, 

olmak üzere, toplamı, 

5 820 188 lira tutmaktadır.. 
12.111 Açık aylığı: Lüzumunda aktarma yoliyle ödenek temini maksadiyle (1) lira k 
12.210 Hizmetliler ücreti : Bu tertibe konulan (963 900) lira ödeneğin; 

714 000 lirası, tasanya ekli (D) cetvelinde gösterilen hizmetlilerin bir yıllık ücretleri tuta 
249 900 » 263 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan % 35 zam tutarını, 

olmak üzere, toplamı, 

963 900 lira tutmaktadır. 
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12.310 Çocuk zammı : Bu tertibe g'eçen yıla nazaran (10 000) lira fazlasiyle (60 
12.320 Doğum yardımı : Bu tertibe geçen yıla nazaran (4 000) lira fazlasiyle ( 
12.330 Ölüm yardımı : G-eeen yıllara nazaran ölüm vakalarının artması sebebiyle 

çen seneye nazaran (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira ödenek konulmuştu 
12.340 Tedavi gideri : Yeni Tedavi Talimatnamesinin tatbikatı icabı olarak ve he 

mak üzero geçen seneye nazaran (60 000) lira fazlasiyle (100 000) lira ödenek 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Memur aylıklariyle hizmetliler ücretlerinin toplam 

lira ödenek konulmuş tur. 
12.410 Fazla çalışma ücreti : Sene içinde yapılacak fazla çalışmayı karşılamak maksad 

nıdır. 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Bu tertibe lüzumunda aktarma yoliyle ödenek sağlama 
12.730 Özel kanunları gereğince verilen diğer ödenekler : 6736 ve 7241 sayılı kanunlar 

rilmesi gerekli ödeneğin bir yıllık tutarı (1 189 800) lira teklif edilmiştir. 
12.810 Sürekli görev yollukları : Münhal bulunan denetçi kadrolarına tâyin edilecek 

üzere geçen yala nazaran (9 000) lira fazlasiyle (15 000) Ura ödenek konulmuştur. 
12-832 Yönetim geçici görev yolluğu : Bu tertibe geçen yıla nazaran (6 000) lira fazl 

muştur. 
12.837 5999 sayılı Kanunla verilecek devir - teftiş yolluğu : 5999 sayılı Kanun gereği 

nin verimli olarak tatbikine .devanı olunmak maksadiyle geçen yıl olduğu gibi 
miştir. 

12.841 Tedavi yolluğu; Her yıl artan tedavi yolluklarını karşılamak üzere (5 000 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 4489 sayılı Kanuna göre bilgi, görgülerini 

lere gönderilecek (2) denetçinin yolluklarını karşılamak maksadiyle (40 000) lira öd 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu: Sayıştayı temsilen Yüksek Mali Murak 

lantısına katılacak t i r delegenin yolluğunu karşılamak üzere bu tertibe (35 000) li 
13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: Her sene genişliyen iş hacmi sebebiyle büro gide 

levazımını karşılamak üzere gecsıı yıla nazaran (5 000) lira fazlasiyle (40 0ÖÖ) lira öd 
13,120 Basılı kâğıt ve def tor alımları ve giderleri: Dairenin defter ve basılı kâğıt ihtiy 

ödeneğe nazaran (115 000) lira fazlasiyle (165 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri: Bu bölüme satınıalmması zaruri bulunan 

cut demirbaş eşya ve döşemenin onarım, cila ve idame giderleri karşılığı olarak ge 
lira fazlasiyle (131 330) lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri: Bu tertibe geçen yıl olduğu gibi (3 000) lira ödenek ko 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri: 1963 Malî yılında yeniden yaptırılan buharlı brülör 

ile tesisatın yüzden geçen, ankastro'yeraltı borularında vukubulan arızalarının onarım b 
ğe nazaran (81 000) lira fazlasiyle (134 000) lira ödenek teklif -edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri: (D) cetvelinde bulunan hizmet ilerden bir kıs 
birer çift ayakkabı, palto, leri ceket, tulum ve iş gömleği bedellerini karşılamak üzere 
lira fazlasiyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri: Dairenin şehir ve artan içme sularının bir senelik tuta 'ı olarak geçen 
lira noksaniyle (25 000) ıra ödenek teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri: Da renin temizlik malzemesi, sicim, kanaviçe, çuval ve müteferri 
mesi gereken diğer çeşitli masrafları karşılamak üzere (30 000) lira ödeî ek teklif edilm 

13.230 Aydınlatma giderleri : Değişen saat rejimi tatbikatı dolayısiyle akşamları bir saat d 
bir yıllık elektrik cereyan bedeli ile yeniden tesis edilen buhaılı brülör tesisatında çalışa 
bedeli ile 1964 malî yılında mubayaası zaruri ampul, kablo bedellerini ve mevcut tesisatın 
mak üzere geçen yılki ödeneğe nazaran (10 000) lira fazlasiyle (40 000) lira ödenek tekl 

13.240 Bahçe giderleri : 1964 yılı ihtiyacı olarak bir aded büyük çim biçme makinası bedeli i 
lamak üzere (10 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : Daire Ciltevi malzeme ve sair ihtiyaçlarını karşılamak üz 
(25 000) lira fazlasiyle (30 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : Dairemiz tababet odasının ihtiyacı 
ilâç alım ve giderlerini karşılamak üzere (5 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri : Dairemiz marangoz atelyesinin 1964 yılında mubayaa 
plânya, daire testeresi ve delik matkabı takımının bedeli ile bu malzemelere ait lüzumlu d 
bilmesi için (7 000) lira ödenek konulmuştur. 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : Dairenin posta ve telgraf ücretlerini ve daireden gara ve 
hallerden daireye paket nakli masraflarını ve seneden seneye artan muhabere masrafların 
zaran (15 000) lira noksaniyle (25 000) lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : Dairemizin gePişliyen telefon şebekesi nazara alılarak geçen y 
fazlasiyle (15 000) lira teklif edilmiştir. 

13.430 Tfdşıma giderleri ,: 5999 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle taşrada vazife görecek 
hesap ve sarf evrakının taşıma ve ilân ücretlerini karşılamak üzere (25 000) lira ödene 
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13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : Dairemiz telefon santralinin mukavelesi gere 
haberleşme araçlarının malzeme ve tesisatının idame masraflarını karşılamak üzere (5 

13.510 T. B. M. M. Başkanları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, başkanlar, rektör 
dürler taşıt işletme ve onarma giderleri : Her yıl artan Başkanlık otomobili onarm 
sarfiyatı, yıkama, yağlama, Trafik Resmi ve sair zaruri masraflarını karşılamak üzere 
miştir. 

13.610 Kira bedeli : Yeni Teşkilât Kanunu gereğince kabul edilecek kadrolarla tevsi o 
yeniden alınacak denetçilerin çalışma yerlerine tahsis edilecek binanın yıllık k 
(250 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : Daire ihtiyacı için temin edilecek yen 
rının bedeli olarak (5 000) lira teklif edilmiştir. 

Mahkeme harçları ve giderleri : Devlet Şûrasına ilâm harçları olarak ödenen 
nek teklif edilmiştir, 

Düşünülmiyen giderler ; 1963 yılındaki (1 000) lira ödenek aynen konulmuştur. 
16.000 16.710 Temsil giderleri : Yerli ve yabancı misafirlerin ağırlanmasında sarf olunmak üzere 

siyle (1 500) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Bina onarımı : Sayıştaj- binası ile müştemilâtının çeşitli ve mütemadi onarım v 

yılki ödeneğe nazaran (260 000) lira noksaniyle (50 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı : Muhasebe makinalarmın onarım, bakım ve bununla ilgili 

re geçen yılki ödeneğe nazaran (20 000) lira fazlasiyle (45 000) lira ödenek teklif edilmiş 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Ankara nın Devlet Merkezi ittihazından sonra o z 
ca göre hazırlanan plân dairesinde yaptırılıp 1932 yılında esaslı tadilât görerek bugünkü şe 
genişliyen Devlet teşkilâtına paralel olarak artan iş hacmi karşısında, 1452 sayılı Kanunla 
memur ve 37 si hizmetli olmak üzere ceman 344 ten ibaret olan Sayıştay personel adedinin 
sayılı Kanunla da 543 e yükselmiş olması dolayısiyle son derece yetersiz bir hal almış bulun 
tonlarca evrakını muayyen süre içerisinde birer birer incelemek suretiyle elden geçirmek m 
revleri icabı kendilerine rahat çalışma imkânları sağlanması gereken murakıplar, her birine 
masa yerleştirilen 6,90 sy 7,10 ve 4,10 X 7,60 ölçüsündeki tam randımanla çalışmaya elveri 

14.110 

14.130 

14.470 
16.710 

16,810 

16.820 
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olup bu hal, mesaiye ve aynı zamanda memurların sağlık durumlarına olumsuz etkiler yapac 
larla Sayıştaym uhdesinde verilmiş olan çeşitli görevlerin vaktinde yapılmasının sağlanmasın 
Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonunda müzakere buyurulmakta olan yeni teşkilât kanun 
viyesi halinde mâruz mahzurların daha ziyade artacağı ve şimdiki binaya hiçbir suretle s 
cağı arzdan varestedir. 

Bu durumun önlenebilmesi, ya Sayıştay için ihtiyacı karşılıyacak yeni bir bina yaptırıl 
cut binada tadilât veya ilâve yaptırılmasiyle mümkün olabilir ki, halen münasip bir mahalde 
cek kiralık bina bulunamıyacağı gibi bulunması halinde yeni bir bina inşasına kadar milyonla 
ve evvelce çok dar olarak yapılmış ve zaman zaman tadilât ve ilâveler görmüş olup devamlı t 
binaya kat ilâvesine de temelinin mukavemetsizliği bakımından imkân görülememektedir. 

Büyük Millet Meclisi yeni binası karşısında imarın 6448 ilâ 6452 ada ve 1 ilâ 7 parseller 
tırılmış bulunan ve Maliye Bakanlığınca proje yarışması sonuçlandırılmış olan (Maliye sites 
2 sayılı parselin Sayıştaya tahsis olunduğu, Ankara İmar Müdürlüğünce hazırlanan 37820 
maktadır, 

Sayıştay'ın, 1961 yılı bütçesinin Kurucu Meclis Bütçe Komisyonunca görüşülmesi sırasınd 
olduğu binada son derece sıkışık ve sağlık şartları çok bozuk bir halde bulunduğu ve muhtel 
leriyle yapılmış bulunan ve eklemelerden meydana gelen bu binanın dış görünüşünün kusurs 
lar sebebiyle devamlı tamirat görmekte olduğu tebarüz ettirilmek suretiyle teşriî Meclisin 
Meclis binası yanında ayrılmış olan arsaya yaptırılacak yeni binasının bir an önce inşası tem 
menni 1961 yılı ile mütaakıp yıllar bütçe komisyonları raporlarında yer almış olmakla berab 
nin gerek Cumhuriyet Senatosu ve gerekse Millet Meclisi Genel Kurullarında görüşülmeleri 
rularak şimdiye kadar faaliyete geçilmemiş olması tenkid edilmiş ve 1964 yılı bütçesinde bu 
mesi istenilmiştir. 

Sözü edilen mahaldeki arsa üzerinde bugünkü ve gelecekteki bina ihtiyacını karşılayac 
masına her bakımdan zarureS duyulan ve avan projesi Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanmı 
liyet bedeli, adı geçen Bakanlıkça yapılan tetkikler neticesinde 4 senede ikmal edilmek ü 
olarak hesabedilmiş ve bu inşaat için 1964 yılı bütçesine (3 000 000) lira ödenek konulmu 
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35.000 35.610 Hizmetlilere sosyal yardım : Odacı, hamal, kapıcı, daktilo, gece bekçisi ve tasnifci gib 
lüzumlu gıdaları alamadıklarından sık sık hastalanan (D) cetveline dâhil hizmetlilerden bir 
fından verilen reçete bedelleri ödenmek, ölümleri halinde ailelerine, yangın ve sel gibi fel 
lendiklerinde veya çocukları olduğunda kendilerine (100) er lira para yardımı yapılmak ü 
bütçelerimize konulmuş bulunan (5 000) er liralık ödenek, Yüksek Meclisçe kabul edilegelm 
ğimiz (5 000) liralık ödenek Yüksek Meclisçe bütçemizden çıkarılmış ise de; 

Yoksul bir zümreyi ilgilendiren ve mûtat hale gelmiş bulunan bu yardıma devam edil 
teklif edilmiştir. 

35.710 Sayıştay Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin öğle yemekler 
Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere (57 788) lira ödenek 

36.000 36.110 Geçen yıllar borçları : Sene sonu itibariyle istihkakları için mûracaaî etmemiş ve e 
ları dolayısiyle, tahakkuk ettirilecek olan (1 149) liranın istihkak sahiplerine ödenebilmesi 
ödenek teklif edilmiştir. 

36.120 Karşılıksız borçlar : Senesi içinde tahakkuk ettirilip aidolduğu bölümlerde tahsisatı 
(47 000) liranın istihkak sahiplerine ödenebilmesi için (47 000) lira ödenek teklif edilmişt 
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12.000 12.110 Genel idare aylıkları : Teşkilât kanununa bağlı kadroların bir yıllık maaş tutarı müfredatı aşağ 
radan ibarettir. 

Lira 

907 800 Bir yıllık maaş tutarı 
+ 40 460 4598 sayılı Kanun gereğince üst derece ve tazminat alanlarla 1964 yılının mu 
— • larm farkı 

948 260 
+ 317 730 Maaş tutanımı % 35 zammı 

1 265 990 Toplam 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti: Anayasa Mahkemesi Başkanı için 1 aded binek otomobilinin 237 
yılı cetvele ithaline dair Kanun kabul edildiğinden satınalınacak otomobili kullanacak ehliyetli v 
sadiyle (D) cetveline 800 lira ücretli bir şoför kadrosu ilâve edilmiş ve bu suretle (D) cetveli ka 
193 800 lirayı bulmuştur. 
Bu miktara ücret tutarının % 35 zammı da ilâve edilmek suretiyle 261 630 lira teklif edilmişt 

12.310 Çocuk zammı : Geçen yıla nazaran 5 000 lira tenzil edilerek 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : İhtiyacı karşıladığından 1963 yılı bütçesinde 1 000 liralık ödenek aynen tek 
12.330 Ölüm yardımı : Tahmini olarak geçen yılın aynı olmak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12,340 Tedavi gideri : Personelin tedavileri için 15 000 liranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden g 

ğiyle teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Maaş ve ücret tutarlarının % 6.5 u olarak 98 300 lira teklif edilm 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Mevcut personel içerisinde yabancı dil öğrenen olabileceği düşünülere 
12.730 44 ve 246 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler : 44 sayılı Kanun gereğince Anayasa M 

ci raportörlere verilecek ödenek miktarı 451 800 liradır. 246 sayılı Kanunla diğer maaşlı perso 
edildiğinden 56 400 lira fazlasiyle 508 200 lira teklif edilmiştir. 
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12.810 Sürekli görev yol luğu Geçen yılın aynı olmak üzere 4 000 lira teklif e d i mistir. 
12.83*2 Yönetim geçici görev yol luğu : 5 000 lira hizmetin ifasına yet t iğ i için 1963 ödeneği aynen teklif, e 
.12.841 Tedavi yolluğu : 2 000 lira o larak tahinin ve teklif edilmiştir. 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : 1963 yılı bütçesindeki ödenek aynen teklif edilmişt 

.13.000 13.110 Kırtasiye alım ve giderleri : Mevcut 25 000 lira kır tas iye ihtiyacını karş ı lamakta olduğundan 
.13.120 Basılı kâğı t ve defterim' al ımları ve. giderleri : iht iyaca kifayet ett iğinden seren yılın aynı olma 

tir . 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 1962 ve 1963 yı l lar ında a lman ödeneklerle dairenin 

şılanmıştır. Değiştirilmesi gerekecek güneşlik .perdeler ve ki tapl ık taki kita]) adedinin artacağı 
hane yapt ı r ı lacakt ı r . Bir kısım müteferr ik demirbaşlar ın alımı ve mevcutların muhtemel tamir m 
holüme 123 800 lira ııoksaniyle 10 000 liralık ödenek konmuştur . 

13.140 Yayın adım ve giderleri : ".'levent kitaplığa. Mahkemenin çalışması ile ilgili Türkçe v(- yabancı 
teminine devam olunmak ve Anayasa Mahkemesi Kara r l a r Dergisinin kâğıt , ka r ton ve baskı mas 
liranın kifayet edeceği anlaş ı ld ığ ından geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaıriyle teklif edilmişt 

13.150 Yakacak: al ımları ve giderleri : Bölümün muhafazası için 1 lira konulmuştu!*. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Giymeklere müstehak 27 müstahdeme verilecek elbise, i 

bedelini karş ı lamak ü/ere 10 000 iiranın kifayet edeceği tahmin edildiğinden gecen yıla nazara 
miştir. 

13.190 Diğer al ımlar ve giderleri : Bölümün muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
13.21.0 Su giderleri : Şehir ve içme sular ı bedeli 3 000 lira olarak tahmin ve teklif edilmişt ir . 
13.220 Temizlik giderleri : Temizlik malzemesinin teminine 4 000 liranın kifayet edeceği tahmin ve t 
13.230 Aydınlatma giderleri : E lek t r ik cereyan bedeli ile ampul ihtiyacının 14 t»00 lira ile karşıla 

çen yıla nazaran 4 000 lira ııoksaniyle teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim, giderleri : l ' f ak tamira t , ilân vesair müteferr ik masrafları ka r ş ı l amak üzere 3 
13.410 Posta - te lgraf giderleri : Mevcut ödenek kifayet et t iğinden 10 000 lira aynen teklif edilmişt 
1.3.420 Telefon giderleri : Geçen vıl konu lan 95 000 liralık tahsisatın 55 000 lirası sant ra l ve tesis m 

kâleme ücret ler inin 25 000 lira üc karşı lanabileceği tahmin edildiğinden geçen yıla nazaran 
miştir. 
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18.480 Taşıma giderleri : Nakliye masraflarını karşılamak üzere 1 000 lira teklif edilmiştir. 
18.510 Başkanlık taşıtı işletme ve marma giderleri : Başkan için yeniden bir binek otomobili satm 

ve sair işletme masraflarını ve ufak tamir masraflarını karşılamak üzere 5 500 lira teklif edi 
18.520 Hizmet taşıtları işletme ve vmarma giderleri : Daire hizmetlerinde kullanılmak üzere 1968 yı 

mel station \vagon ile bir aded minübüsün işletme ve onarma giderleri için 10 500 liraya iht 
muştur. 

18.610 Bina kira bedeli : 1964 yılında Anayasa Mahkemesi için bir bina inşası mümkün görülmemekt 
nın kira bedeli 829 550 lira olduğundan aynen teklif olunmuştur. 

14.000 .14.280 Yargılama giderleri : Yüce Divan sıfatiyle yargılamalarda bilirkişi ücretleri ile yargılama il 
liranın ancak kifayet edeceği anlaşıldığından bu miktar talebedilmiştir. 

14.240 Yollama giderleri : Yüce Divan sıfatiyle yapılan duruşmalarda dini ('ilmesine karar verilen ta 
dan 15 000 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 1968 yılı ödeneği kifayet ettiğinden aynen teklif edilmiştir. 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Mevcut yazı ve teksir makinaları ile ses alma cihaz ve aletler 

le 2 500 lira tahmin ve teklif edilmiştir. 
86.000 86.800 Hecen vıllar b\>rcları : Bore tahakkuk ettiği takdirde aktarma ile ödenmesini sa ğlamak üzere 
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TAJBLU : III 

1963 bütçesine göre fazla görülen 3 229 928 liranın daireler itibariyle dağılışı 

Dairesi Lira 

Millî Emniyet Hiz. 
Bilimsel araştı rina 
Orta - Doğu Amme İdaresi 
Yatmm harca maları 

1 993 556 
500 000 

39 000 
432 000 

Dairelerin çeşitli hizmetlerine eklenen 265 372 

3 229 928 

Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

1964 Malî Yılı Bütçe Gerekçesi 

CARİ HAKÇA MALAR 

ÖDENEKLER : 
Başbakan ve bakan ödenekleri 

11.410 Başbakan ödeneği : 23 sayı İL kanuna göre ayda 1.5.00 lira 1500x12=18.000 lira teklif olunmu 
11.420 Başbakan Yardımcılara öden eğ' : Bakanlıklar Kuruluşu hakkındaki 4951 sayılı Kanununun 

fıkrasına göre Başbakan Yardımcıljığı ile görevlendirilen 3 Devlet Bakanının 23 sayılı kanu 
1.000 lira temsil ödeneği verilmesi gerekmektedir. 
,1.000x3x12=36.000 lira teklif edilmiştir. 

11.430 Devlet Bakanları ödeneği : üç Devlet Bakanı için 23 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre a 
lif edilmiştir. 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

12.110 Genel idare aylıkları : Başbakanlık teşkilât kanunları ile alman (178) kadro karşılığı : 
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Lira 

.1.275.000 Yıllığı 
130.400 üst dereceler 
491.890 c/c 35 zam 

1.897.290 Toplam 
24.569 lira artiış üst derece verilen maaştandır. 

12.111 Millî Güvenlik Kurulu aylıklın : 129 sayılı Kanuna yöre 118) kadronun karşılığı •. 
Lira 

285.600 Yıllığı 
3.000 Üst dereceler 

101.010 % :55 zam 

389.610 Toplam 
4.050 lira artış üst derece verilen maaştandır. 

12.112 Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları : 6821 sayılı kanunla kabul edilen (4) kadronun karşı 
Lira 

63.600 Yıllığı 
22.260 9c 35 zam 

85.860 Toplam 

12.113 Devlet Personel Dairesi aylıkları : J60 sayılı Kanunla alman (31) kadronun karşılığı : 
Lira 

468 000 Yıllığı 
163 800 % 35 zam 

631 800 Toplam 
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12.114 Dış teşkilât aylıkları : 212 sayılı Kanuna göre bir memurun : 
L/ira 

1 750,00 Aylığı 
612,50 % 35 zam 

8 0O6,&3 Emsal farkı 

10 369,33 X 12=124 432 yıllığı 

12.000 ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti 

12.211 G-enel idare hizmetliler ücreti : Başbakanlık genel idare hizmetlileri : 
Lira 

730 200 1963 (D) cetveline dâhil (119) kadronun yıllığı 
26 400 42 personelin bir üst derece yükselme farkı 

7 200 Devlet Personel Dairesi (D) cetvelinden bu kısma aktarılan 600 Jirahk bir k 

763 800 
267 330 % 35 zam 

1 031 130 Toplam 

12.212 Millî Güvenlik Kurulu hizmetliler ücreti : 
Lira 

81 600 (11) kadroıranl963 yılı ödeneği 
1 200 Terfi süresini dolduran kalorifercinin bir üst dereceye çıkarılmış olraasıında 

82 800 
28 980 % 36 zam 

111 780 Toplam 
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12.213 Atom Enerjisi Komisyonu hizm etliler ücreti : 
Lira 

241 200 (35 kadronun 1963 yılı ödeneğ*i 
8 400 Çıkarılan 700 liralık "bir kadronun yıllığı 

232 800 
15 000 Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde görevlendirikndk üzere teklif olunan b 

1 800 Terfi süresini dolduran 3 hademe kadrosunun birer derece yükseltilmesinden 

249 600 
87 360 % 35 zam 

336 960 Toplam 

12.21.4 Devlet Personel Dairesi hizmetliler ücreti 

Lira 

188 400 (25) kadronun 1963 yılı ödeneği 
7 200 Bir aded 600 liralık kadronun kaldırılmış olmasından 

181 200 
10 200 Terfi süresini dolduran (13) kadronun bir üst dereceye çıkarılmış olmasında 

191 400 
66 990 ty 35 zam 

258 390 Toplam 
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12.215 'Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı hizmetliler ücreti 
Lira 

222 600 (24) kadronun yıllığı 
77 910 ^c 35 zam 

300 510 Toplam 
Geçici hizmetliler ücreti : 

12.231 Genel idare .geçici 'hizmetliler ücreti : 
Arşiv Genel Müdürlüğünde çalıştırılmaları zaruri ıgör-ükm mürehiLsiis filolog, eski metinler- m 
larla merkezde çalıştırılacak bir muhasebe arşivisti kadrosu karşılığı olarak 407 430 lira tek 

Lira 

301 800 (49) kadronun yıllığı 
105 630 % 35 zam 

407 430 Toplam 

12.232 ıMillî Emniyet 'Hizmetleri Başkanlığı geçici hizmetliler ücreti : 
Millî 'Emniyet 'hizmetlerinde geçici mahiyetteki hizmetlerin yürütülmesi maksadı ile 10 ay m 
şılığı olarak 120 825 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

«9 500 (10) 'kadronun 10 aylık tutarı 
31 325 % 35 zam 

120 825 Toplam 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Devlet Personel Dairesi yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Maddenin muhafazası iç 
Atom Enerjisi Komisyonu yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Atom Enerjisi Komisyonu 
sına lüzum ve zaruret ftıâsıl olan 1 yabancı uzmanın 'bir yıllık ücreti karşılığı olarak 162 810 

$ 1 500 X 12 = 18 000 X 904,50 = 162 810 
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12.2-60 Sözleşmeli personel ücreti : 234 sayılı Kanunun vermiş okluğu yetkiye dayanılarak Atom En 
liği ile Çekmece Nükleer Araştu'ma Merkezinde sözleşme ile calıştınlacakların yıllık tutarı ola 
lira fazlasiylo 2 905 208 liralık ödenek teklif edilmiştir. Fazlalık 'hizmetin zaruri kıldığı sebep 
ve Çekmece Nükleer Araştırma .Merkezinde ayrıca çalıştırılması icabeden 42 sözleşmeli personel 

Lira. 

849 708 Gen el Sekreter li'kde çalışan sözleşmeli personelin yıllığı 
2 055 500 Çekmece Nükleer Araştırma Merkezinde çalışan personelin yıllığı 

2 905 208 Toplam 

İşçi ücretleri : 
12.281 'Basımevi işçi ücretleri : Basımevinin meşguliyet sahasına giren işler meyanında bilhassa. Res 

dinin artmış olmasından, iş hacmma mütenazır olarak mevcut işçi adedinin artırılacağından ''bu 
saileri. 6452 ve 6772 sayılı kanunlar gereğince ödenmesi gereken ilâve tediyeler karşılığı olara 
32 000 lira faziasiyle 607 000 li ra ödenek teklif edilmiştir. 

Lira, 

484 000 İşçi ücreti 
67, 000 Fazla, mesai 
56 000 İlâve tediye 

607 000 Toplam 
Millî Emniyet Hizmetlileri Başkanlığı işçi ücretleri : Millî Emniyet hizmetlerinde günlük olasra 
leri karşılığı olarak 20 000 lira ödenek teklif edilmiştir'. 

SOSYAL YARDIMLAR : 
Çocuk zammı : 4598 sayılı Kanunun 7 nei maddesine göre 1 çocuk için verilmekte olan 10 

Beher çocuk için 
Çocuk adedi yılda verilen 

207 X 120 = 24 840 lira teklif edilmiştir. 

12.282 

12.3.10 
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12.320 Doğum yardımı : 5504 sayılı Kanun gereğince doğum yardımı olarak 200 lira verilmektedir. H 
7 000 liralıik ödenek teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı: 4598 sayılı Kanunun 7 nei maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde m 
olduğu maaşın 2 aylık tutarı niabetinde, memurun karısının ölümü halinde memura bir aylık 
icabetmektedir. Vukuuna tabi bir ödeme olması sebebiyle 8 000 liralık ödenek teklif edilmiş 

12.340 Tedavi giderleri: 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmedi ve bâzı maddeler eikl 
nunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 1 8 . 1 2 . 1 9 
yürürlüğe konulan tedavi giderleri yönetmeliği ile sosyal yardım artırılmıştır. Bu husus göz 
ğine nazaran 16 000 lira fazlasiyle 42 500 lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olarak maaş ve ücret bölümleri ödenek yek 
çaiışan personelin almakta oldukları ücretlerin % 6,5 hesabı ile geçen yıla nazaran 25 917 lir 
miştir. Artış sebebi bir kısım personelin birer üst dereceye yükseltilmesinden ve emekli kes 
masından ileri gelmiştir. 

234 sayılı Kanuna % 6,5 hesabiyle 
göre sözleşmeli emekli keseneği 

Aylıklar Ücretler personel ücreti Toplam karışılığı 

3 032 910 2 038 770 292 320 5 364 000 348 660 

12.380 îşçi sigortası prim karşılıkları : Başbakanlık Devlet Matbaası ve Çekmece Nükleer Araştırma 
tabi işçilere ödenen ücretlerden ötürü iş veren hissesi primleri ve kesenek karşılıkları olarak 
miştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

12.411 Devlet Personel Dairesi fazla çalışma ücreti: İcabı halinde fazla çalışacakların fazla çalışma 
mak üzere bu maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
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12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma ücreti: Atom Enerjisi Komisyonu Teşkilâtında İş Kanu 
Kanunun 37 nei maddesi ve buna ait nizamname gereğince ödenecek fazla çalışma ücretleri k 
edilmiştir. 

Fazla çalışma Fazla çalışmaya Fazla çalışma Ortalama 
günü katılacak işçi sayısı süresi saat ücreti 

90 15 3 7,20 
Tutarı 

29.160 

imtihan komisyonları huzur ücreti: Personel Reform Kanunu ile kabul edilecek liyakat siste 
rişte ve gerekse memuriyet esnasında yapılması gereken imtihanlar^ için kurulacak komisyonlar 
leri için lüzumu halinde gerekli Ödenek aktarılmak üzere bu madde anılmıştır. 
Konferans ücreti : Atom enerjisinin suüıçu gayelerde kullanılması konusunda tertiplenece 
yonlara iştirak edecek ilim adamlarına, onaylarına göre verilecek ücret karşılığı olarak 50 

TAZMİNATLAR 
6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince verilen tazminatlar : Atom Enerjisi Komisyonu ve istiş 
kanlar Kurulu kararı gereğince tazminatlı olarak çalışanların tazminatları karşılığı olarak 85 

İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR : 
Yabancı dil ikramiyesi : Yabancı dil imtihanını kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nei madd 
leri karşılamak üzere 6 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği •. 5027 ve. 7237 sayılı kanunlar gereğince Başbakanlık müsteşarına ayda 500 
dir. Bu sebeple 6 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

500 X 12 = 6 000 

12 730 160 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince verilen ödenekler : 160 sayılı Kanun gereğinc 
nı. Genel Sekreteri ve üyelerine ayda 800 lira ödenmesi gerekmektedir. Bu itibarla : 

7 X 8 0 0 = 5 6 0 0 X 1 2 = 67 200 lira teklif edilmiştir. 
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YÖNETIM YOLLUKLARI 

I — Yurt içi yollukları : 
12 810 Sürekli görev yollukları : Başbakanlık ve Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı memurları ar 

ler dolayısiyle bu maddeye 11 500 liralık ödenek teklif edilmişttir. 
12 832 Yönetim geçici görev yolluğu : Harcamalar seyri göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği 
12 841 Tedavi yolluğu : Tedaviye muhtaç memurların yolluk ödeneklerinin karşılanması maksadiyl 

cen yıla nazaran 4 000 lira artış sebebi, geçen yıl bütçede yer almıyan Millî Emniyet hizmetle 
cının da nazara alınmış bulunm asılıdandır. 

12 842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu : Millî Emniyet hizmetleri Başkanlığının staj ve öğren 
45 er günlük staj ve öğrenim yollukları karşılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12 844 Yabancı uzman ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ile 
nel Sekreterliğinde çalıştırılacak yabancı uzmanların yurt içinde görevi ile ilgili olarak yapa 
luk karşılığı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

12 845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Atom Enerjisi Komisyonu Teşkilâtında sözleşm 
halleri dışında hizmet ifası için yapacakları geçici görev yolluğu karşılığı olarak 20 000 liral 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığınca açılacak kursa iştirak ed 
yolluğu olarak 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

77 - Yurt dışı yollukları : 
12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı sürekli görev yolluığu : Atom Enerjisi Komisyonu 

yabancı uzmanların yurda geliş ve dönüş yolluğu karşılığı olarak 10 000 lira ödenek teklif edilm 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Başbakanlık, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı ve Millî Em 

murlarından dış memleketlere gönderilecekleriîi -geçici görev yolluğu karşılığı olarak 125 000 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Devlet Personel Dairesi Başkanlığı memurlarından : 

1 — a) 5 kişi «AID» yardımından Amerika'ya 
b) 2 kişi Fransız ikili Anlaşmasından Fransa'ya 
e) OEÖD den sağlanan burs dolayısiyle 6 personelini yolluğu 

2 — a) Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı teknik yardımından dış ülkeîeie gönderilecek 
b) OBNTO Nükleer İlimler Enstitüsü teknik yardım uyarınca dış memleketlere gö 

-°> — Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığınca Fransa'ya gönderilecek 6 personelin 
Yol giderleri karşılığı olarak 304 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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12.883 Yurt dışı konıgre ve konferans yolluğu : Atom Enerjisi Komisyonu, Devlet Personel Daire 
Başkanlığının dış memleketlerde iştirak edecekleri milletlerarası kongre ve konferanslar yollu 
lif edilmiştir. 

12.885 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev yolluğu : Nükleer sahadaki çalışmaların ileri memle 
için ilmî konferans, toplantı, sipozyum ve kollekyumlara gönderilecek mukaveleli personelin 
rak bu maddeye 136 200 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI . 
12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici görev yolluğu : Harcama seyri göz önünde tutularak 8 000 liral 
12.9.12 Devlet Personel Dairesi geçici görev yolluğu : Yeni personel reform tasarısının kanunlaşması 

memur edileceklerin geçici görev yolluğu karşılığı olarak ve geçen yıl harcamaları da nazara 
lif edilmiştir. 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev yolluğu : Atom Enerjisi Komisyonu üyelerinin yıl için 
ile diğer memurların yurt içinde yapacakları görev seyahatleri karşılığı olarak 12 500 liralık g 

12.914 Millî Emniyet hizmetleri geçici görev yolluğu : Lüzumlu geçici görev hizmetlerine harcanmak 
ödenek teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
&ENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye 25 000 lir 
13 1120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Basılı kâğıt ve defter alımları ihtiyacının karşıla 

lındaki harcamada gözönünde tutularak 17 000 liralık ödeneik teklif ^edilmiştir. 
13 130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Teşkilâtın yazı maMnası, çelik dolap ve diğer eksik 

sadiyle döşeme ve demirbaş alımları için bu maddeye 60 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13 150 Yakacak alımları ve giderleri : Devlet Malzeme Ofisince boşaltılan Başbakanlık binası müştemi 

Arşiv Genel Müdürlüğünün işgalindeki binanın ısıtma ihtiyacının karşılanması maksadiyle bu m 
edilmiştir. 

İS 160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Hizmetlilere verilecek giyim eşyasının sağlanması maksa 
ran 16 575 lira. eksiği ile 33 940 lira teklif edilmiştir. 

13 190 Diğer alımlar ve giderleri : Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş ihtiyacınım dışında ka 
maddeye 7 900 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER : 
13 120 Su giderleri : Geçen yıl sarfiyatı göz önünde tutularak içme ve şehir suyu bedeli karşılığı olarak 
13 220 Temizlik giderleri : Harcama seyri göz önünde tutularak 1963 malî yılma nazaran 5 000 lira fazl 

lif edilmiştir. 
13 230 Aydınlatma giderleri : Başbakanlık binası ile Başbakanlık binası müştemilâtından bulunan ve D 

iken .-boşaltılıp Başbakanlık dairelerine tahsis edilmiş bulunan binanın da aydınlatma gideri göz ön 
yıla nazaran 30 000 lira fazla-siyle 45 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13 200 Diğer yönetim giderleri : Sarfiyat seyri gözönünde tutularak bu maddeye 5 000 liralık ödenek 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13 110 Posta-telgraf giderleri : Harcama seyri gözönünde tutularak geçen yıla nazaran 9 000 lira fazla 

edilmiştir. 
13 420 Telefon giderleri : Bir yıllık ihtiyacın karşılanabileceği anlaşılmakla bu maddeye 200 000 lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
.13 511 Başbakan taşıt işletme ve onarma' giderleri : 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayılı cetvele g 

bir yıllık işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 13 500 liralık ödenek teklif 'edilmiştir. 
13 512 Başbakan Yardımcıları taşıt işletme ve onarma giderleri : 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) 

bulunan 3 (Başbakan Yardımcısına ait taşıtların işletme ve onarma karşılığı olarak 24 750 liralık 
13 513 Devlet Bakanları taşıt işletme ve onarma giderleri : 237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı (1) sayıl 

tahsis edilmiş bulunan 3 taşıtın işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 24 750 liralık ödene 
13 520 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri : 237 sayılı Taşıt Kanununun (2) sayılı cetveline, dâ 

bası ile mezkûr kanunun (5) ve (7) nci maddelerine göre Başbakanlığın daimî ve devamlı hiz 
harcama seyri göz önünde tutularak geqm\ yıla nazaran -18 200 lira noksanı ile 37 800 liralık öden 

13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve onarma ..giderleri : 237 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetv 
onarma giderleri karşılığı olarak 15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GıNEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Reaktör 'binasının nükleer kaza dışındaki kazalara karşı sigorta giderleri : 299 sayılı Kanunla ta 
altına alınmış olan nükleer kaza hasarı dışında olarak İstanbul TR-1 Atom Reaktörü bina ve 
karşı sigorta edilmesi için bu maddeye 243 '000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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GÜVENLİK GİDERLERİ : 

MiUî Güvenlik Kurulu giderleri : 

14.311 Büro giderleri: Millî Güvenlik Kurulu Teşkilâtının 19G3 büro giderleri sarfiyatı göz önünde 
lanması ınaksadiyle : 

Lira 

5 000 Kırtasiye alımları ve giderleri 
6 925 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

36 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
4 000 Yaym alımları ve giderleri 
5 000 Yakacak alımları ve giderleri. 
2 7!60 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
7 000 ıSu giderleri 
8 500 Aydınlatma giderleri 

75 185 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 

14.312 Ulaştırma giderleri : PTT giderleri harcama seyri göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 
ödenek teklif edilmiştir. 

14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Genel Sekreterliğin daimî ve devamlı hizmetleri için tahs 
me ve onarma giderleri karşılığı olarak 4 500 liralık ödenek /teklif edilmiştir. 

14.314 Kira bedeli: Millî (Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlik kadrosunun 37 den 74 e çıkarılmış ol 
sığamıyacağma binaen yeni bir müsait binanın kiralanması mafcsadiyle bu maddeye geçen yıla 
liralık ödenek teklif edilmiştir. t 

14.319 Diğer alım ve giderleri : Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği büro, ulaştırma, taşıt işlet 
kalan diğer alım ve .giderler karşılığı olarak bu maddeye 2 000 liralık ödenek teklik edilmiştir. 
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MİLLÎ EMNİYET HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI GİDERLERİ : 
14.331 Büro giderleri : Başkanlığın 1964 malî yılı büro giderlerinin karşılanması .auksadiyle bu maddey 

Lira 

50 585 Kırtasiye alımları ve giderleri, 
56 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
30 000 Yayın glımları ve giderleri 

200 000 Yakacak alımları ve giderleri 
13 760 Hizmet d giyim alımları ve giderleri 

100 000 Su giderleri 
41 000 Temizlik giderleri 

139 000 Aydınlatma giderleri 
20 000 Bahçe giderleri 

65Ö 345 Liralık ödenek teklif edilmiştir. 
14.332 Ulaştırma giderleri : Başkanlığın ulaştırma giderlerinin karşılanması maksadiyle 160 000 liralık 

Lira 

35 000 Posta - telgraf giderleri 
100 000 Telefon giderleri 

25 000 Taşıma giderleri 

160 000 Toplam 
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri .- Millî Emniyet Teşkilâtı daimî hizmetleri i cin tahsis edilm 

ma giderleri karşılığı olarak 300 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
14.334 Kira bedeli : Millî Emniyet Teşkilâtı için tutulmuş olan binaların bir yıllık kira karşılığı olar 

edilmiştir. 
14.339 Diğer alım ve giderleri : Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığının büro. ulaştırma, taşıt işletme, on 

kalan diğer alımlar ve giderleri karşılığı olarak 4 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDELERİ : 

14.510 Kurs giderleri : 6821 sayılı Kanunun âmir bulunan hükmü gereğince nükleer sahada hayati ehem 
sunda radyosyondan korunma mevzulu tertiplenecek kuı-sun giderleri karşılığı olarak 5 000 lira 
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Araştırma ve inceleme giderleri : Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi radyo -
1964 malî yılında ilâveten bağlıyacak olan radyoaktif izotopların kullanılması konusunda ar 
idamesi için ve ayrıca Atom Enerjisi Komisyonu ile Tarım Bakanlığınca müştereken (Mavi k 
tirilmesi) hususunda araştırma projesinin tahakkuku için bu maddeye 100 000 liralık ödenek 
Staj ve öğrenim giderleri : Atom Enerjisi Komisyonu emrinde istihdam olunan ve olunacak 
min edilecek staj ve öğrenim imkânlarına iştirak için dış ülkelere gönderilecek iki elemanın 
üzere 9 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Arşiv giderleri : Arşiv Genel Müdürlüğünün Mikrofilm Atelyesinin yıllık kapasitesi olan m 
ması maksadiyle 16 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 
Yüksek genel öğretim : 
Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsü cari giderlerine (Bu para adı geçen enstitüye ödenir.) 
tiyle idare sahasında eleman yetiştiren ve memurların idari sahada olgunlaşmasını sağlamayı h 
musaddak Teknik Yardım Anlaşması gereğince 7163 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye ve 
süne ait Teşkilât Kanununun 21 nci maddesine göre enstitü bütçesi Başbakanlık bütçesi içind 
tan bir kısım ihtiyaçlar göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 39 000 lira fazlasiyle bu mad 
edilmiştir. 

Devlet Personel Dairesi giderleri : 
15.421 Büro giderleri •. Devlet Personel Dairesinin bir yıllık büro giderleri ihtiyacının karşılanmas 

ralık ödenek teklif edilmiştir. 
Lira 

20 000 Kırtasiye alını ve giderleri 
68 010 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
2 500 Su giderleri 
7 500 Aydınlatma giderleri 
3 550 Yakacak alım ve giderleri 

10 000 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri 
40 000 Yayın alım ve giderleri 

14.540 

14.550 

14.580 

15.000 

15.290 
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5 000 Temizlik giderleri 
3 440 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

160 000 Toplam 

15.422 Ulaştırma giderleri : Geçen yıl bütçe tatbikatı göz önünde tutularak posta - telgraf ve telefon 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.424 Kira bedeli : Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
15.429 Diğer alım ve giderleri : Büro, ulaştırma ve kira giderleri dışında kalan diğer alım ve giderler 

edilmiştir. 

Atom Enerjisi Komisyonu giderleri 
15.431 Büro giderleri : Gecen yi! harcamaları göz önünde tutularak büro -giderleri karşılığı olarak 462 

tir. 
Lira 

15 000 Kırtasiye alım ve giderleri 
10 000 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 

100 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
145 000 Yayın alımları ve giderleri 
95 000 Yakacak alım ve giderleri 
12 370 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
42 500 Su giderleri 
16 000 Temizlik giderleri 
19 266 Aydınlatma giderleri 

7 000 Bahçe giderleri 

462 136 Toplam 

15.432 Ulaştırma giderleri : Sarfiyat seyri göz önünde tutularak bu maddeye 114 107 liralık ödenek teklif e 
15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Atom Enerjisi Komisyonunun hizmet tnşıtlarmm ve Çekmece 

zinin şehre olan 42 kilometrelik mesafesi de dikkate alınarak mevcut 12 taşıtın işletme ve onarım 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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15.434 Kira bedeli : Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği ile Orta. - Doğu Anadolu Sağlık Fiz 
mir ve onarım lâboratuvarlarmı ve Başbakanlık Muhasebe Teşkilâtını kapsayabilecek bir binanı 
140 000 liralık ödenek konulmuştur. 

15.435 Giyim - kusanı alım ve giderleri : Çekmece Nüldeer Araştırma ve Eğitim Merkezinde sözleşm 
yona mânız hizmetler ifa eden personele işin hususiyetine göre çalışma sırasında giyecekleri iş 
bilmesi için geçen yıla nazaran 3 300 lira eksiği ile 20 000 lira teklif edilmiştir. 

15.438 Sağlık araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri : Atom Enerjisi Komisyonu tesisleri için ve bilhass 
tim Merkezi Sağlık Fiziği grupuna bağlı İlk Yardım ve Radyosyondan Korunma Servisinin iht 
lif edilmiştir. 

15.439 Diğer alını ve giderleri : Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği büro, ulaştırma, taşıt iş 
şında kalan diğer alım ve giderler karşılığı olarak 10 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumuna (Bu para adı geçen kuıuma ödenir.) : Müs 
lamalı, araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek düzenlemek ve koordine etmek-amaciyle kurulan 
tırma Kurumu» na ait 2'ı"-> sayılı Kanunun 12 nei maddesi kurumun yapacağı işi rin programın 
üzere genel bütçeden gerekli ödeneğin verilmesine âmir bulunmakta.hr Bu yönden 1964 m 
maddeye 500 000 liralık Ödenek teklif edil misti ı\ 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İŞ EVLERİ. VE İŞYERLERİ GİDERLERİ : 
Basımevi giderleri 

16.111 Büro giderleri : Aydınlatma ve muharrik kuvvet olarak kullanılan elektrik bedeli ve maikin 
zin vesair malzeme bedeli karşılığı olarak ve geqen yıl sarfiyatı da gözönünde i utularak bu ım 
edilmiştir. 

16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Basımevi hizmetine tahsisli iki taşıtın işletme ve onarma 
ralık ödenek teklif edilmiştir. 

1(5.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : İşçilerin çalışırken giymeleri için satın alınacak iş elbisele 
muştur. 

16.116 Malzeme alını ve giderleri : Bakımevinde basılmakta olan Resmî Gazete Düstur ve Tutana 
lan kâğıt mürekkep gibi maddelerin bedeli karşılığı olarak 670 000 liralık ödenek teklif edilmiş 

16.117 Yiyecek alım ve giderleri : Basımevinde çalışan işçilere verilmekte olan öğle yemeğine ait 
1,75=41.895 lira teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alım ve giderleri : Büro, taşıt, giyim - kuşam, malzeme alımı ve yiyecek giderleri dışı 
olarak bu maddeye 27.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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LÂBORATUVAR GİDERLERİ : 
16.214 Uranyum kira bedeli : Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkez için kullanılan uranyum 

tirilme bedeli ve giderleri karşılığı olarak 108.045 lira teklif edilmiştir. 
16.216 Malzeme alımı : Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile ımecvut lâboratuvarlar ve 

tuvarı için lüzumlu malzeme 'satmalmak üzere bu maddeye 225 000 lira teklif edilmiştir. 
GÎZLÎ HİZMET GİDERLERİ : 

16.610 ör tülü ödenek : Görülen lüzıim üzerine bu maddeye 3.000.000 liralık ödenek konulmuştur. 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖRENLERİ : 
x6.711 Devlet Bakanları temsil giderleri : Geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak üç Devlet Baka 

ğer üç Devlet Bakanının temsil giderleri için 6X5.000=30.000 lira teklif edilmiştir. 
16.712 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı temsil giderleri : Başkanlık temsil giderleri karşılığı ol 
16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri : Harcama seyri gözönünde tutularak bu maddeye 20.000 liral 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama giderleri : Atom enerjisi sahasında ilim ve idare adamla 

edecek yabancı personelin ağırlanması için 5.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
16.723 Devlet Personel Dairesi ağırlama giderleri : Geçen yıllar ödeneği gözönünde tulularak ağır 

10.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
16.724 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığa ağırlama giderleri .- Millî Emniyet hizmetleri görevleri 

ağırlamalar için 15.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımı : Atom Enerjisi Komisyonu binasının badana, zil tesisatı, pencere kapjı camlar 

ması maksadiyle 15.000 liralık ödenek konulmuştur. 
16.820 Basımevi makinaları ve taçhizat onarımı : Basımevinde mevcut makinalarm lüzumu halinde 

liralnk ödenek konulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
EĞİTİM SEKTÖRÜ : 

21.811 Etüt ve proje giderleri : Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi tamamlayıcı tesislerin 
mühendisliği ile ilgili proje ve hesap işleri 1964 malî yılında yaptırılacak olan kısmının karş 
lira teklif edilmiştir. 
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22.000 YAPI, TESİS VE IBÜYÜK ONARİM GİDERLERİ : 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ : 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 1964 yatırımlar programında yer alan Başbakanlık D 
yınıdırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmak üzere) 1 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

EĞİTİM SEKTÖRÜ : 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Çekmece Nükleer Araştırana ve Eğitim Merkezi tama 

Reaktör ve Faili - Out Lâboratuvarlarının bir kısmının inşasının .tamam!ananası için bu maddey 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ : 
Arşiv Genel Müdürlüğü : 

23.611 Makina - teçhizat alımları ve büyük oııarımlaır] : Pilim rölelerinin çizilmeden ve. yıpranmada 
otomatik teçhizat ve mikrofiliml erden istenen ebatta foto - kopi elde 'etmek için net - fix bir a 
alınmasım tenıinen bu maddeye 52 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

EĞİTİM (SEKTÖRÜ : 
23.811 Makina - teçhizat alınılan ve büyük onarımları : Maddenin muhafazası için 1 lira konmuştu 

7 — Sermaye teşkili : 

32 000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32 100 Kamulaştırma ve satınalma giderleri : Maddenin muhafazası için bir lira konulmuştur. 

II — Transferler : 

34 000 MÂLÎ TRANSFERLER : 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI : 

34 110 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tedavi kliniği (Haseki Hastanesi) ne yardım : Halen 
•ki konusunda guatr, kanser teşhis ve tedavisi hizmetleri ile bu konuda araş ırmalar yapan 
tesi tedavi kliniği (Haseki Hastanesi) İzotop Lâboratuvarınm genişletilmesi için 682] sayılı Ka 
150 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE : 
ÖDEMELER : 

34.710 Atom Enerjisi Komisyonu kurum ve derneklere katılma payı : Milletlerarası Atom Enerjisi 
Enstitüsüne yıllık katılma payı olarak 349 730 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

40 000 Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansına gönüllü katılma payı 
276 053 CENTO Nükleer İl mler Enstitüsüne yıllık katılma payı 

10 900 £ X 2 532,60 = 276 053 
33 677 Teknik yardım programı çerçevesi dâhilinde temin olunan uzmanların mahallî m 

tılma 

349 730 Toplam 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.610 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gereğince verilecek İnönü armağanı : Maddenin muhafa 
bu yıl da 1 lira teklif edilmiştir. 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜuLERE YARD 
35.710 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Mem ir ve müstahd 

mak üzere . Yardıma müstehak 343 memur ve müstıahdemin % 60 nm günde 75 kuruş hesabiyle 
günlük 153,75 X 230 = 35 362 lira teklif edilmiştir. 

35.720 Millî Emniyet Hizmetleri Yar lımlaşma Sandığına (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
demin % 60 nm günlük 75 kuruş yardım hesabiyle 196 X 75 X 230 — 33 810 liralık ödenek 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yular borçlan : Maddenin muhafazası için 1 lira ödenek konulmuştur. 
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1964 malî yılı bütçesi geçen yıla nazaran % 6,35 fazlasiyle 7 189 436 lira olarak teklif ed 

CARI HARCAMALAR 
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GEREKÇE 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 1964 yılı (A / l ) bütçesi 7 091 665 lira ve (A/3) bütçesi 97 771 lira ki ceman 7 
olup yapılanı zam ve tenzillerin taallûk eylediği ^ilüm ve maddelerle sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 91 sayılı Devlet Plânlama Teşkilât Kanununa 'bağlı maaşlı kadroların bir yıllık 
Kanunla yapılan % 35 zam t u t a n 381 990 liranın ilâvesi suretiyle 1 473 390 lira teklif edilmiş 

12.210 Hizmetliler ücreti : Geçen yıl (D) cetveli kadrosunda 1 250 Mra aylık ücretli mütercim da 
adedi tenzil edilmiş. 5 e indiril mistir. Başhadenıe, teksirei ve dağıtıcı görevleri 1963 ve dah 

dan yürütülmüş ve istenilen randıman alınamamıştır. Bu sebeple 500 lira üereıtli 1 aded baş/k 
1 aded teksirei ve 1 aded dağıtıcı kadroları ilâve edilmiştir. Ayrıca geçen yıl (E) cetvelind 
400 er liralık 2 aded arşivci' kadroları görevin daimî mahiyet taşıması yönünden (D) cetve 

(Bu .-duruma göre : 
449 550 Geçen yıl bu tertibe konulan ödenek 

20 250 1 aded 1 250 liralık mütercim kadt-ilo kadrosunun yıllık tutarı olup tenzil ed 

429 300 
Başhadem-e, teksirei ve dağıtıcı kadroları ihdas 

22 680 (500+450+450=1 400X12=16 800) + % 35 
5 880^=22 680' 
(E) cetvelinden (D) cetveline adınaaı 1 aded doktor ve 2 aded arşivci kadrolar 

20 250 (450+400+400=1 250X12=15 000) + % 35 
5 250=20 250 

472 230 Tenzil ve zamlardan sonra geçen yıla naızaram 22 680 lira fazlasiyle (Bu faz 
(D) cetveline İntikal eden 3 aded kadrodan ileri gelmektedir.) 472 230 lira t 

12.230 Geçici (hizmetliler ücreti : Geçen yıl bu tertibe konınlan 60 750 liradan 450 lira aylıklı 1 a 
aded arşivci kadrolarının % 35 zammı ile birlikte 12 aylık tutarı olan 20 250 lira noksanı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Milletlerarası şöhreti haiz 1 aded yabancı uzmanın 
1 500 dolar üzerinden (1 500X12=18 000 dolar 18 000X0=162 000) yıllık tutarı 162 000 
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12.261 Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti : 91 sayılı Kanunun 17 ııei maddesi gereğince ve bu ka 
nci maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri karşılığı 8 500 X 9 X 12 = 
ma ve plânların koordinasyonu mevzuunda yapılacak araştırma, inceleme, etüt ve projelerde m 
tince istihdam edeceği sözleşmeli, personelin ücretleri (Geçen yıl başka tertibe konulan ödenekt 
500 000 l ira ki, ceman 878 000 lira teklif edilmiştir. 

12.262 Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleşmeli personel ücreti : AID ve FAO ile yapılacak sözleş 
nik personel ile hizmetli ücretlerini karşılamak üzere Antalya Bölge Plânlaması için 799 100 
ması için 752 400 ve Ege, Orta - Anadolu ve Doğu - Anadolu için 210 000 lira ki ceman 1 761 

12.310 Çocuk zammı : Mevcut çocuk adedine göre (30 çocuk X çocuk X 12 = 3 600) geçen yıl konulan 
miştir. 

12-320 Doğum yardımı : Bir yılda üç. doğum olacağı hesa'biyle geçen yıl konulan 600 lira aynen tekl 
12.330 ölüm yardımı : Geçen yıl konulan 2 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yıl sarfiyat seviyesine göre 1 600 liradır. 
12.370 Emekli keseneği : Maaş ve ücret tertiplerine göre hesaplanıp geçen yıl konulan ödenek kâ 

aynen teklif edilmiştir. 
12.380 İşçi sigortaları prim. karşılıkları : Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Karariy 

görüşü alınarak Teşkilâtımız «D» cetveline dâhil hizmetlilerin ve yevmiyeli benzeri personelin fa 
yıl konulan 10 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil ikramiyesi olara 
lira konulmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 7237 sayılı Kanun gereğince ayda 500 liradan müsteşara verilecek ödenek olu 
nen teklif edilmiştir. 

12.780 99 sayılı Kanun gereğince verilecek ödenekler : 91 sayılı Teşkilât Kanununa ek 99 sayılı Ka 
ca müsteşar, müsteşarlık genel sekreteri ile hizalarında (İhtisas yeri) yazılı olduğu belirtilen kadr 
Kanuna bağlı (1) sayılı eetvelda yazılı ödeneğin yılık tutarı 393 600 lira aynen teklif edilmiştir 

12.810 Sürekli görev yollukları : Ge3çen yıl konulan 5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
32.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Geçen yıl bu tertibe konulan 50 000 liralık ödenek kâfi gelmediğ 

yapmak suretiyle hizmet ifa edilebilmiştir. Bu durum göz önünde tutularak geçen yıldan 20 000 
edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 400 liradır. 
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12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Teşkilâtta istihdamı derpiş edilen 1 
lukları ile yurt içi yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl konulun 50 000 lira aynen teklif ed 

12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Merkez teşkilâtında istihdam edilen sözleşmeli p 
00 000 lira teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Plân ve program ile ilgili olarak yurt dışı çalışmalara katıl 
masraflar ile görev yerindeki gerekli her türlü harcamaları karşılamak üzeıe geçen yıldan 20 
edilmiştir. 

12.882 Yurtdışı staj ve öğrenim ,. olluğu : Yurt dışına staj ve öğrenim için gönderilecek personelin 
yıl konulan 65 000 lira ayı.!en teklif edilmiştir. 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Gecen yıl sarfiyatı seyrine göre 40 000 lira noksan 
12.910 Bölge plânlaması ve pilot projeler personeli yolluğu : Bölgelerde çalışacak personelin yollu 

teklif edilmiştir. 
Antalya Bölgesi personeli yolluğu 60 000 -
Çukurova Bölgesi personeli yolluğu 55 000 
Doğu - Anadolu, Orta - Anadolu ve Ege Pilot Bölge personeli yolluğu 35 000 

150 000 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 25 000 lira aynen teklif edilmi 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler : Geçen yıl konulan 20 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : İhtiyaç durumuna göre geçen yıldan 35 000 lira n 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 250 000 liradır. 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 30 000 liradır. 
13.160 Hizmetli giyim alınılan vo giderleri : (D) cetvelinden ücret alan elbise, palto ve ayakkabıya 

karşılamak üzere bilhesap 6 200 lira teklif edilmiştir. 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 3 500 liradır. 
13.210 Su giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 3 500 lira aynen teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : Temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere 2 000 lira teklif edilmişti 
13.230 Aydınlatma giderleri : Gecen yıl sarfiyat seyrine göre 12 000 liradır. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 3 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
13.410 Posta - telgraf giderleri : Pasta ve telgraf ücretlerine yapılan zam dolayı-iyle geçen yıldan 

edilmiştir. 
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18.420 Telefon giderleri : Geçen yıl sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği tesMt edilmiş olup 30 000 lira aynen 
18.430 Taşıma giderleri : Memleketimizin muhtelif yerlerinde açılacak sergi ve g'isıerilerde lüzumlu malze 

teklif edilmiştir. 
13.510 Müsteşarlık makam arabası işletme ve onarma giderleri: Müsteşarlık makam arabasının işletm 

cen yıldan 500 'lira noksanı ile (5 000 lira teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri: Amerikan yardımından bedelsiz olarak temin edil 

edilen 1 aded Station "Waıgon arabası, basılan plân ve programlar ile kâğıtların taşınmasında ve 
rarlı «olmaktadır. Bu taşıtın işletme ve onarma giderlerini karşılamak üzere 5 500 lira teklif ed 

13.61.0 Kira bedeli: Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
14.000 14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : Merkezde istihdam edilen uzman ve yardımcılarının memleketim 

pacakları araştırma ve inceleme giderlerini karşılamak üzere 300 000 lira teklif edilmiştir. 
15.000 15.411 Büro giderleri: Antalya ve Çukurova Bölge Plânlama Proje Müdürlükleri büro giderleri olarak 

15.412 Ulaştırma giderleri: Antalya, Çukurova, Ege Orta ve Doğıı - Anadolu Bölge Plânlama pilot pr 
25 000 lira teklif edilmiştir. 

15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Mevcut iki bölge plânlama proje müdürlükleri ile Ege, Or 
kullanılacak taşıtların işletme ve onarma giderleri karşılığı olarak 65 000 lira teklif edilmiştir. 

15.414 Kira bedeli : Çukurova Bölge Plânlama Proje Müdürlüğünün işgal etmekte olduğu binanın k 
nen teklif edilmiştir. 

15.41.6 Malzeme alım ve giderleri: Bölge Plânlama Proje Müdürlüklerinin malzeme alımı ve diğer gi 
yıl konulan 40 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

15.419 Diğer alım ve giderler: Bölgelerin araştırma inceleme 'giderlerini de içine alan bu tertibe Ege 
Proje Müdürlüklerinin taallûk ettiği giderlerin de ilâvesi suretiyle 263 550 lira teklif edilmiştir 

16.000 16.410 Uluslararası yurtiçi toplantıları giderleri : Plân ve program konusunda memleketimizde yapı 
masrafları karşılamak üzere 15 000 liralık ödenek konulmuştur. 

16.710 Temsil giderleri: Geçen yıl sarfiyat seyrine göre 7 000 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir. 
16.720 Ağırlama giderleri : G-eçen yıl sarfiyat seyrine göre 7 500 liralık ödenek aynen teklif edilmiştir 
16.810 Bina onarımı : Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
16,820 Makina ve teçhizat onarımı : Tertibin muhafazası için 1 lira. konulmuştur. 
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II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER : 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı : Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
34.730 Birleşmiş Milletler özel fon ı ile yapılan anlaşma uyarınca Antalya pilot projesine Türk Hü 

leşmiş Milletler özel i'onu ile yapılan anlaşma gereğince 1964 malî yuı içinde 9 530 dolar k 
muştur. (9 530 X 9 ~ S5 770) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK YE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARD 

35.710 Yardımlaşma Sandığına (Mcnıır ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak üzere) : 
meğine müstehak 61 kişi için Yardımlaşma Sandığına verilmek üzere bilhesap 10 000 lira te 

36.01)0 BORÇ ÖDEMELERİ • 
36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : (leçen yıllardan tahakkuk etmiş olup tediyesi yılı içerisind 

mek için 2 000 lira konulmuştur. 
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DANIŞTAY 

1964 Mali Yılı Bütçe Gerekçesi 

Danıştay 1964 yılı bütçesi (A/l) işaretli «Cari harcamalar» için 6 615 210 lira ve (A/3) işaretli «Sermaye teş 
36 003 lira olarak geçen yıla nazaran 200 402 Ura faziasiyle 6 651 213 lira teklif edilmiştir. Buna göre yapılan 
bölüm ve maddelerin gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

Bölüm. Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Aylıklar : 

12.110 Genel idare aylıkları : Bu madde geçen yıla göre 76 604 lira fardasiylc 4 203 150 lira o 
derece verilen maaşlardandır. 

Lira 

2 733 600 4904. 7354. 107 ve 44 sayılı teşkilât kanunlarına-bağlı kadri, cetveline göre bir y 
336 600 4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince üst derece tazminat alanların bir yıllık tu 
43 250 Sözü geçen kanunlar gereğince 1964 malî yılının çeşitli aylarında üst derece taz 

3 113 450 
1 089 700 263 sayılı Kanuna, göre yapılan % 35 zam 

4 203 150 Genel idare aylıklarının yıllık tutarı 

Ücretler : 
12.210 Hizmetlileı- ücreti : Bu madde geçen yıla göre 49 410 lira faziasiyle 579 960 lira olarak tekl 

ücretli 3 daktilo kadrosunun eklenmesi ve ayrıca terfi süresini tamamlayıp kadrosuzluk yüzünd 
9 personelin birer derece terfi ettirilmiş bulunmasından ileri gelmiş ve hesabı aşağıda gösterildiği 

Kadro adedi Bir avlık tutan Yıllık tutarı 

85 35 800 429 600 
263 sayılı Kanun gereğince % 35 zam 150 360 

Toplam 579 960 
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Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zammı. 
12.-'520 Doğum yardımı, 
12.330 Ölüm yardımı : JLucamabif göz önünde tutularak gecen yıl ödeneği aynen teklif edilmiştir 

CARİ HARCAMALAR 

12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinin 
ranın yetmiyeceği sonucuna varılarak ve harcamalar göz önünde tutularak gecen yıl ödene 
lira teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Yıllık, aylık ve ücret tutarlarının % 6,5 ğu üzerinden hesapl 
Gecen yıla göre 7 889 lira artış sebebi aylıktaki üst dereceler farkı ile hizmetliler ücretinde 

İkramiye ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Memuriyete intisaptan sonra yabancı dil öğrenen 3 memur çıka 

4 500 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Ödenekler : 
12.730 6716 ve 7197 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler : Danıştay Başkan, üyeleri ile B 

başyardımcılar ve yardımcılara kanunılan gereğince verilecek ödeneklerin karşılanması am 
972 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Yönetim yollukları : 

/ — Yurt içi yollukları 
12J810 Sürekli görev yollukları : Yapılan harcamalar göz önünde tutularak geçen yıl ödeneği ola 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : 1963 yılı bütçesi ile kabul edilen 5 000 liralık ödeneğin y 

bu maddeye 2 000 lira faızlasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Yapılan harcamalar göz önünde tutularak 5 000 liralık ödenek teklif edil 

/ / — Yurt dışı yollukları 
12.882 Yurt dışı stag ve öğrenim yolluğu : 4489 sayılı Kamıma göre meslekî bilgi ve görgüsünü 

na gönderilebilmesi amaciyle bu maddeye 15 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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13.000 YÖNETİM GİDERLEKİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : A yılmakta olan dâva adedinsin .geçen yıllara göre önemli m 
yapılan harcamalar da göz önü inle tutularak 5 000 lira fazlasiyle bu tertibe 45 000 liralık öde 

.13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 19o3 yılı 'bütçesine bu maksatla konulan öden 
ralık ek ödenek sağlanmış bulunduğundan yapılan harcamalar da göz önünde tutularak bu ma 
edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri Mevcut yazı ve teksir makin ala r mu kullanılma 
dan bunların yenilenmesi ve arşiv için gerekli çelik dosya dolaplarının alınması ve eksik döşem 
sadiyle bu tertibe -30.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13).140 Yayın alımları ve giderleri : Danıştay 'kitaplığı için alınacak Türkçe, ve yabancı dille yazılml 
derlerinin karşılanması ve telif, tercüme karşılıklarının ödenmesi maksadiyle 60.000 lira tek 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Yapılan harcamalar gözönünde tutularak yakacak alımları v 
teklif edilmiştir. 

13.100 Hizmetli giyim alımları ve giderler : diyeceklere nıüstehak 58 hizmetli personelin elbise, palt 
lanması maksadiyle 22.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Kırtasiye, basılı 'kâğıt, döşeme, demirbaş, yayın, yakacak, giyim 
rım dışında kalan diğer alımlar için 10.000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Genel yönetimle ilgili giderler • 

13.210 Su giderleri : Kullanılacak şehir suyu ile dçme suyu bedellerinin 'karşılığı omrak 13.000 lira 
13.220 Temizlik giderleri : Yapılan harcamalar gözönünde tutularak 10.000 liralık ödenelk teklif e 
13.230 Aydınlatma giderleri : 1963 yılı harmalam gözönünde tutularak 30.000 liralık ödenek teklif 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Genel yönetimle ilgili giderler dışında kalan diğer yönetim giderl 

lık ödenek teklif edilmiştir. 

Ulaştırma giderleri : 
13.410 .Posta - Telgraf giderleri : 1963 yılı harcamaları ve posta ve telgraf ücretlerine yapılan zam 

deye 5 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 1963 yılı harcamaları ve (telefon ücretlerine yapılan zam ve bâzı dairelere 

fonun abone ve konuşma ücretlerinin karşılanmask maksadasiyle 35.000 liralık ödenek teMif ed 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.510 Başkan ve Başkamın Sözcüsü, taşıt işletme ve onarma giderleri : Başkan ve Başkanım Sözcö 
ma giderlerini karşılamak üzere 12 500 lira teklif olunmuştur. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 

16.710 Temsil giderleri : Sarfiyat seyri pözömmde lutularak 1963 yılı bütçeline nazaran 500 lira i'az 
tur. 
Bakam ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : Başkanlık bin asına n çeşitli onarımının yapılabilmesi için 20 000 liralık ödenek 

Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

/ / __ TRANSFERLER 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK. KURULUŞ. SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDİM 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Bariktirme ve Yardım Sandığına (Memur v> müstahdemlerin 
ıtıştay. memur ve hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım olarak hesabı aşağıda gösterildiği üzere 
mistir. 

% 60 hesabiyle yardımdan 
Mevcut memur adedi istifade eden memur adedi 

348 209 
Beheri için yapılan 230 i§ günü hesabı ile teklif 

vardım tutarı edilen yardım miktarı 

75 kuruş 36 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen n l l a r bordan : Tertibin muhafazası için 3 lira teklöf edilmiştir 
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DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

GKREKOE 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1964 yılı cari harcamalar bütçesi, geçen jyıl bütçesine nazara 
lira olarak teklif edilmiştir- Buna göre yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği bölüm ve maddeler ve m 
miştir. Hizmetlerin ifasına yeteceği tahmin edilen ve hareket kaydetmiyen diğer bölümlerdeki Ödenek g 
muştur. 
Bölüm Madde 

2.000 12.110 Aylıklar : Bu madde geçen yıla -nazaran 391 229 lira fazlasiyle 4 29»3 810 lira orak teklif ed 
1963 yılında (L) cetveline alınan 38 kadrodan 28 adedinin bu yıl fiilî kadroya alınmasınd 
da kaimi olunan 53 sayılı Kuruluş Kanunumuza göre. yeniden kurulan enstitümüz için h 
700 liralık istatistik memuru, şef. uzman set' ve şube müdür yardımcıları ile raportör k 
ile mamurları arasındaki irtibatı temin edecek olan kademeyi teşkil edeceğinden bu k 
ması teklif olunmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : Bu madde »-ecen yıla nazaran 444 690 liı-a fazlasiyle 4 (»42 110 lira 
sebebi A'eııiden ihdası teklif edilen ve •mahallî büroların ihtiyacı olan şef ve memur ka 
binasındaki tesislerin gerektirdiği hizmetlerin karşılanabilmeğini sağlamak için istenen m 
roları ki, toplam olarak 56 kadrodan ve mevcut 26 aded 250 liralık -muhtelif hizmetli 
mesinden ileri gelmektedir. Buna mukabil. 1 aded 1 750 liralık teknisyen (yüksek ziıaat mü 
tor kadroları. 1 aded 300 liralık başhademe kadrosu kaldırılmıştır. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : Bu madde, geçen yıla nazaran 58 320 lira eksiği ile 58 320 lira ol 
Enstitü. ATİ) Teşkilâtı ile anlaşma yapmak suretiyle mezkûr teşkilâttan teinin edeceği 
istitatistik eğitim ve yetiştirme merkezi kurmayı takarrür ettirdiğinden bu maddede geçen 
İra d rosu- çıkarılmış ve böylece 58 320 liralık bir tasarruf sağlanmıştır. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Bu madde ödeneği geçen yılın aynı olarak 6 
Enstitü. 1963 ikinci yarısından itibaren 3 yeni yabancı uzman getirtmiş ve böylece, enstitüd 
ya. çıkmıştır. ATD ve I X Teşkilât ı ile vâki anlaşmalar gereğince, her yabancı uzmana 
Enstitü, 1964 yılında 2 uzmana 1 yardımcı vermek suretiyle bu ihtiyacı karşıhyacaktır-

12.270 Teknik personel ücreti : Bu maddeye 50 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Yeniden ihdas 
ortalama 360 kilovat enerji sarf eden 450 aded muhtelif motor ve makinalarm (mekanik 
klima, kalorifer, asansör cihazları, matbaa ve hesap makinaları) daimî bakımını temin et 
görülen 1 makina ve 1 elektronik mühendis reva teknisvenin ücretleri karşılanacaktır. 
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12.280 İşçi ücretleri : 1963 yılı bütçesinin bu işle alâkalı maddesinde yeni kurulan matbaaya başlan 
işçi kadrosu için alınmış bulunan 170 000 liralık ödenek, günden güne gelişmekte olan m 
baskı ve 1 aded kırma makinasının arz ettiği ilâve iş gücü dolayısiyle kâfi gelmemiş ve 25 
ni ödeyebilmek üzere, sene içinde bu maddeye aktarma yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 
Önümüzdeki yılda alınacak ve hizmete konulacak moııotype ve teferruatı, kâğıt kesme ve iplik 
cak iş gücünün ceman 40 işçilik bir kadroya ihtiyaç 'göstereceği hesa.bedilmiştir. 1963 bütçesinde 
ortalama günde 21,10 lira ödenmektedir. 1964 yılında istihdam edilecek 40 işçiye aynı ortalam 
nülerek yılda iki ilâve tediye ile birlikte 359 520 lira işçi ücreti ödeneceği hesab edilmiş ve bu m 
edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : Bu madde, memurların çocuk zamlarını karşılamak üzere, geçen yılkı tahsisat 
edilmiştir. 
Filhakika, (L) cetvelinde bulunan 38 kadrodan 28 nin fiilî kadroya geçiribm\si ile fazla bir ö 
ların tatbikatı ve elde erili en tecrübeler artan kadrolara ait ihtiyacın bu ödenek ile karşılanab 

12.320 Doğum yardımı : Bu madde, memurların doğum yardımlarım karşılamak üzere geçen yılkı öd 
olunmuştur. 
Eski yıllar tecrübeleri, artan kadroya rağmen doğum yardımlarının bu ödenek ile" karşılanab 

12.330 Ölüm yardımı : Bu madde, geçen, yıllarda olduğu gibi 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi gideri : Bu madde. 23 000 lira olarak teklif edilmiştir. Bu ödenek ile. 4598 sayılı Ka 

giderleri karşılanacaktır. 
12,350 Yakacak zammı : Bu maddenin muhafazası için 1 lira ödenek teklif edilmiş olup memleketim 

lerinde açılması düşünülen mahallî'bürolarda çalışacak memurlara verilecekti]'. 
12.370 Emekli keseneği karşıbkbırı :. Bu madde geçen yıla nazaran 54 437 lira fn/lasiyle 580 935 lira 

sebebi : «L»1 cetvelinde bulunan 38 kadrodan 28 nin bu yıl fiilî kadroya a bum-ısı ve «D» cetveli 
ilâvesi ve 26 ad-°d 250 liralık muhtelif hizmetli kadrolarının 300 liraya yüky.j,rilmesinden ileri g 

8 935 920 X 0.065 = 580 935 lira emekli keseneği 
12.380 İşçi sigortası prim karşılıkları : 12.270 ve 12,280 n<n maddelerde ücretleri !rö--!-<u'ilen 2 aded tek 

olarak 409 520 lira tutarındaki ücretlerinin 3008 sayılı Kanunla takriben rr 10 u tutarında iş vere 
lira teklif edilmiştir. 

12.411 Enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalışma ücreti : Bu maddeye 50 000 lira ödenek teklif e 
müzün sayım ve anketler dışında cari istatistik 'bilgilerinin süratle toplanıp ilgililerin ihtiyaçla 
lerin işlerinin yüklü olduğu zamanlar normal mesaileri dışında yapacakları fazla çalışma ücre 
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12.412 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek enstitü memur ve hiznıetlilerü fazla çalışma ücreti : 
teklif edilmiştir. Bu ödenek ile 1963 yılında yapılan Genel Tarım Sayımı neticeleri ile 1964 
îş Yerleri Sayımı 'sonuçlarının ve yine 1964 yılında yapılacak muhtelif anket ne türelerinin en 
istifadelerine arz edilmesinin temini maksadiyle süratle işlenmesine başlanacak ve bunun için 
olarak yapmaları gereken fazla çalışma ücretleri karşılanacaktır. 

12.120 Yüksek İstatistik Şûrası ü.\ eleri huzur ücreti : Bu madde, 1964 yılında tekrar toplanacak olan 
huzur ücretlerini karşılamak üzere 11 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
53 sayılı Kanunun 25 ne i maddesinde belirtilen 55 Şûra üyesine 200 er lira huzur ücreti yenilec 

12.421 İmtihan Komisyonu üyelerinin yolluk ve yevmiyeleri : Bu madde bu yıl kaldırılın ş olduğundan 
12.590 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince verilecek tazminatlar : Bu madde ö 

rak 200 000 lira teklif edilmiştir. Halen Enstitüde mevcut 94 delgi, 30 ayırma, 9 tablo 3 mültikon 
üzere 141 istatistik makinasına ilâveten Enstitü bu yıi AID Teşkilâtından hibe yolu ile temin edi 
grupunu hizmete sokmuş bulunmaktadır. Ayrıca, 1964 yılında servise 1 elektronik beyin (Univac 
bu makinalarda 150 memurun devamlı olarak çalışacağı, vasati 450 lira ücret üzerinden 53 sayılı 
her memura ayda vasati 112,50 liraya kadar makina zammı verileceği hesab edil erek ve artan ma 
veya hafif olduğu devrelere göre ayarlanarak aynı tahsisat, ile karşılanacaktır 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 53 sayılı Kuruluş Kanunumuzun tatbikatı ile çok sayıda lisan bilen ele 
lardan en az üçünün Devlet Lisan imtihanını kazanacağı mülâhazası ile bu maddeye 3 000 lira fazlas 
tir. 

12.620 1962 tarihli ve 53 sayılı Kr.nunıı 14 ncü maddesi gereğince verilecek sayım ikramiyesi : 53 s 
maddesi sayımlar dolayısiyîe me kezleri dışında görev alacak Enstitümüz pei'soııdine üç maaş 
ceğini hükme bağlamaktadır. Bu sebeple 1964 yılında yapılacak Genel Sanayi ve Tş Yerleri S 
250 kadarının merkezleri dışında vazife alacağı ve her görevliye ortalama ^ 000 lira ödeneceği 
ra ödenek teklif edilmiştir. 

12.730 1962 tarihli ve 53 sayılı Ivanuıımı 19 ncu maddesi gereğince verilecek ödenekler : Bu maddeye geçen 
ralık ödenek ile 53 sayılı Kanunin 19 ncu maddesinde bahis konusu 55 ihtisas kadrosuna verilec 

12.810 Sürekli görev yollukla! ı : Bu maddeye geçen yıla nazaran 24 000 lira fazlası ile 25 000 lira ö 
ile, 10 bölgede açılacak mahallî bürolara, tâyin olunacak elemanlarla emekliye ayrılacakların za 
tır. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 25 000 lira eksiği ile 
Geçen yıllar tecrübeleri 20 000 liranın ihtiyacı karşılıyacağını göstermiştir. 
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J2.841 Tedavi yolluğu : 15u madde. 4598 sayılı Kanıma göre. rahatsızlığı sebebiyle sıhhi kurul tarafında 
lüzum gösterilen memurların tedavi yerlerine gidiş - geliş masrafı ile yevmi>elerini karşılamak üze 
tir. 

12,84.'! Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : 1964 malî yılında yurt içinde istatistik ve istatistik 
ve konferanslara Enstitümüzü temsilen iştirak edecek personelin yolluk ve zaruri masraflarını karşı 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Enstitü, halen istihdam ettiği yab 
yolluklarını yabancı uzmanların bağlı olduğu teşkilâtlardan temin ettiği için bu maddenin 
olarak teklif edilmiştir. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : 1963 ve 1964 seneleri içinde yurdun muhtelif yerlerinde açılaca 
nın zaman zaman merkezde düzenlenecek olan kısa vâdeü yetiştirme kurslarına iştiraklerini 
yılında bu hususta kararlaştırılmış bir kurs olmaması hasabiyle maddenin muhafazası için (1) 

12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı sürekli görev yolluğu :" Enstitü, balen istihda 
yurda geliş ve gidiş yolluklarını yabancı uzmanların bağlı bulunduğu teşkilâtlardan temin ett 
olarak teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Bu madde ödeneği, geçen yıla nazaran (20 (X)0) lira fazlas 
olunmuştur. artışın sebebi : 1964 yılında toplanması karar altına alınan istatistikle ilgili 12 
tümüz için önemli görülen asgari (i toplantıya iştirakimizin kararlaştırılmasından ileri gelm 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Bu madde. 116 075 lira olarak teklif edilmiştir. Bu 
sayılı Kanuna göre staj için dış memleketlere gönderileceklerin gidiş ve dönüş yollukları, ge 
yardımdan faydalanmak sureti ile dış memleketlere gideceklerin ve halen Amerika'da bu 
masrafları ve 1964 yılında Amerika'ya gönderilecek 10 elemanımızın gidiş ve dönüş yollukla 

12.88-') Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Bu maddede, geçen yılın aynı olarak teklif edilen 
lanması mükerrer istatistikle ilgili uluslararası kongre ve konferanslara (Tarım, millî gelir, 
kümetimizi temsilen iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılanacaktır. 

J2.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : Bu madde ödeneği 20 0 
Bu ödenek ile, enstitümüzde çalışan yabancı uzmanlar ile yardımcılarının yurt dışında iştirak 
toplantılara gidiş - dönüş yollukları ve masrafları karşılanacaktır. 

12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek Enstitü memur ve hizmetlileri yolluğu : Bu madde 
lif edilmiştir. 1564 yılında yapılacak Genel sanayi ve iş yerleri sayımı ile memleketimizin e 
devamlı olarak takibedilebilmesi ve bu alanda kaydedilen gelişmenin yakînen bilinmesi 
cek cari anketlerle mümkündür. 
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5o sayılı Kuruluş Kanunumuz ile faaliyet sahası genişlemiş olan Enstitümüzün 1904 yılınd 
keti. köy istihlâk giderleri anketi, bölge çalışma anketi, tarım, nakil vasıtaları, aile bütçeler 
fiyat ve çeşitli sahalardaki anketler ile 1904 Genel Sanayi ve iş yerleri sayımının icrası 
ceklerin yolluk giderleri bu ödenek ile karşılanacaktır. 

lo.OOO lo.llO Kırtasiye alımları ve giderleri : (icçeıı yılki ödeneğin aynı olarak teklif olunan 100 000 
enstitünün cari kırtasiye giderlerinin karşılanmasına çalışılacaktır. 

1 -». 1Ü0 Basılı kâğıt ve defterler alım ve giderleri : Bu madde bu yıl 9 999 lira ek iği ile madd 
teklif edilmiştir. 

lo.loO Döşeme ve demirbaş alımları re giderleri : Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 70 000 
teklif olunmuştur. 
Geçen yılki bütçe gerekçesinde de belirtildiği gibi yeni binasında yerleşen enstitünün, tefri 
yapacağı harcamalardan bu yıla isabet eden bölümü olup, gerek binanın demirbaş ve d 
gerekse mahallî büroların bu kabil ihtiyaçları İra ödenek ile karşılanacaktı]1. 

lo. 140 Vaym alımları ve giderleri: Bu madde, gecen yılın aynı (97 500) lira «olarak teklif edilmiş 
istatistik yayınlarının kâğıt, cilt ve ambalaj ihtiyacı ile kitap, gazete, dergi v. s. gibi neşriyat 
karşılanacaktır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri: Enstitünün halen işgal ettiği binanın Kömür Tevzii Müessese 
celtmesi neticesinde 1068 ton 18/50 mm Tb. linyit kömürüne dhtiyacolduğu anlaşılmış ve bu 
giderlerin karşılanması için (125 000) lira ödenek teklif edilmiştir. ı 

l:>. 1.60 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Bu madde geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlası ile 4 
Bu yıl yeniden istenen muhtelif hizmetli kadrosunun giyim ihtiyacı bu 5 000 liralık artışla 

İO.190 Diğer alımlar ve giderler: Bu madde ödeneği 5 000 lira olarak teklif edilmiş olup bu ödene 
ketlenmesinde kullanılacak sicim. dairenin mübrem ihtiyaçları olan bayrak, resmî mühür ve 
gibi ihtiyaçları karşılanacaktır. 

18.210 Su .giderleri: Bu maddeye 40 000 Lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenek ile enstitünün ıbi 
bedîlen ortalama ayda 2 500 metre küp şehir suyu ile personelin istihlâk edeceği 900 bidon 

13.220 Teıniz'lik giderleri: Enstitü eskiden iki katı işgal ederken bu yıl binanın tamamını işgal etti 
da 4 defa. artmış bulunmaktadır. Bu sebepten gecen yıllarda teklif edilen ödenek 30 000 lir 
edilmiştir. 
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13.230 Aydınlatma giderleri: Bu madde ödeneği ıgeçen yıla nazaran 30 000 lira fazlası ile 150 000 li 
şın sebebi: Eskiden binanın iki katını işgal etmekte iken bu sene tamamının işgalimiz altına g 
ile aydınlatılan kısmın 4 misli artması bu yüzden elektrik sarfiyatımızın geçen senekine naz 
masıdır. 
Halen elimizde mevcut istatistik makinalarma ilâveten 1963 senesinde teknik yardımdan tem 
makinaisınm servise konması, Enstitümüzün 1964 senesinde satınalacağı (Univae - 1004) elekt 
giren 6 asansörün elektrik sarfiyatlarının fazlalığı sebebi ile bu maddeye yeniden 30 000 lir 
getirmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : Enstitümüz eski sonelerde kira i!e tutmuş bulunduğu binalarda, hizmet görm 
lunduğu binanın inşa halinde olması sebebi ile şimdiye kadar bahçe tanzim ve bakım masrafl 
ne bu iş için tefrik edilmiş ödenek ithal etmemiştir. 1964 senesinde. Enstitümüz binasının inş 
bahçenin tanzim ve bakım işi için bütçeye yeniden ödenek konması zaruret haline gelmiştir. 
Belediye Bahçeler Müdürlüğünce yapılan keşif sonucunda bahçenin te>sis, tanzim ve bakımı içi 
lunduğu tesbit edilerek bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri: Bu maddeye; memur alma ilânları, bilirkişi ücretleri, baca ve kana 
ilgili masrafları karşılamak üzere 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf (giderleri: Enstitümüzün yıllık posta ve telgraf mu'haberatmm karşılığı olma 
lira olarak te'klif olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri: Enstitümüzün yıllık telefon konuşma ve bakım masrafları ile abone giderle 
olmak üzere 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri: Bu madde 1963 yılında iki ayrı maddede göste 
giderlerinin birleşmesi dolayısiyle geçen yıla nazaran 7 500 lira fazlası ile 21 000 lira olarak t 
Başbakanlıktan Enstitümüze devredilen 1 hizmet arabası ile 4 e çıkan taşıtlarımızın yıllık aka 
lanacaktır. 

13.610 Mahallî bürolar kira bedeli:" Bu madde, 53 sayılı Kanunun 23 ncü maddesi hükmü gereğince 
hatle toplanması, sayım ve anketlerin Enstitünün bu alanda yeterli kendi elemanları tarafınd 
sağlamak gayesi ile 1964 yılında Ankara dışında 10 ıbö'lgede kurulacak olan büroların kira gi 
lira olarak teklif olunmuştur. 

14.000 14.520 Burs giderleri : Bu madde geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. Bu ödenek 
15 'öğrencinin burs parası ile burs yönetmeliği gereğince verilecek öğrenim ve tedavi masrafl 

14.541 îstaifsti'k araştırma ve etüt ıgilderleri : Bu maddeye 457 500 lira ödenek teklif edilmiş 
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Enstitünün teknik çalışmalarının en son nıetodlara göre düzenlenmesi için bu konuda ısım yapm 
sa süreli anlaşmalarla yurda getirilmeleri ile ilgili masrafların karşılanması için kullanılacaktır 
407 500 lirası ile de genel tarım sayımı sonuçları, genel nüfus sayımı hazırlık çalışmaları, aile 
celerinin işlemeleri, cari anket ve istatistiklerin tasnifinde kullanılacak takrüben 8 150 000 kad 

14.542 Sayım ve anketler giderleri: Bu madde geçen yıia nazaran 864 900 lira eksiği ile 3 462 250 
1964 yılında yapılacak genel sanayi ve iş yerleri sayımında, memleketimizin ekonomik ve sosya 
edilebilmesi ve bu alanda kaydedilen gelişmenin yakınen takibi için Enstitünün 1964 yılında i 
tihlâk giderleri anketi, bölge çalışma anketi, tarım anketi, nakil vasıtaları anketi, aile bütçeleri 
at anketi, millî gelir anketi, fiyat anketi gibi çeşitli sahalardaki anketlerde istihdam edilece 
yolluk, ücret, tazminat, soru kâğıdı başına verilecek ödenek, anket ve sayımlarda nıüşahadeye 
rilecek ödenekler, kullanılacak vasıta ve makinaların kira, işletme ve onarma giderleri, sayım 
lüzumlu görülecek muhtelif demirbaş eşya, soru kâğıdı ve diğer materyel ve malzemenin alımla 
telgraf ve sevk masrafları, sayım propagandası için lüzumlu her türlü giderler bu ödenek ile 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri: Bu madde 33 925 lira olarak teklif edilmiştir. Bu ödeneğin 24 06 
re staj için dış memleketlere gönderileceklerin maaş farkı, 7 957 lirası ile de diğer masraflar 
retleri v. s.) karşılanacaktır. 

14.581 Büro giderleri: AID Teşkilâtı ile yapılan anlaşma gereğince 1963 yılı sonundan itibaren Ens 
yük ölçüde ihtiyaıç duyulan istatistikçileri yetiştirmek amacı ile bir yetiştirme merkezi açılma 
tim merkezinin büro giderleri teklif edilen 1 000 lira ile karşılanacaktır. 

14.582 Ulaştırma giderleri: 14.581 nci maddede belirtilen istatistik Eğitim ve Yetiştirme Merkezi ul 
muhafazası maksadı ile 1 lira olarak teklif edilmiştir. 

14.000 14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri : İstatistik Eğitim ve Yetiştirme Merkezinin taşıt işletme v 
denin muhafazası maksadı ile (1) lira teklif edilmiştir. 

14.584 Kira bedeli : İstatistik Eğitim ve Yetiştirme Merkezinin lüzumu halinde kiralıya cağı büro, top 
bedellerini karşılamak üz(ıre< açılmış ve d ) lira ödenek konulmuştur. 

14.586 Malzeme alım ve giderleri : İstatistik Eğitim ve Yetiştirme Merkezinin hizmetle ilgili her türl 
pimi arı ile ilgili giderleri için bu maddeye (5*000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.589 Diğer alım ve giderler : îstatis'.ik Eğitim ve Yetiştirme Merkezinin her türlü eğitim müstehlik 
lif edilen (1 -500) liranın bu ihtiyaca kâfi geleceği tahmin edilmektedir. 

16.000 16.113 Taşıt ve mafcina işletme ve onarma giderleri : Enstitümüz matbaasında bulunan 1 entertip, 3 'b 
zımba ve konik açma, 3 mültigraf makinasmın husule gelen arızalarının giderilmesi ve işletme iç 
zeme satın alınması için bu maddeye 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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16.11ü Uiyim-kuşam alım ve giderler : ftnstitümüz matbaasının 40 kişilik işçi kadrosuna ihtiyaç gö 
ğince bu işçilere verilmesi ieabeden is elbisesi bedeli olarak l 4*00 lira ödenek teklif edilmiştir 

16.116 Malzeme alım ve giderleri : Bu madde ödeneği geçen yıla nazaran 227 570 lira fazlasiyle 
Bu ödenek ile matbaa şubemizde her türlü yayınlarımızın zamanında ve tam olarak yetiştiril 
kalıpları arşivine lüzumlu toplam olarak 377 570 lira değerinde 15 000 Kg. metal. 1 000 K 
rakam ve hurufat ile 80 000 lira değerinde teksir m akmaları ihtiyacı olan filim, çinko, blank 
matbaa mürekkepleri ve boyası v..s. malzeme temin edilecektir. 

16.117 Yiyecek alını ve giderleri : Enstitümüz matbaasının 40 kişilik işçi kadrosuna ihtiyat: gösterilm 
bu işçilere verilmesi ieabeden yemek, zehirleyici mahiyette işlerde çalışan 15 işçiye verilecek sü 
sarrufla karşılanması için bütçeye 2S 500 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.119 Diğer alını ve giderler: Bu maddeye 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. Bu ödenek ile 16 
nın temizlik malzemesi, tel dikiş makinasıııın tel bobinleri, keski makinasınm çıtaları gibi ma 

16.31)0 " İstatistik propaganda ve tanıtma giderleri : Bu madde geçen yıla nazaran 15 O'OO lira fazlas 
tir. Bütün bir yurt ölçüsünde toplanan istatistik bilgilerinin değeri ancak onların büyük bir 
lardan alınmasına ve bilgiyi veren kaynağın da bu işin önemini bilmesine bağlı bulunmakta 
haftasında okul ve derneklerde istatistiğin mâna ve değerini öğrenci ve halka duyurulması 
tap ve broşürlerin öğretici mahiyetteki filimlerin yanında yeteri kadar istatistik rozeti ve m 
tap. filim, rozet ve madalyonun hazırlanması, neşri ve yapılması için 25 000 lira ödenek tekl 

16.4-10 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : Bu madde FAO, ATI). UN v.s. gibi milletlerara 
gereğince Türkiye'de yapılacak seminer ve konferansların: anlaşmalarda tesbit edilen esaslar d 
şılamak üzere 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

16.420 Uluslararası yurt dışı toplantılar giderleri : Maddenin muhafazası iein 1 lira ödenek teklif e 
16.710 Temsil giderleri : Bu maddeye teklif edilen 2 000 lira ödenek ile Enstitümüzü- temsilen tö 

lere verilecek buket, sigara ve kahve gibi masraflar karşılanacaktır. 
16.720 Ağırlama giderleri : Enstitümüzün istatistik alanındaki gelişmeleri takip maksadiyle gerek u 

gerekse kısa süreli temaslar için davet ettiği yabancı ve yerli uzmanlar ve diğer zaruri tema 
lan gerçek ve tüzel kişilerin ağırianmasiyle. ilgili masraflar teklif edilen 5 000 lira ödenek il 

16.810 Bina onarımı : Bu madde 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. Binamızın bakım ve onarımı 
şılanırken bu yıl tamamen işgalimiz altına giren yeni binanın her türlü bakım ve onarım g 

16.820 Maıkina ve teçhizat onarımı : Bu maddeye teklif edilen 25 000 lira ödenek ile Enstitümüzd 
makinaları ile trafo merkezi, telefon santral, klima tesisatının bakım ve onarımlarının sağlan 
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G E R E K C E 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1964 yılı Yatırım Bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran 969 660 lira faz 
lif edilmiştir. Buna göre, yapılan artışın mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

B'.Uünı Madde 

23.000 23.611 Makina. teçhizat alınılan ve büyük onarımları : Bu madde geçen yıla nazaran 069 660 lira faz 
' lif edilmiştir. 

Enstitümü/,, 1063 yılında ihtiyaç: duyduğu makin al arı AID Teşkilâtı yardımından faydalanmak 
ğundan 1963 yatırım bütçesinde 1962 yılma nazaran 1.1 .milyon lira tasarruf sağlamış bulunmak 

Çalışma sahasının süratle gelişmesinin istatistik makinalarının devamlı takviyesini gerektirmes 
edilen 1 aded elektronik beyin (Hni.vac - 1004) Enstitüyü, en erken üç-dört yıl içinde intacedileb 
daha kısa bir sürede1 ve değerini kaybetmeden alabilmek imkânına kavuşturacaktır. 

Kaldı ki, Enstitü 1963. 1964 ve 1965 yıllarında üç genel sayını yapmak ve Kalkınma Plânının 
sonuçları süratle istifadeye sunmak zorundadır. 

Bu yıl hizmete konulması düşünülen ve emsali makhıalara nazaran üç defa daha ucuz ve ma 
larımıza daha uygun bulunan'mezkûr (Univae - 1004) makinası ile gerek bu yıl icrası tamamlana 
1964 yılında yapılacak genel sanayi ve işyerleri sayımı ve nihayet 1965 yılında yapılacak genel 
rının süratle ve emniyetle alınması ve bunlara, ait tahlil tablolarının tanzim ve istifadeye arzı 
kûr cihaz saatte 24 000 kart okuma. 24 000 satır tabetme ve 12 000 icmal kartı kapasitesi ile ç 
malûmatın muhafazası ve istenildiği şekilde yeniden dökümünü sağlı ya bilmekte, aritmetik ve lo 

i mikro saniyelerle ifade edilen sürati haiz bulunmakta olup enstitümüzde ilk işlemler için kullan 
cihazlarında işlenilen iki ayrı nevi (80 ve 90 kolonlu) kartları tasnif edebilmektedir. 

Bu madde ödeneğinin, 772 000 lirası gümrük ve sair masrafları dâhil olmak üzere bu m akm 
Mütebaki 617 660 lira ile gümrük ve sair masrafları dâhil olmak üzere matbaa için lüzumlu 

sı ve teferruatı, metal eritme fırını, metal testere makinası, kâğıt kesme makinası, iplik dikiş m 
Matbaamız için talebedilen mezkûr hurufa! dökümü makinaları ve teferruatı periyodik yayınla 

ma zarureti dolayısiyie alınacak tonlarla metal, pirinç çizgi ve hurufatın muattal halele bekletilm 
dan bir-iki defa baskı gören kalıplarla bu kalıplara il Ti ve edilen hurufatın basamak yapması dolayısiy 
yenilenmesi zaruretinden doğan emek w. para külfetini ortadan kaldıracak ve. her yıl 400 ilâ 500 bin 
yenine 40-50 bin liralık metal teinini ile ihtiyacımız karşılanacak ve bahis konusu arşivin, muhafa 
banellarîa tesisi mümkün olacaktır. Keza, talebedilen iplik dikiş makinası ile kâğıt kesine makin 

'" Ilınmasında zaruret olan mûtat matbaa, cihazlarından olup bu cihazlarla yılda 72 bin çift yayın 
% t imkân ölçüsünde karşılanmaya •çalışılacaktır. 
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Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 1964 yılı transfer harcamaları bütçesi geçen yıl bütçesine nazaran 
olarak teklif edilmiştir. Buna göre yapılan zam ve tenzillerin taallûk eylediği bölüm ve maddeler ve muci 

Bölüm Madde 

31.000 34.710 'Kurum ve derneklere katılma payı : Bu maddeye g-eçen yıla nazaran 14 300 lira fazlası il 
sebebi: Enstitümüzün 1964 yılında dâhil olacağı Beynelmilel Tütün İstatistikleri Kurumuna 
nın ödenmesinden ileri gelmektedir. 

35.000 35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına 
meğine yardım) : Bu madde gecen yıla nazaran 8 125 lira fazlasiyle 88 880 lira olarak te 
velinde bulunan 38 kadrodan 28 inin fiilî kadroya alınması ve «D» cetveli kadrolarına yenid 
sinden ileri gelmektedir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : Maddenin muhafazası için (1) lira teiklif edilmiştir. 



— 273 — 
DİYANET ÎŞLERÎ BAŞKANLIĞI 

Diyanet îşlari Başkanlığı 1964 30lı bütçesinin umumi icmali 

(ARİ HARCAMALAR : 

Bölüm Madde 1963 1964 Net fazlası 

12.000 12.000 56 198 051 57 540 771 1 342 720 
16.000 13.000 1 318 600 1 738 600 420 000 

1.4.000 436 000 466 500 30 500 
16.000 22 000 22 000 

57 974 651 59 767 871 1 793 220 Toplam 

•SERMAYE TEŞKİİIJİ VE TKAN.SFER HAKÇAMAliARI 

35.000 
36.000 

35.000 
36.000 

20 207 
4 000 

20 297 
4 000 

24 297 24 297 Toplam 

Lira 

1964 m-alî yılı bütçe teklifi 59 792 168 
1963 yılına nazaran artış nisl»ti % 3,09 
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CARİ HARCAMALAR 

Diyanet İşleri Başkanlığı 1964 malî yılı bütçe gerekçesi 

T&ölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

12.110 Genel idare aylıktan : Diyanet İşleri Başkanlığının 5634. 6321. 6324, 6325. 6465. 7033, 
kadrolarının karşılığı olarak 13 995 252 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

9 903 600 Yıllığı 
180 000 (L) cetvelindeki 300 liralık 50 aded kadronun yıllığı 

v, ' 
9 723 600 Fiilî kadronun yıllığı 

643 253 Üst dereceler farkı 

10 366 853 
3 628 399 % 35 zam 

13 995 252 Toplanı 
Geçen yıla nazaran 1 547 100 liranın artış sebebi aşağıda gösterilmiştir : 

Lira 

1 140 000 (L) cetvelinden çıkarılan 50 aded 400 ve 250 aded 300 liralık imam - hatip 
6 000 309 sayılı Kanunla alınan 500 liralık bir kadromun yıllığı 

1 146 000 
401 100 % 35 zam 

1 547 100 Toplam 
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Bölüm Madde 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : 
Lira 

2 455 200 (965) kadronun yıllığı 
859 320 % 35 zam 

3 314 520 Toplam 
Gecen yıla nazaran 16 200 lira artış sebeni merkez hizmetlilerinden bir kısırımın kadrolar 
lunmasından ileri gelmektedir. 

12.212 Hayrat hademesi ücreti 
Lira 

36 409 500 1963 kadrolarının yıllığı 
204 120 5634 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince 1963 malî yılında Vakıflar Gene 

dan mazbut vakıflara alman camilerde görevli 68 hayrat hademesi için 200 lira ü 
eki emmesinden 

36 613 620 
420 000 1108 sayılı Maaş Kanununun 10 neu maddesinin 136 sayılı tefsir kararı gereğin 

mesi görevi alanlara 7244 sayılı Kanun gereğince % 35 zam ödenmiyeceğmd 

36 193 620 1964 ödeneği 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Lira 

30 000 25 aded 450 liralık 4 aylık kurs öğretmeni kadrosu için 2/3 nisbetinde ek g 
zam verilmiyeceğine göre 25X450X4X2 : 3=30 000 lira teklif edilmiştir. 

24 300 450 liralık 5 aded teberrukât eşyası tesbit ve değerlendirme memurunun 8 a 

54 300 Lira teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde 

SOSYAL YARDİMLAR : 
1.2.310 Çocuk zammı : 1963 harcamalarına kıyasla 277 700 İka ödenek teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : Geçen yıl harcamadan nazara alınarak 15 000 lira konulmuştur. 
12.330 Ölüm yardımı : Geçen yıl harcamalarına göre 13 000 lira tenzili suretiyle 30 000 lira teklif ed 
12.340 Tedavi gideri : İhtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığından 1963 yılında' aktarma yapılmak zar 

lasiyle 30 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.350 Yakacak zammı : Geçen yıl sarfiyatına kıyasla. 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Genel idare aylıkları, genel idare hizmetliler ücreti ve hayra 

mınım! % 6,5 üzerinden hesabiyle bu maddeye 3 390 138 lira- teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KAŞILIKLARI : 

12.440 Ders ücretleri : Açılacak tekâmül kurslarında 3888 sayılı Kanun gereğince ders hasma ve 
35 000 lira teklif edilmiştir. 
İKRAMİYE YE MÜKÂFATLAR : 

12:610 Yaba;iıcı dil ikramiyesi : Maddenin muhafazası irin 1 lira teklif edilmiştir, 

ÖDENEKLER : 
12.710 Temsil ödeneği : 5633 sayılı Kanun gereğince Diyanet İşleri Başkanına temsil ödeneği 

yıllık tutarı olan 6 000 lira; teklif edilmiştir. 

YÖNETİM YOLLUKLARİ : 
/ — Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları : Geçen yıl harcamalarına göre kâfi gedeceği anlaşıldığından 50 000 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Harcamalar seyri göz önlünde tutuilarak geçen yıla nazaran 

teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Harcamalar seyrine göre 3 000 lira fazdasiyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 
12.848 Kurs ıgeçici görev yolluğu : Kursa çağırılacak müftü, vaiz ve imam - hatiplerin yolluğunu 

edilmiştir. 

II — Yurt dışı yollukları 
1.2.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : Yurt dışımda lüzum görülecek yerlerde inceleme 

yabancı dil bilir yüksek tahsildi1 bir memurun gönderilmesine lüzum görüldüğünden .gerekli 
maksadiyle 36 000 Ura konmuştur. 
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Bölüm Madde 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ .-
(1ENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Harcamalar seyri .göz önünde tutularak bu maddeye 30 0 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Tasarrufa- âzami riayet suretiyle gecen yıl 

miştir. 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Merkez ve Müftülük 'daireleri ihtiyaçlarım karşı 

tülüğe yazı makina.sı satınalmak üzere geçen yıl ödeneği olan 300 000 lira teklif edilmiştir. 
13.140 Yay m alımları ve giderleri : Başkanlık ve müftülükler kitaplıkları için lüzumlu kitapların 

yazdı fil m ası ve diğer giderlerin karşılanması nıaksadiyie bu maddeye 250 000 liralık ödenek 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri: Geçen yıl tatbikatı göz önünde tutularak yakacak alımları v 

lira teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Merkez dairesi müstahdemlerine giyim eşyam almak 

miştir. 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Yukardaki maddeler dışında kalan çeşitli alımlar ve giderleri 

edilmiştir. 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su »giderleri : Merkez ve müftülük daireleri su giderlerini karşılamak üzere 3 500 lira tek 
13.220 -Temizlik giderleri : Merkez dairesi temizlik giderleriyle bilhassa camilerin temiz tutulma 

250 000 lira ilâvesiyle 301 500 liranın teklifi zaruri bulunmuştur. 
13.230 Aydınlatma 'giderleri : Camilerin aydınlatılması için mevzu ödenekle Yakıtlar bütçesinden 

yamadığı ve'her yıl borç devrettiği anlaşıldığından 100 000 lira fazlasiyle 335 000 lira teklif 
13.240 Bahçe giderleri : Merkez dairesi bahçesinin giderlerini karşılamak üzere 1 000 lira teklif ed 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Yukardaki maddeler dışında kalan ve formülünde belirtilecek gid 

teklif edilmiştir. 

MtZMETLE İLGİLİ ALİMLAR : 
13.380 Malzeme alımlarıve giderleri : formülüne göre gerekli alımlaaı ya>pmak, teyp bandı ve fot 

malzeme alınmak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 
13.3-90 Diğer alımlar ve giderleri : Hizmetle ilgili diğer alım ve .'giderler karşılığı olarak İra ma 

miştir. 
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Bölüm Madde 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : Harcamalar ve beliren ihtiyaç göz önünde tutularak bu maddeye ge 

lasiyle 50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : Merkez ve illerin mevcut abone bedelleriyle lüzum görülen 10 il müftülüğ 

lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 
13.430 Taşıma gedirleri : Ulaştırma maddelerinin taşıma giderlerini karşılamak üzere 1 500 liralık ö 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLER : 
13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Başkanlık taşıtının işletme ve onarımı için 5 500 

KİRA GİDERLERİ : . 
13.610 Kira bedeli : Merkez ve illerin mukaveleye bağlı binalarının kira bedelleri ile yeniden 35 mü 

mak üzere 50 000 lira fa.zlasiyle 240 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ : 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : Yangından korunmak için gerekli alımlar karşılığı 
lif edilmiştir. 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.510 Kurs giderleri : 1964 yılında açılacak kurslara iştirak edenlerin gerekli giderlerini karşılam 

liralık ödenek teklif edilmiştir. 
14.520 Burs ^giderleri : Teşkilâta kalifiye eleman temini malksadiyle mevcuıt 80 aded bursa 10 burs d 

30 500 lira fazlasiyle 274 500 lira teklif edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil giderleri : Başkanlığın özel olarak yapacağı ikram, tebrik ve mukabele masraflarını 
ödenek teklöif edilmiştir. 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİN : 

16.810 Bina onarımı : Sıva, badana ve bu gibi küçük onarım giderlerini karşılamak üzere bu madd 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
Bölüm Madde 

II — TRANSFERLER 

SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ AYLTKLART VE DİĞER BENZERİ ÖDEMELER : 
Müstehikkinıi ilmiyeye yapılan aylık yardımlar : 1326 yılı Bütçe Kanununa göre tahsis e 
yılı Bütçe Kanunu mucibince badema bu tertipten tahsis yapılmamaktadır. Mevcut 29 ki 
edilmiştir. * 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE Y 
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Memur ve Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığı (Merkez 
meğine yardım) : Merkez memur ve müstahdennlerilnıiın % 60 ı olan 60"kişilik, yevmiye 75 
lamak üzere 10 297 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.110 Geçen yıllar borçları : Geçen ve eski yıllar borçlarını karşılamak üzere 4 000 liralık ödene 

35.000 

35.320 

35.710 
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Bölüm 

12.000 
1.6.000 

Madde 

1.2.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1964 malî yüı bütçesi geçen yıla nazaran % 4,06 fazlasiyle 81 734 567 lira olarak teklif e 

CARİ HARCA MALAR 

.1963 1964 Net fazlası Net noksanı ck nisbeti 

62 161 111 63 920 025 1 758 914 
2 637 268 2 7tf8 782 131 514 
7 485 110 6 928 716 — 556 394 

400 000 452 045 52 045 
20 001 20 002 1 

721 703 490 74 089 570 1 942 474 556 394 Toplam % 1,90 

YATIRIM HARCAMALAR I 

2 000 000 201 600 % 2,16 

SiERMİAYE T E S K M VE TRANSFER HARCAMALARI 

23.000 

35.000 
36.000 

2*3.000 

35.000 
36.000 

5 701 600 

51 997 
93 000 

7 500 000 

51 997 
93 000 

144 997 144 Wt Toplam 
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CARÎ HARCAMALAR 

GEREKÇE 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Aylıklar : 

12.110 Genel idare aylıkları : 2997, 2015. 5602. 5687, 6004 sayılı Kuruluş kanunlariyle alınan yö 
şılığı olarak : 

Lira 

12 940 800 Yıllığı 
3 077 400 Üst dereceler 
5 606 370 % 35 zam 

21 624 570 Teklif edilıniştiı. 
12.111 Tapulama personeli aylıkları : Geçen yıht. nazaran 250 000 liralık artış üst derecelerden ile 

5602, 5687, 6004 sayılı Kuruluş kanımlariyle alman kadroların tapulama ile ilgililerin yıllık 
Lira 

8 025 600 Yıllığı 
1 154 400 Üst dereceler 
3 213 000 •% 35 zam 

12 393 000 Teklif edilmiştik 
12.112 Kadastro personeli aylıkları : Geçen yıla göre 185 053 lira artış üst derecelerden iteri g 

2997, 5602, 5687, 6004 «ayılı Kuruluş kanımlariyle alman kadroların kadastro il0 ilgili yıllık 
Lira 

3 025 800 Yıllığı 
523 800 Üst derecele!' 

1 242 360 \% 35 zam 

4 791 960 Teklif edilmiştir. 
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.12.11*3 Kadastro okulu ve kursu aylıkları : Geçen yıla göre 50 000 lira artış üst dersçe farklarından 
2997, 5602 sayılı Kuruluş kanunlariyle alman kadroların kadastro okulu ve kursu ile ilgili o 

Lira 

102 000 Yıllığı 
19 800 Üst dereceler 
42 630 % 35 zam 

164 430 Teklif -edilmiştir. 

12.000 ÜCRETLER : 
Hizmetliler ücreti : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : Merkez ye tapu hizmetleri. 
Lira 

1 293 000 1963 (D; cetveline dâhil 500 kadronun yıllığı. 
93 600 ilâve edilen 33 kadronun yıllığı 

1 800 Terfi süresini dolduran 3 hizmetlinin bir üst dereceye yükselmiş İmasından 

1 388 400 Yıllık tutarı 
485 960 % 35 zam 

1 874 340 Teklif edilmiştir. 
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Bölüm. Madde 

12.212 Tapulama personeli hizmetliler ücreti : Tapulama hizmetleri. 
Lira 

1 219 800 1963 (D) cetveline dâhil 315 kadronun yıllığı. 
187 800 1963 (D) cetvelinde 6 aylık olarak gösterilen 71 şoför kadro ücretlerinin bir yı 
96 000 Satmahnacak 80 taşıt için ilâve edilen 80 şoför kadrosunun 3 aylık, (Aralık -

1 503 600 Yıllığı 
526 260 <?<• 35 zam 

2.029 860 Teklif itilmiştir. 
12.213 Kadastro personeli hizmetliler ücreti : Kadastro hizmetlileri. 

Lira, 

246 000 1963 yılı (D) cetveline dâhil 96 kadronun yıllığı. 
60 000 1963 yılı (D) cetveline 6 aylık olarak gösterilen, 20 şoför kadro ücretinin yıllık 
21 000 Satmahnacak 20 taşıt için ilâve edilen 20 şoför kadrosunun 3 aylık, (Aralık - Oca 

330 000 Yıllığı. 
115 500 % 35 zam. 

445 500 Teklif edilmiştir. 
12.214 Kadastro Okulu ve kursu hizmetliler ücreti : Kadastro Okulu ve kursu hizmetlileri 

Lira 

63 000 1963 yılı (D) cetveline dâhil 19 kadronun yıllığı 
600 Bir üst dereceye terfi edecek bir daktilonun ücret farkı 

63 600 Yıllığı. 
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12.000 12.214 Kadastro okuİu ve kursu hizmetliler ücreti ; 
Lira 

22 260 % 35 zam 

85 860 Teklif edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti : 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : Merkez ve tapu dairelerinde ealışacıiarm. 
Lira 

844 200 1963 (E) cetveline dâhil 259 tasnif çinin yıllığı 
15 000 1964 yılında ayrıca alınacak bir aded 1 250 liralık kadronun yıllığı 

859 200 Yıllık tutarı 

300 720 % 35 zam 
1 159 920 Teklif edilmiştir. 

12.232 Kadastro okulu ve kursu geçici hizmetliler ücreti : Okul ve kursta çalışanların. 
Lira 

229 832 1963 yılı (E) cetveline dâhil 54 Öğretmen kadrosunun yıllığı 
32 784 Tapulama - Kadastro kursunda okutulan kursiyer sayısının 135 ten 400 e çıkan 

rosunun 6 aylık ilâvesinden. 
262 616 Yıllığı 

21 175 % 35 zam (Öğretmenlerden bir kısmı ek görev almakta olup geri kalan 11 öğretm 
283 791 Teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımeıları ücreti : Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
12.270 Teknik personel ücretleri : Bakanlar Kurulunun 15 . 4 . 1958 taralı ve 4/10105 sayılı Kararı ile kab 

müddetli hizmetlerde çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Talimatnamesine göre çalıştırılan teknik pers 
4 484 937 lira teklif edilmiştir. 
(reçen yıla nazaran 1 240 086 liralık artış sebebi Bakanlar Kurulunun 10 . 5 . 1963 tarih ve 6/1735 
ne yapılan zam ve mahrumiyet zammının yeniden düzenlenmesinden ileri gelmektedir. 
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12,280 İsçi ücretleri : Tapulama ve kadastro işlerinde çalıştırılacak işçi ve jaloneuların gündelik ve ilâve 
Lira 

1 041 250 950 işçi ve jaloncumm 175 günlük ücretleri. 
96 000 400 işçi ve jaloncuya yapılacak ilâve tediyenin tutarı. 

1 137 250 Teklif edilmiştir. 

SOSYAL YARDIMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 4598 sayılı Kanunun 7 nci m a d d e n e göre her çocuk için ayda 10 lira hesalbı i 

tutularak bu nıaddeye 1 124 200 lira teklif edilmiştir. 
100 000 liralık artış çocuk sayısının artışından ileri geLmektedir. 

12.320 Doğum yardımı : 5504 sayılı IKanuııa gtore doğum yardımı 200 liradır. Harcamalar seyri igöz 
zaran 50 000 lira fazlasiyle 163 500 lira teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 64 000 liralık ödenek t efeM edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : 3656 sayılı Kanunun nâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler 

iKamınun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca \Bakanlar Kurulunun 18 . 12 
rarı ile yürürlüğe konulan tedavi giderleri yönetmeliği ile sosyal yardım artırılmıştır. [Bu hus 
ların da artmış 'bulunması sebebiyle geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle bu maddeye 155 

3 2.350 Yakacak zammı : Halen, rakımı 1 500 metreden fazla yerlerde 'bulunan 340 memura yakacak 
tâyin edilecek memurlar göz önünde tutularak ıgecen yıla nazaran 10 000 lira -fazlasiyle *bu m 

12.370 'Emekli k-eseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 neü maddesinin (İD) fıkrası ile 34;38 ve 
Emekli Sandığına yapılacak ödemeler için maaş ve ücretler yekûnunun % 6;5 ğıı hesaplanarak, 
fazlası ile 2 821 618 lira teklif edilmiştir. 
Artış, maaşlardaki üst derece farkları ile 1964 malî yılı 'bütçesi (D) cetveline ilâve edilen 'hizm 
alınmış olmasından ileri gelmiştir. 

12.380 İşçi sigortası prim karşılıkları : 4472, 5502, 6900 sayılı kanunlar ıgereğince işçi sigortalarına ö 
sine isabet eden hastalık, analık, analık sigortası, maluliyet ve ihtiyarlık, iş kazalan ve tehlik 
olarak 833 024 lira teklif edilmiştir. 

file:///Bakanlar
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EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai 

liralık ödenek teklif edilmiştir. 
12.430 Konferans ücreti : Genel Müdürlük teşkilâtında bulunan 'memurlarla hizmetlilere gerekli m 

ferans ücreti karşılığı olarak 900 lira te'klif edilmiştir. 

TAZMİNATLAR : 
12.590 203 sayılı Kanun gereğince verilen uçuş tazminatı : 19 . 2 . 1963 gün ve 203 sayılı Kanu 

todu ile yapılan çalışmalarla ilgili olarak uçuş işlerinde çalışan personele verilece'k tazminat 
edilmiştir. 

YÖNETİM YOLLUKLARI : 
I - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları: Harcamalar seyri göz önünde tutularak 450 000 lira teklif edilmiş 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 110 000 lira teklif ed 
12/833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 300 000 lira tekl 
12,836 Kontrolörler geçici görev yolluğu : Harcamalar seyri \göz önünde tutularak 183 600 lira te 
12.841 Tedavi yolluğu : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 20 000 lira teklif edilmiştir. 
12.848 Kurs igeçici görev yolluğu ..:. Yıllık tat'bikaıt durumu göz önünde tutularak geçen yıla nazar 

teklif edilmiştir. 

II - Yurt dışı yollukları 

Yurt dışı geçici görev yollukları : 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Fotogrametrik çalışmalarla, kadastro işlerindeki teknik ve 

dış memleketlere gideceklerin yollukları karşılığı olaralk 37 500 liralık ödenek t eiklif edilmi 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Beş Yıllık Kalkınma Plânının Harita, Tapu ve Kada 

meyanmda fotogrametrik çalışmalarla, elektronik 'hesap makinalarında çalışacak kalifiye perso 
esseselere 'gönderilmesi gereken dokuz elemanın yolluklarını karşılamak: üzere bu maddeye 60 

12.884 Ya'bancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : Maddenin muhafazası 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI : 
12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek ta 

yolluğu : Kalkınma Plânı Tapu, Kadastro, Harita sektörünün amaçlarına ulaşmasını itemin 
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olarak alman arazi üzerinde çalışma süresi 1964 yılında 175 güne çıkarıldığından tazminat ve 
lira teklif 'edilmiştir. 

12.920 Kadastro işlerinde çalıştırılacaklarla 6245 sayılı-Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazm 
yolluğu : Kalkınma Plânı Tapu Kadastro, Harita sektörünün amaçlarına ulaşmasını fceminen 
olarak alman arazi üzerinde çalışma süresi 1964 yılında 175 güne çıkarıldığından tazminat ve 
lira teklif edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 124 000 lira teklif edilm 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Harcamalar seyri ıgöz önünde tutularak 1 000 00 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları r e giderleri : Harcamalar seyri g'öz önünde tutularak 300 000 
13.140 Yayın alımları ve giderleri : Harcamalar seyri göz 'önünde tutularak 20 000 lira teklif edilmi 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Harcanualar seyri ıgöz önünde tutularak 310 000 lira teklif e 
13.160 Hizmetlli giyim alımları ve giderleri : 1963 yılmda hizmetlilerin btir kısım giyeceği sağlanmış 

bu maddeye 29 !898 lira konulmuştur. 
13.190 Diğer alımlar ve 'giderleri : Diğer maddelerden karşılamayan yönetimle ilgili ihtiyaçları ka 

edilmiştir. 
13.210 Su giderleri : Harcamalar seyri ıgöz önünde tutularak 35 000 lira teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik 'giderleri : Harcamalar seyri ıgöz önünde tutularak 110 000 lira teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Harcamalar seyri 'göz önünde tutularak 95 000 lira teklif .edilmistir. 
13.240 BaJhee giderleri : Harcamalar seyri göz önünde tutularak '5 000 lira teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Diğer maddelerden karşılan amıyan yönetim ihtiyaçlarım karşılam 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - 'Telgraf giderleri : Harcamalar seyri göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 65 000 

edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : Harcamalar seyri göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 3Q 000 lira fazl 

13.000 
13.430 Taşıma giderleri : Merkezde basılı evrakın Devlet Malzeme Ofisinden almması ve taşra teşki 

kın nakliye ambarlarına teslimi işi ile bu ambarlar vasıtası ile teşkilâtımızın basılı kâğıt ihtiy 
teklif edilmiştir. 
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TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ : 
13.510 Genel Müdür taşıt işletme ve onarma, giderleri : Bakanlar Kurulu kararı ile tahsisli bulunan 

derleri karşılığı olarak bu maddeye 2 500 lira teklif edilmiştir. 
13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri : idarenin daimî ve devamlı hizmetlerine tahsisl 

için 2 500 lira teklif edilmiştir. 
KİRA GİDERLERİ . 

13.610 Kira bedeli : Tapu dairelerinin işgalinde bulunan binaların yıllık kira karşılığı olarak 401 8 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GÎDERLERÎ : 

14.510 Kurs giderleri : Kalkınma plânı gereğince tapu. kadastro harita sektörünün gayelerine ulaşm 
gereken 200 memurun eğitimini sağlamak üzere açılmış »olan Tapulama - Kadastro Kursu ile m 
mak amacı ile açılmış olan memur tekâmül kursunda eğitim gören kursiyerlerin gündelikleriyle 
kacak ve sair giderlerini karşılamak üzere 1 140 000 lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : Teknik Okulda harita kadastro mühendisi, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakül 
yetiştirilmek üzere burslu okutulan 108 öğrencinin burs, tedavi ve sair giderlerini karşılamak 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Kalkınma plânı tapu, kadastro, harita sektörünün gayelerine ul 
le yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak üzere 90 000 lira teklif edilmiş 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ : 
Tapulama giderleri : 

14.000 14.911 Büro giderleri : Tapulama hizmetinin 1964 malî yılı büro giderlerinin karşılanması maksadi 
Lira 

115 000 Kırtasiye alımları ve giderleri, 
135 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri, 
125 000 Yakacak alından ve giderleri, 

50 000 Su temizlik giderleri, 
35 000 Aydınlatma giderleri. 

450 000 Teklif edilmiştir. 

14.912 Ulaştırma giderleri : Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye 200 000 lira teklif ed 
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14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Taşıt giderleri için geçen yıla nazaran 87 000 lira fazlas 
Artış sebebi yeni alınacak 80 vasıtanın üç aylık işletme ve onarım giderlerinin nazara alınmış bu 

14.914 Kira bedeli : Tapulama teşkilâtının kira ile tuttuğu binaların yıllık karşılığı olarak 541 168 li 
14.915 Giyim - Kuşam alım ve giderleri : 5602 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince tapulama hizm 

metlilerin yaşamalarını ve çalışma]arını kolaylaştırmak amacı ile verilecek malzemelerin giderle 
teklif edilmiştir. 

14.916 Malzeme alım ve giderleri : Tapulama hizmetleri ile ilgili fennî malzemelerle kadastral çalışm 
ği malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 460 000 lira teklif edilmiştir. 

14.919 Diğer alını ve giderleri : 5602 sayılı Tapulama Kanununun uygulanmasında çalıştırılan muhta 
lama hizmeti ile ilgili olup diğer maddelerden karsılanamıyan her türlü alım ve giderleri karşı 
edilmiştir-. 
Kadastro işleri giderleri : 

14.921 Büro giderleri : Kadastro hizmetinin 1964 malî yılı büro giderlerini karşılamak maksadiyle bu 
Lira 

15 000 Kırtasiye alımları ve giderleri. 
60 000 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri. 
45 000 Yakacak alımları ve giderleri. 
20 000 Su, temizlik giderleri. 
10 000 Aydınlatma giderleri. 

150 000 Lira teklif edilmiştir. 

14.922 Ulaştırma giderleri : Harcama seyri göz önünde tutularak bu maddeye 20 000 lira teklif 
14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Taşıt giderleri için 72 500 lira teklif edilmiştir. Bu faz 

metine tahsis edilecek 10 araba, ile 1964 yılında satmalmaeak 20 »arabanın işletme ve onarm 
masından ileri gelmektedir. 

14.924 Kira bedeli : Kadastro teşkilâtımın kira. ile tuttuğu binaların yıllık karşılığı olarak 67 94 
14.925 tî-iyim - kuşam alım ve giderleri : 2613 sayılı Kanunun 5055 sayılı Kanunla değiştiri 

kadastro hizmetlerinde çalışan memurlarla hizmetlilerin görevleri sırasında kullanılmak ü 
olarak) karşılığı, olarak 65 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.926 '(Malzeme alım ve giderleri : Kadastro hizmetleri ile ilgili fennî (malzemeler kadastral ça 
tirdiği malzeme alım ve giderlerini karşılamak üzere bu maddeye 70 000 lira teklif edilmiş 

14.929 Diğer alını ve giderler : 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun uygulanmasında 
lirkişi yevmiyeleri ile kadastro hizmetleri ile ilgili olup karşılanamıyan her türlü alını 
250 000 lira teklif edilmiştir. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
OKULLAR GİDERLERİ : 

Kadastro okulu giderleri : 
15.251 Büro giderleri : ' Cari harcamalar seyri göz önünde tutularak geçen yıla nazaran 14 000 l 

miştir. 
15.252 Ulaştırma giderleri : Kadastro okulunun P T T ve telefon giderlerini karşılamak üzere 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : Kadastro okulunda yatılı olarak okuyan 155 öğrenc 

derlerini karşılamak üzere 79 795 lira teklif edilmiştir. 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : Harcamalar seyri göz önünde tutularak 22 750 lira teklif ed 
15.257 Yiyecek alını ve giderleri : Okulda mevcut 155 öğrenci ve 30 hizmetlinin yiyecek masrafla 

ye 277 500 lira teklif edilmiştir. 
15.259 Diğer alını ve giderleri : Harcamalar seyri göz önünde bulundurularak 30 000 lira teklif e 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 

16.710 Temsil -giderleri: Maddenin aynen muhafazası içirt 1 lira teklif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ : 
16.810 Bina onarımı: Mülkiyeti Hazineye aidolup teşkilâtımız intifamda bulunan binaların onarımı 

miştir. 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı: Maddenin aynen muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ : 

23.611 Makina, teçhizat alımlan ve büyük onarımları: Kalkınma plânı, tapu, kadastro, harita sekt 
nen satınalmacak : 
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Lira 

1 000 000 Fennî'malzeme (çeşitli) 
1 200 000 Üç aded stereo kıymetlendirme âleti 
1 500 000 Elektronik hesap ma.kinası 

300 000 Stereo komparatör 
500 000 Taşıt tamirhanesi 

4 500 000 Teklif edilmiştir. 

23:612 Taşıt alımları : Kalkınma plânı, tapu kadastro, harita sektörünün amaçlarına ulaşmasını tem 
kullanılmak üzere satmalmacak taşıtlar için: 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği (Memur ve m 

dım olmak üzere) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine öğle yem 
lira teklif edilmiştir. 

36,000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yıllardan kalan borçların ödenmesini teminen 93 000 lira teklif 
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1.1.000 11.440 Bakan ödeneği : 26 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince ayda 1 000 lira hesabiyle 1 
12-000 12.110 Genel idare 'aylıkları : Halen yriirlüktc bulunan teşkilât kadrolarının tutarı 86 878 800 lir 

tulan kadrolar tutarı 483 000 liranın tenzilinde fiilî kadrolar tutarı 86 395 800 liradan i b 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak terfiler için 9 960 000 lira, % 35 zamlar için de 33 
göre açık maaşları da bu tertipten ödeneceğine göre geçen yıl bütçesinde ayrı maddelerde bu 
mevkuf bulunan 77 hâkim adayı kadrosundan da ihtiyaç sebebiyle 25 hâkim adayı kadrosun 
182 250 liranın ilâvesi suretiyle genel idare aylıkları 130 312 580 lira olarak teklif edilmişti 

12.111. Ceza ve tevkif evleri aylıkları : Ceza ve tevkif evleri memurlarının halen yürürlükte bulu 
rolarının tutarı 2 829 600 liradır. Bu miktara 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek üst dere 
zamlar karşılığı olarak da 1 109 500 lira eklenmek suretiyle 4 279 500 lira teklif edilmiştir. 

12.112 Adlî Tıp Kurulu aylıkları : Adlî Tıp Kurulu ve adlî tabiplerin halen yürürlükte bulunan kad 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek üst derece farkları için 165 000 lira. c/c 35 zaml 
eklennrek suretiyle 1 544 670 lira teklif edilmiştir. 

12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : 232 sayılı Kanunla Gaziosmanpaşa ilçesi adalet dairesi içi 
lira ücretli bir hademe ücreti karşılığı ile birlikte 1963 te yürürlükte bulunan kadrolar 
tara Yüksek Hâkimler Kurulu Baışaknlığı için 1964 yılında satmalınacak taşıt için 700 lira ücr 
olarak 8 400 lira, merkez teşkilâtında çalışan ve terfi sürelerini doldurmuş oldukları hald 
miyen daktilolarla diğer personelin birer derece terfilerihi sağlamak üzere (D) cetvelinde 
454 200 lira, ilâvesi suretiyle ücret tutarı 4 347 600 liraya çıkarılmış ve bunun % 35 tu tan b 
edilerek 1964 yılı için 5 869 000 lira teklif edilmiştir. 

12.214 Ceza ve Tevkif Evleri hizmetliler ücreti : 1963 yılında 10 115 260 lira olan bu maddeye 2 
ilçesi kabul edilen 400 lira ücretli bir aded gardiyan kadrosunun tutarı 6 480 lira ile. S 
den yapılan bölge ceza evlerinde kurulacak atelye ve sıhhi tesislerin işletilmesi için (D) ce 
kinist, kaloriferci, elefetirikçi, teknisyen, aşçı, hastabakıcı ve hademe kadrolarının, karşılığı 
retiyle bu madde için 10 300 000 lira teklif edilmiştir. 

12-213 Adlî Tıp Kural hizmetlileri ücreti : 1963 ödeneği 254 340 lira olan bu maddeye terfi 
terfi ettirilemiyen ve ücretleri kifayetsiz bulunan otopsi teknisyen yardımcısı ile dağıtıcı 
pılan birer derece zam dolayısiyle 10 530 lira ilâvesiyle 264 800 lira konmuştur. 
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12.232 Geçici hizmetler ücreti : öaza evleri müdürleriyle memurlarının yetiştirilmesi ve. mevcutları 
ve tatbikî bilgi ve (tecrübelerle teçhiz edilmeleri için Ankara'da da Çocuk Islah Evinde 19 
yılında da devam ettirilmesi gerekli ve faydalı görülmüş olduğundan (E) cetvelinden alınac 
eksiği ile 38 700 lira konmuştur. 

12.290 298 sayılı Kanun gereğince verilen diğer ücretler : 304 sayılı Kanunun 4 ncü "maddesi 
yenilenecek C. Senatosu üyeleri seçimi ile 306% sayılı Kanunun 5 nci maddesi uyarınca çeki 
riyle boşalan milletvekillikleri ve Senato üyeleriyle seçimleri ve yine 286, 287, 306, 307 sayıl 
hallî ara seçimleri ile plebisitler için sandık ve seçim kurallarında ve kütük yazımın 
olarak tahminen 6 100 000 lira konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 1963 bütçesinde merkez ve iller çocuk zammı olarak mevcudolan 2 8 
dan 160 000 lira fazlasiyle birleştirilen bu maddeye 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 1963 bütçesinde merkez ve iller memurları doğum yardımı olarak 
karşıladığından 1964 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 1963 bütçesinde merkez ve iller memurları ölüm yardımı olarak mevcut 
ladığından 1964 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi giderleri: 1963 bütçesinde tedavi gideri ve yolluğu 860 000 lira idi. 1964 bütçe te 
luğu ayrı ayrı iki madde haline getirilmiş ve tedavi gideri sosyal yardımlar kesimine 
açılan maddeye mevcut ödenekten 300 000 lirası ayrılmıştır. Bu miktar ödenek adalet p 
eden ihtiyacı karşılamamakta ve karşılıksız borç tahakkuk etmektedir. 4598 sayılı Kanunu 
lini gösteren eski yönetmeliğe g'5re yalnız resmî sağlık müesseselerinden verilen reçete be 
yapılan değişiklikle daire ve hükümet tabiplerinin reçete bedellerinin ve resmî hastane 
lecek reçetelere dayanarak gözlük camı giderlerinin de tedavi ödeneğinden ödenmesi kab 
si genişletilmiş olduğundan bu maddeye 275 000 lira fazlasiyle 575 000 lira teklifi zaruri 

12.350 Yakacak zammı : 1963 büteesiiyle alman 100 000 lira ihtiyacı (karşıladığından 1964 yıla için 
12.370 Emekli keseneği .: Aylık ve ücret tertiplerindeki artışa göre 1963 ödeneğine 14 o50 lira ilâve 
12.410 Adlî Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenlemesinde çalışanların fazla çalış 

teklif edilmiştir. * 

12.421 6119 sayılı kanunun 6 ve 9 uncu maddeleri gereğince mütehassıslara verilecek huzur ücreti 
rosu acık bulunduğundan bu kadroya bir münasibinin tâyini kabil olamamıştır. Bu suretl 
makta olduğundan gecen yılın ayıılı olmak üzere 15 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.430 Konferans ücreti : Mahkûmların manevi kalkınmalarına medar olacak mahiyetle İlim ve Din ad 
ücretleri karşılığı olarak 1963 bütçesinde yönetim giderleri arasında 'bulunan bu ödenek yeni B 
bu maddeye 20 000 lira olarak konmuştur. 

12.520 Kasa tazminatı : 7458 sayılı kanun gereğince Mahkeme Veznedar yardımcılarına verilmesi gere 
ve geçen yılın aynı olmak üzere 21 000 lira konmuştur. 

12.591 6119 sayüı kanun gereğince Adlî Tababetle ilgili olarak ödenecek tazminat : Adlî Tıp Kurulu 
hangi bir değişiklik olmadığından mevcut kadroya, uygun olarak" geçen yılın ayın olmak üzere 

12.592 60 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat : 1963 yılında 60 sayılı Kanun gereğince tazmina 
lara hesaplanan ödenek miktarı 13 600 000 lira idi. Sonradan yürürlüğe giren kanunlarla ceza 
254 ve 309 sayılı kanunlarla da 42 hâkim ve kâtip kadrosu kabul edilmiş okluğundan bu kadrol 
siyle 1964 yılı için Ibu maddeye 13 710 700 lira konmuştur. 

12.610 Yalbancı dil ikramiyesi : 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince memuriyete girdikten s 
husustaki tüzük gereğince 1 500 lira para mükâfatı verilmektedir. 1964 yılında Yabancı di] imti 
di malûm değilse de mevcut hükme göre bir ödeme zarureti hasıl olduğu takdirdi- karşılık ibulunm 
gibi 3 000 lira teklif edilmiştir. 

12.720 Hâkim ödeneği : 1963 yılı bütçesinde mevcut kadroya göre hesaplanan 27 000 000 liraya 309 
manpaşa İlçesi için kaibul edilmiş olan hâkim kadrolarına ait ödenekler içinde 26 400 lira eklenerek 

12.810 Sürekli görev yolluğu : İhtiyacı karşıladığından geçen yılın aynı konmuştur. 
12.832 Geçici görev yolluğu : 45 saylı ıkanunun 6 ve geçici 2 nci maddeleri gereğince 1964 yılında Yü 

de tahakkuk edecek yollııklarıda karşılamak üzere 125 000 lira f azlaisiyle 425 000 lira teklif ed 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : İhtiyaca kifayet ettiğinden geçen yılın aynı olmak üzere 45 
12.841 Tedavi yolluğu : 12 340 meı maddede izah olunduğu vehçile bu maddeye ayrılan 60 000 liray 

90 000 lira teklif edilmiştir. Tedavi giderinden alman ödenekler yetişmemektedir. Tahakkuk eden 
liranın üstündedir. Bu sebeble ilâve yapılmasjı zaruri görülmüştür. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : 1964 yılında yetiştirme ve tekâmül kursuna 60 adet cezaevi pe 
yolluğu için 55 000 lira konmuştur. 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynjı teklif edilmiştir. 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 1963 bütçesinin 452 nci bölümündeki ödenekten 25 000 

göre staj yolluğuna ayrılmıştır. 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferar.s yolluğu : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 1963 yılı bütçesindeki Merkez ve İller kırtasiyesi tertipl erindek 
nm ihtiyacı karşılamasına binaen 1964 yılı içinde aynen teklif edilmiştir. 
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13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 1963 yılı Bütçesindeki ödenek ihtiyacı karş 
lif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 1963 yalı bütçesinin Merkez ve İller döşeme ve 
toplama 2 180 000 liranın ihtiyaca kifayet edeceği anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 1963 yılı bütçesinin merkez ve iller yakacak maddeler 

liranın ihtiyaca kifayet edeceli tahmin edilmekte olduğundan aynen teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 1963 yılı bütçesinin 306 ncı giyecekler bölümündeki 

aidolduğundan yeni bütçe tertip plânına göre bu maddeye konmuştur. 
13.190 Diğer alımlar ve giderler : 13130 - 13160 sayılı maddelerin şümulü dışında kalan diğer a 

79 200 lira konmuştur. 
13.210 Su giderleri : 1963 bütçesinin merkez ve iller öteberi tertipleri toplamından ayrılan ve y 

bu maddeye tahmini olarak 205 000 lira konmuştur. 
13.220 Temizlik giderleri : 1963 bütçesinin merkez ve iller öteberi tertipleri toplamından ayrıl 

re açılan bu maddeye tahminî olarak 170 000 lira konmuştur. 
13.230 Aydınlatma giderleri : 1963 yılı bütçesinin merkez ve iller aydınlatma tertip erine konul 

45 sayılı Kanunla yeniden kurulan Yüksek Hâkimler Kurulu ve C. Başsavcı ığı için ayr 
masrafının karşılanması için 20 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu se )eple 365 0 

13.240 Bahçe giderleri : Yeni bütçe tertip plânı ile açılan bu tertibe 1963 yılı bütçesinin merk 
lamından -ayrılarak tahmini olarak 10 000 lira konmuştur. 

13.290 ' Diğer yönetim giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre yeniden açılan tu tertibe 19 
den ayrılarak yönetim maddeleri dışında kalan giderler için 55 000 lira teklif edilmiştir 

13.320 Giyim — kuşam alımları ve giderleri : 13160 sayılı maddenin izahında beli bildiği veçh 
tertibinden mahkeme mübaşirlerinin giyecekleri için 261 000 lira ayrılmıştır. Hesap şekli 
yılı ihtiyacı için 22 230 lira fazlasiyle 283 230 lira teklif edilmiştir. Li 
Kadroda mevcut 1 604 mübaşirin beherine 2,65 metre hesabiyle 4 330,80 met-
re kumaşın beher metresi 43,50 liradan tutarı 183 
1 604 mübaşirin beherine (60) lira hesabiyle dikiş ücreti tutarı 96 
Yargıtay kadrosunda mevcut 24 mübaşirin beherine 150 şer liradan birer aded 
palto bedeli 3 

Toplam 283 
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13.410 Posta - telgraf giderleri: 1963 yılı bütçesinin merkez ve iller posta, telgraf ve telefon giderler 
7 700 000 lira idi. 1964 teklifinde harcama yerlerine ıgöre bu miktarın 60 000 lirası Adlî Tıp Ku 
10 000 lirası da Ulaştırma giderlerinin 13.430 ncu taşıma giderleri maddelerinde gösterilerek 19 
1964 yılı teklifi ile mukayeseye esas olmak üzere 7 630 000 lira gösterilmiştir. Posta, Telgraf v 
tarihinden itibaren PTT ücretlerine % 67 nisbetmde zam yapıldığı cihetle bu maddeye bütçe 
lira ilâvesiyle 10 820 500 lira konmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 45 sayılı Kanunla yeniden kurulan Yüksek Hâkimler Kurulu, C. Başsavcılığı 
İdaresince tahsis edilen telefonların tesis, abonman ve konuşma masrafları ile telefon ücretleri 
üzere 60 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve bu sebeple 330 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri: Ayrı binada çalışan C. Başsavcılığı bölümlerine ait evrakın Yargıtay binası 
diğer masrafları 'karşılamak üzere posta ve telgraf ücreti tertibinden 10 000 lira tefrik edilerek 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve onarma giderleri: Otomobilin eskimiş olması sebebiyle benzin ve y 
bütçesindeki ödenek kifayet etmediğinden vilâyetle!' tertibinden aktarma yapılmak zarureti hâsı 
ra ilâvesiyle 10 000 lira konmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri: Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanı için 1964 yılın 
merkezde mevcut taşıt adedi 5 olacaktır. Her taşıt için 3 500 lira işletme ve 1 750 lira *da onar 
lira, evrak dağıtımında kullanılan bir aded motosiklet için de 1 250 lira işletme ve onarma par 
ye 27 500 lira konmuştur. 

13.610 Kira bedeli: 45 sayılı Kanunla yeniden kurulan Yüksek Hâkimler Kurulıı ile C. Başsavcılığı içi 
kiraları 120 sayılı Kanunla verilen ödenekle karşılanmış olduğundan 1964 yılı kira bedelinin öde 
rilen 1 250 000 liraya 500 000 liranın ilâvesiyle 1 750 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 14.210 Kovuşturma giderleri: Yeni bütçe tertip plânına göre 1963 yılı bütçesinin 417 nci bölümünün 
deki ödenekler birleştirilmek suretiyle toplamı bulunan 5 074 800 liraya taşıt giderleriyle bilirk 
tibin sarf yerlerinin çeşitli bulunması dolayısiyle kifayet etmediğinden bütçenin verdiği imkân 
liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

14.510 Kurs giderleri: Yetiştirme ve tekâmül kursuna çağırılacak personelin zaruri giderlerini karşıla 
14.520 Burs giderleri : Bakanlık hesabına üniversitede okutulmakta olan bur;\ıı öğrenci adedi 25 e inmi 

80 000 liranın kifayet edeceği anlaşılmıştır. 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 12.882 nci maddede izah edildiği üzere staj ve öğrenim gideri ola 

muştur. 
14.941 Büro giderleri : 1964 yılında yenilenecek C. Senatosu üyelerinin üçte biri ile milletvekilleri v 

nan mahallî seçimlerin büro giderleri için tahminî olarak 2 000 000 lira konmuştur. 
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14.942 Ulaştırma giderleri : Seçimler dolayısiyle yapılacak PTT ücretleriyle sair ulaştırma giderl 
teklif edilmiştir. 

14.943 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Seçim işlerinde kullanılan resmî daire ve müesseselerin t 
me giderleri seçim ödeneğinden karşılanmakta olduğundan tahminî olarak 10C 000 lira konm 

14.944 Kira bedeli : Kesmî dairelerin müsait olmadığı yerlerde seçim kurullarının ve kütük bürolar 
sağlanması için ödenecek kiıv, bedelini karşılamak üzere tahminî olarak tesb*t edilmiştir. 

14.946 Malzeme alım ve giderleri : Seçimlerde kullanılacak her nevi malzeme alım ve gideri için ta 
tur. 

15.000 15.111 Büro giderleri : Bir hastaneden farklı olınıyan Adlî Tıp Müessesesinin elekt'ik, havagazı, k 
ve temizlik giderleriyle hasta, giyim çamaşırları ve sahipsiz ölülerin tekfin masrafları, lâbo 
lan tecrübe hayvanlarının yiyecekleriyle sair müteferrik giderleri karş lığıdır. Binada mevcu 
eski ve küçük tip olup istifade edilir durumda olmadığından bu sene değiştirilmiş, yerine da 
ğundan bu sebeple kömür sarfiyatının bir miktar yükseleceği gibi memurların çalışmakta oldu 
ğu eski ve hurda olup Devlet dairesine yakışmıyacak bir durumda bulundukları cihetle imkâ 
da yeniden satmalmınası cihetine gidilmek üzere bu tertibe 5 000 lira fazlasiyle 75 000 lira k 

15.112 Ulaştırma giderleri : PTT giderleri için Adlî Tıp Kuruluna Bakanlığın PTT ücretleri tertibi 
te idi. Bütçe tertip plânına göre yeniden bu kurum için açılan bu tertibe posta, telgraf ve t 
lar sebebiyle 15 000 lira lâvesiyle 75 000 lira konmuştur. 

15.113 Taşıt işletme ve onarmagiderleri : 1963 yılı giderinde görülen 2 000 lira merkez taşıtlar 
ayrılmıştır. Adlî Tıp Kurulu taşıtlarının eskimiş olması sebebiyle benzin ve yağ fiyatı artmı 
etmediğinden aktarma yapılması zarureti hâsıl olmuş ve bu sebeple 2 000 liranın ilâvesiyle 4 

15.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri : (Adlî Tıp Kurulu) : 13.160 sayılı maddenin izahında b 
den giyecekler tertibinden 4 500 lira ayrılmıştır. Bütçe tertip plânıra göre yeniden açılan 
rildiği üzere Kurul hizmetlerinin giyecekleri için 2 125 lira fazlasiyle 6 625 lira teklif edilm 

Lira 
(D) cetveline dâhil 38 hizmetliye 2,70 metre hesabiyle 102,60 metre kumaşın be-
her metresi 43,50 liradan tutarı 4 343 
38 hizmetlinin beher takımı 60 lira hesabiyle dikiş ücreti tutarı 2 280 

Toplamı 6 623 
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15.116 Malzeme alım ve giderleri : Otopsi sandıkları ve kimyevi ecza satmalmması, üretimi ve yapım 
tmalmmaşı ve bunlara ilişkin her türlü giderler karşılığıdır. Kimyevi ecza fiyatları geçen seney 
da artmıştır. Nesep tâyini için biyoloji lâboratuvarmda yapılmakta olan kan gruplarına ait tes 
landığı gibi bunlar içinde 10 000 lira bir masraf yapılmaktadır. Geçen senelerde bir otopsi ta 
olduğu halde bugün için almamak aynı takıma 720 - 725 lira fiyat istenmektedir. Piyasadaki art 
gari 5 000 lira ilâvesiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

Yiyecek alım ve giderleri : Müşahade altına alman hastalarla hizmetlilerin iaşelerine sarf edilm 
üzere 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Büro giderleri : (Ceza ve Tevkif Evleri) : Yeni bütçe tertip plânına göre yeniden açılan bu 
yönetim giderleri maddesinden ayrılmak suretiyle ve aydınlatma, ısıtma su, demirbaş, döşeme, ma 
mecmua giderlerini karşılamak üzere 2 000 000 lira konmuştur. 

Ulaştırma ve yollama giderleri : Hükümlü ve tutukluların bir mahalden diğer bir mahalle se 
muhafızların yollukları ile telefon ve haberleşme giderleri karşılığı olarak 968 000 lira teklif 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 1964 yılında mahkûm ve tutukluların mahkemelere ve ha 
kullanılmak üzere yeniden 4 kamyon alınacağından bunların işletme ve onarma giderlerini ve a 
ları karşılamak üzere 10 000 lira ilâvesiyle 295 000 lira teklif edilmiştir. 

15.124 Kira bedeli : 1963 bütçesinde 419 ncu bölümün 30 ncu yönetim giderleri maddesinde dâhil bul 
plânına göre yeniden açılmıştır. Ceza evleri ile ceza evleri jandarma karako1 binaları, ambar v 
kirası karşılığı olarak ve 1963 t e aktolunan kira konturatlarma göre 500 000 lira konmuştur. 

15.125 Giyim, kuşam alım ve giderleri : 1963 bütçesinin 419 ncu bölümünün 30 ne a yönetim giderleri m 
derleri Bütçe Tertip Plânına göre yeniden açılan bu tertibe konmuştur. 1721 sayılı Hapishane ve 
kındaki Kanunun muaddel 2 nei maddesi ve Ceza Tevkifleri Nizamnamesinin 103 ncü maddesi hü 
ra verilecek elbise, çamaşır ve ayakkabının Devlet tarafından temin edilmesini âmir bulunmaktadır 
rın elbise, çamaşır, ayakkabıları üe ceza evd personelinden gardiyan, makinist, usta, kaloriferci, ele 
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cı ve hademelere verilmekte olan elbise ve ayakkabı bedelleri karşılığı olarak ve 1963 yılında y 
da gösterilen sarfiyatın aynı olmak üzere bu maddeye 1 700 000 lira konmuştur. 

Aded 

Gardiyan ve diğer hizmetlilere elbise 
Gardiyan ve diğer hizme+dlere iskarpin 
Hükümlü yazlık elbisesi 
Hükümlü çamaşırı 
Hükümlü postalı 
Hükümlü iskarpini 
Çocuk hükümlü kışlık elbisesi 
Çocuk hükümlü yazlık elbisesi 
Çocuk Mkümlü ayakkabısı (Çift verilecek) 
Çocuk hükümlü çamaşır, gömlek, iş tulumu, motkomeri, dış gömlek (İkişer aded ve
rilecek.) 

Yekun 

15.126 Malzeme alım ye giderleri : 1963 bütçesinde 419 ncu bolümün 30 ncu maddesine dâhil buluna 
nına göre açılmıştır. Bu tertibe konulan ödenek ceza tevkif evlerine yaptırılacak yatak ve levazım 
ri karşılığı bulunmaktadır. 500 er yataklı Amasya, Giresun, Samsun ceza bölge evleriyle asgari 1 
inşa edilmiş ceza evleri 1964 yılında hizmete açılmış olacaktır. Gerek hizmete yeniden girecek 
ve Merkez Ceza Evine alınacak olan ceman 4 000 aded yatak, battaniye ve yatak malzemesi içi 
900 000 liranın bu tertibe konulmasında zaruret bulunmaktadır; ceza evi emniyet /e asayişini i 
kümlü ve tutukluların hariçten ceza evlerine ithal ettikleri yabancı maddelerdir. Hükümlü ve t 
lerine getirmeleri memnu madde erin müesseselere kolaylıkla sokulmasını sağlamak adır. Ayrıca 
bulunduklarından yerlerde yatmf kta ve dolayısiyle de sağlıkları bozulduğu gfıbî kendilerinde köt 
Bu itibarla mevcut bölge ceza evleriyle merkez ceza evlerine ve yeni yapılmakta olan her ceza e 
alınması kararlaştırılmış bulunmaktadır.. 

15.127 Yiyecek alım ve giderleri: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tesbit edilmiş bulunan 
nın günlük asgari 2; 400 kaloriye, 15 - 18 yaş arasındaki çocukların da 3 200 - 3 800 kalo 
yiçlere' göre 1 793 kaloriye tekabül eden 750 gramlık bir ekmeğin vasati olarak 75 kuruşta 

2 737 
2 737 
20 000 
20 000 
2 000 
5 200 
800 
800 
800 

1 600 
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eden muhtelif gıda maddelerinin ise vasati olarak 51 kuruştan ve aynı şekilde yapılan hesaplar 
loriyi sağlıyabilecek gıdanın 240 kuruştan temin olunabileceği tesbit edilmiştir. 

Bu hale göre bir yıllık masraf tutarı 

Bölge, merkez, kaza ve nahiye ceza evlerindeki hükümlü ve tutuklular 38 000 X 125 X 
Çocuk ceza ve ıslah evleriyle hasta ve hücre hükümlüleri 3 326 X 240 X 
Gardiyan ve sair ücretli personel 2 737 X 125 X 

Yekûn 

Bu hseaiba göre 1964 malî yılı için bu tertibe 21 500 000 liralık ödenek konulması gerekmektedir 
15.129 Diğer alım ve giderleri: Bu tertibe konulan ödenek ceza ve tevkif evlerinin ranza imalâtı, iberb 

infazının gerektirdiği ıgiderlerle ceza ve çocuk ıslah evlerinde alınacak sağlık tedbirlerinin gerek 
de hariçten celbedilen doktor, dişçi ücretleri ile ilâç, bedelleri ceza evleri revirleriyle hastanele 
şılığı olarak 515 000 lira konmuştur. 

16.000 16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri: Geçen yılın aynıdır. 
16.710 Temsil (giderleri: 1963 yılı bütçesi temsil gideri bölümündeki 16 000 liradan bütçe tertip plânın 

ayrılmış ve aynen teklif edilmiştir. 
16.730 Tören giderleri: 1963 yılı bütçesi temsil giderleri bölümündeki 16 000 liradan bütçe tertip plâ 

ye ayrılmış ve aynen teklif edilmiştir. 
16.811 Adalet «binaları bakım ve küçük onarım ıgMerleri: Adalet hizmetlerine tahsisli Hazine binaların 

bütçelere konulan 400 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılamamakta ve binalar harabiyete sürükl 
onarımların yapılması zaruretine binaen 100 000 lira ilâvesiyle 500 000 lira konmuştur. 

16.812 Ceza ve tevkif «evleri bina onarımı : 1963 yılında onarılması gerektiği halde mevcut ödeneğin 
sabiyle bu yıl içinde onarrılması mümkün olmıyan ceza ve tevkif evleriyle çocuk ıslah evlerinin 
şılamak üzere 100 000 lira fazl asiyle 1 650 000 lira teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat «onarımı : Adlî Tıp Kurulundaki makina ve teçhizatın küçük onarımların 
aynı olmak üzere 3 000 lira teklif edilmiştir. 
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.11.000 

32.000 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesine ödemeler : Gerek iş yurtlarının ve gerekse iş esası 

zaevlerinin daha verimli çalışmalarını ve daha çok sayıda bu yurtlarda mahkûm çalıştırılm 
sermayelerinin takviyesi ve yeni yurtların açılması için geçen yıl olduğu gibi 500 000 lira te 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Ceza ve tevkif evleri: Bütçe tertip plânına göre ceza. ve tevkifevleri binaları yapımı için satın 

arsaların bedeli karşılığıdır. 1964 yılı inşaat programı hazırlanarak Devlet plânlama müsteşar 
verilmiştir. Bu .programa göre inşası kararlaştırılmış bulunan cezaevleri için satınalınacak 
ödenek miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Afyon 
Erzurum 
Gaziantep 
ödemiş 
Midyat 
Kozan 
Vezirköprü 

Cezaevinin adı 

Cezaevi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

yeri 
» 
»« 
» 

- » 
» 
» + 

163 000 
200 000 
31 
12 

6 
46 

000 
660 
505 
835 

40 000 

Yekûn 500 000 
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34.000 34.710 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : Döviz kurları 22 . 8 . 1960 tarihli Resmî 
kası satış kurları esas alınarak aşağıda yazılı kurum ve derneklere katılma payı olarak 39 5 

Merkezi Roma'da bulunan Hususi Hukukun birleştirilmesi Milletler Enstitüsüne katılma p 
Frangı (2 000 X 206 846) 

Lâhey cteki Milletlerarası hususi hukuk konferansının yıllık masraflarına ka ılma payı (1 
Florini (10 755 X 238 026) 

Merkezi Cenevre'de bulunan edebiyat ve sanat eserlerinin korunması için Mi letlerarası B 
katılma payı (2 843,60 İsviçre Frangı X 206 846) 
Merkezi Paris'te bulunan Milletlerarası Kriminoloji Cemiyetine katılma payı (210 000 F r 
183 206) ' • 

Yekû 

fi. 

Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara Adliyesi Hâkimi ve Memurları Yardımlaşma Cemi 
öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 
G-eçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Geçen yıllar borçları : Tahakkuk eden borçları karşılamadığından bütçe imkânlarına gör 
lira konmuştur. 
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

»GEREKÇE 

İçişleri Bakanlığının 19l64 yılında ifa eıdileeek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen ödenek, (A/ l ) ce 
cetvelinde 1 000 000 lira ve (A/3) cetvelinde 477 760 lira olmak üzere ceman 117 508 990 liradır. 

1963 yılı »bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde 7 765 010 lira 'artış ve 566 850 lira eksiklik tmevcudolup haMiki a 
(A/2) cetvelinde 1 000 000 liralık fazlalı'k ve 2 545 000 liralık noksanlık vardır. 
(A/3) cetvelinde ise 1963. yılına nazaran Ibir fazlalık ve eksiklik yoktur. 
(A / l ) ve (A/2) cetvellerıinddki artış ve »eksiklikler tertip sıralarında izah olunmuştur. 

Bölüm Maddt 

11.000 11.440 Bakan ödeneği r Bu maddeye 'konulmuş olan 12 000 lira, 23 sayılı Kamın gereğince bakana a 
Ibulunan ödeneğin yıllık tutarıdır. 

12.000 12.110 Aylıklar : Geçen yıla nazaran bu maddeye 1 136 590 lira fazlasiyle konulmuş olan 73 465 '54 
kabul edilen fiilî kadroların tutarları ile üst derece maaş farkları 'karşılığıdır. 

12.211 Hizmetliler ücreti : Geçen yıla nazaran 905 420 lira fazlasiyle teklif edilmiş olan 10 879 
metli kadrolarının tutandır . Fazlalık, ihdas edilen kadrolarla >bâzı ücret kadrolarına yapılan c 
şılığı (L) cetveline alman kadrolardan sağlanmıştır. 

12.231 Geçici hizmetliler ücreti : Bu maddeye konulmuş olan 152 200 lira, kaymakamlık kursunda m 
13 personelin kadro tutarı karşılığıdır. Geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : Bu maddeye konulmuş olan ödene'k memurların 4598 sayılı Kanunun 5049, sa 
desine göre müstahak oldukları çocuk zamları karşılığı olup geçen yılda olduğu gibi 'bu sene d 

12.320 Doğum yardımı : Çocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5504 sayılı kanunlar gereğince v 
şılığı olup geçen yıl ödeneğinin aynı teklif olunmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : Teklif edilen 115 000 lira, 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara yapılan ö 
yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 9 ncu maddesi 
larında, 12 .1 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle memurların lehine değişikliik yapılm 
90 000 lira fazlasiyle 360 000 lira teklif olunmuştur. 

12.350 Yatacak zammı : Bu maddeye konulmuş olan ödenek, rakımı 1 500 ve daha yukarı olan ma 
4178 sayılı Kanun gereğince verilen yakacak zammı ikarşılığı olup »geçen yıl ödeneğinin aynı ol 
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12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerindeki ödeneğin % 6,5 
ayrılanların 55 yaşma kadar olan senelere ait aidatlarının 'karşılığı olarak gecen yıla nazaran 
teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 5442 sayılı İL İdaresi Kanununun 2 nci maddesinde değişiklik yapan 
olmıyan ve iltibasa meydan veren köy adlarının değiştirilmesinde, kaymakamlık kursuna i 
hazırlıyacağı tezlerin tetkikinde çalıştırılacaklarla NATO tatbikatına iştirak edecek bakanlık 
yapacaklara Bakanlar Kurulu kararı ile verilecek ücret karşılığı olarak 15 000 lira fazlasiyl 

12.430 Konferans ücreti : Bu .maddedeki ödenek, 5345 sayılı Kanun .gereğince faaliyette bulunan k 
ferans ücretleri karşılığı olup geçen yıl ödeneğinin, aynı olarak 5 750 lira teklif olunmuştur 

12.470 Yenileme ücreti : Eski kayıtların yeni .defterlere geçirilmesinde Bakanlar Kurulu kararı 
çalıştırılacaklara verilecek ücret karşılığı olarak geçen yılda olduğu gibi 255 000 lira teklif o 

12.610 . Yabancı dil ikramiyesi : 3656 sayılı Kanun gereğince yabancı dil imtihanında haşarı -göster 
Gecen yıl ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : Vali. vali muavini, kaymakam ve 'bucak müdürlerine verilmekte olan [tems 
Kanunla artırılmış olduğundan geçjen yıla nazaran 4 539 400 lira fazlasiyle 7 380 000 lira tek 

12.810 Sürekli görev yolluğu : Yeniden tâyin edileceklerle nakilleri yapüacak memurlara 6245 sa 
dairesinde verilecek yollukları karşılığı olarak 9'50 000 lira konulmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 42 nci ıııad İçlerine ist 
1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti Kanununun 1.5 ve 2850 sayılı Kanunun 16 nci maddeleri ge 
cak askerlik yoklamasında bulunacak nüfus memurları yolluğu, Sivil Savunma teşkilâtının 
ve nüfus yazımı için gönderilecek memurların yollukları karşılığı olarak 840 000 ira teklif ed 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.833 Müfetisler geçici görev yolluğu : Bu maddeye konulmuş olan 1 100 000 liralık ödenek 5439 
dâhil 103 müfettişin yoüuk ve vevmiyeleri karşılığıdır. Geçen seneye nazaran noksanlık ka 
açılan 12.873 ncü maddeye konu an 100 000 liranın karşılığı olarak tenzil edilmiştir. 

12.837 Vali, kaymakam ve nahiye müdür eri devir teftiş yolluğu : Vali, kaymakam-ye nahiye müdür 
gereğince hudutları dahilindeki ilçe, bucak ve köyleri teftişle mükelleftirler. 
Bu hizmetin ifası için 1 251 200 lira teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.838 Nüfus müdürleri devir yolluğu : Nüfus teşkilâtı ve memurlarının vazifelerine dair olan tü 
daireleri işlemlerinin teftişi için gidecek nüfus müdürlerinin yollukları karşılığı olarak 30 000 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

\ 
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12.839 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu : Çeşitli sebeplerle köyler arasındaki sınır a id aşmaz 11 ki an nm h 
ları karşılığı olarak 80 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.841 Tedavi yolluğu : 4598 sayılı Kanunun 9 nen maddesini tâdil eden 7351 sayılı Kanun gereğince 
susi sıhhat müesseselerinde yatarak veya. ayakta tedavi edilecek memurların yol masrafları karşıl 
muştur. 
Gecen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : 5354 ve 5442 sayılı kanunlar gereğince müessese kaymakamlık ve me 
yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak ve geçen yıl ödeneğine göre 15 250 lira noksaniyle 254 000 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek m 
karşılığı olarak 291 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu: Mülkiye müfettişlerinin yurt dışında meslekî tetk 
iyi yetişmelerini ve. d ol ay isiyle hizmetin daha verimli olarak görülmesini sağlamak maksadiyle 
lira konulmuştur. 

12.882 Yurt dı§ı staj ve öğrenim yolluğu : Âmme idaresi sahasındaki gelişmeleri yerinde tetkik ve in 
le A.Î.D. teknik yardımından faydalanılarak Amerika'ya gönderilecek idarecilerin yol paraları 
gönderileceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak 19 000 lira fazlaisiyie 180 000 lira tekl 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Resmen üyesi bulunduğumuz Ahvali Şahsiye Komisy 
ne ve Sivil Savunma mevzuunda yapılacak toplantılara katılacak olanların yollukları karşılığı 
miştir. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme iyolluğu : İdareci mübadelesi programı gereğince yabancı mem 
yol paraları ile pasaport karşılığı olarak 55 000 lira teklif olunmuştur. 
Oeçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.888 Yurtdış ı kurs yolluğu: NATO devletleri arasında eğitim ile ilgili olarak açılacak kurslara 71 
si gereğince katılacakların yolluk karşılığıdır. 30 000 lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: Bakanlık merkez daireleri ile taşra teşkilâtının yıllık kırtasiy 
çen yılda olduğu gibi bu sene de '580 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Bu maddeye konulmuş olan 518 000 liradan 318 
ireleri ile taşra teşkilâtının hasılı kâğıt ve defter ihtiyacı karşılığıdır. 
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200 000 lirası da nüfus defter ve kâğıtlarının satmalına ve bastırma ve sair masrafları karşılığ 
bölümünün 10 mcu maddesinden .gelmiştir. Geçen yıi ödeneğinin aynıdır. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gideri : Bakanlık merkez daireleri ile taşra teşkilâtının döşem 
olarak ve geçen yala nazaran 40 000 lira noksaniyle 1 070 000 lira teklif olunmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Bakanlık ve Sivil Savunma İdaresi için Ankara ve İstanbul'da 
ve yabancı dillerde mesleki kiıapların satın alınması, dergilere abone bedelleri \<? Bakanlığın y 
gisinin, kâğıt, baskı ve yazı ücretleri karşılığı olarak geçen yıla -nazaran 10 000 lira ndksaniyl 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Bakanlık binasn ile taşradaki İçişleri dairelerinin ısıtılması için 
deli olarak geçen yılda olduğu gî'bi 950 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : (D) cetveline dâhil müstahdemlerden giyim eşyasına m 
olan bir takım elbise, bir çift ayaklkahd ve iş gömleği ile üç yılda bir verilmekte olan palto bed 
ğu gibi fbu sene de 49 600 lira teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer akınlar ve giderler : Bütçenin 13.110 - 13.189 uncu maddelerinden karşılanamıyan 
Bayrak alımı karşılığı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.210 Su giderleri; Bakanlık ve taşva İçişleri dairelerinin şehir ve içme su bedelleri karşılığı olarak 
ödeneğinin aynıdır. 

13.220 Temizlik giderleri. : Bakanlık ve taşra İçişleri dairelerinin her türlü temizlik ve temizleme 
rak geçen yılda olduğu gibi !bu sene de 135 500 lira teklif" olunmuştur. 

13.230 Aydonlatnıa giderleri : Bakanlık ibinası ile taşra İçişleri daireleri binalarının aşık 'bedelleri 
ğer her türlü madde ve malzemenin alımı giderleri olarak ve geçen yılda olduğu gibi 217 500 

13.240 Bahçe giderleri : Bakanlık binası bahçesinin İhtiyacı olan fidftn. gübre ve çim tohumu alınma 
geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.410 Fosta ve telgraf ücretleri 1 . 3 . 1963 gününden itibaren artmış bulunmaktadır. Bu artıştın ieai 
1 826 000 lira teklif olunmuştur 

13.420 Telefon giderleri : 1 . 3 . 1963 tarihinden itibaren telefon ücretleri de artmış bulunmaktadı 
285 000 lira fazlasiyie 950 000 lira teklif olunmuştuı*. 

13.430 Taşıma giderleri : Taallûk ettiği tertiplerin dışında kalan taşıma giderleri karşılığı olarak v 
ra teklif olunmuştur. 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve onanma güderleri : Bakan Makam otosunun işletin*1 ve onarma g 
nan 18 000 Kra geçen yıl ödeneğinin aynadır. 
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13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma, giderleri : Bu maddeye konulmuş olan 1 800 000 lira Bakan 
mevcut taşıtlarm işletme ve onarma, giderleri karşılığa olup 20 jeepin kayıtların in terkini sebebiy 
lira noksandır. 

13.610 Kira bedeli : İçişleri dairelerinin işgali altın'd'a bulunan (binaların kira bedeli olarak teklif ed 
ğinin aynıdır. 

14.000 14.510 Kurs giderleri : 5354 ve 5442 say ila kanunlar gereğince müesses kaymakamlık ve meslek kursla 
rınım yazdırma ve çoğaltma, öğrenenlerin gezi, motorlu vasıta öğrenimi ve diğer öğrenim, imtiha 
hizmetlilere verilecek elbise, pnlîo ve ayakkabı giderleri karşılığı olarak ve gecen yıl ödeneğine 
56 '500 lira teklif edilmiştir. 

14.520 Burs giderleri : Ankara Üniversite Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde Bakanlığımız 
cak olan talebe adedi 141 dir. Mu öğrencilerin burs ücretleri karşılığı olarak geçen yıkı nazaran 
teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Bilgi görgü ve ilıtısaslarmı artırmak üzere 4489 sayılı Kanun ger 
derilen idarecilerin ma?ış fnrkl.ırı ile her çeşit giderlerinin karşılığa olarak 35 000 lira. teklif ed 
nıdır. 

14.580 Araştırma ve inceleme giderleri : -Üniversite ve yük sök okullarda okutulan öğlencilerin her çe 
lira teklif edilmiştir. Geçen y;î ödeneğinin aynadır. 

16.000 16.430 ülaslararası idareci mübadelesi giderleri : İdareci mübadelesi programı gereğince Fransadan 
programa ilâveten Federal Alınan Cumhuriyeti Hükümeti ile yapılan anlaşmaya göre de 10 id 
memleket içi seyahat masrafları karşılığı olarak geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasa ile 135 

16.710 Temsil giderleri: Bakanlığın temsil giderleri karşılığı olarak igeçen yıl da olduğu, gibi bu sen 
16.720 Ağırlama giderleri: Sınır devletleri ile aktedilen anlaşmalar gereğince vâki mülakat ve topla 

firlere yapılacak izaz, ikram ve verilecek hediye, buket ve benzeri giderler karşılığı olarak 30 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

16.730 Dumlupınar Zafer Bayramı ve Çanakkale Zaferi törenleri gideri: Geçen yıl da olduğu gibi b 
muştur. 

16.810 Bina onarımı: 1963 yılında bu maddeye 247 000 liralık ödenek konulmuş ise de, Bakanlık bina 
ğer- tesislerinde vukua gelecek küçük 'onarımların ifası için 100 000 liranın kâfi geleceği düşü 
rak 100 000 lira teklif olunmuştur. 
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YATIRIM HARCIRAHLARI 

22.000 22.641 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri: Bakanlık binaisının dışınida bulunan İçişleri daireler 
şık olan durumun izalesini ve dosya odalarından, arşiv dairelerinden mahrum bulunan Bakanl 
dosyaların tasnif ve tanzimine yarıyaeak odalar sağlamak üzere Bakanlık binaisının üstüne b 
sıl olmuştur. 
Bu itibarla bu maddeye 1 000 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

23.000 23.612 Taşıt alımları: Geçen yıla naizaran 2 545 000 lira noksanlık, satmaiınacak jeeplerin 1964 yıl 
dan mütevellittir, 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Uluslararası kurumlara katılma payı : ıBu maddeye konulan 17 760 lira Hükümetimizin res 
İdari İlimler Enstitüsüne, statüsü gereğince beher 100 000 nüfus için 238 Belçika Frankı h 
Ahvali Şahsiye Komisyonuna 2 140 Holânda Florini tutarı olan 5 350 lira iştirak -payı karşıl 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
Kaymakamlık ve meslek kurslarını başarı ile bitirenlerden derece alanlara verilecek mükâfa 
larını ıbirinci, ikinci ve üçüncü derecede bitirenlere hâtıra »olmak üzere verilecek mükâfatlar 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
Bakanlık memur ve hizmetlileri yardım sandığına: Memur ve hizmetlilere ucuz .ve sıcak öğl 
olduğu gibi bu sene de 89 000 lira teklif olunmuştur. 
Eski yıllar 'horçları : Geçen yıl ödeneğinin aynıdır, 

34.000 

35.000 

36.000 

34.710 

35.610 

35.710 

36J300 
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EMNltYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

GMREKÖE 

Emniyet 'Genel 'Müdürlüğünün 1964 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen 'ödenek 
ve (A/3) cetvelinde 183 600 lira olmak üzere ceman 213 900 450 liradır. 

1963 yılı bütçesine nazaran (A/ l ) cetvelinde 11 441 037 dira «jftış ve 399 682 lira eksiklik '(A/2) cetvelinde 
cetvelinde ise 30 000 liralık artış mevcuttur. 

Artış ve efesiklikler aşağıda tertiplerinde gösterilmiştir : 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar r Geçen yıla nazaran ibu maddeye 5 (254 120 lira fa^k-siyle konulmuş olan 122 85 
ıüyle alınan fiilî kadroların tutarlariyle üslt derece maaş farkları karşılığıdır. 

12.21.1 Hizmetliler ücreti : Bu maddeye konulmuş olan 5 162 190 lira geçen yıl. ödeneğine nazara 
yıllardan ıberi aynı ücreti .almakta ibudunan merkez hizmetlilerinin ücretlerine yapılan zam 

12:230 'Geçici .hizmetliler ücreti : Teklif olunan '35 700 lira 2 aded geçici 'hizmetli kati Hoşunun yıllı 
•aynıdır. 

12.310 !Çocü!k zammı : ıBu maddeye konulmuş -olan «denek, 4598 sayılı 'Kanunun 5049 sayılı Kanu 
memurların müstahak oldukları çfocufc zamları karşılığı olup ıgeçen yıl ödeneğinin aynı olara 

12.320 Doğum yardımı : Çocuğu dünyaya gelen memurlara 4598 ve 5504 sayılı kanunlar (gereğinc 
alarak 206 000 ftra iteklif olun m ustur. 'Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12,330 ölüm yardımı : Teklif olunan 45 000 lira., 4598 sayılı Kanun gereğince m e nuııiara yapılac 
yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 «ayılı Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesi ge 
ıhakkındaki yönetmelikle memurlara dalha geniiş istifadeler sağlanmış olduğundan geçen yıla n 
lira teklif olunmuştur. 

12.350 Yakacak zammı .- Rakımı 1 500 ve daha yukarı -olan yerlerde çalışan .memurlara, 4178 sayıl 
zammı karşılığı olarak bu maddeye konulmuş olan '60 000 lira geçen yıl ödeneğinin aynıdır 

12.370" 'Emekli keseneği karşılıkları : Aylık ve ücret tertiplerindeki artışa muvazi tolarak ıgeejen y 
11 247 737 lira teklii'f 'olunmuştur. 

12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla mesai ücreti : '65*64 sayılı Kanun (gereğince enı 
rak verilmekte ibulunan ve fazla mesai ücreti tertibinde geçen yıla nazaran 100 000 lira fazla 
ödenek istihkakın fbalhesap yıllık tutarından İbarettir. 
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12.430 Konferans ücreti : Polisi günün icaplarına göne yetiştirmek ve bilhassa ihtisas şubelerinde b 
üzere bizmet bakımmdan lüzumlu igörüien mevzularda açılacak kursların öğretmen ve konferans 
lira konulmuştur. Geçen yıl ödemeğinin aynıdır. 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli : 42 sayılı Kanun gereğince emniyet mensuplarına ayda 165 lira 
tayın bedeli tertibinden -gecen yıla nazaran 150 000 lira fazîasiyle teklif olunan 26 150 000 li 
yıllık tutarından 'ibarettir. 

12:610 Yabancı dil ikramiyesi : Maddenin kalmasını teminen 1 lira konulmuştur. 
12:6:31 3201 sayılı Kanunun'86 neı maddesi gereğince verilecek para mükâfatı : 1963 yüı ödeneğinin 

lira, fevkalade hallerde •hayat)arını tehlikeye koyarak büyük yararlıklar gösterenlere verilecek m 
12.710 Temsil ödeneği : 346 sayılı Kanun gereğince emniyet müdürlerine ayda verilecek 300 lira tems 

lira teklif olunmuştur. 
12:810 Sürekli görev yollukları : 341 ve 342 sayılı kanunlar gereğince Jandarma hizmetine ayrılaca 

uiyet Genel Müdürlüğü emrine, verileceklere, yürürlüğe giren nakil yömetmelüğine göre bölgele 
uğrayacaklara, sıhhi ve idari lüzuma müsteniden nakilleri yapılacaklara 6245 sayılı Harcırah 
lukları karşılığı olarak gecen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyie 1 '500 000 lira teklif olmımuştu 

12.832' Yönetim geçici görev yolluğu : 1963 yılı ödeneği yetişmemiş olduğundan 50 000 lira fazlasiyie 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Bu maddeye geçen yılda olduğu gilbi bu sene de 92 000 li 
12-J841 Tedavi yolluğu : Bir sağlık müessesesiinde yatarak veya ayakta tedavilerine lüzum görülenle 

olarak ıgeçen. yılda olduğu -gibi mı s.ene de 79 000 lira teklif olunmuştur. 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçici bir görevle yabancı memleketlere gönderileceklerin y 

olarak 35 000 lira .teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinim aynıdır. 
12.'882 Yurt dışı staj ve öğrenim yollukları : AİD yardımından faydalanmak suretiyle ve 4489 sa 

gönderilecek 12 emniyet mensubunun gidiş ve dönüş yollukları karşılığı olarak 125 001 lira tekl 
Geçen yıl ödeneğinin •ayındır. 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Üyesi bulunduğumuz Enterpol Teşkilâtının yapacağ 
edecek üç kişinün gidiş, dönüş yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olarak -geçen yıla nazaran 44 00 
olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : İş hacminin geniş olduğu merkez ve taşra emniyet dairelerin 
mtaksadiyle geçen yıla nazaran 80 000 lira fazlasiyle 410 000 lira teklif olunmuştur. 

13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri : Merkez ve taşra emniyet dairelerinde kullanılmak 
bu maddeye konulan ödenekten temin olunur. 
Gecen yılda olduğu gibi bu sene de 150 000 lira teklif olunmuştur. 
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13.130 Döşeme ve. demirbaş alımları ve giderleri : Geçen yıla nazaran 63 000 lira noksaniyie 785 0 
lıfe kırtasiye maddesin'e yapılan zam seibdbiyledir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Anikara ve istanbul'da çıkan günlük gazetelerden bâzılarının 
muş olan 4 000 lira gecen yıl Ödeneğinden 800 lira noksandır. Bu nk>ksanbk 13.190 ncı nn 
karşılığadır. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 67 il, 228 ilçe ve 637 karakol olımak üzere 932 binanın ısıtı 
bu sene de bu maddeye 650 000 lira teMif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli iğiyim alımları ve giderleri : (D) cetveline dâfhil merkez hizmetlilerinin elbise, aya 
şılığı olanafc 10 000 lira konulmuştur. 
1963 yılında palto verilmiş olduğundan geçen yıla nazaran 8 000 lira noksanlık bundan ileri 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 13.110 - 13.189 ncu maddelerden kaı^ılanıamıyain genel yönetimle 
derlerin karşılığı olarak 800 lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 'Mericez ve taşra emniyet- dairelerinde ;kull anılmakta olan ienve v*. şehir suyu 
teklif olunmuştur. 
Gecen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.220 Temizlik giderleri : Merkez ve fcaşra emniyet dairelerinin ihtiyacı olan temizlik maLzemele 
20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlama giderleri : Bu maddeye konulmuş olan 700 000 lira emniyet dairelerinin elektrik ce 
allûk eden malzemelerin satmalmması karşılığıdır. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. , 

13.290 Diğer yönetim giderleri • 13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilg 
lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderle i : 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 87 noi maddesine 
Nizamnamesine göre giyeceğe müstahak memur adedi 13.349 dur. 
Bunlara verilecek elbise, iskarpin gömlek ve palto bedeli karşılığı olarak 3 000 000 lira fazlasiyle 
Fazlalık, iki yılda bir verilmekte olan paltonun bu yıla isabet etmesinden ileri gel niştir. 

13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları ve giderleri : Polis âmir ve memurlarının yapacakla 
leri karşılığı olarak geçen yılda olduğu gibi bu sene de bu maddeye 310 000 lira konulmuştur. 

13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : Adana, Ankara, Bursa, îstanbuj ve İzmir illerinde s 
van adedi 174 dür. Bunların yiyecek, ilâç, nal ve mıh ve saire giderleri karşılığı olarak konulan 4 
zaran 50 001 lira noksandır. Noksanlık hayvan adedindeki azalmadan mütevellittir. 
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13.380 Malzeme alımları ve giderleri : Teknik büroların ihtiyacı olan fotoğraf, agrandizmaıı, kurutma., pa 
melerimin ve parmak izi çantaları, parmak izine ilişkin her türlü madde ve malzemelerin karşılığı ol 
ödeneğinden 17 000 lira noksandır. 

13.390 Diğer alımlar ve giderleri . AID yardımlarından temin olunacak her çeşit vasıta, cihaz, madde v 
bunların nakliye, sigorta, gümrük ve sair giderleri karşılığı olarak konulan '25 000 lira gecen yıl 

13.410 Posta, telgraf giderleri : Gecen yıla nazaran bu maddedeki 158 000 liralık artış 1 . 3 . 1963 ta 
ücretlerine yapılan zamdan mütevellittir. 

13.420 Telefon giderleri : Gecen yıla nazaran bu maddedeki 590 000 liralık artış 1 . 3 . 1963 tarihinden 
zamdan mütevellittir.. 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : Telli ve telsiz telefonlar ve telsizler işletme giderleriyle 
ücretleri karşılığı olarak 50 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif olunmuştur. 

13.510 Genel Müdür taşıt işletme ve onarma giderleri : Genel Müdürün binek otosunun bir yıllık işlet 
olarak 12 000 lira teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

13.510 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri : Emniyet Genel Müdürlüğünde mevcut 527 motorlu 
ma ve bakım masrafları karşılığı olarak ve gecen yil ödeneğine nazaran 425 000 lira fazlasiyle 4 

13.610 Kira bedeli : Emniyet Teşkilâtının işgali altında bulunan binaların kira ücretleri karşılığı ol 
çen yıl ödeneğinin aynıdır. 

14.000 14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun gerektirdiği her çeşit giderler • 6085 sayılı Trafik 
giderler karşılığı olarak konulmuş olan 225 000 liralık ödenek geçen yılın aynıdır. 

14.240 Yollama giderleri : Nezaret altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacaklara ve 6236 sayılı Ka 
lunacak I arın ve lıunlara refakat edecek memurların sevk ve iaşe masrafları karşılığı olarak 50 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

14.520 Burs giderleri : Bu yıl burslu olarak üç öğrenci okutulacağından geçen yıla nazaran 40 000 lir 
muştur. 

15.000 15.251 Büro giderleri : Polis Enstitüsü, Koleji ve polis okullarının büro giderleri karşılığı olarak 50 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

15.252 Ulaştırma giderleri : Mezkûr okulların posta - telgraf ve telefon giderleri karşılığı olarak tekli 
neğinin aynıdır. 

15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Okullarda mevcut motorlu taşıt araçlarının işletme ve ona 
teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 
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15.255 Giyim - kuşam alını ve giderleri : Polis Koleji öğrencilerine verilecek olan giyecek eşyası 
olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

12.256 Malzeme alım Ve giderleri : Okullarda eğitim ve öğretimin gerektirdiği giderlerin-karşılığı olar 
Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. . « ; • . . • • > 

15.257 Yiyecek. alım ve giderleri : Okullarda mevcut 830 öğrencinin ve nöbetçi personelin iaşe gid 
teklif olunmuştur. Geçen yıl ödeneğinden 100 000 lira noksandır. İstihkakın mevcut talebe, adedin 
gelmiştir. 

15.259 Diğer alım ve giderleri : Okulların, 15.251 - 15.258 nci maddelerden karşılânamıyan diğer a 
241 000 liraı teklif olunmuştur. 
Geçen yıl ödeneğine nazaran 96 680 lira noksandın*. 

15.541) 
15.542) 
15.543) Mevcut prevantoryum ve revirin büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, giyim - kuşam, 
15.545) riyle diğer alım ve giderler karşılığı olarak konulmuış d a n ödenekler 1963 yılı ödeneklerinin 
15.546) 
15.547) 
15,549) 

16.000 16.410 Uluslararası' yurt iiçi-toplantı giderleri : Maddenin mevcudiyetini muJhai'aza etmek üzere 
muştur. 

16.620 Gizli haber alma giderleri : Geçen yıl öd eneğinin aynı olarak 400 000 Mira teklif olunmuşt 
16.810 fBina onarımı : 1963 yılında inşasıııa başlanmış olan 'binaların ikmaliyle yeni karakol bina 

1 '500 000 lira teklif olunmuştur. 
'Geçen yıl ödeneğinin aynıdır. 

YATIRIM HARCAMALARI : . 
23.000 23.611 Makima - teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 1 600 000 lira noksanlık, telli ve telsiz te 

1964 yılı plân programına dâhil olmamasından mütevellittir. 
23.612 Taşıt alımları : Bu maddedeki 2 888 000 lira eksiklik de yukarda izah olunan sebepledir. 
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SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 
34.000 34.710 Uluslararası fcurıuim ve demeklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz Emterpol Teşkilâtına yı 

ken 37 200 İsviçre Frankı karşılığı olup geçen yıl Meaeğiniîn aynı olarak 77 000 lira teklif a 

35.000 35.610 6535 sayılı Kamın gereğince verilecek tazminat : Silahlı bir kutvvet olan polisin, kendisine 
vaka müsademe ve müdahaleler dolayısiyle ölüm, yaralanana ve sakat kalma gibi hallerde veri 
ve gecen yıl ödeneğine ntaaaran 30 000 lira fazl asiyle 60 000 lira teklif olunmuştur. 

36.000 36.500 Oecen yıllar borçları : 1963 yılı ödeneğinin aynı oia-rak 46 600 ldra teklif olunmuştur. 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

G E R E K Ç E 

1. Jandarma Genel Komutanlığının 1964 malî yılı hizmetlerin ifası iein teklif edilen bütçe toplamı 293 392 
lirası cari hesaplar, 4 495 000 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır. 

2. 1964 malî yılı için teklif olunan ödenek 1963 yılı bütçesine nazaran 8 616 500 lirası cari harcamalar fa 
lira, yatırım hareamalanndan 8 400 000 lira sermaye teşkili ve transfer- harcamalarından 200 000 lira olmak 
teklif edilmiştir. 

3. Bütçe gerekçesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere fazlalık artışı kanuni, kadro ve hizmet, ihtiyaçların 
sanlık ise hizmetlerin giderilmiş olmasından ibaret olup. mueip sebepleri aşağıda bölüm, madde sırasiyle ar 

4. Jandarma Genel Komutanlığı subay, askerî memur, sivil memura, astsubay, askerî öğrenci, uzatmalı ve 
kadroları 1884 sayılı Kanıma göre tanzim edilerek tasdik olunmak üzere Yüksek Meclîse sunulmuştur. 

CARİ HARrAMALAK 
Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar : 

12.111 Askerî personel aylığı : 
12.112 Sivil personel aylığı : Jandarma Genel Komutanlığı fiilî kadrolarında Jİ.844, 4o44 ve 5007 say 

kerî ve sivil personelin bir yıllık aylıkları toplamıdır. 1964 yılında mezun olacak 60 subay, 2 
lira, 1963 yılı noksan alman aylık karşılığı 2 570 000 lira olmak üzere 12.111 askerî person 
lira fazlasiyle 88 442 000 lira teklif edilmiştir. 

Ücretler : 
12.210 Hizmetliler ücreti : . 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
12.280 îşçi ücretleri : Jandarma Genel Komutanlığı (D) ve (E) cetveli kadrolarında istihdam edi 

ve Deniz tamir atelyelerinde îş Kanununa göre çalışan 585 işçinin gündelikleri ve sosya 
9 768 499 lira teklif edilmiştir. 

Sosyal yardımlar : 
12.310 Çocuk zammı : 
12.320 Doğum Yardımı : 
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12.330 Ölüm yardımı : 
12.340 Tedavi gideri : 
12.350 Yakacak zammı : 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
12.380 İşçi Sigortaları prim karşılıkları : Askerî ve teşkilât kadrolarında istihdam edilen askerî ve sivil 

236 sayılı kanunlara göre verilen sosyal yardımlarla 5434 sayılı Kanun gereğince emekli kesene 
kesilen işçi Sigorta prim karşılıklarının bir yıllık toplamıdır. 1964 yılı kadro artışı emekli kesen 
85 000 lira, 211 sayılı Kanun gereğince askerî personele verilen tedavi giderlerinden emekli, dul 
rı kanuni hükme bağlanmış olmasiyle 12.340. tedavi giderleri maddesine 275 000 lira olmak üzere 
11 538.000 lira teklif edilmiştir. 
Tazminatlar : 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli • 
12.540 Hizmet eri tazminatı : 
12.590 4335, 6535, 262, 233 ve 236 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar : Askerî ve teşkilât kad 

ve sivil personele 6706, 7238 ve 4370, 1615 2852 ve 182 sayılı kanunlara göre verilen tayın ve iaşe 
lik bedeli ve hizmet eri tazminatı ile 1475, 6535 sayılı Kanuna göre nakdî tazminat, 262 sayılı 
tazminatı, 4335, 233 ve 336 sayılı kanunlara göre verilen uzmanlık ihtisas tazminatı bir yıllık topl 
1964 yılı kadro artışı karşılığı 12.530 tayın bedeli karşılığı maddesine 287 000 lira fazlasiyle 56 3 

İkramiye mükâfatları: 
12.620 1861, 4511 ve 7268 sayılı kanunlar gereğince verilecek ikramiyeler : Askerî ve teşkilât kadroların 

nele 1493, 4511 ve 1706, 7268 ve 1861 sayılı kanunlar gereğince verilecek ordu ikramiyesi, ikramiye 
şılığı geçen yılın aynı 159 000 lira teklif edilmiştir. 
Ödenekler : 

12.710 Temsil ödeneği : 
12.720 Hâkim ödeneği : 50î27, 5427 ve 7237 sayılı kanunlara göre •Jandarma Genel Komutanına ve 6775, 7 

hâkimlere verilen ödenekler karşılığı geçen yılın aynı 170 400 lira teklif edilmiştir. 

Yönetim yollukları : 
/ - Yurt içi yollukları : 

12.810 Sürekli görev yolluğu : 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu: 
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12.841 Tedavi yolluğu : 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu : 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Askerî ve teşkilât fiilî kadrolarında mevcut askerî ve sivil person 

leriyle, Ordudan gelecek askerî personelin ve yılda iki defa celp ve terhis edilen yedek subaylar 
ayrılacak personelin tâyinlerinde verilecek sürekli görev yolluğu, birlik ve kurumların ve karak 
kontrollerinde ve hizmetlerin gerektirdiği geçici görevlerde vazifelendirilecek personele verilecek 
larının ayniyat teftişlerinde vazife alan müfettişlerin teftiş yollukları, 211 ve 4598 sayılı kanunlar 
askerî personelin modern gelişmeleri takibetmek, bilgilerini artırmak maksadiyle 1964 yılında çeşit 
lin kurs yollukları karşılığı toplamıdır. 
Askerî personelin bölge tâyinlerinin normal plân dâhilinde yapılabilmesi için ödenek kâfi gelmed 
luğu maddesine 150 000 lira fazlasiyle 4 477 001 lira teklif edilmiş, hizmetleri giderilmiş olm 
999 lira düşülmüştür. 

/ / - Yurt dı.M yollukları : 
Yurt dışı geçici görev yollukla: ı: 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu: 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu : Askerî personelden yapılan anlaşmalar gereğince 1964 yılında yabanc 

liklerinde yapılacak tetkiklere iştirak edecek 33 personelle, askerî yardım programına göre Alm 
lerinde kurs görecek 30 personelin ve 211 sayılı Kanun gereğince dış memleketlerde tedavi görec 
yevmiyeleri karşılığı 12.872 geçici görev maddesine 300 000 lira, 12.888 kurs yolluğu maddesin 
481 000 lira ilâvesiyle 655 002 lira teklif edilmiş, hizmetlerin giderilmiş olmasından 12.882 mad 

YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Yayın alımları ve giderleri : 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 

13.000 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.160 
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13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Teşkilâtta mevcut 4274 birlik ve kurumların bir yıllık kırtasiye 
mirbaş alımlariyle, personelin ve hizmetlerin faydalandığı yerli ve yabancı yayınların alımla 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edilen müstahdemin giyim alımları ve bunla 
ler karşılığı geçen yılın aynı 1 955 000 lira teklif edilmiştir. 

Genel yönetimle ilgili giderler : 
13 210 Su gireleri : 
13.220 Temizlik giderleri : 
13.230 Aydınlatma giderleri : 
13.240 Bahçe giderleri : 
13.290 Diğer yönetim giderleri : 

Teşkilâtta mevcut 4 274 birlik ve kurumların bir yıllık su, temizlik, aydınlatma, bah 
ler karşılığı geçen yılın aynı 944 000 lira teklif edilmiştir. 

Hizmetlerle ilgili alımlar : 
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri : 

13-320 Giyim, kuşam, alımları ve giderleri : 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stoklan alımları ve giderleri : 
18.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri : 
13-350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : 

13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri : 
Fiilî kadrolarda istihdam edilen askerî personelin ve hayvanların hususi kanunların 

kacak, giyim, kuşam alımları ve giderleriyle savaş gereç ve stoklarının gerektirdiği o 
alımları v»3 giderleri, miktarı 1 007 ye yükselen 'kara taşıtları ile 38 deniz sahil muh 
rım giderleri, hayvan alım ve tazminleri, sağlık araç. gereç ve ilâç alım vo giderleri, 
nin kuvvei muharrike cereyan bedelleri toplamıdır. 

1964 yılı personel kadro artışı karşılığı 13 320 giyim kuşam maddesine 108 000 
giren 117 kara taşıtları işletme ve onarımı giderleri için 466 000 lira, kara ve deniz 
artışı için 181 000 lira, yeni alman deniz botlarına Almanya'dan getirilecek yedek p 
zeme alımları karşılığı 1 030 000 lira ilâvesi suretiyle 13 330 savaş gereçleri ve savaş 
olmak üzere ceman 2 108 000 lira fazlasiyle 99 643 000 lira teklif edilmiştir, 
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Ulaştırma giderleri : 
13.410 Posta ve telgraf giderleri : 
.13.420 Telefon giderleri : 
13,4»30 Taşıma giderleri : 

Teşkilâtta mevcut 4 274 birlik ve kurumların posta ve telgraf ve 127 aded telefonun 
türlü taşıma giderleri toplamıdır. 1963 yılında posta telgraf ve telefon ücretlerine yapıl 
303 000 lira, 13 420 maddeye 100 000 lira ve hizmetlerin, artış, celp terhis ve dağıtımın 
şıma maddesinden fazla ödeneğe ihtiyaç göstermekte ödenek kifayetsizliğinden her y 
kalmaktadır. Hizmetlerin devamını sağlamak üzere 13 430 taşıma maddesine 44 000 lira 
447 000 lira fazlasiyle 7 140 000 lira teklif edilmiştir. 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
13-510 Genel Komutan otomobil işletme ve onarma giderleri : Jandarma Genel Komutanına 237 sa 

makam taşıtının bir yıllık işletme ve onarım giderleri karşılığı benzin fiyatının artışı d 
lira teklif edilmiştir. 

Kira giderleri : 
13.610 Kira bedeli : Teşkilâtın işgal ettiği 1 011 aded kiralık binaların sözleşmeleri gereğince 

gecen yılın aynı 990 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri : 

14.110 Yangından konınma ve sigorta giderleri : Birlik, ve kurumların yanığın koruma cihaz ve 
dikimevi ve deniz tamir atelyelerinin malzeme aanbütrlarmın sigorta bedelleri karşılığı g 
edilmiştir. 

ADALET HİZMETLERİYLE İLGİLİ GİDERLER 
14.210 Kovuşturma giderleri : 
14.220 Soruşturma giderleri : 
14.230 Yargılama giderleri : 
14.240 ' Yollama giderleri : 

Genel Komutanlık Birlikleri Askeri mahkemelerinin 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
- 1631 sayılı Askerî Muhakemeler Usul Kanununun 114, 115 ve 281 maddeleri gereğince eel 

şilerin yol giderleri ve yevmiyeleriyle 4576 sayılı Kanunla değiştirilen 1111 sayılı Aske 
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gereğince- verilecek adlî müzaheret ve 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 maddesine g 
ve Adli Tabiblere ödenmesi gerelken yol tazminatı ile şevke memur ve tâbi olanların yol g 
geçen yılım aynı 30 000 lira teklif edilmiştir. 

EĞİTİM ve ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri : 
14.550 Staj ve giderleri : 

Diğer Eğitim-giderleri. : 
14.591 Moral Eğitim giderleri : 
14.593 Er Eğitimi giderleri ; 
14.594 Kamp ve Dinlenme giderleri : 
14.595 Spor ve İzcilik giderleri : 

Askerî Personelin Genel Kurmay Başkanlığınca müştereken hazırlanan program gereğin 
timi ve er eğitim giderleriyle, kamp ve dinlenme ve spor giderleri karşılığı, 1963 yılında y 
tim malzeme alımları için 14.593 Er Eğitimi maddesine 122.000 lira fazlasıyla 703 001 li 
rilmiş olmasından 14.550 staj ve öğrenim maddesinden 4 999 lira düşülmüıtür. 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
Okullar giderleri 
JANDARMA SUBAY OKULU 

15.221 Büro giderleri : 
15.226 Malzeme alım ve giderleri : 
.15.229 Diğer alım ve giderler : • 

Jandarma Astsubay Okulunun bir yıilnlk okullar giderleri karşılığı gecen yılın aynı 71 
JANDARMA SUBAY OKULU 

15.291 Büro giderleri : 
15.296 Malzeme alını ve giderleri : 
15.299 Diğer alım ve giderler : 

Jandarma Subay Okul ur..un bir yıllık okullar giderleri karşılığı geçen yalın aynı 80 000 
16.000 GEŞİTLİ GİDERLER 

îş evleri ve iş yerleri giderleri 
BASIM EVİ GİDERLERİ 

16.111 Büro giderleri : 
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16.116 MJalzeme alım ve giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Jandarma Basım evinin bir yılltılk Basımevi giderleri karşılığı geçen yılın aynı 21 000 lir 

Laboratuvar giderleri 
ASKERİ ÖMYAHANELER CİDERLERÎ 

16.281 Büro giderleri : 
16.286 Malzeme alım ve giderleri : 
16.289 Diğer alım ve giderler : 

- Jandarma Askerî Kimyahanesiriin bir yıllık kimyahane giderleri karşılığı geçen yılın ay 

Gizli hiamet giderleri: 
16.620 Gizli haber alma giderleıi: 6815 sayılı Kanun gereğince kaçakçılığın men ve takibi için kuru 

darma istihbarat teşkilâtının gerektirdiği ıgizli haber alma giderleri karşılığı geqen yılın aynı 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri: 
.16.720 Ağırlama giderleri: 
16.730 Tören giderleri : 

Teşkilâtta mevcut birlik ve kurumların her türlü ağırlama ve tören giderleri karşılığ 
lif edilmiştir. 

Bakım ve Küçük onarım giderleri : 
16.810 Bina onarımı : 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı: 

Jandarma ıgenel komutanlık teşkilâtı halen muhtelif büyüklükte 3856 aded Hazine malı 
mektedir. Bu binaların kaplamış olduğu saha 360 000 metrekaredir. Alman ödenek bunla 
gelmemektedir. Bu yüzden bakım ve onarımları lâyıkiyle yapılamamakta, günden güne da 
ları fazla ödenek sarfını gerektirmektedir. Maili inhidam olanların tahliyesine gidilmekte 
nı mamanda mevcut binaların yüzde yetmişi kerpiç ve iskâna dahi müsait değildir. Persone 
görmektedir. Bu bakımdan bunların devamlı bakım ve onarımlarına zaruret vardır. 

1964 yılında 479 adedinin onarımları için 16.810, bina onarımı maddesine 1 220 000 lir 
edilmiştir. 

Jandarma birlik ve kurumlarında mevcut makina ve teçhizatın onarım giderleri karşıl 
teklif edilmiştir. 
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Yatırım harcamaları : 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Ulaştırma sektörü : 
Hudut yalları 
Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri: 1963 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne e inşas 
lan ULUDERE - OOKUKCA yolu için alınan 2 500 000 lira aynen düşülmüştür. 
Hizmetler ve turizm sektörleri: 
Şehitlik ve âbide 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri: Gaziantep, Mardin, Urfa ve Hatay illerinde yapılma 
ziantep ve Mardin illerinde yapılan iki şehitlik ve âbide inşası için alınan 200 000 lira ayne 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
Hizmetler ve turizm sektörleri: 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları: Eskiyen deniz sahil muhafaza botlarının ve 
mesi için 1963 yılına alman 700 000 liralık ödenek aynen düşülmüştür. 
Taşıt adımları (Maliye Bakanlığı Bütçesine) : Jandarma Genel Komutanlığı motorlu kara 
nulan 5 000 000 lira aynen düşülmüştür. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

T '— 8eı*ma/ye teşküi 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar : 

32.100 İstimlâk ve satınalmalar : Jandarma Genel Komutanlığına 6815 sayılı Kanunla verilmiş ol 
metlerinin iıfası hususunda 1918 sayılı Kanuna *6829 sayılı Kanımla eklenen 1 tıci maddesine m 
göre ve 6831 sayılı Kanun dâhilinde istimlâki plânlaştırılan 306 250 dönüm araziden 212 900 
1963 yılları içinde 42 145 000 lira bedelleri ödenmiştir. Geri kalan 93 350 dönüm araziden 
14 000 şahıs malı olmak üzere 30 000 dönüm arazi istimlâki plânlanmıştır. 14 000 dönüm 
4 000 000 lira ve programlaştınlan subay lojmanları arsalan alımı için 300 000 lira olmak ü 
edilmiş, ihtiyaç bulunmıyan 200 000 lira düşülmüştür. 
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/ / — Transferler 
35.000 Sosyal transferler 

Ödül, ikramiye, mükâfatlar ve yardımlar : 
35.610 6535 saydı Kamuma göre verilecek tazminat : Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında m 

6535 sayılı kanunlar gereğince güven ve asayişin konulması uğrunda ölenlerin ailelerine veri 
çen yılım aynı 75 000 lira teklif edilmiştir. 

35.620 Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtında mevcut askerî ve sivil personelden kaçakçılarla ça 
birlerini yaptırmak ve deniz müstahdemlerinin teçhiz ve tekfin giderlerini sağlamak maksadiy 
lif edilmiştir . 

36.000 Borç ödemeleri 
36.300 Geçen yıllar borçları : 1963 yılından ve eski yıllıardan karşılıklı olarak borca kalmış tediye 

lın aynı 95 000 lira teklif edilmiştir. 
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G E R E K O E 

Dışişleri Bakanlığı 1964 m a l yılı bütçesi için tesbit olunan ödenek miktarı, cari harcamalar için 86 393 1 
7 800 000 lira ve transfer harcamaları içinde 35 542 533 lira ki ceman 122 535 693 lira olup bu miktar geçe 
siklik göstermektedir. Bu eksilmenin başlıca sebebi, dış kuruluşlarımızda görevli memurların aylıklarından ke 
212 sayılı kanuna göre yurt İçi aylıkları üzerinden kesilmesi gereken miktar üzerinden hesabedilmeşinden iba 

Bütçenin bölüm ve maddeler itibariyle fazlalık ve eksiklik gösteren tertipleri sırasiyle aşağıda izah edilmişt 

Bölüm Madde 

1LO00 11.440 Bakan ödeneği : 159 sayılı .kanun gereğince ayda 1 O0O lira hesabiyle ödenek .teklif edilmiştir 
12.000 12.110 Genel idare aylıkları : Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarında görevli meınıırlarm 

•653 kadrodan 242 adedi 1964 yılında yurt içinde çalıştırılacağından bunların bir yıllık maaş t 
lira olarak hesaplanmıştır. Ayrıca bakanın bir yıllık tutarı 34 SOO lira da 66 sayılı kanun g 
3 577 740 lira konulmuştur. Gecen yıla nazaran 686 039 lira fazladır. Ve bu fazlalık yurt İçin 
çen yıldan 22 adet fazla olmasından ileri -gelmektedir. 

12.11.1 Dış kuruluş aylıkları : 1964 malî yılında dış ^kuruluşlarda görevlendirilecek memur sayısı ge 
şiden ibaret bulunacaktır. Bunların 212 sayılı kanun hükümleri dahilinde hesaplanan bir yıll 
32 528 049 liradır. Bu miktar 1963 yılı ödeneğine nazaran 24 871 951 lira eksiktir. Bu eksik 
dan kesilmesi gereken vergi ve bonoların yurt. içi maaşlarından kesilmesi esasının 212 sayılı 
hesabın bu esaslar dahilinde yapılmış bulunmasıdır. 

12,211 Genel idare hizmetleri ücreti : 1963 yılı bütçesine bağlı D işaretli cetvelin Bakanlığımız kısmı 
rosunun yıllık ücret tutan % 35 zamla birlikte 1 974 840 liradır. Bakanlığın inkişaf eden hizm 
1) cetveline yeniden 17 hizmetli kadrosu eklenmiştir. Bunların ücret tu tan da % 35 zaınmiyle 
cetvelinde bulunan 1 adet 300 ücretli hademe kadrosu T) cetveline- nakledilmiş ve ücretinin bi 
eklenmiştir. Bundan başka yıllardan beri terfi ettirilemiyen bir kısım hizmetlilerin ücretlerine 
bunların terfilerinin sağlanması düşünülmüştür. .Bunun tutarı da 47 370 liradır ki ceman 20 
.teklif edilmiştir. 

12 212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : Halen dış kuruluşlarda çalıştırılmakta olan mahalli hizmetli 
liradır. Ayrıca merkezden tâyin edilip gönderilen 46 telsizcinin bir yıllık ücretleri tutarı da 
temsilciliklerimize emniyet mülâhazasiyle merkezden 15 adet hizmetlinin tayini düşünülmektedi 
rı olan 240 000 lira ile muhtelif memleketlerde fiyat seviyesinin yükselmesi dolayısiyle mahallî 
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ruri görülen zammın tutarı 300 000 lira ve yeni açılmış bulunan Cezayir ve Dakar Büyükel 
iye ve Kolonya Başkonsoloslukları ve (Müşterek Pazar nezdinde Türkiye Delegeliği hizmetlile 
emsal cetveline göre hasıl olan farkı karşılamak üzere de 765 824 lira ki ceman 1 305 824 l 
edilmiştir. 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : Bütçenin E cetveline dahil geçici hizan etliler tertibi 
lığın inkişaf eden hizmetlerinin ifasını kısmen olsa da sağlıyacak şekilde ayarlanmış ve 4 mü 
retiyle gecen yıla nazaran 79 290 Lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. 

12.260 Dış kuruluş ısözleşmeli personel ücretleri : Yeni bütçe plânına göre açılan bu maddeye kon 
(Hakem mahkemeleri ve heyetleriyle uzlaşma komisyonları giderleri) tertibindeki ödenekten n 

Halen Bonn Büyükelçiliğimiz nezdinde müşavir olarak istihdam edilen bir ecnebi hukuk 
13 560 lira konulmuştur. 

12,000 12.280 işçi ücretleri : Bu tertibe konulan ödenek, evvelce bütçenin 301/40 (Öteberi), 401 (Matbaa 
tiıpleriııdeki ödeneğe müsteniden çalıştırılan işçilerine ücretleri' karşılığıdır. 
8 işçinin günde 19,80 lira brüt yevmiyesi 300 iş 'günü hesaıbiyle 47 520 lira tutmaktadır. T 
40 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından bu miktar ödenek teklif edilmiştir. 

12.311 -12.342 : Bakanlığımız 1964 yılı bütçesinin (iSosyal yaırdınılar) tertiplerinden merkez ve dış ku 
ceman 2 000 lira ilâve yapılmış, doğum ve ölüm ya.rdimlariJyle tedavi giderleri maddelerind 
maya kifayet edecekleri anlaşıldığından geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanun ıgereğinıce T. C Emekli ISandığına yapılacak 
aylıkları ile dış kuruluş aylıkları ve tg.en.el idare hizmetliler ücreti tertiplerine konulan 
konulmuş, merkezden tâyin olunan telsizcilerle sekreterlerin müktesep haklarına göre kesene 
nazaran 35 144 lira fazladır. 

12.390 Dış kuruluş mahallî hizmetlileri diğer sosyal ya.rdimla.Ti : Dış kurallılarımızda çalıştırılımak 
zuata göre sosyal sigorta ve tazminatları karşılığı olup 1963 yılı bütçesinin 605 nci bölümün 
yeni bütçe plânına göre bu tertibe nakledilmiş ve fakat mahallî mevzuata göre birçok mem 
yükseltilmiş olduğundan ve bizim için de tediyesi zaruri bir hal almış bulunduğu cihetle 10 
ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi (gereğince ecnebi dil imtihanı 
kâfatını karşılamak üzere geçen yi İki kadar ödenek konulmuştur. 

12.710 Temsü ödeneği : 7237 sayılı Kanun gereğince umumi kâtip temsil ödeneği olarak ayda 500 
konulmuştur. 

http://tg.en.el
http://ya.rdimla.Ti
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12.740 Konut ödeneği : 'Bu ödenek umumi kâtiplik ikametgâh giderleri karşılığadır. Eski kira reji 
düşük olduğumdanödemeler mal sahibi tarafından kabul edilmemekte ve'bankaya tevdi edilmekte 
sahibi tahliye talebe tmeiktedir. Esasen emsaline nazaran çok az olan kiranın artırılması zarari 
siyle teklif edilmiştir. Bu meblâğa senelik su. elektrik, havagazı ve telefon makaleme bedelleri d 

12.810 Sürekli görev yollukları : Bakanlığımızın, yurt içinde Ankara'dan sonra yalnız İstanbul'da 
cuttur. Bakanlıktan bu teşkilâta ve mezkûr teşkilâttan Bakanlıkta bir göreve tâyin edilecekle 
şılığı olarak tefrik ve teklif edilmiştir. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Yurdumuzu ziyarete gelecek yabancı konuklara tâyin edilecek 
revler için vazifelendirilecek personelin yollukları karşılığı- olarak geçen yıl bütçesinin muvakk 
tefrik olunarak bu tertibe konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : Bakanlık memurlarının yurtiçi tedavi yollukları olarak teklif edilmiştir. 

12.848 Kongre ve konferanslar geçici görev yolluğu : Memleketimizde yapılacak uluslararası kongre 
sonelin yollukları karşılığı olarak telimin ve geçen yıl bütçesinin (Kongre, Konferans ve komis 
ve giderleri) tertübinden tefrik olunarak konulmuştur. 

12.851 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : Bakanlık teşkilâtından dış kuruluşlara, tâyin olunac 
rekli görev yollukları karşılığı olarak 1963 yılı bütçesinin (Daimî vazife yolluğu) tertibinde 

12.857 Yur dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : Yurt dışı kuruluşlarda görevli memurların yine 
teki veya yurt içindeki bir göreve sürekli olarak tâyini halinde kendilerine ve aileleri ef 
şılığı olaırak konulmuştur. 
da veya yurt içinde geçici ol a yur dışı seyahat giderleri : Geçen yılın aynı olarak 50 000 lira k 

12:871 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın Bakanlıkta görevli memurların yurt dışında ve yurt dışında g 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu :rak vazifelendirilmeleri halinde kendilerine verilecek yolluklar 

çesinin (Muvakkat vazife yolluğu) tertiibindeki ödenekten tefrik edilip konulmuştur. 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu : 1963 yılı bütçesinin (Tedavi gider ve yollukları) tertibindeki öde 

rik olunan 10 000 lira 2 000 lira fazlasiyle bu tertibe konulmuştur. Ve yurt dışı kuruluşda g 
karşılığıdır. 

12.883 Yurtdışı kongre ye konferans yolluğu : Yurt dışında yapılacak uluslararası kongre ve konferansla 
rın yolluk ve giderleri kargılığı olarak konulmuştur. 

13,000 18 110 Kırtasiye alımları ve giderleri • Bakanlığın kırtasiye alımları ve diğer giderleri karşılığı olarak 
de bir fazlalıkla 46 300 lira teklif edilmiştir. İhtiyacı ancak karşılayabileceği tahmin edilmektedir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. Bilhassa Başkon 
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sılatın cibayetiyle ilgili olarak kullanılmakta olan basılı kâğıt ihtiyacı dolayısiyle bu ödeneğin art 
riayet olunarak fazla ödenek talebi yoluna gidilmemiştir. 

18.130 Döşeme ve-demirbaş alımları ve giderleri : Bakanlık yeni hizmet büroları kurulmuş olmasına r 
çen yıla nazaran 23 600 lira noksaniyle 88 400 lira teklif edilmiştir. 

18.140 Yayın alımları ve giderleri : ( b r e n yıl larda yur t içi ve yur t dışı yayın a l ından ve giderleri bir te 
bu ihtiyaçların karşılıkları ayrı ayrı ter t iplerde gösterilmiş ve yurt içi yayın alımları ve abonele 
ten 100 000 lira tefrik ve teklif edilmiştir. 

i:-î. 150 Yakacak alımları ve giderleri : Başbakanlıkla müştereken işgal edilmekte olan Bakanlık binasın 
tahsis edilmiştir. Bunun beher tonu 104 liradan tamamının bedeli 41 600 iira tu tmaktadı r . 400 
10.50 liradan 4 800 lira, kaloriferde kullanmak üzere 5 ton odun her tonu 170 liradan 850 lira, 
kömürün küllerini at t ırmak için 2 700 lira ki, ceman 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yılın aynıdır . 

18.160 Hizmetli giyim alım ve ide r l e ı i : Ciyim eşyası almaya müstahak 136 hizmetli mevcuttur . Her 
kat elbisenin kuması 408 metre ve beher metresi 50 liradan 20 400 lira, 136 çift ayakkabı her çif 
ye 2,5 metreden palto kumaşı 120 metre, beher metresi 80 liradan 9 600 lira, 16 hizmetliye lâstik 
hizmetliye iş elbisesi beher! 70 l i radan 1 750 lira ki ceman 38 670 lira tu tmaktadı r . Bunlar ın di 
11 330 lira ki, ceman 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alım ve giderleri : Yakardaki maddelerde zikredilmiyen ve bütçede ayrıca tert ibi bulun 
(öteber i ) ter t ibinden karşılanan giderler için ayrı lan 6 000 lira, bu tertibe konulmuştur . 

13.210 8>u giderleri : .Başbakanlıkla müştereken sarf olunan su giderleri karşılığı olarak 28 500 lira te 
18.220 Temizlik giderleri : Bakanlık 1 inasınm temizlik işlerine harcanılmak üzere 8 500 liranın kifay 

ödenek teklif edilmiştir. 
12.280 Aydınla tma giderleri : Aydınlatma için Başbakanlıkla birlikte sarf olunan elektrik cereyanı ile 

çalışan makina ve teçhizalmm cereyan bedelleri karşılığı olmak üzere Çf 3 ı isbetinde bir ar t ış il 
13.240 Bahçe giderleri : Bakanlık binası bahçesinin fidan, çiçek, tohum, gübre v> sair »iderleri karşı 
18.290 Diğer yönetim giderleri Dütçede tert ibi bulunmıyan genel yönetimle ilgili d iğer giderler i k a r 
13.410 Posta - Telgraf giderleri : (»ecen yıl larda olduğu gibi 1964 yılında bu posta ve telgraf muha 

ğından 1963 yılı ödeneğinden 10 000 liranın düşülerek başka, tert ibe nakli mümkün görülmüştür. 
13.420 Telefon giderleri : CJeçen yılın aynı olarak 90 000 lira konulmuştur . Bakanlık te efon santrali 

makta ve santral in tesis ve idame giderleri ile santral vasıtasiyle yapılan mükâleme bedellerinden 
13.430 Taşıma giderleri : Bakanlık ihtiyacı için satmal ınan çeşitli eşya ve malzemenin ta ima giderleri 

menin Bakanlık binası dâhilinde bir yerden diğer bir yere nakli giderleri karşılığı >larak tahmin 
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13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : Merkezde tesis edilen telsiz cihazlan ile kripto makinalanm 
leri karşılamak üzere tahminen teklif edilmiştir. 

13.510 Bakan otomobili işletme ve onarma giderleri : Bakan için 1963 yılında yeni araba alınmış olduğu 
de tasarruf mümkün olmuş ve geçen yıla nazaran 2 500 lira noksan teklif edilmiştir. 

13.000' 13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onarına giderleri .- Halen iki 'aded Buick marka otomobil ile evrak, 
jeep ve bir aded münibüsün işletme ve onarma giderleri 'karşılığı olarak geçen yıla nazaran 3 
nulmuştur. Bu'ic'k marka arabalar eski model olduklarından sık sık onarma ihtiyacı (hâsıl olm 
bulunmaktadır. Bu sebeple fazla, teklif zarureti hâsıl olmuştur. 

13.610 'Kira 'bedeli : Bakanlık 'binasının damına kurulmuş olan telsiz cihazlarının teknik sebepler yüz 
mekte olduğundan, «bu .tasavvurun tahakkuku müminin olduğu takdirde tutulacak binanın kira 
mak maksadiyle bu tertip açılmış ve 1 liralık ödenek iv onul muş tur. 

14.000 14.430 Para taşıma giderleri : Dış kuruluş •memur ve hizmetlilerinin aylık ve ücretleri ile idari a 
sini sağlamak maksadiyie icabında ödenen telgraf ücretleriyle komisyon ücretleri karşılığı o 
takriben bu miktar harcama yapılmaktadır. 

15.000 15.811 Büro giderleri : Dış kuruluşlarımızın gider 'hesaplarında kolaylık sağlamak üzere yeni bütçe 
bir kısımda mütalâa edilmiş ve bunlardan 'bâzıları 'bir tek maddede toplanmıştır. Nitekim, ^e 
kâğıt ve defterler), (yayın alım giderleri), (aydınlatma ve ısıtma), (su ve temizlik giderleri 
ve (sigorta) bölümünden eşya sigortasını ilgilendi ren kısma ait ödenek 1964 bütçesinin (Sbüro 
konulmuş ve giderlerde tasarruf sağlanarak (bu ödeneklerin toplamından 187 00O lira uoksaniyl 
girıniştir. 

15.812 Ulaştırma : Bu maddeye de 1963 bütçesinin ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü ha 
maddesinden ödenen (taşıma giderleri) ve (haberleşme araçlarının işletme giderleri) toplu olara 

15.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Yabancı menıieketlerimizdeki temsilciliklerimize tahsis olu 
ma giderleri karşılığıdır. 237 sayılı Kanunun 12 nei maddesinin 2 nel fıkrasında ki (elçiliklerin 
ları şahıslarına aittir.) hükmü 240 saydı Kanunun 5 nei maddesiyle kaldırılmış olduğundan, hu 
giderleri ile sigorta giderleri bu ödenekle karşılanacaktır. Ye geçen yıla nazaran 85 000 lira 

. 15.814 Kira : Yeni açılmış bulunan Cezayir ve Dakar Büyükelçilikleri ile Ortak Pazar nezdinde Türk 
başkonsoloslukları için tutulacak ''binaların kiraları ile mahallî rayice göre yükseltilen, muhteli 
miz 'binaları kira bedellerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran 640 000 lira fazla teklif edilm 
mızın sigorta giderleri için gecen, vıl bütçesinin ('sigorta) bölümünden 60 000 lira bu tertibe n 
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15.815 Griyim - kuşam alım ve giderleri : Yenii temsilellikler açılmış olmasına rağmen dış kurülu 
giyim - kuşam ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarrufa riayetle geçen yıl ödeneğinden 50 000 li 

15.817 Ziyafet giderleri : Yabancı nıemleketLerdeki temsilciliklerimiz tarafından Millî 'bayramlarım 
'dan yabancı 'memleketlere vâki ziyaretler sebebiyle ve yeni tenısilciliklerimizin açılış tören 
yemek ve sairenin karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 1 300 000 lira teklif 'edilmiştir. 

15.819 Diğer alım ve giderler : 1963 yılı bütçesinin (İR) formülüne istinaden (öteberi) tertibinde 
mahallî kurumlara bağışlar) ile ilân giderlerini karşılamak üzere mezkûr tertipten tefrik 
ik onul muştur. 

15.821 özel kanunları gereğince ödenecek fahrî konsolosluklar aidat ve giderleri : 198-sayılı IKam 
verilmesi kabul edilen. aidat ile 'haberleşme ve kırtasiye giderleri ve işlerin çokluğu dolayııs 
reter ücretleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 6 500 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

(6.000 16.111. Malzeme alım ve giderleri : 'Hakanlık basım evinin malzeme ihtiyacı karşılığı olarak 1963 
konulmuştur. 

16.1.1.9 Diğer alım ve giderleri : .Ha.sımevin.de ('alışan, hizmetlilerin zehirlenmelerine mani olmak üz 
bütçede tertibi bulunmıyan diğer giderlerin karşılığı olarak geçen yıl bütçesiııin (matJbaa g 
4 500 lira konulmuştur. 

16.186 Malzeme alım ve giderleri : Hakanlıkta yeni tesis 'edilen (Mikrofilm Merkezi) nin çeşitli 
teklif'edilmiştir, 1963 yılında bu giderler (haberleşme) giderleri tertibinideki ödenekten karş 

16.139 Diğer alım ve gliderl-eri : Mikrofilm Merkezinin yukarda.kd tertipte derpiş edilemiyen diğer g 

16.000 L'6.41'0 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri : Dış münasebetlerin gerektirdiği uluslararası topl 
olanların gerektirdiği çeşitli 'giderleri karşılamak üzere 1963 bütçesinin 403/20 (ağırlama) te 
bu maddeye konulmuştur. 

16.420 Uluslararası yurt. dışı toplantılar giderleri : Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği yur 
»olunacak giderler karşılığı olarak geçen yıl bütçesinin 453/20 'kongre ve konferanslar 'madd 
deye iteklif edilmiştir. 

1*6.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komisyonlar giderleri : Lahey Beynelmilel Adalet Divanın 
Uzlaştırma Komisyonu ve Kore Mütareke Komisyonu Türkiye üyelerinin yevmiyeleri karşılı 
nazaran 44 215 lira fazladır. Fazlalık giderin geçen sene eksik hesaplanmasından ileri gelm 

16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını korama ve tanıtma giderleri : Dış memleketlerdek 
yal ve kültürel teşekküllere yapılacak yardım, bu teşekküllerde 'vazifelendirilecek öğretmen 
ları, dış •memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma konusu ile ilgili olarak ya 
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tarihî ve bediî kıymeti haiz bina ve eserlerin korunması, restorasyonu ve Türk kültürünü kora 
verilecek ilmî konferanslar, Türksanat eserlerine ait açılacak sergiler için dış meni leiketlere Hükü 
rafları, dış memleketlerden Türk Triiltür varlığı konusu ile ilgili olara'k 'memleketimize davet 
zaruri giderleri. dış memleketlerdeki Müslüman soydaşlarımızın dinî ve ahlâki 'bilgi ve görgül 
olan 'bağlılıklarının takviyesi gayesiyle gönderilecek ilim ve din adamlarmm masraflariyle h 
ruma, yayma ve geliştirme konusuna mütaallik 'diğer masrafların karşılanması için fiilî harcam 
seneye nazaran 1 096 917 lira, fazla siyle teklif edilmiştir. 

16.460 Daimî sekreterlikler giderleri : Balkan Paktı ve CENTO Paktı sekreterliklerinin giderleri için 
maddenin ınu'haf azası maksadiyle 2 lira konulmuştur. 

16.4-70 Himaye gidterle-ri : Birleşik Arap •Cumhuriyeti ile siyasi müna.sebetler yeniden kuralmuş oldu 
zası maksadiyle 1 lira teklif edilmtiştir. 

16.490 Birleşmiş Milletler Teknik Programı 'giderleri : Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler ve ihtis 
23 öeafe 1957 tarihli Teknik yardım teminine -mütedair Anlaşma ve Birleşimiş Milletler* Ekonom 
muz 1959 tarihli ve 736/XXVffl karar gereğince, Hükümetimizce, Türkiye'ye gelecek eksperl 
kafoul olunan meblâğ karşılığı 'olup her sene Birleşmiş Milletler temsilciliği ile yapılan temas n 
tedir. 1964 yılı için tesbit olunan miktar 1963 yılıma nazaran 247 415 lira n ok sanayie 502 885 
muştur. 

16.710 Temsil giderleri : Bakanın temsil giderleri 'karşılığı olup geçen yılm aynı teklif edilmiştir. 
16.720 Ağırlama giderleri : Yabancı devlet ve ihüikümet reislerinin, misafirlerin ve ecnebi elçilerin a 

1963 bütçesinin 403/20 nci maddesinden tefrik olunan 400 000 lira bu tertibe konulmuştur. 
16.730 Tören giderleri : 'Millî bayramlarımızda yapılmakta olan törenlerin giderleri karşılığı olarak 

tertibinden tefrik edilerek teklif olunmuştur. 
16.740 Yabancı konuklar köşkü giderleri : Memleketimizi ziyaret eden yafbancı devlet adamlarının m 

latma, ısıtma, su, temizlik, döşeme - demirbaş, telefon ve ufak tamir ve bakım giderleri kar 
403/20 nci maddesindeki ödenekten tefrik edilerek konulmuştur. 

16.745 Giyim - kuşam almaları ve giderleri : Yabancı konuklar köşkü hizmetlilerine, hizmetin mahiy 
kuşam eşyasının bedellerine ödenme'k üzere tefrik ve teklif edilmiştir. 

16.747 Yiyecek alımları ve ıgiderleri : Yabancı konuklar köşkü 'müstahdemlerinin her nevi yiyecek 'b 
çesinin 403/20 nci maddesi Ödeneğinden ayrılıp fim maddeye konulmuştur. 
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16.810 Dış kuruluş İrina onarımı : 1963 yılı 'bütçesinin yatırım kısmında yer almış iken yeni bütçe 
mına alınmış bulunan (küçük onarmalar) ödemeği, dış kuruluşlarımızkla Devlet malı olan 'bi 
maları tarafımızdan yapılacak binaların küçük onanm giderleri 'karşılığı olarak teldif edil'm 
nazaran 80 000 lira fazlasiyle konulmuştur. 

16.820 Malkina ve teeJMzat onarımı : Bakanlıkta, mevcut makiına ve teçhizatın, kullanmadan mütev 
olarak tahmin ve teklif edilmiştir. 

21.000 21.611 Etüt ve proje giderleri : Dış kıuıüuşlarımızı Devlet malı binalara sahip kılmak için Bakanlı 
tarafından yapılacak etütler ve hazırlanacak projeleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 28 
lif edilmiştir. 

21.612 Teknik personel ücretleri : Yukarıdaki maddede teşkilinden bahsolunan Teknik Büroda çalış 
karşılığı olup 14 . 5 . 1958 tarihli ve 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma bağlı (Muayye 
de çalıştırılacak yevmiyeli personel Talimatnamesi) ile ek ve değişiklikleri esasları dâhilinde ö 

21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu : Bakanlığımız Teknik Bürosunda çalıştırılan teknik pe 
görev yollukları karşılığı olarak konulmuştur. 

22.000 22.611 Büyük onarım giderleri : Bakanlık binası ile Yabancı Konuklar Köşkünün onarını giderleri k 
edilmiştir. 

23.000 23.611 Kesme ve katlama makiııaları alımları ve giderleri : Bakanlık gizli evrak baskı işlerinde kul 
ve katlama makinaları bedeli olarak 140 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yıl bu tertipte yaln 

23.630 Haberleşme tesisleri : Dış temsilciliklerimizle muhabereyi kolaylaştırma ve emniyet altına alm 
•olan telsiz cihazlarının teknik zaruretleri sebebiyle şehir dışına nakli düşünülmüş olduğund 
270 000 lira konulmuştur. 

32.000 32.100 Bina ve arsa satmalından : Karaei'de satmalmrnası mukarrer arsa ile Cezayir Büyükelçiliğ 
ödenmek üzere teklif edilmiştir. 1963 yılma nazaran 900 000 lira fazladır. 

32.800 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar : Bonn ve Münih'te satınalınacak 
ğunun yıkılma tehlikesi gösteren binasının arsası üzerine yapılacak binaların yapım bedeli ve 
oldukları Devlet malı binalarla mukaveleleri gereğince onarımları bize ait bulunan temsilcilik 
lığı olarak geçen yıla nazaran 3 128 000 lira fazlasiyle 5 728 000 lira teklif edilmiştir. 

32.910 Makina ve teçhizat alımları ve onarımları : Dış temsilciliklerimizle muhabereyi kolaylaştırm 
diyle satınalınacak telsiz cihazları telateyp ve kripto makinaları ve bunların yedek parçalarını 
mek üzere 700 000 lira konulmuştur. Gecen vıla nazaran 375 000 lira noksandır. 
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32.920 Taşıt satmalma ve değiştirmeleri : Dış temsilciliklerimizin miadını doldurmuş ve kullanılmıyaca 
lerden alman raporlarla anlaşılmış bulunan 11 aded otomobilin yerlerine satmalmaeak yenilerini 
sayılı Taşıt Kanununa ek 240 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Bakanlığımız bütçesine geçe 
saniyle 352 000 lira, yine aynı kanunun 3 ncü maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak 14 temsil 
si için 20 000 lira ki, ceman 372 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.510 Yardım ve ödünç verme : Özellikle Avrupa memleketlerine olan işçi akımı göz önünde tutulara 
100 000 lira fazlasiyle ödenek konulmuştur. Bütçe tatbikatının seyrine göre ihtiyacı ancak karşıl 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı : Ahdî vecibelerle bağlı bulunduğumuz çeşitli uluslararası teşe 
şılığı olarak geçen yıla nazaran 1 337 621 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

34.720 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım idaresi Türkiye Daimî Temsilciliğinin mahallî giderleri : Ahd 
leşmiş Milletler Temsilciliğinin işarına göre artmış bulunduğundan gecen yıldan 80 000 lira fazla 

34.730 CENTO çok taraflı Teknik iş Birliği fonuna iştirak payı : Geçen yıla nazaran 753 lira noksan 
vecibelerimizin icabı olarak teklif edilmiştir. 

34.740 CENTO çok taraflı Teknik Komisyonuna katılma payı : Yukarıdaki maddeye konulan ödenekle 
duğundan ödenek teklif edilmemiş, sadece tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

34.750 Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Anlaşması Sekçeteryası giderlerine iştirak payı : Ortak P 
dolayısiyle bu ortaklığın Sekretaryaşı giderlerine ödememiz muhtemel aidata binaen bu tertip a 
konulmuş bulunmaktadır. 

34.000 34.760 ittifak anlaşmalarının gerektirdiği her türlü giderler : 1963 yılında açılmış bulunan bu tertibe ih 
ve ödenek teklif edilmemiştir. 

35.000 35.610 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : Türk soyundan yabancı uyruklu öğretmenlere yapıla 
amaciyle müracaat eden ve yapılan tetkikte bu yardıma hak kazanmış olanların sayısı çoğalmış ve 
karşılamaya kâfi gelmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan hak sahipleri sayısına göre yapılan hesab 
565 204 lira fazlasiyle ödenek teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 

35.710 Memur ve Müstahdemler Yardımlaşma Sandığına yardım : Memur ve müstahdemlerin öğle yem 
çen yılın aynı olarak konulmuştur. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : Hak sahiplerinin zamanında müracaat ederek alacaklarını tahakkuk ettir 
memiş olmaları sebebiyle düyuna kalan istihkakların ödenmesine harcanmak üzere geçen yıla nazar 
miştir. 
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MALÎYE BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan ödenekler hizmet çeşitlerini ve 1964 yılı için uygulanan genel ve katma b 
1. — •Bakanlık hizmetlerine ait cari harcamaları, 
2. — Yatırım harcamalarını, 
•'). — Sermaye teşkili ve transfer harcamalariyle iç ve dış Devlet borçlarını kapsamak suretiyle üç tertibe 
Bakanlık bütçesinin «sermaye teşkili ve transfer harcamalar^» da yine tertip plânına göre : 
J. — Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri, 
2. —• Kamulaştırma ve satma! malar, 
.'». — İktisadi transferler, 
4. — Malî transferler, 
ö. — Sosyal transferler ki, (Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler, Emekli Sandığına yapılacak öd 
6. — Borç ödemeleri (İç ve dış Devlet borçlariyle diğer borçlar buraya alınmıştır.) Bölümlerine ayrılmış b 
Gerek cari ve yatırım ve gerekse sermaye teşkili ve transfer harcamalarında yer almış bulunan ödenekler 

bölüm ve maddeler sırasiyle arz olunmuştur. 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER : _ 
11.440 Bakan ödeneği : 23 ve 66 sayılı kanunlar gereğince ayda bin lira olarak Bakana verilen öde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Genel idare aylıklan : Maliye Bakanlığı teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 4910 sayılı 

kez ve illere ait fiilî kadrolarının tu t an 263 sayılı Kanunla verilen % 35 zamla ve 4910 sayı 
reğince ordu defterdarlıklariyle, kor tümen yetkisini taşıyan birlikler saymanlıklarına ait 
lira tutmaktadır. Geçen yıla nazaran görülen fazlalık, 1963 yılında 230, 265 ve 309 sayılı k 
rulu, teftiş heyeti başkanlıklariyle Tanıtma ve Turizm Bakanlığı Muhasebe teşkilâtı ve yeni 
kazası maliys teşkilâtı için alınmış bulunan kadrolardan ileri gelmektedir. (L) cetvelindeki 
ruluna ait bir kısım kadronun bu yıl kullanılmaması dolayısdyle mevkuf tutulmuş bulunm 
Genel ve katma bütçeler tertip plânına göre hizmet; kurum ve çeşitli giderler kısmen fonksiy 
Bakanlığın kuruluşu içinde bulunan Maliye Okulu, Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü v 
maddelere alınmıştır. 
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12.111 Maliye Okulu memurları aylığı : Maliye Okulu Müdürlüğü kuruluşunda mevcut 34 aded idare 
% 35 zamla birlikte 299 700 lira olup gecen yılın aynıdır. 

12.112 Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü aylıkları : Bakanlığımız merkez teşkilâtına dâhil 
hane Müdürlüğünde mevcut 49 fiilî kadronun tutarı <%• 35 zamla-birlikte 506 250 lira olup geçe 

12.11;! Yurt dışı kuruluşlar aylıkları : Yurt dışı kuruluşumuzda mevcut 39 aded müşavir, delege v 
liradır. Mezkûr teşkilât memurlarının merkez aylıklarına 212 sayılı Kanun gereğince hazırlan 
rinden dış maaşı verilmekte olduğundan bunlarla birlikte 3 702 900 liraya baliğ olmaktadır. Geç 
lık o yıl 212 sayılı Kanundan evvelki emsallere göre maaş ödenmesinden mütevellittir. 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : Genel idarede çalıştırılan hizmetlilerin kadro tutarları 19 6 
hâsı! olan fazlalık günden güne artan malî muamelât ve gelişmelerle birlikte vergi kanunların 
ve yeniden kurulması takarrür eden vergi daireleri için lüzumlu personel ile kaloriferli yeni h 
yardımcıları ihtiyacı, bahçıvan, gece bekçisi, odacı, daktilo kadrolarının ilâvesiyle terfi süresi 
rinden doğmadır. 

12.212 Maliye Okulu hizmetlileri ücreti : Maliye Okulu hizmetli kadrolarının bir yıllık karşılığı olup 
.12.21;") Darphane ve Damga Matbaası hizmetlileri ücreti : Darphane ve Damga Matbaasında mevcut h 

lamı 415 530 liradır. Geçen yıla nazaran görülen fazlalık atelye şefi, sanatkâr ve matbaa işçisi 
lin terfilerinin sağlanmasından mütevellittir. 

12.214 Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri ücreti : Yurt dışı kuruluşumuzda mevcut hizmetlilerin bir y 
ları karşılığıdır. Geçen yıla nazaran görülen fazlalık bir sekreter kadrosunun ilâvesinden ve g 
doğmadır. 

12.231 Genel idare geçici hizmetlileri ücreti : Merkez ve illerde çalıştırılan geçici hizmetliler kadro 
dolayısiyle bâzı değişiklikler yapılmış ve bu meyanda birkaç kadronun ilâvesine ihtiyaç duyul 
alınacak kadrolar karşılığı için 939 000 lira teklif edilmiştir. 

12.232 Maliye Okulu geçici hizmetliler ücreti : Okulda mevcut (E) cetveline dâhil 37 aded öğretme 
12.261 4353 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin gerektirdiği- ücretler : Halen mevcut 83 sözleşmeli avuka 

lenler ve hizmet müddetleri iki. üç yılı geçmiş avukatlara yapılacak cüzi zamlar- da göz önüne 
nek konulmuştur 

12.280 İşçi ücretleri : Darphane ve Damga Matbaasında çalıştırılan işçilerin talimatnameleri gereğin 
karşılığı olarak 850 000 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı: Merkez ve illerde, bu zamma müstehak 24 000 çocuk adedine göre hesaplanmı 
önüne alınarak 3 100 000 lira konulmuştur. 
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12.320 Doğum yardımı: Geçen yıl bütçesine konulan ödenek kifayet etmemiştir. Doğumlai'daki de 
400 000 lira teklif edilmiştir. 

12.330 Geçmiş yıllar sarfiyatına göre ödenek yetişmemekte olduğundan bu yal için 100 000 lira tekli 
12.340 Tedavi giderleri: 1963 bütçesinde 308 nci bölümde bulunan tedavi (giderleri yeni tertibe göre 

melik gereğince daire ve Hükümet tabipliklerinin verekleri reçete (bedelleri, gözlük camı. işitm 
ödenmektedir. Bu sebeple ödeneğin artırılması zorunda kalınmıştır. 

12.350 Yakacak zammı : Yakacak zammı verilmesi gereken il ve ilçelerdeki kuruluşumuz memurları 
çen yıkn aynı ödenek konulmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları: 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığıdır. 

12.380 işçi sigortası prim karşılıkları: Muhtelif sigorta kanunları gereğince işçilerin istihkaklarınd 
sesini teşkil eden k a rşı-11 ki a riyl e tamamı iş veren tarafından ödenmesi gereken iş kazası ve mes 
primleri karşılığı olup Darphane ve Damga Matbaasında çalıştırılan işçilere ait bulunmaktadır. 

12.411 Makina servisi fazla çalışma ücreti: Hazinenin aylık ve yıllık mizanlarının çıkarılması için ç 
personele verilecek fazla mesai ücreti olarak teklif edilmiştir. 

12.412 Yugoslavya'da Devletleştirilen Türk malları karşılığı verilecek tazminatın dağıtılmasiyle göre 
reti : Bakanlar Kurulunun 6/874 sayılı ka.rariyle kabul edilen yönetmelik esasları dairesinde 
çahşma ücreti karşılığıdır. 

12.413 Malî kanunların yayınlanması malî mevzuatın incelenmesi ve derlenmesinde çalışacakların fazl 
lunan malî kanunların ve malî mevzuatın incelenmesi, yayınlanması, derlenmesi işlerinde çalış 
ücreti olup geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

12.421 Maliye müşavere komisyonu huzur ücreti-: Muhasebei Umumiye Kanununun 132 nci maddesi g 
çok 4 defa toplanması gereken Malî Müşavere Komisyonu Başkan ve üyeleriyle Raportörün hu 
ni kurulan bakanlıklar dolayısiyledir. 

12.422 Diğer komisyonlar huzur ücreti: Vergi kanunları gereğince kurulan ve kurulacak komisyonlar 
yılı Kanun gereğince teşkil edilen satış, artma ve eksiltme komisyonlarının memur olmıyan 
ğıdır. 

12.480 Millî Piyango idaresi .maliye denetçisi ücreti : 3670 sayılı Kanunun 5 -14 ncü maddelerine 
lıştı nlmakta olan 1 100 lira aylıklı bir denetçinin yıllık ücret tatarıdır. 

12.520 Kasa tazminatı : 4910 sayılı Kanunun 15 nei maddesi gereğince ödenen kasa tazminatı kar 
mülünde unvanları sayılı memiürlara % 25 nisbetinde ödenmekte ve bu ödemede 7244 sayılı Ka 
tadır. 
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12.610 Yabancı dil ikramiyeleri : 365 6 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı di'l imtihanl 
mekte olup geçen yılın aynıdır. 

12.710 Temsil ödeneği : 5027 ve 7244 sayılı kanunlar gereğince ayda 350 liradan müsteşara verilen 
12.730 6995 sayılı Kamun gereğince verilecek ödenek : 699-5 sayılı Kanun gereğince Vergiler Temyiz 

misyonu başkan, üye ve raportörlerine verilen aylık ödenek karşılığı olup geçen yılın aynıd 
12.810 Yur içi sürekli görev yolluğu : Xakil ve tahvillerin çok zaruri ahvalde yapılması, tâli me 

olmadıkça nakil ve tahvil-yapılmaması düşünülmekte olduğundan geçen yıl ödeneğinin yetece 
edilmiştir. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Bütçe lâyihası ve Bütçe Kanununun bastırılmasına gidecek m 
ni, yatırım ve teahhüt işlerini ve yeni tertip plânı tatbikatından doğacak aksaklıkları mah 
dan başka tâyinleri Bakanlığımıza ait katma bütçeli idareler muhasebe personel ve muamele 
lemek ve vukubulacak anlaşmazlıkları mahallinde halletmek üzere bu yerlere gönderilecek 
cılarının yollukları, Devletin tasarrufumda bulunan araziye şahısları tarafından vâki tecavüz 
alınması gereken tedbirler ile tescilleri yarpılmıyan taşınmaz malların, belirtilmesi için Tapulam 
rulacak memurların ve Bakanlığın diğer hizmet gruplarını ülgilendiren geçici görevli memur 
maddeye ihtiyaca göre, 1 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Mevcut 89 aded Maliye Müfettişinin' teftiş görevlerinin ĝe 
ait buıiunan bu maddeye 1 100 000 lira teklif olunmuştur. Görülen fazlalık 230 sayılı Kanun 
doğmadır. 

12.834 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu : Mevcut 290 hesap uzmanımın bu yıl içinde yapaca 
edecek yevmiye ve yollukları karşılığı olarak 3 568 000 lira konulmuştur. Görülen fazlalık 
dan doğmadır. 

12.835 Bakanlar yeminli murakıpları geçici (görev yolluğu : Geçen yılın aynı ödeneğin yetişeceği düş 
tur. 

12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu : Bakanlık kuruluşunda «mevcut kontrolörlerin bu yıl iç 
dolayısiyle tahakkuk edecek yevmiye ve yol giderleri karşılığı olarak 600 000 lira konulmuştur. 

12.837 Defterdar, malmüdürleri, varidat .müdürleri, millî emlâk müdürleri ve kontrol memurları devi 
gelir .'müdürü, 571 malmüdürü, 357 vergi ve 11 kontrol memurunun bir yıl içinde yapmakla 
dolayısiyle tahakkuk edecek yevmiye ve yolluMarı karşılığıdır. Yapılan hesaba ve artan iş hacı 
lira fazlasiyle 1 600 O00 lira teklif edilmiştir. 
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12.838 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak teftişler yolluğu : 4353 sayılı Kanunun değişik, 2, 3 v 
müşavirleri, merkez muhakemat müşavir avukat ve avukatlarla Vilâyet ve Bölge muhakemat m 
yapmakla mükellef oldukları teftiş dolayısiyle alacakları yolluk ve yevmiyeler karşılığı olarak geç 

12.839 Vergi kanunlarının uygulanması ve köylere gönderileceklerin devir ve teftiş .yolluğu : Bucak ve 
ve kontrollarım yapmak üzere bu mahallere gönderilecek memurların yolluk ve yevmiyeleri kar 
nazaran bir milyon lira fazla s iyi e 1 300 GÜO lira 'konulmuştur. Artışın sebebi 1964 yılında bilhas 
nünden çak geniş ölçüde yoklama yapılmasının gerekeceğindendir. 

12.841 Tedavi yolluğu : Şimdiye kadar eski bütçelerin 308 nei bölümünden karşılanan bu giderlerin 
haklar maddesinin harcırahlar kesimine nakli gerekmiştir. Yapılan tahmini hesaba göre 100 00 

12.846 Yolluk karşılığı verilen .tazminat: 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ucu maddesi gereğince 
30 unu geçmemek üzere verilmesi gereken tazminat olup geçen yılın aynıdır. 

12.847 Araştırma, inceleme geçici görev yolluğu : Araştırma ve inceleme için yurt içinde görev alacak 
lamması için yeniden açılan maddeye (lüzum halinde ödenek aktarılmasını temi nen) 1 lira kon 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Maliye Okulunda açılan ve iki yıl devam eden memur kurslarına 
miyeleri karşılığı olup geçen yılın aynıdır. 

12.849 Diğer geçici görev yollukları : Darphane ve Damga Matbaasından mülhakata pul ve kıymetli kâ 
ne aidolup geçen yılın aynıdır. 

12.851 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : Sürekli görevle yurt dışı kuruluşlarımıza gönderilen 
memurlarımızın ve ailelerinin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı olup ve 1964 yılında daha az tây 
ran 300 000 lira noksan koııuln ustur. 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçici görevler dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilmesi 
luk -ve yevmiyelerinin karşılığı bulunan bu maddeye 600 000 lira konulmuştur. 'Görülen fazlalık 
nasebetlerimiz dolayısiyle 1964 yılında bu gibi temasların sıklaşacağmdan ileri gelmektedir. 

12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : 1964 yılında 13 müfettişimizin inceleme ve konsolo 
derilmeleri kararlaştırılmış olup buna göre hesaplanan yol giderleri ve yevmiyeler karşılığı olara 

12.874 Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev yolluğu- : 1964 yılında meslekî incelemelerde bulunmak 
hesap uzmanının yol giderleriyle yevmiyeleri karşılığı olarak 1 500 0O0 lira konulmuştur. 

12.875 Bankalar yeminli murakıpları yurtdışı geçici görev yolluğu : 1964 yılında meslekî incelemede bul 
gönderilmesi kararlaştırılan yeminli murakıp yolluğu karşılığıdır. 

12.876 Kontrolörler yurtdışı geçici görev yolluğu : Hazine muameleleri, Kambiyo murakabe sistemi, pa 
meslekî incelemede bulunmak üzere yurtdışına gönderilmesi kararlaştırılan Hazine ve Kambiyo kon 
karşılığı olu}) 100 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.882 Yurtdışı staj ve öğrenim yolluğu : 4489 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin ;B) fıkrası gereğince 
ve ayrıca teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yurtdışına gönderilecek memurların yolluk v 
lira konulmuştur. 

12.883 Yurtdışı kongre ve konfeıans yolluğu : Bilûmum beynelmilel kongre, konferans ve komisyonlara 
mesini teminen kurulmuş bulunan Türkiye Konsorsiyum müzakere ve çalışmalarına katılacakların 
800 000 lira teklif edilmiştir. Vâki artış 1964 yılında bu gibi toplantıların daha çok artacağından 

12.887 Yurtdışı araştırma ve inceleme yolluğu : Memleketimizde inceleme ve araştırma yapmak üzer 
ların yol ve sair giderlerini karşılamak üzere ve lüzum görüldüğü takdirde ödenek konulmasını 
ra konulmuştur. 

13.000 Yönetim giderleri : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Sarfiyat seyrine göre geçen yılın ödeneği yeteceğinden ayne 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler alım ve giderleri : Sarfiyat seyrine göre geçen yılın ödeneği yeteceğ 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Merkez ve iller kuruluşumuzun döşeme ve demirb 

lu bulunan yazı, hesap makinaları alımı ve malî istihbarat arşivlerinin genişletilmesi dolayısiyle 
kasa gibi demirbaş eşyanın temini için 1 500 000 lira konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Bakanlık daireleriyle kütüphanenin ihtiyacı bulunan gazete, d 
ve diğer yayın giderleri karşılığı olup geçen yılın aynıdır. 

13.150 Yakacak alınılan ve giderleri : Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların yakacak abın ve gi 
lira konulmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Bakanlık hizmetlilerinin elbise. palto, iş elbisesi ve ayak 
geçen yılın aynı ödenek konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler • Su, temizlik, bahçe, taşıma giderleri dışında kalan ve evvelce öt 
bilûmum giderler için 50 000 lira konulmuştur. 

13.210 Su giderleri : Geçen yılda bu çeşit giderler bütçelerin öteberi maddelerinden karşılanmakt 
de hizmetlerin çeşidine göre başka maddelere ayrılmıştır. Bu meyanda merkez ve illerin her n 
nulmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : Yukaı-da arz olunduğu gibi öteberi maddesinden bu maddeye 100 000 lira 
13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez ve iller kuruluşumuza ait binaların aydınlatılması için sarf olu 

ri karşılığı olarak 500 000 lira teklif edilmiştir. Artış, yeni kurulacak vergi daireleri ile Hesa 
yeni binaların ihtiyacından doğmadır. 

13.240 Bahçe giderleri : Geçen yılda öteberi maddesinden yapılan bu giderde «ytnlmış ve yeni bir b 
cımız 15 000 lira tahmin edilmiştir. 
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13.291 İlân giderleri : Bilinen adreslerinde bulunmıyan vergi mükelleflerine gazeteler vasıtasiyle ilân 
rin diğer ilânları da bu tertipten karşılanmaktadır. 1964 yılı için bu gider 500 000 lira tahmin edi 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : Posta - telgraf ücretlerine Mart 1963 ten itibaren yapılan zamlar se 
alınarak 4 000 000 lira konulmuştur'. 

13.420 Telefon giderleri : Yukardaki maddede arz olunan zamlar sebebiyle bu madde için 850 000 lir 
ayrıca İzmir ve İstanbul'da daireler için iki santral tesis olunacaktır. 

13.430 Taşıma giderleri : Geçen yıllarda öteberi maddesinden yapılan bu çeşit harcama bu yıl ayrı bi 
25 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve*, onarma giderleri : Makam arabasının bir yıl içindeki işletme giderle 
rak 10 000 lira konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Bakanlık hizmetlerinde ve İstanbul, Ankaıa De 
bir yıllık işletme ve onarma, karşılığı olarak 66 000 lira konulmuştur. Artış sebebi akar yakıt f 

13.610 Kira bedeli : Merkez vel i lerde kiralanmış ve yeniden kiralanacak binalar için 1 250 000 lira ö 

14.000 HİZMET (JİDEliLElU : 
14.1.10 Yangından korunma ve sigorta giderleri : Devlet binalarının hazarda ve seferde yangından ko 

yetlerinin temini içindir bu ödeneğin dağıtımı İçişleri Bakanlığınca yapılmaktadır. 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : Geçen yılın aynı ödenek teklif edilmiştir. 
14.140 Bey'iye aidatı : Geçen yılın aynı ödenek teklif edilmiştir. 
14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : Geçen yılın aynı ödenek teklif edilmiştir 

: : 14.430 Para taşıma giderleri : Geçen yılın aynı ödenek teklif edilmiştir. 
14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek Bina ve Arazi vergileri : Geçen yılın aynı ödenek tek 
14.442 Diğer resim ve harçlar : Arazi ve Bina Vergisi dışında kalan resim ve harçlar karşılığı olarak 
14.443 Devletçe satılan taşınmaz malla'' dolayısiyle alınacak tasarruf bonoları kargılığı : Devlete ait 

alman tasarruf bonoları karşılığı olup tahminen 100 000 lira konulmuştur. 
14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muhtar ve ihtiyar kurulu üyele 

zançlar ekim ve sayım beyanlarmdn kullanılması gereken ve sair basılı kâğıtların düzenlen 
ile görevlendirilen muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine Vergi Usul Kanununun 246 ncı ma 
karşılığı olup iki milyon lira teklif edilmiştir. 

14.460 Değer biçme giderleri : Vergi ve- sutış komisyonlarında görevlendirileceklerle mahcuz v 
edeceklere. Devlet mallarının mahallerinde veya kayıtları üzerinde tetkik ve tasnifleri işlerin 
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bağışlanacak ziynet .eşyalariyle Hazinede mevcut kıymetli ayniyatın değerlendirilmesind 
ğerlendirme ücretlerine sarf olunmak üzere 490 000 lira teklif olunmuştur. 

14.470 Düşünülmiyen giderler : Muhasebei Umumiye Kanununun 38 ve 59 ncu maddelerine istin 
yılın aynıdır. 

14.480 İhtiyat ödeneği : Bütçe Kanununa bağlı (F) cetvelinde yazılı gecen yıl borçlan ile mahkem 
için lüzum görüldüğü takdirde ilgili maddelere aktarmak üzere açılmış bulunan bu maddeye her y 
tur. 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri : Bu maddeye konulan ödenekten bir kısmı Darphane ve Da 
olan kıymetli kâğıtların ilk madde ve baskı giderlerini teşkil etmektedir. 1964 yılında y 
pul giderleri de göz önüne alınarak 2 000 000 lira konulmuştur. 

14.492 Taşınır ve taşınmaz malların genel giderleri : Devlet binariyle memur konutlarının genel g 
fiyatı göz önüne alınarak geçen yılın aynı ödenek konulmuştur. 

14.49>°) Bina ve arazi tahriri ile ilgili giderler : Bina ve arazi tahriri yapıldığı takdirde ödenek ko 
lira konulmuştur. 

14.494 . 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gereğince taahkkuk ettirilmiş ve ettirilecek ödemeler ka 
kanunlar gereğincd nakledilen kimselerin tasarrufunda olan ancak sahipleri taarfmdan 
satılan taşınmaz malların satış bedelleri 1944 yılı Arazi Vergisine matrah olan kıym 
lara ait bulunan bu maddeye sarfiyat seyrine göre 100 000 lira konulmuştur. 

14-510 Küre giderleri : Gelir Vergisi mükelleflerinin tereddütlerini izale etmek, defter tutma u 
ilçelerde hesap uzmanları tarafından idare edilmek üzere açılan kursların giderleri kaı-şı 
300 000 lira konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri : Siyasal Bilgiler Fakültesinde Bakanlık hesabına Öğrenim yapan öğrencile 
yılın ayın ödenek konulmuştur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : Malî vesika ve eserlerin araştırılması, toplanması ve 
olarak 10 000 lira konulmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 4489 sayılı Kanuna göe yabancı memleketlere gönderilecek m 
maaşları ile staj ödenekleri arasındaki farklar ve diğer öğrenim giderleri olup geçen yılın 
tur . . .. 

15.000 KURUM GİDERLERİ : 
Maliye Okulu giderleri : 

15.251 Büro giderleri : 
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15.2*52 Ulaştırma giderleri : 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
15.256 Malzeme alım ve giderleri : 
15.257 Yiyecek lalını ve giderleri : 
15,259 Diğer alım ve giderler : 

Dış kuruluşlar giderleri : 
Maliye Meslek Okulunun 1963 - 1964 ders yıllarında öğrenim yapacak öğrencilerin b 
çeşitli giderleriyle yiyecek, giyim, kuşam ve okul malzemesi gibi alımlarının karşılığ 
kümü yazılı ceman 760 000 lira konulmuş olup bu miktar geçen yılın aynıdıv. 

Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri : 
15-841 Büro giderleri : 
15.843 Ulaştırma giderleri : 
15.844 Kira bedeli ve sigorta : 
15.846 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
15.847 Ağırlama giderleri : " 

Yabancı memleketlerdeki teşkilâtımızın idare giderlerini karşılamak üzere gecen yıl 
tahmin olunduğundan müfredatı yanda yazılı maddelerde gösterilen çeşitli hizmet v 
muştur. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
İş evleri ve iş yerleri giderleri : 
Darphane ve Damga Matbaası : 

16.111 Büro giderleri : 
16.113 Taşıt işletme ve onanıra : 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri: 
16.116 Malzeme alım ve giderleri : 
16.117 Yiyecek alım \ne giderleri : 
16.119 Diğer alım ve giderler : 

Darphane ve Damga Matbaasının işçi ücretleriyle İşçi Sigortalarına ödenecek prim 
yiyecek alım ve giderleriyle işletme giderleri için müfredatı yandaki maddelerin bü 
ceman 963 500 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıla nazaran görülen artış bütü 
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filgranlı pul kâğıdına -basılması kararının alınmasından ve bu kâğıtların da yerli kâğıt 
sından doğmadır. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : Türkiye Konsersiyum çalışmaları dolayısiyle 1963 y 
re 1964 yılı tahminlerinin tetkik ve tesbiti için gerek Konsersiyum idaresiyle gerekse Konsersiy 
temas ve müzakerelerin gerektirdiği her türlü masrafları karşılamak üzere 300 000 lira konulmuşt 

16.711 Bakanlık temsil giderleri : Geçen yılın aynıdır. 
16.720 Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teşkilâtı ağırlama giderleri : Geçen yıl 100 000 lira olan ödene 

ketlerde bulunan temsilcilerimizin idare kısmındaki 15.847 nci maddeye alınmış yurt içindeki a 
üzere 25 000 lira bırakılmıştır. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Bina onarımı : Mülkiyeti Hazineye ait bilûmum hükümet konaklariyle diğer resmi daire ve ba 
sarf olunmak üzere 4 000 000 lira konulmuştur. 

10.820 Makina ve teçhizat onarımı : Muhasebe makin al arın m yedek parçalan ihtiyarının karşılanmas 
karşılığı ölüp. geçen yılın aynıdır. 

16.841 Damga Matbaası ve Darphane için : Miadını doldurmuş ve sürekli faaliyet dolayısiyle her yıl 
makinalarm bakım giderleri karşılığı olup. geçen yıla nazaran 20 000 lira noksaniyle konulmuşt 

16.842 Muhasebe makinalarmın her türlü bakım giderleri : 1954 yılından heri kullanılmakta olan mu 
kım giderlerini karşılamak üzere 100 000 lira konulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

Hizmetler ve turizm sektörleri : 
21.621 Sula gölü harita alım ve kadastrosu işleri giderleri (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçes 

bağlı Bozkır ilçesiyle Seydişehir ilçesi arasında bulunan (Sula Gölü) namı ile mâruf göl sularını 
yıllardan beri köylüler arasında ihtilâf konusu olan tarıma elverişli toprakların Hazine adına t 
Kanununa göre o bölgede uygulama yapılıncaya kadar, göle yakın köylerdeki muhtaç çiftçilere 
re sistemine bağlanabilmesi için kadastroca tesbit ettirilmesine zaruret hissedilmiş ilgili mercil 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 1964 yılı faaliyet programına dâhil edilmesi sağlanmıştır. 
Yüksek Plânlama Kurulunca yapılması ön görülen ve 1964 programında Bakanlığımız yatırım b 
lira ödenek konulmuştur. 
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22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
İmalât sanayii sektörü : 

22.310 Küçük sanayi siteleri kurulmasında mahallî idarelere yardım : Yüksek Plânlama Kurulunc 
Bakanlığımız yatırımları meyanmda 10 000 000 lira gösterilmiş olduğundan bütçeye aynen a 
Eğitim sektörü : 

22.811 Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumuna Bakanlığımız 1963 bütçesinde 716 ncı bölü 
yon lirası 1964 programında Bakanlık yatırımlarına alındığından aynen teklif edilmiş olup, g 
ye teşkili ve transfor harcamalarının 31.210 nen maddesine konulmuştur.) 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALTMLARI : 
Hizmetler ve turizm sektörü : 

23.611 Darphane için satmalınacak nıakina ve aletler : Yeni Devlet Darphanesi için alınacak makina 
lira konulmuştur. 

23.622 Maliye Bakanlığı : 1964 yılında taşıt almınıyaeağmdan ödenek kaldırılmıştır. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

/ - Sermaye teşkili : 
31.000 Kuramlara katılma payları ve sermaye teşkilleri : 

31.110 Sermayesine mahsuben iktisadi teşekkül ve benzeri müesseselere yapılacak ödemeler : Nomin 
ve 1964 yılında programlanan yatırımları için finansman ihtiyacı olan T. Kömür işletmeleri K 
T. Petrolleri Anonim Ortaklığının ve PTT Devlet Yatının Bankası (Amortisman ve Kredi Sa 
üzere 172 000 000 lira konulmuştur. 

31.120 Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına : 3202 sayılı Kanunun değişik 5 nci maddesinin (C) 
suben ödenek konulmuştur. 

31.130 İhtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına : 3202 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ihtiy 
geçen yılın aynıdır. 

31.140 Sermayesine mahsuben Halk Bankasına : 6854 sayılı Kanun gereğince sermayesine mahsu 
nek 1963 yılında tamamlanmış olduğundan 1964 yılı için ödenek konulmamıştır. 

31.210 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna : 
Kuramıma yapılan yardımın 10 milyon lirası bu yıl Plânlama Dairesince Bakanlığımız yatırı 
madde ve 10 milvon lira konulmuştur. 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalnıalar : Yeniden inşa edilecek Hükümet konakları, Maliye binaları ar 

lüzumlu taşınmaz mallar ve 6183 sayılı âmme alaca ki arını m ta'lısili usulü hakkındaki Kanun ger 
dâvaları neticesi yapılan taşıtlara Hazinece iştirak neticesi alınacak malların bedelleri karşılığı 

/ / - Transferler 
33.000 İKTİSADÎ TRANFERLER : 

33.110 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle zarara uğrayan İktisadi Devlet Teşekküllerine 
cak yardımlar : Kanun ve Hükümet kararları gereğince zararları Hazinece karşılanması gerek 
den Türk Haya Yollan Anonim Ortaklığının 1962 ve 1963 yılları zararlarını. Azot Sanayii Anoni 
suılleri Ofisinin 1961. 1962 ve 1963, Denizcilik Bankası Yan G-ölü 1963 yılları zararları karş 
olarak ödenek konulmuştur. 

33.120 İç. finansman fonu va-sıtasiıyle bütçeden İktisadi Derlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere i 
yapılan yardımlar : İşletme açığı veren yatırıma teşekküllerin yatırını yapabilmeleri her şeyden 
masına bağlı olduğundan açık veren teşekküllerin işletme açıklarının ve Devlet Yatının Ba 
yılı programına alınan yatırınlar ile borçlanma 'kabiliyetini kaybetmiş belediyelerin yatırım 
lecek esaslar dâhilinde iç finansman fonu vasıtasİyle İktisadi Derlet Teşekküllerine ve benzeri 
karşılığıdır. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 
Katma bütçeli idarelere Hazine yardımları 

34.110 Vakıflar Genel Müdürlüğüne : 
34.111 Ankara Üniversitesine : 
34.112 İstanbul Üniversitesine : 
34.113 İstanbul Teknik Üniversitesine : 
3)4.114 Ege Üniversitesine : 
34.115 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne : 
34.116 5539 sayılı Kanunun 19 nen maddesinin 5 nei fıkrası gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 
34.117 5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesi gereğince Karayolları Genel Müdürlüğüne : Katma bütçe 

küllerin bütçelerinde yer alan ve kendi! 'gelirleriyle karşılanmamış bulunan bir kısım hizmetler 
ta olup bu harcamalara ait gerekçe ve izahlar kendi bütçelerinde bulunmaktadır. 
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34.118 Devlet iSıı İşleri Genel Müdürlüğüne : 
34.119 6831 sayılı Kanunum 35 ııci maddesi gereğince Orman Genel Müdürlüğüne : 
34.120 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne : 
34.121 Petrol Dairesi Genel Müdürlüğüne : (Katma bütçe ile idare edilmekte olan bu teşekküllerin 

leriyle karşılanmamış bulunan bir kısım hizmetler için Hazineden yardım yapılmakta olup 
hatlar kendi bütçelerinde bulunmaktadır. 

34.122 6987 sayılı Kanun gereğince Petrol Dairesi Başkanlığına özel idarelere yardımlar ve ödemeler 
desi gereğince ödenek konulmaktadır. 

34.310 6802 sayılı Kanunun £6 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 6802 sayılı Gider Verg 
kümler göz önünde tutularak 1964- malî yılında akar yakıtlardan alınacak îsti'hsal Vergisind 
rılmıştır. 

34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 197 sayılı Kanunun 17 
özel idare hissesi ayrılmıştır. 
Belediyelere yardımlar ve ödemeler : 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince yapılacak ödemeler : Yukarıda 34310 sayılı m 
ye hissesi ayrılmıştır. *' " 

34.420 197 sayılı Kamımın. 17 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler : 34320 sayılı maddede iz 
ayrılmıştır. 

34.430 Ankara Belediyesine : 
34.440 İstanbul Belediyesine : 
34.450 Diğer belediyelere : 
34.460 İzmir Belediyesine : 

Ankara Belediyesine, İstanbul Belediyesine ve diğer il ve ilçe belediyelerine yardım mak 
34.470 İller Bankasının 1963 iş ve. plasman programına igiren kredi alma gücünü yitirmiş belediye 

cek işlerinin 1963 yılındaki sarfiyatını karşılamak üzere İller Bankasına : Bu bölümdeki ö 
tiyaç 33.120 nci maddeden karşılanacaktır. 

34.510 313.sayılı Kanun gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz : Ereğli Demir ve Çelik 
yetini ve yatırımının gerçekleşmesi için teklif edilmiştir. 

34,511 Içşi meskenleri inşaatı için ikraz : Mezkûr fabrikanın işçi meskenleri inşaası için ikraz edilm 
34.6İ1Ö 197'sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince açılan müşterek trafik fonu : 197 sayılı Kanun 

bulunan bu fona geçen yılın ayın olarak ödenek konulmuştur. 
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84.611 0085 sayılı Kanunun 50 inci maddesi gereğince açılan Sigorta fonu : Trafik Kanununun 56 me 
sigorta fonu karşılığı olarak geçen yılın aynı ödenek konulmuştur. 

34.012 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu : 7126 sayılı Kanunun 36 ve 
gereğince sivi! savunma hizmetlerinin yürütülmesinin sağlanması amaciyle açılnrş bulunan'bu fo 
muştur. 

34.613 6086 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince açılan Turizm Kredi fonu : Mezkûr Kanunun 
lan fona on milyon lira ödenek konulmuştur. 

34.710 Milletlerarası Kurum, Şirket ve derneklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası 
ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) genel Bütçesine ve Nükleer enerji ajansı masraflarına Eurochemd 
hususi hesabMiııza ve genel tarite ve ticaret anlaşması G-ATT'a iştirak hissesi ol.u-ak ödemekliği 
lıkları olarak 4 800 000 lira konulmuştur. 

34.711 Milletlerarası' Fara fonu ve İmâr Kalkınma Bankasına iştirak hisssemiz olarak verilmiş bulunan 
arası para fonu ile İmâr ve Kalkınma Bankasına iştirak hisselerimize mahsuben 5016 sayılı Kanun 
radan bu Kanunu değiştiren 7335 sayrılı Kanuna istinaden İmâr ve Kalkınma Bankası için verilm 
için geçen yılın aynı ödenek konulmuştur. 

34.712 Milletlerarası Kalkınma birliği (İDA) ya iştirak olarak verilen avansın mahsubu ve iştirakimiz iç 
Milletlerarası Kalkıma Birliği ve katılma payımıza karşılık olarak konulmuştur. 

34.713 Para fonundan yapılan istikrazın kur farkı : Mezkûr kur farkı ödenmiş olduğundan bu yıl ödenek 
34.714 İktisadî İşbirliği kalkınma Teşküâtı (İDA) nın yeni inşa olunacak binasının inşaat giderlerine k 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının Muette Şatosu karşısındaki arsa üzerine inşa ettireceği yeni bi 
franklık inşaat giderlerine katıl r :a payı olarak 1964 yılında ödenek taksiti karşılığadır. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Emekli Sandığına ödemeler 

35.210 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince ödenecek % 1 1er: 5434 sayılı 
fıkrasında tasrih edildiği üzere 55 nei maddeye göre bağlanacak vazife malûllüğü aylıklariyl 
tevfikan vazifeden mütevellit vefadeden iştirakçilerden dul ve yetimlerine bağlanacak aylıkla 
ki maaş ve ücretler tutarlarının % 1 inin Emekli Sandığına ek sermaye olarak ödenmesini tem 
yon lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35.200 28 nci madde gereğince ödenecek yönetim giderlerinden Hazine payı: 5434 sayılı T. C. Emek 
desi gereğince yönetim giderlerinde Hazine payı olarak ödenecek olan ve 1964 yılı bütçesine 
sandıktan sorulmuş ve cevaben alman 1.8.1963 tarih ve meri 32 sayılı yazıda bu tertipten ist 
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liradan ibaret olacağının tahmin edildiği bildirildiğinden 1964 yılı bütçesi için 1 000 230 lira 
teklif olunmuştur. 

35,230 65 nci madde gereğince harb malûllerine yapılacak yardımlar: Harb malûllerinin eksilen m 
re yapılması mümkün sunilerinin tamamlattırılması ve tamir ettirilmesi, yenilerinin taktırılm 
davi karşılığı olmak üzere 1963 yılı bütçesiyle alınan 18 000 liradan Ağustos 1963 sonuna k 
sene sıonuna kadar gelecek faturalarla henüz verile emrine bağlanmamış faturalar nazara 
lira fazlasiyle 20 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

89 ncu madde gereğince ödenecek emekli ikramiyeleri: Fiilî hizmet müddetleri 25 - 30 sen 
nunun 39 ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince ödemeler dâhil) ödenmesi icabeden ikramiy 
lan 30 milyon liradan 1.9.1963 tarihine kadar 28 406 -998,33 lira sarf edilmiş ve halen eld 
fatura mevcudolup sene nihayetine kadar gelecek olan ikramiyelerle 334 sayılı Kanun gereğ 
necek ikramiyelerde nazara alınarak 1964 yılı bütçesi için 20 milyon fazlasiyle 50 milyon l 
42, 56, 64, 69, 81 ve 90 nci maddesi gereğince yapılacak ödemeler: Emekli Cumhurbaşkanı 
harb'te malûl kalan erlere bağlanan aylık ve harb malûllüğü zamlariyle subay ve askerî mem 
dıkça verilecek hanb malûllüğü zamlarının ve bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine bağlan 
nenlere bir defaya mansus olmak üzere verilecek iki senelik evlenme ikramiyelerinin nazara a 
ne konulan 5 milyon liradan 1 .9 .1963 tari/hine kadar 4 011 178,87 lirası sandığa ödenmiş 
ralarla sene nihayetine kadar gelecek olan faturalar da nazara almanak 1 milyon lira fazla 
lira tahsisat teklif olunmuştur 

35.260 Geçici, 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 nci maddeler gereğince yapılacak ödemeler: a) 
diği tarihte orduda bulunan muvaızzaf ve gedikli subaylarla askerî memurlardan, âdi malûllü 
lanacak olanların fiilî hizmetlerine eklenecek müddetleri her ay için o tarihte keseneğe esa 
;b) Keza bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte polis meslekinde bulunanlar 6 - 12 nci mes 
lekten yetişmiş emniyet müdürlerinden, emekli âdi malûllük veya vazife malûllüğü aylığı ba 
detlerine eklenecek müddetlerin 15 nci maddenin son fıkrası esasına göre aylıkları tutarının 
e) . 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 
Kanuna tabi vazifelere geçenlerin, (Bina ve Arazi Vergisi meımurl arının, Harb Okulu öğrenc 
hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanarak Hazinece Sandığa ödene 
ç) Aylıklı vazifelerde iken kazandıkları (harb, lesaret, Millî Mücadele, mıntıka zamları) 
ları olarak hesaplanacak aylık ve ücret tutarlarının % 15 şi, 

35.240 

35.250 
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di Geçici 1 ve 2 nci maddelerde yazdı hizmetlerle ilgili vazifelerde bulunanlardan 'hizmetleri 1 
almış olanların bu 'hizmet müddetleri için geçici 19 ncu maddeye göre hesaplanacak paralar, 
e) Mülga 1683 sayılı Kanuna göre vazifeden istifa ve sair gibi sebeplerle ayrılmış olupta 54 
tarihte açıkta bulunanlardan 4805 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ayrılmış olanla 
1.9 ncu madde gereğince sandığa ödenecek paralar. 
t') 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte B. M. M. Reisliğinde. Başbakanlıkta veya 
60 ve 6.1. nci maddeler gereğince bağlanacak emekli aylıkları karşılıkları olarak Emekli Sandığı 
yılı 'bütçesiyle alman 800 000 liradan 1 .9 .1.963 tarihine kadar 351 984,25 lirası sandığa ödenm 
iea'beden faturalar mevcut bulunmakta ise de hu bölümde 'bakiye kalan tahsisat yapılacak tediy 
bütçesi için 300 000 lira noksaniyle 500 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35.27!) 42 sayılı Kanım gereğince yapılacak ödemeler : 42 sayılı Kanunla bağlanan ve bağlanacak ola 
ieri arasında talıassül edecek fark miktarı sandıktan sorulmuş ve alman 1 . 8 . 1963 tarih ve 'M 
nıma müsteniden bağlanan mezkûr aylıklarla 5434 sayılı Kanıma göre bağlanması gereken aylı 
lira olacağının tahmin edildiği bildirildiğinden 1964 yılı bütçesi için 5 milyon lira. fazlasiyle 
olunmuştur. 

35.310 Emekli aylıkları ve ıbenzeri ödemeler : 
Emekli. dul ve yetim aylık ve ödenekleri : Emekli, dul ve yetim aylıklarım karşıamak sur 
önünde tutlarak 5434 sayılı T. O. Emekli »Sandığı Kanununun geçici 20 nci maddesi gereğince 
borçları bütçesine konulan 79 451 200 lira tahsisat 1954 yılma kadar devam ettirilmiştir. 195 
sayılı Kanımla, muhtelif sebeplerle maaşları kesilen kız çocukların aylıklarının iadeten taftısi 
1 . 3 .1954 tarihinden itibaren emekli, dul ve yetim aylıklarına yapılmış olan zammın 1 . 3. 19 
vam. etmiş olması, 1956 yılında yürürlüğe giren 6740, 6745, 6795 ve 6800 keza 1958 yılında yürü 
da halen maaş tahsis muamelelerine devam 'edilmesi aynı zamanda eskiye muzaf olmak üzere y 
nen müterakim maaşlar, 7236, 279 ve 5 sayılı kanunlarla emekli, dul ve yetim aylıklarına ya 
1903 yılı'bütçesi için 240 850 000 lira tahsisat teklif olunmuş idi. Sözü geçen kanunlarla yapıla 
azalmış 'Iralunması ve gelen terkinlerde nazara alınarak 1963 yılı bütçessi için, 1963yılmda alın 
teklif olunmuştur. 

35.320 Vatani hizmet aylıkları : Ağustos 196-3 sonu itibariyle ve bağlı (Ç) cetveline göre vatani 'hiz 
(bir aylık tu tan 162 353,87 lira olup seneliği 1 984 248,44 liradan ibarettir. Ancak Sivas Ko 
üyeleriyle T. B. M. M. 1 nci Döneminde; bulunan üyelerden 40 aylık sahibine hayatta 'bulunduk 
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fazlasiyle ödenmesini derpiş eden 342 sayılı Kanunun 'bütçeye olan tesiri de nazara alınarak 19 
fazlasiyle 2 300 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

35.330 4992 sayılı Kanunla verilecek çocuk zammı : 4992 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince 
5 lira hesabiyle tediyesi i e ab eden çocuk 'zammının hesabına. esas olmak üzere mahallerinden ee 
adedinin altı olarak gösterilmesi neticesi 19'64 yılı bütçesi için 60 lira noksaniyle 360 lira 'tahsis 

35.-340 Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi bedeli : Askerî malûllerin terfiin 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 133 neü maddesiyle 1 .1 . 1950 tarihinden itibaren yü 
geçen kanunun yürürlükte bulunduğu sırada 200 er liralık araziye müstehak oldukları resm 
henüz bu haklarını alamıyan 5 ve G neı dereceden mevcut 1 314 Malûl ere 6658 sayılı Kanunu 
baren 1 000 er lira verilmek suretiyle tasfiyesi cihetine 'gidilmiş ve 1963 senesi 'bütçesinde 32 m 
Ağustos 1963 sonuna kadar 29 000 lira tediye, emrine bağlammş ve daha bu tertipten 10 malû 
mekte olup bu istihkaklarda 1964 yılı bütçesinden karşılanacağından, yıl sonuna 'kadar yapılma 
tahak olanların adedinin yükseleceği nazara almara'k 1964 yılı bütçesi için 7 000 lira noks 
olunmuştur. 

35.350 Yürürlükten kaldırılmış .1963 ve 4992 sayılı kanunlara göre Eklenecek emekli ikramiyesi : Bu 
kaldırılmıştır. 

35.610 4 . 8 . 1958 tarihinden önce mer'i 'kanun ve 'kararnameler hükümleri dairesinde yabancı meml 
olanların 'geri 'kalan normal tahsil ve staj devrelerîyle ilgili mûtat döviz istihkaklarına ait kur fa 
nında yazılı olduğu üzere bu fartan ödenmesi için 1964 yılı bütçesin>e 500 000 lira, noksaniyle 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar 
Hastanelere ve sağlık kurumlarına : 

35.710 Musevi hastanesine yardım : Bu kuram ve derneklere bütçe imkânları nisıbetinde yardım yapıl 
35.714 Balıklı Rum Hastanesine yardım : 
35.712 Yedikule Ermeni Hastanesine yardım : 
35.743 Manisada Moris Şinasi 'Hastanesine yardım : 
35.714 İstanbul Esnaf Hastanesine yardım : 
35.715 Belediye Hastaneleri genel giderlerine : 
35.716 (Darülacezeye yardım : 

Bu kurum ve derneklere bütçe imkânları nisbetinde yardım yapılmaktadır. 
35.717 Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna yardım : 
35.718 Ankara Çocuk Sağlığı Delmeğine yardım : 
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38.719 Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine, Hemşire Tatbikat Okulu kliniği inşaatına yardım . 
36.720 istanbul Zeynep Kâmil Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneğine yardım : 

Diğer yardımlar : 
35.722 Kızılay Kurumuna yardım : 

(100 000 lirası Yozgat mülteciler misafirhanesiyle diğer mülteciler giderleri içindir) , 
35.723 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım : 
35.724 Darüşşafakaya yardım : 
35.725 Yurtlar için Türk Eğitim Derneğine : 
35.726 Şehitlikler İmar Derneğine : 

Bu Kurum, dernek ve. cemiyetlere bütçe imkânları nisbetînde yardım yapılmakta ve yardı 
tadır. 

35.727 Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna yardım ; 
35.728 Türk Hukuk Kurumuna yaddım : 
35.729 Türk Coğrafya Kurumuna yardım : 
35.730 Bâzı milletlerarası demeklere yardım : 
35.731 Milletlerarası Kızılhaç Komitesine yardım : 
35.732 Türk göçmen ve mülteciler federasyonuna yardım ; 
35.733 Mevlâna Celâlettini Eumi'nin türbesi etrafının tarh ve tanzimi için Konya belediyesine : 

35.734 Türk Ocağına yardım : 
35.736 Kırkpmar güreşleri için Edirne belediyesine yardım : 
55.737 Türk Harp malûlü Gaziler Cemiyetine yardım : 
35.738 Adana'da Kuvayi Milliye Mücahit ve Gazileri Cemiyetine yardım : 
35.739 Yardımsevenler Derneğine : 
35.740 Türk El Sanatları Tanıtma Derneğine : 
35.741 Eski Muharipler Birliği genel merkezine : 
35.742 Kıbrıs Türk Kültür Derneği merkez komitesine yardım : 
35.743 Göz Bankası Derneğine : 
36.744 Çocuk Dostları Derneğine : 
35.745 Türk Dil Kurumuna yardım : 

Bu Kurum, Dernek ve Cemiyetlere bütçe imkânları nisbetinde yardım yapılmakta ,re yard 
tadır, 
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36.746 Zekâca Geri Kaknış Çocukları Koruma Derneğin* : 
35.747 Ankara Çocuk Bakım Derneğine yardım : 
35.748 Türk Millî Gençlik teşekküllerine : 
35.749 Türkiye Millî Talebe Birliğine : 
35.750 Millî Türk Talebe Birliğine : 
36.751 Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezine : 
35.752 istanbul ve Ankara Sivil Genel Emekliler Derneklerine : 
35.763 Hacıbektaş'ı turistik bakımdan güzelleştirme derneğine : 
35.754 Türk Kooperatifçilik; Derneğine : 
36.755 Türk halk oyunları ve halk türküleri federasyonuna : 
36.766 İhtiyarlık Huzur Köşkleri Derneğine : 
36.757 Konya Cemiyeti Hayriye Derneğine : 
36.768 Polis Emeklileri Derneğine : 
36.759 Maliye Memurları ve Müstahdemleri Tutum ve. Muavenet (Sandığına (Maliye memur ve müstahd 

da kullanılmak üzere) : 
36.760 Sağır, Dilsiz ve Körler Derneklerine : 
36.761 Türk Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma Derneğine (Diyanet işleri başkanlık binası inşaatı için) 
36.762 Dış memleketlerde Türk öğrenci Demeklerine : 
36.763 Yurt inşaatı için Mülkiyeliler Birliğine : 

Bu Kurum, Demek ve Oemiyetlere bütçe imkânları nisbetinde yardım yapılmakta ve yardım 
tadır. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
îç Devlet Borçları : 

36.110 Konsolide iş borçlar faizi :. 
36.121 Konsolide iç borçlar itfası : 
36.122 Erken ödemeye tabi tasarruf bonoları karşılığı : 
36.130 Konsolide iç borçları genel giderleri : 

Dış Devlet Borçları : 
36.210 Konsolide dış borçları faizi : 
36.220 Konsolide dış borçları itfası : 
36.230 Konsolide dış borçları genel giderleri : 428 070 856 liradan ibaret bulunan konsolide iç b 
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teklif olunan konsolide dış borçların ödemeleri, itfa toplanıiarmdaki taksitlerine göre tertipl 
manlı izahat umumi gerekçede etraflıca verilmiş bulunmaktadır. 

36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yılın aynıdır. 
36.400 İlâma bağlı borçlar : Gecen yıla nazaran 1 000 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
36.601 Geriverilecek paralar : 
36.602 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kanun gereğince geliverilecek paralar : 1963 yılı bütçesinde 

1964 bütçesinde iki kısma ayrılmış olup ödenek geçen yılın aynıdır. 
36.800 Faiz, acyo ve para. farkları : 1715 sayılı Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961 günlü ve 

neti maddesinin 2 nci fıkrası gereğince adı geçen bankaca açılacak kısa vadeli avans hesabının 
gereğince banka ve ortaklıkların Hazineye yatıracakları paralar mukabilinde verilmekte olan p 
Bankası Kanununun 3492 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesine istinaden verilecek fai 
bu maddeye geçen yıla nazaran 6 262 500 lira fazlasiyle 26 262 500 lira teklif edilmiştir. 

36.901- 3242, 5254-ve 6182 sayılı kanunlar gereğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Bankasına yapı 
kasınca. dağıtılan yemeklik ve tohumluklardan doğan alacakların süresi içinde tahsil olunmam 
rolunan senetler karşılığı ile faiz ve giderleri karşılığı olarak konulmuştur. 

36.902 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım için Türkiye îş Bankasına ödenecek faiz ve kredi 
Bankası tarafından 16 . 5 . 1959 tarih ve 288 sayılı İktisadi Koordinasyon Heyeti Karariyle y 
Bankasına ödenen Türk paralarının reeskont faizi üzerinden hesaplanan faiz ve giderler ile ;k 

-ları olarak 1 590 159 lira teklif edilmiştir. 
36.903 1513, 2248, 2702, 2808, 2354 ve 3523 sayılı kanunlar gereğince nakden ödenecek borçlarla kald 

len borçlar : Bu borçların nakden ödenmesi hakkında bütçe kanunlarına hüküm konulmaktad 
yıp tahakkuk ettikçe ödenmektedir. 

36.904 6684 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler : 6684 sayılı Kanunda tasrih edilen tamir v 
da kilise ve müessesesatı hayriye yer almış bulunmakta bu müesseselerin tamir ve ihyası için 
3 832 000 lira konulmuştur. 

36.905 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler : 6746 v 
yındırlık Bakanlığı tarafından âfet bölgesi olan bâzı köylerle Seydişehir kazasına bağlı Der 
için Ziraat Bankasınca iştirak hissesi olarak ödenen 14 133 598,49 liranın 7 921 958,79 lira f 
meleli vergisi olarak 9 milyon lira olarak konulmuştur.. 
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1963 - 1964 yılları bütçeleri mukayese cetveli 

I - Cari harcamalar toplamı 
II - Yatırım harcamaları toplamı 

III - Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 

1963 bütçe rakamı 1964 yılı teklifi 
Lira Lira 

414 545 786 
44 011 935 

559 602 000 
35 702 725 

19 
1 426 895 512 1 536 778 197 13 

Genel toplam 1 885 453 233 2 132 082 922 32 

GEREKÇE 

Millî Eğitim Bakanlığı 1964 yılı bütçe toplamı cari harcamalar 1 536 778 197 lira, yatırım harcamaları 559 60 
transfer harcamaları 35 702 725 lira ki, ceman 2 132 082 922 liradır. 

Bu ödenek geçen yıla nazaran 321 843 063 lira fazlalık ve 75 213 374 lira bir noksanlık göstermekte olup 1 
zaran 246 629 689 liralık hakikî bir artış göstermektedir. 

Bu artışın bölümler itibariyle mukayeseli cetveli aşağıda gösterilmiştir : 
1963 bütçe rakamı 1964 yılı teklifi 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

CARÎ HARCAMALAR : 
ödenekler bölümü toplamı 
Personel giderleri bölümü toplamı 
Yönetim giderleri bölümü toplamı 
Hizmet giderleri bölümü toplamı 
Kurum giderleri bölümü toplamı 
Çeşitli giderleri bölümü toplamı 

12 000 
221 249 276 
6 427 250 
16 714 018 
169 338 137 
13 154 831 

12 000 
300 977 132 
6 669 550 
35 583 518 
180 960 045 
12 575 952 

Toplamı 1 426 895 512 1 536 778 197 1 
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ödeneğin çeşidi 
1963 bütçe rakamı 1964 yılı teklifi 

Lira Lira 

YATIRIM HARCAMALARI : 
Btüd ve proje giderleri bölümü toplamı 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümü toplamı 
Makma, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları bölümü toplamı 

Toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARİ : 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri bölümü toplamı 
Kamulaştırma ve satınalmalar bölümü toplamı 
Malî transferler bölümü toplamı 
Sosyal transferler bölümü toplamı 
Borç Ödemeleri bölümü toplamı 

Toplamı 

l 000 000 
375 330 670 
38 215 116 

414 545 786 

1 225 000 
22 892 866 
2 754 000 
16 917 069 

223 000 

44 011 935 

1 000 000 
507 342 000 
51 260 000 

559 602 000 

775 000 
19 500 000 
2 738 597 
12 466 128 

223 000 

35 702 725 

GENEL TOPLAM 1 885 453 233 2 132 082 922 

Hu duruma göre 1964 yılı içinde zam gören bölüm ve maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

(Bölüm : 12.000 — Madde : 12.110 - 12.127 Aylıklar) 

1963 yılı 
tahsisatı 

Lira 

1964 yılı 
teklifi 

Lira 
Fazlası 

l i r a 
Noksanı 

Lira 

962 635 110 1 035 447 785 72 812 675 
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Bu maddelerdeki artış 1963 malî yılı içinde çıkan 165, 326. 336 sayılı kanunlarla alman kadrolar ile 1964 yılı 
çıkarılması zaruret olmuştur. 

Lira 

690 465 300 121 175 aded fiilî kadrolar tutan 
2 952 000 120 aded senfoni orkestrası üyelerinin maaş tu tan 

702 417 300 Toplam 
245 846 055 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zam 

87 184 430 1, 2 ve 3 üst dereceler tu tan 

1 035 447 785 Toplam : 1964 yılı için teklif olunan 

(Bölüm : 12.000 — Madde : 12.211 - 12.280 Ücretler) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira. 

65 392 221 63 447 821 6 287 600 8 262 000 

Bu maddelerdeki noksanlık geçen yıl ücret tertibinde olan eğitmenlerin 326 sayılı Kanunla maaş kadrolarına 
üeret tutarı 8 262 000 lira tenzil edilmiş ve artjş olarak gösterilen 6 287 600 lira yeni açılan müesseselere veri 
için teklif edilen 899 aded kadro tutarlarından ileri gelmektedir. 

(Bölüm : 12.000 — 

1963 yılı 
tahsisatı 

Lira 

84 597 545 

Madde : 12.310 -

1964 yılı 
teklifi 

Lira 

90 101 525 

12.370 Sosyal yardımlar) 

Fazlası Noksanı 
Lira Lira 

5 503 980 

Merkezde ve illerde tesbit edilen 116 666 çocuk sayısı itibariyle ve beher çocuğa 4598 sayılı Kanun gereğinc 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun gereğince hazırlanan tedavi talimatnamesinin gere 
lamak ve artan kadro adedlerine göre 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına ödenmesi gereken emekli k 
sadiyle bu ilâvenin yapılması zaruridir. 
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(Bölüm : 12.000 — Madde : 12.410 - 12.460 Ek çalışma karşılıklarıv 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

55 015 000 111 561 000 56 546 000 — 

1964 malî yılında ders ücretlerinin 5 liradan 10 liraya çıkartılacağı nazarı dikkate alınarak ve 222 sayılı K 
layıcı kurs ve sınıflarda mesai saatleri dışında çalıştırılacak öğretmenlere verilecek ders ücretleri karşılığı olar 

(Bölüm : 12.000 — Madde : 12.511 - 12.592 Tazminatlar) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

34 111 080 35 363 600 1 252 520 — 

1964 yılında açılacak olan müesseselerin ek görev tazminatlarını karşılamak üzere kanunları ile alman ek gö 
da (D) cetvelinden çıkarılması zaruri görülen kadrolar tutarı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk Ü 
natları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

YÖNETİM YOLLUKLAR I 
(Bölüm : 12.000 — Madde : 12.910 - 12.889) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

19 439 920 20 927 001 6 052 081 4 565 000 

1964 yılında yapılan bütçe reformu dolayısiylo yollukların bir kesimde toplanması sebebiyle geçen yıl bütçe 
bir maddede toplanması hasebiyle kurs giderleri yolluklarının kurs genel giderleri maddesinden ayrılarak bu 
genel giderleri maddesine konulan tahsisattan 2 000 000 lirası yolluklara alınmış, diğer kısmı kurs giderlerinde 
noksanlık gözükmektedir. Artış ise gecen yıl yurt dışı staj ve öğrenim giderleri maddesi yukarda arz edilen s 
mak suretiyle bir artış gösterilmektedir. 

Ayrıca 1964 yılında yeniden tâyin edilecek öğretmenlerin yolluklarını karşılamak amacı ile yolluklar kesimi 
teklif edilmektedir. 
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YÖNETİM GİDERLERİ (Genel yönetimle ügili alımlar) 
(Bölüm : 13.000 — Madde : 13.110 - 13.190) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

3 725 000 3 833 700 108 700 — 

Genel yönetimle ilgili kırtasiye alımları döşeme ve demirbaş alımları, basılı kâğıt ve defter alımları ile y 
yıl verilen ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan bu yıl bütçede tasarrufu temin etmek gayesi ile bu kesi 
masına zaruret hâsıl olmuştur. 

GENEL YÖNETIMLE İLGILI GIDERLER 
(Bölüm : 13.000 — Madde : 13.210 - 13.290) 

1963 yılı . 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

222 000 231 150 19 150 10 000 

Geçen yıl bütçesiyle büro giderleri bölümünden verilen ödenek bu yıl bütçede yapılan reformu sebebiyle m 
yıl su, temizlik, aydınlatma ve diğer yönetim giderleri için teklif edilen 231 150 lira genişlemekte olan Baka 
ilgili giderlerini asgari bir hadde karşılamak amacı ile teklif edilmiştir. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
(Bölüm : 13.000 — Madde : 13.410 - 13.420) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 090 000 1 134 500 44 500 — 

Geçen yıl posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri için verilen ödenek posta pullarına, telgraf ücretlerin 
•dolayısiyle ihtiyacımıza kâfi gelmemiştir. 

Bu itibarla 1964 yılında bu kesime yapılan 44 500 liralık bir ilâve bu yıl da âzami tasarrufa riayet edilme 
tahmin edilmektedir. 
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TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

l i r a Lira Lire Lira 

29 250 30 000 750 

Bakanlık ve hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri olarak teklif edilen bu miktar, bütçede tasarrufa 
olarak teklif edilmiştir. 

KİRA GİDERLERİ 
(Bölüm : 13.000 — Madde : 13.610 - 13.630) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 361 000 1 440 200 79 200 

Bakanlığımız teşkilâtı günden güne genişlemekte olduğundan. Bakanlığımıza tahsis edilen binaya sığmıyan d 
konaklarına sığmıyan Millî Eğitim müdürlükleri için kira ile binalar tutulması zarureti hâsıl olmuştur. Bu binal 
edilmesinde mecburiyet olduğundan mukaveleleri gereğince halihazırdaki kiraları karşılığı olarak teklif edilmişti 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
(Bölüm : 14.000 — Madde : 14.510 - 14.598) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

16 714 018 35 583 518 18 929 500 60 000 

Bu kesimde : Kurs giderleri olarak artış gösterip 3 849 500 lira, geçen yıl kurs giderleri ile yolluklarına ait 
form dolayısiyle kurs giderleri ile yollukları ayrılmış bulunmaktadır. Kursların daha verimli olabilmesi için bu 
3 849 500 liralık bir ilâvenin yapılması gerekmektedir. Bu artış bütçedeki 12.848 nei kurs geçici görev yolluğu 
karşılanmış olup geçen yıla nazaran bir artış göstermemektedir. 
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Geçen yıl burslu okuyan öğrencilerin burs giderleri okulların genel giderleri maddesinden karşılanmakta id 
binaen burs giderleri ayrı bir maddede gösterilmekte olduğundan burslar için de bu kesimdeki 14.521 - 14.52 
burs giderleri olarak ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Yine bu kesimde 14.530 ncu maddede gösterilen artış ise 1964 yılında 1416 sayılı Kanun gereğince dış ülk 
göre hesabedilmektedir. Halen 497 si Avrupa memleketlerinde ve 135 adedi de Amerika'da olmak üzere ceman 
1964 yılı giderleri için Avrupa'da okuyan 497 öğrencinin yıllık tutarı olarak 497 X 23 879 = 11 867 863 lira, 
yıllık tutarı 135 X 30 285 = 4 088 475 lira ki, ceman 15 956 338 lira tutmaktadır. 1964 yılı içinde Amerik 
gönderilecek 575 öğrencinin iki aylık giderleri karşılığı olarak da 2 944 464 liraya ihtiyaç bulunduğundan bu 
miştir. 

Plân gereğince parasız yatılı olarak alınacak öğrenci sayısı bu yıl 2 500 e çıkarılacağından yine bu kesimd 
liralık bir ilâvenin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

OKULLAR GİDERLERİ (Yatılı ilkokullar giderleri) 

(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.211 - 15.219) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

6 480 450 10 467 200 3 986 750 — 
Bu maddelerdeki artış bölge okullarının 1964 - 1965 öğretim yılında hizmete girecek 9 bölge okuluna alına 

büro giderlerindeki artıştan ileri gelmektedir. 

ORTAOKUL, LlSE KOLEJ VE İMAM - HATÎP OKULLARI GÜDERLERİ 

(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.221 - 15.229) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

9 571 250 11 150 175 1 578 925 — 
Mevcut ortaokul, lise ve kolejlerimizle imam - Hatip okullarının masrafları karşılığı olarak teklif edilen 

ğince kapasite artışından ve imam - Hatip okullarında 1963 yılında leyli olarak okuyan 1 000 yatılı öğrencin 
ilâvesi ile 1 800 e çıkarılacaktır. Bu öğrencilerin yiyecek, giyim ve kuşamları ile okul kütüphanesini zenginleş 
rabolmaktan kurtarıp öğrencinin istifadesine vermek gayesi ile bu maddede 1 578 925 liralık bir ilâvenin yap 
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İLKÖĞRETMEN OKULLARI GİDERLERİ 
(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.231 - 15.239) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

40 111 000 44 457 450 4 371 950 25 500 

Öğretmen okullarında 1963 - 1964 öğretim yılındaki 24 700 öğrenci sayısı, 1964 - 1965 öğretim yılında 4 100 a 
çıkarılacaktır. Bu maddedeki artış yeni öğrencilerin yiyecek, giyecek giderleri ile bu öğrencilerin hizmetleri iç 
ileri gelmektedir. 

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI ÎLE EĞÎTÎM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK 
ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 
(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.241 - 15.249) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

9 925 000 12 683 300 2 758 300 

1963 yılında Yüksek islâm Enstitüsünde 400, yüksek öğretmen okullarında 1 900 ve eğitim enstitülerinde 4 400 
. maktadır. 1964 - 1965 ders yılında yeniden alınacak öğrencilerin yiyecek, giyecek giderleri ile her bir öğrenciye 5 

kırtasiye masraflarını karşılamak gayesi ile bu maddeye 2 758 300 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

ORTAOKUL VE LİSE SEVİYESİNDEKİ TEKNİK VE MESLEKÎ OKULLAR G 
(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.251 - 15.259) 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

27 837 687 29 019 835 1 182 148 — 

Beş Yıllık Plânda teknik öğretim müesseselerinin inkişafına öncelik tanınmıştır. Halen meslekî ve teknik oku 
1963 - 1964 yılı başında bu miktar 165 000 o çıkarılacaktır. Orta dereceli meslekî ve teknik öğretim okullarında 
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cak yatılı öğrenciler için 1964 malî yılında 500 yatılı Öğrenci daha alınacaktır. Bunun dışında gündüzlü ol 
sında çalışkanlığı ile temayüz etmiş fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere bir öğün öğle yemeği verilmesi düşünü 
1964 yılı için daha 466 yarım yatılı öğrenci kabul edilecektir. Bu itibarla 1964 malî yılında bu öğrencilerin yi 
sadı ile ve öğrenci kapasitesi dolayısiyle artacak büro ve temrinlik malzeme bedellerini karşılamak amacı 
zaruret vardır. 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ (Yetişkinler eğitim merkezi giderleri) 

(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.341 - 15.349) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

500 000 553 415 53 415 — 

Adana ve İstanbul'da inşa edilen yetişkinler eğitim merkezi 1963 - 1964 öğretim yılında faaliyete geçirile 
şında bulunan vatandaşlarımız alınacaklar ve bu vatandaşlara motorlu vasıta bakımı, kullanılması, elektrik, 
bilgi ve maharetler kazandırılacaktır. Her iki merkez de yatılı olup, kadroları 300 öğrenci alacak şekilde tesb 
aylık ve iki devre halinde faaliyet gösterecek, her devresi 300 kişi olmak üzere bir merkez için yurda 600 öğrenci 
larını karşılamak amacı ile bu maddelere 53 415 liralık bir ilâvenin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ (Test ve araştırma kurumları gide 

(Bölüm : 15.451 - 15.459 — Madde : 15.451 - 15.459) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

400 000 1 347 000 947 000 — 

AÎD Teşkilâtı tarafından desteklenen 277 - N - 68 - AH numaralı projeye bağlı yardımla çalışmakta olan bu 
yılı sonunda bitmekte olup AID Teşkilâtının maddi yardımı da aynı tarihte kesilecektir. Bu itibarla bu büro 
mânası ile ifa edebilmesini temin maksadı ile 947 000 liralık bir artışın kabulünde zaruret görülmüştür. 

Bu artışın 250 000 lirası Bakanlığımız bünyesinde yeniden kurulan plân, proje, bütçe araştırma işleri için 
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BASILI KÂĞITLAR EĞİTİM HAZIRLAMA MERKEZİ GİDERLERİ 

(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.481 - 15.469) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira l i r a 

1 060 000 2 130 000 1 070 000 — 

AID Teşkilâtı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 277-11 -640-314 ve 277- 11 -960-350 projeler g 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

(Bölüm : 15.000 — Madde : 15.851 - 15.859) 
1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

235 400 237 400 2 000 

Yabancı ülkelerdeki öğrenei müfettişliklerinin büro, ulaştırma, kira, diğer alım ve giderleri olarak teklif edilen 
ran artış gösteren 2 000 lira, Almanya ve îsviero bölgeleri öğrenei müfettişliği ve kültür ataşelikleri kira bedel 
miştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

414 545 786 559 602 000 190 627 000 45 570 786 

Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanıp Yüksek Plânlama Kurulunca incelendikten sonra adı geçen kurulun 
kanlar Kuruluna sunulan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1964 yılı programının 6/2232 sayılı Kararındaki pl 
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SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1963 yılı 1964 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

— 1 000 1 000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesinin 35 nei bölümün 35.750 nci maddesine konulan 1 000 lir 
konulmuştur, 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Bölüm Madde A / l Cari harcamalar 

11.000 11.440 159 sayılı Kanıma tevfikan ayda hin lira hesabı ile Bakana ödenecek tahsilat karşılığı konmuştu 
12.000 12.110 Teşkilât kanunlan ile kabul edilen kadrolardan (L) cetveline almanlar hariç fiilî kadroların es 

nıldıkları da nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. Artış 242 sayılı Kanunla kabul edilen kadr 
ileri gelmektedir. 

4 821 600 459ktdronun yıllık tutarı 
717 600 64 adedi ek 

görevde kullanıldığından tümünün yıllık tenzili 
4 104 000 

478 397 64 kadronun 2/3 nisbetıindeki yıllık tutarı 

4 582 397 
+ 681 600 Kadro üstü maaş alanların yıllık tutarı 

5 263 997 
+ 1 715 003 263 sayılı Kanunla verilen % 35 zamların tutarı 

6 979 000 

12.210 Sürekli hizmetliler kadrolarına he •hangi bir ilâve teklifinde bulunulmamış mevcut kadrolarla hiz 
tür. 

6 209 400 875 kadronun bir yıllık tutarı 
•-1- 1 700 600 263 sayılı Ka ıunla verilen % 35 zamlar karşılığı 

7 910 000 

12.230 Geçici hizmetliler kadrolarında her hangi bir ilâve teklifinde bulunulmamış mevcut kadrolarla işle 
719 500 Mevcudolan )2 kadronun yıllık tutarı 

+ 251 500 263 sayılı Kanınla yapılan f̂ 35 zamlar 

971 000 
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Bölüm Madde 

12.250 Halen üç ecnebi uzman çalıştırılmakta olup, senlerden beri bunlara lıiçbir suretle zam yapılmadığ 
fazla fayda sağlanan İm uzmanların 1964 yılında almakta oldukları ücretlerine ilâveten bir miktar 
tertibe 30 bin lira ilâve zarureti hâsıl olmuştur. 

12.280 Bakanlık binası ile Yapı T( İmar İşleri Reisliği için tutulmuş bulunan binanın bahçe işlerinde çal 
yevmiyeleri karşılığı teklif olunmuştur. 

12.310 Maaş kadrolarına her hangi bir ilâve yapılmadığından geçmiş yıllar sarfiyatı seyrine göre kâfi 
muhafaza, edilmiştir. 

12.320 Hâdiselerle ilgili olmakla beraber geçmiş seneler kesinlıesap sonuçlarına göre kâfi geleceği düşün 
bulunulmuştur. 

12.330 Geçmiş seneler sarfiyat seyri nazarı dikkate alınarak kâfi geleceği düşüncesi ile yüz lira noksan 
12.340 Maaşlı kadrolarda her hangi bir ilâve yapılmamış olmasına, rağmen 12 . i . 1963 tarih ve 1130 

giren 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değişik 9 ncu 'maddesi gereğince verilecek tedav 
hükümlerine göre maaşlı memurlara eski yönetmelik hükümlerinden farklı olarak yardımda bulunulm 
sarfiyatı da göz önünde bulundurulmak suretiyle bu bolüme onbin lira ilâve yapmak zarureti doğ 

12.350 Geçmiş seneler sarfiyat ..eyri göz önünde tutularak mevcut ödeneğin kâfi geleceği düşünülmekte 
12.370 'Bu tertibe 12.110 ve 12.210 maddesinde yer alan maaş ve ücret bölümlerindeki tahsisatlara mu 

terfiler de nazarı itibara alınmak suretiyle % 6,5 hesabiyle teklif olunmuştur. 
12.380 Bu tertibe 12.230 maddesinde yer alan (E) cetveli kadroları tutarı 971 000 liranın tşçi Sigortala 

primi karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
12.410 Genelkurmay Başkanlığının 26 . 9 . 1963 gün ve 1.701 - 2 - 1 - 63 yazıla riyle yapılacak olan NA 

rimli olabilmeleri için 1964 - 1965 yıllarında Bakanlıklararası personelin gece mesai yapmaları ba 
yapacak personele fazla mesai üc eti ödenmesi ihtimali göz önünde bulundurularak tertibin açılm 
muştur. 

12.520 7458 sayılı Kanuna göre verilecek kasa tazminatı olup 1963 yılı sarfiyatı göz önünde bulundu 
miştir. 

12.590 İşletmeye açılmış ve 3467 sayılı Kanun mucibince bakıma alınmış olan hatların bakını ve tam 
nun ve talimatnameye göre veri ecek kaza tazminatı ile bunların tedavi, teçhiz ve tekfin ma 

12.610 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
12.710 Bakanlık Müsteşarına 5027 sayılı Kamın gereğince ayda 350 lira hesabiyle veril nesi gereken 

muştur. 
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Bölüm HaddA 

13.000 

12.810 
12.832 
12.833 
12.841 

12.842 

12.843 
12.844 
12.846 

12.848 

12.872 
12.882 
12.883 

12.910 

13,110 
13.120 
13.130 

13.140 
13.150 

1963 yılı sarfiyatı gözönünde bulundurularak kâfi geleceği düşünülmüş ve 1963 yılı tahsisatı 
Geçmiş seneler sarfiyatı gözönüııe alınarak Ikâfi geleceği düşünülmüş ve 1963 yıh tahsisatı ay 
Kâfi geleceği düşünülerek 1963 yılı tahsisatı aynen muJhafaza edilmiştir. 
Yeni Bütçe Tertip Plânında 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 uncu mad 
rafları yolluk ve gider olarak ayrı ayrı maddelerde gösterilmiş (bulunduğundan tedaviye ait yo 
10 000 lira konulması zarureti hâsıl olmuştur. 
14520 Burs giderleri tertibine konulan ödenekten 30 öğrenci istifade ettirilmektedir. Bu öğre 
için bu tertibe beş bin lira konulması lüzumlu görülmüştür. 
Tertibin muhafazası için hir lira teklif edilmiştir. 
Geçmiş seneler sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği düşünülerek 1963 yılı sarfiyatı aynen muha 
Vazifeleri icabı seyyar görev ifa eden personele 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu madd 
natlar olup 1963 yılı sarfiyatı gözönünde tutularak kâfi geleceği düşünülmektedir. 
Başbakanlık Devlet Personel Dairesinin 8 . 4 . 1963 tadih ve 51 - 1 - 386 sayılı yazılanında 5 
rülen eleman ihtiyacının karşılanmasına yardım etmek üzere çeşitli sebeplerle ordudan ayrılm 
lik formasyonu bakımından noksan kalmış bilgilerinin tamamlanması maksadiyie istanbul Tek 
bir kurs açılması kararlaştırıldığından Bakanlığımız personelinden Ibu kursa iştirak edecek 8 
karşılamak üzere bu tertibe 44 bin lira konması zarureti hâsıl olmuştur. 
Geçmiş seneler sarfiyat seyri gözönüne alınarak kâfi geleceği düşünülmüş ve tertip aynen 
Geçmiş yıllarda yapılan sarfiyat durumuna göre kâfi geleceği düşünülerek teriip-aynen muha 
Ağustos 1964 bidayetinde Rio de Janeir 'de yapılacak olan Uluslararası Köprü ve inşaat 'Birl 
edecek olan heyetimizin yolluk ve türlü giderlerini karşılamak üzere bu tertibe bir miktar ilâ 
Bakanlık adına okutulan burslu öğrencilerin tatil devrelerinde muhtelif ünitelerimizde yapa 
için bu tertibe beş bin lira konmuştur. 
Merkez ve illerin geçmiş yıllar sarfiyatı gözönünde bulundurularak tertip aynen muhafaza 
Geçen yıl sarfiyatı aynen muhafaza edilmiştir. 
222 ve 331 sayılı kanunlarla ta ımil olunan hizmetler hesabiyle artmış bulu ıaıı yatırım 
il bayındırlık müdürlüklerinin iş hacmini genişletmiş ve buna muvazi olarak teşkilâtın bu te 
fazlasiyle artmış bulunduğundan tertibe bir miktar ilâve zarureti doğmuştur. 
Geçmiş seneler sarfiyatı seyrine nazaran kâfi geleceği düşünülmüş ve tertip aynen muhaf 
Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar dolayısiyk mevcut ödenek ihtiyaca cevap veremem 
miktar zam yapma zarureti hâsıl olmuştur. 
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13.160 Geçmiş seneler sarfiyat seyrine göre kâfi geleceği düşünülmüş ve 1963 yılı tahsisatı ayn 
13.190 Bakanlığın merkez ve iller teşkilâtının çeşitli ihtiyaçlarına, eevap verilmek üzere geçmiş sen 

miktar artırılmış bulunmaktadır. 
13.210 Geçmiş yıllar sarfiyat, seyrine nazaran merkez ve iller teşkilâtının, yıllık sarfiyatı hesaplan 
13.220 Geçmiş seneler sarfiyat seyrine göre merkez ve taşra teşkilâtının yıllık sarfiyatı hesaplanar 
13.230 Geçen yıllar sarfiyat seyrine göre mevcut ödeneğin ihtiyaca cevap vereıneme-si ve Yapı ve 

bir kısmının ayrı bir binaya taşınmış olmasından mütevellit masraflar artmış, olduğundan b 
mak lüzumu hâsıl olmuştur. 

13.240 Bakanlığa ait bahçe ile yeni taşınmış bulunan Yapı ve İmar İşleri Reisliğine ait daire bahçesi 
teklif olu muştur. 

13.270 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 
13.290 Müteferrik hizmetler gurupuna giren ödeneklerin tefriki sebebiyle tadadolutıması mümkün b 

şılanması maksadiyle teklif olunmuştur. 
13.410 Gerek posta ücretlerine yapılan zamlar dol ay isiyle ve gerek genişlemiş bulunan yatırımla 

tevellit masraflar artmış bulunmaktadır. Bu sebeple mevcut ödeneğin ihtiyaca cevap verem 
miktar artırılmasına lüzum ve za ruret hâsıl olmuştur. 

13.420 Yatırımların inkişaf etmiş oLm asından dolayı genişlemiş bulunan iş hacmi karşısında mevcut 
mektedir. Bu sebeple bu tertibe bir miktar ilâve yapmak zaruret hâsıl olmuştur. 

13.430 Devlet Malzeme Ofisinden alınan çeşitli kırtasiye ve demirbaş malzemeleriyle piyasadan m 
hariçten bakanlık adına gelen eşyaların nakliye ücretlerine karşılık teklif olmuştur. 

13.510 Geçmiş yıllar sarfiyat seyrine nazaran tertip aynen muhafaza edilmiştir. 
13.520 Kâfi geleceği düşünülerek tertip aynen muhafaza edilmiştir. 
13.610 Bakanlık binası ihtiyaca cevap verememesinden dolayı Yapı ve İmar İşleri Reisliğine bağlı bir 

nakli zanıreti doğmuş ve bu sebeple mevcut kira giderlerine yeniden yüz bin lira ilâve lüzumu 
114 600 Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliği merkez binası yıllık ki 
100 000 Yapı ve İmar İşleri Reisliği yıllık kirası 
19 200 Limanlar İnşaat Reisliği hesabı kati binası yıllık kirası 

-f 4 200 Sakarya Bayındırlık Müdürlüğünün işgal etmekte olduğu binanın yıllık kiras 

238 000 Yekûn 
14.000 14.510 12.848 maddesinde yazılı mucip sebebe binaen kursa iştirak edecek personelin her çeşit kurs 

tibe üç bin lira konulması zarureti hâsıl olmuştur. 
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14.520 .Mevcut talebelere ilâve yapılması düşünülmediğinden tertip ayımu muhafaza edilmiştir. 
16.000 16.210 Yeni tertip plânına uyularak şimdiye kadar ihtiyaçları yatırım tertibinden karşılanan Yapı v 

Lâboratuvarınm çeşitli giderlerini karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
16.410 1964 yılı Eylül ayında Ankara'da beş gün müddetle icra olunacak Avrupa E'.don Ivonıitesinin 

arası kırk üyenin her türlü masraflarını karşılamak üzere bu tertibe 20 bin lira konulması l 
16.430 I. A. E. &. T. E. Andlaşması gereğince her yıl yurdumuza gelen 15 öğrencinin giderlerini karşı 

nulmasına lüzum vt' zaruret hâsıl olmuştur. 
İH.710 Geçmiş yıllar sarfiyat seyri göz önüne alınarak kâfi geleceği düşünülmüş ve tertip aynen m 

' 16.810 Tertibin muhafazası için bur lira teklif olunmuştur. 
16.821 Demiryollar İnşaat Reisliğine ait makina ve teçhizatın onarımı için teklif olunmuştur. 
16.822 Limanlara ait makina ve teçhizatın küçük onarımları için teklif olunmuştur. 
16.823 Yapı ve İmar İşleri Reisliğine ait makina ve teçhizatın küçük onarından için konmuştur. 
16.824 Hava Meydanları ve Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliğine ait makina ve teçhizatın küçük on 

21.000 21.111 
21.112 
21.113 Artan iş hacmma göre dairedeki personel tarafından yapılan proje ihtiyaca cevap vereme 

nun hükümleri dâhilinde önemli işlere ait projelerin müsabaka ile veya belirli bürolara yatırı 
lira teklif olunmuştur. Ayrıca yaptırılacak projelerin tetkik ve tasdiki sırasında istihdam ol 
yevmiyeleri karşılığı 150 000 lira ile projelerin mahallen tetkiki için merkezden izam oluna 

• • masrafları karşılığı 20 bin liraya ihtiyaç olduğu tesbit olunmuştur. 
21.511 
21.512 
21.513 Demiryollar inşaatı dolayısiylc yapılmakta olan etüt ve proje işleri mevcut teknik personel 

ğinden, bâzı önemli işlerin müsabaka ile hariçte yaptırılması masrafları ile etüt ve proje işle 
basılı eser ve broşür, teknik personel ücretleri ve bunların lüzumu halinde mahallen tatbika 
için ihtiyar olunacak geçici görev yolluklarını karşılamak maksadiyle teklif olunmuştur. 

21.521 
21.522 
21.523 21.511 bölümde serd olunan mucip sebebe binaen teklif olunmuştur. 
21.611 6150 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan hariçteki bürolara yaptırılacak idare binaları proje 

sitesi, Sayıştay binası ve Devlet personel dairelerinin binası projelerine karşılık teklif olun 
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3 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

<12 
3 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

2 
813 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
911 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait yatırımların birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında artm 

re ait projelerin bâzılarının elde edilmesi 6150 sayılı Kanun hükümlerine göre müsabaka yolu 
ra yaptırılması ieabetmektedir. Bu itibarla ilgili bölüme 3 421 000 lira. teklif olunmuştur. 

912 Müsabaka yolu ile hariçteki bürolara yaptırılacak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatırımlar 
ki sırasında istihdam olunacak teknik elemanların bir yıl zarfında alacakları ücret hesaplanara 

913 Dışardaki bürolara yaptırılacak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yatırımlarına ait projelerin 
kezden gönderilecek elemanların geçici görev yollukları karşılığı teklif olunmuştur. 

111 Tarım Bakanlığına ait yatırımlardan 1964 yılından önce yapımına başlanan önemli işlerden, A 
ğü, Yalova Bağ, Bahçe Araştırma Enstitüsü, Diyarbakır Bölge Zirai Mücadele Reisliği, Antaly 
îstanbul Zirai Araştırma Enstitüsü, izmir Tahaffuzhanesi, İçel Tahaffuzhanesi, istanbul Suni T 
Suptropikal Hastalıkları Hastanesi, Sakarya inekhane binası ikmali, Samsun Bakteriyoloji Ensti 
tuvarı, Diyarbakır ve Konya Bölge Zirai Mücadele Hangarı ve izmir Zirai Araştırma Enstitüsü 
yılına sirayet eden kısımlarının ödenmesini 1963 yılından evvelki yıllardan devam edegelen bâz 
ması maksadı ile teklif olunmuştur. 

112 Tarım Bakanlığına ait binaların kontrollüğü sırasında istihdam edilen teknik elemanları bir yı 
ları hesaplanarak teklif olunmuştur. 

113 Tarım Bakanlığına ait binaların yapımı, kontrollüğü ve kabulü sırasında merkezden mülhakata 
mülhakattan merkeze1 celbolunan elemanların ihtiyar edecekleri geçici görev yollukları karşılığı o 

121 
122 
123 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
511 
512 
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22.513 Demiryolları inşaatında 3262, 3813, 4643, 5075, 6845 ve 7009 sayılı kanunlarla alınmış 
Elâzığ - Yan hattının Elâzığ - Muş arası tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Halen Gene - M 
tamamlanmasında ve Muş - Tatvan kısmının inşaatında çalışılmaktadır. Diğer taraftan 4643, 
mış olan yetkilere istinaden başlanmış olan Erzurum - Temdidi hattının Erzurum'dan Rus 
atı tamamlanmış ve bu hat işletmeye açılmıştır. 4643, 5413, 6602 ve 7358 sayılı kanunlarla 
mış olan Köprüağzı - Maraş şube hattı ile, Narlı - Gaziantep - Karkamış hattının Narlı - Gaz 
mamlanarak işletmeye açılmıştır. Halen hattın takviyesi için lüzumlu müteferrik işlerde çalışı 
6181 ve 7358 sayılı kanunlarla alınmış olan yetkiye istinaden trafiği kesif olan hatların çift 
fabrikaların ana şebekeye iltisak hatları ile bağlanması maksadı ile ele alınmış olan Pendik -
eanköy ve Soğuksu - Küçükçekmece çift hatları inşaatı tamamlanarak işletmeye açılmıştır. 
çalışılmaktadır. Ereğli şehir durağı ile Demir - Çelik Fabrikası iltisak hattı balast ve poz işine 
hisar - Afyon - Adana, Balıkesir, Elâzığ, Söke, Gaziantep, Niğde çimento fabrikaları iltisak h 
tehir edilmiş olan Niğde Çimento Fabrikası hariç diğer fabrika iltisak hatları ikmal edilerek 
to Fabrikası ve iltisak hattı alt yapı inşaatı Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketince yeniden 
iltisak hattı poz isine ait yapı inşaatının ikmalini mütaakıp devam edilecektir. Seyitömer - Kü 
mir - Çelik Fabrikası iltisak hatlarından Seyitömer - Azot Sanayii Kütahya kömür hattı Kütah 
nayiinin ihtiyacı olan kömürün Seyitömer ocaklarından demiryolu ile nakletmek maksadı ile el 
meye açılmıştır. Ereğli yeni Demir - Çelik Fabrikası ile iltisak hattının inşaatı da ikmal ed 
ifade edilen bu işlerle diğer noksan işlerin tamamlanması ve biten işlerin kesinhesap karşıl 
liraya ihtiyaç görülmüştür. 

22.521 
22J522 
22:523 6237 ve 7505 sayılı kanunlarla al inmiş olan yetkiye istinaden başlanmış olan işlerin ve y 

İstanbul'da Boğaziçi iskeleleri. Kartal. Mürefte, Şarköy. Çanakkale. Çardak. Lapseki, Muda 
Pazar, Rize. Sürmene. Yakfıkebir, Görele, Bulancak. Perşembe. Yalıköy. Ordu, Sinop. Aya 
Marmaris. Fethiye, Finike, Alanya, Taşııeu. Anamur iskeleleri tamamlanarak hizmete açılm 
Evrenye şeddesi, ilişi şeddesi (Şarköy. Samanlıuere - Ayvalık) ve Haliç taraması işleri. Tra 
binaları, Giresun limanı I ve II nci kısımları. Kelken barınağı, I nci 'kısım. Bodrum barına 
narak hizmet açılmıştır. 
Salıpazarı antrepoları, Kefken barınağı II nci kısmı, Bartın limanı ve Denizaltı sığmağı. Çe 
Kartal, Sinanköy, Küllük, Dikili. Marmara adası iskeleleri ve İzmir antrepo inşaatı, Trab 



— 371 — 

Bölüm Madde 

taşıt limanı taraması devam etmekte olup Baritin, İzmir antrepo ve Kafkan müstesna diğerleri 
hi'znıe'te k onul a e aktır. 
İleriki yıllarda ele alınması düşünülen liman ve barınakların projeleri ıbir ihale mevzuu halin 
mütaa'hhide yaptırılmış olup flitçe imkânları nisfbe tinde peyderpey ele alınmaktadır. 
Yukardaki mevzulardan başka önemli iş olarak Hopa, Bandırma, Antalya barınakları 1964- yılı 
ele alınmış olup 1964 yılında inşalarına devam olunacaktır. 
5775, 6192, 6596, 7047 sayılı kanunlarla alman yetkiye istinaden e]e alınmış ve alınacak işlerin 
antrepoları, Tophane rıhtım ve am'barları, Haydarpaşa liman I ve III ncü kısımlar, Al sancak Li 
kısımlar. İskenderun Limanı 'mihaniki tesisleri ve (bunlara ait imalât, Mersin l imanı tirfonları 
ray mubayaası ve şamandıra imali ikmal edilmiş (bulunmaktadır. 
Haydarpaşa feribot .derviş limanı, Mersin liman kollekltörü, su şebekesi, kantarlar, elektrik ve a 
işleri, Mersin ve Samsun limanları demoryolu ferşiyatı işleri devam "etmektedir. 
Kapalı saiha sıkıntısını önlemek üzere Haydarpaşa Limanı m ölünde yeri hazırlanmış olan iki ad 
törüne ithal edilerek yapılması kararlaşan Ereğli Demir - Çelik Fahrikaısı maden cevheri yüklem 
kömür ve cevher rıhtımlarının inşasına devam edilmekte olup tahsisat 1964 yılı bütçesine ••konul 
Teferruatı işlerde gösterilmiş olan müteferrik işler de dâhil olmak üzere bütün mevzular için 1 
liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. 

22.531 1. — 1963 yılında ihalesi yapılan Adana terminal binasının 1964 yılında inşaatının tamamlanm 
2. — Hava trafiğinin emniyetle sağlanması ibaki'mından lüzumlu olup inşaatları halen devam •et 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce yemden tesbit edilecek sahalarda 1964 
tesisleri inşaatı için. 
3. — Halen ahşap "barakalar halinde bulunan Trabzon Hava Meydanı terminal tesislerinin işleti 
külât r e teknik bakımından tevlit ettiği ciddî mahzurlar -güz önünde tutularak Devlet Hava M 
lüğünün teklifi üzerine 1961 yılında .yaptırılması kararlaştırılan ufak tip terminal binasının in 
4. —• Heyelan nımtakaisında bulunması sebebi ile Samsun Hava Meydanının zuhuru melhuz her 
mesi maksadı ile 1964 yılında inşa edilecek şeddeleri için. 
5. — Macunköy 'civarında mevcut merkez atallyesi müştemilâtından bulunan binaların yapımı v 
için. 

500 000 Seyhan terminal binası 
1 250 000 Y. O. R. tesisleri 

750 000 Trabz'on terminal binası 
200 000 Samsun heyelandan korunma 
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22.532 
W. Has 

22.61.1 
22.612 
22.(613 
22j614 
22:615 
22.616 
22.617 
22.ı618 
22.019 

525 000 Bina (yapımı ve tesisat 
450 000 Yeşilköy Başmüdürlük binası 
150 000 Esenbioğa garaj inşaatı 

1 000 000 Çığlı terminal binası inşaatı 
300 000 Esenboğa apron park yeri 
400 000 Yeşilköy bekleme apronu inşaatı 
200 000 Yeşilköy m yollar inşaatı 
350 000 Sivas V. O. R, inşaatı 
400 000 Trafbzon V. O. E. - Y. H. F. inşaatı 
300 000 Antalya V. H. F. inşaatı 
300 000 Afyon Y. H. F. inşaatı 
250 000 Yalova V. H. F. inşaatı 
200 000 Adana verici alıcı yollar inşaatı 
150 000 Yeşilköy derin su kuyusu alıcısı 

2 000 000 .Esenboğa, Ankara ferşi 

9 675 000 

Hava meydanları inşaatına ait bina meydan ve san- yapım işlerinin kontrollüğü sırasında is 
yıllık istihkak turtadan ile bu elemanların, inşaatların mahallen kontrolünü sağlamak üzere 
ve lüzumu halinde mülhakattan meı'kezc eelbolunmaları halinde ihtiyar edecekleri »eç.iei ş"ör 
m ustur. 

Tertibin muhafazası için birer lira konmuştur. 
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22.621 
22.622 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
22.631 7020 sayılı .Kanun hükümleri dâhilinde gelecek yıllara geçici yüklemlere girişilmiş bulu 

tevkif evleri inşaatı ihtiyacı için teklif olunmuştur. 
22.632 Adalet Bakanlığına ait yapılan ceza. ve tevkif evleri inşaatının yapımı kontrollüğü sırasın 

nelin bir yıl zarfında alacakları ücret karşılıkları teklif olunmuştur. 
22.6-îo 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 1964 yılına sirayet eden ve bakanlığımız eliyle y 

ların yapını kontrollüğü ve kabulü maksadı ile merkezden mülhakata lüzuma, binaen de mü 
manların geçici görev yollukları karşılığı teklif olunmuştur. 

22.641 
22.642 
22.643 
22.644 
22.645 
22.646 
22.647 
22.648 

Tertibin muhafazası için birer lira konmuştur. 
22.651 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 1963 ve daha evvelki yıllarda ihale edilen ve 1964 

ğına ait binaların sözleşmelerine göre 1964 yılında ödenmesi iktiza eden miktarlarına ka 
bul Darphanesi, Adıyaman, Kırşehir. Sarkışla, Suruç, Divriği, Horasan, Çayıralan, Darend 
ğanşehir, İmranlı, Hanak, Çayırlı, Mucur, Emirdağ. Fethiye. Andırın, Kulp, Maz^girt, Çatak, F 
konaklan inşa halindedir. 

22.652 Yapılmakta olan Maliye Bakanlığına ait binaların keşif ve denetiminde istihdam edilen 
lık tutarı hesaplanarak teklif olunmuştur. 

22.653 Yaptırılmakta olan Maliye Bakanlığına ait binaların kontrollüğü ve kabulü maksadı ile me 
nik elemanlarla mülhakattan merkeze eelbolunan elemanların ihtiyar edecekleri geçici g 
lif olunmuştur. 

22.661 
22.662 
22.663 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
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22.671 
22.672 
22.673 

22.681 
22.682 
22.683 

22.691 
22.692 

22.711 
22.712 
22.713 

22.721 
22.722 
22.723 

22.731 
22.732 
22.733 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

Tertibin muhafazası iein birer lira teklif olunmuştur. 

186 sayılı Kanunla gelecek yıllara sâri olarak ihale -edilmiş bulunan 25 il ve ilçedeki jandarma 
rının 1964 yılma sirayet edenlerinin ikmali ile ayrıca 16 ilde ve 26 ilçede yeniden yaptı 
lojmanları inşaatına ve bu inşaatların yapımının gerektirdiği keşif ve denet işlerinde çalı 
ların kontrolü ve kabulü maksadı ile merkezden mülhakata gönderilecek ve mülhakattan merke 
ların geçici görev yollukları karşılığı teklif olunmuştur-

İnşaatı devam eden Ege Üniversitesi lojmanları ile bu lojman inşaatlarının kontrolü maksadiyle 
manların yıllık ücretleri ve bu -elemanların lüzumu halinde merkeze celbolunduklarmda v 
inşaat mahalline gönderilecek elemanların ihtiyar edecekleri geçici görev yollukları dâhil tek 

Milî Eğitim Bakanlığınca teklif edilip 1964 yılı içinde yapılacak Karadeniz Teknik Üniv 
ile bu inşaatların gerektirdiği teknik personel ücretleri ve bu teknik personellerin merkezden inşaat 
inşaat mahallinden merkeze celbolunanlarm ihtiyar edecekleri gezici görev yollukları karşılığı olar 



— 375 — 
Bölüm Madde 

22.741 
22,742 
22.743 

Tertibin muhafazası için birer lira konmuştur. 
22.751 
22.752 
22.753 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur-
22,761 
22.762 
22.763 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
22.811 
22.812 

Yapımına başlanmış bulunan Morfoloji Enstitüsü inşaatına şimdiye kadar 15 506 218 lira 
bitmiş bulunmaktadır . Enstitünün bin kişilik Jon Valtere hastane kısmı hariç, enstitü 
sıhhi, elektrik, havalandırma, asansör gibi tesisatlarının ikmali için daha 20 milyon l 
ilâ 4 sene içinde ikmal edilerek hizmet? açılabilmesi için 1964 yılında 5 500 000 lira 
lirası inşaatın kontrollüğü maksadiyle istihdam olunacak teknik elemanların yıllık ücret 
muştur. 

22.813 
22.814 

7026 sayılı yetki Kanunu ile halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekoloji ve çocuk 
leri inşaatı yaptırılmaktadır, iöklif olunan 1 950 000 liradan 200 000 lirası inşaatın kontr 
ücretleri karşılığıdır. 

22.815 
22.816 

7026 sayılı yetki kanununa göre yapımına devam olunan Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi te 
meblağ ile devam eden taahhüt bitmiş olacaktır. Teklif olunan 1 500 000 lira içinde 90 000 l 
dam olunan teknik elemanların yıllık ücretleri hesaplanarak tefrik olunmuştur. 

22.817 
22.818 Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 
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22.821 
22.822 
22.823 

Erzurum Atataürk Üniversitesinin 6373 sayılı yetki kanununa göre yapımına devam olunmaktadır 
70 250 000 liralık yapılmış olacaktır. Halen inşaası devam eden Toprak bitki binaları. Kimya. Fa 
Su ve kanalizasyon, 400 kişilik erkek talebe yurdu, Kütüphane inşaatı, yüksek gerilim ve alçak 
ve site drenajı ile bu inşaatların kontrollüğü sırasında istihdam olunan teknik elemanların yıllı 
lantrol ve kabulü maksadı ile merkezden inşaat mahalline gönderilecek ve lüzumu halinde inşaa 
nacaik teknik elemanların geçici şy'6rey yollukları dahil olunmuştur. 

•22.824 
22.825 
22.826 

Ege Üniversitesi inşaatına 6595 sayılı yetki kanunu ile devam olunmaktadır. Teklif olunan mikt 
3 ncü bloku, yol ve su, kanalizasyon, elektrik işlerine devam olunacak ayrıca Dişçi Fakültesi in 
yapımı kontrollüğü sırasında istihdam olunacak teknik elemanların yıllık ücret tutarları ile inşa 
kabulü maksadı ile merkezden inşaat mahalline gönderilecek ve lüzuma binaen inşaat mahallind 
elemanların geçici görev yollukları da hesaplanarak teklif olunmuştur. 

22.827 
22.828 
22.829 

6594 sayılı Kanun ile tanınan yetkiye istinaden Karadeniz Üniversitesinin Lojman, Yurt. Revi 
ve merkez binaları inşaatına devam olunacak ayrıca öğretim hinalarma da programda yer veri 
rın gerektirdiği kontrolü sağlamak için istihdam olunan teknik personele ödenecek yıllık ücret 
şaatların kontrol maksadı ile merkeziden inşaat mahalline gönderilecek ve inşaatın mahallinden m 
geçici görev yollukları de hesaplanarak konmuştur. 

22.831 
22.832 
22.833 

7020 sayılı yetki kanununa gö;v daha önceki yıllarda ihale edilip L964 yılma sirayet edecek ola 
Kız Talebe Yurdu, Gümüşhane L"s?si, İzmir Bornova Koleji, Kütahya, Ordu, Tekirdağ Liseleri, Mo 
Kalan, Adana, Ankara Pahçeiievler.Denizli. Maraş. Zonguldak Ereğlisi. Ankara Mimar Kemal O 
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22.841 
22.842 
22.843 

22.85J 
22.852 
22.858 

22.8G1 
22.802 
22.863 

22.87J 
22.872 
22.873 

22.874 
22.875 

22.881 
22.882 
22.883 

lamım gerektirdiği yıllık teknik personel ücretleri ve lüzumu halinde merkezden inşaat mahall 
lerinden merkeze celp olunacak teknik elemanların, geçici görev yollukları da hesaplanarak kon 

222 sayılı Kanuna, göre yaptırümakta oian yatılı bölge ilik. okullarından halen yapımı devam e 
Kars 'da Kağızman ve Ardahan, Malatya'da Pütürge, Muş'ta Til. Nurettin, Vaifto, Elâzığ'da P 
rıca Adana ve istanbul bölgesi okulları kesin hesap neticeleri nazarı dikkate alınmıştır. Yurd 
maikta olan yatılı bölge okulları ile ödeneği Millî Eğitim Bakanlığınca mahallerine gönderile 
lüğü sırasında vezife gören teknik elemanların yıllık ücret tutarları ile inşaatların yapımı, Ko 
merkezden inşaat mahallerine gönderilecek ve inşaat mahallerinden merkeze celp olunacak 
rı da nazara -alınmıştır. 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur, 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur, 

Tertibin muhafazası için birer lira teklif olunmuştur. 

1963 ve daha evvelki yıllarda inşasına başlanmış ve 1964 yılında inşası devam edecek olan Tarım 
nomisi. Erzincan Bölge Ziraat Okulu, Sivas Ulaş. Teknik Tarım Okulu. Malatya Bölge Ziraat 
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çıvanhk, Mardin Bölge Ziraat ve Van Bölge Ziraat okulları inşaatları ile bu inşaatlar yapımının 
olunacak keşif ve denet işlerinle çalışacak teknik personelin yıllık ücretleri ile bu personelin l 
kontrollüğü ve kabulü için merkezden inşaat mahallerine gönderilmelerinde ve inşaat mahallerin 
ihtiyar edecekleri geçici görev yollukları da nazara alınarak teklif olunmuştur. 

22.884 
22.885 
22.88n 

Tertibin muhafazası için birer lira konmuştur. 
- 22.891 Tertibin muhafazası için i ir lira konmuştur. 

22.911 
22.912 
22.913 

1963 ve daha önceki yıllarda 7020 sayılı Yetki Kanunu hükümlerine göre gelecek yıllara sâri olar 
seri, Devlet Hastanesi. Konya Verem Hastanesi B bloku inşaatı, Ankara Esenboğa Ser Çiftliği, 
Muş, Gaziantep hastaneleri ile Ankara Rehabilitasyon Merkezi. Adana Hıfzıssıhha Enstitüsü ve A 
lan ile bu inşaatların kontrollukları sırasında istihdam olunacak teknik personelin yıllık ücret tut 
personelin inşaatların kontrol kabulleri için merkezden inşaat mahallerine gönderilmelerinde ve 
celbolundu/klarındia ihtiyar edecekleri geçici görev yollukları da nazara, alınarak teklif olunmuşt 

22.921 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

23.000 23.511 Demiryollar inşaatında kullanılmakta olan mevcut nıakinalarm bakım, onarım ve ve bunlarla ilg 
olunmuştur. 

23.512 Demiryollar inşaat bölge müdürlükleri ihtiyacı için satınalmmasma lüzum ve zaruret hâsıl olan 5 
tasının alımını temin için teklif olunmuştur. 

25.513 Demiryollar inşaatında makina teçhizat ile ilgili işlerde istihdam olunan teknik personel ücretl 
olunmuştur. 

23.521 Liman ve iskele inşaatlarında kullanılmakta olan gerek kara ve gerek deniz makina ve taşıt teç 
lardan tamire muhtacolanlarm büyük çaptaki onarımları ve onarımlar sırasında lâzım olacak yede 

23.522 Limanlar inşaat bölge müdürlükleri ihtiyacı için satmalmması lüzumu hâsıl olan 8 aded 4 X 4 a 
yılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden müsteşarlık makamı için binek tenezzüh 4 X 4 almak üz 
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Liman ve iskeleler inşaatında istihdam olunan teknik personelin yıllık ücret tutarları hesapla 
1 700 000 İstanbul Makina İkmâl Grup Amirliği 

800 000 Samsun Makina İkmâl Grup Amirliği 
100 000 Mersin Liman İnşaat Bölge Müdürlüğü 
J00 000 İzmir Liman İnşaat Bölge Müdürlüğü 
100 000 Bartın Liman İnşaat Bölge Müdürlüğü 

2 800 000 Yekûn 

23.f>31 Hava meydanları inşaatında kullanılmakta olan makina ve taşıt teçhizatının satmalmması ve 
büyük çaptaki onarımları ve onarımlar sırasında lâzım olacak yedek parçaların temini. 

23.r>32 Merkez ve taşra teşkilâtının hava meydanları ve tesisleri ile ilgili denetleme, inceleme, ara 
zumlu taşıtların 237 sayıiı Kanun hükümleri dâhilinde alınabilmesi maksadiyle teklif olunm 
alımı karşılığı. 

23,033 Sabitleşnıiş hareketli veya takınabilir makina taşıt ve teçhizatın bakım ve onarımında çalışma 
Atelyesindeki personelin gündelikleri, sigorta primleri, ek tediyeleri, fazla mesaileri, tazmin 
rektirdiği sâri giderleri karşılığı olarak konmuştur. 

23.611 Tertibin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

A/3 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 32.100 Demiryolları inşaatları dolayısiyle yapılacak istimlâk bedelleri karşılığı olarak teklif olunmuş 

1 000 000 Elâzığ-Van hattı istimlâki için 
9 000 0O0 Gebze-Arifiye çift hattı için 

10 000 000 
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32.200 Liman ve 'iskele inşaatları dokyısiyle yapılacak: istimlâk bedelleri karşılığı olarak 
50 000 Haydarpaşa limanı istimlâk masrafı 

350 000 İBandırma limanı istimlâk masrafı 
250 000 İzmir limanı istimlâk masrafı 
50 000 İskeleler inşaatı limanı istimlâk masrafı 
50 000 (Bartın limanı istimlâk masrafı 
50 000 Mersin limanı istimlâk masrafı 

200 000 İskenderun limanı istimlâk masrafı 
600 000 Antalya limanı istimlâk .masrafı 

1 500 000 

32.300 Gecen yıllarda yapılan istimlâklerin tezyidi bedel dâvaları 'îıeticelendikçe ödenmesi zaruri borçlar 
programa dâhil yatırımların tevsi ve tadilleri, gibi hallerde zaruri istimlâklerin yapılması için tek 

32.400 1964 yılı zarfında hava meydanları inşaatının gerektirdiği kamulaştırma bedelleri ile tezyidi bed 
kıldığı bilûmum giderler karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

34.000 34.710 Geçmiş yıllar sarfiyat seyri göz önünde tutularak kâfi geleceği düşünülmüş ve 1963 yılı tahsisatı a 
35.000 36.710 1963 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 

. 35.72 T.M.M.O. Birliğinin 1902 yılında yapılan kongresi başarılı netice •verdiğinden tekrarında fayda mülâh 
Kalkınana Plânına göre programın tahakkukunda teknik personelin meslekî yönetiminde büyük fa 
larında 'T. M. M. O. Birliğinin Bakanlığımızla vâki müşterek çalışmaları ve teknik yönden gere 
derecede faydalı olma bakımından bunun devamı uygun görülmüş ve yardım maksadiyle 40 000 l 

36.000 36.300 1963 yılı tahsisatı aynen muhafaza edilmiştir. 
36.700 Mersin limanı inşaatı dolayısiyle mukavelesine göre verilmiş olup 1964 yılında ödenmesi gereken 

ödenmiyen konsolide borçları karşılığı olarak teklif olunmuştur. 
36.900 Mersin liman inşaatı dolayısiyle Hollanda Kraliyet liman inşaat şirketine verilmiş olan bonolar 

teklif olunmuştur. 
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Ticaret Bakanlığı 1964 yık bütçe teklifi; yatırımlar dâhil 26 135 909 lira olan 1963 yılı bütçesine nazaran; cari, 
camaları dâhil 1 825 909 lira eksiği ile 24 310 000 lira teklif edilmiş olup gerekçesi aşağıda arz ve izah edilmiştir. 
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1.1.0000 .11.440 BAKAN ÖDENEĞİ : 23 sayılı Kanım gereğince Bakana verilmesi ieabeden yıllık ödenektir. 

12.000 .12.11.0 GENEL İDARE AYLIKLARI : 
4 463 400 5102 sayılı Kuruluş Kanunu ile eklerine bağlı cetvellerde yazılı 498 aded kadro t 

49 200 Bağlı ( İJ cetvelinde yazılı 6 aded kadro tutarı 

4 414 200 492 aded fiili kadro tutarı 
633 000 Üst derece 

5 047 200 Toplam 
1 766 520 263 ve 5 sayılı kanunlarla yapılan % 35 zam 

6 813 720 Toplam 

12.111 Dış kuruluş aylıkları : 5102 ve 302 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde yazılı 52 aded kadronun 18 . 
rarnameye göre hesaplanarak tutarı olan 4 008 300 lira teklif edilmiştir. 

12.211 dencl idare hizmetlileri ücreti : 
3 252 000 Bağlı (I)1» cetvelinde vasılı 448 aded kadronun yıllık tutarı 

939 450 263 ve 5 sayılı kanunlarla yapılan c/o 35 zam 

4 191 450 Toplam 

12.212 Dış kuruluş hizmetliler ücreti : Yeniden teklif olunan 5 kadro ile birlikte ekli (D)cetvelinde gösteril 
rı olarak geçen yıla nazaran 108 400 lira fazlasiyle 558 400 lira teklif edilmiştir. 

12.280 İşçi ücretleri : Pamuk standardkasyonu nümunecileri için yeni acılan bu maddeye 50 000 lira teklif 
12.310 Oocuk zammı : Gecen vılın avnı olarak 63 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.320 Doğum yardımı : Geçen yılın ay ıı olarak 6 000 lira teklif edilmiştir. 
12.330 Ölüm yardımı : Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yılın aynı olarak 43 000 lira teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 12.110, 12.111, 12.211 ve 12.212 nci maddelere konu an ödeneğin 

olarak 34 475 lira fazlasiyle 638 000 lira teklif edilmiştir. 
12.380 İşçi sigortaları prim karşılıkları : 12.280 maddeye konulan ödenek dolayısiyle 5 000 lira teklif e 
12.490 Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi esi ücreti : 5/129 sayılı Kararname gereğince a lık 600 lira 

gereken ödenektir. 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Geçen yıllar masrafları 6 000 liranın yetişmediğini gös erdiğinden 

edilmiştir. 
12.710 Temsil ödeneği : 7237 sayılı Kanuna göre aylık 350 liradan Müsteşara verilmesi icabeden öden 
12.810 Sürekli görev yollukları : 1964 yılında ihraç edeceğimiz pamuklarımıza te* balya kontrol ve 

cetvelinde gösterilen yeni almaç ık elemanların yolluğunu karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiy 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : 1963 yılı bütçesinin 307 - 20 ve 422 nci tertipleri içindeki bu 

108 000 = 193 000 lira ödenekten 28 000 lira eksiği ile 165 000 lira teklif edilmiştir. 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 310 000 lira teklif edilmiştir. 
12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu : Akar yakıt kontrolörlerimde ihracat kontrolörle 'inin yolluk 

lasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Tedavi giderlerinden 2 000 lirası ayrılarak bu maddeye konulmuştur. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Balıkçılık mevzuunda Japonya'dan g 

1 amak üzere yeni açılan bu maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir. 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Ölçü ve ayar Teşkilâtı ile pamuk standardizasycnunda tatbik olun 

dolayısiyle yeni alınacak personelin tabi tutulacakları kurs yollukları için 10 000 lira fazlasiyle 
12.857 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu : Dış kollarda üç ve dört yılını doldurmuş olan M 

lerden 16 kişinin gelmesi ve yerlerine o kadarının gönderilmesi için geçen yılın aynı olarak 500 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Tek balya kontrol sistemi ve 13 sayılı Kanun icabı olarak, 196 

cağı düşüncesiyle 120 000 lira fazlasiyle 220 000 lira teklif edilmiştir. 
12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : Bakanlığımızla ilgili konularda tetkikat yapmak 

3 müfettiş gönderilmekte, bunlardan ikisinin yolluğu bütçeden, birinin Millî Reasüranstan ver 
böyle Millî "Reasüranstan yalnız İç Ticaret Genel Müdürlüğü memurları gönderileceğinden, te 
sağlamak maksadiyle 1963 yılı bütçesine iki müfettiş için konulmuş olan 180 000 lira ödeneğe 
edilmiştir. 
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12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Dünya ticaret ve iktisadiyatının bugünkü problemlerini bizzat 
nim yapmak için 5 000 liranın pek az olduğu açıkça meydanda olduğundan 45 000 lira fazlasiyle 5 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Müşterek Pazar, İktisadi tş Birliği ve Kalkınma Teşkilâtı 
le olan temaslarımız ve 13 sayılı Kanun gereğince Bakanlığımızca tedvir edilmekte olan iki taraflı 
bu maddeye konulan 400 000 lira ödenek kifayet etmemekte; 1964 yılında bilhassa yeni kurulan bi 
anlaşmaları yapmak ve Cenevre'de üç. ay devam edecek bakanlar seviyesindeki (Dünya Ticaret Kon 
maddeye 100 000 lira ilâvesini icabettirmiştir. 

12.889 Yurt dışı kuruluşlar geçici görev yolluğu : 35 000 lira fazlasiyle 100 000 l i r i teklif edilmiştir. 
13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : (İeçen-yıla nazaran 8 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir 

13.120 Basılı kağıt ve deften- alımları ve giderleri : Oeçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 40 000 lira te 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Mevcut döşeme ve demirbaş malzemenin onarımını sağla 

ları karşılamak maksadiyle bu maddeye 75 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
Her no kadar bu maddede geçen yıl 115 000 lira görülmekte ise de; bu paranın 97 000 lirası kaldı 
devrolunan döşeme ve demirbaş eşyaların bedeli olarak konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: Bu maddeye konulan ödenekle yerli ve yabancı kitap, dergi, gaze 
Ajanslarına abone olunmakta, konjonktür, haftalık ha,berler, ihracat ve enformasyon bültenleri 
ve cilt masrafları yapılmaktadır. 
Bakanlığımız personelinin yeni «gelişmeleri takip sadedinde ekonomik yayınların geniş ölçüde sa 
dır. Yurt dışında abone olunan gazete ve dergi fiyatlarının her yıl yükselmekte iolduğu da naz 
sizliği belirmiş olur. 
Bu itibarla bu maddeye konulan ödeneğe 20 000 lira ilâvesiyle 95 000 lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri: Bakanlık binasının idare giderleri şimdiye kadar Sanayi Bakanl 
kanlık başka bir binaya taşındığından yönetimi Bakanlığımızca yapılması ic ab etmiş, hu maksat 
lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri: Bakanlıkla pamuk ıstandardizasy.onu için yeni alınacak '6 
şılamak üzere 22 000 lira fazlasiyle 57 000 lira teklif edilmiştir. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri: Yukarıdaki alımlar dışında kalanlar için 30 000 lira teklif edilmiş 
13.210 Su giderleri: öeçen yılın aynı olarak 17 500 lira teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri: 13 150 maddedeki sebeple 25 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif edilmişti 
13.230 Aydınlatma giderleri: Aynı sebeple 40 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim (giderleri: Yukarıdaki giderler dışında kalanlar için 20 000 lira teklif olunmuştu 
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13.410 Posta - telgraf giderleri: Posta ve telgraf maddelerine yapılan zamlar dolayısiyle 27 000 lir 
miştir. 

13.420 Telefon ,giderleri: Geçen yılın aynı olarak 110 000 lira teklif edilmiştir. 
13.430 Tasıma giderleri: 1 000 lira teklif edilmiştir. 
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri: Geçen yılın aynı olarak 7 500 lira teklif edil 
. 13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri: Müsteşarlık için alınacak otonun işletme ve o 

la ve geçen yıl onarma için konulan 4 000 lira düşülmek suretiyle 15 000 lira teklif edilmi 
13.610 Kira bedeli: iSamsıuı Bölge Ticaret Müdürlüğüne yeni bir bina kiralanmak üzere 12 000 lira 

miştir. 

14.000 14.510 Kurs .giderleri: Pamuk standardizasyonu ile ölçü Ayar Teşkilâtı kurs giderlerini karşılamak 
14.580 Diğer araştırma giderleri: Beş Yıllık Kalkınma Plânı çerçevesinde su ürünleri -konularında 

malarına ait Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsünce hazırlanan proje ile buna dâhil 1064 yık 
re 250 000 lira faziasiyle 650 000 lira konulmuştur. 

15.000 15.861 Büro giderleri: 302 sayılı Kanımla alman 12 kadro dolayısiyle iııdaıs olunacak dış kolların 
lira faziasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

15.862 Ulaştırma giderleri: Aynı sebeple 55 000 lira faziasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 
15.864 Kira bedeli: Aynı sebeple 85 000 lira faziasiyle 360 000 lira teklif edilmiştir. 
15.867 Ziyafet giderleri: Aynı sebeple 20 000 lira faziasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 
15.869 Diğer alım ve giderleri : Aynı sebeple 20 000 lira faziasiyle 160 000 lira teklif edilmiştir 

16.000 16.216 ölçü ve ayar lâboratuvarları malzeme alım ve giderleri : Normal ölçü ve tartı aletlerinin 
lerle hassas aletlerin onarımı ve damga imali ve kimyevi maddeler ihtiyacı için 4 500 lira 
tir. 

16.226 Ticari tahliller ve standardizasyon lâboratuvarları malzeme alım ve giderleri : Geçen yılın 
miştir. 

16.23-6 Pamuk tasnif odaları ve lâboratuvarları malzeme alım ve giderleri : Pamuk standardizas 
trolü dolayısiyle 18 000 lira faziasiyle 70 000 lira teklif edilmiştir. 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri : Yurt içinde açılacak fuar ve sergilere yardım nıaksadiyîe 
lira konulmuştur. 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri : Geçen yıl New - York fuarı için fazla konulmuş olan 5 3 
Kıbrıs, Milano, Marsilya, Viyana, Zagrep, Kolonya Enternasyonal fuarlarına daha düzenl 
lira faziasiyle 1 800 000 lira teklif edilmiştir. 
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lfi.390 ' Kooperatifçiliğin propaganda ve tanıtma giderleri : Kooperatifçiliğin Anayasa ve Beş Yıllık 
len hükümler dâhilinde istenildiği şekilde geliştirilmesi maksadiyle çiftçi ve köylü bütün va 
de olduğu gibi her türlü imkân ve vasıtalardan istifade ederek eğitmek üzere yeni açılan b 
miştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 1964 yılında memleketimizi ziyaret edecek resmî ve hususi ecnebi şah 
5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

lf>.810 Bina onanım : Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

:J4.000 

35.000 
36.000 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

54.710 Beynelmilel ölçüler bürosuna : 1964 yılı aidatı bir kat ödeneceğinden 27 750 lira eksiği ile 2 
>4.720 Nizamî ölçüler teşkilâtına : Gecen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
34.730 Kalay Konseyine : Geçen yılın aynı olarak 11 000 lira teklif edilmiştir. 
34.740 Akdeniz İlmî Araştırmalar Komisyonuna : Geçen yılın aynı olarak 5 500 lira teklif edilmiş 
J5.710 Ticaret Bakanlığı memur ve hizmetlileri yardımlaşma demeğine : Geçen yılın aynı olarak 
>6.30O Geçen yıllar borçları : Geçen yılın aynı olarak 27 000 lira teklif edilmiştir. 

466 052 156 
25 909 160 
23 294 956 

515 256 272 
74 710 047 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

1964 malî yılı bütçe teklifi 

1964 

508 675 SOS 
127 146 000 
19 161 501 

654 983 309 
20 843 000 

Fazlası 

63 530 722 
108 308 000 
3 520 245 

175 358 967 

Eksimi 

20 907 070 
7 071 160 
7 653 700 

:iö 631 930 
53 867 047 

Cari harcamalar 
Y at irim harcamaları 
Transfer harcamaları 

Sâri taahhüt karşılığı ( 

589 966 319 675 826 309 175 358 967 89 498 977 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği: 24 .2 .1962 tarih ve 23 sayılı Kanunla bakanlara ayda 1 000 lira temsil öde 
1 000 X 12 = 12 000 

12.000 12.110 Aylıklar 122 749 800 Kanuni kadro tu tan 
12.127 9 519 000 1963 yılı(L) cetveline dâhil kadro tutarı 

43 133 292 % 35 ilâve 

113 230 800 Fiilî kadro tutarı 
10 007 196 Üst dereceler 

166 371 288 
166 371 288 1964 yılı ödeneği 
144 700 375 1963 yılı Mtee ödeneği 
21 670 913 F a A . 

Farkın sureti hesabı: 
11 009 400 225 sayılı Kanun 
2 268 000 259 sayılı Kanun 

24 600 309 sayılı Kanun 
2 757 197 Üst derece tfarfa. 
5 611 716 263 sanl ı Kanun 

21 670 913 
166 371 288 Fiilî kadro tutan 

3 792 690 1964 mailî yılının muhtelif aylarında ( D cetvelinden cıkanim 
tu tan 

162 588 m% Toplam 
2 218 598 Ek .görevle idare edilen 534 çeşitli kadronun ödeneğinden ta 

birlikte t u t an 
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12.211 Hizmetliler ücreti : 
12.228 

160 370 000 
3 478 800 

i.:;.V:.-.. :**M. 64 524 000 
''••-•• J~,~r<: 23 800 980 

91 803 780 
89 464 000 

2 239 780 
Farkın hesaibı : 

1 730 100 
609 680 

2 339 780 
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Toplanı 
Merkez hizmetliler ücreti 
Vilâyetler hizmetliler Ücreti 
% 35 zam 

Toplanı 

1963 yılı ödeneği 

Fark. 

955 kadronun ikinci altı aylığı 
% 35 zam ve 332 sayılı Kanunla alman kadro 
Toplam. 

91 803 780 20 612 hizmetli kadro tu tan 
8 091 640 1964 yılında mu'htelif maicadele 

•hi-zm'eitleri için teküff olunan. 

99 895 420 Toplam. 

Genel idare ücreti 
Sağlık ocakları 
Sıtma savaşı 
Trahom savaşı 
Cüzzanı savaşı 
Nüfus ıplânlamaısı 
Sosyal hizmetler 

264 060 
2 377 620 
2 778 300 

137 700 
65 610 

2 140 300 
328 050 

Toplam 8 091 640 
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12.231 Genel idare -geçici (hizmetliler ücreti : Sıtma, Zatişleri, Dış Münasebetler, Plânlama, Donatı 
ve Sosyalleştirme dairelerinde 1964 yılında çalıştırılacak 'Tür'k uyruklu geçici hizmetliler iç 
konulmuştur. 

21 000 Sıtma. Savaşı 
l!5 000 Zatişleri 
36 000 Dış münasebetler 
44 000 Plânlama 

264 500 Donatım 
45 000 Ptefi'k Saydam 
57 000 Hıfzıssıhha Okulu 
15 000 Sosyalleştirme 

497 500 Toplam 
174 125 ty 35 zn.ni 

67.1 625 Toplanı. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara. Numun 
Hıfzıssıhha Müessesesi, HıfzVhha Okulu ve Sosyal Hiznretler AkademisİTie getirilmiş ve getir 
için -teklif olunmuştur. 

501 000 Ankara Yüksek îhtısas Hastanesi. 24 kadro karşılığı 
'54 000 »'• Numune Hastanesi 1 » » 

114 000 Refik Saydam 1 » » 
126 520 Hıfzıssıhha. Okulu 2 » »' 
271 200 Sosyal Hizmetler 4 » •» 

1 066 720 T o p l a m 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : Muhtemelen sözleşmeli personel istihdamı halinde ilgili tertipl 
den açılan tertibe 1 lira ödenek'konulmuştur. 

http://zn.ni
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12.270 '.Teknik personel ücreti : Bakanlığa bağiı muhtelif alet ve cihazları tamir edecek atelyede 
kat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetmeliği gereğince - 3 yevmiy 
için teMif olunmuştur. 

2 X̂  90 X '365 = 63 700 
I X 110 X 305 = 40 150 

12.281 

12.288 

12.310 

(2.320 

12.330 

12.340 

İşçi ücretleri 
olunmuştur. 

105 850 
<Tenel idare ve muhtelit' mücadele teşkilâtlarında 1964 yılmda çalıştırılac 

750 000 Genel idare 
462 000 Verende savaş 
230 000 Muhtelif sağlık hizmetleri 

3 359 000 Sıtma savaşı 
273 000 Ana ve çocuk ve nüfus plânlaması 

2 Yataklı tedavi ve oikıUlar 
25 000 Hıfzısıhha enstitüleri 

5 099 002 Toplam 

Ooeük zammı. : 4598 sayılı Kanunun 5049 sayılı Kanunla değiştirilen 6 nci maddesinin 2 nc 
lara her çocuk için ayda 10 lira (hesabiyle 'çocuk zammı verilmektedir. 
Harcama seyrine göre, 1963 yılı ödeneği ihtiyaca kâfi gelmemiştir. İSO 000 lira fajzlasiyle 2 50 
Doğum yardımı : 4598 sayılı Kanunun 5504 sayılı Kanunla, değiştirilen 7 nci maddesinin (A 
gelen memurlara maktuan 200 lira ödenmektedir. 
1963 yılı ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

Ölüm yardımı : 4598 »ayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince memur olmıyan eşiyle, memu 
üesetinin bir veya iki aylık tutarının ödenmesi icahetmekte olduğundan geçen yıl ödeneği ay 
•Tedavi 'giderleri : 4598 sayılı 'Kanunun 7351 sayılı Kanunla, değiştirilen 9 ncu maddesi ger 
hakkındaki yönetmeliğe göre, 3656 sayılı Kanun esasları dâhilinde aylık alan memurlarla, 
3656 sayılı Kanunun 11 nci ve 6435 sayılı »Kanunun 1 nci maddesi gereğince açık maaşı al 
resmî veya hususi sağlık müesseselerinde yatarak veya aya'kta tedavi edilenlerin tedavi mas 
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cenaze masrafları yönetmelikteki esaslar dairesinde ve memurun mensuboiduğu daire bütçesine 
mektedir. Yeniden açılan tertibe masrafları karşılamak üzere ödenek teklif edilmiştir. 

.350 Yakacak zammı : 4178 sayılı Kanun (gereğince 1 500 ve dalha yukarı rakımlı yerlerde sürek 
6 ncı dereceden aylık alanlara 30 ve 14 neü dereceden aylık alanlara 15 liradan yakacak zam 
daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören memurlara yakacak zammı ödenmek üzere geçen yıl öd 

.370 Emekli keseneği karşılıkları : Aylık ve ücret ödeneği olarak teklif olunan miktarın % 6,5 u 
>°>80 İşçi sigortası prim 'karşılığı : Muhtelif mücadele hizmetlerinde istihdam edilecek işçilere îş 

sıf atiyle ödenecek prim için teklif olunmuştur. 
410 Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha. Müessesesi çeşitli hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Akademisi 

dam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ve şubelerinde mesai saatleri haricinde serum ve aşı isti 
lilerle, Sosyal Hizmetler Akademisinde tercüme •ettirilecek telif eserlerin seçimi, işinde» ç 
sai için ödenek teklif olunmuştur-
Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri huzur ücreti : 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 13 ne 
fa toplanan 9 üye ve 4 tabiî üyeden kurulu Şûra azalarına aynı kanunun 16 ncı maddesi ge 
ücreti için teklif olunmuştur. 

9 X 500 X 3 = 13 500 Ankara haricinden gelenlere 
4 X 300 X 3 — 3 600 Ankara'dan iştirak edenlere 

17 100 Toplam. 

422 Kodeks Komisyonu üyeleri huzur ücreti •. Türk kodeksi hakkındaki 3 . 3 . 1926 tarih ve 767 
gereğince Türk kodeksini tertip ve hazırlamakla mükellef olmak üzere teşkil olunan komisyo 
maddesi icabı olarak verilecek huzur ücreti içindir. 

750 X 15 = 11 250 
423 Sosyal Hizmetler Danışma Konseyi üyeleri huzur ücreti : 7855 suyılı Kanunun 3 ııcü madd 

Danışma Konseyi üyelerine her toplantı devresine mahsus olmak üzere huzur ücreti ödenme 
ve 25 üyeden kurulu Konsray üyelerinin huzur ücreti için geçen yıl ödeneği aynen teklif olun 

25 X 300 == 7 500 , 
431 Hıfzıssıhha Okulu konferans ücreti : Halk sağlığı için yapılan öğrenim ve eğitimde henüz 

tamam olmadığındun, kurs, ve seminerleri idare etmek üzere, ayrıca milletlerarası seminerle 
recekleri konferans ücretâdir. 
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J2.432. Sosyal Hizmetler'Akademisi ve Okulu konferans ücreti : Sosyal Hizmetler Akademisinin 4 
ğinden verilecek konferans sayısı artacaktır. Malî yıl içinde 40 konferans verilmesi plânl 
2 400 lira teklif olunmuştur. 

40 X 60 = 2 400 

12.438 Diğer okullar konferans ücreti : Meslekî konularda yurt içinden ve yurt dışından konferan 
konferans ücretidir. 

25 000 Sağlık okulları 
25 000 Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü 

50 000 

12.441 Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu ders ücreti : Sosyal Hizmetler Akademisi öğretmenliğin 
öğretmen tâyini mümkün olmadığından ekseri dersler, başka Fakülte ve Yüksek okullardaki 
rilmektedir. 1964 yılında bir sınıf daha ilâve olunacağı göz önüne alınarak 1.200 ders saati 
maksatla 12 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

1 200 X 1 0 = 12 000 

12.442 Diğer sağlık okulları ders ücreti : Gerek sağlık okullarında ve gerekse sağlık kolejlerinde asıl 
oluşu sebebiyle dereler saat başı ücretle öğretmen tutularak doldurulmaktadır. 1964 yılında s 
ve diğer okullarda deı-s saat başı ücreti olarak verilecek ücret nazara alınarak teklif yapılmı 

Lira 

220 000 Sağlık okulları 
220 000 Sağlık kolejleri 

30 000 Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü 
30 000 Yüksek Hemşire Okulu 

500 000 Toplam. 

.12,510 Ek görev tazminatı : 4609 sayılı Kanun gereğince tabipler iki meslekî veya bir i idari ve di 
vazife deruhte edebilmektedir. 4644 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle idari vazife deruhde eden 
zam vazife tazminatı olarak değiştirilmiştir. Muhtelif yataklı ve mücadele teşkilâ tında çalıştırı 
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minatı olarak ödenen ücretlere, 225 sayılı Kanımla alman kadrolar tutarı ilâve edilmek suretiy 
lif olunmuştur. 

Bir aylığı 
Kadro mevcudu 450 dir. — _ _ _ _ _ — 

115 128,80 X 12 = 1381545,10 

12.590 Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224, asistan ve başasistan doktorlara tazmina 
rumiyet bölgelerinde ve koruyucu hekimlik hizmetlerinde çalışan sağlık personeline verilecek 
sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi, asistan ve başasistan doktorla 
mesi hakkındaki 229 sayılı Kanun ve mahrumiyet bölgelerinde ve koruyucu hekimlik hizmetleri 
nat için teklif olunmuştur. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 1964 yılında yabancı dil imtihanına girecek 6 memurun imtihanı kazan 
ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

1 500 X 6 =- 9 000 
12.710 Temsil ödeneği : 5027 sayılı Kanun gereğince Bakanlık Müsteşarına 175 lira üzerinden verilme 

Kanunla bir misli artırılmış olduğundan geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 
350 X 12 = 4 200 

12.810 Sürekli görev yolluğu : Ş245 sayılı Harcırah Kanununun 10 ucu maddesi gereğince yurt içinde 
veya naklen tâyin olunacaklara verilecek yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme 
için gecen yıl ödeneği aynen kabul olunmuştur. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu: Sağlık müdürleri, Hükümet tabipleri ve sağlık merkezi mensupla 
lunduğu il ve ilçelerde belediye hudutları dışında seyahatleri halinde kendilerine 6245 sayılı Har 
ye ait esasları ve umumi hükümleri dairesinde verilmekte olan yol masrafı ve yevmiyeleri kar 
nen konulmuştur. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Sağlık tesislerini teftişv e. kontrol eden 45 müfettişin yjl m 
çen yıl ödeneği teklif olunmuştur. -

.12.841 Tedavi yolluğu : 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen i) ncu maddesi gereğinc 
kındaki Yönetmelik gereğince tedaviye gönderilecek memurların yol masrafı için teklif olunmuş 

12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : Tıp sahasındaki faaliyet ve gelişmeleri müzakere e 
sene tıpla ilgili muhtelif kongreler toplanmaktadır. Bu cümleden olarak 1964 yılında memleket 
millî mahiyetteki kongre, konferans ve seminerler için yolluk teklif edilmiştir. 
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12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İ 
nunla tasdik olunan anlaşma gereğince Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler çocukla 
kanlığımız tarafından müştereken yürütülen programlar için Birleşmiş Milletler ye bağlı teşe 
lerle, diğer milletlerarası teşekküller ve iki taraflı anlaşmalar gereğince muhtelif memleketler 
masraflariyle memleket dâhilinde yapacakları seyahatlere ait yol masrafları ve bunlara refakat ed 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF) ile akdedilen Teknik Yardım Anlaşma 
Kanun ile Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle akdedilen Teknik Yardım Anla§masiyl 
dikine dair olan 6666 sayılı Kanun ve bu kanunların 2 nci maddelelerine göre akdedilen ek tat 
zarar ve ziyan ile mahkeme ve avukat masrafları olarak 40 000 lira teklif olunmuştur. 

12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğunu : 1964 yılında sözleşmeli personel istihdam olund 
ödenecek yol masrafı için tertip açılmıştır. . 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 6245 »ayılı Harcırah Kanununun 49 ııcu n addesi gereği 
hudutlar dışında ve muayyen bir vazife sahası dâhilinde seyyar olarak vazife gören sağlık 
ma savaç memuru, köy ebesi ve hasta ilâç]ayıcılarına verilmekte bulunan tazminatlar karşılığı 
lif olunmuştur. 

12.847 Araştırma ve inceleme geçici görev yolluğu : Hıfzıssıhha Okulunun Ankara dışı şehir ve k 
verem tedavi ve prevelansı projelerinde ve köy sağlık hizmetleri etüdünde çelışacak eksperl 

12.848 Küre geçici görev yolluğu : 1964 yılında kursa davet edilecek sağlık personelinin 6245 say 
ce 'tahakkuik edecek yol ve yevmiyeleri mukabili teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt içi geçici görev yolluğu : İdarecilerimizin, görgü ve bilgilerinin artırılması ve sağlık s 
memleketimizdeki Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumlarının ileri memleketler seviyesine çıkarılm 
leketlere gönderilmelerine zaruret bulunmaktadır. Bu maksatla yabancı memleketlere gönder 
rafı ve yevmiyeleri karşılığı olarak geçen yılın aynı ödenek «teklif olunmuştur. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Milletlerarası teşekküller (meselâ milletlerarası çocuk m 
reğince bâzı hükümetler (meselâ Almanya, Fransa, İngiltere) ve Avrupa Konseyi tarafından ta 
dan faydalanarak yabancı memleketlerdeki yenilikleri tetkik edip, memleketimizdeki Sağlık 
bik ederek, kurumlarımızın ileri memleketler seviyesine çıkarılması maksâdiyle gönderilenlerin 
nı kaşılamak üzre geçen yıl ödeneği aynen teklif olunmuştur. 

12.883 Yurtdışı kongre ve konferans yolluğu : Birleşmiş Milletlerin çocuklara yarddım fon ı (UNİCEF) 
laşma Teşkilâtı (CENTO) gibi üyesi bulunduğumuz milletlerarası teşekküllerin genel kurul, id 
çeşitli kongre ve konferanslara iştiraik edeceklerin harcırah ve başka masrafları için geçen 
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884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 1964 yılında Ankara Yüksek İ 
metler Akademisi ve Hıfzıssıhha Okuluna getirtilecek uzman, öğretmen ve konferansçıların yol m 
be 50 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

11 Yataklı kuramlar inceleme geçici görev yolluğu : Yataklı sağlık tesislerinde yatan hastaları 
davilerinin incelenmesi ve çalışmaların fennî murakabeye'tabi tutulması ve vazifelerin daha y 
retici mahiyete' mütekabildi temaslarının sağlanması ve ilmî terakki ve tetki kattan malûma 
malzemenin tesbiti gayesiyle vazifelendirilecek yetkili elemanların zaruri masrafları için geçe 
muştur. 

.2 Bulaşıcı hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : 1593 sayılı Umumi Hrfzıssıılıa Kanunu ve 
nu hükümleri gereğince sağlık, müdürlükleri ve Hükümet tabibleri mmtakalarmda-ki bulaşıcı 
dele vazifesiyle mükelleftirler. Her bulaşıcı hastalık vak'ası zuhurunda hâdise mahaline il 
ri kadar ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır. Aynı zamanda her an çıkması melhuz bulaşıcı hastalı 
birlerin'alınması için de vazifeli tabiblerin mmtakalarını dolaşmaları zaruridir. Bu hususun 
olarak sağlanması için çalışılmaktadır. Sarfiyat seyrine göre geçen yıl ödeneğinden noksan t 

13 Trahomla savaş geçici görev yolluğu : Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNİCEF le yapılan anlaşm 
hom savaş faaliyetleri köylerde, şehir ve köy okullarında yürütülecektir. Teklif edilen ödene 
vaş ekiplerinin yol ve yevmiye gibi zaruri masrafları karşılığıdır. 

914 Zührevi hastalıklarla savaş geçici görev yolluğu : Frengi savaş teşkilâtı bugün, köylünün k 
hizmet doğruca köylünün ayağına götürülmüş bulunmaktadır. Bu sebeple gerek doğrudan d 
leriyle ve gerekse henüz teşkilâtın ulaşamadığı bölgelerdeki mahallî sağlık teşekkülleri pers 
belli sürelerle köylerde tedavi istasyonlarında hasta takip ve tedavileri hizmetin tabiî bir i 
metin bu şekilde yerine getirilmesi zarureti -karşısında ödenek geçen yılın aynıdır. 

915 Sıtma ile savaş geçici görev yolluğu . Sıtma eradikasyonu teşkilâtı, mevcut operasyonuna gö 
rubu, 57 bölge ve 31 şube halinde çalışacaktır.. Devamlı olarak kontrol ve murakabe altında 
28 006 dır. 1963 yılında mevcut 437 motorlu nakil vasıtası, 1964 yılında UNİCEF den gönderi 
olacağından bu vasıtalar için aynı miktar şoför çalıştırılması ve bunlara harcırah ödenmesi 
ler gurup balkanları, bölge başkanları, şoförler ve diğer vazifelilerle merkez teşkilâtı eleman 
roller için tahakkuk ed-eeek yevmiye ve zaruri masrafları karşılığı olup 1963 sarfiyatı seyri 
miştir. . 

.916 Veremle savaş geçici görev yolluğu : Dünya Sağlık Teşkilâtı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara 
kümetimiz arasında girişilen ve hâlen tatbik edilen anlaşma gereğince 1953 yılındanberi yapılma 
bikatına 1964 yılında da devaiıı olunacaktır. Seyyar ekipler halinde devameden bu hizmet 19*64 
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tiyle yapılan anlaşma gereğince ve Beş Yıllık Plâna göre (90) efeiple çalışılmak suretiyle bü 
caktır. B .CJG. merkez teşkilâtı, B.G.O. grupları seyyar tarama ekipleri, seyyar tedavi •ekipleri 
liyetine devam edecek mücadele teşkilâtı için geçen yıldan fazla ödenek teklif olunmuştur. 

12.917 Ana ve çoeıtk sağlığı ve nüfus plânlaması geciçd görev yolluğu : 6367 sayılı kanunla tasdik-
Yardım Fonu ile akdedilen yardım esas anlaşması ve bu kanunun 2 nci maddesinin vermiş 
la addolunan ana ve çocuk sağlığı tatbikat anlaşması gereğince ana ve çocuk sağlığı merkezle 
masrafı ve yevmiyeleri, nüfus plânlamasında görevli, Bakanlık Merkez Teşkilatındaki uzman 
vazifeleri icabı ayda 20 gün bölgelerindeki kasaba ve köylerde yapacakları seyahatlerde tahak 
la. nazaran nüfus plânlaanası »seyahatleri dolayısiyle fazla ödenek teklif edilmiştir. 

12.91£ Sosyal hizmetler geçici görev yolluğu ; 7355 sayılı kanunla teşekkül etmiş bulunan sosyal 
meden çocuk bakım yuvaları ile faaliyette bulunan yuvaların yakından kontrol ve murakabes 
kurullariyle diğer hayır, kurum ve demeklerinin çalışma ve iş birliğinin yakın en incelenmesi 
karşılığı geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

12.919 Güzzamla savaş geçici görev yolluğu : Cüzzam Savaş Teşkilâtı yıldan yıla gelişme cüzzam 
Doğu ve Güney-Doğu Anadolu illerinin hepsine teşmil edilmesine çalışılmakta olup bu husus 
bit edilmiştir. Savaşta çalışan personelin yapacakları vaizife seyahatleri dolayısiyle tahakkuk 
muştur. 

13.000 18.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Bakanlık Merkez, İl ve ilçe hükümet tabibi ikilerine 19/64 ma 
satın alınacak kırtasiye için geçen yıl ödeneği teklif olunmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler : Bakanlık merkez teşkilâtiyle iller sağlık müdürlükleri ve hükümet 
cak malzeme bedeli olup geçen yıl ödeneği aynen töküf olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri: Merkez dairelerinde mevcut döşeme ve demirbaş 
sından ekserisinin yenilenmesine, 67 vilâyet sağlık müdürlüğü, 67 merkez hükümet tabibliği 
biplikle riniıı noksan döşeme ve demirbaş intiyaçlarını temin etmek üzere <geçen yıl ödeneği ayn 

13.140 Yayın ahmlan ve giderleri: Türkiçe ve yabancı dillerde yayınlanan sıhlıi, .tıbbi ve sosyal 
ması ve dünyadaki tıbbi ilerlemeleri ve inkişafları taHbetnıek mak&adiiyle abone oilunan yaba 
ne bedelleri, sıhhi afiş ve sağlık dergisi ile haber bülteninin masrafları karşılığı olup geçen 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri: Bakanlık merkez, 67 sağlık nıüdürMiğü, 67 merkez hükümet ta 
mevcut sağlık tesMerinin bir yıllık yakacak ihtiyacı içm geçen yıl ödeneğinden fazla teklif e 

Lira 

Bakanlık binası için satınahnacak 540 ton Fail Oils bedeli. 540 X 
67 sağlık müdürlüğü 
67 merkez hükümet tabibliği 

570 kaza hükümet ta'biibliği 
79 nahiye hükümet taibibliği 

490 000 Toplam 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri: 1964 yılmda çeşitli hizmetlilere elbiseden başka palto da y 
şoför ve müstahdemlerin elbise, palto ve ayakkabı ihtiyaçları karşılığı olarak fazla ödenek teklif 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri: Sağlık müesseselerinin diğer alımları için ödenek teklif olunmuştu 
13.210 Su giderleri: Şehir suyu, içme suyu, ahone ve diğer giderler için teklif olunmuştur. 

Lira 

243 000 
33 500 
26 700 
171 000 
15 800 

6 200 Bakanlık merkezi 
6 700 Sağlık müdürlüMeri 

17 100 Hükümet tabiilikleri 

30 000 Toplam 

13.220 Temizlik giderleri : Bakanlık merkez ve vilâyetler sağlık müdürlükleri, merkez, kaza ve nahiye hük 
mizlik malzemesi ihtiyacı için teklif olunmuştur. 
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13.230 Aydınlatma giderleri : Bakanlık merkez, vilâyet sağlık müdürlükleri ile Hıikünıe tabipliklerinin 
teklif olunmuştur. 

Lira 

28 900 Bakanlık merkez 
20 100 Sağlık müdürlükleri 
37 000 Kaza Hükümet tabiplikleri 
1 000 Nahiye Hükümet tabiplikleri 

90 000 

13.240 Bahçe giderleri : Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtiyle yeni açılacak depobr bahçelerine satınalına 
karşılığı olarak teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : "Yıl içinde doğmayı melhuz ihtiyaçlar için meselâ bilirkişi masrafları ve 
faza maksadiylc teklif olunmuştur. 

13.351 ITNtCEF tarafından gönderilecek D. 1). T. bedeliyle diğer giderler : Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UN 
yapılan Anlaşma gereğince tatbik edilmekte olan sıtma eradikasyonu programı için lüzumlu olup U 
tınalınacak D. 1). T. nin bedeli olarak UNÎCEF'e yapılacak 257 250 dolarlık ödeme için 2 326 826 T 
melesinin ifası için gerekli bulunan her çeşit masraf karşılığı 50 000 Türk lirası, navlun bedeli 232 9 
ve diğer resimler 1 269 764 lira olmak üzere ceman 3 879 500 Türk lirası teklif edilmiştir. 

257 250 X 904,50 = 2 326 826 D. D. T. bedeli 
50 000 Her çeşit masraf 

232 910 Navlun 
1 269 764 Gümrük ve diğer resimler 

3 879 500 

13.352 Hükümet tabipleri için alınacak tıp âletleri ve malzeme giderleri : Hükümet tabipliklerinin acele t 
cakları alât ve cihaz eksiklerinin temini için ödenek teklif olunmuştur. 
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100 000 Buz dalabı 
32 000 Pulvarizatör 100 adet 
12 000 Tansiyon aleti 39 adet 
56 000 Muhtelif pansuman âleti, şırınga ve saire için 

200 000 Toplanı 

13.35--5 1262 .sayılı Kanunun 10 neu maddesi tatbik giderleri : 1262 sayılı Kanunun 10 ncu madde 
eak müstahzarlar için teklif olunmuştur. 

13.410 Ulaştırma giderleri : Posta - Telgraf, telefon ve taşıma giderleri için ödenek teklif olunmuş 

13.430 
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Makam otomobilinin bir yıllık tenzin, moto 

onarım giderleri için teklif olunmuştur. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarım giderleri : Bakanlık merkezinde ve diğer hizmetlerde 

onarma masrafları için teklif olunmuştur. 

4 000 X 3 = 12 000 
1 500 X 1 = 1 500 
5 000 X 1 == 5 000 
Tamir 9 000 

Toplam. 27 500 

13.610 Kira bedeli : Hudut ve Sahiller Sağlık G-eııei Müdürlüğüne ait olup bakan ıkça kiralan 
dairelerle Anbarlar Caddesinde Uğur Apartmanı illerde sağlık müdürlükleri ve Hüküme 
binaların kirası içindir. 

81 240 Merkez daireleri kira bedeli 
525 000 Vilâyetler » » 

606 240 Toplam. 

.14.000 14.510 Kurs giderleri : 1964 malî yılı içinde muhtelif tarihlerde açılacak kursların masraf.lurı 
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1.4.520 Burs giderleri: ' 1963 yılında 1200 öğrenci Ankara, İstanbul. îzmir üniversiteleri Tıp Fakültesi 
yal Hizmetler Akademisi ve Yüksek Hemşire Okulunda Bakanlığımız hesabına tahsil görmekted 
lif olunmuştur. 

1 200 X 250 X 12 = 3 600 000 Mevcut burslu 
1 200 X 50 = 60 000 Kaydiye 

3 660 000 Toplam 
14.711 Veremle savaş giderleri: 73 verem savaş dispanserleri (25 tedavi ekibi dâhil) Merkez lâboratuva 
14.719 lığı ve tarama ekiplerinin bir yıllık ihtiyaçları mukabili ödenek teklide olunmuştur. 

Taşıt vasıtası mevcudu 81, elektrojen gurubu adedi 5 dir. 
14.721 Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri: Bulaşıcı ve salgm hastalıklar mücadelesinde kullanı 
14.729 malzeme mücadele faaliyetinin yürütülmesi ve lüzumlu masraflar için teklif olunmuştur. 

siklet adedi 9 dur. 
14.731 Sıtma ile savaş giderleri: Dünya Sağlık Teşkilâtiyle müştereken hazırlanmış olan Operasyon 
14.739 teşkilâtı 1964 yılında da 21 bölgeler grupu, 57 bölge ve 328 şube halinde çalışacaktır. Mücadele 

teklide olunmuştur.. Taşıt mevcudu 437 
1964 yılında yeniden nizmete girecek vasıta adedi 45 tir. 

14.741 Trahomla savaş giderleri: 6 hastane, 52 dispanser ve 305 trahom tedavi evinden müteşekkil bu 
14.749 faaliyete devamı için ödenek teklif olunmuştur. Taşıt vasıta mevcudu 36, motosiklet 3, bisiklet 
14.751 Zührevi haftalıklarla savaş 
14.759 Giderleri: 7 frengi savaş kurulu, 26 şubesi, 176 muvakkat frengi tedavi istasyonu ile 19 deri 

leri için ödenek teklif olunmuştur. Taşıt vasıtası mevcudu 7 dir. 
14.761 Cüzzamla savaş giderleri: Mevcut 11 eüzzam savaş dispanseriyle 1964 yılında yeniden akılaca 
14.7ı69 rafları için ödenek teklif olunmuştur. Taşıt vasıtası mevcudu 13, motosiklet 16 dır. 
14.771 Aııa ve çocuk sağlığı ve nüfus plânlama igiderleri: 1) Mevcut ana ve çocuk sağlığı merkezle 
14.779 kez, 40 şube ve 360 istasyon) umumi masrafları için, 

2) Tatbik sa/hasına girmiş bulunan beş yıllık kalkınma plânı gereğince, yurdumuzda yapılacak 
için ödenek teklif olunmuştur. 

14.781 Hıfzıssıhha enstitüleri giderleri : Halk Hıfzıssıhha şartlarının ıslah ve inkişafına ve her nevi hast 
14.789 hi ve fennî araştırmaları ve incelemeleri yapmak. Bakanlıkça nevileri tâyin edilen senim ve aş 

maddelerini hazırlamak, üzere kurulmuş bulunan müessesenin kendisine yüklenen görevleri- yapab 
tur. Taşıt mevcudu 2 dir. 
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14.791 Muayene ve tedavi evleri : Mevcut 1.19 muayene ve tedavi evinin bir yıllık harcamaları için 
14.799 

15.000. 15.2S21 Sağlık okulları ve sağlık kolejleri giderleri : 4904 öğrenci kadrosu ile 1*964 yılında faaliyet 
15.229 rafı için ödenek talebolunmuştur. 

Sağlık okulları 25, Sağlık koleji 20 
öğrenci mevcudu 2330, sağlık öğrenci mevcudu 2-574 

15.281 Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Florance Night.ingale Yüksek Hemşire Okulu gid 
15.289 ren orta okula dayalı ebe-lâborant okııllariyie köy ebe okulları ve hemşire yardımcı kurslarınd 

ihtiyaciyle, idarecilik ve halk sağlığı hizmetlerinin gerektirdiği ilıtîya-ç, şimdiye kadar hemşir 
larla yürütülmekte idi. Ancak liseye muadil okullarda öğretmen, ve idareci olabilmek için, 
inektedir. Yetiştirilecek personelin teknik bilgileriyle pratik çalışmalarının, daha yüksek kadem 
tilmesi gerekmektedir. Bu itibarla sağlık .kolejinin bir üst kademesini teşkil eden sağlık eğitim 

2) Ankara'da kurulmuş bulunan sağlık eğitim enstitüsünün yetiştireceği öğretmen sayısı ih 
bul'da yüksek hemşire okulu adiyle sağlık kolejine öğretmen yetiştirmek üzere yüksek (iğretim 
si 4 yıldır. 

Her iki yüksek okulun 1964 senesi ihtiyacı için ödenek teklif olunmuştur. 
15.291 Sosyal Hizmetler Akademisi ve okulu giderleri : 7355 sayılı kanunla kurulmuş bulunan m 
15.299 -rna'k üzere ödenek teklif olunmuştur. 
15.381 Sağlık müzeleri giderleri : Halkımıza sağlık bilgisi vermek amaciyle kurulan sağlık müzeler 
15.389 ra, İstanbul, İzmir, Konya, Erzurum, Gaziantep, Trabzon ve Giresun Bakanlığa, Bursa ve K 

ait bulunmaktadır. Bakanlığa bağlı 8 müzenin 1964 yılında yapacakları masrafları karşılam 
15.511 Devlet hastaneleri giderleri . Hâlen çeşitli 126 hastane ve 37 verem paviyomında 21 385 Devle 
15.51.9 yılı sonuna kadar inşaları ikmal edilerek hizmete gireceik olan 550 yatak ilâve suretiyle cema 

ğı mevcuttur. 
1964 malî yılında plân gereğince inşa halinde bulunan ve yılın muhtelif aylarında hizmete gir 
lar ihtiyacı için 100 yatak mevcuclolup bu 600 yatak 6 aylık nisbet üzerinden bütçeye intikâl 
için yiyecek, yakacak, temizlik maddeleri hasta giyeceği ile her nevi ilâçlar ve sıhhi malzem 
ğına aynı harcamalar karşılığı 800 kuruş masraf hesabedilmiştir. 
Bununla beraber 1964 yılı bütçesi âzami tasarrufa riayet suretiyle 1963 bütçe rakkamı seviye 
mevcut hemşire, hemşire yardımcısı nöbetçi doktor ve nöbetçi memurlar iaşe masrafı 1963 yı 
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göre hesabedilmiş ve doktur iîe memur öğle yemeği ıbcdeli tasarruftan karşılanmak kaydiyle he 
ma plânı gereğince yapılmakta olan yatırımlar' bittikçe buna muvazi olarak cari ve ilk tesis m 
İnidir. Bu bakımdan önümüzdeki seneler bütçelerinin bu seviyeyi aşacağı düşünülmektedir. 

Harcamaların beyanı : 
Yataklar Harcamaları : 

21935 X 700 X 366 == 56 197 470 Mevcut yataklar 
2135 X 800 X 366 = 6 251 280 Mevcut verem yatakları 

600 X 750 X 183 = 823 500 İlâve yataklar 

63 272 250 Toplam 

Personel Harcamaları 
915 X 350 X 366 = 1 172 115 Mevcut hemşire yardımcısı 

7005 X 350 X 366 = 8 973 405 Mevcut personel 
150 X 350 X 183 = 96 075 Yeni personel 

10 241 595 Toplam 

Çeşitli harcamalar 

î 088 X 400 X 366 = 
131 X 400 X 366 = 
131 X-. 400 X 366 = 
110 X 400 X 366 -
605 X 400 X 366 -
300 X 400 X 90 = 

= 1 592 832 Moveııt «be, hemşire, hemşire yardımcısı 
= 191 784 Nöbetçi tabipler 
= 1$1 784 » memurlar 
= 861 040 'Servis nöbeti tutan mütehassıslar 
= 885 "720 Asli ve fahrî asistanlar 
= 108 000 Tıp öğrencileri 

3 131 160 Toplam 
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Kiralar : 
204 000 

Taşıt işletme : Mevcut taşıt : 226 
689 000 

Beyan : 
63 272 250 Yatak masrafları 
10 241 595 Personel masrafları 

3 13.1 160 Çeşitli masraflar 
204 000 Kiralar 
689 000 Taşıt işletme 

77 538! 000 Toplam. 

15.521 Sağlık merkezleri : Halen il ve ilçelerde 299 yataklı ve 3 yataksız şehir tipi sağlık merkezi 
15.529 cuıtltur. 1963 malî yılı sonuna kadar inşaatları ikmal edilerek hizmete girecek olan 10 sağlı 

1 . 3 .1964 tarihinde 309 sağlık merkezinde 4058 faal yatak hizmette olacaktır. 1964 malî y 
kuk edecek olan 10 sağlık merkezi için 150 ve eskilere yapılacak ilâvelerle derneklerd 
cem'an 100 yatak 6 aylık ııisbet üzerinden bütçeye intikal ettirilmiştir. Sağlık merkezlerind 
cak. temizlik maddeleri, hasta giyeceği ve her nevi ilâçları için 700 kuruş caı4i masraf hesa 
Sosyalizasyona dâhil olmıyan .bölgelerde halkın koruyucu tababet hizmetini bu müesseseler 
rağmen polikliniğin çok ıluşu bilhassa ilâç sarfiyattım artırmıştır. G-erek bu ve gerekse D 
olunan sebepler tahtında fazl-i ödenek talebinde bulunulmuştur. 

Masrafların hesaibı : 

Yataklar masrafı : 

4 05'8 X 700 X 366 = 10 396 596 Mevcut yataklar 
250 X 700 X 183 = 320 250 Yeni yataklar 

10 716 846 Toplam. 
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Personel masrafı : 

2 3T6 X 350 X 366 = 3 043 656 Mevcut personel 
75 X 350 X 183 = 48 037 Yeni personel 

3 091 693 Toplanı. 

Yataksız sağlık merkezleri : 

3 X 15 000 = 45 000 
Müteferrik masraflar : 
792 X 400 X 366 = 1 159 488 Ebe, hemşire ve hemşire ya rd ımca 
Kira1 : 150 000 
Taşıt işletme : Taşıt mevcudu : 240 
85'5 000 
İcmal : 
10 716 846 Mevcut yatakla 

45 000 Yataksız sağlık merkezleri 
3 091 693 Personel masrafı 
1 159 488 Müteferrik masraflar 

150 000 Kira 
824 000 Taşıt isletme 

15 987 027 
700 027 Tenzil 

15 287 000 Toplam 

15.531 Doğum ve çocuk bakımevleri : Halen mevcut 26 doğum ve çocuk bakımevinde 1660 doğum ve 815 
15.539 2 475 faal yatak için günlük yiyecek, yakacak, temizlik maddeleri, hasta giyimi ve her nevi ilâçları ka 

kuruş, bebek yatağına 250 kuruş hesabedilmiştir. 
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Mai'safııı beyanı : 
Yataklar masraf ı : 
1 660 X 700 X 366 — 4 252 920 Mevcut yatak 

815 X 250 X 366 = 745 725 Bebek yatağı 

4 938 645 Toplam. 

Personel masrafı : 
583 X 350 X 366 = 746 823 Mevcut personel 

Müteferrik masraflar : 
110 X 400 X 366 = 161 040 Ebe, hemşire ve hemşire yardımcısı 
75 X 400 X 366 == 109 800 Asistanlar 
26 X 400 X 366 = 38 064 Nöbetçi tabipler 
26 X 400 X 366 == 38 064 Nöbetçi memurlar 

350 X 400 X 183 = 256 200 6753 sayılı Kanun gereğince tatbiknta çağrılacak köy e 

603 168 Toplam 
Kira : 125 000 
Taşıt işletme : Taşıt mevcuda : 11 
45 000 
îemal : 
4 998 645 Yatak masrafı 

746 823 Personel 
603 168 Müteferrik 
125 000 Kira 
45 000 Taşıt isletme 

6 518 636 Toplam 
695 364 Doğran malzemesi için 

7 214 000 
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15.541 Verem hastaneleri giderleıi : Halen 3 sanatoryonı. 1 çocuk tüberküloz hastanesi, 4 kemik ve 25 
faal yatak bulunmaktadır. 1963 yılı sonuna kadar inşaatları ikmal edilerek açılacak hastanelerd 
tarihinde 7 795 verem yatağı faaliyette olacaktır. 1964 yılı programına göre 1964 yılı içinde inş 
yatak 1964 yılının muhtelif aylarında hizmete girecektir. 
Bir verem yatağının yiyecek, yakacak, temizlik maddeleri, hasta giyimi, her nevi ilâçları ve sıh 
maliyeti 800 kuruş'olarak hesabedümiştir. Verem yataklarının gerek yiyecek ve gerekse ilâç bak 
kıyasen fazlalık arz etmesi, veremli hastaların hususi bir rejim ve bakıma tabi tutulması gibi bi 
yıla nazaran teklif olunan fazlalık ilâç tatbikatındaki tekâmülün takibi ve hasta bakımının mü 
ği seviyeye yaklaştırmak ve yıl içinde ilâve edilecek yatak masraflarını karşılamak içindir. 

Masrafın beyanı : 
Yatak masrafları : 
7 795 X 800 X 366 --= 22 823 760 Mevcut yataklar 

450 X 800 X 183 ^= 658 800 Yeni yataklar 

23 482 560 Toplanı 
Personel masrafları : 

85 X 350 X 366 = 108 885 Hemşire yardımcısı namzedi 
2219 X 350 X 366 = 2 842 539 Personel 
110 X 350 X 183 — 70 455 Yeni personel 

Müteferrik masraflar : 
300 X 400 X 366 = 
30 X 400 X 366 = 
30 X 400 X 366 = 
30 X 400 X '366 = 

3 021 879 

439 200 
43 920 
43 920 
43 920 

Toplam. 

Hemşire 
Nöbetçi tabip 
Nöbetçi memurlar 
Asistanlar 

570 960 Toplam. 
Kira : 

50 000 
Taşıt işletme 

239 000 
Taşıt mevcudu : 58 
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Haç : 
1 161 601 

tcmâl : 
23 482 560 

3 021 879 
570 960 
50 000 

1 161 601 
239 000 

arı 
Yatak masraflafları 
Personel masrafları 
Müteferrik masraflar 
Kira 
İlâç 
Taşıt işletme 

28 526 000 Toplam. 

15.551 Kuduz tedavi kurumları giderleri : Halen mevcut bulunan 50 yataklı İstanbul, 10 yataklı Diy 
tedavi kurumlarının yıllık muhtelif ihtiyaçları için ödenek teklif olunmuştur. 

15.611 
15.619 Sağlık ocakları : 9 . 2 . 1963 tarih ve 6/1403 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle 1 . 3 . 1963 tari 

a) . Bitlis, Hakkâri ve Van (16 ncı bölge) illeriyle, Ankara'da Etimesgut Sağlık Merkezi civarın 
rak, 
b) Ağrı, Kars, Erzurum ve Erzincan (15 nci bölge) illerine teşmili yukarıda anılan Bakanlar 
bulunmaktadır. Yapılan 172 ocağa mukabil bâzı ocakların inşaatının zamanında bitmemesi mülâh 
yeni 94 ocak için teklifte bulunulmuştur: 

15.621 Sosyal Hizmetler Enstitüsü ve merkezi giderleri : 22 . 6 . 1959 tarih ve 7355 sayılı Kanunla ku 
15.629 Enstitüsü ve merkezinin 1964 yılında da faaliyetine devamı için ödenek teklif olunmuştur. 

Taşıt mevcudu : 6 dır. 
15.631 
15.639 Sıtma Enstitüsü giderleri : Adana'da halen faaliyette bulunan Sıtma Enstitüsünün 1964 yılı ç 

bir maddede teklif olunmuştur. 
Taşıt mevcudu 4 tür. 

15.641 
15.649 Trahom Enstitüsü giderleri : 1963 malî yılı sonuna kadar trabom savaşı umumi masraflarından 

için 1964 yılında bütçede ayrı bir yer tahsis olunmuş ve faaliyetine devam için ödenek teklif ol 
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15.651 
15.659 Hıfzıssıhha Okulu giderleri : Hıfzıssıhha Okulu 1958 yılından itibaren bir araştırma ve eğiti 

landırılması kararlaştırılmış ve faaliyete geçmiştir. Dünya Sağlık Teşkilâtı UNÎCEF ve CENTO 
projeleri yapılmıştır. Halen okulda Tüberküloz mücadelesi, köylerde sağlık hizmetlerinin tev 
bi memleket için çok mühim araştırma projeleri yürütülmektedir. 
Taşıt mevcudu : 15 tir, 

16.000 16.121 
16.126 Merkez tamir atelyeleri : 1963 yılında olduğu gibi atelyelerdeki her türlü makina, alât ve c 

için teklif olunmuştur. 
16.411 Millî Türk Tıp Kongresi giderleri : 1925 yılından beıi iki senede bir toplanmakta olan Millî T 

1964 yılında Ankara'da muhtelif mevzuları müzakere edecektir. Bu ödenekle kongrenin rapo 
tmalınacak ve bunların baskı ücretleri ve kongre ile ilgili sair masrafları karşılanacaktır. 

16.412 İş ıkorigre giderleri : 1964 yılı içinde memleketimizde toplanması mukarrer olan iç kongre, ko 
1. — XIV Cerrahi Kongresi 
2. —• XI Mikrobiyoloji Kongresi 
3. —• IV. Pediatri Seminairi 
4. —. III Millî Sosyal Hiznıjetler Kongresi 
Bu kongrelerde, kendi mevzularma ıgiren hususlar müzakere ve münakaşa edilecektir. 
'Bu kongrelerin bilûmum masrafları için ödenek teklif olunmuştur. 

16.413 Türkiye'de toplanacak Uluslararası Kongre ve Seminerler giderleri: 1964 ydı içinde memlek 
Uluslararası Kongre, konferans ve seminerler şunlardır: 

1. — HE Afrika - Asya Oftalmoloji Kongresi 
2. — ' I V Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Semineri 
3. — Yakın ve Orta - Dağu Tıp Kongresi 
4. —• Uluslararası Çocuk ve Aile Refahı Semineri 
Muhtelif kongreler için ödenek teklif (Olunmuştur. 

16.710 Temsil giderleri: Bakanlık makamı tarafından yerli ve yabancı misafirlere yapılacak ikram 
muştur. 

16.720 Ağırlama giderleri: OBu sene ve bundan evvelki yıllarda Polonya, Avusturya ve Fransa'yı res 
mizin hu ziyaretlerini iade ve sağlık müesseselerimizin geliştirilmesi maksadiyle anılan memle 
1964 yılında memleketimize davet edilecektir. Gelecek olan sağlık heyetlerinin ağırlama m 
muştur. 
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16,810 Bina onarımı: Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları, verem sayası, Refik Saydam gibi çeşitl 
rın onarımı için ödenek teklif olunmuştur. 

100 000 Sağlık okulları 
100 000 Verem savaşı 
25 000 Refik Saydam 

. 5 275 000 Yataklı tedavi kurumları 

5 500 000 Toplanı 

2U.MJ0 21.811 Yatırım harcamaları etüt ve proje giderleri: 1964 yılında Bayındırlık Bakanlığınca inşa 
ve proje giderlerine harcanmak ve Baymdııiık Bakanlığı bütçesine aktanlmak üzere ödenek 

22.000 22.611 Sosyal hizmetler yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Ankara'da inşa olunacak sosyal hizm 
düz bakımevleri inşası için teklif olunmuştur. îşbu ödenek Bayındırlık Bakanlığı bütçesin 

22.711 Konut sektörü yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Bitlis, Siirt, Muş, Erzurum, Diyarbakı 
yaman ve Bingöl'de inşa olunacak 8 daireli 19 lojman inşası için 19 X 315 790 = 6 000 000 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır. 

22.884 Eğitim sektörü yapı, ttesis ve büyük onarım giderleri : 1964 yılında 10 sağlık koleji, lo sağ 
inşaatı ve okullarda yapılacak büyük onarımlar dâhil inşaat ve onarım için ödenek teklif 
îşbu tahsisat Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır. 

22.911 -Sağlık sektörü yapı, tesis ve b iyük onarım giderleri : 1964 yılında inşa olunacak muhtelif 

45 540 000 Sosyalleştirme 
1 130 000 Verem savaşı 

600 000 Sağlık işleri 
24 705 000 Yataklı tedavi kuramları 

2 240 000 Donatım 

74 215 000 Toplam. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır. 
23,000 .23.81T Eğitim sektörü makina, teçhizat, taşıt alım ve onarımları : Sağlık koleji ve ebe okulları l 
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mak üzere teklif olunmuştur. 

120 X 2 000 = 240 000 Mikroskop Biyoloji lâboratuvarı için 
1 X 260 000 = 260 000 Röngen cihazı 

öOO 000 Toplam. 

23.911 Sağlık sektörü makina, teçhizat ve taşıt alım ve onarımları : Muhtelif sağlık tesislerine 1 
için teklif olunmuştur. 

2 737 000 Verem savaşı 
48 000 Sağlık işleri 

1 340 000 Refik Saydam 
10 153 000 Yataklı tedavi kurumları 

50 000 Donatım 

14 328 000 Toplam. 

23.912 Sağlık sektörü makina, teçhizat ve taşıt alım ve onarımları : 1964 yılında muhtelif sağlık h 
için teklif olunmuştur, ödenek Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır. 
Taşıt alımları : 

Adet 

3 516 000 
320 O00 
580 000 
55 000 

935 000 

87 
8 

1« 
1 

23 

Sosyalleştirme 
Verem savaşı 
Sağlık işleri 
Refik Saydam 
Yataklı tedavi kurumları 

5 405 OOO 135 

23.970 Depo ve tamirhaneler : 1964 yılında depo ve tamirhaneler için ıtamir ve revizyon malzeme 
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32.000 32.100 Arazi ve bina satmalın ması : Arazi ve bina satma] ıııması için yatırım programındaki inşaata ait 
lif olunmuştur. 

34.000 34.610 ÇARE nin Merkez Bankasındaki Fon hesabına yapılacak ödemeler için : ÇARE teşkilâtı tarafın 
sağlanmakta olan ilâve gıda yardımı "1964 yılında artacak ve ayrıca ana ve çocuk sağlığı teşkilâtı 
da yardımında bulunacaktır. Türkiye'de yapacağı masrafların da artacağı gözönüne alınarak geç 
muştur. 

34.710 Uluslararası Kurumlara yapılacak ödemeler : 1 — Dünya sağlık teşkilâtına 1964 yılı katılma pa 
1 031 175 Türk lirasıdır. 

2 — Birleşmiş Milletler çocuklara yardım fonu (UNICEF) katılma payı 1 750 000 Türk lir 
3 — UNICEF tarafından gönderilen motorlu taşıtların montaj ve revizyon masraflarına katı 
4 — UNICEF tarafından gönderilen bilûmum yardım malzemesinin gümrük muameleleri, tah 

tılma payı 30 000 liradır. 
5) Refik Saydam Merkez Hıfzıssıbha Enstitüsünün üyesi bulunduğu Milletlerarası Biyolojik Stan 
aidatı 25 Amerikan doları mukabili 230 Türk lirasıdır. 
6) Sosyal Hizmeler Enstitüsünün Milletlerarası Sosyal Güvenlik Teşkilâtına katılma payı 250 A 
liradır. Topluca 

3 293 705 lira teklif olunmuştur. 
1 031 200 Dünya Sağlık Teşkilâtına 
1 750 000 UNÎCEF'e 

480 000 Motorlu taşıtların montaj masraflarına katılma payı 
30 000 Bilûmum malzemenin gümrük ve sair masraflarına katılma payı 

230 Refik Saydam Müessesesinin aidatı 
2 275 Sosyal Güvenlik Teşkilâtına katılma payı 

3 293 705 Toplam. 

35.000 35.610 öok çocuklu analara verilecek mükâfat. : 1593 sayılı Kanunun 156 ncı maddesi mucibince ver 
mükâfat 1959 yılından beri kaldırılarak yerine yalnız madalya verildiğinden bu yıl için 1 lira öd 
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35.710 Memur ve müstahdemlerin yardımlaşma Demeğine (memur ve hizmetlilerin üğle yemekler 
Memur ve Müstahdemlerin Yardımlaşma Derneğine öğle yemeklerine yardım olarak verilmek 
ödenek kâfi gelmediğinden 50 bin lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Aded % K. Öğ un 

1 207 X 60 X 75 X 230 = 124 924 

35.720 özel 'kurum ve derneklere yardım : Yardım maksadiyle BaJkarılığa müracaat eden özel ku 
üzere teklif olunmuştur. 

35.730 Readaptasyon müesseselerine yardım : Sa'kaitların ve hastalık sebelbiyle «ski işini göremiyecek 
yeni bir meslek sahibi olmaları 've kendi kazançlariyle yaşayabilecek hale getirilmeleri için 
larını karşılamak üzere ödenek teklif olunmuştur. 

35.740 Cüzam Savaş -ve Araştırma Derneğine yardım : Cüzam savaş. Tesislerinin cari ve idame m 
personel yetiştirilmesi hususunda eğitim masrafları, enstitünün gene!] masraflarını karşılamak 
olunmuştur. 

35.760 Sağlık ve sosyal hizmet tesisleriyle sağlık eğitim tesisleri kurma ve yaşatma derneklerine 
ler tarafından yaptırılmakta olan hastane, hemşire okulları, sağlık merkezleri diğer sağlık te 
lüzumlu yardımlar içjin teklif olunmuştur. 

35.760 5368 sayılı Verem Savaş Kanununun 2 nei maddesi gereğince yapılacak yardımlar : '5368 
maddesiyle Sağlık ve Sosyal Yardım 'Bakanlığı özel idareler, belediyeler ve verem savaş de 
prevantoryum, hastane ve dispanserlerine faaliyetlerinin devamı için, gerekli gördüğü hususl 
yapmaya salâhiyeti kılınmıştır. Verem savaş demeklerine yukarda anılan kanunun 2 nci ma 
için ödenek teklif olunmuştur. 

35.770 Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanun gereğince birliklere yapılacak 
9 ncu maddesi gereğince kurulan birliklere ödenmek üzere teklif olunmuştur. 

36.000 36.300 Oeçen yıllar borçları : Tahakkuk edecek borç miktarı malûm olmamakla beraher ileride 
üzere (teklif olunmuştur. 
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1964 malî yılı bütçesi 1963 bütçesine nasaran 489 816 lira fazlasiyle 45 349 451 liradır. Bu miktarın 44 864 01 
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(A / l ) 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
12.00^ 12.110 Aylıklar : Kuruluş kanuni! ve eklerine göre 3 376 memur kadrosu mevcuttur. Bunlardan 1963 

14 ııcü dereceden 20 memur yine 1964 te de (L) cetvelinde bırakılmıştır. Fiilî kadroda bulunan 3 
tutarı 18 448 800 liradır. 4598 sayılı Kanun ve tadillerine göre 1-3 üst derece farkı karşılığı 3 5 
7 651 200 lira ki, ceman 29 C00 000 lira konulmuştur. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 1963 malî yılı (D) cetveline dâhil 428 kadronun 1 yıllık ücretleri tutarı 2 
için 709 210 lira, taşra teşkilâtlı in ekserisinde hademe bulunmadığından bunlardan cüzi bir kısm 
mek üzere 250 lira ücretli ' hademe, motorlu kara taşıtları için 300 lira ücretli 5 şoför ile yeni h 
konulan asansör için 700 İha ücretli bir asansörcü, 500 lira ücretli bir su tesisatçısı kadrosunun, 
şılığı olarak 63 990 lira ki, ceman 2 800 000 lira konulmuştur. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 1965 (E) cetveli kadrosunun bu sene de aynen devamı zarureti vard 
fazlalık 1 500 lira ücretli 2 mütercimin hakkı mükteseplerine göre verilecek % 35 zamlanndan 

12.3.10 Çocuk zammı : Merkez ve taşra teşkilatındaki memurların çocuk zammına müstahak çocuk ad 
35 000 lira fazlasiyle 725 000 lira konulmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : 
12.330 Ölüm yardımı : 

Bu tertiplere geçen yıl ödeneğinin aynen konulması icabetmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Tedavi ettirilecek memurların (Memuriyet mahallerinden gryrı mahallerde 

hariç) tedavi masraflarını karşılamak üzere geçene yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
12.350 Yakacak: zammı : Rakımı yüksek mahallerde bulunan memurlara 4178 sayılı Kanun gereğince 

lamak üzere geçen yıl öder eği aynen konulmuştur. 
1.2.370 Emekli keseneği karşılıkları : Aylıklar ve ücretler tertiplerine konulan ödeneğin % 6,5 üzerind 

- ran 66 300 lira fazlasiyle 2 100 000 lira konulmuştur. 
12.520 Kasa tazminatı : 7244 sayılı Kanunun 4 ııcü maddesindeki esas dairesinde bugünkü aylık tutarl 

verilecek kasa tazminatını karşılıyabilmek üzere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
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.12.530 Tayin bedeli ve iaşe bedeli : Muhafaza memurları ile gemi adamlarının tayin bedeli ve i 
geçen yıla nazaran 80 000 lira fazlasiyle 3 300 000 lira konulmuştur. 

12.590 6535 sayılı Kanuna göre verilecek tazminat : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
12.010 Yabancı dil ikramiyesi : 1964 te yabancı dil sınavını kazanacak memura 3656 sayılı Kanunun 

cek ikramiyeyi karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur, 
12.710 Temsil ödeneği : Geçen yıl ödeneği olan 4 200 lira aynen konulmuştur1: 
12.810 Sürekli görev yollukları : 1964 yılında münhallere yeniden tâyin edilecek memurlarla şahsi 

yerleri değiştirilecek memurların yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konul 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Kaçakçılığı önlemek maksadiyle hudut gümrüklerine geçici 

larla, Çanakkale ve İstanbul'dan geçen ecnebi vapurlara refakat edecek memurların yollukl 
ödeneği aynen konulmuştur. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluyu : 1964 teftiş programına göre geçen yıl ödeneğinin aynen k 
12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu : Bu tertibe de geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
12.841 Tedavi yolluğu : Bulunduklan yerler haricinde muayene ve tedavisi icabeden memurların 

15 000 lira konulmuştur. 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazmiı at : Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Jrümrük ve Muhafaza memurları kurslarına getirilecek mem 

verilecek yevmiye ile geliş ve dönüş yolluklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 360 li 
muştur. 

.12.873 Yurt dışı müfettişler geçici göı ev yolluğu : 1964 te tetkik için yurt; dışına gön ierileeek 3 mü 
üzere 155 000 lira konulmuştur. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 1964 te teknik yardımdan faydalanılarak staj için yurt 
yolluklarını karşılamak üzere 40 000 lira konulmuştur. 

12.883 Yurt dışı. kongre ve konfera ıs yolluğu : Normal olarak .toplanmakta olan konsey ve komi 
larmı karşılamak üzere geçen yıl ödeneği olan 200 000 liranın aynen konulma ı icabetmiştir. 

'12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu -. 1964 yılında yurt dışına tetkik için gönderilecek 
mak üzere konulmuştur. 

13.000 Y Ö N E T I M G £ D E R L E R Î : 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Merkez ve taşra teşkilâtının kırtasiye ihtiyaçlarıyla tarife 
nin • alınabilmesi için 100 000 lira konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Teşkilâtın basılı kâğıt ve defter ihtiyacı tarife izahn 
153 ncü maddesi gereğince kullanılacak beyannameler için 310 000 lira konulmuştur. 
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13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Merkez ve taşra teşkilâtının döşeme ve demirba 
geç/an yıl ödeneği olan 175 000 lira aynen konulmuştur. 

13.140 Yayın 'alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur-. 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri -. Gümrük muayene memurlariyle kolculara verilmekte 

bu tertibe dâhil idi- Bu yıl yalnız hizmetli giyim eşyasının bu tertipten verilmesi kabul 
şülmek suretiyle 26 500 lira konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Mühür, damga ve yönetimle ilgili ihtiyaçları karşılamak için 1 
13.210 Su giderleri : İçme suyu VB şehir suyu sarfiyat bedellerini karşılamak üzere 40 000 lira k 
13.220 Temizlik giderleri : Temizlikle ilgili maddelerin tedariki için 50 000 lira konulmuştur. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez ve taşra teşkilâtının aydınlatma ihtiyacını karşılamak üz 

muştur. 
13.240 Bahçe giderleri : Devlete ait binaların etrafındaki bahçelerin tarh ve tanzimi için 5 000 lira 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Yönetimle ilgili diğer harcamaların karşılanması için 4 000 lira 
18.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri : 1 504 muhafaza memuru, 266 muayene memuru, 366 k 

yasının temini için geçen yıla nazaran 140 000 lira fazlasiyle 900 000 lira konulmuştur. 

13.330 Savaş gsreçleri ve savaş stokları "alımları ve giderleri : Tabanca ve teçhizat alımı ve motor 
tedarik edilebilmesi için geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : Gümrük kapılarında ve deniz motorlarınd 
yardım için lüzumlu tıbbi ecza malzemelerin tedariki için geçen yıl ödeneği aynen ko 

13.410 Posta - telgraf giderleri : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
13.420 Telefon giderleri : Geçen ve eski yıllar sarfiyat seyrine göre 30 000 lira artırılmak suretiyl 

tir. 
13.430 Taşıma giderleri : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Bu tertiplere geeen yıl ödeneklerinin aynen ko 

13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri : 
13.530 Muhafaza kara taşıtları işletme ve onarma giderleri : 42 kara taşıtlarının işletme ve onarm 

çen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
13.540 Muhafaza deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : 36 deniz vasıtasının işletme ve onarm 

yıl tahsisatının aynen konulması icabetmiştir. 
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13.610 Kira bedeli : Gümrük idareleri ile muhafaza teşkilâtının işgalleri altında bulunan binalarla ye 
bedellerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 

HİZMET GİDERLERİ 
14.160 Gümrük hizmetleri giderleri : Yüklerini almış bulunan karar ve deniz vasıtalarının kaçak ihbar 

rafı, 5383 sayılı Kanunun 126 ncı maddesi gereğince yapılacak ilân bedeli, kaçak sahipsiz eşya ve 
derleri, zayi olan eşyanın tazmin bedeli, kimyahaneler dışında yaptırılacak tahlil masraflarının ka 
fazlasiyle 100 000 lira konulmuştur. 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : Kaçakçılık hâdiseleri dolayısiyle 6846 sayılı 
ve müsadir ikramiyeleri için geçen yılki gibi 250 000 lira konulmuştur. 

14.430 Para taşıma gideıleri : Geçen ve eski yıllar harcamaları seyrine göre geçen yıl tahsisatının ayne 
14.510 Kurs giderleri : Gümrük ve muhafaza kurslarının genel masraflarını karşılamak üzere geçen yıl 

muştur. 
14.520 Burs giderleri : Fakülte ve yüksek okullarda Bakanlık hesabına okutulan 75 burslu öğrencinin 

ları ile her öğrenci için 50 lira kaydiye ve sair masraflarını karşılamak üzere geçen yılki gibi 22 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Staja gönderileceklerin yollukları haricinde yapılacak masraflarını k 

nulmuştur. " 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.620 Gizli haber alma giderleri : Geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
16.710 Temsil giderleri : İç ve dış temaslar ve toplantılar dolayısiyle yapılacak ağırlama ve bâzı törenl 

ların karşılanması için geçen yıla nazaran 7 500 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 
16.810 Bina onarımı : Merkez ve taşra gümrük teşkilâtının işgalinde bulunan Devlete ait binaların küçük 

çen yıl ödeneği aynen konulmuştur. 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Baskül, kantar ve sair makina ve teçhizatının onarılabilmesi için geç 

tur. 
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(A/2) 

23.000 23.611 Makina teçhizat alımları ve büyük, onarımları : 1964 yılında uygulanacak plânda deniz vas 
sından 1963 ödeneği olan 686 000 lira düşülmüştür. 

23.612 Taşıt alımları ; Kara taşıtları için de 1964 te uygulanacak plânda ödenek ayrılmamış olmas 

(A/3) 
35,000 SOSYAL TRANSFERLER : 

35.620 Kaçakçılarla çarpışma neticesinde ölenlerin teçhiz, tekfin ve kabir yapma masraflarına yardı 
liranın aynen konulmusı icabetmiştir. 

35.710 Gümrük memur ve müstahdemleri Yardım Sandığına .- Geçen yıl ödeneğinin aynen konulma 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Geçen yıllar borçları : 1963 mali yılı sonuna kadar tahakkuk edip de ödeııemiyen ve karşılık 

tertiplerinde mevcut olan ve zamanaşımına uğramıyan borçların ödenebilmesi için geçen yıl ö 
36,600 Geliverilecek paralar : Mükelleflerden tahsil edilen vergi ve resimlerden fazla veya yersiz 

hiplerine reddedilebilınesi için geçen yıl ödeneği *olan 400 000 lira aynen konulmuştur. 
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Bölüm Madde 

11.000 11.440 1 Vakan ödeneği : 23 sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu Üyelerine, ayda 1 000 lira üzerinden 
neğin tutarı olup gecen yıl olduğu gibi 12 000 lira konulmuştur. 

12.000 12.110 Aylıklar : Çeşitli kanunlarla 'ılınan Merkez ve iller teşkilâtının 7 174 kadrosu mevcut olup yıl 
12.122 kadrolardan 215 adedi (L) cet.veline alınmış, tutarı bulunan 1 674 600 liranın tenzili suretiyle f 

olarak tesbit edilmiştir. 263 sayılı kanunla % 35 nispetinde zam tutarı 16 016 093 lira ile 4598 sa 
rı kadroda 1 - 3 üst derece alanların aylık farkı 7 407 600 lira eklenmiş olduğundan geçen yıla 
72 385 493 lira teklif olunmuştur. 

12.211 Hizmetliler ücreti : Bakanlık Merkez ve iller kuruluşu için 1963 yılı bütçesiyle. (D) cetveli ile 
12.223 mış, bu yıl ihdas olunan 606 aded ile birlikte 6541 adedine yükselmiştir. Bu kadroların yıllık tut 

tutarı 8 521 140 lirayı bulmuşi nı\ îhdas olunan 606 kadronun tutarı bulunan 3 075 060. liranın i 
tesbit edilmiştir. 

12.231 Ueeici hiznietliler ücreti : Genel İdare, Ziraat okulları, tarımsal eğitim merkezi ve veteriner 
12.234 süreli geçici hizmetlilerin ücreti karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 288 440 lira konuknuştur. 
12.250 Yabancı uzman ve yardımcıları ücreti : 1964 yılında yabancı memleketlerden getirilecek uzmanlam 

ğine 81 000 lira ilâvesiyle 191 000 lira teklif olunmuştur. 
12.261 Genel idare teknik personel ücretleri - Genel idare 'muayyen ve geçici hizmetlerinde çalıştırıl 

gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri, bütçenin genel giderler tertibine konulan ödenekten karş 
Yeni »açılan bu maddeye 7 758 340 lira konulmuştur. 

12.262 Tarım işleri ve tarım kurumları teknik personel ücreti : Tarım İşleri ve tarım kurumları mua 
lıştırılan teknik elemanların kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri, bütçenin genel 
ten karşılanmakta idi. 
Yeni açılan bu maddeye 3 674 <:55 lira konulmuştur. 

12.263 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları teknik personel ücreti : Tarımsal mücadele işleri ve kur 
lerinde çalıştırılan teknik elemanların kararname gereğince tahakkuk vden yevmiyeleri, bütçenin 
bölümüne konulan ödenekten karşılanmakta idi. Yeni acılan bu maddeye 7 523 160 lira konulm 
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12.264 Topraksu işleri ve kurumları teknik personel ücreti : Topraksu işleri ve kurumları muayyen 
elemanların (kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri, bütçenin Topraksu hizmetleri, gi 
bölümlerine konulan ödeneklerden karşılanmakta idi. Yeni açılan bu maddeye 3 639 368 lira te 

12.265 Pamuk işleri ve kurumları teknik personel ücreti : Pamuk işleri ve kurumları muayyen re 
teknik elemanların ikaramanıe gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri, bütçenin pamuk işleri gid 
karşılanmakta idi. Yeni açılan bu maddeye 344 880 lira teklif olunmuştur. 

12.266 Bölge ziraat, teknik ziraat teknik bahçıvanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları teknik person 
ve geçici hizmetlerinde çalıştırılan elemanların kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri 
deye 200 931 lira teklif olunmuştur, 

12.267 Tarımsal eğitim merkezi teknikpersonel ücreti : Tarımsal eğitim merkezi muayyen ve geç 
elemanların kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri, bütçenin ilgili masraflar t 
şılanmakta iken yeni açılan bu maddeye 617 250 lira konulmuştur. 

12.268 Topraksu eğitim merkezi teknik personel ücreti : Topraksu eğitim merkezi muayyen ve ge 
nik elemanların kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri karşılığı alarak yeni açıl 
olunmuştu i'. 

12.281 Genel idarr işçi ücreti : Genel idare hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin yevm yeleri, bütçe 
nulan ödenekten karşılanmakta iken yeni açılan bu maddeye 2 634 100 lira teklif olunmuş 

12.282 Tarım işleri ve tarım kurumlan işçi ücreti : Tarım işleri ve tarım kurumları hizmetlerin 
leri karşılığı olarak yeni açılan bu maddeye 5 000 000 lira teklif olunmuştur. 

12.283 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları işçi ücreti : Tarımsal mücadele işleri ve kurumla 
rin yevmiyeleri, bütçenin zirai mücadele genel giderleri bölümüne konulan ödenekten kar 
maddeye 5 500 000 lira teklif olunmuştur. 

12.284 Veteriner işleri kurumları ve lâboratuvarları işçi ücreti : Veteriner işleri kurumları ve lâb 
işçilerin yevmiyeleri, bütçenin genel giderler bölümünden karşılanmakta iken yeni açılan 
muştur. 

12.285 Topraksu işleri ve kurumları ücreti •. Topraksu işleri ve kurumlan hizmetlerinde çalışan 
raksu giderleri ile topraksu ve kurumları bölümüne konulan ödeneklerden karşılanmakta id 
lira teklif olunmuştur. 

12.286 Pamuk işleri ve kurumları işçi ücreti : Pamuk işleri ve kuramları hizmetlerinde çalıştır 
nin pamuk işleri genel giderleri bölümüne konulan ödenekten karşılanmakta idi. Yeni açılan 
olunmuştur. 
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12.287 Bölge ziraat, teknik ziraatı teknik bahçıvanlık ev ekonomisi ve makinist okulları işçi ücreti : 
çalışan işçilerin yevmiyelerine karşılık yeni açılan bu maddeye 250 000 lira teklif olunmuş 

12.288 Veteriner hayvan sağlık memur arı ve nalbant okulu işçi ücreti : Veteriner hayvan sağlık m 
metlerinde çalışan işçilerin yevmiyelerine karşılık yeni açılan bu maddeye 10 X)0 lira teklif o 

12.289 Tarımsal eğitim ve topraksu eğitim merkezleri işçi ücreti : Tarımsal eğitim ve topraksu eğitim 
şan işçilerin yevmiyeleri, bütçenin topraksu giderleri ile topraksu ve kurumla 'i bölümlerine k 
ta iken yeni açılan bu maddeye 325 000 lira teklif olunmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : Merkez ve ili r kuruluşlarında çakşan memurlara 4598 sayı ı Kanun gereği 
şılık geçen yıl ödeneğine nazar m 45 000 lira fazlasiyle 1100 000 lira teklif olunmuştur. 

12.320 Doğum yardımı : Merkez ve iller kuruluşunda çalışan memurlara 4598 sayılı Kanun gereğ 
karşılık geçen yıla nazaran 24 000 lira fazlasiyle 180 000 lira teklif olunmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : Merkez ve iller kuruluşunda çalışan memurlardan ölenlerin ve memur olmı 
mı karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine 6 000 lira eklenmek suretiyle 40 000 lira teklif olunmuş 

12,340 Tedavi giderleri : Merkez ve iller kuruluşunda çalışan memurlara. 4598 saydı Kanun gereğinc 
veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi giderlerine karşdık geçen yıla nazaran 10 000 lira eksiği 
Tedavi yollukları için bu yıl bütçesiyle 12.841 nei (Tedavi yolluğu) maddesine ayrıca ödenek ko 
olmuştur. 

12.350 Yakacak zammı : 4178 sayılı Kanun gereğince memurlardan 1 500 ve daha yukarı rakımlı ye 
aylıkları nisbetinde yakacak zammı verilmektedir. 1963 yılında, kuruluş kanunu ile alman kad 
dan gecen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 40 000 lira teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılığı : Aylık ve ücret tertiplerine konulan ödenek toplamı 112 384 493 lir 
s/ıbedilerek geçen yıla nazaran 437 986 lira fazlasiyle 7 310 000 lira konulmuştur. 

12.380 îşçi sigortası prim ve kesenek karşılığı .- Bakanlık kuruluşunda muayyen vp geçici hizmetlerde 
kararname gereğince tahakkuk eden yevmiyeleri ile sigorta prim ve kesenek karşılıklara, bütçen 
den ödenmekte idi. Yeni acılan bu maddeye 3 449 278 lira teklif olunmuştur. 

12.410 Tarımsal mücadele işleri fazla mesai ücreti : 6968 sayılı Kanuna göre mesai saatleri dışında ça 
çalışma ücretleri, bütçenin mücadele giderleri bölümünden ödenmekte iken yeni açılan bu madd 
tur. 

12.441 Okullar askerlik ders ücret- : İstanbul, Bursa ve Adana illerinde bulunan bölge ziraat okulları 
retmenleri Kanununun 4 ncü maddesi gereğince ayda 16 saat askerlik dersi okutulmaktadır. M 
ücret karşılığı art ın İmiş olduğundan geçen yıl ödeneğine .11.000 lira i lfı veriyle 12 500 lira tekli 
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.12.442 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev ekonomisi ve makinist okulları ders ücre 
öğretmenlerin vereceği fazla derslerin' ücreti karşılığıdır. Halen 11 tarım okuluna ilâveten 3 
okul sayısı 1.4 adedine yükselmiş olacaktır. Bu okullarda bir ders yılı içinde 95 000 saat ücretli d 
tinin. de kanını gereğince 10 liradan ücret ödeneceğine göre geçen yü ödeneğine nazaran 360 0 
olunmuştur. 

12.443 Veteriner hayvan sağlık memurları ve nalbant okulu ders ücreti : Selimiy» - İstanbul'da Hay 
Okulu vardır. Yeniden 2 sağlık memurları okulu açılacaktır. Bu okullarda öğretmen kadrosun 
fazla ders ücreti karşılığı olup geçen yıl ödeneğine nazaran 20 000 lira i'azlasiyle 30 000 lira te 

12.510 Okullar ek görev tazminatı : 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesini değiştiren 4G09 sayılı K 
nik Ziraat ve 2 Teknik Bahçıvanlık Okullarında görevli müdür, müdür muavini ve şube şefleri 
lara müsteniden verilmekte olan ek görev tazminatının yıllık tutarı olup geçen yık olduğu gibi 8 

12.520 Kasa tazminatı : Kanunları gereğince Ziraat, Veteriner, Zirai Mücadele, Topraksu ve pamuk i 
veznedar ve veznedar yardımcılarına aylık tutarlarının % 15 - 25 nisbeti üzerinden tahakkuk 
yıl ödeneğine 244 540 Ura eklenmek suretiyle 264 540 lira teklif olunmuştu" 

.12.(53.0 Yabancı dil ikramiyesi : 1004 yılında iki memurun yabancı dil sınavında kazanması ihtimali g 
ğu gibi 3 000 lira konulmuştur. 

12.620 6222 sayılı Kanun üyanne;: verilecek ikramiyeler : 6222 sayılı Kanuna göre mücadele işlerind 
murlara yılda bir defa 500 liraya kadar verilen ikramiyeler karşılığı olarak yeni acılan bu ma 
tur. 

12.630 6893 sayılı Kanun uyarınca variiecek ikramiyeler : 6893 sayılı Kanun uyaranca suni tohum 
şarı sağlıyanlara yönetmelik gereğince verilecek piı-im ve mükâfat karşılığı olarak, geçen yı 
500 000 lira teklif olunmuştur. 

12.7.10 Temsil ödeneği : Bakanlık müsteşarlarına 7237 sayılı Kanıma göre ayda verilmekte olan 35 
tarı olup 4 200 lira konulmuştur. 

12.810 Sürekli görev yollukları : Açıktan ve naklen tâyin olunan Bakanlık memurlarının sürekli 
olduğu gibi 500 000 lira konulmuştur. 

12.832 Yönetim, geçici görev yolluğu : Ziraat, Zirai Mücadele, Veteriner, Topraksu Genci müdürlü 
tim geçici görev yolluğuna karşılık geçen yıl ödeneğine 468 000 lira ilâvesiyle 500 000 lira 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Bakanlık müfettiş ve müfettiş muavinlerinin geçici gö 
yıl ödeneğine nazaran 35 000 lira fazlasiyle 535 000 lira teklif olunmuştur-

12.841 Tedavi yolluğu -. Merkez ve iller kuruluşunda çalışan memurların tedavi yolluğu, bütçeni 
den ödenmekte âdi. Tedavi gideri için ayrı bir madde açılmış olduğundan yeni açılan bu ma 
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12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Amerika Birleşik Devletleri te 
yabancı uzman ve yardımcılarının geçici görev yolluğuna karşılık yeni açılan bu maddeye 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat : Ziraat ve Veteriner 'kuruluşlarında il ve ilçelerin beled 
çalışan memurlara (3245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesine göre verilmesi gere 
geeç.n yıla nazaran 34 500 lira fazla siy] e 982 000 lira teklif olunmuştur. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Zirai konularda açılacak uzun süreli yatılı çiftçi kursları, t 
yapılacak toplantılarla veteriner hizmetleri suni tohumlama, besleme, ıslah,hastalıklarla 
likleri ve son metotları teknik elemanlara öğretmek için açılacak kurslara katılacakların ge 
yeni açılan bu maddeye 907 884 lira teklif olunmuştur. 

12.864 Yabancı uzmanlar yurt dışı sürekli görev yolluğu : Anlaşmaları gereğince getirilecek yaba 
luğuna karşılık yeni açılan bu maddeye 100 000 lira teklif olunmuştur. 

12.872 Yurt dışı geçici ıgörev yolluğu : Ziraat, zirai mücadele, veteriner, topraksu ve pamuk iş 
lunmak üzere 74 elemanın yabancı memleketlere gönderilmesi programa 'alınmıştır. Bu elem 
şılık geçen yıl olduğu gibi 195 000 lira konulmuştur 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 4489 «ayılı Kanun gereğince görgü, bilgi ve ihtisaslar 
memleketlerde bulunan 30 memurun maaş farkkıriyle gidiş - dönüş yollukları, stajla ilgili 

• maları çerçevesi içinde sağlanan burslarla yabancı memleketlere gönderilecek teknik elema 
yıla nazaran 150 000 lira noksaniyle 1 235 00.0 lira konulmuştur. 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Üyesi bulunduğumuz Birleşik Milletler Gıda ve 
ve Kalkınma Teşkilâtı CENTO ve diğer teşekküller tarafından 1964 yılında düzenlenecek ko 
lerle yapılacak toplantılara, katılacak elemanların yolluklarına karşılık geçen yıl ödeneğine na 
liıiı teklif olunmuştur. 

12.910 Tarım işleri ve kurumları gerici görev yolluğu : Çiftçilerimizin eğitim ve öğretiminin aksa 
verilmesi gerekmektedir. Merkez ve iller kuruluşunda bu hizmetlerin gereği gibi yapılabilmes 
ra. noksaniyle 2 817 000 lira teklif olunmuştur. Yatırım harcamalarına ait »bölümlerde yevmiy 
geçici görev yolluğu maddeleri açılmış olduğundan bu maddede bir eksilme meydana gelmişti 

12.911 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları geçici görev yolluğu : Tarımsal mücadelelerin teknik 
ve organize edilmesi gereklidir. Ayrıç e her y ı l ' 5 - 6 ilde tarımsal mücadele teşkilâtı kurulmas 
elemanların yollukları, hizmetlerin artmasiyle o nisbette yükselmektedir. Yeniden satınalınacak 
şoför ve makinistlerle çekirge akınlarında bölgeye diğer illerden getirilecek geçici eleman ve 
de bulundurularak geçen yıl ödeneğine 250 000 lira ilâvesiyle 2 950 000 lira teklif olunmuştu 
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12.912 Veteriner işleri kurumları ve lâboratuvarları geçici görev yolluğu : Veteriner işleri kurumlan 
rev yolluğu karşılığı olarak geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle 3 800 000 lira teklif olun 

12.913 Topraksu işleri ve kurumlan geçici görev yoluğu :. Topraksu, tarım ve tarımsal kurum personel 
bölge müdürlükleri ve ©kip başmühendisliklerinin yatırım konusu dışında (demonstrasyon, teknik 
için) ^yapacakları seyahat yolluklarına karşılık geçen yıla nazaran 1 000 000 lira noksaniyle 350 

12.914 Pamuk işleri ve kurumları geçici görev yolluğu : Bölgelerde pamuk verimini artırıcı tedbirl 
diyle yapılacak: çeşitli denemle ri. yeşil gübre ve münavebe denemeleri gibi eğitimle ilgili işleri ta 
manların yollulklarına karşrlıîk im maddeye geceıi yıl olduğu gibi 50 000 lira komu muştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Merkez ve iller kuruluşunun kırtasiye ihtiyacına karşılık geçe 
siyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler : Bakanlık merkez ve iller kuruluşunun basılı kâğıt ve defter ihtiy 
ne nazaran 40 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları : Bakanlık merkez ve iller kuruluşu ihtiyacı için satınalmacak 
bedeli ile eskimiş olanların onarını gideri karşılığı olarak gecen yıla nazaran ^52 455 lira noks 

13.1(40 Yayın alım ve giderleri : Bakan' ık teşkilâtının çalışmalarını halka duyurmak, zirart tekniğini köylü 
diyle 1964 yılından itibaren yayınlanmasına karar verilen gazetenin baskı gideri ile gazete, derg 
çen yıl ödeneğine 1 174 000 lira ilâvesiyle 1 565 000 lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alım ve giderleri : Bakanlık binalarının ısıtılması için alınacak kömür ve odun be 
tırılması gereken onarım giderine karşılık geçen yıl olduğu gibi 40 000 lira konulmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri .- Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan 110 hizmetliye b 
iskarpin ve 30 hizmetliye palto verilebilmesi için 37 000 liraya ihtiyaç görülmek! edir. 

13.190 Diğer alım ve giderler : Genel yönetimle ilgili diğer alım ve giderler karşılığı olup yeni açılan 
muştur. 

13.210 Su giderleri : Bakanlık merkez kuruluşunun su giderleri karşılığı olup yeni acılan bu maddeye 
13.220 Temizlik giderleri : Bakanlık merkez kuruluşunun temizlik giderleri karşılığı olup yeni açılan 

olunmuştur. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Bakanlık merkez kuruluşunun aydınlatma giderleri karşılığı olup geçen y 

le 51 750 lira konulmuştur. 
13.240 Bahçe giderleri : Bahçe giderleri karşılığı olarak yeni açılan bu maddeye 13 232 lira teklif o 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Genel yönetimle ilgili diğer giderlere karşılık yeni açılan bu maddeye 
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13.351 Tarım işleri sağlık araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri : Sivil Savunuıa Kanunu gereğince 
lundurulması zaruridir. Bu maksatla yeni açılan bu maddeye 2 500 lira teklif olunmuştur. 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alını ve giderleri : Beş Yıllık Plânına uygun o 
tün, zeytin, fındık, pamuk ve narenciye mücadelelerinde gerekli ödenek de göz Önünde bulund 
950 000 lira fazlasiyle 21 000 000 lira teklif olunmuştur. 

13.353 Veteriner işleri sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : Hayvanların et, süt, yün, y 
tahribat göz önünde tutularak 1964 yılında 2 000 000 baş hayvan sistematik ve modern usu 
tedavileri cihetine gidilecek, bu ilaçlamalar hastalıkların her yıl çıktığı yerlerdeki hayvanlar ü 
geçen yıl ödeneğine 500 000 lira, ilâvesiyle 2 000 000 lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta, telgraf giderleri : PTT idaresinden satmalmacak resmî posta pulu bedeli ile teşkilâta 
karşılık geçen yıla nazaran 321 000 lira iKiksaniyle 275 500 lira konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : Bakanlık kuruluşu genişledikçe iş hacmi artmaktadır, illerde yeni kurul 
göz önünde bulundurularak geçen yıla nazaran 18 960 lira fazlasiyle 406 960 lira teklif olun 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Bakana tahsis olunan binek otomobilinin işletme 
geçen yıl ödeneğine 2 500 lira ilâvesiyle 10 000 lira teklif olunmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Bakanlık Müsteşarına tahsis olunan binek otom 
karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 5 250 lira konulmuştur. 

13.610 Kira bedeli : Bakanlık merkez dairelerinin kira bedeli karşılığı olup geçen yıla nazaran 1 
lira konulmuştur, iller kuruluşunun kira bedelleri, hizmet bölümünün ilgili maddelerine konu 

14.000 14.520 Burs giderleri : Ankara, Ege ve Atatürk Üniversitesi Veteriner ve Ziraat Fakültelerinde B 
verilen burslarla okuma giderlerinin yıllık tutarı olup geçen yıla nazaran 129 150 lira fazlas 
tur. 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri : 1963 - 1967 Kalkınma Plânının 1963 yılı programı 3 ncü k 
ilgili tedbirler grupu 2 nci maddesiyle; Tarım Bakanlığı bünyesi içinde (Tarımsal ekonomi 
lât kurulması) görevi verilmiş ve kuruluş kanun tasarısı Hükümete arz edilmek üzere bulundu 
mahiyette zaruri masrafları, kısa süreli eleman çalıştırılması ve bunların yolluk masrafları kar 
650 000 lira teklif olunmuştur. 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Bakanlık teknik memurlarının staj ve öğrenim giderlerine karşılı 
lira konulmuştur. 

14.Sil Tarım işleri giderleri Melez mısırın ciftçive iyice tanıtılması için illerde 3295 demonstrasy 
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14.81!) kullanmak şartiyle üretimin artacağını çiftçiye tanıtmak gayesiyle illerde 353 demonstrasyon pro 
lanan tohumlar ve patates demonstrasyonları için 682 sayılı Kanun gereğince tohumluk ve kimy 
rilmesi gerekmektedir. Mevcutlara ilâveten 300 aded selektör alınacaktır. Çay kuruluşunun yapa 
türlü malzeme, gübre ve snireye ihtiyaç, görülmektedir. 47 ilde projeye bağlanmış olan sebze fide 
larak çiftçiye erken fide yetiştirim1 tekniği ve faydaları öğretilecektir. Ziraat sanatları kotlusund 
lendirilmesi, aile konserveciliği için lüzumlu malzeme satınalınacaktır. 3573 sayılı Kanuna göre y 
lerinin tefrik, tesbit ve tevzii ile zeytincilik demonstrasyonları için malzeme satınahnaeaktır. Yıld 
dikilecek, 1 500 hektar saha budaıuvcaktır. 32 850 dekar sahanın her türlü bakımı yapılacak ve ç 
bani zeytinlik sahaları. 3570 sayılı Zeytincilik Kanununa göre çiftçiye dağıtılacaktır. Bu sebepler 
lira noksaniyle 11 246 174 lira konulmuştur. 

14.821 Tarımsal mücadele giderleri : Tarımsal üretimin artırılması amacını hedef tutan kalkınma plânı 
14.829 iuak için bitkilere zarar veren hastalık ve haşerelere karşı yapılacak mücadele programlarının u 

öğretim faaliyetlerine ait hizmetler büyük bir önem kazanmaktadır. 15 ilde zirai mücadele tekni 
liklerini öğretmek gayesiyle teknik çiftçi kampları açılacaktır. Tarımsal mücadelelerin gerektird 
nazaran 18 470 000 lira noksaniyle 7 530 000 lira konulmuştur. 

14.831 Veteriner işleri giderleri : Veteriner hizmetlerinin görülmesinde çalıştırılacak 531 vasıtadan 21 
14.839 girdikleri ve bütün vasıtalarnı çalışma sahaları icabı köy yollannda vazife gördüğünden sık sık 

esaslı bir şekilde onarılmasına ihtiyaç görülmektedir. Yurdun çeşitli bölgelerinde çalışmakta olan 
larında muhtelif sebeplerle elden çıkmış damızlıkların yerlerine yenisi konulacak, yeniden açılaca 
ve Muş Pilot bölgesi lâboratuvarlarının ihtiyacını karşılamak üzere 60 boğa ile merinos tohumluk 
1 000 baş koç satınalınacaktır. Mevcut boğa bakım ve aşım duraklariyle 904 sayılı'Islâhı Hayv 
lere bedelsiz tahsis edilecek 143 ve suni tohumlama bölgesi dışında kalan Karadeniz, Doğu, Saka 
bölgesinde1 yeni açılacak boğa bakını ve aşım durakları ihtiyacına karşı 335 olmak üzere ceman 
1324 sayılı Kanunu değiştiren 4758 sayılı Kanun gereğince hastalıklar sebebiyle telef edilecek h 
minat olarak ödenmektedir. 
1963 icra programı gereğince tatbikine başlanan istanbul'daki Brııeellosis ve Tübercilosis mücad 
vam olunacaktır. Hastalıkların gerektirdiği masraflar karşılığı olarak geçe-, yıl ödeneğine 8 40 
teklif olunmuştur. 

14.841 Topraksu giderleri : Topraksu Genel Müdürlüğü kuruluşuna dâhil bölge müdürlükleri, ekip b 
14.849 lan, bölge lâboratııvarlarınin büro ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, kira bedeli, giyim - kuşam 

ve giderlerine karşılık geçen yıla nazaran 5 110 001 lira noksaniyle 11 390 000 lira konulmuştur 
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14.851 Pamuk işleri giderleri • İzmir Pamuk işleri Müfettişliği, Antalya Pamukçuluk Mütehassıs 
14.859 karşılığı olarak geçen yıla nazaran 611 000 lira noksaniyle 136 000 lira konulmuştur. 
14.866 Tarımsal yayın malzeme alım ve giderleri : Neşriyat ve tanıtma dairesinin malzeme alını v 

bu maddeye 12 000 lira konulmuştur. 
15.000 15.251 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçivanlık, ev ekonomisi, makinist ve hayvan sağlık me 

15.259 5 bölge ziraat, 1964 yılında tedrisata başlıyacak olan 4 bölge ziraat, 5 teknik ziraat, 2 b 
si, 1 hayvan sağlık memuru ve nalbant okulu olmak üzere ceman 19 okulda 3.541 öğrenci, 
olarak 4.419 kişi vardır. Bunlardan bölge ziraat okulları ile ev ekonomisi okulunun günl 
ların ise 225 kuruştan hesaplanmıştır. Bu okulların büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma 
zeme alımı, yiyecek ve diğer giderleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 4 644 799 lira f 
muştur. 

15.391 Tarımsal ve Topraksu kuruluşu eğitim merkezlerinin giderleri : Tarımsal ve Topraksu kur 
15.399 tırnıa, taşıt işletme ve onarma, kira bedeli, giyim - kuşam, malzeme, yiyecek ve diğer alım ve 

maddeye 725 000 lira teklif olunmuştur. 
15.711 Tarım kurumları giderleri : Tarım kuruluşlarının büro, ulaştırma, taşıt işletme ve onarma 
15.719 küçük evcil hayvanlar yiyecek alımı giderlerine karşılık geçen yıla nazaran 7 247 365 lira 

tur. 
İ5.721 Tarımsal mücadele kurumları gideıleri : Tarımsal mücadele kurumlarının büro, ulaştırma, 
15.729 lerine karşılık geçen yıla nazaran 987 000 lira fazlasiyle 1707 000 lira teklif olunmuştur 
15.731 Veteriner kurumları ve giderleri : Veteriner kurumlarının büro, ulaştırma, taşıt işletme, ki 
15.739 geçen yıla nazaran 2 750 000 lira noksaniyle 6 265 000 lira konulmuştur. 
15.741 Topraksu kurumları giderleri : Topraksu kurumlarının büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira b 
15.749 yıla nazaran 2 050 000 lira noksaniyle 2 100 000 lira konulmuştur. 
15.751 Pamuk işleri kurumları giderleri : Adana, Nazilli, Antalya Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü 
15.759 me Çiftliğinin büro, ulaştırma, taşıt işletme, kira bedeli ve sair giderlerine karşılık yeni açı 

muştur. 
16.000 16.211 Veteriner lâboratuvar giderleri : Veteriner kuruluşunda 7 enstitü, 3 bölge lâboratuvarı, 

16.219 van hastane ve dispanseri, 5 tahaffuzhane vardır. Bu kurumların büro, ulaştırma, taşıt işl 
karşılık geçen yıla nazaran 1 586 500 lira noksaniyle 4 286 500 lira konulmuştur. 

16.391 Propaganda ve tanıtma giderleri : Dairelerin propaganda ve tanıtma giderleri karşılığı olar 
16.395 lasiyle 1 075 000 lira teklif olunmuştur. 
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16.410 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri : Türkiye'de yapılacak uluslararası toplantı giderlerine k 
lira konulmuştur. 

16.430 Profesör, uzman, memur ve öğretmen mübadelesi giderleri : Anlaşmaları gereğince profesör, uz 
sinin gerektirdiği gider karşılığı olup yeni açılan bu maddeye 100 000 lira teklif olunmuştur. 

16.710 Temsil giderleri : Temsil giderleri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 5 000 lira konulmuşt 
16.811 Bakım ve küçük onarım giderleri : Dairelerin bina onarımı ile makina ve teçhizat onarımı gide 
16.825 1 542 000 lira fazlasiyle 6 910 000 lira teklif «olunmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 21.120 Veteriner işleri temizlik hayvan alım ve giderleri : Hayvancılığın ıslahı, verililerinin artırıl 
feti olan Doğu illerimiz hayvancılığının kalkınması amacı ile bu illerdeki hayvancılık knrum 
takviye etmek maksadiyle memleket şartlarına adapte olmuş. İsviçre'de 240 baş inek. 30 .baş b 
çaktır. 
Bu sebeple yeni açılan bu maddeye 1 500 000 lira teklif olunmuştur. 

21.131 Topraksu etüt ve proje gilerleri : Devlet Plânlama Dairesince uygun görülen 1964 yılı Top 
21.133 yılı yatırım programı etütleri için yeni acılan bu maddelere 14 100 000 lira konulmuştur. 
21.141 Pamuk işleri etüt ve proje giderleri : Nazilli, Antalya ve Adana Bölge Zirai Araştırma enstitüler 

nası, hangar, ambar ve serap inşaatı etüt ve proje giderleri karşılığı olarak geçen yıla naza 
lira teklif olunmuştur. 

22.000 22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Devlet Plânlama Dairesince uygun görüldüğü üzere, 196 
22.171 lerin ilişik listelerde belirtilen projelerin tahakkuk ettirilebilmesi için geçen yıla nazaran 72 3 

lira konulmuştur. 
23.000 23.111 Makina teçhizat ve taşıt alımları ve giderleri : Devlet Plânlama Dairesince uygun görüldü 

23. 193 alman ilgili dairelerin ilişik listede belirtilen projelerin tahakkuk ettirilebilmesi için bu 
8 237 100 lira fazlasiyle 49 227 500 lira konulmuştur. 
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31.000 31.410 Döner sermayeler : Dairelerin döner sermayeli işletmelerine yardım olarak geçen yıla n 
31.450 1 000 004 lira 'konulmuştur. 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalraalar : İzmir Bölge Ziraat Araştırma Enstitüsü için 800 dekar. E 
32.500 dekar arazi 2 000 000 lira bedelle kamulastırılacaktır. Giresun Bölge Ziraat Okulu için 450 

le satmalmaeak, Erzincan deneme istasyonu arazisinin bedel farkı 23 000 lira tutmaktadır 
Tarımsal mücadele için 155 000 lira bedelli arsa satınalmacaktır. 
Veteriner kuruluşunun sağlık merkezleri, sun'i ve tabiî tohumlama lâboratuvarları, koç d 
fuzhanelerin inşaat yeri için 3 000 000 lira bedelle arsa satınalmacaktır. 
Malatya. Erzurum. İstanbul Top aksu Bölge müdürlükleri ile Erzincan, Hat ly. Çorum, M 
liği ve Tokat araştırma istasyonu ihtiyacı için kaınulaştırılacak arazi bedeli ile zirai su 
küçük su işleri için güzergâh kamulaştırma bedellerine; 
Nazilli Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü ihtiyacı için kamulaştırılan arazi bedel farkı 300 
zaran 507 690 lira noksaniyle 9 455 000 lira konulmuştur. 

33.000 33.110 5254 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasına yapılacalk transferler : 1961 yılımla çiftçilere 
48 589 ton iken 1962 yılında dağıtılan tohumluk miktarı 70 244 tona yükselmiştir. 
5254 sayılı Kanuna göre dağıtılan tohumlukların masraflarına karşılık T. C. Ziraat Ban 
nazaran 1 134 775 lira fazlasiyle 7 116 509 lira konulmuştur. 

38.000 33.120 3788, 5748. 6754 sayılı kanunlar gereğince çay kredisi için Ziraat Bankasına : Memleketi 
nu olup bu miktar 200 000 dekara ulaşacaktır. 
Çay kanunlarına gör? T. C. Ziraat Bankası cay plantasyonu yapacak çiftçilere kuruluşun 
dekar başına 350 lira vermektedir. 
Bu sebeple geçen yıl öden-ağine 681 262 lira ilâvesiyle 3 359 657 lira teklif olumuştur. 

33-130 5389 sayılı Kanuna göre Ziraat Bankasının çıkardığı tahvillerin faiz farkları : 5388 sayılı 
yati Ziraat Bankasınca 200 000 000 liralık zirai tahvillerin tedavüldeki b&kıy (deriyi e 1964 

t ve yapılan ikraz sebebiyle çiftçiden alınacak faiz miktarı farklar ve muhtenral masraflar k 
36 277 lira noksaniyle 1 010 480 lira teklif olunmuştur. 

33.140 4486 sayılı Kanuna göre Ziraat okullarını bitirenlere verilecek malzeme karşılığı : Teknik Z 
rından 1964 yılında m-ezun olacak 580 öğrencinin beherine 4486 sayılı Kanunun 5 nci ma 
linde malzeme verilmesi gerekmektedir. 
Bu öğrencilere verilecek malzeme karşılığı olarak geçen yıl ödeneğine 12 300 lira ilâvesiy 
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33..150 1682 sayılı Kanun gereğince pamuk tohumluklarının. zarar karşılığı olarak Ziraat. Bankasına : 
sinde fazla yağış dolayısiyie çiftçinin tarlasını birkaç defa ekim yapma zarureti karşısında iyi 
laııamaınası ihtimaline binaen 350 ton tohumluk 1962 sayılı Kanuna göre satma lmm ıştır. 
Bu tohumluktan Antalya'da fazla yağış tesiriyle yeniden ekim için çiftçiye 100 ton tohumluk 
ve ekim devresi sonunda ihtiyaç fazlası 18 950 ton tohumluğun yağlık olarak satışmdam hâsıl o 
ve Manisa'dan satmalın an tohumluğun satışlardan meydana 'gelen 57 813,48 lira ile faiz ve ban 
lira olmak üzere ceman 64 841 liranın Ziraat Bankasın â  ödenmesi zaruri bulum aktadır. 
Bu sebeple geçen yıla 11a2ara.ii 22 434 lira faz la siyle 64 841 lira. teklif olunımuştur. 

33.170 7457 sayılı Kanuna göva T. O. Ziraat Bankasına : 1964 yılında : 
54 981 Hektar sahada, yapılacak sulama işleri, 

6 590 Hektar sahada yapılacak drenaj ve kurutma; işleri, 
22 654 Hektar sahada yapılacak toprak muhafaza işleri, 

Olmak üzere ceman 84 225 hektarlık sahada yapılacak çalışmalarda çiftçi yatırmaları için lü 
lerine verilmek üz-ere 7457 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince T. O. Ziraat Bankasına tr 
Bu maksatla geçen yıl olduğu gibi 20 000 000lira teklif olunm-mştur. 

34.000 34-310 904 sayalı Kanuna göre özel idarelere yardım : Hayvancılığın gelişmesi ama e iyi e iller teşkilâtiy 
rı değerlendirmede bu madde önem taşımaktadır. Ayigır ve Boğa depolariyle aşım durakların 
sislerin fiilî devrede çeşitli masraflarını'karçılamak üzere yapılan ıiıakclî yardımlarla başarılı işl 
Özel idarelere yardım karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 250 000 lira teklif olunmuştur. 

34.000 34.320 203 sayılı kanun gereğince harita alımı giderleri : 1964 yılı programına alman yatırım sahalar 
34.330 kadastro haritaları ile 1/10.000 mikyaslı hava fotoğraflarının ilgili giderlerine kaimlik geçen yıl 

1 000 000 lira teklif olmımuştur. 
34.710 Katılma payı : Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payına karşıl 

fazlasıyla 1 358 664 lira teklif olunmuştur. 
35.000 35.210 6843 sayılı kanuna göre veterinerler konseyine : 6843 sayılı kanunun 48 nci maddesi gereğin 

kez Konseyine yardım karşılığı olarak yeni açılan bu maddeye 25 000 lira teklif olunmuştur. 
315.710 Tarım memur ve hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım : Bakanlık merkez kuruluşunda çalış 

meklerine yardım karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 404 000 lira kcaıulmıuştur. 
35.720 FAO ile müştereken kurıılacak bitki araştırma merkebine yardım : . FAO ile Hükümetimizin m 

rarlaştırılan ve Entredütsiyon Merkezinde 1964 yılında yapılacak çalışmaların gerektirdiği gider 
ran 13 040 lira noksaniyle 900 000 lira konulmuştur. 

http://11a2ara.ii
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35.730 6964 sayılı kanuna göre Ziraat Odaları Birliklerine yardım : 6964 sayılı kanuna göre Ziraat O 
olarak gecen yıla nazaran 400 000 lira ııoksaniyle 1 600 000 lira konulmuştur. 

35.740 Türk standartları enstitüsüne yardım : Devlet Plânlama Teşkilâtı, 5 Yıltok Plânda .standardiz 
.standartları enstitüsü görevlendirilmiştir. 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kanunu gere 
lan bu (maddeye 10 000 lira konulmuştur. 

56.000 36.300 Geçen yıllar borçları : G êçen yıllarda tahakkuk eden borçlar için 75 000 lira konulmuştur. 

DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1964 yılı Bütçe gerekçesi 

12.000 12.110 Genel İdare aylıkları : Genel Müdürlük kuruluşunda genel idare işleriyle meş gul 13 adet 
yıllık tutarı 75 000 lira olup 2-63 sayılı Kanun gereğince '•% 35 nisbethıde zam tutan olan 2 
konulmuştur. 

12.112 Meteoroloji Kurumları aylıkları : Genel Müdürlük kurumlar maaşlı memurlarının kadro aded 
liradır. 4598 sayılı Kanuna göre bulundukları derecelerde 1-3 üst derece alanların maaş farkı 
liraya yükselmiştir. 263 sayılı Kanun gereğince % 35 nisbetinde zam tu tan olan 937 615 liranı 
muştur. 

12.213 Meteoroloji Kuramları hizmetlileri ücreti : 1963 yılı nütçesiyle (D) cetveli kadro adedi 1 604 
kadro ile birlikte 1962 adedine yükselmiştir. Bu kadroların yıllık tutarı 8 263 950 liradır. 26 
betinde zam tutarı olan 2 892 382 liranın ilâvesiyle lıl 156 332 liraya yükselim iştir. 

12.232 Meteoroloji Meslek Okulu geçici hizmetliler ücreti : 1962-1063 ders yılında faaliyete gecen M 
ders yılı içinde mevcut 20 öğrenciye ilâveten 30 Öğrenci daha alınacak ve 1964 yılma sirayet 
suretiyle öğrenci sayısı 80 adedine yükselecektir. 
Yapılm'arkta olan okul binası ikmal edilince okul için 29 ve zaman zaman açılmakta olan m 
nel ile birlikte ceman 35 geçici hizmetli kadrosunun alınması zaruri görülmüş geçen yıl ödeneğ 
lira teklif olunmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 1964 malî yılında getirilecek .2 ecnebi uzmanın ücr 
ran 11 605 lira fazlasiyle 25 000 lira, teklif olunmuştur. 
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Genel idare işçi ücreti : Merkez Meteoroloji istasyonlarında geçici olarak çalıştırılacak (Başat 
riyle bahçe ve iş yerlerinde çalıştırılacak amele ve usta) işçilerin ücretlerini karşılamak nıaksad 
lira teklif olunmuştur. 
Meteoroloji Kurumları işçi ücreti : Taşra Meteoroloji istasyonlarında çalıştırılacak (rasat parkla 
bahçe ve iş yerlerinde çalıştırılacak amele ve usta) işçi ücretlerine karşılık yeni açılan bu mad 
Çocuk zammı : 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince memurlara, verilmekte olan çocuk zamm 
gibi 87 000 lira konulmuştur. 
Doğum yardımı : Doğumu muhtemel çocuklar için geçen yıl olduğa gibi 19 000 Lira konulmuş 
Ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince ölüm yardımı karşılığı olarak geçen yıl olduğu gib 
Tedavi giderleri : 1963 yılında değiştirilen sağlık talimatnamesine göre daire doktoru tarafında 
mesi sebebiyle masraf arttığından gecen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 40 000 lira konulmuşt 
Yakacak zammı : 4178 sayılı Kanun gereğince 1500 ve daha yüksek rakımlı yerlerde çalışan m 
şılık geçen yıl olduğu gibi 2 000 ] i r a konulmuştur. 
Emekli (keseneği karşılıkları : Ayhk ve ücret tertiplerine konulan 14 847 097 liranın % '6,5 he 
lira fazlasiyle 966 816 lira konulmuştur. 
Sürekli görev yollukları : Açıktan tâyin olunacak memurlarla nakiller sebebiyle zuhur edece 
şılık geçen yıl olduğu gibi 120 000 lira konulmuştur. 
Yönetim geçici görev yolluğu : Taşra kuruluşlarının gerek merkezde ve gerekse bölge istasyon 
ve ratsat aletleriyle (telsiz cihazlarının sürekli çalıştırılmasının sağlanması için gÖnderüleeek ek 
nazaran 2 000 lira eksiği ile 132 000 lira konulmuştur. 
Tedavi yolluğu : Tedavi ma'ksadiyle vazife malhallmden Ibaşka. bir yere gitmek zorunda olan 
karşılık yeni açılan bu maddeye 5 000 lira teklif olunmuştur. 
Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : Meteoroloji ile ilgili olup yurt içinde İstanbul 
'kuruluşların tertipliyeceği kongre ve 'konferanslara katılacakların yollukları karşılığı olarak ye 
-teklif olunmuştur. 
Yabancı uzmanlarla ve yardımcıları geçici görev yolluğu : Yabancı uzman ve yardımcılarının 
bu maddeye 3 000 lira teklif olunmuştur. 
Kurs geçici görev yolluğu : Hizmet için eğitim, .nıaksadiyle zaman zaman açılmakta olan mesle 
karşılık geçen yıl olduğu gibi 30 000 lira konulmuştur. 
Yurt dışı geçici görev yollukları : Yaibancı memleket meteoroloji kııruluşlarında gerekli ince 
daki çalışmaların gelişen meteorolojiye uygun bir şekülde yürütülmesini sağlamak ma'ksadiyl 
memurların yolluklarına karşılık geçen yıl olduğu giito 50 000 lira konulmuştur. 
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12.882 Yurt dışı.staj ve öğrenim yolluğu : Gelişen meteorolojik hizmetlerin bilgili personelle takviy 
ikli sene müddetle Amerika'ya gönderilen 3 imemurun, İmlgiltere'ye gönderilen üç, İhalen Londra 
riyle stajla ilgili masraflarına karşılık geçen yıl olduğu gibi 71 470 lira 'konulmuştur. 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : S i l i sayılı Kanunla üyesi bulunduğumuz (Birleşmiş ( 
dartlarına uygulamak ve Uluslararası çalışmalarını inkişaf ettirmek -(hususunda Cenevre'de t ak 
Denâz Meteoroloji Komisyonunun 4 neü toplantısına, İdrolojifc Meteoroloji Komisyonunun takr 
akdedeceği 2 nci toplantısına ve Brüksel'de 25 giin müddetle akdedilecek olan Çalışma Grup 
lann yolluklarına karşılık <geqe>n yıl olduğu ĝiibi 120 000 lira konulmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 1964 yılında 22 aded klimatolojik istasyonu ile 200 aded idtf 
nın karşılana!bö.lm.esi, gün geçtikçe genişliyen meteorolojik 'hizmetlerin yapılabilmesi için geçen 
100 000 lira, konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 1964 yılında açılacak 222 meteoroloji istasyonu 
larla şimdiye kadar teknik yardımlardan sağlanan basılı kâğıtların tem&nine imkân kalmadığın 
mesi için 'geçen yıl ödeneğine 15 000 lira ilâvesiyle 40 000 lira teklif olunmuştur. 

13.000 13.130 Döşeme ve demirbaş alımları vo giderleri : Mevcut 22 meteoroloji istasyonu ile 1964 yılında 
demirbaş ihtiyaçlarına karşılık geçen yıl olduğu gibi 200 000 lira konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 1963 yılı Meteroloji yıllık bültenlerinin baskı ücreti ile yayın, kit 
karşılık geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 60 000 lira konulmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 1964 yılında açılacak 200 Idrometeorolojik istasyonu ile kurul 
yakacak giderlerine karşılık geçen yıla nazaran 14 500 lira fazlasiyle 115 000 lira teklif oluumuş 

13.160 Hizmetliler giyim alımları ve giderleri : 1963 yılı bütçesiyle (D) cetvelinden a iman hizmetli k 
bekçi, odacı ve şoför kadroları toplamı 197 adedine yükselmiş bulunmaktadır. 
Bunlardan palto verilmeyen 34 hizmetliye palto da besabediilerek kalan 163 hizmetlimin elb 
lık geçen yıl ödeneğine nazaran 15 730 lira fazlasiyle 53 800 lira konulmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : Meteoroloji istasyonlarının bayrak ve saire ihtiyaçlarına karşılık yen 
nulmuştur. 

13.210 Su giderleri : Merkez kuruluşu ile istasyonların su masraflarına karşılık geçen yıl okluğu gi 
13.220 Temizlik giderleri : Merkez kuruluşu ile istasyonlarım, temizlik giderlerine karşılık geçen yıl old 
13.230 Aydınlatma giderleri : Yeni açılacak meteoroloji istasyonları ile merkezde tesis edilen yemi bü 

lundurularak geçen yıl ödeneğine 15 000 lira ilâvesiyle 55 000 lira konulmuştur. 
13.240 Bahçe giderleri : Genel Müdürlük bahçesinin düzenlenmesi ve meteoroloji istasyonlarında kuru 

ve bakım giderleri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira konul muştur. 
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• 13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları : Genel müdürlük binası şehirden uzak bir mesafede bu 
düzlü devam etmektedir. Acil vakıalara <jevap verebilmek .nıaksadiyle lüzumlu ilâçlarla bas 
lık yeni açılan bu maddeye 1 000 lira konulmuştur. 

13.410 Posta ve telgraf giderleri : Genel Müdürlük teşkilâtının posta ve telgraf ücretleri karşılığı 
lira ilâvesiyle 350 000 lira teklif olunmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : Genel Müiüî lük kuruluşunun telefon giderlerine 'karşılık geçen yıla na 
ra teklif olunmuştur. ' 

13.490 Diğer ulaştırma giderleri : Meteoroloji hizmetlerinin zaruri kıldığı halen mevcut şebekedeki 
da açılacak meteoroloji istasyonlarının çalışmakta bulunan talem ve teleks hat kiraları ve ba 
nan hatların 'işletilmesi için-gecen yıl ödeneğine 10 000 lira ilâvesiyle 260.000 lira. teklif olunm 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 1964 yılında satın alınacak 0 adca taşıt vasıtas 
le seyyar istasyonlar ve gere'kse iller ve merkezdeki vasıtaların işletme ve onarma giderleri 
lira noksaniyle 313 000 lira teklif olunmuştur. 

13.690 Kira bedeli : Meteoroloji istasyonlarının 'kira bedeli karşılığı olarak geçen yıla nazaran 87 
lif olunmuştur. 

14.000 14.510 [Kurs giderleri : Meslekî bilgilerini artırmsık üzere merkezde açılan kurslara katılacak me 
şılık geçen yıl olduğu gibi 90 000 lira konulmuştur. 

14.520 Burs giderleri : Genel müdürlük hesabına İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Ü 
de okutulan öğrencilerin burs ve sair masraflarına karşılık geçen yıla nazaran 30 000 lira n 

14.873 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Seyyar meteoroloji istasyonları faşıt vasıtaları ile te 
ve saire gibi işletme bedeli karşılığı olarak geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniy 

14.875 Giyim - kuşam alım ve giderleri : Seyyar meteoroloji istasyonu personeli ile meteorolo 
lük kuruluşunda rasatlarla ilgili işlerde çalışanlara verilecek ceket, iş elbisesi, iş göml 
giyim malzemeleri bedeli karşılığı olarak gecen yıl olduğu gibi 30 000 lira konulmuştur. 

14.877 Yiyecek alım ve giderleri : 1964 yılında Millî ve NATO tatbikatında Türk Silâhlı Kuvv 
lebedilen seyyar meteoroloji istasyonları personelinin manevra ve tatbikatlara iştiraklerinde 
teki rasat tatbikatlarına çıkışlarında lüzumlu yiyecek bedelleri ve pişirmeye mahsus araçla 
line karşılık geçen yıl olduğu gibi 5 .000 lira konulmuştur. 

14.879 Diğer alım ve giderler : Meteoroloji hizmetlerinin ifası ekseriya büyük şehirlerin dışınd 
kesimlerde yapılabildiğinden bu araziler üzerinde kurulacak barakalarla hidrojen istih 
barakalar gibi tesislerin kurulabilmesiiçin geçen yıla nazaran 70 000 lira fazlasiyie 95 0 
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15.000 15.251 Meteoroloji Meslek Okulu büro giderleri : Meteoroloji Meslek Okulunun büro giderleri 
ğine 1 000 lira ilâvesiyle 11 000 lira teklif olunmuştur. 

15.252 Meteoroloji Meslek Okulu ulaştırma giderleri : Meslek Okulunun posta pulu ye saire gibi 
rak geçen yıl olduğu gibi 6 625 lira 'konulmuştur. 

15.255 Meteoroloji Meslek Okulu giyim - kuş'anı giderleri : 1964 yılında Meteoroloji Meslek Ok 
selecektir. Bu öğrencilerin palto ve birer takını elbise ile lüzumlu giyim kuşam malzeme 
olduğu gibi 73 675 lira konulmuştur. 

15.257 Meteoroloji Meslek Okulu öğrenci yemek bedelleri : Meteoroloji Meslek Okulu öğrenci sa 
yükseleceğinden yemek (bedellerine karşılık geçen yıl ödeneğine 51 850 lira ilâvesiyle 113 85 

15.258 Meteoroloji Meslek Okulu öğrencileri harçlıkları : Meslek okulu öğrencilerinin harçlıkları karş 
12 700 lira 'konulmuştur. 

15.259 Meteoroloji Meslek Okulu diğer alım vegiderleri : Meslek Okulunun aydınlatma, ısıtma g 
geçen yıl olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur-

15.771 Meteoroloji 'kurumlan büro giderleri : Meteoroloji istasyonları ile telekomünikasyon şeb 
zumlu malzeme bedeli ile diğer 1 elsiz işletme büro malzemeleri bedellerine karşılık geçen y 
muştur. 

15.772 Meteoroloji kurumları ulaştırma giderleri : Meteoroloji itsasyonlarıııa merkezden gönderile 
riyle istasyonlarca. Genel Müdürlüğe sevk edilecek malzemenin httkil masraflarına karşılık 
saniyle 25 000 lira konulmuştur. 

15.000 15.774 Meteoroloji kurumları kira bedeli : Meteoroloji hizmetlerinin zaruri kıldığı mevcut şebek 
1964 yılında açılacak istasyonların kira bedellerine karşılık geçen yıl olduğu gibi 100 000 lira 

15.776 Meteoroloji kurumları malzeme alını ve giderleri : Genel müdürlük kuruluşunda bulunan 
ve lıidrometorolojiik tesislerin yeniden kurulması, tamiri, icabettirenleıin tamiri, yeniden alı 
aletlerinin enstallasyonu ve bakım telsiz cihazlarının yeniden kurulması, bakımı işlerinin 
geçen yıla nazaran 400 000 lira eksiği ile 600 000 lira konulmuştur. 

15.770- Diğer alım ve giderler : Meteorolojik teçhizatların sigorta, gümrük resmi gibi sair giderle 
la rasat aletleri barakalarında kullanılacak yangın söndürme cihaz ve malzemesi, kimye 
lü çalışan meteoroloji istasyonlarının hurç, çadır, yatak malzemesi ve rasatlarla ilgili işlerde 
rin ücreti karşılığı olarak geçen yıla nazaran 130 000 lira fazlasiyle 200 000 lira konulmuştu 

16.000 16.710 Temsil, giderleri : Temsil giderleri karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 5 0C0 lira konulm 
16.810 Bina onarımı : 21 il ve ilçede mevcut binaların onarımları karşılığı olarak geçen yıl olduğu 
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16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Mevcut makina ve aletlerin onarılmasına gerekli yedek parç 
ğu1 gibi 1 500 lira konulmuştur. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.001) 22.111 Meteoroloji istasyonları yapım ve onarım gideri : Tarım sektörüne yardım ve gerekse 
yerine getirilmesi halamından 33 il ve ilçede istasyon binalarının yaptırılması zaruri bulu 
nazaran 200 000 lira fazlasiyle 2 700 000 lira teklif olunmuştur. 

22.800 Meteoroloji Meslek okulu ikmal inşaatı : Meteoroloji meslek okulunun 2 nci kısım ikma 
yıl ödeneğine 650 000 lira ilâvesiyle 1 250 000 lira teklif olunmuştur. 

23.000 23.11.1 Makina teçhizat alımları ve büyük onarımları : 1964 programına göre tarım sektörünün m 
metler için lüzumlu makina, elektronik cihaz, alet ve diğer NATO gizli görevlerin yapılmas 
daki ihtiyaçlara da cevap vermek maksadiyle geçen yıl ödeneğine 3 399 500 lira ilâvesiyle 4 

23.112 Taşıt alınılan : Tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermek maksadiyle satınalmacak 
karşılık geçen yıla nazaran 580 000 lira noksaniyle 490 000 lira teklif olunmuştur. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 31,100 Kurum ve derneklere katılma payı : Kurum ve derneklere katılma payı olarak geçen yıl 
tur. 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satınalmalar : Meteroloji istasyonları ihtiyacı için kamu 1 astınlacak ar 
yıl olduğu gibi 800 000 lira teklif olunmuştur. 

35.000- 35.7.10 Memur ve hizmetlilerin öğle yemeklerine yardım : Merkezde çalışan memur ve hizmetlileri 
şılığı olarak geçen yıl olduğu gibi 50 025 lira konulmuştur. 

36.000 36.100 Geçen yıllar borçları : G-eçen yıllardan tahakkuk eden borçlara karşılık geçen yıl olduğu' 
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11.000 11.440 Bakan ödeneği 
mistir. 

12.000 12.110 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

G E R E K Ç E 

2 . 1963 tarih ve 23 sayılı Kanuna göre Bakana verilecek yıllık ödene 

Genel idare aylıkları : 4770, 6382, 107 ve 108 sayılı Teşkilât kanunları ile kan ı l olunan 416 
ve 53 adedi de Yüksek Denizcilik Okuluna ait olup merkez ve ilden 61, Yük ek Denizcilik 
(L ) cetveline alınmış, bakiye kalan merkez ve illere ait 302 aded fiilî kadroların yeni zamla 
olmasına rağmen ödenek kifayetsizliği sebebiyle 1963 yılında 161 960 lira noksaniyle bütçey 
la 242 sayılı Kanuna göre üç üst derece farkı olan 30 998 lira ile geçen seneki 1 - 2 üst d 
miktarın bir kısmını karşılamak üzere 8 790 lira ki ceman 39 788 lira fazlasiy e 3 778 790 li 

Merkez 
İller 

Kadro 
Adedi 
169 
194 
363 

L.C. 

35 
26 
61 

Bakiye 
kalan 
134 
168 
203 

Tamamı 
Lira 

1 640 400 
1 247 400 
2 887 800 

L.C. 
Tutan 

199 200 
140 400 
339 600 

Kalan 
Lira 

1 441 200 
1 107 000 
2 548 200 

% 35.Z 
Lira 
504 420 
387 450 
891 870 

1. 

12.111 Yüksek Dz. Okulu aylıkları : 4915, 5661, 5819 sayılı kanunlara göre Yüksek Denizcilik O 
adedi (L.) cetveline alınmış, bakiye kalan 46 kadronun tutarı, geçen sene noksan konan 43 800 
likte 700 000 lira teklif edilmiştir. 

1. 
Kadro L.C Bakiye Tamamı L.C. Kalan % 35. Z 
Adedi kalan Lira Tutarı Lira Lira 

Y. Dz. Ok. 53 46 531 600 69 600 462 000 161 700 
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.12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti : Merkez ve iller (D) cetveli kadrosu geçen yıla nazaran Muv 
kadrolar 2 aded ilâve olunarak 198 e iblâğ edilmiştir. 196 kadronun tutarı 1963 de 1 388 042 lir 
ücretlerin bir iki üst derece yükseltilmelerine ait fark nazara alınarak 82 700 lira ilâvesiyle 

Teklif 
Tutarı % 30 Zam edilen 

Lira Lira Lira 
556 800 167 040 723 840 
573 000 171 900 744 900 

1 129 800 338 940 1 468 740 

12.212 Yüksek Denizcilik Okulu hizmetlileri ücreti ; Yüksek Denizcilik Okulunun (D) cetveli kad 
daktiloluk kadrosunun bir üst dervee 500 liraya yükseltilmesi ile gecen seneye nazaran 78 
edilmiştir-

Teklif 
Kadro Tutarı % 30 Z. edilen 
adedi Lira Lira Lira 

Y. Dz. Ok. 76 464 400 139 320 603 720 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti : Geçici hizmetli istihdam edilmediğinden ödenek konu 
12.810 Çocuk zammı : Kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen seneki gibi 56 000 lira teklit edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : Kâfi geleceği mülâhazasiyle g-eçeıı seneki gibi 5 500 lira tekin edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : Kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen seneki gibi 12 000 lira teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Kâfi gelmediğinden 5 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Mevcut kadro durumuna göre artışlar nazara alınarak 20 

lif edilmiştir-
12.420 Huzur ücreti : 13 . 10 . 1960 tarih ve 101 sayılı Kanunla kurulan Yüksek istişare Kurulu 

luklarına aidolup yeni butça te t ip plânı gereğince yolluk kısmına 20 000 lira teklit edi 
maddeye 25 000 lira konulmuştur, îcabı halinde taşrada ihale ve sair komisyonlara iştir 
buradan 'karşılanacaktır. 

Kadro 
adedi 

Merkez 71 
İller 127 

198 
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12.510 Ek görav tazminatı : Yüksek Denizcilik Okulunda mevcut 140 -f 170 = 310 liralık iki a 
4 422 lira olduğundan geçen sene eksik konan 67 lira ilâvesiyle 4 422 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
12.710 Temsil ödeneği : 6027 - 7237 sayılı kanunlar gereğince bakanlık müsteşarına ayda 350 lir 

" sil ödeneği yıllık tutarı 4 200 lira teklif edilmiştir. 
12.810 Sürekli görev yolluğu : Geçen sene'ki gibi 28 000 lira teklif edilmiştir. 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Geçici görev yolluğu geçen sene 35 000 lira olup 307 - 70 b 

murlarının vazife ile gemilere gidip gelmeleri için deniz taştıları ücreti olan 15 000 liranın ilâve 
12-833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Geçen s-?neki gibi 120 000 liar teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : Tedavi yolluğu olaark yeni açılan bu maddeye 2 000 lira teklif edilmiştir. 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları : Bu maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.847 Araştırma ve inceleme geçici görev yolluğu : 101 sayılı Kanunla kurulan Yüksek İstişare K 

yeni açılan bu" maddeye 1963 te mevcut 50 000 liradan tefrik olunarak 20 000 lira teklif edilmi 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Kâfi gelir mülâhazasiyle ^eqen seneki gibi 15 000 lira teklif ed 
12.883 Yurt dışı kongre ve'konferans yolluğu : Kâfi gelir mülâhazasiyle geçen seneki gibi 100 000 lir 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Kâfi gelir mülâhazasiyle geçen seneki gibi 28 000 lira teklif ed 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler alınılan ve giderleri : Kâfi gelir mülâhazasiyle geçen seneki gibi 30 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Yazı makinası, şifre dolabı ve saire gibi zaruri ih 

mirleri 68 000 liraya ancak karşılanabilınesiue rağmen ödenek kifayetsizliğinden ancak 20 423 l 
miştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Kâfi geleceği mülâhazasiyle geçen seneki gibi 20 000 lira teklif edil 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Bu seneki yakacak ihtiyacı 47 500 liraya sağlanabilnıcsine ra 

42 500 lira teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 58 liman başkanı,'2 liman başkan yardımcısı, 9 denet ş 

kaptan, 1 başhademe, 67 hademe olmak ü^ere 218 hizmetlinin giyim ve kuşamları yeni bütçe ter 
rileımyeeeğinden bunlar için 1.3.320 madde açılmış, bu sebeple 1963 te konulan 108 250 liradan 
leri giyim alımları ve giderleri daha fazla olmasına rağmen ödenek yetersizliğinden 40 000 lira 

1.3.190 Diğer alımlar ve giderler : 1963 te mevcut 301 - 302 ye 40. (öteberi bölümü karşılığı olarak a 
cel ahvalde kullanılacak sağlık malzemesi ve ilâç için, 900 lira 1 Temmuz Denizcilik Bayramı. 3 
renlere yaptırılacak çelenk için, 2 000 lira İskenderun limanı mendirek içinde batık israil Bayr 
ihale suretiyle çıkartılması için dört yeme yapılacak ilân bedeli, 1 500 lira 1963 te mevcut 301 - 3 
cut ödenekten tefrik suretiyle müteferrik ihtiyaçlar karşılığı ki, 6 400 lira teklif edilmiştir. 
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13.210 Sn giderleri : Merkez ve taşranın sn ihtiyacı olarak 1963 de mevcut ödenekten tefrik suretiyl 
niyle 15 500 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : Merkez ve taşramın temizlik ihtiyacı olarak 1963 de mevcut ödenekten t 
edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez ve taşranın aydınlatma ihtiyacı olarak geçen seneden 9 000 li 
miştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 1963 de mevcut 301 - 302 ve 40 (Öteberi bölümünden) tefrik oluna 
ve saire gibi) ihtiyaçlar için 2 000 lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim - Kuşam alımlar ve giderleri : Liman başkan, yardımcı, denet şef ve memuru ile diğer 
ları olarak geçen sene mevcut 108 250 liradan tefrik suretiyle 55 000 lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta ve telgraf giderleri : Posta telgraf ücretlerine vâki zam dolayısiyle kâfi gelmediğind 
lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri •: Telefon giderlerine vâki zam dolayısiyle kâfi 'gelmediğinden 5 000 lira f 
tir. 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Kâfi gelir mülâhazasiyle geçen seneki gibi 9 000 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Hizmet taşıtları için geçen sene alınan taşıtlar 

maları için konulan ödenek bu sene kâfi gelmiyeceği için yeterli görülen 7 500 lira fazlasiyle 1 
13.530 Deniz taşıtları işletme ve onarma giderleri : Geçen sene deniz taşıtları işletme giderleri olan 

deniz taşıtlarımın onarım gideri olan 83 000 liranın tutarı olarak 115 500 lira aynen teklif edilm 
13.610 Bina kira bedeli : Merkez ve taşra teşkilâtının işgalinde bulunan 

Aded Yeri 

' 1 Merkez 
10 Marmara bölgesi L. ve Dz. İş. Mel. 
12 Karadeniz bölgesi L. ve Dz. iş. Md. 

5 Akdeniz bölgesi L. ve Dz. îş. Md. 
2 Ege Denizi bölgesi L. ve Dz. îş. Md. 

30 

Kir i tutarı 

37 500 
18 529 
36 210 

5 290 
3 300 

100 820 
30 bina, için Ağustos 1963 ayına kadar 100 820 lira kira bedeli ödenmiş olup, sene sonuna kada 
rektiği mülâhaza edilmesine rağmen ödenek kifayetsizliğinden gecen seneye nazaran 5 700 lira 
miştir. 



— 439 — 

Bölüm 

14.000 

15.000 

16.000 

22.000 

Madde 

14.510 
14.611 
14.651 

15.261 
15.262 
15.263 

15.265 
15.266 
15.267 
15.268 
15.269 

16.710 
16.810 

16.820 
22.510 

Kurs giderleri : Kursa gidecek olmadığından ödenek konulmadı. 
Mayın yoketme giderleri : Kâfi gelmediğinden 4 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilm 
Uçak kazaları giderleri : Uçak kazaları giderleri için yeniden açılan bu maddeye 10 000 lira te 
Yüksek Denizcilik Okulu genel giderleri : 
Büro giderleri : .Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye 75 000 lira teklif edilmiş 
Ulaştırma giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye 15 000 lira teklif ed 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye geçen sen 
Okuluna ait Hamit Naci Eğitim Gemisinin işletme ve bakım gideri karşılığı olarak tahmin olu 
taşıtlarının işletme ve onarımı için 15 000 lira ki, ceman 65 000 lira teklif edilmiştir. 
Giyim, kuşam alım. ve giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye 124 013 li 
Malzeme alım ve giderleri : Yeni bütee tertip plânına göre açılan bu maddeye 51 000 lira tek 
Yiyecek alım ve giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye 360 724 lira tek 
Tamir giderleri : Yeni bütçe tertip plânına göre acılan bu maddeye banyo kazanı alımı için 
Diğer alım ve giderler : Yeni bütçe tertip plânına göre açılan bu maddeye öğrencilerin muhtel 
edilmiştir. 
Temsil giderleri r Kâfi gelir mülâhazasiyle geçen seneki gibi 4 500 lira teklif edilmiştir. 
Bina onarımı : 1963 te merkezdeki onarım işleri öteberi bölümünden karşılanmakta olduğunda 
lira ilâvesiyle 71 500 lira teklif edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı : Kâfi geleceğinden geçen seneki gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Yüksek Denizcilik Okulu eğitim gemisi esaslı onarım giderleri : Yüksek Denizcilik Okuluna, D 
bedelsiz tahsis olunan (Hamit Naci) gemisinin onarımı ve bakımı için plânlama dairesnce tahsis 
miştir. 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satmalına giderleri : İhtiyaç 'olmadığından ödenek konulmadı. 
34.000 34.710 Kurum ve derneklere katılma payı : 

Dolar Kur Lira 

17 880 9 045 161 725 6 . 6 . 1945 T. ve 4749 S. Kanunla tasdik edilen Sivil Havacıl 
katılma payı 

4 315 » 39 030 6812 sayılı Kanunla Hükümetimizin de katılmış bulunduğu D 
, kilâtı (ÎMCO) 1964 yılı katılma payı olarak 

22 195 200 755 Lira teklif edilmiştir. 
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35,000 35.710 Bakanlık memur ve hizmetlilerinin öğle yemeklerine yardım olmak üzere TCDD Yardım Sandığ 
een seneki gibi 20 000 lira teklif edilmiştir. 

3(5,000 36.300 Geçen yıllar borçları : Kâfi gelir mülâhaza-siyle 5 000 lira teklif edilmişti]-. 

Ç A L I Ş M A B A K A N L I Ğ I 

G- E E E K Ç E 

Çalışma Bakanlığı 1964 malî yılı bütçesinin (A/l) kısmına dâhil cari harcamalar için 9 341 731 lira ,(A/2) 
lira ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 2 040 777 lira olmak üzere 13 382 508 lira üzer 

Hizmetlerin mahiyetine göre teklif olunan ödeneklerin mucip sebepleri tertip sırası ile aşağıda gösterilmiş 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği ; Bakana ayda 1 000 lira üzerinden ödenmekte olan makam ödeneği olup 12 0 
Ij2.000 12.110 Genel idare aylıkları : 6050 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 95 aded merkez, 257 adet i 

kanunlarla kabul olıman 12 aded Savunma sekreter ve uzmanlarının bir yıllık aylık tutarları o 
Kanunun 4 ncü maddesi gereğince üst dereceler farkı olan 424 345 liranın ilâvesi suretiyle, geç 
olarak 4 450 045 lira teklif edilmiştir. 

12 111 Yakın ve Orta-Doğu çalışma enstitüsü aylıkları : 7460 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Yak 
nün mevcut 21 aded öğretmen ve memur kadrosunun bir yıllık aylık tutan olan 414 720 lira 
öğretini üyesinin aylıklarından kadroya karşılık noksan aldıkları 64 295 lira noksanı ile 350 42 

12 2Î0 -Oenel idare hizmetliler ücreti : 52 aded merkez hizmetlileri ile 111 aded iller hizmetlilerinin b 
liraya, 1 aded 600 lira ücretli.daktilo kadrosunun 700 liraya ve 1 aded 450 lira ücretli elektrikçi 
mesi neticesinde ceman 2 430 liranın ilâvesiyle geçen yıla nazaran 20 655 lira fazlasiyle .1 043 2 

12.212 Yalan ve Orta-Doğu çalışma enstitüsü hizmetliler ücreti : 7460 sayılı Kanunla kurulan Yakın 
mevcut 16 aded hizmetli kadrosunun bir yıllık ücret tutarı 210 600 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : Münhal kadrolara tâyin edilen memurların çocuklarının bulunması ve mevcut m 
ması sebebiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 64 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.320 Doğum yardmvı : Geçen yıla nazaran 600 Mra noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : Geçen yıla nazaran fazlalık olmadığından 7 000 lira teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükmüne göre 18 Ocak 1963 tarihind 

re tabipleriyle hükümet tabiplerinin, hasta memurlar için verecekleri reçete »bedellerinin de öde 
dan bu yıl geçen yıla nazaran 17 000 lira fazlasiyle 37 000 lira teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : Erzurum Bölge Çalışma Müdürlüğünde çalışan memurlara ödenecek yakac 
miştir. 

12.370 Emekli 'keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kamumu 14 neü maddesinin (D) fikrasiyle 34, 38 
Emekli •Sandığına yapılacak ödemeler olup sene içindeki terfiler sebebiyle geçen yıla nazaran 
teklif edilmiştir. 

12.421 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş ihtilâfları hakem kurullarına 
sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt- Kanununun 36, 44 ve 51 nci maddeleri uyarınca 
üye sayılarında vâki olan artış ve üyelerin huzur ücretlerinin emsali heyetler seviyesine çıkar 
lasiyle 1S5 000 lira teklif edilin mistir. 

12.422 3008, 6253 ve 6379 sayıl i kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına İsıtılacak olanların hu 
leşmesi, Grev ve Lokavt kimunları tatbikatı cümlesinden olmak üzere işlerin artacağı nazara alın 
fazlasiyle 15 000 lira teki i f edilmiştir. 

.12.430 Konferans ücreti : Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde tertiplenen seminerlerde ihtisa 
titünün mevcut öğretim görevlilerinin sahasına girmiyen konularda hariçten celbedilecek konferan 
niden 15 000 lira teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.710 Temsil ödeneği : Bakanlık Müsteşarına ayda ödenmekte olan 350 lira temsil ödeneği olup 350 X 
12.810 Sürekli görev yollukları : Gecen yılın aynı olup 40 000 lira teklif edilmiştir. 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : Yeni yürürlüğe girmiş bulunan 274 sayılı Sendikalar Kanunu il 

Grev ve Lokavt kanunlarımın tatbikatı ve diğer çalışma mevzuatının icabeti irdiği geçici görevl 
Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünün geçici görevle ilgili yolluklarını karşılamak üzere geçen yıla 
lira teklif edilmiştir. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Bakanlık müfettişleriyle iş müfettişlerinin yollukları karşılığ 
ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt- kanunları, müfettişlerin iş yerlerindeki teftiş 
lunduğundan geçen yılın aynı 800 000 lira teklif edilmiştir. 
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12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı 12 000 lira teklif edilmiştir. 
12.841 Tedavi yolluğu : 4598 sayılı Kanuna göre tedavi edilecek memurların yollukları karşılığı olup geçen 

miştir. 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Kongre ve konferanslar dışında dış seyahetleri gerektiren hallerde 

kullanılmak üzere yeniden açılan bu maddeye 15 000 lira teklif edilmiştir. 
12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : Yabancı memleketlere gönderilecek bir müfettiş için, 28 

Kararnameye göre günde 240 liradan 365 X 240 = 87 600 lira yevmiye ve gidiş dönüş için 2 000 X 
üzere ceman 91 600 lira teklif edilmiştir. 

12.882 4489 sayılı Kanun gereğince aylığı transfer edilmek suretiyle yurt dışına gidecek memurlar için 
dır. Dolar sahası dışında kalan memleketler için bu kontenjan gereğince 2 kişinin gidiş geliş yol 
raflarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 11 500 lira teklif edilmiştir. 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 196 sayılı dış seyahatler hareamalan Kanunu gereğince 
eden herkesten 500 liradan aşağı olmamak üzere % 50 nisbetinde vergi alındığı da göz önünde b 

a) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının yıllık konferansına katılacak Hükümet, işçi ve iş veren 
derleri, (iki Hükümet delegesi, bir Hükümet teknik müşaviri, bir iş veren delegesi ve bir işçi del 

şünülerek hesaplanmıştır.) 
b) Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının Sanayi Komisyonlarından Kömür Komisyonu bu sene t 
de temsil edildiği ımezkûr 'kömür toplantısına katılacak delegelerden munhası van hükümet tem 
giderleri (işçi ve işveren delegelerinin yolluk ve ikâmet yevmiyeleri teşikilâtea karşılanmakta 
şi katılmaktadır.) 
<î) iktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı El Emeği ve Sosyal işler Komitesi'nin yılda (3) d 
na katılan bakanlığımız temsilcisinin yol ve ikamet giderleri (toplantı umumiyetle 3 gün sürm 
d) Yıl içinde zuhur eden muhtelif teşekküllerin kongre ve toplantılarına tahsisatsızlık sebebiy 
tadır. Bu çeşit toplantılarda, iştirakinde Bakanlıkça fadde mülâhaza edilenle *e katılacak dele 
rini karşılamak üzere : 
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Lira 

a) Bendi için 55 000 
<b) » » 20 000 
c) » ' » 20 000 
d) » » 20 000 

115 000 
ki cem'an 115 000 lira teklif edilmiştir. 

12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu : Bakanlığımıza 1964 yılında AÎD tarafından (9) 
mektedir. 

I.L.O. Avrupa, Cento vesaire gibi diğer milletlerarası teşekküllerin ve hükümetlerin tek 
narak yabancı memleketlere giden bursiyerlere uçak biletleri alâkalı teşkilât veya hüküm 
yerlere ancak seyahatla ilgili kanuni yollukları 500 liradan az olmamak üzere % 50 vergi 
Bu şekilde çıkacak staj ve tetkik imkânlarından faydalanacakların miktarı 1964 yılı 
AID teknik yardımından faydalanarak yurt dışına giden bursiyerlerin yol paraları Maliy 
ğü ve Milletlerarası iktisadi İşbirliği Genel Sekreterliğinin Eylül 1960 tarih ve 57-23-D/6 
tildiği üzere Bakanlık bütçesine konacak ödenekle karşılanmaktadır. 
Ankara - Washington D. C gidiş geliş turist glas yolcu uçak bileti, 7 738 lirası bilet be 
üzere bir kişi cem'an 11 607 lira; Avrupa içi seyahatler için kıstas olarak alınan Anka 
ibileti ise 3 130 lirası bilet bedeli ve 1 565 lirası da vergi olmak üzere cem'an 4 695 lira o 
lira noksaniyle 121 500 lira teklif edilmiştir. 

12.910 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, G-rev ve Lokavt Kanunu gereğince iş ihtilâfları hakem kur 
ğu : 275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 36, 44 ve 51 nci (madd 
kurullariyle Yüksek Hakem Kurullarına, Uzlaştırma Kurullarına iştirak edeceklere gerektiğin 
rınca ödenecek yolluklar olup 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.911 3008, 6253 ve 6379 sayılı kanunlar gereğince asgari ücret komisyonlarına katılacak olanl 
tibe İkonan ödenek hem (huzur ücretini ve hem de yollukları kapsamakta idi. Yeni bütçe tert 
edilmesi zarureti hâsıl olduğundan, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu sebebiyle ve a 
yeni îş Kanunu ile Beniz îş Kanunu tasarısının kabulü halinde işlerin daha da artacağı 
teklif edilmiştir. 
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13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Merkez ve taşra teşkilâtının bir yıllık çeşitli kırtasiye ihtiyacı 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile yeni çıkacak olan İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu Teşk 
cağı düşüncesiyle geçen p i m aynı 50 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defterler alımları ve giderleri : 23 bölge çalışına müdürlüğü ile merkez daireleri 
ter alım ve giderleri karşılığı olarak yürürlüğe giren Sendikalar Grev ve Lokavt Kanunu ile bu 
Kanununa göre yeniden ifjızimine lüzum hâsıl olacak defter ve formüllerin kâğıt, baskı ve sair m 
p i m aynı 25 000 lira teklif edilmiştir. 

i:->. 130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Bu tertibe konan ödenek bölge çalışma müdürlükler 
20 aded X. yazı makiııası, 10 aded portatif yazı ıııakinası, 60 aded dolap, 30 aded madenî yazıhane 
ye 20 aded soba ve borusu, ve mevcut döşeme, demirbaş eşyalarla yazı, cetvel makinaları, masa, s 
ile Sivil Savunma Teşkilâtımız için her yıl satınalınmasma lüzum görülen eşya bedeli 9 500 lira k 
miş olup geçen p l a nazaran 400 lira noksandır. 

20 aded N. yazı makiııası 1 500 X 20 = 30 000 
10 aded portatif yazı makiııası 700 X 10 = 7 000 
60 aded dolap 60 X500 = 30 000 
30 aded madenî yazıhane 750 X 30 == 22 500 
20 aded soba ve borusu 300 X 20 — 6 000 
Sivil Savunma ihtiyacı 9 500 
Onarım masrafları 10 000 
30 aded koltuk ve sandalva 200 X 30 = 6 000 

Toplam 121000 

13.140 Yayın alınılan ve giderleri : İş müfettişleri ile ilgili 81 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi h 
forma tutarında pl l ık rapor yapnlanmaktadır. Diğer taraftan Bakanlık faaliyetini her ay muntaza 
def tutan bir çalışma bülteninin do neşrine yakında başlanacaktır. 
Bakanlık kütüphanesine çalışma hayatı ile ilgili daha çok miktarda yabancı eser alabilmek ve günlü 
üzere geçen p i m aynı 30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı olup 25 300 Mra teklif edilmiştir. 
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Geçen yılın aynı olup 10 000 lira teklif edilmiştir. 
60 X 26 = 1 560 Lira 

275 X 25 = 6 875 » 
315 X 1 = 315 » 

50 X 25 = 1 250 » 
» 

Toplam 10 000 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Yürürlüğe girmiş bulunan 274 sayılı Sendikalar. 275 sayılı Toplu iş 
ve bu yıl yürürlüğe girmesi beklenilen îş Kanunu ile bir işçi çalıştıran iş yerleri, kanun kapsamına 
rak pek çok ilâna lüzum hâsıl olacağından geçen yılın aynı 40 000 lira teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : Merkez ve 23 bölge çalışma müdürlüğünün içme ve kullanma suyu bedelini ka 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : Merkez ve 23 bölge çalışma müdürlüğünün işgalinde bulunan binaların tem 
çen yılın aynı 10 000 lira '.teklif edilmiştir. 

1*3.230 Aydınlatma giderleri : 23 böl3c çalışma müdürlüğünün işgalinde bulunan binaların aydınla 
geç'3iı yılın aynı 12 700 lira teklif edilmiştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri ': Bu tertibe konulan ödenek geçen yıllar öteberi giderleri meyanm 
bütçe tertip plânına uyularak g?çen yılın aynı 5 000 lira teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : Yeni 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile Toplu iş Sözleşmesi, Grev 
cümlesinden olmak üzere muhaberatın artacağı düşünülerek 23 bölge çalışma müdürlüğü 
temin gayesiyle 110 000 lira teklif edilmiş olup geçen yılın aynıdır. 

13-420 Telefon giderleri : Geçen yılın aynı olup 59 500 lira teklif edilmiştir. 
13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri : Bakanlık makam otomobilinin 'bir yıllık işl 

lamak üzere geçen yılın aynı 10 000 lira teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Mevcut 12 aded jeep arabasınıniş'ctme ve onarm 

geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiyle 67 000 lira teklif edilmiştir. 
13.610 Merkez ve iller kira bedeli : Geçen yıla nazaran 'bâzı bölge çalışnıa müdürlüklerinin işga 

lik yapılmış olmasından ve merkez kirasına her yıl konulan garaj kirasının da 'bu yıl taasr 
ması sebebiyle geçen yıla nazaran 23 920 lira fazlasiyle 379 270 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm Madde 

13.160 Hizmetli giyim alımları v-1 giderleri : 
1. Ayakkabı (Çifti) 60 liradan 
2. Elbise (Takım) 275 liradan 
3. Şoför elbisesi (Takım) 
4. Tulum (îş elbisesi) 
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14.000 14.230 Yargılama giderleri : 5521 sayılı Kanunun 14 neü maddesi gereğince iş mahkemelerine 
lerine verilecek ödenek olup (Her toplantı için 10 lira ödenmektedir.) 274 sayılı Sendikalar 
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu tatbikatı münasebetiyle dâvaların daha da artacağı g 
yıla nazaran 11 000 lira fazlasiyle 46 000 lira teklif edilmiştir. 

15.00 15.3(31 Çalışma Enstitüsü büro giderleri : Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünde tertiplenen 
tinin yaygın bir hal almış olması, binneticc konferans ve ders notlariyle vaka metotları 
yapılan 'eğitim faaliyeti için zaruri bulunduğundan diğer normal kırtasiye ihtiyaçlarına ilâ 
sir kâğıdı ihtiyacını karşılamak, Enstitünün evrak ve defterlerinin mubayaası, bastırılan 
lariyle döşeme, demirbaş alım v e giderleri mevcut lâboratuvarlara teşhir dolapları yaptırılma 
torların mubayaası elektrikli teksir makinası alınnıası, yeni binaya taşınılmış olması 
ve mefruşat mubayaası, diğer taraftan Enstitünün priodik yayınlan, kütüphane giderleri, b 
nin baskı masrafları, abone bedelleri gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üzere bu maddeey gecen 
62 000 lira teklif edilmiştir. 

15.362 Çalışma Enstitüsü ulaştırma giderbd : Enstitünün âcil ihtiyaçlarından olan 3 neü dire 
müraacat edilmiş olup harici ve dahilî muhaberatı temin için telefonlardan birisinin santral 
miştir. Bu durum karşısında PTT ihtiyaçlarının yıllık sarfiyatı da göz önünde tutularak bu 
lira fazlasiyle 15 000 lira teklif -edilmiştir. 

15.364 Çalışma enstitüsü kira bedeli : Geçeri yılın aynı olup 150 000 lira teklif edilmiştir. 
15.366 Çallısına enstitüsü giyim-kuşam alım ve giderleri : Enstitüde vazife gören hizmetlilerin ihtiya 

olduğu gibi bu yıl da 2 500 lira teklif edilmiştir. 
15.369 'Çalışma enstitüsü diğer alım ve giderleri : Bu madde içerisinde aydınlatma, Öteberi, semine 

mütehassısların görev icabı yapacakları şehir dışı seyahatler, diploma töreni masrafları, ilân b 
rektirdiği diğer masraflar dâhil bulunmakta olup geçen yılla nazaran 3 500 lira fazlasiyle 10 

16.000 16.710 Temsil giderleri : Geçen yılın- aynı olup 6 000 lira teklif edilmiştir. 
212.000 -22.8.11 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Birinci Beş Yıllık Plânda yer alan sanayide insan 

rabilmek iein îş ve îşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmasına karar ver 
dairesi başkanlığının) memleket çapında sanayide eğitimi gerçekleştirebilmesi için manitör eğiti 
l>etmekte ve bunun tahakkuku için de memleketin muhtelif yerlerinde eğitim merkezlerinin a 
dır. Bu cümleden olmak üzere arsası mevcut olan binanın inşaası için 750 000 lira teklif edi 
na ödenmek üzere) 
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23.000 23,811 Makina-teçbizat alımları ve büyük onarımları : Birinci Beş Yıllık Plânda yer alan sanayide .ins 
rine varabilmek için îş ve işçi Bulma Kurumu 'Genel Müdürlüğü bünyesinde [kurulmasına karar 
timi dairesi başkanlığının.) memleket çapında sanayide eğitimi gerçekleştirebilmesi için monitör eğ 
icabetmekte ve bunun tahakkuku için de motor, torna, freze, elektrik ve oksijen kaynakçılığı ile 
iması plân ve program hedeflerine uygun meslek monitörleri eğitimini gerçekleştirebilmek için b 
•bulunmaktadır. Bu maksatla yukarıda belirtilen lüzumlu malzemenin satm alına 'bilmesi için îş 
dürlüğüne ödenmek için 1 250 000 lira teklif edilmiştir. 

34<O00 34.710 Kurum ve Derneklere katılma payı : Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 
lan 47 nci konferans toplantısında Hükümetimizin katılma payı % 0,69 üzerinden 113 082 a m e 
tir. Bu meblâğın Türk parası karşılığı 113 082X9,0450=1 022 826 lira 69 kuruş tutmaktadır ki 
masına matuf bulunmaktadır. 

Bu maddedeki artış, geçen yıl 99 449 Amerikan doları olan iştirak payımız adı geçen teşk 
yısiyie 1964 yılı için 113 082 dolara çıkmasından ileri gelmektedir. 

Bu duruma göre 123 310 lira fazlasiyle 1 022 827 lira teklif edilmiştir. 
35.000 35.710 Merkez memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere Çalışma Bakanlığı ve İ 

ma sandığına yardım : Geçen yılın aynı olup 15 500 lira teklif edilmiştir. 
35.720 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıikrası gereğince î ş ve îşçi Bulma Kurumuna yar 

bölümünde vâki olan zaruri ve kanuni artışlar sebebiyle bu tertipten geçen yıla nazaran 500 0 
teklif edilmiştir. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçlan : Geçen yılın aynı olup 12 450 lira teklif edilmiştir. 



— 448 — 

SANAYİ BAKANLIĞI 

GEREKÇE 

Sanayi Bakanlığı 1963 malî yılı cari giderlerini ihtiva eden (A/l) cetveli yekûnu 12 603 000 lira ve yatırım 
retli cetveli yekûnu 177 264 000 lira ki, ceman 189 867 000 liradır. 

1964 yılı için tesbit edilen miktar (Yatırım ve transferler dâhil) 99 676 412 liradır. 
Bu duruma göre, geçen yıla nazaran 121.711 250 liralık bir eksilme ve 31 520 662 liralık bir artış görülm 

Kanun gereğince Sümerbank Genel Müdürlüğü ile Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Genel Müdürlüğüne iştir 
kanuni hisseyi doldurmuş olmasından, ileri gelmektedir. Bu bakımdan 1963 yılı ödeneği ile 1964 teklifi arasınd 
itibara alınmak suretiyle 90 190 588 liradır. 

1964 yılı bütçesine konulan ödeneğin izahı aşağıda bölüm ve madde itibariyle arz edilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 ÖDENEKLER ; 
11.440 Bakan Ödeneği 

1963 yılı 
ödeneği 

Lira 

1964 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

12 000 12 000 — — 
23 sayılı ve 24 . 2 . 1962 günlü Kanunun 1 nci maddesi gereğince bakanlara ayda 1 000 lira öd 
na göre : 1 000 X 12 = 12 000 lira olup geçen senenin aynı olarak konulmuştur. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Genel idare aylıkları : 

1963 yılı 
ödeneği 

Lira 

1964 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

6 701 198 6 701 535 337 
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6973 ve 7347 sayılı Sanayi Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunlar ile 107 ve 108 
olan kadroların istilzam ettiği bir yıllık maaşları karşılığı olarak bu maddeye 1964 yılı için 6 
datı aşağıdadır : 

Lira 

5 601 000 Kanuni kadro tutarı 
836 400 1963 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetvelin bir yıllık maaş tutarı olup tenzil 

4 764 500 Toplam 
199 500 4598 sayılı Kanunla yerinde terfi edenlerin maaş farkları karşılığı 

1 737 435 263 sayılı Kanun gereğince verilecek % 35 zam karşılığı 

6 701 535 Toplam 

2.21! Genel idare hizmetliler ücreti : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 
Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

2 154 600 2 196 725 42 125 — 

6309 sayılı Maden Kanunu tatbikatı dolayısiyle dosya ve sicillerin derlenmesi, tasnifi maksadiyle 
lira ücretli 5 aded tasnif memuru ile illerin en fazla ihtiyaç hissettikleri 6 aded 400 lira ücretl 
Lâboratuvarı için de 1 aded 600 liralık laborant kadrosunun ilâvesi zaruri görülmüş ve bu mak 
edilmiştir. 

12,230 Geçici hizmetliler ücreti : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

36 300 36 300 — 
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Plânlı devre çalışmalarının Bakanlığımıza tahmil ettiği olağanüstü ve mütekâsif işlerin bilha 
CENTO gibi milletlerarası kurullardan ve Amerika ve diğer memleketlerin teknik yardımlarınd 
teknik iktisadi dokümanların incelenmesini ve tercümelerini icabettirdiğinden, Bakanlığımızd 
bu işlere kifayet etmediği ve bu sahadaki çalışmaları sektedar eylediği müşahede olunmakla, h 
cağı hesaplanan bu sahadaki işleri yürütmek üzere (E) cetvelinden üç aded mütercim kadro 
duğundan yeniden açılan bu maddeye 36 300 lira konulmuştur. 

12.310 Çocuk zammı : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

60 000 65 000 5 000 — 

Merkez ve iller teşkilâtına dâhil memurlardan çocuk zammına müstahak olanların çocuk aded 
ayda her bir çocuğa 10 lira verilmesi kabul edilmiş olduğuna göre : 516 X 10 = 5 160 X 12 = 
sonraki doğumlar da dikkate alınarak bu maddedeki ödenek 5 000 lira fazlasiyle 1964 yılı için 

12.320 Doğum yardımı : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazıası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

9 000 9 000 — — 

5504 sayılı ve 10 . 1 . 1950 tarihli Kanun gereğince çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardım 
edilmiş olduğundan vâki doğumlara yardım maksadiyle bu maddedeki ödenek geçen yılın ayn 

12.330 ölüm yardımı : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 — — 
4598 sayılı Kanuna göre verilen ölüm yardımı ödeneği, yapılan sarfiyata göre, kâfi geleceği 
geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 
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1964 yılı 
teklifi Fazlası Noksanı 
Lira . Lira Lira 

35 000 35 000 — — . ' 
Merkez ve iller memurlarından hasta olanların tedavi ücretlerini karşılamak maksadiyle bu mad 
1963 yılında yapılan harcamalar da göz önünde bulundurularak bu madde ödeneği geçen yılın ayn 

12.350 Yakacak zammı : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 000 1 000 — — 
4178 sayılı Kanun uyarınca rakımı 1 500 ve daha yukarı olan yerlerde istihdam edilen memurl 
şılığı olarak bu maddedeki ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmış ve geçen yılın aynı olarak konulm 

12.370 Emekli kesenekleri karşılıkları : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

533 000 578 400 45 400 — 
Aylık ve ücret kadrolarının % 6,5 hesabiyle bir yıllık emekli kesenekleri karşılıkları olarak kon 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

30 000 30 000 -
6309 sayılı Maden Kanunu ile 6948 sayılı Sanayi Sicilli Kanunu ve sınai mülkiyet mevzuatını 
kümlere ait evrak, dosya ve sicillerin derlenmesi ve tasnifi işlerinde mesai saatleri dışında çal 
retler karşılığı olarak bu maddeye 30 000 lira konulmuştur. 

12.340 Tedavi giderleri : 
1963 yılı 
ödeneği 

Lira 
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12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 
1963 yılı 
ödeneği 

Lira 

1964 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

1 500 1 500 
3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince yabancı dil müsabakasına gireceklerden imtihan 
kâfatı karşılığı olarak bu madde ödeneği geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

4 200 4 200 — — 
5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Hakanlık Müsteşarına ayda 350 lira üzerinden ödenen 
karşılığı olarak 4 200 lira konulmuştur. 

12.8.10 Sürekli görev yollukları : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

40 000 40 000 — — 
1963 yılı içinde yapılan harcamalarla nakil ve tâyinler göz önünde bulundurularak bu madde 
muhafazası uygun görülmüştür. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

60 000 70 000 10 000 
1963 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan tahsisat ihtiyaca kâfi» gelmemiştir. Bu itibarla 1964 
lebilmesini temin maksadiyle bu madde ödeneği 10 000 lira fazlasiyle 70 000 lira olarak teklif 
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12,833 Müfettişler geçici görev 
1963 yılı 
ödeneği 

Lira 

yolluğu : 
1964 yıb 

teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

378 000 383 000 5 000 — 
Bakanlığımız kuruluş ve görevleri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle Teftiş H 
nelerden ibaret olduğu malûmlarıdır. Bu cümleden olmak üzere aynı kanunun 7 nci maddesinde 
Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi, Makina ve Kimya E 
ve Arama Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi) kurum ve müesseseler de zikredilmiş bulunma 
Bundan başka sözü geçen müessese ve kurumların iştirakiyle kurulmuş birçok teşekkül ve şirk 
işleriyle Bakanlığımız Teftiş Heyetine mevdu vazifeler cümlesiııdendir. Bu itibarla Teftiş Heyet 
kurum ve müesseselerle bunlara bağlı özel teşekküllerin ve Bakanlık merkez teşkilâtının lâyıkı 
yıl içinde «geçen sene olduğu gibi» 320 gün seyahat etmek mecburiyetinde bulunan müfettişl 
larını karşılıyabilmek üzere aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile ödeneğin verilmesi vabested 
Hassaten şu hususu da belirtmek lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. Geçen yıl muayyen ve gayrim 
reti olarak ayrılmış olan 70 400 lira kifayet etmemiş ve buna ait noksanlık münhal kadrolarda 
tır. 1963 yılının Ekim ayında açılan imtihanla Teftiş Heyeti Reisliği tam kadrosiyle faaliyete g 
gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtaları ücretinin ancak 95 400 lira ile karşılanabileceği yapılan 
maktadır. 

Bir başmüfettiş ve üç birinci sınıl" müfettiş 
Teftiş Heyeti Reisi 
Müfettiş 
Muayyen ve gayrimuayyen tarifeli nakil vasıtası ücreti 
1705 sayılı Kanuna göre norm ve standartların tatbikatını kontrol ve murakabesini yapmak üz 
lâthane ve satış yerlerini ve bunların bulundukları mahalle vazife ile gönderilecek sanayi müfett 
natlar müfettişlerinin tahakkuk edecek yol masrafları ve yevmiyelerine karşılık olmak üzere 

40 X 
40 X 
' 3 5 X 1 
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12.836 Küçük sanatlar kontrolörleri yollukları : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

2 000 2 000 — — 
Fabrika, imalâthane ve satış yerlerini ve bunların bulundukları vazife mahalline gönderilecek 
yevmiyeleri karşılığı olarak bu maddeye 2 000 lira konmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

5 000 5 000 — — 
4598 sayılı Kanuna göre hesaplanıp da tedavisi gereken memurların hastanelere sevk maksadiy 
karşılamak üzere bu madde ödeneği 5 000 lira teklif edilmiştir. 

12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 1 — — 
Bakanlık hesabına yabancı memleketlerde hiçbir kimsenin bulunmaması dolayısiyle maddenin m 
tir. 

12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

30 000 30 000 — — 
1964 yılında memleektimize getirtilmesi takarrür eden uzmanların yolluk ve sair masrafları k 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

45 000 65 000 20 000 — 

1964 yılı içinde müşterek pazar ve kalkınma programlarının uygulanması ile ilgili dış memlek 
tacağı için 1963 yılındaki 45 000 liralık ödeneğin bu işe kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve bu mak 
bilmek için bu maddeye 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu • 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

80 000 144 000 64 000 — 

1963 bütçe yılı içinde heyetimizden iki kişinin ayrılmış bulunmasına ve iki müfettişimizin de va 
gönderilmiş olmasına rağmen teksifi çalışma. Bakanlığımız Teftiş Heyetine birikmiş vazifelerin 
gayret sarf edildiği iddia edilebilir. Ancak, geçen sene dahi olduğu veçhile şurasını da itiraf et 
ki, memleket ekonomisinin belkemiğini teşkil eden sınai işletmelerimizi kontrol konusunda ele 
misinin icaplarına uygun şekilde bilgi ve tecrübe ile yeteri kadar teçhiz edilmiş değillerdir. Bu 
ve iyi okumuş elemanlardan mürekkebolmakla ve işlerinin ehli bulunmakla beraber bâzı ahvald 
ölçüsündeki işletme usullerine ve kontrol tekniğine lâyıkı veçhile sahibolmadıkları kanaati hâsı 
noksanlığın Bakanlığımız sevk ve idare makamlarına iyi eleman yetiştiren bir nevi Bakanlık 
almak gayesiyle harekete geçmiş heyetimiz elemanlarının yetişmesi bakımından büyük faydalar 
1963 bütçe yılının başından itibaren bir, yıl ortasında da bir olmak üzere iki müfettişimiz yuka 
memleketlere gönderilmiştir. Bu suretle 1958 senesinde yürürlüğe konulan ve bütçelere lüzumlu 
safhasına intikal ettirilemiyen talimatnamemiz 1963 yılından itibaren meriyet mevkiine konu 
olmak üzere îçişleri Bakanlığında halen tatbik edildiği veçhile müfettişlerimiz sıra ile yabanc 
başlamışlardır. 
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Ancak; yabancı memleketlere gönderilen müfettişlerimiz için ayda 4 800 lira ve yol ve zaruri 
miş olup dönüşü için de aynı miktar yol masrafı ihtiyar olunacaktır. Bu sebeple 12 X 4 80 
12 255 X 2 = 24 510 lira ödeneceğine göre 57 600 + 24 510 = 82 110 lira ki, tahsisatımız bu 
caktır. 
Ayrıca; geçen yıl bütçesinin Senatoda konuşulması sırasında 14 İktisadi Devlet Teşebbüsüne 
rika ve iş yerine nezaret etmekle görevli bir bakanlığın yalnız bir elemanı dış memleketlere 
rilmesi tenkidi mucip ve kifayetsiz. görüldüğünden bu yıl en az iki elemanımızın daha dış me 
olacağı zaruri olarak mütalâa edilmektedir. 
Bu itibarla Bakanlığımız bütçesinin bu maddesine müfettişlerimiz yabancı memleketler yollu 
nın 1963 yılı bütçesinden ödenmiş bulunması göz önüne alınarak 1964 yılı için en az 144 000 l 

12.883 Yurt dışı kongre ve konferanslar yolluğu : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

80 000 80 000 — — 

Bakanlığımızın dış münasebetlerle ilgisi her yıl gittikçe artmaktadır. Müşterek Pazara katılm 
ha da artacağı aşikârdır. Bu itibarla Bakanlığımızı ilgilendiren hususlar hakkında kongre v 
yolluklarını karşılamak üzere bu madde ödeneği geçen yılın aynı olarak muhafaza edilmişti 
YÖNETİM GİDERLERİ : 
Kırtasiye alımları ve giderleri : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

90 000 100 000 10 000 — 

Maden Sicilli Kanunu tatbikatiyle ilgili kırtasiyenin temini maksadiyle bu maddeye geçen 
1964 yılı için 100 000 liranın konulması zaruri görülmüştür. 

13.000 
13.110 
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13.120 Basıh kâğıt ve defterler : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

80 000 113 000 33 000 — 
1964 yılında Maden ve Sanayi sicili kanunlarının tatbikatiyle basılı kâğıt ve defterlerin temini 
geçen yıla nazaran 33 000 lira fazlasiyle 113 000 liranın konulması lüzumlu görülmüştür. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

175 000 231 000 46 000 — 
1. — Bakanlık için Konur sokakta bir bina kiralanmıştır. Dairelerin bu binaya nakli sırasında 
maz bir hale gelen döşeme ve demirbaş eşyalarının yerlerine yenilerinin alınması veya tamir 
mesi. 
2. — Maden ve Sanayi sicilli kanunlarının tatbikatı ile ilgili zaruri döşeme ve demirbaş eşyal 
bu maksatla geçen yılki ödeneğe 46 000 lira fazlasiyle 1964 yılı için bu maddeye 231 000 lira 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
Ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

60 000 60 000 — — . ' 
Bakanlığımızca teknik bilgi ve maden fiyat değişikliklerini takibedebilmek üzere yabancı yayın 
ve yabancı teknik ve ilmî kitap mubayaasiyle mecmua aboneleri ve Bakanlıkça mubayaa edile 
işleriyle 1963 senesine ait neşredilecek resmî sınai mülkiyet gazetesi baskı bedeli ve gazete içi 
için bu maddedeki ödenek geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

115 000 120 000 5 000 — 
1. — Merkez binası için 1963 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan 80 000 liranın tasarrufa ria 
geleceği. 
2. — illerdeki teşkilâtımızdan bâzılarının Hükümet binalarından kiralık bir binaya taşınma 
olan talepleri o nisbette artmaktadır. Bu maksatla 1963 yılında her iki maddenin tutarı olan 11 
lira konulması zaruri görülmüştür. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

25 000 25 000 — — 
1963 yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelde merkez hizmetlileri için 1964 malî yılında yapt 
satınalınacak ayakkabı bedelini karşılamak maksadiyle bu madde ödeneği geçen senenin aynı 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

50 000 60 000 10 000 
Maden Dairesi için bu maddeye konulan ödenekle 1/25 000 mikyaslı haritaların mubayaa edil 
rihinde neşir ve ilân olunan 271 sayılı Kanunun tatbikini sağlamak üzere vilâyetlere gönderilm 
ritalardan beş takımının mubayaası ve geçen yıl bütçesiyle sağlanan aynı ölçekli haritaların e 
bulunan paftaların mubayaa edilebilmesi için bu maddeye 1964 yılı teklifinde 10 000 lira ekle 
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13.210 Su giderleri : 
1963 yık 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

12 000 12 000 — — 
Gerek merkez ve gerekse illerde içme suyu ile şehir suyu için ortalama olarak ayda sarf ed 
itibarla yapılan sarfiyat göz önünde bulundurularak geçen yüki gibi 12 000 lira teklif edilmiş 

13.220 Temizlik giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

60 000 60 000 — — 

Geçmiş yıllara ait temizlik giderleri için yapılan sarfiyat göz önünde bulundurularak bu mad 
rek iller için yine 60 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
Ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

55 000 70 000 15 000 — 
Bakanlığımızın işgali altında bulunan binaların aydınlatma giderleri ile illerdeki Bakanlığımız 
leri bu maddeden ödenmektedir. Bu itibarla yeni binaya taşınmamız dolayısiyle aydınlatma m 
laşılmıştır. Elektrik işletmesi idaresinden aydınlatmaya ait gelecek faturaların ödenebilmesi v 
temin maksadiyle bu maddede tahsisat 15 000 lira f azlasiyle 70 000 lira olarak teklif edilmişt 
nazarı itibara alınarak aydınlatmadan fazla ödeneğe ihtiyaçların olduğu belirtilmektedir. 
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13.240 Bahçe giderleri 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira l i r a Lira 

3 000 3 000 — — 
Merkezin ve vilâyetlerin bahçe bakımlarını sağlamak maksadiyle bu maddeye 3 000 lira konul 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira l i r a Lira 

100 000 126 000 26 000 — 
Vatan sathına yayılmış madenlerimizin arama ve işletmesi mevzuunda müracaatların gittikçe 
den Kanunu 42, 47, 54 ve 61 nci maddeleri hükmüne atfen ilânlar da artmış bulunmaktadır 
derpiş olunan ilân bedellerini ve Sanayi Sicilli Kanunu tatbikatı dolayısiyle yapılacak ilân ücr 
de ödeneği 26 000 lira fazlasiyle 126 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

113 000 113 000 — — 
1963 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan ödeneğe istinaden yapılan sarfiyat nazarı itibara al 
seneki gibi 113 000 lira olarak muhafazası uygun görülmüştür. 

13.420 Telefon giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

85 000 100 000 15 000 — 
Bakanlığın yeni taşındığı binaya tesis edilecek 20/200 lük telefon santralinin kapasitesi ile PT 
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bilhassa sanayi ve maden bölgelerinin genişlemesi dolayısiyle şehirlerarası konuşmaların bir ha 
narak bu madde ödeneği 15 000 lira fazlasiyle 100 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

5 000 5 000 — — 
Bakanlığımız işgali altındaki binalarda meveudolan telefonlarla ilerde kurulması gereken telef 
karşılık olmak üzere bu madde ödeneği geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

13.510 Bakan taşıt işletme ve onarma giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

8 000 10 000 2 000 — 

Bakan taşıt ve işletme ve onarma giderleri için 1963 yılı bütçesiyle bu maddeye konulan öden 
Geçmiş senelerden, aktarma suretiyle alman tahsisat da nazarı itibara alınarak bu madde ödene 
olarak teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

15 500 18 000 2 500 — 

Hizmet taşıtlarının işletme ve onarımı giderleri için bütçe ile bu maddeye konulan Ödenek ih 
ta ve aktarma yoliyle ödenek teminine tevessül edilmekte ve bu hal işletmenin sekteye uğram 
kımdan taşıtların ve onarımlarının vaktinde yapılarak servise konulması, hem zamandan ve h 
dir. Bu vaziyete göre ihtiyaca kâfi gelmiyen bu madde ödeneği 18 000 lira olarak konulmuşt 
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13.610 Merkez ve iller kira bedeli : 
1963 yüı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

14000 

775 000 705 000 — 70 000 

Bakanlığımızın işgalinde bulunan ve mukaveleleri gereğince 1964 yılında Ödenmesi gereken 
lira noksaniyle 1964 yılı için 705 000 lira teklif edilmiştir. 

Lira 

1. — Bakanlık binası kira bedeli 
2. — Enerji Dairesi kira bedeli 
3. — Garaj kira bedeli 
4. — İstanbul bölge lâboratuva,* kirası 
5. — iller kira bedeli 

Toplam 

HİZMET GİDERLERİ : 
14.520 Burs giderleri : 

1963 yık 1964 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

440 000 
68 200 
1 800 

20 000 
175 000 

705 000 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

60 000 60 000 — — 
Bakanlığımız hesabına yüksek okullarda okutulan öğrencilerin sayısı 20 dir. Her bir öğren 
20 X 250 = 5 000 X 12 = 60 000 liradır. 
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14.550 Staj ve öğrenim giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 1 — — 
4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlerde halen Bakanlığımız hesabına hiçbir k 
hafazası maksadiyle yine geçen yıl gibi bir lira konulmuştur. 
ÇEŞÎTLÎ GİDERLER : 
Tahlil lâboratuvar giderleri : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

120 000 145 000 25 000 

Norm ve standardizasyon esaslarının tâyini, Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabe ve 
Kanun esasları dairesinde, alâkalıların da mütalâaları alınmak suretiyle hazırlanan nizamname 
konulmasiyle tedvin edilmektedir. 
Halen Bakanlığımızca hazırlanmış olup yürürlükte bulunan 9 norm ve murakabe nizamnames 
Enstitüsü tarafından hazırlanarak Bakanlığımızca Bakanlar Kurulu kararnamesi alınmak s 
muhtelif konularda 15 ve 1962 senesinde de 20 standart ki, ceman 35 standart mecburi tatbik 
standart nizamnamelerinin adedi 45 i bulmuştur. Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanmak 
tatbika konulması suretiyle bu miktar günden güne çoğalacaktır. 
Bu itibarla kanuni bir vazifenin ifası ve âmme menfaatinin korunması bakımından bu hizmet 
ödeneği 145 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

16.710 Temsil giderleri : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira lira Lira 

7 500 7 500 
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Bakanlığımızla ilgili işler için yabancı memleketlerden gelecek misafirle memleketimiz dâhi 
cek misafirlere verilecek izaz ve ikram masraflarını karşılamak maksadiyle bu bölümdeki ödene 
edilmiştir. 

i.810 Bina onarımı : 
1963 yılı 
ödeneği 

Lira 

1964 yılı 
teklifi 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

1 000 15 000 14 000 — 
Bakanlığımız işgali altında bulanan binaların onarımı ile maden dairesinin işgali altında bulun 
lerinin yapılabilmesi için bu maddedeki ödenek geçen yıla nazaran 14 000 lira fazlasiyle 15 0 
Maden Dairesinin işgal etmekte olduğu bina Devlete ait bir binadır, tşgal edildiği günden b 
boya ve badana yapılmamıştır, 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

5 000 5 000 — — 
Maden Dairesinin elinde bulunan ve yıllardan beri kullanıla kullanıla yıpranmış olan, teod 
mesi için bu maddedeki Ödenek geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
21.210 2804 sayılı Kanun gereğince Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne yardım : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

36 750 000 47 969 000 11 219 000 
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Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün 1964 yılı iş programının gerekçesinin ana hatları aşağıd 
Enstitümüz 1964 yılı programında ele alman yatırım projeleri esas itibariyle 1. Beş Yıllık Ka 
etüt ve arama projeleri olup, bu yıl bilhassa yurdumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesine büyü 
mi ve yurt dışında satışı mümkün olan madenlerin arama projelerine önem verilmiştir. Plân 
çalışmaları şu şekilde gruplamak mümkündür : 

A — Genel prospeksiyon ve jeolojik etütler : 

Başta demir, kömür, bakır olmak üzere sırasiyle alüminyum, kurşun, çinko, civa, antimuan, ma 
yum gibi metalik madenlerle, lületaşı, manyezit, kil, kaolen, bentonit, feldpat, kum, kalker 
delerin, yurt kalkınmasında mutlak etkisi olacağı kabul edilmiş bulunan potas ve fosfat yata 
edilmiş uçak jeeplerle, yaya ekipler ile genel prospeksiyon, jeolojik ve jeofizik etütlere devam 

v. vn, ıx, x, xxıv) 
B — Detay etütler ve arama teknik ameliyeleri : 

1963 ve daha önceki yıllarda yapılmış prospeksiyon genel, detay jeolojik etütler ile jeofizik e 
belirmiş sahalarda bu yıl, kurulmuş ve kurulmakta olan demir - çelik endüstrilerine hammadd 
muzda bir alüminyum sanayiinin kurulabilmesi için lüzumlu rezervin tesbiti amaciyle alüminyu 
için kömür, yurt içinde, kullanılma sahaları genişliyen ve yurt dışına satışı mümkün olan bakı 
nez 1960 yılı çalışmalarında çok olumlu sonuçlar alınmış fosfat, bütün dünyada yalnız Türkiy 
larla çalıştırılan, fakat istihsal imkânları genişletilmek ve modernleştirilmek suretiyle büyük bir dö 
laklarının detaylı jeolojik etüt ve arama projeleri gerçekleştirilecektir. (Yatırım projeleri : T, 

O — Jeolojik ve jeofizik etütler : 

Petrol. Kanununa göre özel teşebbüse kapalı sahalarda yapılmakta olan ve petrol bulma bakım 
olan petrol etütlerine : Kaplıca, maden suyu kaynaklarının verimlerinin artırılması ve yeni yen 
turizmine ve ekonomisine yeni ufuklar açmak amaciyle hidrojeolojik etütler, yeni enerji kayn 
mik ve volkanolojik etütlere devam edilecek, ayrıca yurdumuz yeraltı zenginliklerinin bir an 
cek olan uçakla havadan etütlere, Türkiye'nin rejyonal gravimetrik ve mayetometrik harital 
ve gene yeni maden yataklarının bir an önce bulunmasına çok önemli rolü olacağına inandığ 
konuda çalışan yerli ve yabancı üniversiteler ile ilgili kuruluşların önemi kabul ettiği, bu sebe 
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zammş olan 1/25 000 ölçekli Türkiye jeoloji haritasının hazırlanmasına büyük bir teknik ele 
tırım projeleri : XIV, XV. XVI, XVII, XX, XXV) 

D — Yayın ve dokümantasyon : 

Her yıl yayınlanan normal bülten, broşür ve kitapların yayınına devam edilecek memleket m 
ümidettiğimiz muhtelif madenler için hazırlanmış yeni kitap ve haritalar yayınlanacak, 1/500 
tasının son paftaları da yılın ilk aylarında yayınlanarak bu proje tamamlanmış olacak, 1/ 
tasının yayınlanmasiyle ilgili bazı denemeler yapılacaktır. 

E — Teçhizat, tesisat ve inşaat : 

Yukarda özetlenen yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü lâboratuvar, a 
teçhizatiyle benzeri demirbaş mâkina ve motorlu taşıtların sağlanması; kurulduğu günden be 
sonra da halen bulunduğumuz sahadaki derme çatma binada çalışan; buna karşılık hizmet sah 
verişli bir büro ile yurdumuzun bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak kapasitede bir lâboratuvar in 
rım projesi : XXI) 

F — Personel : 

1 nci devre Beş Yıllık Kalkınma Plânına alınmış olan projelerimizin uygulanabilmesi yeteri ka 
personele ihtiyaç vardır. Bu personelin tedarikine ve yetiştirilmesine devam edilecektir. 

21.310 Sınai plânlama ve istatistik projesi giderleri : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

21 000 21 000 — — 

Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı (AID) ile Hükümetimiz arasında imzalanan 277.R.29 
tatistik projesi tatbikatı karşılığı olarak bu maddeye geçen yılki gibi 21 000 lira konulmuştur. 
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21.410 2819 sayılı Kanun gereğince Elektrik İşleri Etüt İdaresine yardım : 
1963 yılı- 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

17 380 000 26 000 000 8 620 000 — 

Elektrik İşleri Etüt İdaresinin 1964 yılı iş programı gerekçesinin ana hatları aşağıda arz edilm 

1. — Enerji kaynakları etüdü : 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik enerjisi teminine yarıyaeak kaynaklar etüdedilecek, 
masına matuf çalışmalara hız verilecek, önem taşıyan rasat istasyonlarında bir kısmının mod 
vam olunacak, bu etütlerle ilgili haritalar çıkarılacak ve jeolojik etütlere devam edilecektir. 
Bu arada, Fırat Nehri üzerinde Karakaya ve Manavgat suyu üzerinde Homa mevkiinde başlanm 
cak Murat Nehri ve kolları üzerinde de gerekli jeolojik etütlere devam edilecektir. Ayrıca, 
başlamış bulunan jeolojik etütlere de devam olunacaktır. 

2. — Enerji pazarları etüdü : 

Memleketin çeşitli bölgelerinin ileriki yıllara ait elektrik enerjisi ihtiyacını tesbit maksadiyle 
devam olunacak, bu arada gerekli istatistikî malûmat da toplanarak derlenecek analizi yapılac 
3. — İşletmelerin rasyonel çalışmalariyle ügüi etütler ve teknik yardımlar : 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da elektrik işletmelerinin rasyonel çalışmalariyle ilgili etüt ve 
ve bu arada tarifeler üzerinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

4. — Plânlama ve proje işleri : 

Etütler neticesinde elde edilen bilgilere dayanılarak memleketin elektriklendirilmesine ait plâ 
da gerekli projeler hazırlanacaktır. Ayrıca, Hatay bölgesi ve Fırat havzası plânlamasiyle ilgi 
ban tatbikat projesiyle paralel olarak yürütülecek olan Çiçeroz fizibilite projesi tamamlanmış 
rinin de hazırlanmasına devam olunacaktır. 



— 468 

Bölüm Madde 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VB TAŞIT ALIMLARI VE ONARİMLARİ 
23.210 Makina ve teçhizat alından ve büyük onarımları : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

304 000 115 750 — 188 250 

Maden Dairesi Reisliği ihtiyacı için 5 aded asma pusula sehbalı, 2 aded teodolit makina, 2 ade 
nası ile teferruatı, 10 aded takım arazi teçhizatı, 4 aded takım ressam edevatı ile buna benze 
bu maddeye 1964 yılı için 115 750 lira konulmuştur. 

23.310 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarından : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

100 000 200 000 100 000 — 

Bölge lâboratuvarlan kuruluncaya kadar İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğü emrinde bir lâborat 
maksat için 1963 yılı bütçesine 100 000 liralık tahsisat konulmuştur. Alman bu tahsisat ile lâ 
edilmiş ve etütleri yapılmakta olup lâboratuvar kuruluncaya kadar noksan malzemesinin tem 
yılı için 200 000 lira teklif edilmiştir. 

23.320 vSanat modelleri satma! inin ası ve dağıtılması : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

1 000 000 2 000 000 1 000 000 
1964 malî yılı içerisinde Bakanlığımızca açılması düşünülen halıcılık, dokumacılık, çorapçılık, t r 
lığı, çanak, çömlek gibi toprak sanayii ve sim - sırma işlemeciliği ve saire gibi 250 aded muh 
de öğrencilere tevzi edilmek üzere yaptırılacak halı ve el dokuma tezgâhlariyle çorap makin 
maddeden 2 000 000 liraya ihtiyaç vardır. Bu itibarla hizmetlerin görülebilmesi için 1964 yılı 
muştur. 
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31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ İKTİSADİ DEVLET TEŞ 
RİNE MAHSUBEN ÖDEMELER . 

31.210 Köy elektriklendirilmesi için döner sermaye teşkil etmek üzere Etibanka v' 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

— 10 000 000 10 000 000 — 
Köy elektriklendirilmesi maksadiyle Etibanka, teşkil edilecek döner sermayeye verilmek üzere 
10 000 000 lira konulmuştur. 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.710 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

236 000 236 000 — — 

6563 sayılı Kanunla katıldığımız Lâ Haye Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün yıllık aidatiyl 
Sınai Mülkiyet Beynelmilel Himayesi hakkında Paris İttihadı Mukavelenamesinin 12 nci madde 
milel büroya ödenecek yıllık aidat karşılığı olarak bu maddeye 236 000 lira konulmuştur. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.710 Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğine yardım : 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

250 000 250 000 — 

1705 sayılı Kanunun tatbikatını temin için tatbike konulan ve mütemadiyen kurulmakta olan 
alman numunelerin tahlilleri için Odalar Birliği ile müştereken bölge lâboratuvarları kurulm 
sat için geçen yılki gibi bu maddeye 250 000 lira konulmuştur, 
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35.720 

35.730 

36.000 

Türk Standartları Enstitüsüne yardım 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi 

Lira Lira 

40 000 100 000 

Fazlası 
Lira 

60 000 

Noksanı 
Lira 

Beş Yıllık Plân, sınai mamulleri standartlarını bir an evvel hazırlanarak mecburi tatbike konul 
hazırlanması hususunda Bakanlığımızca Türk Standartları Enstitüsüne mütaaddit taleplerimiz v 
bilmesi için aşağı - yukarı 10 000 liraya ihtiyaeolduğu fiilen anlaşılmış bulunmaktadır. En 
bulunan üç yüze yakın standardın galip ekseriyetini Bakanlığımız talepleri teşkil etmekte ol 
enstitüye yardım inaksadiyle 100 000 liranın konulması zaruri görülmüştür. 
Sanayi Bakanlığı memur ve müstahdemleri mahdut mesuliyetli İstihlâk Kooperatifine -. 

1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

57 000 57 000 — — 
Sanayi Bakanlığı memur ve müstahdemlerinin öğle yemeklerine yardımda bulunmak üzere bu 
olarak teklif edilmiştir. 

35*740 Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasına (1964 Sanayi Kon 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

50 000 50 000 

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen III - Sanayi Kongresini 4 - 6 Mayıs 1964 t 
karrür etmiştir. Bu kongrenin doğrudan doğruya istihsal araçları olan makina sanayii ve b 
piş olunan araçlara uygun bir gelişmeye yöneltilmesi konularının tartışılacağı göz önünde tut 
üzere yardım yapılması zaruri görülmüş ve bu maksatla yeniden açılan bu maddeye 50 000 lir 
BORÇ ÖDEMELERİ : 
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36.300 Geçen yıllar borçları : 
1963 yılı 1964 yılı 
ödeneği . teklifi Fazlası Noksanı 

Lira Lira Lira Lira 

12 500 12 500 — — 
1964 yılında tahakkuk edecek borçların ödenebilmesini teminen bu maddedeki ödeı.ek geçen 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 

C A R İ H A R C A M A L A R 

G E R E K Ç E 

1964 Malî yılı bütçesi 1963 malî yılı bütçesine nazaran 17 683 031 lira fazlasiyle 84 239 832 lira olarak te 
Bölüm Madde 

11.000 ödenekler : 
11.440 Bakan ödeneği : 23 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre ayda 1 000 lira hesabiyle 1 000X 

12.000 Personel giderleri : 
Aylıklar : 

12.110 Genel idare aylıkları : 
Lira 

2 086 200 1963 malî yılı bütçesinde fiilî kadroların yıllığı 
270 000 (L) cetvelinden çıkarılan (24) kadronun yıllığı 

73 200 1, 2 ve 3 üst derece farkları 

2 429 400 Toplam 
850 290 263 sayılı Kanuna göre yapılan % 35 zam 

3 279 690 lira teklif edilmiştir. 
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12.111 Radyo istasyonları aylıkları : 265 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi gereğince kanuni kad 
4 neü maddesine göre verilecek üst dereceler nazara alınarak % 35 zamlarla terlikte- bu mad 
edilmiştir. 

Lira 

348 600 Radyo istasyonlarına aiıt (40) kadronun yıllığı 
7 200 1 üst derece farkı 

10 800 2 üst derece farkı 

366 600 
128 310 % 35 zam 

494 910 Toplam 
12.112 Yurt dışı aylıkları : Dış teşkilâtta görevli 44 -memurun 242 sayılı kanun gereğince uygulanan 

lif edilmiştir. 

ÜCRETLER : 
HİZMETLİLER ÜCRETİ : 

12.211 Genel idare hizmetliler ücreti : Merkez ve iller teşkilâtında görevli hizmetlilerle teşkilât kan 
sından yemden alınacak hizmetlilerin yıllık ücret karşılığı olarak bu maddeye gecen yıla nazara 
lira teklif edilmiştir. 

12.212 Radyo istasyonları hizmetliler ücreti : Ankara, İstanbul, İzmir ve. yeni radyo istasyonlarında 
karşılığı olarak bu maddeye 6 175 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.213 Yurt dışı hizmetliler ücreti : Yurt dışında 21 yerde Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü. B 
lerinde istihdam edilen 23 mahallî kâtip ve 21 hademenin ücretleri karşılığı olarak 1 118 000 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 1964 yılında getirilecek olan yabancı uzmanların ü 
teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 165 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yurt .içinde ve dışında sözle 
yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetki vermiş bulunmaktadır. Bu itibarla sözleşmeli olar 
ilim, sanat, teknik sahada isim yapmış profesör, uzman ve sanatkârlar için b;> maddeye 200 00 
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SOSYAL YARDİMLAR : 
12.310 Çocuk zammı : 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre 1 çocuk için verilmekte olan 10 lir 

göre bu maddeye 32 000 lira teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : 5504 sayılı Kanun gereğince doğum yardımı olarak 200 lira verilmektedir 

bu maddeye 5 000 lira konulmuştur. 
12.330 ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre maaşlı memurun ölümü halinde m 

olduğu maaşın 2 aylık tutarı nisbetinde, memurun karısının ölümü halinde memura bir aylık t 
dır. Vukuuna tabi bir ödeme olması sebebiyle 10 000 lira konulmuştur. 

12.240 Tedavi gideri : 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddeler eklenm 
nun 9 ncu maddesini tadil eden 7351 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 196 
rürlüğe konulan tedavi giderleri yönetmeliği ile sosyal yardım artırılmış bulunmasından harc 
maddeye geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 35 000 lira teklif edilmiştir 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Bakanlık Teşkilâtında mevcut maaş ve ücretli kadrolarla yeni 
Lira 

Bakanlık genel idare aylıkları 
Radyo istasyonları aylıkları 
Yurt dışı aylıkları 
Bakanlık genel idare hizmetliler ücreti 
Radyo istasyonları hizmetliler ücreti 

15 046 930 X 6,5 = 978 050 lira teklif edilmiştir. 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI ; 
12.411 Turizm Genel Müdürlüğü fazla çalışma ücreti : 
12.412 Tanıtma Genel Müdürlüğü fazla çalışma ücreti : 
12.413 Haber ve Yayın Hikmetleri Müdürlüğü fazla çalışma ücreti : 3656 sayılı Kanunun 22 nci madde 

lüğü, Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü servislerinde mesai s 
rinde ifa edilecek hizmetler için verilecek fazla mesai karşılığı olarak 476 200 lira teklif edilmi 

12,430 Konferans ücreti Halkımızın Turizm mevzuunda aydınlatılması için Yurdumuzun muhtelif bö 
sının kabul edilmiş bulunmasından bu mevzuda ehliyet ve liyakatleri tesbit edilen konferanslar 
bu maddeye 12 000 lira teklif edilmiştir. 

3 279 
494 

690 
910 

497 340 
4 599 
6 175 

990 
000 
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12.440 Ders ücretleri : Turizm Teşkilâtında çalışan personelin zaman zaman eğitime tabi tutulması için 
masından İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana'da kurslar açılacaktır. Bu maksatla bu maddeye 

TAZMİNATLAR : 
12.550 Danışma Kurulu üyelerine ödenecek tazminat : 265 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince 

Kurulu ile 6086 sayılı Kanun gereğince toplanacak Merkez Turizm Komitesi üyelerine ve Rady 
necek tazminatlar için 30 000 ] İra teklif edilmiştir. 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Yabancı dil imtihanını kazananlara 3656 sayılı Kanunun 5 nci madde 

karşılamak üzere 3 000 lira fazlasiyle^ 9 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
ÖDENEKLER : 

12.710 Temsil ödeneği : 5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Müsteşara ayda verilmesi gerekli 350 li 
şılığı olarak 4 200 lira teklif edilmiştir. 
Yönetim yollukları : 

/ - Yurt içi yollukları : 
Sürekli görev yollukları : Kuruluş halinde bulunan Bakanlığın merkez ve iller teşkilatındaki 
kil ve tahvil olunacak memurların zat ve aile yolluklarını karşılamak üzere 75 000 lira ödenek 
Yönetim geçici görev yolluğu : Yurdumuzun muhtelif bölgelerinde turizm ile ilgili hizmetlerin if 
raf ve filmlerinin çekilmesi, açılacak sergi, panayır ve fuarlara iştirak edilmesi ve diğer hizmetle 
yolariyle merkez radyoları arasındaki iş birliğini teminen çeşitli röportajlar yapılmak üzere yu 
yo ekiplerinin yolluklarını karşılamak üzere bu maddeye 200 000 lira teklif edilmiştir. 
Müfettişler geçici görev yolluğu : Müfettişlerin Bakanlık Teşkilâtında yapacakları teftiş dolay 
100 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Turistik tesisler uzman denetçileri yolluğu : Yurt içindeki turistik tesislerinin devamlı surette 
netliyebilmeleri için 30 000 lira teklif edilmiştir. 
Tedavi yolluğu : Memurlardan hastalananların tedavisi maksadiyle memleket içinde başka bir 
ları karşılığı olarak 10 000 lira konulmuştur. 

12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : 1964 yılında : 
1. Resmî Turizm Teşekkülleri Milletlerarası Birliği (İUOTO) İcra Komitesi toplantısı (İst 
2. Beynelmilel Basın Enstitüsü (Mayıs sonu, Haziran başı 1964) (İPİ). 
3. Parlâmentolar Arası Turizm Birliği İcra Komitesi (Association Interparlementaire du To 

12.810 

12.832 

12.833 

12.840 

12.841 
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4. Shakespeare'in 400 ncü doğum yılı. 
5. Dünya Seramik ve Dekoratif kongreleri memleketimizde toplanacaktır. 

Bu kongrelere iştirak edecek temsilcilerimizin yolluğunu karşılamak üzere 30 000 liralık ödene 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu : 1964 yılında turizm hizmetlerind 

ganda ve foto filim hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 6 şar ay müddetle 6 uzman getirilecek 
de 3 aded 3 ay ve 3 aded de 12 ay müddetle uzman getirilecektir. Bu uzmanların yurt içind 
75 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Lira 

60 000 Bakanlık uzmanları 6 X 10 000 
15.000 Radyo istasyonları uzmanları 

75 000 Toplam 
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Sözleşmeli personelin yurt içi seyahatlerindeki zar 
lamak üzere 20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Kurs geçici görev yolluğu : 1964 yılında turizm personeli yetiştirilmek üzere açılması kararl 
elemanın yolluğunu karşılamak 'üzere 20 000 lira teklif edilmiştir. 
II — Yurt dışı yollukları 
Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu : Bakanlığımızın yurt dışında 21 yerde turizm ve ta 
ve basın ataşelikleri bulunmaktadır. Yurt dışı teşkilatındaki münhal bulunan kadrolara 196 
memurların zati ve aile yolluğunu karşılamak üzere 150 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu .? Yurt dışında 21 yerde kurulan turizm ve tan 
ve basın ataşeliklerinde çalışan memurların birinden diğerine nakli düşünülenlerin sürekli g 
50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve yardımcdarı yurt dışı sürekli görev folluğu r 19'64 y ıh rda Avrupa'da 
geliş ve dönüş yolluklarını karşılamak üzere 20 000 liralık ödenek teklif edilm'ştir. 
Yurt dışı geçici 'görev yollukları : 
Yurt dışı geçicrı görev yolluğu : Katılmış bulunduğumuz Ortak Pazar çerçevesi dâhilinde ge 
ve gerekse Yakın - Doğu ve Balkan memleketleriyle turizm sahasında iş birliği yapmak yaJb 
rinde ve bu arada Triyeste, Viyana, Cannes, Canada, Kıbrıs, Lübnan, Berlin, San Franeisco 
yırlara iştirak etmek ve Avrupa 'nm bellibaşlı merkezlerine tanıtma maksadiyle personel gön 
Bu hizmetlerin, ifası için 1964 yılında 200 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.845 

12.848 

12.851 

12.857 

12.864 

12.872 
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12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu : Yurt dışı teşûrilâtın teftiş edilmesini teminen 
edilmiştir. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 1964 yılında 4489 sayılı Kanun gereğince görgü ve bitg 
bancı memleketlere memur gönderilecektir. Belçika Hükümeti tarafından hakanlığımıza tahsis 
sene müddetle personel Belçika'ya gönderilmiş olup 1964 yılında avdet edeceklerdir. 
Daha şimdiden İngiltere, Fransa, İspanya, isviçre, İtalya hükümetleri taraf nidan bir seneyi ge 
lunmaıktadır. 
Bakanlığımız personelinin, turizm ve tanıtma sahasında meslekî eğitim ve stajda bulunmaların 
rette faydalanılma yoluna gidilmelinde zaruret vardır. 
Ayrıca, halen Almanya'da radyo ve televizyon sahasında staj gören 12 personel bulunduğu g 
rilmesi de temin edilecektir. 
Bu sebeple, bütün bu personelin yolluklarını karşılamak üzere 150 000 lira teklif edilmiştir. 

12J883 Yurt dışı kkmgre ve konferans yolluğu : 1964 yılında toplanacak muhtelif turizm ve radyo 
ıedeceiklerin yollukları karşılıkları olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

12.889 Yurt dışı 'kuruluşlar geçici görev yolluğu : Yurt dışında 21 yerde kurulan turizm ve tanıtm 
basın ataşelikleri personelinin geçici 'görevle bıdundukları memleket dahilînde ve merkezi dışm 
ları •seyahatlerde yolluklarını karşılamak üzere 75 000 lira teklif edSlmişttir. 

13.000 YÖOTTTM {&DERLERÎ . 
GENEL Y a N E T M l i E ÎDG>tLl ALIMLAR : 

1*3.110 Kırtasiye alınılan ve .giderleri : 265 sayılı Teşkilât Kanunu ile geniştfiyen merkez daireleri, t 
ibüroları kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere 75 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter* alımları ve giderleri : Teşkilât Kanununun tahmil ettiği hizmetlerin 
baskı ve defterler ihtiyacı için 75 000 liralık ödenek teklif edilmliştir. 

13.130 Döşeme ve demirhaş alımları ve giderleri : 205 sayılı Teşkilât Kanunu ile gendşliyen bakan 
müdürlükleri ve turizm büroları döşeme ve demirbaş ihtiyacının karşılanması için 240 000 liral 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : Turizm alanında yayınla eğitimi temin makısadiyle lüzumlu yay 
diyle bu maddeye 600 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve îgiderlierü : Bakanlık merkez teşkilâtının işgalindeki üç bina ile .turizm I 
larının yakacak alım ve giderleri karşılığı olarak 1#3 175 lira teklif edilmiştir. 

13.160 »EÖzmetli giyim alımları ve giderleri : Hizmertlilere verilecek giyim eşyasının sağlanması mafe 
konulmuştur. 
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13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Kırtasiye, basılı kâğıt, döşeme ve demirbaş ihtiyacının dışında ka 
maddeye 15 000 lira konulmuştur. 

GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDERLER : 
13.210 Su giderleri : Ba'kanlik merkez teşkilâtının, ve turizm bölge müdürlükleriyle turizm fbünolann 

karşılamak üzere 35 320 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik (giderleri : Bir yıllık ihtiyacın karşılanması mafcsadiyle geçen yıl sarfiyatı göz önün 

edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Bakanlık merkez teşkilâtının üç ayrı ıbirıası Üe yeni 'kurudan turizm bö 

larının 'bîr yıllık aydınlatana ihtiyacını 'karşılamak üzere 111 000 lira teklif edilmiştir. 
13.240 Bahçe giderleri : Bakanlığın 8 ayrı binası ile turizm «belge müdürlükleri ve turizm bürolarını 

için 5 000 lira konulmuştur. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Su ve temizili'k baihçe giderleri dışında fodan diğer yönettim giderl 

(konulmuştur. 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ : 
13.410 Posta - telgraf giderleri : Harcama seyri göz Önünde tutularak 200 000 liralık ödenek teklif e 
13.420 Telefon giderleri : Bakanlık merlkez teşkilâtiyle turizm !bö%e müdürMiıkleri ve turizm 'büroları 

göz önünde tutularak bu maddeye 250 000 lira teklif olunmuşttur. 
13.430 Taşıma 'giderleri : Bakanlığın 'kiralıyacağı binalara taşınması giderleri olarak (bu maddeye 10 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : PTT Genel Müdürlüğü ile teles hattı kirası için yapıla 

leri karşılığı olarak 50 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

TAŞIT İŞLETME VE ONAIRM A GİDERLER!! : 
13.510 Ba'kanüıık taşıt işletme ve onarma giderleri : Bakan arabası eski bulunmasından zaman zam 

fazlaca onarımına ihtiyaç, hâsıl olmakta 'bulunması sebebiyle gerek olarımın yapüalbiimesi ve g 
'bilmesi maksadiyle fou maddeye geçen yıla nazaran 9 500 lira fazlasiyle 15 000 l ira teklif edilm 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Mevcut 17 taşıdın işletme ve onarma giderl 
50 000 liralık ödenek konulmuştur. 
KIRA GİDERLERİ : 

13.610 Kira bedeli : Teşkilât kanunu ile genişliyen bakanlık ile yeni kuruluşların ihtiyacını 'kar 
için 700 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 

14.510 Kurs giderleri : Muhtelif turizm bürolarında çalışan memuruarm daha verimli hale geti 
gili kurslara tabi tutulması için 50 000 lira, turistik lokanta ve pavyonlarda çalışan ve çalış 
yetiştirilmesi için 1964 yılında açılacak kurs giderlerini karşılamak üzere 100 000 lira ki 

14.520 Burs liderleri : Bakanlık hesabına muhtelif fakültelerde okutulan öğrencilere verilmek 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri : Staj ve öğrenim maksadiyle yurt içi ve yurt dışına gönderile 

mak üzere 15 000 lira teklif edilmiştir. 
15.000 KURUM GİDERLERİ : ' . . . . , . . . . . • ' • 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ : 
Radyo istasyon ve stüdyoları giderleri : 

15.321 Büro giderleri : Ankara, Istanbulı İzmir ve il radyolarının kırtasiye, basılı kâğıt, döşem 
^giderleri, yakacak giderleri, hizmetli giyim giderleri, su, temizlik ve aydınlatma giderler 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

15.322 Ulaştırma giderleri : Ankara, İstanbul, İzmir ve il radyolarının posta - telgraf ve telefon v 
50 000 lira teklif edilmiştir. ^ 

15.323 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Ankara, İstanbul, İzmir ve il radyoları hizmetinde k 
ma giderleri karşılığı olarak 25 000 lira konulmuştur. 

15.324 Kira bedeli :" Adana, Antalya, Kars, Gaziantep radyo, binalariyle Ankara radyosu için kira 
, olarak 39 800 lira konulmuştur. 

15.325 Müzik yayınları : Radyoların her türlü müzik yayınları giderleri karşılığı olarak 3 000 000 l 
15.326 Söz yayınları : Radyolarda söze inhisar eden her türlü eğitici ve öğretici yayın giderleri kar 

miştir. 
15.327 Elektrik ve muharrik kuvvet giderleri : Radyo istasyon ve stüdyolarının elektrik ve muharr 

lira teklif edilmiştir. 
15.328 İşletme ve başka; her çeşit giderleri : Radyo istasyon ve stüdyolarının faaliyete geçirilmesi i 

rak 1 100 000 lira konulmuştur. 
15.329 Dış yayın propaganda giderleri : Gerek memleketimizi tanıtıcı ve gerekse memleketimiz için z 

sa dalgadan 12 dil üzerinden yapılan yayınların giderlerim karşılamak üzere bu maddeye 420 
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DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ : 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı dış kuruluş giderleri : 

15.871 Büro giderleri : 14 Turizm ve tanıtma bürosu, 4 basın müşavirliği, 3 basm ataşeliğinin büro g 
teklif edilmiştir. 

15.872 Ulaştırma giderleri : Mevcut 6, yeni kurulan 6 ve kurulmakta olan 2 ki cera'an 14 turizm ve tanıt 
rinin ve basm ataşeliklerinin posta - telgraf, telefon ve taşıma giderleri karşılığı olarak 600 000 lira 

15.874 Kira bedeli : Tanıtma bürosiyle basın ataşelikleri ve basın müşavirliklerinin işgalindeki binaların 
lira teklif edilmiştir. 

15.877 Propaganda ziyafet ve ağ.'rlama giderleri : Turizm ve tanıtma büroları, basm müşavirlikleri ve b 
fet ve ağırlama giderleri karşılığı olarak bu maddeye 3 000 000 lira teklif edilmiştir. 

15.879 Diğer alım ve giderleri : Turizm ve tanıtma büroları ve basm ataşekilleri ve basm müşavirliklerin 
olarak 41 000 lira teklif edilmiştir. 

l&OOO ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ : 

16.310 Yurdu ve ulusu tanıtma ^derleri : Yurt içinde ve dışında yurdu ve ulusu tanıtmak maksadiyle ya 
ğı olarak 10 000 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

16.320 Turizm ve propaganda giderleri : Memleketimizi tanıtmak üzere yabancı memleketlerden 
leri, Türkiye ile ilgilenen ve davet edilmeleri faydalı görülen şahıslar davet olunacaklardır. 
kiye'ye gelecek tanımış kimseler misafir edilecek ve görüşlerimiz kendilerine telkin edileceğ 
olarak 5 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

16.331 Bakanlık haber ve yayın hizmetleri giderleri : Radyo dinleme ve bültenleştirme hizmetlerinde 
kâğıdı ve telem perfore bandı, mumlu kâğıt ve sairenin satmalmması için de yabancı ajans Ae 
le gereğince ödenecek senelik ücret ve sair giderler karşılığı olarak bu maddeye 650 0000 lira 

16-332 Anadolu Ajansından haber sa'malma karşılığı (Bu para Anadolu Ajansına toptan ödenir.) : 
si gereğince Anadolu haber Ajansından satmalma karşılığı olarak maddeye 4 000 000 liralık 

16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : Yurdun çeşitli yerlerinde açılacak fuarlara katılmak ve sergi 
100 000 lira konmuştur. 

ULUSLARARASI ÎLÎŞKÎLER GİDERLERİ : 
16.410 Uluslararsı yurt içi toplantıla ı giderleri : Milletlerarası Remi Turizm Teşekkülleri Birli 

6 aylık İcra Komitesi Avrupa T .rizm Komisyonu icra Komitesi ve Genel Kurul toplantıları 
şılığı olarak bu maddeye 150 030 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ : 
16.710 Temsil giderleri : Bir yıllık sarfiyat göz önünde tutularak bu maddeye geçen yıla nazaran 7 5 

lif edilmiştir. 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDERLERİ 
16,810 Bina onarımı Bakanlık merkez teşkilâtiyle turizm bölge müdürlüğü ve turizm büroların 

küçük tamir, badana gibi onarımların yapılması için 15 000 lira teklif edilmiştir. 

21,000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ. : 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
Radyo dairesi : 

2L511 Etüt ve proj-e giderleri : Yeni kurulacak radyo istasyonları için gerekli etütlerin yapılma 
275 000 liralık ödenek teklif edilmiştir, 

21.512 Teknik personel ücretleri : Radyolar için yapılacak atüt, proje isterinde çalışacak teknik p 
lık ödenek teklif edilmiştir, 

21.51 o Teknik personel geçici görev yollukları : Radyolar için yapılacak etüt ve proje çalışmaların 
yahat masraflarının karşılanması için 25 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

TURİZM SEKTÖRÜ : 
Turizm Genel Müdürlüğü : 

21.611 Etüt ve proje giderleri : Turizm mevzuu ile ilgili etüt ve porjelerin hazırlanması için bu 
miştir. 

21.612 Teknik personel ücretleri : Turizm mevzuu ile ilgili etüt ve proje işlerinde çalıştırılacak tek 
personelin bir senelik ücret karşılığı olarak 991 800 lira teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ . 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ : 
Radyo dairesi : 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : Yeni kurulacak 5 aded büyük güçlü bölge rady 
nın inşaatı, verici cihazlarının satmalmması stüdyo tesislerinin planlanması va imali, satma 
büyük onarım . işlerinin yapılabilmesi için bu maddeye 16 655 000 liralık ödenek teklif edil 

22.512 Teknik personel ücretleri : Kurulmakta olan ve yeni kurulacak 5 büyük radyonun verici 
verici cihazların montajında, diğer gerekli tesislerim inşaatında çalışan teknik personelin bir y 
deye 800 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
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22.513 Teknik personel yurt içi geçici görev yollukları : Kurulmakta olan yeni radyoların bina 
jında ve enerji tesislerinin ve di jer tesislerin inşaatında gör-ev alacak teknik personelin yollu 
50 000 lira teklif edilmiştir. 

22.514 Teknik personel yurt dışı geçici görev yollukları : Mukaveleye 'bağlanan îzmir ve Erzur 
lâhare, montajını yapacak mühendislerin ve fabrika imalât kontrolunda çalışacak teknik 
şılığı olarak bu maddeye 95 003 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

TURİZM SEKTÖRÜ : 
Turizm Genel Müdürlüğü : 

22.611 Yapı, tesis ve ibüyük onarım giderleri : Yurdumuzun muhtelif yerlerinde kurulacak 10 ade 
700 000 lira, Edremit ve Marmaris'de kurulacak dki tatil köyü için de 3 003 000 lira ki c 
ödenek teklif edilmiştir. 

/ - Sermaye teşkili : 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ : 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER : 
31.410 265 sayılı Kanunun 31 nci maddesi gereğince döner sermayeye ödemeler : Bakanlık kuruluşu 

nci maddesine göre teşkili gereken döner sermaye için 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 
32.100 Radyo istasyonları için yapılacak kamulaştırmalar : Yeni kurulacak İzmir, Mersin ve Diyarba 

sı ve satmalınması gerekli arsaların bedeli olarak 985 000 lira teklif edilmiştir. 
32.200 Diğer kamulaştırmalar : 1964 yılı içinde inşası Plânlama Teşkilâtınca uygun görülen 10 ade 

li arsaların satmalına ve kamulaştırma bedeli olarak 490 000 lira, teklif edilmiştir. 

II - Transferler .-
34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

34.710 Uluslararası kurum ve derneklere katılma, payı : Turizm ve radyo sahasında âzası bulunduğ 
larına iştirak payımız olup talep veçhile ödenmek üzere 253 460 lira teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR : 

35.610 265 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi gereğince verilecek ödüller : 1964 yılında Turizm ve Tan 
sabakalarda derece alanlara verilmek üzere 25 000 lira teklif edilmiştir. 
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DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARD 
35.710 Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Memur ve Müstahdemleri Biriktirme ve Yardım Sandığına (Mem 

ne yardım olmak üzere) : Merkezde mevcut ve yemek yemeye hak kazanmış memur ve müst 
olmak üzere billıesap 110 097 lira teklif edilmiştir. 

35.720 Turizm derneklerine yardım : Turistik ehemmiyeti haiz il ve ilçelerde kurulmuş ve pansiyon 
ve diğer sahalarda turiste faydalı olacak faaliyetler gösteren turizm derneklerine yardım olm 
zaran 500 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 GEÇEN YILLAR BORÇLARI : Bakanlık Merkez Teşkilâtı ile ataşelik ve büroların geçen y 

mesi için bu maddeye 7 500 lira teklif edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

G E R E K Ç E 

İmar ve İskân Bakanlığının 1984 malî yılı bütçesi : âzami tasarruf kaidelerine riayet edilmek suretiyle 
lar cetveline dahil hizmetler için 7 291 000 lira, yatırını harcamalan cetveline dahil hizmetler için 48 596 
harcamaları cetveline dahil hizmötler için de 447 002 lira olmak üzere geçen seneye nazaran 13 044 502 lira fa 
olarak teklif edilmiştir. 

Henüz kuruluş halinde 'bulunan bakanlığımız hizmetlerinin mahiyetlerine ve bâzı zaruri sebeplere binae 
cip sebepleri tertip sırasına göre aşağıda arz edilmiş, geçen yıl tatbikatına nazaran ihtiyaca kifayet edeceği 
neğide geçen yılın aynı olarak muhafaza edilmiştir. 

Bölüm Madde 

11.000 11.440 Bakan ödeneği : 24 . 2 . 1962 tarih ve 23 sayılı Kanun gereğince Bakana ayda 1 000 lira 
sisat olup yıllık miktarı 12 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.000 12.110 Aylıklar : Merkez ve vilâyet memurlarının fiilî kadrolarına göre senelik maaş tutarı karşıl 
12.210 Hizmetliler ücreti : Merkez ve vilâyet hizmetlilerinin fiilî kadrolarına göre hesaplanan sen 

•teklif edilmiştir. 
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12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince daimi mahiyet ar 
çalıştırılacak hizmetliler için teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : Bakanlık hizmetleri için celbolunacak ecnebi u 
mak üzere teklif edilmiş olup cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak geçen seneye nazaran 1 
teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : Merkez ve vilâyet memurlarına 4958 sayılı Kanun gereğince ödenecek olan 
sisat miktarında bir değişiklik yoktur. 

12.320 Doğum yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve vilâyet memurlarına ödenmesi 
lığı olup tahsisat miktarında geçen seneye nazaran artış yoktur. 

12.330 Ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve vilâyet memurlarının ölüm. yardımı 
da değişiklik yoktur. 

12.340 Tedavi giderleri : Merkez ve vilâyet memurlarına 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmes 
karşılığı olup tahsisat durumunda değişiklik yoktur. 

12.350 Yakacak zammı : 1 500 ve dalıa yukarı rakımlı yerlerde istihdam olunacak vilâyet memu 
ce ödenmesi lâzımgelen yakacak zammı karşılığı olup tahsisat durumunda derişiklik yoktur 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) fık *ası ile 34, 38 
T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olup geçen seneye naza-an vâki artış 
mış olan ilâve kadrodan mütevellit bulunmaktadır. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi 'gereğince lüzumu halinde fazla m 
nülmüş olup tertibi muhafaza bakımından 1 lira ödenek teklif edilmiştir. 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi : 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince bir defaya mahsus olm 
için derpiş edilmiş olup -tahsisat durumunda değişiklik yoktur. 

12.710 Temsil ödeneği : 5027 sayılı Kanun gereğince Bakanlık Müsteşarına ödenmekte olan senelik 
sat miktarında bir değişiklik yoktur. 

12.810 Sürekli görev yollukları : Merkez ve vilâyetler teşkilâtına daimî görevle yollanacak memurl 
lamak üzers teklif edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında bir dîğişiklik yoktu 

12.832 Yönetim geçidi görev yolluğu : Merkez ve vilâyetler teşkilâtı memurlarına yaptırılacak tetkik 
edecek yevmiye ve yol masraflarını karşılamak üzere teklif t edilmiş olup geçen seneye nazara 

12.833 Müfettişler geçici g'örev yolluğu : Bakanlık müfettişlerinin tahakkuk edecek yolluk ve zaruri 
lif edilmiş olup tahsisat miktarında gecen seneye nazaran artış yoktur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 4598 sayılı Kanun gereğince memurlara ödenmesi lâzımgelen tedavi yollu 
n azar m tahsisat miktarında bir değişiklik yoktur. 
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12.844 Ya'bancı uzmanlar ve yardımcılan geçici görev yolluğu : Yabancı •uzmanların imar ve iskâ 
lerde taıha'kkuk edecek yolluklarını karşılamak üzere teklif edilmiş olup tahsisat miktarında .g 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : İmar ve İskân Bakanlığı .teşkilatındaki memurla n n bilgilerini 
manların lüzumu halinde kursa .tabi 'tutulmaları lâzınıgelınekte olup yolluklarını karşılamak üz 
lira taihsisat teklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Ecnebi memleketlerde imar ve iskân mevzuunda yapılacak 
araştırmalarda 'bulunmak üzere geçici olarak gönderilecek elemanların tattıa'kkuk edecek yollu 
miş olup ıgeçen seneye nazaran ta'hsisat miktarında bir değişiklik yoktur. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Bakanlıkça 4489 sayılı Kanuna göre görgü ve bilgiler 
gönderilmesi düşünülen elemanların masrafları için derpiş edilmiş olup geçen seneye nazaran 
yoktur. 

12.883 Yurt dışı konigre ve konferans yolluğu : Bakanlığımız adına dış kongrelerde Hükümetimizi t 
ları .karşılığı olup geçen seneye nazaran tahsisat durumunda İbir değişiklik yoktur. 

13.000 13.110 'Kırtasiye alımları ve giderleri : Menkez ve vilâyetler »kırtasiye masrafları karşılığı olup geç 
rında 'bir değişiklik yoktur. 

13.120 'Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri : Merkez ve vilâyetler 'basılı kâğıt ve defterler 
edilmiş olup geçen seneye nazaran tahsisat miktarında artış yoiktur; 

13.130 Döşeme ve demirlbaş alımları ve giderleri : Merkez ve vilâyetler döşeme ve demirfbaş alımla 
yılı sarfiyatının verdiği sonuçlara ıgöre bu yıl içim 35 OOO lira noksanı ile 100 000 lira teklif edi 

13.140 Yayın alınılan v güderleri : Bakanlığımızın yurt dışı memleketlerden ve dâhilden teknik kit 
anone tesisi 'giibi ihtiyaçları ve 'baskı işlerinin ica'bettirdiği masraflaıııı karşılığı 'olup cari yıl 
ödeneğin ikâfi gelmiyeceği 'kanaatına varıldığından 1964 yılı için 5 000 lira fazlasiyle 60 000 l 

13.150 Yakacak alımları ve 'giderleri' : Merkez ve vilâyetler yakacak alımları ve giderleri karşılığı 
hale tahvili ve akar yakıtlara zam yapılması. Bakanlık teşkilâtı için yeni {binaların kiralanmı 
tahsisatının -kâfi gelmediği sonucuna vanlmış olduğundan bu yıl için tahsisatın artırılması 'zar 
yılı için 33 000 lira fazlasiyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Merfeez teşkilâtında çalıştırılan ihizmetlilerin giyecek 
ikâfi gelmiyeceği düşüncesiyle geçen seneye nazaran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira te'klif edil 

13.190 Diğer alımlar ve .giderleri : Diğer alımlar ve giderler 'karadığı olup 'geçen seneye nazaran 
yoktur. 

13.210 Su giderleri : Su giderleri ihtiyaçlarını <karşıiamaık üzere teklif edilmiş olup tahsisatın 'kâf 
için 7 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir, 
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13.220 Temizlik giderleri : Merkez ve vilâyetler temizlik ıgideıieıinin ıkarşılığı olup geçen sene sarf 
yılı için 2 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez've vilâyetler teşkilâtının aydınlatma giderleri .karşılığı olup car 
yetmiyeceği kanaatin a varılmış okluğundan 1964 yılı için 20 O00 lira fazlasiyle 88 000 lira öden 

13.240 Ba!hçe giderleri : Bakanlık 'bahçeleri giderlerini karşılamak üzere 4 000 lira ödenek teklif edilm 
13.290 Diğer yönetim 'giderleri : Merkez ve vilâyetler diğer yönetim giderlerini karşılamak üzere '5 0 
13.410 Boşta - telgraf gidenleri : Merkez ve vilâyetler posta - telgraif giderleri karşılığı .olup geçen sen 

yetsiz olduğu anlaşıldığından 1964 yılı için 17 000 lira fazlasiyle 35 000 lira ödenek teölif edilm 
13.420 Telefon (giderleri : Merkez ve vilâyetler telefon giderleri karşılığı olup g'eçen sene sarfiyatı 

için 5 000 lira fazlasiyle 55 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
13.510 Balkan taşılt işletme ve onarma giderleri : Bakana ait taşıtın işletme ve onarma, giderleri ka 

ödenek miktarında 'artış yoktur. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : Hizmet taşıtları işletme ve '.marma giderleri kaı 

dürlüklerinin ihdası ve yeni vasıtaların alınması gibi sebeplerle ödeneğin kâfi gelmiyeeeğî anl 
lira fazlasiyle 43 000 lira ödenek, teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : Bakanlık ve teşkilâtı kira bedeli karşılığı olup merkez teşkilâtı işgalindeki Ne 
A, E bloklarına ilâveten C Bloku ile yeni bir binanın kiralanması, vilâyetler teşkilâtında İstanb 
kilâtı için kiralanacak binaya ait kira bedelleri de göz Önünde tutularak geçen seneye nazaran 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

14.000 14.510 Kurs giderleri : İmar ve İskân Bakanlığı teşkilatındaki memurların bilgilerini artırmak ve y 
mu halinde kurea tabi tutmak üzere gerekli masrafları karşılamak içi*] teklif edilmiş olup ta 
tur. " 

14.520 Burs giderleri : Bakanlığın çeşitli sahalardaki hizmetlerinin başarılabiimcsi için iyi vasıflı ele 
Bakanlık hesabına burslu talebe okutmak için geçen seneye nazaran 2 550 lira noksaniyle 196 
lif edilmiştir. 

16.000 1.6.370 İç fuar ve sergiler giderleri : İmar ve İskân Bakanlığı mevzuu ile ilgili fuar, sergi masraflar 
ııa göre tahsisatın kifayet edeceği anlaşıldığından 19 850 lira noksaniyle 1964 yılı için 55 150 l 

16.710 Temsil giderleri : İmar ve İskân mevzuları üzerinde görüşmeler yapmak üzere memleketimiz 
memleketlerdeki müzakerekn" sırasında mahallî delegelere verilmesi icabeden ziyafetler ve diğe 
lif edilmiş olup geçen seneye nazaran Ödenek miktarında değişiklik yoktur. 
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21.000 21.711 Etüt ve proje giderleri • Bölge plânlama, mesken, yapı malzemesi mevzuunda yapılmakta 
giderleri karşılığı olup mevcut projelerine göre daha geniş çapta araştırma ve etütler yapılma 
seneye nazaran 261 000 Ura fazlesiyle 1964 yılı için 3 171 000 lira teklif edilmiştir. (Tafsilâtlı 

21.712 Teknik personel ücretleri : Plânlama, mesken ve yapı malzemesi teknik araştırma ve etüt işle 
maııların ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiş olup Devlet Plânlama Dairesince tasdikli p 
bu işler için daha fazla teknik eleman istihdam edileceğinden geçen seneye nazaran 1 543 000 
nek teklif edilmiştir. 

21.713 Teknik, personel geçici görev yollukları : Teknik personel geçici görev yollukları karşılığı olup 
seneye nazaran 75 000 kra noksaniyle 575 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

21.770 Tmııımi hayata müessir âfetler hakkında ki 7269 sayılı Kamımın-33 neü maddesi gereğince T. E 
paralar : 7269 sayılı 'kanunun mevzuuna giren hizmetlilerin ifası için teklif edilmiş olup ad 
gereğince T. Emlâk Kredi Bankasındaki fona devredilmek üzere mevcut projesine göre geçen 
lasiyle 1964 yılı için 32 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. (Devlet Plânlama Dairesince tasd 

2Î1.7SO Islahı kabil gecekonduların ıslahı için malzeme teknik ve âmme tesisleri yardımı, tasfiye edilece 
buna paralel olarak gerek tasfiye gerekse gecekondu yapımının önlenmesi amaciyle nüve meske 
tesislerinin yapılması ve uygulanacak olan evini kendi yapana yardım için gerekli inşa kredisi 
Bakanlığınca tesbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankasına devredilecektir.) : İslahı kabil ge 
malzeme ve teknik yardım ile İm sahaların âmme tesisleri yardımı ve gerek tasfiye ve gerekse 
üzere sarf ve tahsisi İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankas 
projesi veçhile geçen seneye nazaran 19 250 000 lira fazl asiyle 1964 yılı için 35 000 000 Ura ö 
tasdikli projesi mevcuttur.1) 

21.790 Köylerde kendi evini, yapana yardım uygulanmasında hibe şeklindeki âmme tesisleri yapımı ve 
yapı malzemesi karşılığı kredi yardımı sarf ve tahsis şekli İmar ve İskân Bakanlığınca, kredi 
lığı ile İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankasına, : Sarf 
ğınca tesbit edilmek üzere T. Emlâk Kredi Bankasına devredilecek olan bu para, köylerde kend 
dım için geçen seneye nazaran 95 501 lira fazlasiyle 1964 yılı için 1 000 000 lira ödenek tekl 
cuttur.) 
203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve yapımı işlerinin gerektirdiği giderler. (Tapu ve Ka 
aktarılır.) : 203 sayılı kanunla tâdil edilmiş bulunan 657, sayılı kanunun 4 neü maddesinin E 
yapımı işleri karşılığı olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne devredilecektir. 
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İmar plânları tatbikatı her türlü giderleri : İmar plânları tatbikatı giderleri etüt proje hiz 
olduğundan bu yıl için bu bölünu1 tahsisat konulmamıştır. 

22.000 22.611 Turizm sektörü yapı tesis ve büyük onarım giderleri : Edirne'de Selimiye Camii ile Konya'da Me 
iein vâki olacak sarfiyatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

22.711 Konut sektörü yapı tesis ve büyük onarım [giderleri : Yapı araştırma lâboratuvarları tesisi k 
sine göre yeniden tesis edilecek yapı araştırma lâboratuvar binaları için geçen seneye nazaran 
için 1 850 000 lira ödenek teklif edilmiştir. ' 
7.116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin (B). (C) ve (D) fıkraları gereğince ıslaha muhtaç 
luklarının yerine yaptırılacak meşk eni eri e yeniden inşa edilecek meskenlerin giderleri. (Sarf ve 
ca tesbit edilmek üzere T. C. Emlâk Kredi Bankasına). : Bu madde ile ilgili hizmetler 21 780 
teklif vâki' olmamıştır. 

23.000 23.711 Makina-Teçhizat alımları ve büyük onarımları : Yapı malzemesi hizmetleri için lüzumlu maıkin 
seneye nazaran 510 000 lira faz la.siyle 1964 yılı için 575 OOO lira ödenek teklif edilmiştir. (Det 

23.712 Taşıt alımları : Mesken ve yapı malzemesi hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak olan 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

23.713 Teknik personel ücretleri : Makina bakımı ve onarımında çalıştırılacak teknik personelin üc 
ödenek teklif edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

32.000 32.100 Kamulaştırma ve satın almalar. : Yapı malzemesi lâboratuvarları tesisi için projesine göre ars 
ödenek 1964 yılı için teklif edilmiştir. 

34.000 34.230 Türk Standartlar- Enstitüsüne yardım. : Yapı malzemesi hizmetleriyle ilgili olmak üzere Tür 
projesine göre yardımda bulunulmak üzere 100 OOO lira ödenek teklif edilmiştir. 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı : Uluslararası münasebetlerin gerektirdiği masrafları kar 
ma payı olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl için 10 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

35.000 35.710 İmar ve Isikân Bakanlığı memur ve müstahdemleri tutum ve muavenet sandığına (Memur ve m 
dımda kullanılmak üzere) : Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine yardım için teklif 
9 400 lirasiyle 37 000 lira ödenek konulmuştur. 

'36.000 .36.300 Geçen yıllar borçları : Lüzumu halinde borçlar için ödenek temin edilmek üzere tertibi muha 
lif edilmiştir. 
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TOPRAK VE ÎSKÂN tŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1964 yılı bütçe teklifi mukayese cetveli 

1963 1964 Fazlası 

Cari harcamalar bölümü 27 582 000 29 489 000 2 364 601 
Yatırım harcamaları bölümü 11 490 001 13 315 000 4 925 002 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümü 6 452 999 2 236 173 609 000 

45 525 000 45 040 173 7 898 603 

TOPRAK VE ÎSKAN ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1964 malî yılı bütçe gerekçesi 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 Genel idare aylıkları : 
12.111 İskân işleri aylıkları : Merkez ve iller teşkilâtında 1 040 fiilî kadro mevcuttur. Yıllık tutarı 

maddelerindeki genel idare, iskâna ait kadro tutarlarından 500 000 lira artışın, 300 000 lirası 1963 
tasarruf tedbirleri dolayısiyle noksan teklif edilmiş ise de yıl içinde aktarma yapılmak zarure 
derece farkı olarak da 200 000 lira ilâvesiyle 9 852 000 lira teklif edilmiştik. ' 

12.211 Genel idavs hizmetliler ücreti : 
12.212 iskân işleri hizmetliler ücreti : 
1.2.213 Toprak işleri hizmetliler ücreti : 

Merkez ve iller teşkilâtında mevcut 12.211 - 12.213 maddelerinde yer alan genel idare, iskân işler 
ronun kanuni zamları dâhil bir yıllık ücret tutarı olarak 6 579 000 lira teklif edilmiştir. 

12.232 Geçici hizmetliler ücreti : Merkez ve iller teşkilâtında (12 toprak kursu öğretmeni dâhil) 2 
I I öğretmene 2/3 ücret ödenmektedir. 25 kadronun yıllık tutarı 162 000 lira tutmaktadır. Top 
öğretmen kadrosunun ilâvesi zaruri görülmüştür, iki kadro için 2/3 hesabiyle 8 000 lira ilâvesiy 
tir. 
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12.270 Teknik personel ücretleri : Göçmen kabul ve yerleştirme merkezleri ve örnek köyler inşaatları 
cut imkânlardan faydalanmak suretiyle bu gibi inşaatları Genel Müdürlüğümüz emanet yolu 
gerekse bu inşaat işlerinde görevli teknik personel ödenekleri 1963 ve daha önceki yıllarda ya 
nik personel ücretleri ile ilgili harcamalar caıi bütçede yer alması gerektiği gerekçesi ile DP 
bölümünden çıkarılmış bulunmaktadır. Halen bu işlerde çalışan teknik personel yevmiyelerini 
teklifi zaruri görülmüştür. 

12.280 işçi ücretleri (Yevmiye) : 12.270 maddede arz ve izah edildiği üzere inşaat işlerinde çalışan 
karşılamak üzere 573 000 lira teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : Merkez ve iller memurlarına 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan ço 
ödeneğe 5 000 lira ilâvesiyle 230.000 lira teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 4598 - 5504 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurla rina ödenmek 
yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

12.330 ölüm yardımı : 4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenmekte olan öl 
ödenek aynen teklif edilmiştir. 

1.2.340 Tedavi giderleri : Merkez ve iller memurlarının tedavi ücreti olarak 100 000 lira teklif z 
12.350 Yakacak zammı : 1 500 ve daha yukarı rakımlı yerlerde vazife gören teşkilâ imiz memurl 

ce ödenmekte olan yakacak zammı karşılığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiş 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığı Genel 

karşılığı olarak 1 067 999 lira teklif edilmiştir. 
12.380 îşçi Sigortası prim karşılıkları : 12.270 - 12.280 maddelerinde arz edilen teknik personel ve 

si gereken sigorta primleri karşılığı olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 
12.810 Sürekli görev yolluğu : 65 Toprak Komisyonunun çoğu Doğu bö'gesinde olmak üzere faa 

ların gerek iş durumları gerekse mahrumiyet bölgelerinden tâyin edilecek elen ani arın harc 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

12.832 Yönetim geçici görev yolluğu ; Merkez ve iller teşkilâtı" memurlarının genel müdürlüğe 
pacakları seyahatler dolayısiyb 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gereken 
220 000 lira teklifi zaruri görülrıüştür. 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu : Teşkilât Kanunumuzda bir teftiş heyeti başkam bir başm 
ta ve ayrıca 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bir müfettiş ve müfettiş ' çalıştır 
ile iskân teşkilâtının şikâyetle:! mahallen incelenmek ve normal teftişleri için yapılacak 
ödeneğe 5 000 lira ilâvesiyle 155 000 lira teklif edilmiştir. 
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32.841 Tedavi yolluğu : Merkez ve il memurlarının tedavi merkezlerine yapacakları seyahat dola 
yolluk karşılığı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcılar] geçici görev yolluğu ve her türlü giderleri : İskân plânlam 
da teşkilâtımız elemanlarının eğitimini sağlamak, kısa süreli kurs açmak ve bâzı örnek tatbikî 
üzere bir İsrail ve bir Alman uzmanı davet edilecektir. Bu uzmanların yapacakları seyahatler 
raflarını karşılamak üzere 30 000 lira teklif edilmiştir. 

12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminatlar : Toprak Komisyonu elemanlarına 6245 sayılı Harcıra 
4 ncü bendi gereğince ve Bütçe Kanununa bağlı (H) cetvelinde tesbit edilen miktarlar üzerin 
tedir. Toprak komisyonlarına ait 630 kadronun yıllık tazminat yevmiye tutarı 2 534 500 lir 
larında çalışan şoför, başjaloneu, jaloncu ve işçiler de 6245 sayılı Harcırah Kururumun 49 nc 
nisbetinde tazminat yevmiyesi ödenmektedir. Hizmetlilere ödenen yıllık tazminat yevmiyesi 3 
da arz edilen sebepler dolayısiyle 2 845 000 lira teklifi zaruri görülmüştür. 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu : Toprak komisyonlarına eleman yetiştirmek üzere merkezde k 
rılan teşkilât memurlarının geliş ve dönüş yol masrafı ile yevmiyelerini karşılamak üzere 1 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Birleşmiş Milletler Muhacir ve mültecileri yerleştirme Konse 
olduğu toplantılara Genel Müdürlüğümüzü temsilen iştirak edecek olan temsilcilerin yol ve zarur 
yılki ödeneğe 10 000 lira ilâvesiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : Halen Fransa ve Almanya'da görgü ve i İri sasını artırmak 
tadır. Fransa'da bulunan memurun iki yıllık müddeti 1964 yılında dolmaiktadır. Memurumuzun 
gidecek diğer elemanlar yolluklarını karşılamak üzere 10 000 liranın teklifi zaruri görülmektedir. 

32.883 Yurt dışı kongre re konferans yolluğu : 12.882 nci maddede arz ve izah edildiği üzere Birleşm 
leri yeri eştirme Konseyi İdare Ko nitesi muhtelif tarihlerde kongre ve konferanslar tertibetm ekted 
lüğümüzü temsilen katılacak delegelerin yollukları karşılığı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

12.888 Yurt (dışı kurs yolluğu : Ha Un i ran 'da (Karaj'da) Cento'mm açmış olduğu ««Tarım Makinal 
4 elemanımız iştirak etmiş bulunmaktadır. Elemanlar 1964 yılında yurda dönmeleri gerekmektedir. 
karşılamak üzere 10 000 liranın teklifi zaruri görülmüştür. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtının 
ile iskân Müdürlük memurlarının yıllık kırtasiye ihtiyacını karşılamak üzere geçen seneki talh 
100 000 lira teklif edilmiştir 

13.120 Basılı kâğıt, defter alımları ve giderleri : Merkez ve iller teşkilâtının basılı kâğıt ihtiyacını karş 
5 000 lira ilâvesiyle 65 000 lira. teklif edilmiştir. 
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13.130 Döşeme - Demirbaş alımlara giderleri : Genel Müdürlüğümüz Merkez Teşkilâtı dâhil toprak 
lerinin şiddetli ihtiyacı ıbulıman döşeme ve demirbaş malzemelerinin temini ve mevcut bulun 
yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: Genel Müdürlük ihtiyacı için gazete, 'kitap, mecmua bastırılac 
sair malzeme masrafları için geçen yılki ödeneğe 5 000 lira ilâvesiyle 10 000 lira teklif edilmi 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : Merkez Teşkilâtının ve gerekse toprak komisyonları ile İs 
yılLılk kömür ve odun ihtiyacını karşılamak üzere geçen seneye nazaran 15 000 lira fazlasiyl 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Merkez ve iller teşkilâtında mevcut hademe, bekçi, 
ncu maddesine tâbi kimselere yi]da bir verilen elbise, ayakkabı ile ilki yılda bir verilen palto be 

. telklif edilmiştir. 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri : Merkez ve iller teşkilâtında 13.110 —13.160 dışında kalan alım 

lira teklif edilmiştir. 
13.210 Su giderleri : Gerek Merkez Teşkilâtının ve gerekse taşra toprak komisyonları ile iskân müd 

nı karşılamak üzere 27 000 lira teklif edilmiştir. , . 
13.220 Temizlik giderleri : Gerek Merkez teşkilâtının ve gerekse taşra toprak ve iskân müdürlükleri 

nelik temizlik malzemesinin temini maksadiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Merkez ve iller teşkilâtında faaliyette bulunan toprak komisyonları ile 

rafını karşılamak üzere 60 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : İllerde faaliyette bulunan 65 toprak komisyonu Hazine arazisinin be 

şiler vasıtasiyle tesbit edilmektedir. Görevlendirilen bilirkişilere ödenecek yevmiye ve diğer yön 
90 000 lira teklif edilmiştir. 

13.310 Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Yardımından gelen gıdaların tahliye, depolama, nakil, yükleme 
ler Dün}ra Gıda Yardımından faydalanmak üzere hazırlanan ve geliştirme safhasında bulunan 4 
hanelik 2 örnek köye tahsis edilen 1980 top çeşitli gıda maddelerinin, nakil, depo ve diğer zar 
258 000 lira teklif edilmiştir. 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri : 4784 sayılı Kanunun 20 nei maddesi gereğince toprak ko 
hizmetlilerin yaşama ve çalışma şartlarını kolaylaştıracak her türlü eşya ve malzeme verilmesi 
vamlı olarak çalışan toprak komisyonu eleman ve hizmetlilerine verilecek giyecek eşyası karşı 

13.380 Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağlanan kredi ile satmalmacak makina, âlet ve malzemenin 
derleri : Avrupa Konseyi İskân Fonundan sağlanan 500 000 dolar kredi ile mevcut kursların 
kurslarla örnek köylerde yapılacak eğitim için lüzumlu malzeme dışm emleketlerden ithal ed 
olan ithalâttan elde edilen Deticelere ve gerekse bu ithalâtı namımıza yapacak T. C. Emlâk K 
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istinaden bu ithalâtta gümrük, sigorta, navlun ve sair masraflarını, ithal edilecek makina, âlet, m 
rında olduğu kabul edilerek 2 475 000 lira teklife dilmiştir. 

13.390 * Diğer alımlar ve giderleri (çalışma şartlarım kolaylaştıracak eşya ve malzeme) : 13.320 bölümünd 
komisyonu elemanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak her türlü eşya ve malzemenin satınal 
nek teklif edilmiştir. 

13.410 Posta telgraf giderleri : Merkez ve iller teşkilâtının posta ve telgraf ücretini karşılamak üze 
edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : Merkez ve iller teşkilâtında faaliyette bulunan toprak komisyonları ile iskâ 
şılamak üzere 95 000 lira teklif edilmiştir. 

13.431 iskân işleri giderleri : 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre nakledilecek kimselerin kaldıkları 
dar nakil masraflarını karşılamak üzere 50 000 liralık ödenek teklifi zaruri görülmüştür. 

13.432 Toprak işleri taşıma giderleri : Toprak tevzi komisyonları işleri icabı bir bölgeden bir bölgeye 
kalleri esnasında nakil masrafı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdür taşıt işletme ve 'marnıa giderleri : Genel Müdür vasıtası işletme ve onarma gider 
lif edilmiştir. 

13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onat ma giderleri : Teşkilâtımızda halen çalışmakta bulunan kamyon, t r 
jeep otolarının işletme ve onarma masrafı olarak geçen yılki ödeneğe 30 000 lira ilâvesiyle 1 150 

13.610 Kira bedeli : Merkez teşkilâtı ikisi şahsa diğeri Emlâk Kredi Bankasına aidolmak üzere 3 ayrı b 
tında faaliyette bulunan toprak komisyonları ile iskân teşkilâtının Hükümet konaklarında müsait 
ile oturmak zaruretindedir. Toprak komisyonları seyyar olarak çalışmakta bulunduklarından ye 
bina bulunamamaktadır. Bu sebeple 1964 yılında yer değiştirecek komisyonların ihtiyacım da g 
neğe 50 000 lira ilâvesiyle 750 000 lira teklifi zaruri görülmüştür. 

14.000 14.510 Kurs giderleri .- Toprak komisyonlarının ihtiyacı bulunan teknik eleman yetiştirmek üzere li 
kursa 50 öğrenci alınmaktadır. Ayrıca göçmen, mülteci ve nakle tabi kimselerle topraklandırıla 
gilerini ilerletme için yurdun muhtelif bölgelerinde çeşitli kurslar açmaktadır. Memleket ekonom 
min etmekte olan bu kursların bilcümle masraflarım karşılamak üzere 400 000 liranın teklifi zar 

14.520 Burs giderleri : Genel Müdürlüğün yüksek tahsil yapmış teknik eleman ihtiyacının bir kısmını 
ların hem Genel Müdürlük çalışmalarına daha üniversite kademesinde ilgi gösterilmesini ona gö 
de teknik eleman temininde çekilen güçlüğü ortadan kaldırmak amacını gütmektir. Yurt içi fakü 
konularında yetki ile çalışabilecek çeşitli konularda eleman yeetiştirmeyi sağlamak için 5 öğrenci 
ve diğer masraflarını karşılamak üzere 15 250 lira teklif edilmiştir. 
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14.550 Staj ve öğretim giderleri : 4489 sayılı Kanun hükümlerine göre görgü ve ihtisasını artırmak için 
manımız bulunmaktadır. Gerek görgü ve ihtisasını artırmak üzere dış memleketlerde bulunan ve 
aş farklarını ve diğer öğrenim masraflarını karşılamak üzere 40 750 lira teklif edilmiştir. 

14.933 Taşıt işletme ve onarma giderleri : Toprak ve iskân müdürlüklerinde mevcut 15 taşıtın işletme 
rak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

14.935 Giyim, kuşam ve alım giderleri : Göçmen ve mültecilerle nakledileceklerden muhtaç bulunanların 
nı karşılamak üzere 10 000 lira teklif edilmiştir. 

14.936 Malzeme alım ve giderleri : İstanbul ve Ankara'daki göçmen kabul ve yetiştirme yurtları ile is 
ve giderleri karşılığı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

14.937 Yiyecek alım ve giderleri : Geçmen, mülteci ve nakledileceklerden iaşe yardımı bu bölümden 
geçen yıl ki, ödenek aynen tekli'! edilmiştir. 

14.939 Diğer alım ve giderler : 14.933 — 14.937 maddelerin dışında kalan ve iskân işleri için lü 
karşılamak üzere geçen yıl ki, Ödenek aynen teklif edilmiştir. 

16.000 16.121 Büro giderleri : Halen Ankara Akköprü'de biri oto tamir diğeri doğrama olmak üzere iki a 
tımızın bütün taşıtları oto taırir atelyesinde tamir edilmektedir. Göçmen, mülteci ve nakled 
kenlerle yapılmış ve yapılmakta bulunan göçmen kabul ve yetiştirme yurtlarının bilcümle 
işlerinde doğrama atelyesinde imal ettirilmektedir. Bu sebeple her iki atelyenin büro masrafı olarak 8 

16.125 Giyim - 'kuşam alım ve giderleri : Atelyelerde çalışan işçi ve müstahdemlerin iş elbiseleri 
zeme ve diğer zaruri ihtiyaçları almak üzere 16.121 - 12.129 maddelerinde 80 000 liralık öd 

16.126 
16.129 
16.710 Temsil giderleri : îskân mevzuu hakkında görüşmeler yapmak üzere memleketini ize gelen yab 

fet ve memleket dâhilinde temsil dolayısiy]e yapılacak çelenk ve sair masraflar karşılığı olarak g 
edilmiştir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

GEREKÇE 

"21.000 21.111 Etüt ve proje giderleri : , 
21.112 Teknik personel ücretleri : » 
21.113 Teknik personel geçici görev yollukları : DPT. kabul olunan 5 yıllık köy Envanter etütdü p 

leri Doğu ve Güney - Doğu illerimizde başlamak üzere Yurdumuzun bütün köylerini içine alm 
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yapılacaktır. Projesinde 1964 yılında 7 697 278 lira ödenek verildiği takdirde faaliyette bu 
çıkarılmak suretiyle 7 560 köyün etüdünün yapılması derpiş edilmiş ise de, 1963 ve 1964 yılla 
ödenek verilemediğinden, 1964 yılında grup başkanlıkları yine 16 aded olarak muhafaza ed 
envanter etütleri bitirilecek ayrıca gecen seneler yapılan envanter etütleri neticesinde ortaya ç 
yonları marifetiyle tasarruf ve mülkiyet, toprak etüdü grupları vasıtasiyle de arazi kullanm 
edilerek yerleşim plân ve projeleri yapılacaktır. Bu sebeple etüt ve proje, teknik personel y 
poligon masrafı karşılığı DPT. kabul buyrulan 6 100 000 lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.711 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 
22.712 Teknik personel ücretleri -
22.713 Teknik personel geçici görev yollukları : 
22.720 Yüzer hanelik iki köy yapım ve giderleri : Halen inşaatları devam etmekte olan ve yatırım p 

lığınca kabul buyrulan Ankara Göçmen Kabul ve Yetiştirme Merkezi inşaatı için 815 000, İst 
hanesi inşaatı için 1 000 UOO, İstanbul - Tuzla Göçmen Kabul ve Yetiştirim: Merkezi inşaatı iç 
köy inşaatı içinde 4 000 000 lira olmak üzere 6 665 000 lira teklif edilmişti1*. 

23.000 23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar : 
23.112 Taşıt alımları : Toprak komi iyonlarında ekenomik ömrünü doldurmuş 20 otonun 1964 yılı 

edilecek vasıtaların yerlerini almak üzere 500 000 lira, yine toprak komisyonlarının optik alât 
karşılamak üzere 50 000 lira olmak üzere 550 000 lira teklif edilmiştir. Projeleri Devlet Plânl 
muştur. 

32.000 32.100 Kamulaştırma bedeli : 196-: yılında 4753 - 5613 sayılı Kanun hükümleri gereğince toprak kom 
bedeli karşılığı olarak 250 000 lira teklif edilmiştir. 

34.000 34.510 Avrupa Konseyi İskân Fonundan yapılan istikrazın taksit ve faizleri : Hükümetimizle Avrup 
da 20 . 6 . 1958 tarihinde Paris'te imzalanan mukavele gereğince 20 yılda ve her yıl Haziran - A 
372 000 dolar ikraz edilmiş bulunmaktadır. İkraz taksitleri' 16 547 dolardır. Türk parası karşılığı 
kursların takviyesi yemden ihdas edilecek kurslarla örnek köylerde yapılacak eğitim için lüzuml 
yine Avrupa Konseyi İskân Fonundan 500 000 dolar kredi sağlanmış bulunmaktadır. Nisan ve 
tutarı 45 019 dolar karşılı»! 407 197 liradır. Bu sebeple bu bölüme 707 000 lira, Avrupa Kon 
lıkları İskân Fonundan 500 000 dolarlık kredi sağlanmış bulunmaktadır. »Sağlanan kredinin 40 
100 000 doları da Mesken Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş bulunmaktadır. 400 000 dolar için 1 
sair masraflar karşılısı 320 000 lira tutmaktadır. Bu sebeple 1 027 000 lira teklif edilmiştir. 
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34.610 4753 sayılı Çiftliyi Topraklandırma Kanununun 47 nci maddesi gereğince açılacak özel fon : 4753 
maddesi gereğince T. C. Ziraat Bankasında açılan özel fondan yine aynı kanun bükümlerine göre topr 
melerini sağlamak' ve kurulu:- onarım kredilerini temin etmek suretiyle müstahsil hale getirmek için 
miştir. 

34.620 Özel Fon zararı (T. O. Ziraat Bankasına ödenecek) : Özel Fon bilanço zararı olup T. C. Ziraat Ba 
34.710 Uluslararası münasebetlerin gerektirdiği masraflar ve katılma payı : Avrupa Konseyi Yerleştirme 

etmiş bulunmaktadır. Konsev Vekiller Komitesinin ve iskân Fonu Âza Devletler Temsilcilerinin akde 
lığı olarak geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir. 

35.000 35.610 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre iskân edilecek göçmen, mülteci ve nakle tabi kimselere yapılaca 
kredi yardımı : 2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre iskân edileceklerden meskenleri kendi 
yardımı ve iskân edilen çiftçilere tarım, alet ve vasıta yardımı için 440 000 liralık ödenek teklif ed 

35.710 Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü memur ve müstahdemleri para biriktirme ve Yardım Sand 
öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : Başbakanlığın 8 . 8 . 1960 gün ve 7-2152 sayılı 
lüğümüz memurlarına sıcak yemek verilecektir. Bu sebeple geçen yılki ödenek aynen teklif edilmiştir 

35.720 Göçmen ve mültecilere Kızılay eliyle yapılacak yardım : Sınırlarımıza sığman ve geçici olarak ba 
sair masraflar için Kızılay Kurumunca yapılan yardımlara iştirak etmek maksadiyle bu tertibe 250 
olduğu gibi teklifi zaruri görülmüştür. 

36.000 36.340 Geçen yıllar borçları : Bütçede mevcut tahsisat nisbetinde sarfiyat yapılmasma ve borç bırakılm 
kilâtça zamanında elde olnııyan sebepler dolayısiyle bâzı masraflar ödenemiyerek zaruri olarak borca 
nemiyen borçların, «ödenmesini teminen 60 000 liralık ödenek teklifi zamiri «»•örülmüştür. 





Millî bütçe tahmin raporu 

Memleketimizde, Anayasanın ön gördüğü «Millî Bütçe» nin kapsamına giren hesaplar Beş Yıllık Kalkınm 
programlarda ele alınmakta; genel, katma bütçeler, mahallî idarelerin gelir ve giderlerinin ve döner sermaye 
şekküllerinin kendi gelirlerinin dışında kalan giderlerinin ekonominin diğer unsurları ile dengeli olarak g 
Bu bakımdan Millî Bütçe konusundaki çalışmalar geliştirilinceye kadar, yıllık programların Millî Bütçenin kad 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ilke ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 1964 yılı programı da, Yüksek Pl 
rulunda inceleme ve tasvibini mütaakıp 15 Ekim 1963 tarihli Resmî Gazetede 6/2232 numaralı Hükümet Kar 
yürürlüğe girmiştir. 

1964 malî yılı bütçesine esas teşkil eden bu programda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, millî kaynakla 
ması ve ekonomide enflâsyonist veya deflâsyonist eğilimler yaratılmaması temel ilke olarak kabul edilmiştir. 

Aşağıdaki tabloda gösterilen toplam kaynaklır, yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin ekonomiye sağladığı 
yimle gayrisâfi millî hâsılaya (G. S. M. H.) dış açığın eklenmesi ile bulunan değerdir. 

1963 yılı Ağustos ayında . yapılan son tahminlere göre 1962 yılında gayrisâfi millî hâsılanın % 6 oranında 
yar 860 milyon liraya ulaştığı ve aynı dönemde 1 milyar 990 milyon liralık munzam dış finansman imkânı 
nakların 56 milyar 850 milyon lirayı bulduğu anlaşılmıştır. 

Ancak Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1962 yılında sabit fiyatlarla % 7 oranında bir ar'ış sağlanacağı 
fiyatlariyle 55 milyar 800 milyon liraya ulaşacağı varsayımına dayandığından, 1963 programında % 7 kalkın 
nan bu (G. S. M. H.) rakamının yerine gerçekleşen 54 milyar 860 milyon liralık (G. S. M. H.) başlangıç noktası 
gramı Temmuz 1963 ayında hazırlandığı ve (G. S. M." H.) nin katî artışını tahmin etmek mümkün olamadığı 
hızının gerçekleşerek (G. S. M. H) nin 1962 fiyatlariyle 58 milvar 700 milyon liraya ulaşacağı vanayımına daya 
plân hedeflerine uygun olarak % 7 oranında artış gerçekleştirildiği takdirde (G. S. M. H.) 1952 fiyatlariyle 
Buna, genellikle dış yardımlarla karşılanacak 2 milyar 500 milyonluk imkânın da eklenmesi ile toplam kayna 
bulacaktır. Bu şekilde kaynakların bir evvelki yıla göre artışı % 6,4 oranında gerçekleşecektir. 

HARCAMALAR : 

1984 yılı, plânlı kalkınma hamlelerimizin ikinci yılı olarak yüksek oranda yatırım gayretleri gösterilme 
rak yatırımlar 1963 yılına kıyasla % 15,5 oranınia artış gösterecektir. Bu suretle 1963 yılında (G. S. M. H.) 
lar, 1964 yılında (G. S. M. H.) nin % 18 ine yükselmiş olacaktır. 

Yatırımların 4 milyar 500 milyonluk kısmının yani % 39,6 sının özel sektör tarafından gerçekleştirilebile 
lerine uygun olarak ve reel anlamda 1964 yatırın diliminin gerçekleştirilebilmesi için kamu sek'örünce 1964 y 
(toplam yatırımların % 60,4 ü) harcama yapılması programda öngörülmüştür. Bu suretle 1964 yılında özel s 
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% 7 oranında bir artış gösterirken, kamu yatırımları % 21,8 oranında artmış olacaktır. Özel sektör yatır 
azalma, aslında bir karma teşebbüs olan ve özel sektör yatırımları arasında gösterilen Ereğli Demir - Çeli 
makta olması dolayısiyle düşen yatırım miktarından ileri gelmektedir. Bu fabrikalar hariç tutulursa, özel 
yılma göre % 18,5 oranında önemli bir artış göstermektedir. 

Kamu yatırımları plân hedeflerine göre 200 milyon lira kadar fazla bulunmaktadır. Bu fazlalık, plân 
leştirilebilmesi için, yatırım mal ve hizmetlerinde 1962 yılında 1961 yılma göre husule gelen % 4,4 fiyat y 
yonluk plân hedefinin artırılmasından ileri gelmiştir. 

Kamu cari harcamaları 1964 yılında 1963 yılma göre % 4 oranında bir artış göstermektedir. Bu artış geliş 
camalarda % 3 oranında tutulmuştur. Bu dengeli artış oranlariyle, kamu gelirlerinin daha çok iş alanı yar 
tırımlara tahsisi; gelişme harcamaları dışında kalan cari harcamaların ise, âzami tasarrufla, yalnız nüfus 
müştür. 

Bu arada millî gelirde husule gelen artış, yatırımlar için öngörülen büyük harcama artışları karşılandıkt 
oranında fazlalaşmasına imkân verilmiştir. % 3 nüfus artısının etkisi dikkate alındığı takdirde dahi, özel t 
da yükselmesi sağlanmış olmaktadır. 

TOPLAM KAYNAKLAR 
(1962 fiyatlarıyla) 

(Milyon lira) 
1963 1964 Artış oram 

1. Gayrisâfi milî hâsıla 58 700 62 800 + 7 
2. Dış açıJk 2 660 2 500 — 6 

3. Toplam kaynaklar 61 360 65 300 + 6, 
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1. Kamu yatırımları 

Genel ve katma bütçeler 
Döner sermayeler 
Mahallî idareler 
İktisadi Devlet Teşekkülleri 

2. Özel yatırımlar 

3. Toplanı yatırım 

4. Kamu cari harcamaları 

5. Öze: tüketim harcamaları 

6. Toplanı harcamalar 

TOPLAM HARCAMALAR 
(1962 fiyatlarıyla) 

(Milyon lira) 
1963 1964 Artış 

5 620 

3 000 
197 
503 

1 920 

4 200 

9 820 

9 760 

41 780 

61 360 

6 845 

3 397 
265 
529 

2 654 

4 500 

11 345 

10 150 (*) 

43 805 

65 300 

+ 

+ 

oranı % 

21,8 

7.0 

15.5 

4.0 

4,8 

6,4 

(*) Bu tabloda gösterilen kamu cari harcamaları genel ve katma bütçelerle mahallî idarelerin cari ve gelişme 
rakamlarına göre bu harcamaların toplamı 10 milyar 800 milyon liraya ulaşmakta ise de, bütçelerden özel tüketi 
transferlerden sonra net kamu cari harcamaları toplamı 10 milyar 150 milyona inmektedir. 
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GELÎR VKRGİSÎ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 51. 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

cmiktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 
(Haliye) 

YıTlar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

960 000 000 
150 000 000 
470 000 000 
800 000 000 
126 000 000 
550 000 000 
383 000 000 

967 709 428 
154 672 065 
562 168 211 
849 212 542 
064 815 382 
921 875 949 

954 744 643 
129 493 230 
519 929 453 
793 828 536 
993 451 598 
843 922 467 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

• 98,66 
97,81 
97,29 
97,00 
96,54 
95,94 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

975 367 802 
154 361 454 
562 277 875 
851 346 370 

İB) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi : 

Devreler 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lina 

Geçen senelerin 
aynı devre sine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lora 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Bakam olarak olarak 

Lira % 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

117 245 219 
496 374 787 
697 146 856 

101 846 201 
211 439 361 
463 047 166 

-f 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aybK tahsilat 
» 7 > » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin 

Aylar 

117 245 219 
496 374 787 
697 146 856 

ıSon 6 aylı'k 
» 5 » 
» 4 » 

15 399 018 
284 935 426 
234 099 690 

son ayları 
Tahsilat 
.miktan 

808 211 113 
693 617 953 
447 010 148 

•+ 1,39 
+ 23,52 
+ 16,00 

Yıllığa irea 
edilen tahsilat 

miktarı 

1 925 456 332 
2 194 992 740 
2 144 157 004 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 051 729 951 -f 
1 910 057 314 + 

Artış vey 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ 
+ 
+ 

11 
164 
71 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı t 
Geçmiş seneler tahsilat seyri, 1964 senesinde iş ve istihdam hacmanda husule gelecek gelişme ve G 

zirai kazançların vergilendirilmesi ile ilgili hükümlerinde yapılacak ıslahat göz önünde bulundurulara 
750 milyon lir hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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A) 
KURUMLAR VERGÎSÎ 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 
Bölüm : 51.0 

Yıllar itibariyi© 
Bütçe tahmin ©dilen 

yılı miktar 

1957 132 000 000 
1958 145 000 000 
1959 160 000 000 
1960 345 000 000 
1961 415 000 000 
1962 495 500 000 
1963 440 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

138 738 442 
153 903 393 
229 665 829 
351 341 211 
439 485 032 
352 711 319 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

134 704 975 
135 412 473 
205 100 098 
225 727 444 
418 844 547 
343 561 839 

Tahsilatın 
tahaık'kuka 

nisbeti 
(Haliye) <fc 

97,09 
88,21 
89,30 
64,24 
95,30 
97,40 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

135 235 641 
137 596 460 
214 631 972 
238 909 774 
443 529 371 
359 651 455 

Ha 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının hir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

300 993 026 
355 019 915 
384 222 668 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

•ait tahsilat 
miktarı 

Lina 

168 599 337 
283 677 253 
341 311 571 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Halkama, olarak olarak 

Lira % 

132 393 689 
71 342 662 
42 911 097 

+ 
- t -

+ 78,52 
+ 25,14 
+ 12,57 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 
Artış vey 

'neticesin 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlık 6 aylık tahsilat 
» 7 » •» 
» 8 » » 

TAHMİNİN 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

300 993 026 
355 019 915 
384 222 668 

GEREKÇESİ : 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylıık 
» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Talhsilât 
•miktan 

191 052 118 
75 974 202 
18 339 884 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

nıüktarı 

492 045 144 
430 994 117 
402 562 552 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ 150 
+ 19 
+ 2 
(1964 yılı 

Ekim sonu itibariyle ıbu kaynaktan 384 milyon lira sağlanmıştır. Otomîatik tahmin neticelerine göre 
Uranın tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 

Geçmiş seneler tahsilat seyri ve gelişme niısbetleri nazara alınarak 1964 yılımda bu kaynalktan 460 m 
cağı tahmin edilmiştir. 
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BİNALARDAN ALINAN SAVUNMA VERGİSİ Bölüm : 51.00 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

12 500 000 
15 000 000 
17 000 000 
21 000 000 
50 000 000 
46 000 000 
38 000 000 

Tahsilatın 
Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka 

tahakkukat tahsilat nisbeti 
(Haliye) (Haliye) (Haliye) % 

12 569 845 12 569 845 100,00 
14 916 375 14 916 373 100,00 
17 201 509 17 201 509 100,00 
24 456 419 24 456 419 100,00 
38 431 175 38 430 960 99,99 
31 329 788 31 311 768 99,94 

Yıllar 
itibariyle 

haliye 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı şraye ait tahsilat. Nisbet 

Devreler 

î lk 6 aylıik tahsilat 
» 7 » 
» 8 » 

» 
» 

tahsilatı miktarı Rakam olacak olarak 
l i r a Lira Lira % 

16 915 624 17 056 101 — 140 477 — 
18 669 783 18 738 866 — 69 083 — 
21 796 884 20 905 319 + 891 565 + 

0,82 
0,36 
4,26 

ı sa'bıka 
tahsilatı 

12 672 763 
15 029 477 
17 
24 
38 
31 

404 259 
812 383 
528 228 
544 877 

Hal 

+ 
+ 
+ 
+ 
4-
— 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış veya 

'neticesine 
Geçen senenin son aylan Yıllığa irca geçen yılın 

Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edülen tahsilat larına zam 
devreler gaye tahsilatı Aylar maktan muttan zili gereke 

Ök 6 aylık tahsilat 16 915 624 Son 6 aylık 14 488 776 31 404 400 — 1 
» 7 » » 18 669 783 » 5 » 12 806 011 31 475 794 — 
» 8 » » 21 796 884 » 4 » 10 639 558 32 436 442 + 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Son yılilıarda inşa olunan ticarethane ve müesseseletrle, yeniden mükellefiyete ıgireeek binaların stayısı v 

lacak ıslahat nazara alınarak, 1964 yılında hu kaynaktan 112 milyon lira hasıiâıt sağlanacağı tahmin edilm 
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VERASET VE ÎNTÎKAL VERGÎSt 

A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bölüm : 51. 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 42 000 000 
1958 35 000 000 
1959 15 000*000 
1960 15 000 000 
1961 10 000 000 
1962 19 000 000 
1963 33 300 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkuikat 

(ILdiye) 

11 259 211 
13 508 774 
8 095 966 
10 809 988 
12 799 434 
13 979 514 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

8 800 969 
9 584 215 
4 860 911 
6 941 867 
7 164 026 
8 972 922 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

78,36 
70,94 
60,04 
64,21 
55,97 
64,18 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

12 558 125 
13 324 067 
7 836 482 
10 091 554 
11 408 389 
13 215 889 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

îlik 6 aylık tahsilat 
» 7 > » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 
Lana 

6 561 364 
7 057 103 
8 443 652 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 
lana 
5 826 106 
6 740 552 
7 733 979 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

+ 735 258 
+ 316 551 
+ 706 673 

4-+ + 
12,62 
4,59 
9,59 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

+ 
+ 
+ + 
+ 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

6 561 364 
7 057 103 
8 443 652 

Geçen senenin 

Aylar 

som aylan 
Tahsilat 
ımiktan 

Son 6 aylık 7 389 783 
» 5 » 6 475 337 
» 4 > 5 481 910 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

maktan 

13 951 147 
13 532 440 
13 925 562 

Artış vey 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ + + 
TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 

Geçen seneler tahsilatı ve otomatik tahmin neticesine göre yıl sonunda 14 andiyon İftra tahsil edilece 
sayılı Kanunla gayrimenkul matrahlarının! tesbitinde rayiç bedel -esasının kabul edülmıesi ve bu değişikli 
Tk&ü. görüleceği cihetle! 1964 yılı için 26 milyon Mra tahmin edilmiştir. 
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MOTORLU KARA TAŞITLARI VERGÎSt 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Bölüm : 51.0 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 19 000 000 
1958 26 000 000 
1959 27 000 000 
1960 31 000 000 
1961 35 000 000 
1962 39 100 000 
1963 62 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

23 165 410 
28 781 376 
30 235 847 
36 799 961 
42 597 491 
50 530 667 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

17 133 895 
22 162 130 
23 849 742 
27 441 987 
30 734 899 
35 790 579 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

73,96 
77,00 
78,88 
74,57 
72,15 
70,83 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

18 922 743 
26 107 870 
27 532 316 
32 920 127 
37 477 247 
43 957 107 

Hal 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlannın bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lana 

22 595 172 
24 534 171 
26 246 021 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

>ait tahsilat 
miktarı 

Ifina 

24 546 606 
27 043 898 
29 817 725 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » . 

TAHMİNİN 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

22 595 172 
24 534 171 
26 246 021 

GEREKÇESİ : 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

1 951 434 
2 509 727 
3 571 704 

son ayları 
Taihsilât 
•miktarı 

19 410 501 
16 913 209 
14 139 382 

7,94 
9,28 

11,98 

Yıllığa irca 
ediileın tahsilat 

miktarı 

Artış veya 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

42 005 673 — 1 
41 447 380 — , • 1 
40 385 403 — 1 

(1964 yı 
1962 yılı sonuna kadar Hususi Otıonıolbil Vergisi ile Trafik Resmi ayıi ayrı fasıl ve maddelerde ye 

Kamınla her iki gelir tevhidedilerek Motorlu Kara Taşıtları Vergisi iıanıı altında bir fasılda toplanmış 
sonunda 62 milyon liralık hasılat sağlanacağı umulmaktadır. ' 

Hususi otomobil adedinde her sene görülmekte olan artış nazara alınarak, 1964 yılı için 78 milyon lir 
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A) 

KALDIRILAN MÜLGA ÎRAT VE SERVET VERGİLERİ ARTIKLARI 
Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

£ölüm : 51 

, 
Bütçe 

yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 • 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

5 000 000 
5 000 000 
2 000 000 
3 000 000 
1 500 000 
1 440 000 
3 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

969 016 

Yıllar itibariyle 
(tahsilat 
(Haliye) 

965 783 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbefci 
(Haliye) % 

99,56 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

3 921 053 
2 287 187 
1 345 361 
1 128 564 

483 342 
4 134 674 

Ha 

-f 
— 
— 
— 
— 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » . » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

2 459 355 
2 666 449 
2 931 280 

G-eçen senelerin 
aynı dpvrp^me 

<aıit tahsilat 
miktarı 

Lira 

1 858 905 
2 204 609 
2 749 065 

Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olaırak olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira % 

600 450 + 32,30 
461 840 + 20.94 
182 215 + 6,62 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariylie 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

2 459 355 
2 466 449 
2 931 280 

Geçen senenin son aylan 
Talhsi-lât 

Aylar miktarı 

Yıllığa irca 
©dilen tahsilat 

milktan 

Artış vey 
neticesi 

geçen yılı 
larına zam 
zili gere 

Son 6 aylık 
5 » 
4 > 

2 275 769 
1 930 065 
1 385 609 

4 735 124 + 
4 596 514 -f 
4 316 889 + 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Neticesi alman Ekim ayı sonunda bu kaynaktan 3 milyon* lira tahsil .edilmiştir, 

tahsilatın 5 milyon liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 
Geçmiş seneler tahsilat scyirleıri de nazara alınarak, 1964 yılı için 5 milyon lira hasılat sağlanacağı 

(1964 
Otomatik tahmin h 
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İTHALDE ALINAN İSTİHSAL VERGİSİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52.00 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin edilen tahakkukat 

miktar (Haliye) 

250 000 000 191 268 724 
210 000 000 295 619 137 
780 000 000 711 601 521 
955 000 000 681 141 678 
739 000 000 660 245 132 
820 000 000 835 496 426 
821 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

191 261 866 
295 619 137 
711 601 521 
681 141 678 
660 190 114 
835 496 426 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) c/c 

99,99 
100,00 
100,00 
100,00 
99,99 

100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye 

ı yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Bakam olaırak olarak 

Devreler Ldna Lira Lira % 

İlk 6 aylık tahsilat 452 682 970 369 
» 7 » 
» 8 •» 

» 520 084 281 438 
656 803 + 83 
151 886 + 89 

» 596 437 558 509 821 269 + 86 

026 167 + 
932 395 + 
616 289 + 

22,4 

sabıka 
tahsilatı 

191 
295 
711 
681 
660 
835 

* 

•6 
20,52 
16,98 

261 866 
620 433 
601 521 
148 678 
190 114 
496 426 

Hali 
e 

+ 
+ 
+ 
— 
— 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

452 682 970 
528 084 281 
596 437 558 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar miktarı 

Son 6 aylık 
•» 5 » 
» 4 » 

465 839 623 
397 344 540 
325 675 157 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

918 522 593 
925 428 821 
922 112 715 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

+ 
104 6 

81 5 
55 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
1964 yılı programı 'gereğince ıbu sene de 640 milyon dolarlık ithalât yapılacağı ve (bu ithalâtın vergiy 

dolardan ibaret olacağı ve geçmiş senelerin ensidans vasatisi ve Gider Vergileri Kanununda yapılacak 
1964 yılında hu kaynaktan 965 ımilyon liralık hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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A) 

DÂHÎLDE ALINAN İSTİHSAL VEEGİSİ 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 5 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) 

1957 370 000 000 389 238 462 341 382 606 
1958 470 000 000 465 998 092 395 748 347 
1959 540 000 000 530 345 448 435 082 181 
1960 575 000 000 548 704 770 425 728 721 
1961 553 000 000 598 833 570 407 641 070 
1962 675 000 000 660 537 998 477 273 631 
1963 765 000 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

87,70 
84,92 
82,03 
77,58 
68,07 
72,25 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 

—. 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Devreler Lira 

î lk 6 aylık tahsilat 319 765 255 
» 7 > » 379 834 086 
» 8 » » 451 347 651 

G-eçen senelerin OBir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

ait tahsilat Nisfoet 
miktarı Rakam olarak olarak 

Lira Lira % 

282 498 627 + 37 266 628 + . 
335 241 751 + 44 592 335 + 
496 555 208 + 54 792 443 + 

13,1! 

tahsilatı 

341 404 325 
443 189 153 
504 007 478 
504 535 428 
505 860 910 
619 455 938 

: 

9 
13,30 
13,81 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
> 7 » » 
> 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

319 765 255 
379 834 086 
451 347 651 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

336 957 311 
284 214 187-
222 900 730 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

656 722 566 
664 048 273 
674 248 381 

Artış ve 
netices 

geçen yıl 
larına za 
zili gere 

+ 
+ 
+ 

44 
37 
30 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
1964 yılında istihsal ve istihlâk hacminin artacağı, gelişme nisbeti ve Gider Vergileri Kanununda 

narak 1964 yılı için bu kaynaktan 846 milyon liralık hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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AKAR YAKITLARDAN ALINAN ÎSTÎHSAL VERGÎSt 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52.0 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmato edilen 

yılı miktar 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

130 000 000 
145 000 000 
150 000 000 
180 000 000 
255 000 000 
250 000 000 
493 000 000 

Yıllar itibariyle. 
tahakkukat 
(Haliye) 

114 201 943 
115 804 508 
219 529 425 
188 313 784 
212 287 842 
284 480 685 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

114 201 943 
115 804 508 
219 529 425 
187 308 418 
212 287 842 
284 480 685 

Tahsilatın 
tahaıkkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
99,46 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

Hal 

114 201 945 + 
115 804 536 
220 329 495 
187 353 484 
213 293 209 
284 485 104 

+ 
+ 
+ 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 ayluk tahsilat 
» 7 » » 
» 8 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

146 540 626 
170 892 366 
203 826 819 

G-eçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lina 

110 367 101 
146 195 243 
185 927 884 

(Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

l i r a % 

+ 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

i lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

146 540 626 
170 892 366 
203 826 819 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

36 173 525 
24 697 123 
17 898 935 

son aylan 
Tahsilat 
.miktarı 

174 118 003 
138 289 861 
98 557 220 

+ 32,77 
+ 16,89 
+ 9,62 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

320 658 629 
309 182 227 
302 384 039 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın s 
larına zam v 
zili gereken 

+ 
+ 
+ 

57 0 
23 3 

9 4 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Gerek .motorin makil vasıtaları adedinde, gerekse istihlâik hacmmdaki artış ve Gider Vergileri Kanun 

nazara alünaraik 1964 yılı için 602 -milyon lira hâsıla sağlanactağı tahmin edilmiştir. 
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AKAR YAKITLARDAN ALINAN HAZİNE VERGİSİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 380 000 000 
1958 350 000 000 
1959 140 000 000 
1960 110 000 000 
1961 150 000 000 
1962 175 000 000 
1963 200 000 000 

Yıllar itibariyle 
tabakkukat 

(Haliye) 

319 691 447 
272 767 564 
128 912 453 
128 011 342 
135 098 695 
179 956 726 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

319 691 447 
272 767 564 
128 912 453 
128 011 432 
135 098 698 
179 956 726 

Tahsilatın. 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

(Bölüım : 52. 

Yıllar Ha 
itibariyle 

haliye sabrka 
tahsilatı 

319 691 447 
272 767 598 — 
159 166 716 — 
128 900 464 — 
135 098 695 + 
179 956 726 + 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

78 988 000 
94 040 523 

110 029 570 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

71 757 285 
90 942 641 

115 403 143 

(Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

+ 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 ~ » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

78 988 000 
94 040 523 

110 029 570 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

7 230 715 
3 097 882 
5 372 573 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

108 199 441 
89 014 085 
64 553 583 

+ 
+ 
+ 

10,07 
3,30 
4,65 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

•miktarı 

187 187 441 
183 054 608 
174 583 153 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

+ + 10 8 
2 9 
3 0 

(1964 yılı TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1963 yılı sonumda bu kaynaktan 172 milyon lara tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 
Geçmiş seneler tahsilat seyri ve akar yakıt ithalât hacmmdıaki yükseliş göz önünde tutularak 1964 

milyon lira sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 141 000 000 
1958 145 000 000 
1959 215 000 000 
1960 270 000 000 
1961 260 000 000 
1962 300 000 000 
1963 340 000 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahakkukat tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

110 084 360 110 019 990 
147 316 121 146 991 998 
182 594 782 181 865 389 
202 555 366 201 048 678 
196 185 376 194 179 580 
216 062 541 215 215 450 

Tahsilatın 
tahakkuka 

Yıllar 
itibariyle 

nisbeti haliye sabıka 
(Haliye) % 

99,94 
99,77 
99,60 
99,25 
98,97 
99,60 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

1963 

G-eçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Lira Lina Lira 

t ik 6 aylık tahsilat 165 889 986 115 863 393 + 50 02€ 

% 

i 593 + 43,1 

tahsilatı 

110 
159 
208 
227 
229 
237 

! 

.7 
» 7 » » 180 478 311 126 118 296 + 54 360 015 + 43,10 
» 8 » » 223 707 974 152 420 375 + 71 287 ' 599 + 46,7 7 

128 323 
347 120 
285 551 
751 529 
204 555 
836 451 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

ilk 6 «aylık tahsilat 
» 7 » » 
> 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

165 889 986 
180 478 311 
223 707 974 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylılk 
» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Taihsilât 
miktarı 

121 973 058 
111 718 155 

85 416 078 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

287 863 044 
292 196 466 
309 124 050 

Artış vey 
neticesi 

geçen yılı 
larma zam 
zili gerek 

+ + + 
52 
48 
39 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
Otomatik tahmin neticelerine göre yıl sonunda bu gelirden 350 milyon lira sağlanacağı anlaşılmak 
Tahsilatın seyıri nazara ^alınarak 1964 yılı için 375 milyon lira tahmin olunmuştur. 
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NAKLİYAT VERGÎSÎ 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52.00 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkuka.t tahsilat 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) 

1957 45 000 000 44 728 847 44 460 192 
1958 60 000 000 71 536 020 70 328 877 
1959 90 000 000 61 915 *755 58 802 217 
1960 100 000 000 59 745 015 17 430 778 
1961 80 000 000 52 432 062 52 233 170 
1962 70 000 000 49 717 521 49 366 820 
1963 78 000 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,40 
98,31 
94,97 
29,17 
99,62 
99,29 

i 
Yıllar 

itibariyle 
haliye sabıka 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen selelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Bakam olasrak olarak 

Devreler lana lana Lira % 

t ik 6 ayhfe tahsilat 30 074 336 30 184 002 — 109 666 — 
» 7 .» > 35 605 254 31 829 186 + 3 776 068 + 
» 8 » » 37 551 189 37 035 494 -f 515 695 -f 

0,36 
11,86 

1,39 

tahsilatı 

44 460 193 
71 744 085 
75 733 325 
26 458 912 
65 822 648 
63 027 369 

Haliy 

+ 
+ 
+ 

• — 

+ 
—. 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

30 074 336 
35 605 254 
37 551 189 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
5 » 
4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

32 843 367 
31 198 183 
25 991 875 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

milktan 

62 917 703 
66 803 437 
63 543 064 

Artış veya e 
neticesine 

g-eçen yılın s 
larına zam v 
zili gereken 

+ 
+ 

11 
3 70 

36 
TAHMİNİN GEREKÇESİ (1964 yılı 

ilgili idarelerden alman bilgiye göre ve tahsilatın seyrine nazaran 1964 yılında bu kaynaktan 75 mily 
hesaplanmıştır. 
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PTT HİZMETLERİ VERGİSİ Bölüm : 52 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Tahsilatın Yıllar H 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat nisbeti haliye sabıka 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % tahsilatı 

1957 15 000 000 10 857 704 10 857 704 100,00 13 327 402 + 
1958 15 000 000 16 357 224 16 357 224 100,00 16 357 224 4 
1959 18 000 000 17 852 653 17 852 683 100,00 21 308 731 4 
1960 26 000 000 20 887 476 20 887 476 100,00 25 682 018 + 
1961 30 000 000 20 468 815 20 468 815 100,00 25 739 645 + 
1962 30 000 000 22 402 847 22 402 847 100,00 27 653 159 4 
1963 31 660 000 

TB) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Gecen selelerin (Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Bakam olatrak olarak 

Devreler Lira Lina Lira % 

İlk 6 ayUk tahsilat 16 406 183 13 591 430 4- 2 814 753 4- 20.70 
» 7 » » 19 242 670 15 652 642 4- 3 590 028 4- 22,93 
» 8 » » 22 720 672 15 807 267 4- 6 913 405 4- 43,73 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış ve 

neticesi 
Geçen senenin son aylan Yıllığa irca geçen yıl 

Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larma za 
devreler gaye tahsilatı Aylar miktarı miktarı zili gere 

İlk 6 aylık tahsilat 16 406 183 Son 6 aylık 14 061 729 30 467 912 + 2 
» 7 » » 19 242 670 » 5 » 12 000 517 31 243 187 4- 2 
» 8 » » 22 720 672 » 4 » 11845 892 34 566 564 4- 5 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 
PTT Genel Müdürlüğünden alınan 'bilgiye ve tahsilat seyrine göre 1964 yılında bu kaynaktan 44 m 

tahmin edilmiştir. 
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GÜMRÜK VERGİSİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm •: 52. 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmili edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkuka* 

(Haliye) 

220 000 000 
200 000 000 
700 000 000 
870 000 000 
723 000 000 
731 000 000 
776 000 000 

187 532 769 
249 576 374 
575 529 638 
551 359 385 
612 590 187 
736 225 298 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

187 532 769 
249 576 374 
575 529 638 
551 359 385 
612 590 187 
736 225 298 

Tahsilatın 
tahakkuka. 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

187 533 899 
249 576 374 
575 529 638 
551 359 385 
612 590 187 
736 225 298 

Ha 

— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarıııııı bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

Tik 6 aylıik tahsilat 
» 7 
» 8 

1963 yılı gaye 
tahisilâıtı 

Lira 

394 048 711. 
458 428 828 
521 716 243 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

311 156 244 
375 516 796 
447 829 280 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Bakam olarak olarak 

Lira °f-

+ 
+ 
•+-

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

Tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

394 048 711 
458 428 828 
521 716 248 

Geçen senenin 

Aylar 

(Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

82 890 467 
82 912 032 
73 886 963 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

425 067 054 
360 708 502 
288 396 018 

+ 24,63 
+ 22,07 
+ 16,49 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

müktan 

819 115 765 
819 137 330 
810 112 261 

Artış vey 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ 
+ 
+ 

104 
79 
47 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yıilı t 
1964 yılı programı gereğince bu sene de 640 milyon dolarlık ithalât yapılacağı ve bu ithalâtın vergiy 

dolardan ibaret olacağı, geçmiş senelerin ensidans vasatisi ve gümrük tarifelerinde yapılacak ıslâhat naza 
kaynaktan. 1 milyar 6 milyon liralık hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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TEKEL MADDELERİNDEN ALINAN SAVUNMA VERGİSİ 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) 

1957 199 500 000 193 255 141 193 255 141 
1958 258 450 000 234 986 553 234 986 553 
1959 348 000 000 263 320 000 263 320 000 
1960 410 410 000 270 862 622 270 862 622 
1961 412 000 000 398 336 331 398 336 331 
1962 420 000 000 401 086 340 401 086 340 
1963 553 107 400 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Lam Lina Lira % 

Ük 6 aylık tahsilat 212 853 202 212 459 355 + 393 847 + 
» 7 » » 264 357 302 243 934 815 + 20 422 487 + 
» 8 » » 304 241 924 275 410 275 + 28 831 649 + 

0,1 

sabıka 
tahsilatı 

202 
249 
263 
270 
398 
401 

: 

.8 
8,37 

10,46 

236 808 
986 553 
320 000 
862 622 
336 331 
086 340 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
'+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

Ük 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

212 853 202 
264 357 302 
304 241 924 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
maktan 

188 626 985 
157 151 525 
125 676 065 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

maktan 

401 480 187 
421 508 827 
429 917 989 

Artış ve 
netices 

geçen yıl 
larına za 
zili gere 

+ 
+ 

13 
13 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tekel Genel Müdürlüğünden 'alınan 

eağı tahmin edilmiştir. 

(1964 y 
bilgiye göre 1964 yılında Savunma Vergisinden 583 mıüyon 60 
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\ TEKEL ÎDARESt SÂFt HASILATI 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52.0 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkuka! tahsilat 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) 

1957 254 017 859 240 277 440 240 277 440 
1958 359 427 100 304 795 872 304 795 872 
1959 423 475 000 322 782 000 322 782 000 
1960 540 250 000 363 844 569 363 844 569 
1961 540 000 000 484 984 136 484 984 136 
1962 590 000 000 540 189 960 540 189 960 
1963 744 476 880 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

247 748 588 
304 795 872 
322 782 000 
363 844 569 
484 984 136 
540 189 960 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat 
tahsilatı miktar! Bakam 

Nisbet 
olaırak olarak 

Devreler Lira Lina Lira % 

ilk 6 aylık tahsilat 257 588 148 285 982 920 — 28 
» 7 » » 310 450 864 328 350 760 — 17 
» 8 » » 347 026 008 370 718 600 — 23 

394 772 — 
899 896 — 
692 592 — 

9,92 
5,45 
6,39 

Ha 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

C) Bütçe taJıminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » > 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

257 588 148 
310 450 864 
347 026 008 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

254 207 040 
211 839 200 
169 471 360 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

müktan 

511 795 188 
522 290 064 
516 497 368 

Artış veya 
meti'cesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

— 25 2 
— 11 5 
— 10 8 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Tekel Genel Müdürlüğünden alınan ıbilgiye göre tekel safi hasılatından 1964 yılında 716 milyon 3 

lamaeağı tahmin edilmiştir. 
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ŞEKER İSTİHLÂK VERGİSİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsüâtı 

Bölüm : 52 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
talimattı edilen 

miktar 

250 000 000 
250 000 000 
300 000 000 
310 000 000 
310 000 000 
330 000 000 
345 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkakat 

(Haliye) 

239 617 850 
262 485 782 
255 212 488 
271 623 759 
297 193 946 
324 651 152 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

239 617 850 
243 150 656 
193 037 452 
106 108 147 
294 905 398 
323 473 953 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100.00 
92,63 
75,63 
39,06 
99,22 
99,63 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

241 020 231 
243 156 025 
212 372 579 
110 849 550 
300 514 456 
328 950 142 

+ 

+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lana 

181 037 093 
200 466 806 
227 779 078 

Geçen semtlerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
uruktan 

Uma, 

146 275 758 
178 443 275 
206 296 532 

'Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
R-akarn olasrak olarak 

Dina % 

4-
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

tik 6 <aylnk tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

181 037 093 
200 466 806 
227 779 078 

Geçen senenin 

Aylar 

San 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

34 761 335 
22 023 531 
21 482 546 

son ayları 
Taihsilâit 
miktarı 

182 674 384 
150 506 867 
122 653 610 

+ 23,76 
+ 12,34 
f 10,41 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

363 711 477 
350 973 673 
350 432 688 

Artış vey 
neticesi 

geçen yılı 
larına zam 
zili gerek 

+ 
+ 

43 
18 
12 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
Şeker istdthlâkiinin her yıl artmakta olduğu ve Şeker Şirketimden alınan biligiye igöre de, 1964 yılı 

şeker satılacağı nazara alınarak 1964 yılında bu kaynaktan 400 anilyon lira hâsala sağlanacağı (hesapla 
yılı bütçesinle konulmuştur. 
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DIŞ SEYAHAT HARCAMALARINDAN ALINACAK VEBGÎ Rolüm : 52 

Bütçe 
yıh 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

100 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yular 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

Ok 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1968 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

58 957 745 
69 390 151 
76 377 241 

Geçen searelerin 
aynı dievresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

£>ir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Kakam olarak olarak 

Lira % 

C) Bütçe tedtaninine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

'58 957 745 
69 390 151 
76 377 241 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

58 957 745 
69 390 151 
76 377 241 

son 'aylan 
Tahsilat 
nükten 

+• 100,00 
+ 100,00 
+ 100,00 

Yıllığa irea 
•edilen tahsilat 

miktarı 

58 957 745 
69 390 151 
76 377 241 

TAHMÎNÎN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1964 yılında 120 milyon lira hasılat sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Artış vey 
neticesin 

geqeıı yılın 
larına zam 
zili gerek 

(1964 yıl 
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KALDIRILAN VASITALI VERGİLER ARTIKLARI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 52.0 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yular itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

5 000 000 
10 000 000 

5 000 000 
5 000 000 
1 500 000 

680 000 
1 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

181 312 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

181 312 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Şaliye) % 

100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

112 084 849 
10 674 869 

2 097 306 
2 396 072 

839 196 
878 792 

Hal 

+ 
— 
— 
+ 
— 
+ 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Ldna 

4 602 940 
4 946 415 
5 344 573 

Geçen setrelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam, oiatrak olarak 

Lira % 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

îlik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

4 602 940 
4 946 415 
5 344 573 

461 339 + 
524 489 + 
691 004 + 

Geçen senenin 

Aylar 

4 141 601 
4 421 926 
4 653 569 

son aylan 
Tahsilat 
noktan 

+ 897,73 
+ 843,09 
+ 673,45 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

417 453 
354 303 
187 788 

Yıllığa irca 
edilen tiahsilât 

miktarı 

5 020 393 
5 300 718 
5 532 361 

Artış veya 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
Tahsilatın seyri ve ıgeçmiş senelerden devreden ibaikaya miktarı nazıara alınarak, 1964 yılı için 6 mil 

tahmin edilmiştir. 
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DAMGA RESMİ 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bölüm : 53 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin edilen tahakkukat tahsilat 

miktar (Haliye) (Haliye) 

170 000 000 154 497 354 154 369 736 
175 000 000 181 205 680 180 873 391 
215 000 000 232 831 618 232 320 434 
260 000 000 232 392 433 230 201 433 
270 000 000 240 532 767 240 251 911 
250 000 000 276 418 779 272 884 844 
550 000 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

Yıllar 
itibariyle 

nisbeti haliye sabıka 
(Haliye) % 

99,91 
99,81 
99,78 
99,05 
99,88 
98,72 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat 
tahsilattı miktarı Rakam 

Nisbet 
olaırak olarak 

Devreler Lira Lira Lira % 

î lk 6 aylık tahsilat 267 260 542 128 094 356 + 139 
» 7 » 
» 8 » 

» 317 150 275 151 994 592 + 165 
» 360 464 971 176 892 048 + 183 

166 186 + 108,6 

tahsilatı 

154 824 938 
181 170 484 
233 895 024 
231 363 373 
241 854 481 
274 452 188 

: 

4 
155 683 + 108,65 
572 923 + 103,77 

+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyi 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

267 260 542 
317 150 275 
360 464 971 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
5 » 
4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

146 357 832 
110 296 505 
97 560 140 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

413 618 374 
427 446 780 
458 025 111 

Artış vey 
neticesi 

geçen yılı 
larına zam 
zili gere 

-f 
+ 

159 
119 
101 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
1963 yılının ilk sekiz ayında 360 milyon lira tahsil »edilmiştir. Otomatik tahmin neticelerine göre y 

milyon liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 1964 yılı programına uygun olarak 560 milyon dolarlık vergiy 
% 5 nisbetinde resim alınacağı ve tahsilatın seyri! göz önünde tutularak 1964 yılı için 595 milyon lira ta 
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TAYYARE RESMÎ 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm i 53. 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

4 000 000 
6 500 000 
9 000 000 

11 000 000 
13 000 000 
11 500 000 
17 000 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahakkukat tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

4 605 205 
6 648 524 
8 235 758 
9 447 731 
9 886 901 
8 370 264 

4 605 202 
6 648 511 
8 235 727 
9 447 730 
9 886 834 
8 370 123 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,99 
99,99 
99,99 

100,00 
99,99 
99,99 

•ri 

Yıllar 
tibariyle 

haliye 

( yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

1963 
1 

Devreler 

îlk 6 aylıik tahsilat 
» 7 » 
» 8 » 

» 
» 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

! yılı gaye ait tahsilat 
bah&ilâıtı miktarı 

Lira Lana 

8 395 994 5 385 314 
9 785 071 5 534 984 

11 083 208 6 328 662 

Bir evvelki yıldan 
fazlam noksanı 

Nisbet 
Bakam olatrak olarak 

Lira % 

+ 3 010 680 + 
+ 4 250 087 + 
+ 4 754 546 + 

55,90 
76,78 
75,13 

ı sabıka 
tahsilatı 

5 
7 
9 

11 
9 
9 

633 774 
985 974 
644 589 
509 689 
887 021 
185 174 

Ha 

4-
+ 
+ 
+ 
— 
— 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

8 395 994 
9 785 071 

11 083 208 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

3 799 860 
3 650 190 
2 856 512 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

Artış vey 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

12 195 854 + 
13 435 261 + 
13 939 720 + 

2 
2 
2 

mistir. 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
Geçmiş seneler tahsilat vasatileri nazara alınarak bu (kaynaktan 1964 yılında 18 milyon lira. hâsıla 
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SEFİNELER RESMÎ 

A) Creçen yıülara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Bölüm : 53 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 500 000 
1958 500 000 
1959 500 000 
1960 500 000 
1961 450 000 
1962 420 000 
1963 465 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahakkukat tahsilat 

(Haliye) 

641 
359 

(Haliye) 

727 
509 

440 413 
445 
454 
368 

789 
192 
054 

641 
359 

727 
509 

440 413 
445 789 
454 
368 

192 
054 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00. 
100,00 

Yular 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

641 727 
360 227 
444 622 
445 789 
454 192 
368 054 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

1963 

Geçen sonelerin 
aynı devresine 

yılı gaye 
tahsilatı 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 > » 

Lira 

192 798 
221 565 
272 098 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Gaye itibariyle 1963 yılının 
devreler gaye tahsilatı 

tik 6 aylık tahsilat 
> 7 > > 
> 8 » » 

192 798 
221 565 
272 098 

ait tahsilat 
miktarı 

Dina 

165 623 
184 982 
210 469 

'Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Bakam 

+ 
+ 
+' 

Geçen senenin 

Aylar 

Sön 6 aylık 
» 5 > 
> 4 » 

Nisbet 
olarak olarak 

Lira % 

son 

27 175 + 
36 583 + 
61 629 + 

16,40 
19,77 
29,28 

Artış 

Ha 

— 
+ 
+ 
+ 
:— 

vey 
neticesin 

aylan Yıllığa irca geçen 
Tahsilat edilen tahsilat larına 
miktarı 

202 431 
183 072 
157 585 

miktarı zili g 

395 229 + 
404 637 + 
429 683 + 

yılı 
\ zam 
gerek 

TABMlNÎN GEREKÇESİ : 
1964 yılı için 500 bin liralık tahmin yapılmıştır. 

(196 
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HAYVAN SAĞLIK ZABITA RESMİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 53.0 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 80 000 
1958 50 000 
1959 40 000 
1960 200 000 
1961 125 000 
1962 244 000 
1963 200 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

47 040 
78 223 

159 196 
189 739 
211 362 
198 622 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

47 040 
78 223 
159 196 
189 739 
211 362 
198 622 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 

100,00 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

47 040 
78,223 

159,201 
189 739 
211 362 
198 622 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yü tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Bir evvelki yıldan 

fazlası noksanı 
Nisbet 

Rakamı olaırak olarak 
l i r a % Devreler 

İlk 6 aylıfk tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

ta ra 

123 623 
136 989 
161 400 

G-eçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Iiina 

76 537 
88 341 

111 880 

+ 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

İlik 6 ıaylıfe tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

123 623 
136 989 
161 400 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

47 086 
48 648 
49 520 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

122 085 
110 281 
86 742 

+ 61,52 
+ 55,06 
+ 44,26 

Hal 

+ 
+ 
+ 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

245 708 + 
247 270 + 
248 142 + 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1964 yılında bu kaynaiktan 400 bin lira tahsil edileceği tahinin olunmuştur. 

(196 
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GÜMRÜKLERDE KULLANILAN KÂĞITLARA YAPIŞTIRMA PULU Bölüm : 53 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 300 000 
1958 400 000 
1959 400 000 
1960 600 000 
1961 750 000 
1962 750 000 
1963 1 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

270 493 
299 807 
569 695 
598 907 

• 344 718 
412 315 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

270 493 
299 807 
569 695 
598 907 
344 610 
412 315 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
99,97 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye saibıka 
tahsilatı 

270 493 
299 807 
570 022 
599 207 
344 760 
413 784 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Bir evvelki yıldan 

fazlası noksanı 
Nisbet 

Bakam olarak olarak 
Lira % Devreler 

i lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 •» » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

203 667 
236 356 
266 417 

Geçen sonelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

479 570 
582 656 
259 947 + 

275 903 — 57,53 
346 300 — 59,43 

6 470 + 2,49 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

+ + + 
+ 

Gaye itibariyle 
devreler 

Ük 6 aylık tahsilat 
y> 7 » » 
y> 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

203 667 
236 356 
266 417 

Geçen senenin 

Aylar 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 153 837 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

203 667 
236 356 
420 254 

Artış vey 
neticesin 

geq&a yılın 
larına zam 
zili gerek 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
1964 yılında hu gelirden 500 bin lira hâsıla sağlanacağı tahmin olunmuştur. 

+ 
(196 
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TAPU HABCLAEI VE EMLÂK ALIM VERGtSt 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 53. 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı 'miktar 

1957 50 000 000 
1958 72 000 000 
1959 80 000 000 
1960 80 000 000 
1961 85 000 000 
1962 90 000 000 
1963 125 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkuîkat 

(Haliye) 

69 949 615 
86 567 473 
84 562 049 
83 057 297 
80 578 247 
105 287 431 

Yıllar itibariyle 
'tahsilat 
(Haliye) 

68 684 630 
85 652 079 
83 941 729 
81 927 579 
79 812 450 
104 503 505 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

98,19 
98,94 
99,26 
98,64 
99,05 
99,25 

Yı l a r 
itibariyle 

haliye satbıka 
tahsilatı 

Ha 

70 173 066 + 
87 402 789 
85 711 223 
83 974 776 
81 747 585 

106 436 431 + 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı saye 
tahsilatı 

Lira 

63 676 345 
75 910 298 
88 774 586 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
•miktarı 

Mra 

49 238 151 
60 218 748 
67 510 441 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Hakanı olarak olarak 

Lira % 

+ 
f 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

63 676 345 
75 910 298 
88 774 586 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

14 438 194 
15 691 550 
21 264 145 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

57 198 280 
46 217 683 
38 925 990 

+ 29,32 
+• 26,05 
+ 31,49 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

120 874 625 
122 127 981 
127 700 576 

Artış veya 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ 
+ 
+ 

16 
12 
12 

TAHMİNİN G E R E K Ç E S İ : (1964 yılı 
Otomatik tahmin neticesine göre yıl sonuna kadar bu kaynaktan 140 milyon Kra sağlanacağı hesap 
Her sene muntazaman artış kaydeden bu kaynaktan 1964 yılında 156 milyon lira gelir sağlanacağı 
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MAHKEME HARÇLARI 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 33 000 000 
1958 32 000 000 
1959 35 000 000 
1960 40 000 000 
1961 43 000 000 
1962 47 000 000 
1963 63 000 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahakkukat tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

30 839 253 27 672 627 
34 536 122 31 138 100 
38 307 404 34 353 378 
41 286 238 37 234 554 
48.345 550 43 678 512 
58 152 423 51 797 329 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

89,73 
90,16 
89,68 
90,18 
90,34 
89,07 

i 

Bölüm 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi : 

1963 

Geçen sen'elerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

yılı gaye ait tahsilat 
tahsilatı miktarı Bakam 

Devreler 

ilk 6 ayMv tahsilat î 

Nisbet 
olarak olarak 

Lina Dira l i r a % 

18 127 823 25 558 422 + 2 569 401 + 
» 7 » » 32 445 123 30 021 807 + 2 
» 8 » » i 

423 316 + 
37 207 922 34 829 920 + 2 378 002 + 

> 

10,05 
8,07 
6,82 

tahsilatı 

30 055 626 
33 629 842 
36 899 623 
39 993 435 
46 016 707 
54 509 168 

: 53.0 

Ha 

+ 
+ 
.+ 
+ 
+ 
+ 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış veya 

neticesine 
Geçen senenin son ayları Yıllığa irca geçen yılın 

Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larına zam 
devreler gaye tahsilatı Aylar miktarı miktarı zili gereke 

İlk 6 aylık tahsilat 28 127 823 Son 6 aylık 28 950 746 57 078 569 + 2 9 
» 7 » » 32 445 123 » 5 » 24 487 361 56 932 484 + 1 9 
» 8 » » 37 207 922 » 4 » 19 679 248 56 887 170 + 1 3 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yıl 
Ekim sonu itibariyle 37 milyoaı lira tahsil edilmiştir. Yıl sonunda tahsilatın 58 milyon liraya ulaşa 
Tahsilatın seyri nazara alınarak bu 'kaynaktan 1964 yılında, 66 milyon lira tahsil edileceği! tahmin olu 
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NOTER HARÇLARI Bölüm : 5 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Tahsilatın Yıllar H 
Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibariyle 

Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat nisbeti haliye sa'bıka 
yılı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % tahsilatı 

1957 7 000 000 8 336 393 8 336 393 100,00 8 336 393 + 
1958 10 000 000 9 079 012 9 079 002 99,99 9 084 910 + 
1959 10 000 000 10 898 944 10 898 944 100,00 10 901 643 + 
1960 12 000 000 11 469 499 11 469 499 100,00 11 473 730 + 
1961 13 000 000 15 907 055 15 906 637 99,99 15 906 637 + 
1962 25 000 000 18 458 770 18 457 150 99,99 18 459 771 + 
1963 20 000 000 

«&-
B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakamı olarak olarak 

Devreler Lira Lana Lira % 'o 

tik 6 aylık tahsilat 9 231 580 9 050 546 + 181 034 + 2,00 
» 7 » » 11 262 468 10 202 302 + 1 060 166 + 10,39 
» 8 » » 17 328 072 12 256 905 + 5 071 167 + 41,37 

G) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış ,ve 
neticesi 

Geçen senenin son aylan Yıllığa irca geçen yıl 
Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larına za 

devreler gaye tahsilatı Aylar miktarı miktarı zili gere 

tik 6 aylık tahsilat 9 231 580 Son 6 aylık 9 409 225 18 640 805 + 
» 7 » » 11 262 468 » 5 » 8 257 469 19 519 937 + 
» 8 » » 17 328 072 » 4 » 6 202 866 23 530 938 + 2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 
Geçmiş, seneler tahsilat seyri ve içinde bulunduğumuz yılın tahsilatı nazara alınaraik 1964 yılı için 

miştir. 
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PASAPORT VE KANÇILARYA HARÇLARI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Bölüm : 53.000 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 4 000 000 
1953 3 500 000 
1959 5 000 000 
1960 10 000 000 
1961 31 000 000 
1962 20 000 000 
1963 16 500 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

3 945 623 
5 091 212 

11 963 059 
11 541 334 
14 515 634 
15 814 876 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

3 937 227 
5 071 664 

11 935 889 
11 540 534 
14 514 734 
15 805 240 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,78 
99,61 
99,77 
99,99 
99,99 
99,94 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sa'brka 
tahsilatı 

3 938 237 
5 075 390 

11 938 631 
11 540 634 
14 514 839 
15 805 580 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Bir evvelki yıldan 

fazlası noksanı 
Nisbet 

Rakam olarak olarak 
Lira % Devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tansilâtı 

Lira 

8 157 362 
10 026 459 
10 526 305 

Geçen selelerin 
aynı devresine 

ait -tahsilat 
miktarı 

Lira 

6 100 955 
7 163 204 
8 807 101 

+ 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibarîyle 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
•» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

8 157 362 
10 026 459 
10 526 305 

Geçen senenin 

Aylar 

2 056 407 
2 863 255 
1 719 204 

son ayları 
Tahsilat 
.miktarı 

+ 33,70 
+ 39,97 
-f 19,52 

Haliy 
ev 

M 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

9 704 625 
8 642 376 
6 998 479 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

17 861 987 
18 668 835 
17 524 784 

Artış veya e 
(neticesine 

geçen yılın so 
larına zam ve 
zili gereken 

+ 
+ 
+ 

3 470 
3 454 
1 366 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Otomatik tahmin neticesine göre 1963 yılı sonunda bu (kaynaktan 20 milyon lira tahsil eidileceği anlaşılm 
Tahsilatın seyri nazara alınarak 1964 yılı içinde 20 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 
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DÎĞER HARÇLAR 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bölüm : 53.0 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 
(Haliye) 

900 000 
000 000 

2 000 000 
000 000 
500 000 
300 000 

977 668 
325 905 
948 076 
414 984 
397 995 
724 772 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

1 952 624 
2 264 126 
2 865 265 
3 323 841 
5 294 918 
7 135 232 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nis betti 
(Haliye) % 

98,73 
97,34 
97,19 
97,33 
98,09 
92,37 

Yıllar 
itibariyle 

sabıka 
tahsilatı 

974 781 
287 447 
930 291 
386 234 
433 651 
229 932 

8 500 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Bir evvelki yıldan 

fazlası noksanı 
Nisbet 

Rakam olarak olarak 
Lira % Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Dina 

6 501 951 
4 233 898 
4 808 739 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lorta 

3 576 368 
4 094 633 
4 610 068 

+ 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

î lk 6 aylık fcahsilât 
» 7 » T> 
» 8 » » 

1963 yitinin 
griye tahsilatı 

6 501 95} 
4 233 893 
4 808 739 

Geçen senenin 

Aylar 

2 925 583 
139 265 
198 671 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

+ 81,80 
+ 3,40 
+ 4,30 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

3 653 564 
3 135 299 
2 619 864 

ja irca 
edilen tahsilat 

müktarı 

10 155 515 
7 369 197 
7 428 603 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

+ 
+ 
+ 

2 9 
1 
1 

/TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tahsilat seyri nazara alınarak 1964 yılı için 12 500 000 lira tahmin edilmiştir. 

(1964 yıh 
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DARPHANE VE DAMGA BASIMEVİ 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 6 

J 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1692 
196:* 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin edilen tahakkulkat 

miktar (Haliye) 

150 000 261 608 
250 000 643 971 
400 000 456 469 
500 000 234 705 
300 000 379 792 
300 000 503 590 
300 000 

Yıllar i itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

250 691 
642 207 
452 638 
234 395 
379 780 
490 530 

Tahsilâtm 
tahakkuka 

nisbefti 
(Haliye) °/< 

95,91 
99,72 
99,16 
99,86 
99,99 
97.40 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sa'bîka 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

l )c 

G-eeen senelerin 
aynı ..( 

1963 yılı gaye ait 1 
levresine 
lahsil 

tahsilatı miktarı 
/reler Lira Lana 

tik 6 aylık tahsilat 298 890 
» 7 » 
» 8 » 

» 298 995 
» 302 540 

310 
321 
322 

ât 

742 
897 
226 

Bir 
f; 

Rakam 

•evvelki yıldan 
iflası n aksam 

Nisbet 
olatrak olarak 

L i r a <%• 

—. 
— 

11 852 — 
22 902 — 
19 686 —. 

3,81 
7,11 
6.10 

tahsilatı 

259 544 
653 124 
454 390 
238 238 
380 091 
490 542 

H 

4 
+ 
— 
— 
-
4 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

(4aye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

298 890 
298 995 
302 540 

Greeen senenin 

Aylar 

son aylan 
Tahsilat 
nükten 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

Artış ve 
neticesi 

geçen yıl 
larına za 
zili gere 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

179 800 
168 645 
168 316 

478 690 — 
467 640 — 
470 S56 — 

TAHMİNİN GEREKÇESİ (19 
Darphane ve Damtg.a Matbaasından alınan bilgi ve tahsilat seyrin* göre 1964 yılında, bu kaynaktan 

cağı tahmin ediîkniisti'r. 
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R ESMÎ BASIMEV LEBÎ 

A) Greçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilata : 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe 

Yıllar itibariyle 
talimin edilen 

miktar 

300 000 
300 000 
300 000 
300 000 
750 000 
750 000 
750 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibarîyle 
tahakkuka* tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

296 122 
331 949 
578 597 
675 275 
801 211 
947 187 

296 122 
331 949 
578 597 
675 275 
801 211 
947 187 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Bölüm 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 

i yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

1963 
t; 

Devreler 

tik 6 aylık tehsıilât 
» 7 », 
» 8 » 

» 
» 

Geç en senelerin 
aynı devresine 

yılı gaye aiit tahsilat 
ahsilâtı miktarı 
Tira L/kra 

'373 874 344 560 
424 178 370 633 
613 516 455 935 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

ftakaım 
Nisbot 

ola.rak olarak 
Dirıa °/ 

+ 
+ 
+ 

29 314 + 
53 545 + 

157 581 + 

h 

8,50 
14,44 
34.56 

tahsilatı 

297 181 
333 861 
581 274 
672 502 
810 026 
958 706 

-

: 61.00 

Hali 

+ 
+ 
-f 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye .itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» • 8 ' » » 

TAHMİNtN 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

373 874 
424 178 
613 516 

GEREKÇESİ : 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aydık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
.maktan 

614 146 
588 073 
502 771 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

988 020 
1 012 251 
1 116 287 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın s 
larına zam v 
zili gereken 

4-
5 
8 

17 

(1964 
Geçmiş seneler tahsilat seyri göz önünde tutularak 1964 yılı için 750 bin lira tahmin edilmiştir. 
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$fĞE£ KURU^JAR Bölüm : 61 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Tahsilatın Yıllar H 
Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibariyle 

Bütçe tah'min edilen tahakkuikat tahsilâıt nisbefci haliye sabıka 
y4ı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % tahsilatı 

1957 1 250 000 2. 731 308 2 731 308 100,00 2 766 208 + 
1958 3 000 000 2 727 240 2 727 240 100,00 2 768 624 + 
1959 2 ^00 000 2 809 659 2 809 659 100,00 2 870 755 + 
1960 3 ÖÖO 000 3 0̂ )5 988 3 005 988 , 100,00 3 Ö43 687 + 
1961 3 560 000 965 478 965 478 100,00 ' hi 696 — 
İ962 1 500 000 4*20 800 228 400 54,28 232 000 — 
1963 1 ÖÛO 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen selelerim v E>ır evvelki yMaın 
aynı devresine fazlası noksanı" 

1963 yılı gaye ait tahsilat ' Nisbet-
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Lira IJina Lira '% ' 

ÎLk 6 aylık tahsilat 171 727 }25 716 
» 7 » » 176 160 135 674 
» 8 » » 212 596 180 0Î94 

T 
O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Artış vey 
[neticesin 

Qeçen senenin son ay^an Yıllığa irea geçen yılı 
G âye itibariyle 1963 yılının *""'"'•" ^ahsılâ't edllıen "tahsilat lanna zam 

" 1er gaye t a M a t ı Aylar miktarı mattan 'M u ^er# 

% 6 aylık tahsilat 171 727 Son 6 aylılk 106 284 + 278 011 + 
7 » » 176 160 -••» $ » 96 326 4- 272 486 + 
8 * > 212 596 » 4 » * 51 906 + §64 502 + 

Geçmaş seneler tahsilatının arz ettiği sıeyre göre 1964 yılında 400 'bin lira sağlanacağı hesaplanmıştı 
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RADYO GELİRİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm -.61.00 

Yıllar itibariyle 
Bütçe talimin edilen 

yılı miktar 

1957 10 000 000 
1958 11 000 000 
1959 12 000 000 
1960 13 000 000 
1961 14 000 000 
1962 16 600 000 
1963 30 100 000 

Yıllar itibariyle 
tahakktıkat 
(Halliye) 

9 844 313 
11 300 284 
11 900 513 
12 728 163 
14 413 838 
16 698 729 

Yıllar itilbaıiylıe 
tahsilat 
(Haliye) 

9 843 753 
11 300 284 
11 900 333 
12 728 003 
14 413 838 
16 698 729 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,99 
100,00 

99,99 
99,99 

100,00 
100.00 

Yıllar 
itibariyi e 

haliye sabıka 
tahsilatı 

9 942 516 
11 422 480 
11 973 185 
12 809 467 
14 514 423 
16 805 682 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

25 713 912 
26 491 355 
27 282 502 

Geçen şemselerin 
aynı devresine 

aat tahsilat 
miktarı 

Lana 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Halkam olanak olarak 

Lira % 

13 725 894 
14 167 517 
14 730 425 

4-
4-
4-

11 988. 018 
12 323 838 
12 552'077 + 

87,33 
86,98 
85,21 

C) Bütçe tahminine esas olan rakanılar 

Haliy 
ev 

M 

4-

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylıık tahsilat 
> 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

25 713 912 
26 491 355 
27 282 502 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar miktarı 

Son 6 aylılk 
» 5 » 
» 4 » 

3 079 788 
2 638 165 
2 075 257 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

28 793 700 
29 129 520 
29 357 759 

Artış veya e 
neticesine 

geçen yılın s 
larına xam v 
zili gereken 

+ 2 68 
+ 2 29 
+ 1 76 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Radyo sayısı radyo ile yapılan reklâm, hasüatrndaki artış ve tahsilatın seyri nazara alınarak 1964 yılın 

yon lira hâsıla sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
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MÎLLÎ PÎYANGO VARİDATI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 61 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe 

Dev 

Yıllar itibariyle 
talimin edilen 

miktar 

17 750 000 
21 600 000 
27 250 000 
30 000 000 
35 000 000 
35 000 000 
34 000 000 

Yıllar itibariyle Yıllat: itibariyle 
tahakkukat tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

19 184 630 19 184 630 
21 616 326 21 616 326 
27 302 695 27 302 695 
31 135 795 31 135 795 
32 437 740 32 437 740 
30 700 106 30 700 106 

Tahsilâ'tıu 
tahakkuka 

nisbetfci 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 
tahsilatı 

19 
21 
27 
31 
32 
30 

yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

196S 
1 

reler 

tik 6 aylık tahsilat ; 
» 7 » 
» 8 » 

» i 
» i 

Geçen semıelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

! yılı gaye ait tahsilat 
batosilâtı miktarı Raıkaım. 

Nisbet 
olarak olarak 

lâva Lira Lira % 

34 721 767 30 700 106 + 4 021 661 + 
34 721 767 30 700 106 + 4 021 661 + 
34 721 767 30 700 106 + 4 021 661 + 

13,09 
13,09 
13,09 

184 630 
616 326 
302 695 
135 795 
437 740 
700 106 

+ 
+ 
-
+ 
+ 
— 

O) Bütçe taJıminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariybe 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

34 721 767 
34 721 767 
34 721 767 

Geçen senenin 

Aylar 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

Son 6 aylik 
» 5 » 
» 4 » 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

müktarı 

34 721 767 
34 721 767 
34 721 767 

TAHMİNİN GEREKÇESİ 

Artış vey 
/neticesi 

geçen yılı 
lanna zam 
zili gere 

(1964 y 
Millî Piyango İdaresinden alman malûmata atfen 1964 yılında 35 milyon 500 bin liııa hâsık »ağlana 
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PETROLDEN DEVLET IJAKKI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Bölüm : 6 

Bütçe 
•yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

830 000 
450 000 
800 000 
600 000 
500 000 
200 000 
737 620 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

880 184 
1 553 683 
1 893 820 
2 852 070 
1 761 929 
1 317 644 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

820 875 
553 683 
889 892 
852 070 
761 929 
257 296 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

93,25 
100,00 

99,79 
100,00 
100,00 
95,42 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

821 171 
734 855 
940 771 
853 128 
765 858 
257 296 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » > 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Ldra 

938 816 
939 814 
941 656 

Greçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

67 047 
67 047 

186 775 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

+ 
+ 
+ 

871 769 
872 767 
755 181 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 > > 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

938 816 
939 814 
941 656 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar anıktan 

Son 6 aylık 
» 5 > 
» 4 > 

1 190 249 
1 190 249 
1 070 521 

+ 1300,23 
+ 1305,17 
+ 404,32 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

2 129 065 
2 130 063 
2 012 177 

Artış, ve 
netices 

geçen yı 
lanna za 
zili ger 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 
Petrol Dairesinden alman bilgiye göre 1964 yılında 1 350 000 lira hâsıla sağlanacağı hesaplanmıştı 
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PETROLDEN DEVLET HİSSESİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Yıllar itibariyim 

Bölüm : 61.0 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

tahmin edilen 
miktar 

000 000 
200 000 
000 000 
500 000 
000 000 
000 000 
200 000 

Yıllar itibariyi* 
tahakkulkat 
(Haliye) 

1 762 893 
2 467 357 
2 909 008 
2 949 252 
3 447 107 
5 178 875 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

1 762 893 
2 467 357 
2 909 008 
2 949 252 
3 447 107 
5 178 875 

TahsÜiâtııı 
tahakkuka 

nisbefti 
üye) % 

100,00 
100.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Yı lar 
itibariyle 

e sabıka 
tahsilatı 

883 432 
452 743 
108 077 
949 252 
677 278 
178 875 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evv«lki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

2 987 137 
3 526 979 
5 312 192 

Greçen senielerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

2 511 433 
2 968 801 
3 415 278 

Bir evvelki yıldan 
fazlam noksanı' 

Nis-bet 
Rakam olarak olarak 

ta ra % 

+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

(laye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylı'k tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

2 987 137 
3 526 979 
5 312 192 

Greçen senenin 

Avlar 

475 704 
558 178 
896 914 

son aylan 
Tahsilat 
ıraktan 

+ 18,94 
+ 18,80 
+ 55.54 

Hali 
e 

-f 

.Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

2 667 442 
2 210 074 
1 763 597 

Yıllığa irca 
edil'en tahsilat 

miktarı 

5 654 579 
5 737 053 
7 075 789 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

+ 
5 
4 
9 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Tahsilat seyrine göre 1964 yılında bu kaynaktan 14 milyon lira hâsıla sağlanacağı he&apl'anınaştır 

(196 
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MADENLERDEN DEVLET HAKKI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm 

Bütçe 
yüı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

7 000 000 
7 000 000 
8 000 000 

20 000 000 
20 000 000 
20 000 000 
22 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

7 338 256 
6 767 316 

11 276 484 
17 749 400 
17 907 231 
20 752 067 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

7 210 450 
6 767 316 

11 261 477 
17 745 182 
17 900 291 
20 730 551 

Tahsilatın 
tahakkuka 

trisbeti 
(Haliye) % 

98,25 
100,00 

99,33 
99,97 
99,96 
99,89 

. Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 
tahsilatı 

7 210 547 
6 768 105 

11 400 962 
17 770 805 
17 903 396 
20 850 550 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Gecen selelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakamı olarak olarak 

Devreler Lira Lira Lira % 

tik 6 
» 7 
» 8 

aylık tahsilat 
;•> » 

» s> 

10 251 703 
11 698 548 
12 040 003 

10 919 405 -
12 397 255 -
13 598 045 — 

667 702 -
698 707 -

1 558 042 -

6,11 
5,63 

11,45 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
y> 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

10 251 703 
11 698 548 
12 040 003 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
•» 5 » 
» 4 » 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

9 931 145 
8 453 295 
7 252 505 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

20 182 848 
20 151 843 
19 292 508 

Artış 
netic 

gecen y 
larına 
zili ge 

— 
— 
— 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (196 
İstihsal ve ihraç, imkânları ve 1963 sesesinde yürürlüğe giren 271 sayılı Kanunla resmin nisbetind 

tutulmak suıtfetiy.le 1964 yılı için 12 milyon lira tahmin edilmiştir. 
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OYUN KÂĞIDI VARÎDÂTI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 61.0 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

000 000 
500 000 
500 000 
000 000 
000 000 
000 000 
800 000 

333 574 
198 313 
554 356 
336 460 
851 484 
036 750 

333 525 
187 961 
549 607 
305 705 
379 749 
036 750 

Tahsilatın 
tahakkuka 
nisbeti 

(Haliye) % 

99,99 
99,14 
99,14 
90,85 
44,60 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye saibııka 
tahsilatı 

564 228 
515 150 
674 799 
707 394 
826 191 
874 395 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

î lk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

568 034 
568 034 
730 534 

Greçen senelerin 
aynı devresiaıe 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

717 645 
837 645 

1 087 645 

Bir -evvelki yıldan 
fazlası noksanı : , 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

> e t;—r" nn~ 
İlk 6 aylık tahsilat 

» % » » 
» 8 » » 

1963 yıİUnın 
gaye tahsilatı 

568 034 
568 (m 
730 534 

Greçen senenin 

Aylar 

Son 6 ayl 
5 s 
4 s 

149 611 
269 611 
357 111 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

1 156 750 
1 036 750 

786 750 

20,83 
£2,18 
32,83 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

1 724 7% 
1 604 784 
1 517 284 

Hali 
e 

+ 

+ 

Artış veya 
neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

— 2 
— 3 
— 2 

TAHMİNÎ̂  GEREKÇESI (1964 y 
Kızılay Genel Müdürlüğünden alman bilgiye ve tahsilat seyrine göre, 1964 yılı için 1 milyon 800 bi 
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KAMBİYO MURAKABESİ MUKABİLİNDE MERKEZ BANKASINDAN ALINAN 
Bölüm 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin edilen tahakkuikat 

miktar (Haliye) 

125 000 125 000 
125 000 125 000 
125 000 125 000 
125 000 125 000 
125 000 125 000 
125 000 125 000 
125 000 

Yıllar i tibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

Yıllar 
itibariyle 

nisbe'ti haliye sabıka 
(Haliye) % 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
G-eçen 
ayn^ < 

1963 yılı gaye ait \ 

sem'elerin 
îevres'ine 
Salisilat 

tahsilatı mfear ı 
Devreler Lira lana 

Hk 6 aylık tahsilat 125 000 
» 7 » 
» 8 » 

» 125 000 
» 125 000 

125 000 
125 000 
125 000 

Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nfebet 
Râfeam olarak olarak 

Lira % 

tahsilatı 

125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 
125 000 

61. 

Ha 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye, idariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsâl&ft 
» 7 » > 
» 8 » » 

1$$ yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin sem ayian 
Tahsilat 

Aylar miktarı 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

maktan 

125 0Ö0 
125 0$j) 
125 ÖÖ0 

Artış vey 
neticesin 

ge^en yılın 
larına zam 
zili gerek 

TAriİlÜSArV GİfefcKÇESl : 
Cumhuriyet Merkez 'Bankasından hıer sene maktuan alınm 

muştur. 
:ta olan 125 Ibin lira bu sierie de, İ»64 y 
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T EFTÎŞ MUKABE Lİ ŞİRKETLERDEN ALI 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin adilön 

miktar 

80 000 
100 000 

80 000 
80 000 
50 000 
50 000 
50 000 

Yıllar 'itibariyle Yıllar i 

NAN 

tibariyle 
tahakkuikat tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

95 968 
87 940 

101 280 
30 280 
35 566 

135 510 

92 968 
83 190 
97 280 
30 280 
35 566 

135 510 

Tahtdlâtm 

Bölüm 

Yıllar 
tahakkuka itibariyle 

nisbeti haliye safoıka 
(Haliye) °/c 

96,87 
94,59 
96,05 

100,00 
100,00 
100,00 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

1963 

Gecen selelerin 
aynı devresinle 

yılı sraye ait tahsilat 
tahsilatı miktarı 

Devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » 
» 8 » 

» 
» 

Idra Lira 

141 388 35 248 
141 388 35 248 
141 388 35 248 

BİT •evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam oiaırak olarak , 

Lir 

4-
+ 
J_ 

•a % 

106 140 4- 301,12 
106 140 4- 301,12 
106 140 4- 301,12 

tahsilatı 

99 852 
95 917 

108 896 
35 460 
35.566 

135 510 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

141 388 
141 388 
141 388 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar miktarı 

Son 6 aylık 100 262 
100 262 
100 262 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

militan 

241 650 
241 650 
241 650 

Artış v 
netice 

geçen y 
larına z 
zili ger 

4-
4-
4-

TAHMİNİN GEREKÇESİ 
1964 yılında da bu kaynaktan 150 bim lira tahsil edileceği tahmin olunmuştur. 
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PEŞÎN PARA TAŞINMAZ »LALLAR SATIŞ BEDELİ Bölüm : 62.0 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bütço 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yular itibariyle 
tahmin, edilen 

•miktar 

30 000 000 
15 000 000 
10 000 000 

8 000 000 
6 000 000 
6 000 000 

12 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkııkat 

(Haliye) 

13 041 245 
10 370 734 
7 995 341 
2 141 768 
4 011 806 
8 359 819 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

1 13 039 294 
10 369 078 
7 988 259 
2 137 213 
4 008 064 
8 351 919 

Tahsilâtm 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,98 
99,98 
99,91 
99,79 
99,90 
99,90 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 

B> Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

1963 

1 Geçen i nenelerin 
aynı dtevresiıi'e 

yılı gave ait tahsilat 
tahsilatı miktarı 

Devreler 

ilk 6 aylık tahsilat 
» 7 » 
» 8 » 

» 
» 

İJira bira 

2 867 895 5 
3 249 444 6 
4 074 090 6 

750 678 
700 647 
991 737 

Bir -ew ̂ elki yıldan 
faizi ası noksan 

Rakam. 
Nisbet 

«kurak olarak 
Lira 

2 
— 3 
— 2 

882 
451 
917 

% 

783 — 
203 — 
647 — 

50,12 
51,50 
41,73 

tahsilatı 

13 051 038 
10 410 569 
8 009 433 
2 160 438 
4 013 035 
8 353 267 

Hali 

+ 
—• 
— • 

—-
+ 

. + 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış veya 

Meticesine 
Geçen senenin son aylan Yıllığa irca geçen yılın s 

Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larına zam v 
devreler gaye tahsilatı Aylar miktarı miktarı zili gereken 

İlk 6 aylık tahsilat 2 867 895 Son 6 aylık 2 602 589 5 470 484 — 1 30 
» 7 » » 3 249 449 » 5 » 1 6 5 2 620 4 902 069 — 85 
» 8 » » 4 074 090 » 4 » 1 361 530 5 435 620 — 56 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
Ekim sonu itibariyle yapılan tahsilat 4 .milyon liradır. Yıl sonuna kadar tahsilâtm 5 milyon liraya bali 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğünden alman bilgiye göre de 1964 yılında bu kaynaktan 7 milyon lira sağ 
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TAKSİTLE SATILAN TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ BEDELİ Bölüm : 6 

A) Geçen yıllara.ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Tahsilatın Yıllar H 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat nisbeti haliye sabıka 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % tahsilatı 

1957 1 250 000 811 505 718 548 88,54 847 154 — 
1958 1 000 000 1 254 172 1 159 307 92,43 1 297 570 
1959 1 250 000 936 270 853 868 91,20 1 006 877 .— 
1960 1 250 000 551 649 509 543 92,36 653 321 — 
1961 750 000 788 350 688 192 87,29 767 830 
1962 650 000 1 364 074 707 243 51,84 784 540 
1963 750 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
G-eçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Lira Lira Lira % 

Hk 6 aylık tahsilat 399 569 592 088 — 192 519 — 32,51 
» 7 > > 450 015 685 370 — 235 355 — 34,34 
» 8 > » 453 647 689 145 — 235 498 — 34,17 

Artış ve 
0 ) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : netices 

Geçen senenin son aylan Yıllığa irca . geçen yı 
G-aye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larına za 

devreler gaye tahsilatı . Aylar miktarı miktarı zili ger 

tik 6 aylık tahsilat 399 569 Son 6 aylık 192 452 592 021 — 
» 7 » » 450 015 » 5 » 99 170 549 185 — 
» 8 > » 453 647 » 4 » 95 395 549 042 — 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1 
Devreden bakaya miktarı ve tahsilatın seyri nazıara alınarak 1964 yılı cin 800 bin lira tahmin edilm 
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BORÇLANMA TAKSİT BEDELLERİ 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 53.0 

BütQe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

000 000 
000 000 
900 000 
900 000 
650 000 
650 000 
700 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

877 651 
698 358 
648 376 
586 712 
536 165 
535 915 

Yıllar itibarîyle 
tahsilat 
(Haliye) 

634 236 
548 984 
497 162 
421 188 
389 637 
418 525 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisfoeti 
(Haliye) % 

72.26 
78.62 
76.68 
71.78 
72.67 
78,09 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 
tahsilatı 

987 352 
882 555 
795 442 
662 713 
737 239 
715 062 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

1963 yılı gaye 
t ad i l â t ı 

Uina 

Gecen sonelerin 
aynı devrelime 

ait tahsilat 
nriktan 

Lira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakatm. olarak ol «'Tak 

L/ira % 

tik 6 aylık tahsilat 226 100 
» 7 » » 317 470 
» 8 » » 381 824 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

226 100 
317 470 
381 824 

319 487 
449 3«0 
515 643 

Geçen senenin 

Aylar 

93 387 
131 890 
138 819 

son aylan 
Tahsilat 
ıniktan 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

395 575 
265 702 
199 419 

29 93 
29 35 
26,92 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

niüktan 

621 675 
583 172 
581 243 

Ha 

+ 

+ 

Artış vey 
neticesin 

gecen yılın 
larına zam 
zili gerek 

— 
— 
— 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (196 
Geçmiş, seneler tahsilat seyri nazara alınarak bu kaynaktan 1964 yılında 750 bin lira tahsil edilece 
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KÎEALAB 

A) Gecen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 62. 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkuka! 

(Haliye) 

300 000 
000 000 
000 000 
000 000 
500 000 

8 000 000 
8 500 000 

943 004 
667 369 
800 287 
084 577 
115 368 
354 269 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

3 818 494 
4 545 010 
5 543 976 
6 679 635 
6 781 475 
7 619 307 

Tahsilatın 
tahakkuka. 

nisbetı 
(Ealiye) % 

96,85 
97,37 
95,58 
94,28 
95,31 
91,20 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 
tahsilatı 

103 551 
747 053 
763 380 
066 299 
241 919 
143 847 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

l i ra 

3 964 281 
4 875 106 
6 100 396 

Geçen senelerin 
aynı devreslıne 

ait tahsilat 
miktarı 

I/ira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

ilk 6 aylıik ıtahsıMt 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

3 964 281 
4 875 106 
6 100 396 

3 711 849 + 
4 369 062 + 
5 117 234 + 

Geçen senenin 

Aylar 

252 432 
506 044 
983 162 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

+ + + 
6,80 

11,58 
19,21 

Son 6 aylıik 
» 5 » 
» 4 » 

4 431 998 
3 774 785 
3 026 613 

Yıllığa irea 
edilen tahsilat 

miktarı 

8 396 279 
8 649 891 
9 127 009 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : 
Bu kaynaktan 1964 yılında 10 milyon lira tahsil edileceği tahmin olunmuştun*. 

4-

Artı§ vey 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

+ + + 
(1964 y 
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ECRÎMÎSİLLER 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 62. 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat 

yılı -miktar (Haliye) (Haliye) 

1957 800 000 682 356 
1958 800 000 979 715 
1959 1 000 000 979 398 
1960 1 250 000 1 142 539 
1961 1 300 000 1 470 646 1 
1962 1 800 000 1 720 335 1 
1963 1 900 000 

588 887 
921 716 
858 615 
993 119 
342 285 
564 396 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

86,30 
94,08 
87,56 
86,92 
91,27 
90,93 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen semelerin 
aynı devresine 

1963 yılı gaye ait tahsilat 
tahsilatı miktarı 

Devreler Lira Lira 

tik 6 aylık tahsilat 826 381 848 581 
» 7 » » 1 048 258 1 040 492 
» 8 » » 1 267 505 1 299 593 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Bakam 
Nisbet 

olarak olarak 
Lira % 

—. 
+ 
— 

22 200 — 
7 766 + 

32 088 — 

2,61 
0,74 
2,47 

tahsilatı 

858 370 
1 228 018 
1 144 249 
1 380 768 
1 805 006 
2 278 174 

Ha 

+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gıaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

826 391 
1 048 258 
1 267 505 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

1 429 593 
1 237 682 
978 581 

â irca 
edilen tahsilat 

milktan 

2 255 974 
2 285 940 
2 246 086 

Artış vey 
'neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
Tahsilatın seyrine ve Millî Emlâk Gc-nel Müdürlüğünden alınan 'bilgiye göre bu kaynaktan 1964 y 

olunacağı tahmin olunmuştur. 
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TAŞINIR MALLAR SATIŞ BEDELİ 

A) Geçen yulara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bölüm : 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı ımiktar 

1957 8 000 000 
1958 15 000 000 
1959 8 000 000 
1960 13 500 000 
1961 12 000 000 
1962 25 000 000 
1963 14 200 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

14 637 129 
18 507 388 
14 037 850 
11 602 817 
40 213 747 
34 791 582 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

14 636 188 
18 505 465 
14 025 128 
11 591 535 
40 202 544 
34 704 757 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,99 
99,98 
99,91 
99,90 
99,97 
99,75 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıika 
tahsilatı 

14 649 400 
13 522 815 
14 261 889 
11 808 994 
40 217 988 
34 926 526 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

7 392 824 
8 227 562 

10 254 585 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 
Lira 

24 462 077 
26 033 806 
31 081 452 

Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakamı oiaırak olarak 

l i r a % 

17 069 253 
17 806 244 
20 826 867 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

7 392 824 
8 227 562 

10 254 585 

Geçen senenin son ayları 
Tahsilat 

Aylar mitktan 

»Son 6 -aylık 
» 5 » 
» 4 » 

10 464 449 
8 892 720 
3 845 074 

69,77 
68,39 
67,00 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

17 857 273 
17 120 282 
14 099 659 

Artış v 
metice 

geçen y 
larına z 
zili ger 

— 
— 
— 

TAHMİNİN GEREKÇEM : (1964 
Otomatik tahmin neticelerine göre yıl sonunda 12 milyon l ira 'hâsıla sağlanacağı anlaşılmıştır. 
Tahsilatın seyrine ve Millî Emlâk Genıel Müdürlüğünden «alınan bilgiye göre 1964 yılı için 17 mil 
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HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAKLERİ GELİRLERİ 

A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Yıllar itibariyle 

Bölüm : 62.00 

tahmin edilen 
-miktar 

8 000 000 
9 300 000 

16 000 000 
30 000 000 
23 000 000 

125 515 500 
130 602 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

7 343 614 
21 967 048 
17 043 615 
20 115 701 
35 008 588 
40 797 931 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

7 343 614 
21 967 048 
17 043 615 
20 115 701 
35 008 588 
40 797 931 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye salbıka 
tahsilatı 

7 343 614 
21 967 048 
17 043 615 
20 115 701 
35 008 588 
40 797 931 

Devreler 

îlik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

v Lana 

17 388 201 
27 934 454 
28 092 153 

G-eçen serelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lina 

35 844 141 
39 525 439 
38 474 066 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

18 455 940 
11 590 985 
10 381 913 

51,48 
29,32 
26,98 

Haliy 
ev 

M 

+ 
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

Hık 6 laylık tahsilat 
> 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

17 388 201 
27 934 454 
28 092 153 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

4 953 790 
1 272 492 
2 323 865 

?a irca 
edilen tahsilat 

müktarı 

22 341 991 
29 206 946 
30 416 018 

Artış veya e 
(neticesine 

geçen yılın so 
larına zam ve 
zili gereken 

— 2 55 
— 37 
— 62 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Hazineden alınan bilgiye göre bu kaynaiktan 1964 yılında 74 400 OOO lina hâsıla sağlanacağı anlaşılmışt 



— 551 — 

FAÎZLEE 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bölüm : 

Bütçe 
•yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin -edilen tahakkukat tahsilat 

miktar (Haliye) (Haliye) 

6 500 000 10 108 911 10 073 150 
9 000 000 11 109 693 11 100 486 
7 000 000 14 566 467 14 556 093 

15 000 000 16 254 128 16 231 687 
16 000 000 8 356 343 7 675 390 
28 307 532 17 225 948 17 205 663 
22 000 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,64 
99,91 
99,93 
99,86 
91,85 
99,88 

Yıllar 
itibariyle 

haliye 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
G-eçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsi'lât Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler l ira Lira Idra % 

tik 6 ayb! 
» 7 » 
» 8 » 

k tahsilat 4 846 575 3 404 854 + 1 
» 6 041 924 4 326 908 + 1 
» 7 104 377 6 742 433 + 

441 721 + 
715 016 + 
361 944 + 

42,34 
39,63 

5,37 

salbıka 
tahsilatı 

12 085 929 
13 489 627 
17 
23 
8 

20 

976 130 
952 343 
356 343 
124 175 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

4 846 575 
6 041 924 
7 104 377 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Aylar inaktan 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 > 

16 719 321 
15 797 267 
13 381 742 

pa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

21 565 896 
21 839 191 
20 486 119 

Artış v 
netice 

geçen y 
larına z 
zili ge 

+ 
+ 

TAHMtNtN GEREKÇESİ : (1964 
Geçmiş seneler tahsilatı nazara alınarak, 1964 yılı için 22 milyon lira hâsıla sağlanacağı tahmin ed 
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A) 

DEĞERLİ KÂĞITLAR 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 
Bölüm : 62.00 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Tahsilatın Yıllar 
Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibaıriyle 
tahmin edilen tahakkııkat tahsilat 

miktar (Haliye) (Haliye) 

750 000 743 114 743 
750 000 785 042 785 
750 000 984 138 984 

1 000 000 1 008 071 1 008 
1 000 000 1 997 000 1 997 
3 000 000 1 987 342 1 987 
8 500 000 

nisbeti haliye saibıka 
(Haliye) % tahsilatı 

114 100,00 
042 100,00 
138 100,00 
071 100,00 
000 100,00 
342 100,00 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen sem'elerin 
aynı devresine 

1963 yılı gaye ait tahsiSât 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olaırak olarak 

Devreler Lana Lira 

İlk 6 aylılk tahsilat 3 112 287 1 042 329 + 
» 7 
» 8 

» » 3 748 908 1 248 152 + 
» » 5 631 612 1 445 317 + 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 

Gaye 
Geçen senenin 

itibariyle 1963 yılının 
devreler gajye tahsilatı Aylar 

İlk 6 -aylık tahsilat 3 112 287 Son 6 aybk 
» 7 
» 8 

» » 3 748 908 » 5 » 
» » 5 651 612 » • 4 » 

Lira % 

2 069 958 4- 198,58 
2 500 756 + 200,35 
2 186 295 + 151,26 

743 114 
928 387 
984 138 

1 156 093 
1 997 000 
2 015 827 

Artış 

Hali 

+ 
+ 
+ 
+ 
4-

'e 

veya e 
neticesine 

son ayları Yıllığa irca geçen 
Tahsilat edilen tahsilat larıria 
miktarı miktar: 

973 498 4 085 
767 675 4 516 
570 510 6 202 

yılın s 
ı zam v 

ı zili gerek 

785 + 
583 + 
122 + 

1 
1 

:en 

93 
53 
86 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yıl 
Ekim sonu itibariyle bu kaynaktan 5,6 milyon lira tahsil edilmiştir. Tahsilatın yıl sonunda 7 milyon 

şılmıaktadır. 
1964 yılı için 8 milyon lira sağlanacağı hesaplanmıştır. 
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TÂVİZLERDEN VE İKRAZLARDAN GERÎ ALINANLAR Bölüm : 63 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Tahsilatın Yıllar H 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 'tahakkuka itibariyle 
Bütçe tahinin edilen tahakkuka* tahsilat nisbeti haliye salbıka 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % . tahsilatı 

1957 12 000 000 5 362 401 1 690 449 31,52 20 375 887 + 
1958 25 000 000 4 522 995 1 525 588 33,73 23 995 256 + 
1959 30 000 000 3 754 101 1 894 551 50.46 21 374 288 — 
1960 30 000 000 3 783 926 1 552 011 41,01 18 834 266 — 
1961 20 000 000 5 777 028 1 244 998 21,55 16 161 936 — 
1962 15 000 000 5 612 744 2 567 390 45,74 17 916 221 + 
1963 20 000 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
G-eçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Ldra Lira Lira % 

tik 6 ayblk tahsilat 6 936 553 6 105 452 + 831 101 + 13v61 
» 7 > » 10 485 889 9 143 960 + 1 341 329 4- 14,66 
» 8 » » 13 455 360 11 049 697 -f 2 405 663 + 21,77 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış ve 

neticesi 
Geçen senenin son aylan Yıllığa irca geçen yıl 

öaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat .edilen tahsilat larına za 
devreler gaye tahsilatı Aylar miktarı miktarı zili gere 

tik 6 aylık tahsilat 6 936 553 Son 6 aylık 11810 769 18 747 322 4- 1 
» 7 > » 10 485 889 » 5 » 8 772 261 19 258 150 + 1 
» 8 » » 13 455 360 » 4 > 6 866 524 20 321 884 4- 1 

TAHMtNÎN GEREKÇESİ : (1964 
.Devreden bakaya miktarına ve tahsilat seyrime göre 1964 yılı için 18 milyon lira tahmin edilmiştir. 
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PARA CEZALARI 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 63.0 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmin edilen 

yılı miktar 

1957 7 500 000 
1958 7 500 000 
1959 8 500 000 
1960 12 000 000 
1961 10 000 000 
1962 8 000 000 
1963 12 500 000 

Yıllar itibariyle 
tahakknkat 

(Haliye) 

7 353 269 
9 003 331 

10 636 049 
9 155 149 
8 794 249 

39 453 255 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

6 210 360 
7 590 744 
9 029 062 
7 801 294 
7 232 908 

10 591 009 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

84,45 
84,31 
84,89 
85,21 
82,24 
26,84 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

Hali 
•e 

6 896 215 
8 398 273 
9 963 234 
8 634 945 
7 490 221 

11 326 362 

+ 
4-

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Bir evvelki yıldan 

fazlası noksanı 
Nisbet 

Bakam olaırak olarak 
Lira % Devreler 

t ik 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

4 374 449 
5 104 937 
5 942 432 

G-eçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 
Lira 

5 196 622 
6 087 258 
7 585 371 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

4 374 449 
5 104 937 
5 942 432 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
•» 4 » 

816 173 
982 321 

1 642 939 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

6 129 740 
5 239 104 
3 740 991 

15,70 
16,13 
21,65 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

10 504 189 
10 344 041 

9 683 423 

Artış veya 
•neticesine 

geçen yılın 
larına zam 
zili gereke 

— 9 
— 8 
— 8 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yıl 
Tahsilat seyrine ve geçmiş seneler tahsilatları nazara alınarak 1964 yılında bu kaynaktan 10 milyon l 

min edilmiştir. 
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VEEGI VE ZAM CEZALARI 
A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bölüm : 6 

<* -

Bütçe 
^yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

B) Bütçe 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahmin edilen tahakkukat tahsilat 

miktar (Haliye) (Haliye) 

14 000 000 6 171 900 4 718 587 
15 000 000 6 376 290 5 396 296 
18 000 000 10 107 036 8 272 671 
25 000 000 43 063 904 10 645 796 
35 000 000 15 038 168 11 104 700 
30 000 000 14 033 501 9 635 630 
27 500 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

76,45 
84,63 
81,85 
24,72 
73,84 
68,66 

i 
Yıllar 

itibariyle 
haliye sabıka 

. 

ı yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen şemselerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahsilat Nisbet 
. tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Mm Lira Iüra % 

t ik 6 aylık tahsilat 14 393 227 12 766 364 + 1 626 863 + 
» 7 > 
» 8 » 

» 17 047 823 14 932 949 + 2 
» 19 791 400 17 931 637 + 1 

114 874 + 
859 763 + 

12,74 
14,16 
10,37 

tahsilatı 

13 012 011 
16 084 531 
22 013 096 
27 612 990 
33 022 923 
30 562 937 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ — 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

îlk 6 aylık tahsilat 
» 7 •» » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

14 393 227 
17 047 823 
19 791 400 

Geçen senenin 

Aylar 

Som 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

17 796 573 
15 629 988 
12 631 300 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

32 189 800 
32 677 811 
32 422 700 

Artış ve 
neticesi 

geçen yıl 
larına za 
zili gere 

+ 
+ 
+ 

2 
2 
2 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
Otomatik tahmin neticesine göre ıbu kaynaktan yıl sonunda 33 milyon lira hâsıla sağlanacağı an 

tahsilat seyrine göre 1964 yılı için 32 milyon liralık tahmin yapılmıştır. 
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TRAFİK CEZALARI Solüm : 63.00 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Tahsilatın Yıllar Hall 

Yıllar itibariyle YıHar itibariyle Yıllar itibariyle tahakkuka itibariyle ê 
Bütçe tahmin edilen tahakkukat tahsilat nisbeti haliye saibıka 

yılı miktar (Haliye) (Haliye) (Haliye) % tahsilatı 

1957 500 000 564 675 274 935 48,69 326 234 — 
1958 500 000 426 154 367 548 86,24 516 435 + 
1959 500 000 743 869 743 729 99,98 749 771 + 
1960 1 000 000 807 116* 807 079 99,99 811 866 + 
1961 1 000 000 2 039 612 2 039 352 99,98 2 052 752 + 
1962 1 800 000 4 147 327 4 147 227 99,99 4 147 332 + 
1963 4 500 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi : 
Geçen senelerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresine fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tahvilât Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakamı olarak olarak 

Devreler Lira Lira Lira % 

İlk 6 aylık tahsilat 2 568 284 1 931 018 + 637 266 + 33,00 
» 7 » » 3 182 967 2 254 289 + 928 678 + 41,19 
» 8 » » 3 715 273 2 639 412 + 1 075 861 + 40,76 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : Artış veya 
neticesine 

Geçen senenin son iaylarj Yıllığa irca geçen yılın s 
Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat larına zam v 

devreler gaye tahsilatı Aylar anüktıarj miktarı zili gereken 

İlk 6 aylık tahsilat 2 568 284 (Son € >aylıfc 2 216 314 4 784 598 + 73 
» 7 » » 3 182 967 » 5 » 1 893 043 5 076 010 + 77 
» 8 » » 3 715 273 » 4 » 1 507 920 5 223 193 + 61 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
Geçmiş sen/eler ve içinde bulunduğumuz 19-63 yılının sekiz aylık tahsilat rakamları nazara alınarak 19 

lık tahmin yapılmıştır. 
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ÇEŞİTLİ GELİRLER 

A) Greçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

.Bölüm : 63.00 

Yıllar itibariyle 
Bütçe tahmili edilen 

yılı miktar 

1957 40 000 000 
1958 40 000 000 
1959 25 000 000 
1960 40 000 000 
1961 41 384 000 
1962 65 000 000 
1963 98 209 258 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

27 388 825 
31 393 456 
36 247 750 
49 129 659 
183 527 762 
81 037 856 

Yıllar itibariyle 
•tahsilat 
(Haliye) 

27 354 069 
31 350 245 
36 211 804 
49 069 765 
183 499 503 
80 950 082 

Tahsilatın 
.tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

99,87 
99,86 
99,90 
99,87 
99,98 
99,89 

Yıllar 
itibariyle 

haliye saıbıka 
tahsilatı 

27 414 481 
31 407 699 
36 293 513 
49 253 728 

183 595 187 
81 021 335 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylıik tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

88 500 415 
98 069 609 

104 357- 545 

G-eçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lir» 

46 593 970 
50 133 106 
57 100 102 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakamı olaırak olarak 

Lira % 

4-
+ 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

88 500 415 
98 069 609 

104 357 545 

Geçen senenin 

Aylar 

Son' 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

41 906 445 
47 936 503 
47 257 443 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

34 427 365 
30 888 229 
23 921 233 

+ 89,93 
+ 95,61 
+ 82,76 

+ 
+ 
+ 
+ 

Yıllığa irca 
edilen •tahsilat 

miktarı 

122 927 780 
128 957 838 
128 278 778 

Artış veya e 
(neticesine 

geçen yılın s 
larına zam v 
zili gereken 

+ 
+ 

30 96 
29 53 
19 79 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı t 
Bu grupa giren gelirlerin hususiyeti ve yıllık tahsilat miktarları ve içinde bulunduğumuz 1963 yılının 

aylık taksit seyri göz önünde tutularak 1964 yılı için (130) milyon 'liralık tahımiın. yapıknıştır. 
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TASARRUF BONOSU HASILATI 

A) G-eçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Bölüm : 6 

Yıllar H 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

448 203 067 
500 000 000 
500 000 000 

406 737 409 
408 872 086 

406 550 729 
407 280 729 

99,95 
99,61 

406 550 729 
408 209 590 + 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

î lk 6 aybk tahsilat 

» 8 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

291 973 646 
316 192 337 
349 897 691 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

258 491 169 
283 378 626 
304 423 697 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Bakam olarak olarak 

Lira % 

+ + + 
O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

Ek 6 aylık tahsilat 
» 7 y> » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

291 973 646 
316 192 337 
349 897 691 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

33 482 477 
32 813 711 
45 473 994 

son aylan 
Tahsilat 
miktarı 

149 718 421 
124 830 964 
103 785 893 

+ + + 
12,95 
11,57 
14,93 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

441 692 067 
441 023 301 
453 683 584 

Artış ve 
netices 

geçen yı 
larına za 
zili ger 

+ 
+ 

1 
1 
1 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
1962 yılı sonunda bu kaynaktan 408,2 milyon lira tahsil edilmiştir. 1963 yılı sonunida ise neticesi a 

kamlarına göre 470 milyon lira tahsil edileceği anlaşılmaktadır. 
Tahsilat seyrine ve istihdam hacmmdaki muhtemel artışa göre 1964 yılı için 480 milyon lira tahm 
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AKAR YAKIT FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 
Bölüm : 64.000 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Haliy 

ev 

M 
Bütçe 

yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

25 000 000 
15 000 000 
25 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

25 000 000 
15 100 000 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

25 000 000 
15 100 000 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

100,00 
100,00 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

25 000 000 
15 100 000 — 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 
Geçen seaiielerin Bir evvelki yıldan 
aynı devresiıne fazlası noksanı 

1963 yılı gaye ait tlahsüât Nisbet 
tahsilatı miktarı Rakam olarak olarak 

Devreler Lira Lira Lira % 

ilk 6 aylık tahsilat 25 000 000 15 000 000 + 10 000 000 + 66,66 
» 7 » » 25 000 000 15 000 000 + 10 000 000 + 66,66 
» 8 » » 25 000 000 İ5 000 000 + 10 000 000 + ' 66,60 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar : 
Artış, veya e 

neticesine 
Geçen senenin son ayları Yıllığa irca geçen yılın so 

Gaye itibariyle 1963 yılının Tahsilat edilen tahsilat lanna zam ve 
devreler gaye tahsilatı Aylar miktan miktarı zili gereken 

Ek 6 aylık tahsilat 25 000 000 Son 6 aylık 25 000 000 
» 7 » » 25 000 000 » 5 » 25 000 000 
» 8 » » 25 000 000 » 4 » 25 000 000 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yılı 
Akar yakıt fiyat istikrar fonundan 1964 yılı içki gelir bütçesine intikal ettirilmesi icabeden miktarın 

Haizine Genel Müdürlüğünden alınan bilgiden anlaşılmış ve aynı miktar 1964 yılı bütçesine konulmuştur. 
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AMERİKAN YARDIMI VE DÎĞER YARDIM VE KARŞILIK PARALAR Bölüm : 6 

A) Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 

Jİ961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin ©dilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yıllar 
itibariyle 

haliye saıbıka 
tahsilatı 

550 000 000 
1 204 167 569 
1 920 000 000 

500 000 000 
1 076 425 000 

500 000 000 
076 425 000 

100,00 
100,00 

500 000 000 
1 076 425 000 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi 

Devreler 

î lk 6 aylıik tahsilat 
» 7 > » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

787 149 287 
802 829 287 
953 064 887 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
maktan 

Lira 

470 000 000 
503 000 000 
728 000 000 

Bir 'evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakama olaırak olarak 

Lira % 

+ + + 
317 149 287 
299 829 287 
225 064 887 

+ 
+ 
+ 

67,48 
59,60 
30,90 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 
» 8 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

787 149 287 
802 829 287 
953 064 887 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
.» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

Yıllığa irea 
•edilen tahsilat 

miktarı 

606 425 000 1 393 574 287 
573 425 000 1 376 254 287 
348 425 000 1 301 489 887 

Artış ve 
•netices 

geçen yı 
larına za 
zili ger 

TAHMİNİN G E R E K Ç E S İ : (1964 yıl 
Hazine Genel Müdürlüğünden alman 'bilgiye müsteniden, 1964 yılında 1 milyar 800 milyon lira sa 

yılı bütçesine aynen alınmıştır, 
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İSTİKRAR FONU HESABINDAN HAZİNEYE YATIRILACAK MİKTAR 

A) Creçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı : 
Bölüm : 64. 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

75 000 000 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

Ha 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlannm bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

33 460 000 
40 210 000 
45 500 000 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait 'tahsilat 
miktarı 

Lira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

+ 
+ 
+ 

Lira % 

33 460 000 
40 210 000 
45 500 000 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

33 460 000 
40 210 000 
45 500 000 

Gecen senenin 

Aylar 

Son 6 ayttuk 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
ımiktan 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

33 460 000 
40 210 000 
45 500 000 

Artış veya 
neticesin 

geçen yılın 
larına zam 
zili gerek 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 yı 
Hazine Oenel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 1964 yılında bu kaynaktan 50 milyon lira ,gelir 



562 

KAMBİYO KARŞILIK FONU HESABINDAN HAZÎNEYE YATIRILACAK MÎKTAR 

A) 
Bölüm : 64 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

50 000 000 

—t " * • • " " * ^ »*~— 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

H 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

tik 6 
» 7 
» 8 

Devreler 

aylık tahsilat 
» > 
» » 

• -

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

30 136 875 
35 136 875 
45 936 875 

Geçen senelerin 
aynı dev resine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbel 
Raikam. olarak olarak 

Lira % 

+ 30 136 875 
+ 35 136 875 
+ 45 936 875 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

G-aye itibariyl'e 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
> 7 » » 
•» 8 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

30 136 875 
35 136 875 
45 936 875 

Geçen senenin 

Aylar 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

mÜktarı 

30 136 875 
35 136 875 
45 936 875 

Artış vey 
neticesin 

geçen yılı 
larına zam 
zili gerek 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
Hazine Genel Müdürlüğünden alman bilgiye müsteniden 1964 yılında bu kaynaktan 50 milyon lira 

şılmıştır. 
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MERKEZ BANKASINDAKİ 34 No.lu NATO HESABINDAN HAZÎNEYE YATIRILACA 
Bölüm : 64 

A) Creçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bütçe 
yılı 

1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

* 

60 000 000 

Yıllar itibariyle Yıllar itibariyle 
tahakkuka! tahsilat 

(Haliye) (Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamlan ile mukayesesi 

Devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
s 7 » » 
» 8 » » 

tahsilatı 
Ijirıa 

32 500 000 
52 500 000 
60 000 000 

a :1: 
ecen senelerin 
mı dev r? sime 

. , : . - , - . ı 1 . -v . ' i ı 

miktarı 
Lira 

Bir evvelki yıl dan 
fazlamı noksanı 

V". 
R-aıkaun olarak ok 

Lira c, 

+ 32 500 000 
+ 52 500 000 
+ 60 000 000 

C) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye. itibariyle 
devreler 

tik 6 aylık tahsilat 
» 7 •» y> 

» 8 » » 

1963 y ilmin 
gaye tahsilatı 

32 500 000 
52 500 000 
60 000 000 

TAHMİNİN GEREKÇESİ 

Geçen senenin son aylan 
Tahsilat 

Avlar miktarı 

Son 6 aylık 
» 5 » 
•» 4 •» 

Artış vey 
neticesin 

Yıllığa irca geçen, yılı 
edilan tahsilat larma zam 

miktan zili gerek 

32 500 000 
52 500 000 
60 000 000 

(1964 y 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlü gün dem almtan bilgiye göre, bn fonda, toplanan paralardan 

bütçesine alınacağı anlaşılmıştır. 
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A) 

I. D. T. nin BORÇ ÖDEMELERİ 

Geçen yıllara ait tahmin, tahakkuk ve tahsilatı 

Bütçe 
yılı 

1957 
1968 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Yıllar itibariyle 
tahmin edilen 

miktar 

Yıllar itibariyle 
tahakkukat 

(Haliye) 

4 

Yıllar itibariyle 
tahsilat 
(Haliye) 

Tahsilatın 
tahakkuka 

nisbeti 
(Haliye) % 

Yıllar 
itibariyle 

haliye sabıka 
tahsilatı 

Bölüm : 64 

B) Bütçe yılı tahsilat rakamlarının bir evvelki yıl tahsilat rakamları ile mukayesesi 

Devreler 

1963 yılı gaye 
tahsilatı 

Lira 

Geçen senelerin 
aynı devresine 

ait tahsilat 
miktarı 

Lira 

Bir evvelki yıldan 
fazlası noksanı 

Nisbet 
Rakam olarak olarak 

Lira % 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 
» 8 » » 

O) Bütçe tahminine esas olan rakamlar 

Gaye itibariyle 
devreler 

İlk 6 aylık tahsilat 
» 7 » » 

1963 yılının 
gaye tahsilatı 

Geçen senenin 

Aylar 

son ayları 
Tahsilat 
miktarı 

Yıllığa irca 
edilen tahsilat 

miktarı 

Artış vey 
neticesi 

geçen yılı 
larına zam 
zili gere 

Son 6 aylık 
» 5 » 
» 4 » 

TAHMİNİN GEREKÇESİ : (1964 y 
1964 yılı Gelir Bütçesinde yer alacak olan bu kaynaktan 27 milyon lira hâsıla sağlanacağı Hazine 

nan bilgiden anlaşılmıştır. — 
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1964 yılı Bütre Kanunu tasarısının metnine ait 

G E R E K Ç E 

1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısının 1 nci maddesi cari harcamalar, yatırım harcamaları, sermaye teşkili v 
ödeneklere : 

2 nci maddesi de bu ödeneklerin hangi çeşit gelirle karşılandığını gösteren cetvellere ait bulunmaktadır. 
3 ncü madde, Mühasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddesinin C fıkrası gereğince konulmuş olup büt 

cağını belirtmektedir. 
4 ncü madde, Amerikan Askerî Yardımlarından elde edilen kıymetlerin bütçeye intikal şeklini tesbit et 
Tasarının 5 nci maddesi, 1 nci madde ile sarfına mezuniyet verilen ödeneğin 4 er aylık devreler itibariy 

şartlar altında ödeneklerden bir kısmını mevkuf tutmak hususunda Bakanlar Kuruluna yetki vermektedir. 
Böylece maddenin 1 nci fıkrasında, tahsilat seyri ile harcama seyrini dengede tutmayı; 2 nci fıkrada da 

önlemeyi sağlayacak hükümler yer almıştır. 
6 nci madde, Hazine muameleleri, (Kısa vadeli borçlanmalar), borçların idaresi ve kurumlar sermaye his 

Bakanlığına yetki veren mûtat hükümlerdendir. Hazine bonosu çıkarma yetkisi geçen yıl olduğu gibi 500 0 
Tasarının 7 nci maddesi, çeşitli kanunlara dayanılarak açılmış bulunan özel fonlarda toplanan ve bütçeye 

hakkında bu hususu sağlayıcı hükümleri ihtiva etmektedir . 
Bu arada, Millî Birlik Komitesinin 20 sayılı kararına göre açılan hesaplardaki bakiyeler için de hüküm k 
Tasarının 8 nci maddesi, özel kanunları gereğince bütçeye bağlanması icabeden çeşitli hizmetli, geçici h 

rına ait cetvellerin tasarıya bağlandığını göstermektedir. 
9 ncu madde, Mühasebei Umumiye Kanunu gereğince Bütçe Kanununa bağlanması icabeden cetvelleri gö 

lirlerinin özel hükümleri dairesinde 1964 malî yllında tarh ve tahsilinin devamını sağlamaktadır. 
11 nci madde, pansiyoner talebeden 1964 bütçe yılı zarfında alınacak ücretleri kapsıyan cetveli, 12 nci 

cakların kadrosunu göstermektedir. 
13 ncü madde, 1964 malî yılı içinde kullanıl mıyacak aylıklı memur kadrolarını göstermektedir. 
14 ncü madde, Harcirah Kanununa göre Bütçe Kanunları ile tesbiti gereken misil, nisbet ve yevmiye mik 
Bu madde İle, ilişik (H) işaretli cetvelde yalnız vuzuhu sağlamak için gerekli değişiklik yapılmakla yet 

ye ve tazminat tutarları aynen muhafaza edilmiştir. 
Ancak, Defterdarlık kontrol1 memurlarına verilen yevmiyelerin 18 liradan 20 liraya çıkarılmasını ve bu m 

muriyet merkezleri haricinde Maliye müfettiş veya hesap uzmanları ile birlikte tertibedilecek çalışmalara k 
devam olunmasını sağlamak için gerekli hükümler konulmuştur . 



566 — 

Bundan başka, yurt dışına uçakla yapılan seyahatlerde 950 lira ve daha fazla aylıklı memurlara 1 nci m 
ken, 1964 maili yılında bu mevkide seyahat hakkı, memurlardan yalnız müsteşarlar ile kadro aylık tutarı 2 0 
makta ve böylece bir miktar daha tasarruf yapılması sağlanmış bulunmaktadır. 

15 nci madde, Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu hükümleri dairesinde satmalmacak motorlu araçlarla h 
etmektedir. Bu maddeye bağlı (T) cetveli resmî daireler için satmalmacak nakil vasıtalarının alım değerlerin 

16 nci madde, gider tertiplerinden hangi çeşit hizmetler için sarfiyat yapılabileceğinin (E) işaretli cetve 
17 nci madde ile geçen ve eski yıllarda tahakkuk edip de ödenmemiş bulunan borçların ödene bilmesini sağla 

lirli esaslar dairesinde borç tertiplerine aktarma yetkisi istenilmektedir. 
18 nci madde, çeşitli idare ve kurumların yatılı okullarla yabancı memleketlerde okutturacakları öğrencile 

lerin genel bütçeye intikal şeklini tesbit etmektedir. 
19 ncu madde, Millî Savunma ihtiyaçları için yabancı memleketlerden getirilen veya yerli ham petrolden is 

de temin olunan akar yakıt ve madenî yağların vergi ve resimlerden muaf tutulmasını sağlamaktadır. 
20 nci madde, yabancı devletler veya Uluslararası kurumlardan sağlanmış veya sağlanacak olan çeşitli yar 

için sevk olunmaktadır. Gerçekten yardımlar belli hizmetler projeler veya yüklenmelere tahsisli olarak veya b 
göre alınmaktadır. 

Ancak, bunların bütçe dışı bırakılmasını tem inen bu madde teklif olunmuştur. 
21 nci madde, plâna uygun belli saha ve sektörlerde program finansmanı veya proje finansmanı anlaşmal 

bâzı hallerde yatırıldıkları verimli saha sektör veya projelerce iadeleri ve tekrar daha başka sahalara ikrazı 
ve kredilerin avans veya kredi olarak resmî ve özel sektör finansmanında kullanılabilmesi ve devlete iade 
ka projelere veya programlara finanse edebilmek için kullanılabilmelerini teminen bu madde teklif olunmuştu 

Maddenin 2 mi fıkrası 1963 ve daha önceki yıllarda benzeri maksatlarla açılmış bulunan ikraz ve kurulu 
işlem yapılmasını son fıkrada Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine muamelesi olar 
canmış bulunan meblâğların bütçeye gelir ödenek ve gider kaydedilmesini sağlamak için konulmuştur. 

22 nci maddede 6831 sayılı Orman Kanununun 13, 35 ve 64 ncu maddeleri, Ziraat Bankası Kanununda değ 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (C) fıkrası, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 37 nci maddesinin (a) fı 
Birliği Kanununun geçici 3 ncü maddesi, 351 sayılı Yüksek Öğrenim ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 nci 
Gider Vergileri Kanununun 66 nci maddesi, 197 sayılı motorlu kara taşıt vasıtaları vergisi kanununun 17 n 
çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi hükümleri gereğince bütçeye konulması icabeden ö 
yazılı miktarlarla takyidedilmesi ve muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında 
1964 bütçe yılında uygulanmaması derpiş olunmaktadır. 

23 ncü madde, 7236 sayılı Kanunun emekli keseneği ve karşılıkları hakkındaki geçici 2 nci maddesinin 19 
ması hükmünü ihtiva etmektedir. 
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24 ncü madde ile, 299 sayılı Kanunla tasdik olunan nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Söz 
de vukua gelecek hasar bedellerini karşılamak üzeıe gerekli ödeneğin Başbakanlık bütçesinde açılacak bir ter 
larını tesbit etmek için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi istenilmektedir. 

25 nci madde, yatunmlarda gecikmeye meydan vermemek üzere yatırımın unsurlarından olan inşaat ve k 
ğinde karşılıklı olarak birinden diğerine aktarılabilmesi için Maliye Bakanlığına yetki vermektedir. Madde 
(A/2) cetvelinde yer alan idarelerin yapı, tesis ve onarım bölümleri ile bu idarelerin kamulaştırma bölümleri 
cektir. 

26 nci madde, NATO Müşterek Enfrastrüktür programından yapılan işlerin mütaahhitlerine verilen ve e 
bonoları için gerekli ödeneğin sağlanmasına yetki vermektedir. 

27 nci madde, bilindiği üzere İktisadi Devlet Teşekküllerinin Y. Murakabe Heyeti tarafından hazırlana 
rar hesapları umumi heyetten geçmemiş ve ibra edilmemiş olduklar! için, sermayesini tamamlamış teşekküll 
mekle fakat zarar eden teşekküller zararlarını talebetmektedirler. Hükümetçe ittihaz edilen tedbirlerle zarar 
nin bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tetkikinden sonra zararların ödenmesi teşekküllerin işletme faaliyetler 
rulu veya İdare Meclisince kabul edilen bilanço, kâr ve zarar cetvellerini esas almak suretiyle, zarar eden teş 
ve sermayesini tamamlamış teşekküllerin kârlarının Hazineye gelir olarak alınmasını teminen mezkûr madde 

28 nci madde, Hazine yardımı gören katma bütçeli idarelere genel bütçeden yapılacak ödemeler, Hazineni 
devrelerde verile emri muhtevası emanet hesaplarına alınmak suretiyle tehir edilmekte ve nakit durumu müs 

Ancak, bâzı katma bütçeli idarelerin yıl içindeki fiilî gelir ve gider durumlarına göre, bu yardımın bir kıs 
edilmektedir. 

28 nci madde, bu gibi hallerde, Hazine yardımjina ait ödenekten lüzumsuz hale gelen miktann iptali ve lü 
bından gelecek yıla devri hususunda yetki vermektedir. 

29 ncu madde ile, Meclislerin teşkilât kanunlarının çıkarılmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi 1964 
lerden yapılacak masraflar için âmiri italik yetkisinin kimler tarafından kullanılacağı tesbit edilmektedir. 

Tasarının son İM maddesi yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1964 yılı Bütga kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Genel bütçeye giren dairelere cari harcamalar için 

(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 6 630 791 930 lira yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 805 194 480 
lira, sermaye teşkili ve transfer, harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 5 017 455 870 lira ki toplam olarak 
13 453 442 280 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli, cet
velde gösterildiği üzere 10 695 405 000 lirası normal kaynaklardan, 
2 458 0O0 000 lirası da özel kaynaklardan olmak üzere 13 153 405 000 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin edilen gelir arasındaki 
300 037 280 lira fark iç istikrazla karşılanacaktır. 

MADDE 4. — 1964 bütçe yılı içerisinde Millî Savunma ihtiyaçları 
için Birleşik Amerika'dan askerî yardım yoluyla veya sair suretlerle 
fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini, bağlı (B) işaretli cet
velde bu adla açılacak bir tertibe gelir ve mukabilini Millî Savunma 
Bakanığı bütçesinde açılacak özel bir tertibe ödenek ve gMer kaydet
meye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. — a) Birinci madde ile sarfına mezuniyet verilen öde
nek, dörder aylık devreler itibariyle tevzi olunur. Her devrenin tev
ziatı bakanlıklar tarafından yeni devrenin başlamasından bir ay önce 
Maliye Bakanlığına bildirilir. Birinci dört aylık tevziat malî yılın ilk 
ayı içinde hazırlanır. Maliye Bakanlığı ile ilgili bakanlık bu tevziatı 
tahsilat, liberasyon ve döviz durumunu ve umumi iktisadi şartları 
göz önünde tutarak tesbit eder. 

b) Bakanlar Kurulu, tahsilat, liberasyon, döviz durumunun ve 
umumi iktisadi şartların elverişsiz seyretmesi halinde ödeneklerden 
bir kısmını mevkuf tutmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmü katma bütçeler hakkında da uygulanır. 

KARMA BÜTÇE KOM 

1964 yılı Bütçe 

MADDE 1. — Genel bütçeye gir 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
harcamaları için .(A/2) işaretli cetvel 
lira, sermaye teşkili ve transfer harc 
velde gösterildiği üzere 5 032 975 394 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Genel bütçenin g 
gösterildiği üzere 10 867 405 000 
2 458 000 000 lirası da özel kaynakl 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ödenekler toplamı 
158 916 147 lira fark iç istikrazla k 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 



Hükümetin Teklifi 

MADDE 6. — Yapılmış ve yapılacak bağıtlara dayanarak 1964 
malî yılı içinde kısa süreli avanslar almaya ve (hesaplar açtırmaya ve 
en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çılkarmıaya ve banka ve kurumla
rın Hazineye yatırmak istiyecekleri paralan alarak karşılığında Hazine 
bonoları vermeye Maliye Bekanı yetkilidir. 

Özel kanunların verdiği yetkiler hariç, çıkarılacak Hazine bonoları 
toplamı 500 000 000 lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî hisse senetleri ve tahviller karşılık gösteril
mek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile 
uzun süreli Devlet tahvilleri satmalmaya, Hazinenin iştiraki buunan 
ortaklıklardaki sermaye hisselerini ödemeye veya Bakanlar Kurulu 
kararı ile bu ortaklıkların hisse senetlerini satmalmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 65 sayılı Kanunun birinci maddesine 

dayanılarak açılan «Kambiyo Karşılık Fonu» hesabının aktarıldığı 
«Kambiyo Karşılık Fonu Provizyon Hesabı» na 1964 malî yılı için de 
yatırılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değişik birinci ve 
16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 9 ncu maddelerine dayanılarak 
Bakanlar Kurulunun 2 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı Kararı gere
ğince tesis edilen «İstikrar Fonu» na yatırılacak paralar, 

c) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki, 34 sayılı NATO hesa
bında toplanan paralardan Maliye Bakanlığınca belirtilecek meblâğ, 

ç) 16 . 9 .1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun beşinci maddecinin 
birinci fıkrasına dayanarak T. C. Ziraat Bankasında açılan Akarya
kıt Fiyat İstikrar Fonundan Maliye Bakanlığınca belirtilecek miktar, 

d) Harcama yerleri Millî Birlik Komitesinin 7 . 10 . 1960 tarihli 
ve 20 sayılı Karariyle belirtilen fotoğraf ve filim satış bedeli hasılatı 

Karma Bütçe Kotmıis 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 

MADDE 7. — Özel fonlardan : 
a) 22 Ağustos 1960 tarihli ve 6 

dayanılarak açılan «Kambiyo kar 
«Kambiyo karşılık fonu provizyon h 
rılacak miktarlar, 

b) 1567 sayılı Kanunun 6258 s 
16 . 9 .. 1960 tarihli ve 79 sayılı Ka 
yanılarak Bakanlar Kurulunun 2 
Karan gereğince tesis edilen «İstikr 

c) Türkiye Cumhuriyeti Merke 
sabında toplanan paralardan Maliye 

ç) 16 . 9 . 1960 tarihli ve 79 sa 
birinci fıkrasına dayanarak T. C. Zi 
Fiyat İstikraz Fonundan Maliye Ba 

d) Harcama yerleri Millî Birlik 
ve 20 sayılı Karariyle belirtilen fot 
bakiyesinden 500 000 lirası Türk 
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Hükümetin Teklifi 

bakiyesinden 500 000 lirası Türk Silâhlı Kuvvetleri Yüksek Tahsil 
Öğrenci yurtlarına tahsis edildikten sonra artan miktar, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

MADDE 8. — Dairelerin, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun ondökuzuncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı kanunun ge
çici dördüncü maddesinde sözü geçen maaşlı memurları bağlı (D) işa
retli cetvelde, hayrat hademesine ait kadrolar da bağlı (S) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun dokuzuncu maddesi gereğince geçici mahiyet
teki hizmetler için Bakanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi 
yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 9. — 26 . 5 . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun yirmidokuzuncu maddesi gereğince: 

a) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren 
(C) cetveli; 

b) Kanunla bağlanmış vatani hizmet maaşlarını gösteren (Ç) 
cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka~ 
kanuniarı gösteren (G-) catveli: 

ç) Maliye Bakanlığı bütçesinin 14.480 ne: {İhtiyat ödeneği) mad
desinden aktarma -~apılabilecek maddeleri gösteren ÇF) cetveli: 

Bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 10. — Devlet gelirlerinin özel hükümlerine göre tarh ve 
tahsiline 1964 bütçe yılında da devanı olunur. 

Musul petrollerinden teraküm eden 100 milyon liralık hisseden 
1964 malî yılı içinde tahsil edilecek kısım, (B) işaretli cetvelin (Çeşitli 
gelirler) maddesine gelir kaydolunur. 

Karma Bütçe Koındsy 

çocuklarının tahsiline yardım tesisi ö 
sonra artan miktar, 

Bütçeye gelir kaydolunur. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m 



HüMimestin Teklifi 

MADDE 11. — Millî Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilecek 
okul pansiyonları hakkındaki 6 . 7 . 1931 tarMi ve 1838 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerini değiştiren 11!. 6 .1932 tarihli ve 2005 sayılı Ka
nunun ikinci maddesi gereğince öğrencilerden 1964 yılı içerisinde alı
nacak ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. — 11 . 6 . 1932 tarihli ve 2005 sayılı Kanunun üçüncü 
maJddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kad
rolar bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanun ve ekleri 
ile çeşitli kuruluş kanunlarındaki kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1984 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun otuzüçüncü mad
desinin (a) ve (b) bentlerinde yazılı nijsbet ve yevmiye miktarlarına 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulanmamak üzere bu madde ile aynı 
kanunun otuzdört, kırkbeş ve ellinci maddeleri gereğince her yıl Bütçe 
Kanunu ile tesbiti gereken misil, nisbet ve miktarlar, bağlı (H) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak, belediye hudutları haricinde vazife gören defterdarlık 
kontrol memurları için en az yevmiye miktarı yirmi lira olarak tes-
bit edilmiştir. Bunların Maliye müfettişi ve hesap uzmanları ile bir

likte memuriyet merkezleri dışında tertibediiecek çalışmalara katılma
ları halinde gündeliklerinin bu miktar üzerinden Ödenmesine devam 
olunur. Ayrıca Harcırah Kanununun otuzyedinci maddesindeki asgari 
dört lira yevmiye de sekiz liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun yirmidokuzuncu ve kırkbeşinci maddeleri ile 
sözü geçen kanuna ilişik (1) ve (2) sayılı cetvellerdeki 475 liralık 
tutar 950 liraya, (2) sayılı cetveldeki 1 000 liralık tutar da 2 000 liraya 
yükseltilmiştir. 

Karma Bütçe Komisy 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci m 

MADDE 12. —Tasarının 12 nci m 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü 

MADDE 14. — 6245 sayılı Harc 
desinin (a) ve (b) bendlerinde yazıl 
ilişkin kayıtlayıcı hükümler uygulan 
kanunun otuzdört, kırkbeş ve elli 
Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken mi 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak belediye hudutları haricind 
memurları için en az yevmiye mikta 
tir. Bunların Maliye müfettişi ve hes 
yet merkezleri dışında tertibediiece 
gündeliklerinin bu miktar üzerinden 
Harcırah Kanununun otuzyedinci ma 
ye de sekiz liraya çıkarılmıştır. 

Harcırah Kanununun yirmidoku 
ile sözü geçen kanuna ilişik (1) ve ( 
tutar 950 liraya, (2) sayılı cetveldek 
raya yükseltilmiştir. 



Hükümetin Teklifi 

Yurt dışında uçakla yapacakları vazife seyahatlerinde (H) cetve
linin (A) işaretli kısmında makam ve görev unvanları gösterilenlerle 
kadro aylık tutarı 2 000 lira olan memurlara ve müsteşarlara birinci 
sınıf, diğer memur ve hizmetlilere turist sınıfı üzerinden yol masrafı 
ödenir. 

Harcırah Kanununun otuzdördüncü maddesi şümulüne girenlerin 
yurt dışı yevmiyelerinde tatbik olunacak emsaller, 4 . 8 . 1958 tari
hinden evvel ellerine geçen döviz miktarını geçmemek üzere Bakanlar 
Kurulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H) işaretli cetvelde gösterilen tutar ve mik
tarlar nazara alınır. 

MADDE 15. — 7 . 6 . 1939 tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mü
kellefiyeti Kanununun otuzaltıncı maddesi gereğince Millî Müdafaa 
mükellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1964 bütçe yılı alım değer
leri bağlı (O) işaretli cetvelde ve sözü geçen kanunun otuzsekizüıci 
maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı 
(P) işaretli cetvelde, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Kanunun do
kuzuncu maddesi gereğince kurumların satınalacaklan taşıtların âzami 
satmalma bedelleri bağlı (T) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 16. — Gider tertiplerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 17. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde: 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları maddelerden bu maddeye, 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun doksanüçüncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 

Kanma Bütçe Komisy 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet M 
lar, Genelkurmay Başkanı ile Kuvve 
uçakla yapılacak vazife seyahatlerind 
ödenir. 

Harcırah Kanununun otuzdördün 
yurt dışı yevmiyelerinde tatbik olun 
den evvel ellerine geçen döviz miktan 
rulunca tesbit olunur. 

Harcırahın tesbitinde (H) işaretli 
tarlar nazara alınır. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci m 

MADDE 16. — Tasarının 16 ncı m 

MADDE 17. — (Geçen yıllar bor 
memesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibin 
olduklan hizmet tertiplerinden bu mad 

b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına ai 
nununun doksanüçüncü maddesine g 
karşılıklan yıllan bütçelerinde bulun 
gili hizmet tertipleri veya (Aylık ve 



Hükümetin Teklifi 

(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borç
ları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 18. — Katma bütçeli idarelerle genel bütçe dışındaki daire 
ve müesseselerin genel bütçeye dâhil dairelerce idare olunan her dere
cedeki yatılı okullarla yurt dışında kendi hesaplarına okutturacakları 
öğrencileri için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli mik
tarlarını bağlı (B) işaretli cetvele gelir ve bu öğrencilerin her türUü 
giderleri ile ödeneklerine harcanmak üzere, bağlı (A/l) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak tertiplere ödenek kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 19. — 1964 malî yılı içinde Millî Savunma ihtiyacı için 
yabancı memleketlerden getirilen veya getirttirilen veya yerli ham 
petrolden istihsal edilmiş olanlardan memleket dâhilinde temin olunan 
ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 27,10 pozisyonuna giren akaryakıt 
ve madenî yağlar, Gümrük Vergisi, Belediye Hissesi, Damga Resmi, 
Hazine Hissesi, Rıhtım Resmi, ithalde ve dâhilde alman İstihsal ver
gileri ve Hazineye, katma bütçeli üdarelere, özel idare ve belediyelere 
ait her türlü vergi, resim, hare ve zamlardan ve artdiye ücretlerinden 
müstesnadır. 

MADDE 20. — Yabancı devletler veya uluslararası kurumlardan 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler, 
yatırımlar veya projeler için 1964 malî yılında elde edilecek imkânla
rın Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerini bir1 ta
raftan bütçeye gelir, diğer taraftan ilgili idareler bütçelerinin özel ter
tiplerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

1963 ve daha önceki yıllarda aynı maksatlarla temin edilmiş bulu
nan Türk Lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedelleri hakkında 
da yukarda yazılı esas dâhilinde işlem yapılabilir. 

Karma Bütçe Komisy 

(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil öde 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak öd 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci m 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu m 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci m 



Hükümetin Teklifi 

Bütçe ihtiyaçlarına tahsis edilecek yardım ve kredi karşılıklarını 
(B) cetvelinde açılan özel tertibine gelir kaydetmeye ve harcanmıyan 
gelir ve ödenek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı mezundur. 

MADDE 21. — Maliye Bakanlığı, yukardaki maddede sözü geçen 
kaynaklardan bağış veya istikraz suretiyle sağlanan imkânları İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri yatırımlarının finansmanında kullanmıya eko
nominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi artırmak maksadiyle kamu ku
rumlarına ve bankalara belli gayelerle kredi açmaları için ikraz etmeye 
veya bunlar nezdinde belli gayeleri olan fonlar kurmaya yetkilidir. 

1063 ve daha önceki yıllarda da aynı maksat için açılmış ikraz ve 
kurulmuş fonlar hakkında da bu madde hükmü dâhilinde işlem yapı
labilir. 

Türk parası karşılıklarından serbest bırakılmış olup da Hazine 
muamelesi olarak Devlet borçlarına karşılık harcanmış meblâğları 
bütçeye gelir, ödenek ve gider kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 22. — a) 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanu
nunun onüçüncü ve altmış dördüncü maddelerinin her yıl Tarım Ba
kanlığı bütçesine ve aynı kanunun otuzbeşinci maddesinin her yıl Or
man Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenek miktarlarına ait 
hükümleri; 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
25 . 5 . 1955 tarihli ve 6617 sayılı Kanunun birinci maddesinin (c) fık
rası hükmü; 

c) 9 . 6 . 1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununun 
otuzyedinci maddesinin (a) fıkrası hükmü; 

ç) 15 . 5 . 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Oda
ları Birliği Kanununun geçici üçüncü maddesi hükmü; 

d) 16 . 8 . 1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanununun yirmisekizinci maddesinin (a) fıkrası 
hükmü; 

Karma Bütçe Komi 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci 



Hükümetin. Teklif i 

e) 13 .7 .1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 
altmışaltına maddesi hükmü; 

f) 18 . 2 . 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Kara Taşıt Vasıtaları 
Vergisi Kanununun onyedinci maddesi hükmü; 

g) Korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki 6972 sayılı Kanunun 
dokuzuncu maddesi hükmü; 

1934 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerine konulmuş miktarlar dâhilinde tatbik 
olunur; 

h) Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi 
hakkındaki 26 . 3 . 1956 tarifeli ve 6696 sayılı Kanunun hükümleri, 

1964 bütçe yılında tatbik olunmaz. 

MADBE 23. — 27 . 2 . 1959 tarihli ve 7236 sayılı Kanunun emekli 
keseneği ve karşılıkları hakkındaki muvakkat ikinci maddesi hükmü 
1964 malî yılında da tatbik olunur. 

MADDE 24. — 8 . 5 . 1961 tarihli ve 299 sayılı Kanunla tasdik olu
nan (Nükleer enerji sahasında hukukî mesuliyete dair Sözleşme) nin 
yedinci maddesi şümulü dâhilinde vukua gelecek hasar bedellerini 
karşılamak üzere gerekli ödeneği Başbakanlık bütçesinde açılacak bir 
tertibe kaydetmeye ve tediye şart ve esaslarını tesbit etmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 25. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarını giderleri) bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü arasında ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MÂÜBE 26. — NATO Müşterek Enfranstrüktür Programına dâhil 
inşaata ait hakedişler üzerinden yapılan tasarruf bonosu, tevkif atı 
hakkındaki 1933 tarihli ve 253 sayılı Kanun gereğince çıkartılan 
26 . 8 .1963 tarihli ve 6/2119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi hü-

Kaanroa Bütçe Komi^yo 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü m 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü m 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci m 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci m 



Hükümetin Teklifi 

kümleri dairesinde erken ödemeye tabi tutulacak tasarruf bonoları için 
lüzumlu ödeneği Maliye Bakanlığı bütçesinin 36.122 nci (Erken ödeme
ye tabi tasarruf bonoları karşılığı) maddesine kaydetmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

MADDE 27. — Nominal sermayelerini tamamlamış olan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin Hazineye intikal edecek kârları ile Hükümet 
kararlan veya kanun gereğince Hazinece ödenmesi gereken zararları, te
şekküllerin müdürler kurulu veya idare meclislerince kabul edilen 
bilânçolarındaki kâr veya zarar esais alınmak suretiyle tahsile veya 
ödemeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 28. — Katma bütçeli idarelerin bütçelerini denkleştirmek 
maksadiyle Maliye Bakanlığı bütçesinin Hazine yardımı tertiplerine 
ödenek ve mukabili ilgili katma bütçenin (B) işaretli cetveline gelir 
kaydolunan miktarlardan bu maksada göre fazla olduğu tesbit edilen 
kısımlar malî yıl sonunda Maliye Bakanlığınca ilgili idarelere ödenmi-
yerek iptal olunur. 

Söz konusu ödeneklerden her hangi bir sebeple yılı içinde nakten 
ödenemiyen kısımlar ertesi yıllarda ödenmek üzere bütçe emanetine 
alınabilir. 

MADDE 29. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilâtına dair Ka
nunun çıkarılmasına kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 1964 yılı 
bütçesindeki müşterek bölümlerdeki maddelerde âmiri italik yetkisi 
Millet Meclisi Başkanlığına aittir. Cumhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi için ayrılmış bulunan bölüm ve maddelerle ve Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına bağlanan ve bağlanacak olan memur ve ücretli
lere ait bölüm ve maddelerde âmiri italik yetkisi de Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına aittir. 

Millet Meclisi mesaisini aksatmamak kayıt ve şartiyle, C. Senatosu
nun hizmetlerini yerine getirebilmek için ne miktar memur ve hizmet-

KJarma Bütçe Komi 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu 



Hükümetin Teklifi 

lilerin daha C. Senatosuna ayrılacağına, iki Mestisin Başkanlık Divan
larının aralarında mutabık kalmaları suretiyle karar verilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı enirinde bulunan memur ve hiz
metlilerin niteliklerine ait bütün yetki ve tasarruflarla âmiri italik 
yetkisi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına aittir. 

MADDE 30. — Bu kanun 1 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 31. Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başlbakaıı V. 
E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyizoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Boş'b. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 

Devlet1 Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
B. Aybar 

Karana Bütçe Komıisy 

MADDE 30. — Teşkilât kanunu 
Kaynaklar Bakanlığı harcamaları, Sa 
tiplerden yapılır ve bu harcamalar Sa 
gösterilir. Sanayi Bakanlığî teşkilâtın 
arasında varılacak anlaşma ile tesbit 
Kaynaklar Bakanının emrine tahsis ed 

îki Bakanlık arasında varılacak a 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ayrıl 
j i ve Tabii Kaynaklar Bakanıdır. 

MADDE 31. — Turizm ve Tanıtma 
me ve yatırımları için muhtelif tertip 
den harcanmıyan bakiyeler sermayesi 
levizyon Kurumuna ödenir. 

MADDE 32. — Tasarının 30 ncu m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 31 nci m 
kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı 
N. Ökten 

içişleri Bakanı 
/. Seçkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Öktem 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
F. K. Gökay 

Ulaştırma Bakanı 
/. ff. Dura 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
A. II. Onat 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Sanayi Bakanı 
F. Celikbas 

T lirizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Ardıeoğlu 

İmar ve İskân Bakam 
H. Mumcuoğlu 



A - 1 

DAİKELER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif edilen1 

Lira 

63 197 198 
3 031 412 

11 109 246 
2 748 672 

20 848 797 
7 091 665 
6 615 210 

18 229 226 
59 767 871 
74 089 570 

277 316 905 
2 572 196 300 

116 031 230 
213 716 850 
288 897 503 
86 393 160 

Koimisyonoa. 
kabul edilen 

Lira 

62 535 433 
3 031 412 

11 084 247 
2 748 672 

23 988 797 
7 091 665 
6 615 210 

18 229 226 
59 767 871 
74 089 570 

277 346 905 
2 568 596 300 

116 023 624 
215 520 850 
288 897 503 

95 477 660 

Cetveli 

DAÎRELEB 

Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Md. 

GENEL TOPLAM 



A - 2 Cetveli 

DAİRELER 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

Hükümetçe 
teklif edilen 

Lira 

_ 
55 000 

3 000 000 
— 

7 052 000 
— 
— 

1 389 660 
— 

7 500 000 
— 

292 076 000 
1 000 000 

— 
— 

800 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

467 448 
55 000 
— 
— 

6 052 000 
— 
— 

1 389 660 
— 

4 500 000 
— 

293 066 000 
— 
— 
— 

800 000 

DAİRELER 

Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
îmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Md. 

GENEL TOPLAM 



A - 3 
Hükümetçe Komisyonca 

teklif edilen kabul edilen 
DAİRELER Lira Lira 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Cumhurbaşkanlığı 
Sayıştay 
Anayasa Mahkemesi 
Başbakanlık 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Danıştay 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Millî Savunma Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 

516 523 
144 001 
121 764 

1 
568 905 

97 771 
36 003 

106 381 
24 297 

144 997 
1 331 500 

46 541 000 
477 760 
183 600 

4 495 000 
35 542 533 

1 073 305 
20 001 
73 764 

1 
568 905 

97 771 
36 003 

106 381 
24 297 

144 997 
1 333 750 

46 641 000 
485 366 
183 600 

4 495 000 
35 542 533 

Cetveli 

DAİRELER 

Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Md. 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Md. 

GENEL TOPLAM 
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10 — Büyük Millet Meclisi _ 2 — 

Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Büyük Millet Meclisinin 1964 malî yılı bütçe teklifinin incelenmesinden edindiğim düşünceleri arz ediyorum 
I — 1964 malî yılı bütçe teklifi 66 183 134 lira olarak teklif olunmaktadır . 
Fazlalık cari harcamalardadır ve bu fazlalık 3 448 279 liradır. Yatırımlarda 2 102 951 liralık bir azalış va 

liradır. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları olarak da 1 073 305 lira teklif olunmaktadır. 

TEŞKİLÂT KANUNU 

Büyük Müllet Meclisi bütçe teklifini incelemeden önce yüksek Komisyon bir karar almak zo mdadır. Bu 
Komisyonumuza iki bütçe teklifi gelmiş bulunuyor. Birisi Millet ;Meelisi Başkanlığmdandır. Bu teklif iki 

olduğu gibi bir arada tanzim etmiştir. İkinci teklif Senato Başkanlığının teklifidir. Senato kendisine ,?yrı b 
Ancak tanzim ettiği bütçe teklifinde Teşkilât Kanunu çıkmamış olduğundan tahsisatı belli olmıyan madde ve 
etmiş bulunuyor. Tahsisatları kesinlikle ,belli olan bölümlerin karşılıkları konmuştur. Yine Senatonun tek 
bâzı bölümlere Millet Meclisinin mümasil bölümlerindeki meblâğların bazan,% 40 m bazaıı da % 30 zu 
lece Cumhuriyet Senatosunun bütçe teklifi kesin tahsisat rakamlarını bölüm ve maddelerire kesin rakam 
ile üçüncü bütçedir M, Cumhuriyet Senatosu kendisine müstakil ve tam bir bütçe teklifi imkânına kavuş 
iki yıla yakın bir zamandır. Teşkilât Kanununun çıkarılmamış bulunmasıdır. Meclislerin Teşkilât Kanunu tek 

Uzun zaman prensip meselesinde bir karara varılamadığı için teklifin görüşülmesi uzamıştır. Komisyonumuzd 
kurulmuş meseleye çözüm yolu aranmıştır. 

Teşkilât Kanunu teklifi üzerinde görüşmeleri uzatan prensip meseleleri şu idi. İki Meclisi bir teşkilâ 
Meclise ayrı ayrı teşkilât mı kurmalıdır. 

Bütçe Komisyonumuz bu prensip meselesini bir karara bağlamış bulunuyor. C. Seatosuna ayrı teşkilât ku 
teşkilât kurulacak ve iki Meclisin müşterek hizmetlerini görecek vasıftaki teşkilâtlar tssbit edilip Millet M 
tır. İki Meclisin Siyasetleri komisyonumuzun bu kararını benimsemiş bulunuyor- Teşkilât Kanunu teklifinin 
de Bütçe Komisyonu müzakere edip kabul etmiş bulunuyor. İhtilaflı olmıyan son maddeleri görüşülmek üze 
yonu gündeminde beklemektedir. 

Cumhuriyet Senatosu idarecileri ile olan temaslarımızda hazırladıklar! bütçe teklifini geri almamışlardır. 
sek Komisyonumuzda bulunmaktadır. 
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Alınacak karar şudur : Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosuna ayrı ayrı bütçe mi yapılacaktır. Yoks 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi mi görüşmeye esas alınacaktır. 

Raportör olarak kanaatimiz şudur : Teşkilât Kanunu çıkmadığı için ve kanunu olmıyan teşkilâta bütçe y 
nin teklifi olan bütçe görüşülmelidir. Karar Yüksek Komisyonundur. 

II - Teklifimize uyulduğu takdirde, T. B. M. Meclisi 1964 yılı bütçe teklifindeki görüşlerimizi şöylece sır 
1. Cari harcamalardaM artışın büyük kısmı üye ödeneklerinin 1963 yılında 2 700 lira üzerinden hesabed 

yılında üye ödenekleri 2 900 lira üzerinden hesabedilmiştir. 
2. 1964 Haziranında C. Senatosunda 55 üye için yenileme olacaktır. Haziranda üç aylık olarak seçime girec 

tos ayları için mükerrer ödenek bütçeye konmuştur. Bunun miktarı 478 500 lira tutmaktadır. Kanaatimizce tek 
Sayın Senatörlerin mükerrer ödenek almaması icabeder. Ancak bunların miktarı önceden bilinemiyeceğinden öde 
nunda tekrar seçilenlere ödeme yapılmadan bu görüşümüz kesin bir karara bağlanmalıdır. Yolluklar için de ayn 

3. 12.414 ncü maddedeki Yüksek Mühendis sadece Mühendis olarak düzeltilecektir. Zira oylama tesisatını 
dir başka anlıyan da yoktur. Yüksek kelimesi çıkarılmalıdır. Aynı maddede şoförlere fazla mesai için ödenmek 
dır. Bu 13 şoför ile 4 motosikletçiye ödenecektir. 

Geçen yıl böyle bir ödenek yoktu. Uzun tatiller ve mesainin geniş boşlukları nazara alınırsa böyle bir fazla m 
tindeyim. 

4. 12.882 maddede T. B. M. M. Muhafız Taburu subaylarının yurt dışı yollukları için 30 bin lira ödenek ko 
merasim şekillerini tetkik ile ordudan yurt dışına gidenleri örnek alarak teklif olunan bu ödeneği yerinde mütal 

5. 12.911 maddede Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklere geçen yıldan 350 000 lira fa 
muştur. Konseye 10 üyemiz katılmaktadır. Bu iştiraki uygun bulmaktayım. Ancak giden üyeler komisyonlarda 
hareket etmemektedirler. Bir komisyonda bir üyemizin bulunması kâfi iken iki üyenin aynı komisyonda olduğu, a 
girdiği ve yine Türkiye'yi alâkadar etmiyen meselelerde bile Su Komisyonlara katılarak dışarda kalmayı uzatan 
rına katılma dikkatle planlanırsa büyük tasarruf mümkündür. „ 

10 üyenin yılda üç defa gidişi için 300 000 lira yetmektedir. Komisyon çalışmaları için de 200 000 lira ile 
mesini uygun görmekteyim. 

6. 12.913 ncü maddede NATO Memleketleri Parlömanterleri Birl'ğine katılmak için 225 000 lira konmuştur. 
ise de yaptığımız temaslarda tesbit etmiş bulunuyoruz ki, NATO Birliğine 9 üyemiz katılmaktadır. Bu katılışı uy 
tasarrufa riayet edilmediğini görüyoruz. Şöyle ki: Biz bu Birlikte 12 oy sahibiyiz. Ancak her üye beş oy kull 
yerine 3 üye katıldığı takdirde hizmet yerine gelmiş olacaktır. Böylece üçte İM tasarruf mümkündür. Böylece 
lira indirilerek 75 000 lira olmasını teklif etmekteyim. 

7. 12.921 maddede ParlâmenLolararası Birliği Türk Grupunun Birliğe katılmaları için 100 000 ve yine 
Turizm Birliği Grupu için geçen yıldan 50 000 fazlası ile 100 000 lira teklif olunmaktadır. Bu iki Grupun da 
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müz istiyor ise de gelirlerimizdeki büyük noksanlığın, ekonomi durumumuzun büyük tasarrufla hareketi icbar e 
ameli fayda sağlıyamamaları düşünceleri ile bu İM maddenin birer liraya indirilmesini teklif etmekteyim. 

8. 13.130 maddede döşeme ve demirbaş aflımlan için 750 000 lira teklif olunmuştur. Bunun 300 000 lirasını B 
300 000 lirası levazım alımları, 150 000 lirası da işletme için teklif olunmaktadır. 

Levazım alımları için istenen 300 bin lira lokantanın ihtiyaçları ile gruplara teyp, Meclis içi ihtiyaçları için ya 
Sayın üyelerin bir fikir edinmeleri için bir liste rapora eklenmiştir. (Tablo : 1) 

9. 13.420 maddede telefon giderleri için 290 000 lira istenmektedir. Meclis telefonları ile, partiler,, idareci 
leri yapmaktadırlar. Büyük yekûnlar tutan bu şahsi görüşmelerin görüşenlerden tahsili için Sayın Meclis Başka 
memnuniyetle tesblt etmiş bulunuyoruz. 

Ancak; bunun disipline edilmesi için katî bir usule bağlanması temennisinde bulunacağız. 

10. 14.327 maddede yiyecek alım ve giderleri, Muhafız Taburunun yiyecekleri ile ilgili alım giderlerinde 87 
Muhafız Taburu kadrolarının yüzde yüz kullanılmasına karar verilmiş olmasındandır. 

14.594 maddede kamp giderleri için 100 000 lira konmuştur. Bu madde yeni ihdas edilmiştir. Meclis person 
kamp gideri olarak istenmektedir. Her ne kadar bâzı bakanlıklar emsal gösterilmekte ise de, Yalova tesislerinin 
ye hizmet olacağı ve yeni vergiler aldığımız sıkışık malî bir bünye içinde bundan vaz geçilmesini üzülerek tekli 

Artışların dikkate şayan rakamları hakkında lüzumlu bulduklarımızı izaha çalıştık. 
Meclis "binası ve içinin döşemesi, möblesi henüz Meclislerce teslim alınmamış bulunuyor. Halen Bayındırlık B 

bütçesi görüşülürken mobilya hakkında yeteri kadar malûmat verildiğinden ayrıca üzerinde durmuyorum. Ancak 
olarak katıldığımı arz ederim. Mobilyalar kısa onurludur ve çok pahalıdır. Halen Meclis levazımınca teslim alınm 

Lokantanın durumunda son günlerde bir iyiye gidiş varsa da buranın ciddî bir şekle sokulması lâzımdır. Loka 
rilmektedir. Yemeklik hammaddeler hariç her türlü giderleri bütçe ile verilmektedir. Döner bir sermayesi olmadı 
çok perakende alındığı anlaşılmaktadır. Günlük gılirle idare edilmeye çalışılmaktadır. 

Lokantanın şimdi ayrılmış bu'.unan bir yönetİ3İsi hakkında tahkikat açılmış bulunuyor. Nakdî bir yolsuzluğu 
tadır. 

Lokanta için aliman tabak, çatal, bıçak, bardak gibi malzeme alımlarının büyüklüğü dikkati çekmektedir. B 
hassas davranmalarını temenni etmekteyim. 

Lokantanın daha rantabl çalışabilmesi kâfi döner sermayesinin mevcudolmasına bağlıdır. Bunun bir tedbiri ara 
Personel durumu şöyledir : 
209 kadrolu memur vardır. 687 aded (D) cetvelinde, 17 aded (E) eetvelinde personel vardır. Y^kua9İQ a&eddi 
(D) cetvelinde bir değişiklik yapılmamıştır. 
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İlâve teklifimiz : 

1963 yılının son ayında ve bütçenin hazırlanmasından sonra çıkan 360 sayılı Kanun gereğince stenograf adedi 
aded ikinci sınıf, sekiz aded üçüncü sınıf stenograf ilâve edilmiştir. 

Bunun için 12.110 ncu maddeds memur aylıklarına 152 280 lira ilâve olunacaktır. Yine bu giderin artışı icabı 
vesi 6885 ve 231 sayılı kanunların icabıdır. Teklif olarak arz ederim. 

Temennilerimiz : 

Anayasamızın ve demokratik rejimin baş icabı olan T. B. M. Meclisi ve onun sayın üyelerinin itibarı, onörü 
bir cereyanın mevcudiyeti inkâr edilenıiyecek bir açıklıktadır. Bir kısım basın her fırsatta Büyük Meclisin itiba 
edinmiş durumdadır. Yası ile haber veya karikatürle her fırsatta bu büyük müesseseyi küçük düşürücü faaliyett 
hakkukunda vasıta yapmayı fırsat bilenler az da olsa mevcuttur. 

Millî irarenin tecslligâhı ve demokratik rejimin büyük teminatı olan T. B. M. Meclisine hürmetsizlik edenlere 
tesirli durum aldıklarını da maalesef görmemekteyiz veya çok zayıf bulmaktayız, Büyük Meclisin ve sayın üye 
onur ve haysiyetini vatandaş nesdinde yükseltici faaliyetleri ise ne İdarecilerde ne de Divanlarda'd mesul kişile 
sim bâzı vakalar Meclislere, topyekûn üyelere mal ;dilnıck istendiğinde hiçbir duyurucu vasıta ile t:kzip edilmem 
sine hiçbir Meclise nasibolmamış böylesine uzun ve kesif çalışmalar lâyık olduğu şekilde efkârı umumiyeye duyur 
Meclis Başkanlarının Sayın Divanların ve idarecilerin daha tesirli tedbir almalarım temenni etmekteyim. 

Meclis koridorlarının mahremiyeti, Meclis üyelerinin istirahat yerlerinin sükûneti ve kulis yerlerinin huzuru 
lememiştir. Koridorlar teşekküllerin davetiye ve bilet satış gişeleri haline sokulmuştur. Ziyaretçilerin ciddî b 
adır. Personeldeki lâubalilik önlenememiştir. İdarecilerimiz Meclislerin hakkı olan ciddiyeti üyeler dışındaki her 
Her türlü kişilerin her yere rahatlıkla girip çıktıklarını hattâ sayın üyelerden daha kolay hareket ettiklerini söyî 

Sayın İdare Âmirlerinin bütün bu gibi mevzuları daha ciddiye almasını ve sıkı bir organizasyona girmesini te 
Milletvekilleri ile senatörlerin ve muhtelif pariilere mensup bütün üyelerin aralarındaki ahengi artırıcı, anl 

dâvalanndaM görüşleri birleştirici toplantılar, seminerler, faaliyetlerde sayın mesul kişiler tarafından ele alın 
fikir yarışmasından ve hizmet şevkinden başka hislerin törpülenmesinde böylesine faaliyetlerin rolü olacağın 

Şayanı temenni diğer bir mesele, Meclis memur ve müstahdemlerinin mesken mevzuudur. T. B. M. Meclisi 
dairelerden farklı olarak çoğu zaman akşam geç vakitlere kadar ve bazan tatil günlerinde mesai yapar. Yeni 
dolayısiyle hizmette büyük miktarda da müstahdem vardır. Bu müstahdemler Meclise çok erken gelip, geç g 
olarak Meclis memur ve müstahdemlerinin Meclise yakın bir yerde meskûn bulunmalarında sayımız faydalar v 
olunan konut ve memur lojmanları dâvası da göz önüne alınırsa Meclis binasına yakın bir arsada lojmanlar ya 
yerinde olduğu kanaatindeyim. Bu teşebbüs Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak paralara karşılık verilecek kr 
Memurlarının Yardımlaşma Sandığına bağlı olarak kurulacak ve finanse edilecek kooperatifle de olabilir. 
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(A / l ) CARİ HAKCAMALAE 

Bolüm Madde 

11.000 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 

T. B. M. M. Başkanlık ödenekleri 
Kesim toplamı 

11.210 Millet Meclisi Başkan ödeneği 
11.220 Cumhuriyet Senatosu Başkan ödeneği 
11.230 Millet Meclisi Başkanlık Divanı temsil öde

neği 
11.240 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 

temsil ödeneği 

T. B. M. M. üyeleri özlük haklan 
Kesim toplamı 

11.310 Millet Meclisi üyeleri ödeneği 
11.320 Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödeneği 
11.330 Millet Meclisi denetçi ücreti 
11.340 Cumhuriyet Senatosu denetçi ücreti 
11.350 Millet Meclisi üye yollukları 
11.360 Cumhuriyet Senatosu üye yollukları 
11.370 Millet Meclisi üye ölüm tazminatı 
11.380 Cumhuriyet Senatosu üye ölüm tazminatı 
11.391 Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 

üyeleri geçici görev yolluğu 
11.392 5408 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Mec

lisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu üye
lerine verilecek yolluklar 

1983 

Madde 
Lira 

158 400 

'18 000 
18 000 

61 200 

61 200 

31 134 802 

14 580 000 
5 994 000 

6 000 
6 000 

7 290 000 
2 997 00O 
, 129 601 

97 201 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Sİ 293 202 

Riyaset Divanınca ist 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

34 313 

158 400 

18 000 
18 000 

61 200 

61 200 

34 155 350 

15 660 000 
6 916 500 

6 000 
6 000 

7 830 000 
3 458 250 
139 200 
104 400 

23 000 

10 000 

25 000 

10 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Basımevi personeline verilecek fazla ça

lışma ücreti 
12.412' işletme personeline verilecek fazla çalış

ma ücreti 
12.413 6565 sayılı Kanun gereğince emniyet me

murlarına verilecek fazla çalışma ücreti 
12.414 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge

reğince verilecek fazla çalışma ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
12.540 Hizmet eri tazminatı 

İkramiyeler ve mükafatlar 
Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLECEK İ K R A M I Y E L E R 

12.621 5509 sayılı Kanun gereğince T. B. M. Mec
lisi memur ve hizmetlilerine verilecek ik
ramiye 

12.622 4511 sayılı Kanuna göre verilecek ikrami
yeler 
(özel kanunları gereğince verilecek ikra
miyeler toplamı : 761 439) 

— 9 — 
1963 ödeneği 

Riyaset Divanınca ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lir 

383 300 

250 000 

100 000 

33 300 

192 780 

142 380 
50 400 

423 300 

250 0O0 

100 000 

- 33 300 

40 000 
192 780 

142 380 
50 400 

765 439 761 440 

761 438 761 438 

41 000 1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ödenekler Kesim toplamı 

ÖZEL KANüNLAKl GEREĞİNCE VE
RİLECEK ÖDENEKLER 

12.731 6341 sayılı Kanunla doktora ödenecek ih
tisas öd-eenği 

12.732 6885 ve 231 sayılı kanunlar gereğince ve
rilecek tazminat 

12.733 231 sayılı Kanunla Meclis hizmetlilerine 
verilecek tazminat 

12.734 231 sayılı Kanunla Millî Saraylar hizmet
lilerine verilecek tazminat 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 57 250) 

II - Yurt dışı yollukları 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı -. %40 001) 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

AHDÎ MÜNASEBETLER YOLLUKLARI 
12.911 Avrupa Konseyi Asamblesine iştirak ede

ceklerin yollukları 

— 10 — 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca ist 

Madde Bolüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

6 000 

874 800 

412 200 

110 400 

63 250 

13 250 
40 000 

1 403 400 1 403 400 

6 000 

874 800 

412 000 

110 400 

97 251 

13 250 
39 500 
4 son 

10 000 40 000 
î 

1 275 001 1 625 001 

40 000 750 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.912 Balkan Istişarî Meclisine iştirak edecek
lerin yollukları 

12.913 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
liği Asemblesine iştirak edeceklerin yol
lukları 
MİLLETLERARASI BİRLİKLERE KA
TILACAKLARIN YOLLUKLARI 

12.921 Parlâmentolararası Birliği Türk Grupu-
nun Birlik Konferans ve komisyonlarına 
iştirak edeceklerin yollukları 

12.922 Parlâmentolararası Turizm Birliği Türk 
Grupunun birlik, konferans ve komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları 
KONGRE VE KONFERANS YOLLUK
LARI 

12.931 T. B. M. Meclisinin davet edildiği millet
lerarası kongre, konferans ve bunların 
komisyonlarına iştirak edeceklerin yol
lukları 
TÖREN VE ZİYARET YOLLUKLARI 

12.941 T. B. M. Meclisinin diğer memleketlere ya
pacağı ziyaret, tören ve dostluk temasla
rın & kaitılacaklarım yollukları 
(özel hizmet yollukları toplamı : 475 002) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 11 — 

1963 ödend i 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 

225 000 

150 000 

50 000 

225 000 

225 000 

S 860 001 

Riyaset Divanınca is 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

1 

225 000 

100 000 

100 000 

100 000 

350 000 

3 907 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

KIRTASİYE ALIMLARI VE GİDER
LERİ 

13.111 Millet Meclisi kırtasiye alımları ve gider
leri 

13.112 Cumhuriyet Senatosu kırtasiye alımları 
ve giderleri 
(Kırtasiye 'altom ve giderleri toplamu : 
210 000) 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

BAHÇE GÎDERLERÎ 
13.241 Meclis bahçe giderleri 
13.242 Millî Saraylar bahçe giderleri 

(Bahçe giderleri toplamı : 115 000) 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

> 

— 12 — 

1963 ödeneği 1 
Riyaset Divanınca iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 735 000 1 782 000 

105 000 

33 000 

702 000 

495 000 
350 000 
50 000 

1 535 000 

250 000 
150 000 

1 000 000 

100 000 
15 000 

160 000 

50 000 

750 000 
17 000 
400 000 
375 000 
30 000 

1 515 000 

230 000 
150 000 

1 000 000 

100 000 
15 000 

20 000 20 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları gider

leri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

BAŞKANLIK TAŞITLARI 
13.511 Millet Meclisi Başkanlık otomobili işlet

me ve onarma giderleri 
13.512 Cumhuriyet Senatosu Başkanlık otomobili 

işletme ve onarma giderleri 
(Başkanlıklar taşıtları giderleri toplamı : 
30 000) 
HİZMET TAŞITLARI 

13.521 Millet Meclisi diğer taşıtları işletme ve 
onarma giderleri 

13.522 Cumhuriyet Senatosu diğer taşıtları iş
letme ve onarma giderleri 
(Hizmet taşıtları giderleri toplamı : 
120 000) 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

— 13 — 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

20 000 
300 000 

150 000 

15 000 

15 000 

120 001 150 000 

100 000 100 000 

20 001 20 000 

320 000 

20 000 
10 000 
310 000 

20 000 
290 000 

150 000 

15 000 

15 000 

90 000 90 000 

30 000 30 000 

1 470 334 1 616 
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1983 ödeneği 

Bölüm. Hadde 

14.110 

14.321 
14.322 
14.323 
14.325 
14.326 
14.327 
14.329 

14.470 

14.510 
14.520 
14.594 

ödeneğin çeşidi 

15.000 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

YangMidan korunnıa ve sigorta giderleri 
GÜVENLIK GIDERLERI 
T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu giderleri 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - kuşam alım. ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(T. B. M. Meclisi Muhafız Taburu gider
leri toplamı : 1 470 912) 
MALÎ HİZMETLERLE ILGÎLÎ Gİ
DERLER 
Düşünülmiyen giderler 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

Kurs giderleri 
Burs giderleri 
Kamp ve dinlenme giderleri 

KURUM GİDERLERİ 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 383 334 

1 
Riyaset Divanınca ist 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

168 454 
19 000 
53 301 
427 512 
19 000 
692 067 
4 000 

6 000 

81 000 

81 000 

1 510 912 

40 000 

168 454 
19 000 
53 300 
427 511 
19 000 
779 647 
4 000 

6 000 

100 002 

1 
1 

100 000 
850 784 975 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KİTAPLIK GİDERLERİ 
15.376 Malzeme alım ve giderleri 
15.379 Diğer alım ve giderleri 

(Kitaplık giderleri toplamı : 200 000) 
ANITLAR, MÜZELER VE SARAYLAR 
GİDERLERİ 

15.381 Büro giderleri 
15.382 Ulaştırma giderleri 
15.383 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.385 Giiyim. kuşam alım ve giderleri 
15.387 Yiyecek alım ve giderleri 

(Anıtlar, müzeler ve saraylar giderleri 
toplamı : 775 270) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

tş evleri ve iş yerleri giderleri 
16.110 Basımevi giderleri 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
16.410 Dış münasebetlerin gerektirdiği büro gi

derleri 

— 15 — 

1963 ödeneği 

Maddi Bölüm toplamı 
Lora Lira 

125 000 
60 000 

Riyaset Divanınca ist 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

25 000 
175 000 

364 000 445 000 
30 500 30 500 
10 000 15 000 

1.16 870 116 870 
144 394 167 900 

5 077 363 4 763 

500 000 500 000 

5 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 
Millet Meclisi Başkanlığı temsil giderleri 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı temsil 
giderleri 
(Temsil giderleri toplamı : 70 000) 
Memleketimize gelecek ecnebi misafirle
rin ağırlama giderleri 

16.730 Tören giderleri 

16.711 
16.712 

16.720 

17.000 

KONUT GİDERLERİ 
16.741 Millet Meclisi Başkanlığı konut giderleri 
16.742 Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı konut 

giderleri 
(Konut (giderleri toplamı : 40 000) 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

BİNA ONARIMLARI 
16.811 T. B. M. Meclisi bina onarımı 
16.812 Millî Saraylar onarımı 

(Bina onarımları toplamı : 3 823 113) 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

T. B. M. MECLÎSİ DENETİM YOLLAEI 
GİDERLERİ 

200 001 

35 000 

35 000 

100 OOO 
1 

15 000 

15 000 

4 377 361 

150 
4 1227 

000 
361 

385 000 

50 000 

35 000 

35 000 

250 000 
25 000 

15 000 

25 000 

3 873 113 

150 000 
3 673 113 

50 000 50 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Kesim toplamı 

17.100 Millet Meclisi araştırma ve soruşturma 
giderleri 

17.110 Cumhuriyet Senatosu araştırma ve soruş
turma giderleri 

11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
17.000 DENETİM YOLLARI GİDERLERİ BÖ

LÜMÜ TOPLAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 16/1 — 
1963 ödeneği 19 

Riyaset Divanıncıa iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 

Lira Lira Lira Lira 

50 000 50 000 

50 000 30 000 

20 000 

31 293 202 34 313 

18 112 439 18 55Ö 

3 860 001 3 907 

1 470 334 1 616 

#50 '704 975 

5 077 363 4 763 

50 000 50 

60 714 103 64 182 



10 — Büyük Millet Meclisi 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 16/2 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca is 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
l i r a Lira Lira Li 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
22.641 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik 

ve telefon tesisleri giderleri 
22.642 Su tesisatı ambarı takımhane inşa masrafı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
0 Taşıt alımları 
0 Basımevine laılınaicak .rnakinıaiar bedelli 
0 T. ÖB. M. 'Meclisi binası için ithal olunacak 

malzeme bedeli 
23.643 Kitaplık Müdürlüğü için alınacak mikro-

kart ve mikrofilim satmalma ve tesis gi
derleri 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

300 000 

750 000 

490 398 

390 398 
100 000 

130 000 
l! 360 000 

2 540 000 

490 398 

2 340 000 

467 447 

260 000 

200 000 

467 

46 

46 

46 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 3 030 398 92 
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(A/3) SERMAYE 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TRANSFERLER 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.711 Parlâmentolararası Birliği Türk (Trupu
nun Birliğe iştirak hissesi 

34.712 NATO Memleketleri Parlömanterleri Bir
liği iştirak hissesi 

34.713 Parlâmentolararası Turizm Birliğinin işti
rak hissesi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.611 T. B. M. Meclisi hizmetlileri ilâç, tedavi, 
doğum ve ölüm yardımı 

35.612 Millî Saraylar hizmetlileri ilâç, tedavi, do
ğum ve ölüm yardımı 

35.613 Hizmetlilere verilecek tayın bedeli 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞTANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.711 Meclis Memur ve Hizmetlileri Biriktirme 
ve Yardım Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle vemeklerinde kullanılmak üzere) 

— 16/3 — 

TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1963 ödeneği 19 
Riyaset Divanınca iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
LArıa Lira Lira Lira 

27 000 45 0 

27 000 45 000 

10 000 15 000 

17 000 25 000 

'5 000 

888 084 882 

702 400 727 400 

60 000 60 000 

25 000 
642 400 642 400 

185 684 154 905 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 
Riyaset Divanınca is 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.310 Karşılıksız borçlar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKÎLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

243 844 14 

146 544 
97 300 

27 000 

'888 084 

243 844 

1 158 928 

146 000 

1 

4 

88 

14 

07 



11 - Cumhurbaşkanlığı 



11 — Cumhıırbaşlranlığı — 18 — 

10 . 12 . 1963 

Rapor 

KARMA (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhurbaşkanlığı 1964 yılı bütçe teklifi üzerinde yaptığım inceleme- | 
lerin neticesini aşağıdaki sıraya göre tesbit etmig bulunuyorum, i 

I - 1964 yılı bütçesinin genel toplamı 3 230 413 liradır. Bu 1963 j 
yılı bütçesinden 342 354 lira fazladır. Cari masraflardaki artış nis- | 
beti % 9,9 olarak gözükmektedir. Plânın ön gördüğü gibi cari mas
rafların % 3 ün üstüne çıkmaması icabeder, 

Bu büyük artışın sebebini aradığımızda gördük ki: 
a) 124 000 liralık eski borçlardan 

30 000 » telefon ücretlerinin artışından 
70 000 » ısıtma giderlerinin artışından 
55 000 » yeni alınacak otomobile verilecek olandan olmak 

üzere 279 000 liralık bir zaruri ödemeler vardır. 

kereste verme yetkisi olmadığını iler 
beri bu alacağını tahsile uğraşmakta 
malardan sonra Maliye Bakanlığının 
borçlar faslına konulması talebedilmi 
yılı bütçesinde bütçeye böyle bir te 
lunan daire müdürlüğü 1964 yılı bütç 
dir Yüksek Komisyonundur. 

48 725 lirası İşçi Sigortaları Kuru 
mektedir, mahiyeti şudur. 

Cumhubaşkanlığı Köşkünde bahçe 
Bu işçiler Haziran 1961 den itibaren 
sigorta pirimlerini kuruma ödenmesi 
liği yüzünden 5 . 6 .1962 tarihine k 
Ödenememiştir. Bu tarihten itibaren 
personelin çalıştırılacağı kararlaştoı 
dışında kalınmıştır. îşçi Sigortaları 
uygun mütalâa etmekteyim. 

Geriye kalan karşılıksız borcun 2 
ödenecektir. 1963 yılında köşk hudud 
mış ve asfaltlamışlar. 1963 yılı bütç 
Buna rağmen yollar yaptırılmıştır. B 
açık bulundurulmaktadır, mevsimin y 
tamire muhtaç hale getirmişti denmek 
hizmet etmiş olmak için büyük masra 
metlerindn ve makinalarının ücretini d 
müdürlüğünden talebetmektedir, bun 
dir Yüksek Heyetinizindir. 

Bu zaruretler aşağıda izah edilecektir. 
342 353 liradan bu 279 000 lirayı çıkınca geriye 62 354 lira kalmak

tadır. Bu rakam ise 1963 yılı bütçesinden % 2 nisbetinde bir fazlalık 
ifade eder. Böylece plânın öngördüğü % nisbetinin altında kalındığı 
memnuniyetle görülür. 

Zaruretlerin icabı olarak bütçeye ilâve edilen yukarda ifade etti
ğimiz 279 000 liranın mahiyeti şöyledir. 

a) 124 000 lira olarak ödenmesi icabeden borcun 50 375 lirası 
Orman İdaresine ödenecektir 1958 yılında Cumhusbaşkanlığı kü
tüphanesi ile Muhafız Kıtası ihtiyaçlarına kullanılmak üzere Orman 
İdaresince 105 metreküp kereste verilmiştir. Zamanın Tarım Bakanı 
bedelsiz verildiğini bildirmiş ve bütçede karşılığı olmıyan bu [kereste
ler de ihtiyaçlara kullanılmıştır. Ancak Tarım Bakanının bedelsiz 
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b) Fazlalığın 30 000 lirası telefon ücretlerinden doğmaktadır. Cum-
lmrbaşkanlığına tahsis edilen telefonlar % 50 tenzilâta tabi iken PTT 
İdaresince bu tenzilât 1964 ten itibaren kaldırılmıştır. 30 000 liralık 
fark uygun görülmüştür. 

c) Fazlalığın 70 000 lirası ısıtma giderlerinin artmasından doğ
maktadır. 1962 yılında kalorifer kazanları değiştirilirken tadilât esna
sında kömürle çalışan kazanların yerine brülörle teçhiz edilerek foil -
oil yapılması uygun görülmüş ve tesisat değiştirilmiştir. Bu kararda, 
şehri ve köşk sahasını zehirli gazlardan koruma düşüncesi rol oynadığı 
gibi dana rasyonel ve muntazam bir ısıtma rejimi temin etmek de 
düşünülmüştür. 

Ancak bu sistem ısıtma masraflarını % 50 nisbetinde artırmış bulu
nuyor. Bu mevzuda Köşk Daire Müdürlüğünün dosyalarında mevcut 
bir fen heyeti tarafından verilmiş raporu bizzat tetkik etmiş bulunu
yorum. Rapor ısıtma masrafının % 50 artacağını gösteren hesapları 
ihtiva etmektedir. Kokun yakıt olarak kullanılmaması Sanayi Bakan
lığının dileğidir. Ayrıca yerli istihsalimiz olan foil - oilin kullanılması 
millî ekonomimize daha uygun düşeceği mütalâasiyle artmış olan ısıtma 
masraflarını normal karşılamak kanısındayım. 

d) Fazlalığın 55 bin lirası, alınacak olan bir aded binek otomobili 
bedelinden doğmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığında mevcut arabalardan 3 binek arabası ile ist. 
Wagon iade edilmiştir. 1952 model Cadillac sarfiyatı fazla olduğu için 
iade edilmiştir. 1934 modeli Lincolin marka Atatürk'e ait bir araba 
müzeye iade edilmiştir. Yine 1934 model ve Hitlerin hediyesi olan bir 
araba Maliyeye devredilmiştir. Ayrıca bir St. Wagon ekonomik mia
dını doldurmuş olduğundan Maliyeye iade edilmiştir. Bu iadeler hiz
metleri aksatmış bulunuyor. Hizmetlerin lâyık olduğu şekilde görüle
bilmesi için bir binek arabasına ihtiyaç vardır. Bunun için 55 bin lira 
teklif edilmektedir. Chımhurbaşkanlıgına kanunen 10 araba verilmesi 
icabettiği halde halen 7 araba bulunmaktadır, istenen tahsisatı uygun 
mütalâa etmekteyim. 

Yukardaki izahlardan anlaşılaca 
artışın 279 000 lirası zaruretlerin icab 

II - Cari masraflardan artış nisbe 
kısmın nedenlerini tetkikinde ise şu 

1. (D) cetvelindeki kadrolardan 1 
kadro kaldırılmıştır. 1 250 lira aylı 
lira aylık ücretli sağlık memuru 600 
tamircisi ve 300 lira aylık ücretli h 
dâhil edilmemiştir. Bunların yıllık 
maktadır. 

Buna mukabil (D) cetvelinde m 
birer derece ve aşağı ücret dereceleri 
Bu zamların yekûnu 59 940 lira tut 
fark hizmetliler ücretini yükseltmek 

2. İşçi ücretleri giderlerine 6772 
reken iki ikramiye karşılığı olarak 2 

3. Geçen yıl temin edilen bursl 
murun dönüş yolluğu için 10 000 lir 

4. Yayın alımları giderlerinde 8 
sebebi şudur. Mahkeırae kararı ile K 
Devlet Reisine iade edilecektir. Bu 
mış oluyor. Bunların yerleri peyde 
Bu maksatla konan ilâve 8 000 lira 
burada bir hususa temas etmeyi vazif 
iadesine mahkemece karar verilen 1 
kısmı Devlet parası ile ciltlendirilm 
yapılırken cilt masraflarının tahsil 
isterim. Ayrıca mevcut kitaplardan 
üzerlerindeki yazılardan tesbit edile 
eserler olduğuna dair mahkeme kar 
iade işinin ihtilâflar yaratmış olduğ 

5. Hizmetli giyim alımları gider 
Bu hizmetlilere verilen giyim eşyası m 
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paltoların bu yıla isabet eden miktarından ileri gelmektedir ilâve 
uygun görülmüştür. 

6. Taşıt işletme ve onarım giderlerinde 10 000 liralık bir artış gö
rülmektedir bu depodaki yedek parça stoklarının bitmiş olmasından ve 
mevcut 15 hizmet arabasının eski, yıpranmış, tamire muhtaç durumla
rından ileri gelmektedir takdir Yüksek Komisyonundur. 

Cari masraflardaki artış sebeplerini tesbit edebildiğim kadar izaha 
çalıştım. 

AKTARMALAR : 
1963 yılı içinde 12/832 maddeden (yönetim geçici görev yolluğu) 

Amerika'ya gönderilen bir memurun yolluğu için aktarma yapılmış 
4 000 lira indirim yapılmış idi Ayrıca 35/720 çeşitli, yarldımlar bölü
münden aynı memur yolluğu için 3 500 lira indirim yapılmıştır. 301/40 
öteberi giderlerinden 13 000 lira yine 301/50 aydınlatma giderlerinden 
700 lira indirim yapılmış bu 20 000 lira ısıtma ve havagazı giderlerine 
aktarılmıştır. 309/11 taşıt işletme, giderinden 15 000 lira indirilmiş 
309/12 taşıt onanm giderlerine ilâve edilmiştir. 

Böylece 42 500 liralık aktarma 1963 yılı içinde yapılmış bulunuyor. 
Aktarmalarda indirimlerin yapıldığı fasıllardan aynı miktarda tasar
rufu düşünebiliriz takdir yüksek komisyonundur. 

% 7 tasarruf : 
Hükümetin bütçe açığını önlemek için yaptığı % 7 tasarruf teklifi 

1963 yılı bütçesinde uygulanabilmiştir. 
1. Memurlar maaşından 54 270 lira 
2. Ücretlerden 178 950 » 
8. Emdali keseneğinden 14 000 » 

247 220 lira tasarruf sağlanabilmiştir. 

Küçük bina onarımları için 1963 bütçesine konan 20 000 liralık 
ödenek 1964 de de talebedilmiştir. Binaların çok oluşu her yıl ufak 

tamirlerle tahripten korunması ve m 
mek mecburiyeti bu rakamın her 
uyandırmış. 

Döşeme ve demirbaş alım giderle 
60 000 liranın 8 ayda 55 bin lirası h 
mütalâası ile 1964 de de 60 000 lira i 
bir kısmının yenilenmesi için zarure 
zamandan beri yenilenmemiş olduğu 
ihyası düşünülmektedir. Takdir say 

1963 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçe 
itibariyle sarf olunan miktar 1 926 5 
bakiye miktarı 961 541,61 T. L. dır. 

Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürlü 
bulmadığımız bir tatbikatı görmüş 
ile bütün müdürlüklerin vazife ve ye 
sına rağmen müdürlüklerin yetkiler 
Daire Müdürünün imzasını taşıması i 
olmıyan Yazı işleri Müdürü tarafında 
Yanlış tasarruflara yol açmaması bak 
rür etmemesi temennisinde bulunacağı 

Cumhurbaşkanlığı Köşküne bağlı 
diğer yıllara oranla daha iyi değerl 
hade etmiş bulunuyorum. 

Hazırlanan 1964 yılı Cumhurba 
riayet edildiğine ve bütçe samimiye 
yorum. 

Durumu yüksek komisyonun takd 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/l) CARt HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 

12.000 

,.. 

11.100 

12.110 

12.210 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

ÖDENEKLER 
Cumhurbaşkanı ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
Ödenekler Kesim toplamı 

150 000 

352 351 

1 117 950 

967 950 
150 000 
93 155 

3 000 
1 000 
5 400 

10 000 
* 73 755 

27 600 

150 000 

1 644 557 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 Yaver ve Başdoktor ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

12.810 
12.831 
12.832 

I - Yurt içi yollukları 
Sürekli görev yolluğu 
Cumhurbaşkanı yurt içi seyahat giderleri 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Yurt içi yollukları toplamı : (50 001) 

6 000 
21 600 
53 501 

1 
25 000 
21 000 

Hükümletçje istem 
Madde Bölüm 

Lira L 

150 000 

352 351 

1 147 670 

977 670 
170 000 
93 790 

3 0C0 
1 000 
5 400 

10 000 
74 390 
27 600 

6 000 
21 600 

1 

1 6 

60 001 

1 
25 000 
25 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

/ / - Yurt dışı yollukları 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili diğer giderler 

Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek alımları ve giderleri 
13.320 (iriyim - kuşam alımları ve giderleri 

22 — 

1963 ödeneği 196 
Hükümiet^e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
l i r a Lira Lira Lira 

10 000 
60 000 
12 000 
150 000 
60 000 
5 000 

130 000 
5 000 

100 000 
20 000 
30 000 

210 000 

200 000 
10 000 

7 500 10 000 
1 007 000 1 130 0 

297 000 380 000 

10 000 
60 000 
20 000 

220 000 
65 000 
5 000 

.130 
5 

100 
20 
30 

000 
000 
000 
000 
000 

210 000 

200 ouo 
10 000 

285 000 285 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Kesim toplamı 

13.510 Cumhurbaşkanı taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gi
derleri 

16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARTM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 
11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 

TOPLAMI 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP 

LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMİ 

— 23 — 
1963 ödeneği 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

100 000 130 000 

10 000 
80 000 
10 000 

115 000 

25 000 

90 000 

50 000 

20 000 

70 000 

10 000 
110 000 
10 000 

125 00u 

25 000 

100 000 

50 000 

1 

1 6 

. 1 1 

3 0 

20 000 
350 000 

1 G44 557 

1 007 000 

70 000 

2 871 557 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm. Madde 

1963 ödeneği 

•ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

19 
Hükümlertoe istenen 

Madde Bölüm top 
Ldına Lana 

23.000 MAKÎNA ,TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
HlZMETLEE SEKTÖRÜ 

23.612 Taşıt alımları 

55 

55 000 
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Bölüm Madde 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümieıtee isteme 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

77 - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.720 Çeşitli yardımlar 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen yıllar borçları 
00.000 Karşılıksız borçlar (124 000 tenzil) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇLAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

16 500 

16 500 20 

20 000 

2 
1 

3 

16 500 

3 

1 
124 000 

124 

2 

12 

16 503 14 
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14 . 12 . 1963 

Rapor 
KARMA (BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Sayıştayuı 1964 malî yık bütçe teklifim* inceledim. 
1964 malî yılı bütçe teklifinde 1963 yılı bütçesine nazaran 4 000 256 

lira fazlalık vardır. 
Bütçe yekûnu 1963 te 10 229 754 lira 
1964 yılı teklifi ise 14 230 010 liradır. 
Fazlalığın 3 000 000 lirası yatırımlardan ileri gelmektedir. Bu üç 

milyon lira Sayıştay binası yapımı için teklif olunmuştur. Bina Bü
yük Millet Meclisi yeni binası karşısındaki arsaya yapılacaktır. 12 
milyon liraya çıkacak olan bina 4 yılda tamamlanmış olacaktır. 1961, 
1962 ve 1963 raportörlerinin ısrarlı temennilerinin tahakkuk safhasına 
girdiğini memnuniyetle müşahade ettim. Binaya olan zarureti, mevcut 
Sayıştay binasını bizzat gezenler daha iyi kavramış olurlar. Şahsen 
binayı gezdim. Küçük odalarda 7 - 8 memurun âdeta üst üste nasıl 
çalıştıklarını bizzat gördüm. Evrak ve dosyalar koridorlara kadar 
her yeri kaplamış bulunuyor. 1964 Sayıştay bütçe teklifinin 6 ncı say
fasında yapılacak bina hakkında geniş bilgi verilmiştir. Sayın komis
yon üyelerinin bu yatınım teklifini kabul edeceklerini ümidederim. 

1964 malî yılı bütçe teklifindeki diğer fazlalıkların nedenlerini 
aşağıda izaha çalışacağım : 

Personel .giderlerinde : Aylıklarda 169 750 liralık bir artış farkı 
vardır. Bu, 160 memura yerinde üst derece terfi olarak ödenecektir. 

(D) cetveli hizmetlilerinin giderlerinde 1903 yılına nazaran 81 920 
liralık bir artış vardır. 5 nci dereceden bir usta ve 9 ncu dereceden 
bir dağıtıcı kadrosu 1964 yılı (D) cetveline ilâve edilmiştir. Bunların 
yıllık malî külfeti, bu cetveldeki giderleri 16 200 lira artırmıştır. 

Ayrıca 53 hizmetliye uzun zamandır terfi etmedikleri gerekçesi ile 
zam yapılmıştır. Yıllık zam farkı 53 hizmetli için 56 800 liradır. 

Yine, müktesep hak derecesinde üç 
yılı içinde ikmal edeceklerin değişen % 
8 920 lira konmuştur. 

Yukardaki izahlarımızla Sayıştay 
liralık artışı anlatmış olduk. 

12.000 nci bölümün 12.310 ncu ma 
doğum yardımı 4 000 lira artırılmıştır 
1964 de alınacak olanların durumları 
12.330 ncu maddede ölüm yardımı 5 0 
satı yetmemiştir. 13 Aralık 1963 tar 
lunuyor. 

12.340 ncı maddede 60 000 liralık 
150 bir artıştır. Tedavi gideri ola 
şudur: 

Sağlık Talimatnamesi değişmiştir. 
personelin reçete bedelleri ödenirken 
deki muayene neticesi verilen reçete b 
tır. Ayrıca gözlük, kulaklık ve saire 
mektedir. 

Yurt içi yolluklarında 12.810 ncu 
var. Yıl içinde emekliye sevk edilenler 
temel 4 - 5 memura ve 1963 de alınan 
şılık olarak artırıldığı ifade edilmiştir. 

12.832 yönetim geçici görev yolluğu 
da % 150 bir farktır. Yıl içinde akt 
kalınmıştır. 
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12.841 ııci madde tedavi yolluğu olarak yeni tekliftir. Küçük 
ücretli personele yardım düşüncesiyle konmuştur. 

Yurt dışı yollukları : 12.882 nci madde ile teklif edilen 40 000 lira 
iki murakıbı yurt dışına göndermek için konmuştur. 1963 Sayıştay 
bütçesi Raportörü Sayın Faruk Işık'ın temennisi üzerine iki memuru 
dışarıya bilgi ve görgüsünü artırmak ve mevzulanndaki gelişmeleri 
tesbit için gönderilmek isteniyor. Şimdiye kadar dışarıya Sayıştaydan 
memur gönderilmemiştir. Takdir yüksek komisyonundur. 

12.883 ncü maddede Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu olarak 
25 000 lira konmuştur. 1964 yılında Sayıştay'ın iştirak edeceği kongre 
veya konferans yoktur. 1965 yılında İsrail'deki bir toplantıya Sayış
tay davet edilmiştir. 1964 yılı bütçesine ihtiyatlılık davranışı ile kon
muştur. (Kanaatim bu bölümde 1 lira bırakarak 24 999 liranın kaldı
rılması yönündedir. Takdir sayın üyelerindir. 

13.000 nci yönetim giderlerinde dikkati çekecek kadar artmış olan 
maddeleri izaha çalışacağım : 

13.120 nci maddede basılı kâğıt, defter ve fiş kartı almak için 1963 
den 115 000 lira fazla olmak üzere 165 000 lira "teklif olunuyor. Bu 
bölüme 1961 - 1962 yıllarında 120 000 er lira konmuş ve 1963 de 50 000 e 
indirilmiştir. Denir ki stoklarımız tükenmiştir. 2 milyon fiş kartı ile 
beraber kâğıt ve matbaa malzemesi alınacaktır. 

13.130 ncu maddede döşeme ve demirbaş giderlerinde 91 390 liralık 
bir artış vardır. Bilindiği gibi yeni Teşkilât Kanunu Meclisimizdedir. 
yeni kanunla teşkilât genişletilmektedir. Bunun için yeni bir binanın 
kiralanması düşünülmekte ve ayrı bir bölümde kira için para da teklif 
edilmektedir. Kiralanacak binanın ihtiyaçları ayrıca 20 yeni alınan 
denetçinin bürolarının döşenmesi ile ilâve edilecek 4 dairenin döşen
mesi için bu paraya ihtiyaç hissedilmiştir. Takdir yüksek komisyo
nundur. 

13.150 nci maddede yakacak alımları için 81 000 lira 1963 den fazla 
olarak konmuştur. Kalorifer kazanları yenilenirken Fuel - Oil yakmak 
için tesisat kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığıj "bütçe ı raporunda izah 
ettiğimiz gerekçe bunun için de varittir. Artış sebeplerini gösterir 
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fen heyeti raporu dosyalarında mevc 
memek ve muntazam ısıtma rejimi 
gidilmiştir, 

13.160 nci maddedeki hizmetli gi 
liralık artış paltolann miadlannı do 
almacaklariyle izah olunmuştur. 

Crenel yönetim giderlerinde, su v 
kısmı yeni kurulacak bina ile izah olu 
giderleri de aynı şekilde teşkilâtın ge 

13.290 nci maddede diğer yönetim 
ciltleme masrafları ile özel idare ve b 
liğinin basılacağı gerekçesiyle teklif olu 

Ulaştırma gidererinden : Telefon 
lında kâfi gelmediği görülmüş ve art 

13.610 ncu maddedeki kira bedeli 
tir. Yeni Teşkilât Kanununun getirdi 
binanın kiralanmasını zorunlu kılmakt 

16.710 ncu maddede makina ve teç 
artış, ödeneğin yetmemiş olmasından 
onarımlar 35 000 liraya bir firmaya ih 

Karşılıksız borçlar : 
Atatürk Sanatoryumuna 7 515 lira 

ne sonuna kadar da 20 00O lira tedav 
anlaşılmıştır. Posta ve telgraf ücretl 
T. A. Ş ne 5 472,37 lira borç tahak 
daha tahakkuk edeceği hesaplanmış b 
ücreti ile 3 000 lira da evrak nakli üc 
Müdürü Mustafa Dinç'e avans olarak 

Özet : 
Tedavi giderleri için 
Posta ve telgraf ücretlerine 

Toplam 
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mevcut bulunmaktadır. Böylece yatırımlar dışındaki artışın neden
lerini izah etmiş bulunuyoruz. Cari harcamalardaki artış % 12 civa
rındadır. Plânın görüşünden çok farklı bulunan bu nisbetin daha 
ziyade Sayıştay teşkilâtının kanunla genişletilmesinden ileri geldiği 
raporun tetkikinden anlaşılmış olacaktır. Takdir sayın üyelerindir. 

1963 malî yılında yapılan aktarmaların durumu tablo halinde aşa
ğıdaki şekildedir. Aynen arzını faydalı mütalâa ettim. 

Akıtan lan 
milktar Aktar ildiği 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi Lira K. Bölüm Madde 

202 
219 

304 

Hizmetliler ücreti 
6736 ve 7241 sayılı 
Ka. Öde. 

10 Posta ve telgraf ücret
leri 

600 00 501 

510 00 502 

2 577 00 501 

Bölüm 

304 
304 
307 
307 

308 

308 

Madde 

20 
20 
10 
30 

Ödeneğin çeşidi 

Telefon fiderlerd 
» » 

Sürekli görev yolluğu 
Hesap tetkiki Ma;k 
Taşr. gönderilecek Mr 
ve Mv. yolluğu 
4598 Sa. Ka. Ge. Öd 
Ted. Gid. ve yolluğu 
4598 Sa. Ka. G-e. Öd 
Ted. Gid. ve yolluğu 

1963 bütçesinde yapılan % 7 tasarrufun bölümlerini ve miktarlarını gösterir cetvel : 

Bölüm 

201 
202 
209 
219 
303 
306 
307 
45.1 
456 

Madde 

10 

30 
20 

Ödeneğin çeşidi 

iMemutflar maaşı 
Hizmetliler ücreti 
'T. C Emekli San. Y. öd!eme 
6736 S. K. V. talısisat 
Basılı kâğıt ve defter 
Giyece'kOer 
Murafk. ve ;Mv. yolluğu 
Başka her çeşit gider 
Başünülmlyen giderler 

Ödenek 
'bakiyemi 
Lira 

1 813 494 
344 489 
144 505 
379 113 

25 360 
8 163 

66 530 
4 964 
1 000 

K. 

•85 

58 
59 
29 
00 
36 
00 
00 
00 

% 7 T. M. 
Lira 

502 632 
'60 000 
35 000 
12 500 
20 000 
5 000 

52 000 
4 500 
1 000 

692 632 

(K. 

78 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

78 

B 
ö 

Li 

1 31 
28 
10 
36 

1 

2 09 
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Hükümetin bütçe açığı mülâhazasiyle talebettiği % 7 tasarruf 
692 632,78 lira olarak yukardaki şekilde temin edilmek istenmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 1963 yılı (hesap ve kadro durumunu gösterir 
cetveli raporumuza almayı faydalı bulduk. 

Hesap 
Nakit muhasiplikleri : adedi 

1. Umumi muvazene 843 
2. Katma (bütçeler 173 
3. Döner sermayecer 685 
4. özel idareler 67 
5. Belediyeler 991 

Ayııiya/t munasipliMeri : Toplam 2 759 

1. Umumi muvazene ve katma bütejeli ida
relere ait ayniyat 'hesabı 1 722 

2. özel idareler ayniyat hesaibı 67 
3. Belediyelere ait ayniyat (hesabı 844 

5 392 

Sayıştay saymanlık kütüMerinde kayıtlı olup tetkiki gereken muha
siplik hesaplan adedi yukarda gösterilmiştir. 

Bu muhasiplik hesaplarının bir kısmı Genel Muhasebe ve Sayıştay 
kanunları gereğince tamamen sarftan sonra, bir kısmı da kısmen sarf
tan evvel, kısmen sarftan sonra vizeye tabi olduğundan mevcut (ka
nuni murakabe kadrosu 277 ise de 1963 yılında münhaller hariç fiilî 
kadro 258 den ibarettir.) 258 denetçiden 98 i sarftan evvel vize, zat 

31 — 

maaşlarının tahsis muameleleri, tahsi 
kısmen de raportörlük ve idari şubele 
160 denetçi programa alman muhas 
vize işleri ile meşgul bulunmaktadır. 

Mevcut 5392 muhasiplik hesabı ka 
men tetkik edilemediğinden ayniyat, ö 
leri hesapları her sene kısmen tetkik 
umumi muvazene ve katma bütçe kes 
rimlerinin T. B. M. Meclisine kanuni 
mülâhazasiyle umumi muvazene ve ka 
siplikleri ile özel idare ve belediyeler 
ve gerekse ayniyat muhasiplikleri hes 
mıştır. 

Programa alman 1 701 aded genel 
yılı nakit muhasiplikleri hesaplanna 
olup, halen tetkikata devam olunmakta 

1963 bütçe yılı için verilen 10 2Ç29 
lirası 13 Aralık 1963 tarihinde kati sa 
lirası avans olarak taşra murakıp v 
olmak üzere muhtelif yerlere verilm 
taahhüde bağlanmış iş va^"* 

Böylece : Sarfiyat u 
7 607 187,05 liradır. Ta 

Hazırlanan 1964 yılı 
sonuçlarını sayın komisyc 
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Sayıştay 

Madde 

12.110 
12.111 

12.210 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.410 

12.610 

: | 1Ç730 
f © 
ps S 

12.810 
12.832 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Aylıklar 
Açık aylığı 
Ücretler 
Hizmetliler ücreti 
Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 
IKRAMIYELER VE MÜKAFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
6736 ve 7241 sayılı kanunlar gereğince 
verilen ödenekler 
Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

o 569 020 
1 

881 980 

50 000 
6 000 

10 000 
40 000 

422 006 

13 000 

1 

1 189 800 

6 000 
4 000 

9 491 809 

Hükümietçe isten 
Madde Bölüm t 

Ldıra Lir 

10 00 

5 820 189 

5 820 188 
1 

963 900 
625 966 

60 000 
10 000 
15 000 

100 000 
440 966 

13 000 

1 

1 189 800 
1 395 000 

15 000 
10 000 
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Madde 

:2.R87 

12.841 

Öd eneyin ee^idi 

5909 sayılı Kaımıüa verilecek devir - tef
tiş yolluğu ''Murakıp ve muavinlerin yol
luğu) 
Tedavi yolluğu 
Yurt k-i yolluklan toplamı : (1 380 000) 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
l i ra Lira 

300 000 

19 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 300 000 
5 000 

12.882 
12.888 

13 
13 

18 
13 

.110 

.120 

.130 

.140 
13.150 
18 .100 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

/ / - Yurt dışı yollukları 

Yııri dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt di sı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı yolluklar toplamı : (40 001) 

YÖNSTİM GİDERLERİ 
Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

Kırtasiye alından ve giderleri 
Basıl! Vfığıt ve defter alımları ve gider
leri 
Döşeme v<- demirbaş alınılan ve giderleri 
Yayın alımları ve Giderleri 
Yakacak alımları ve-giderleri 
Hizmetli giyim alından ve giderleri 
Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydı al atma, giderleri 
'Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Y> 000 

8) 000 
10 000 
8 000 

»8 O'v; 
;0 800 

000 

50 

000 

343 500 

40 000 
25 000 

523 390 

40 000 

165 000 
131 390 
3 000 

134 000 
50 000 

135 000 

25 000 
30 000 
40 000 
10 000 
30 0C0 

998 
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Bölüm. Madde Ödeneğin e es i di 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.350 Sağlık araç. gere e ve ilâ e alımları ve' gi
derleri 

13.380 Malzeme alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

13.510 Başkanlık taşıtı işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 

Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.470 Düşünülmiyen giderler 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL. AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

— 34 — 

1963 ödeneği 
Hüküınıetç'e isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, t 
Lira Lira Lira Lir 

40 000 
12 000 

12 000 

5 000 
7 000 

70 000 

25 000 
15 00* > 
25 00') 
5 000 

8 000 8 000 

250 000 

1 000 

5 500 

5 000 
500 

1 000 1 000 
336 000 9 

1 000 1 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 35 — 

1963 ödeneği 1 
Hükiimietçje isteme 

Madde Bölüm toplaımı Madde Bölüm. to 
Ldna Lira Lira Lira 

95 000 

MO 000 
35 000 

9 491 809 

343 500 

1 000 

336 000 
10 172 309 

50 000 
45 000 

10 007 

098 

0 

96 
11 109 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

• î î . o d e Ödeneğin ^egıcii 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde • Bölü:rı 
Lira Lira Lira Li 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

00,000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 000 0U0 
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(A/3) SERMÂYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

\ r . » . i f i . -

1963 ödeneği 

Madde' Bölüm. topl;::^ı 
Lira Lira 

Hiiküüictçe i1 

M a - d d ; !"'".'••' 
Lİ';\ı. 

.>ie 
rn 

L 

/ / - Transferle,' 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 57 443 
ÖDÜL. İKRAM I'YE. MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR. 

35.610 Hizmetlilere sosyal yardım 35 \j'-r 
DERNUK, BİRLİK. KURUM, KURU
LUŞ. SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sayıştay Biriktiriri" vo Yardımlaşma San
dığına (Memur ve hizmetlilerin öğle ye
meklerine yardımda kullanılmak üzere) 57 443 57 6îo 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 1 
İÇ DEVLET BORÇLARI 

36.300 Goeen yıllar borçları 1 1 14? 
00.000 Karşılıksız borçlar 47 00ı) 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 57 443 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 1 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFHR 
HARCAMALARI TOPLAMI 57 444 
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18 . 12 . 19 

Rapor 
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Anayasa Mahkemesi 1964 yılı bütçe teklifi Yüksek Mahkemenin 
ilgililerinden de gerekli bilgiler alınmak suretiyle incelenmiştir. 

Anayasamızın pek önemli görevlerle görevlendirdiği Yüksek Mahke
menin 44 sayılı Kanunla 22 . 4 . 1962 tarihinde kurulduğu ve çalışma 
usullerini düzenliyen tüzüğünü 3 . 8 . 1962 tarihinde yayınladığı sa
yın üyelerin malûmudur. 

Yüksek Mahkemenin 1964 yılı cari harcamalar ödenek teklifi 
2 748 672 T.L. sı olup bu miktar 1963 yılı bütçesine göre 96 681 lira 
noksandır. Noksanlık bir kısım bölümlere yapılan 102 718 T.L. sı 
ilâveye mukabil diğer bâzı bölümlerdeki 199 399 T.L. lık indirmeden 
doğmaktadır. Artış ve eksilişlerin sebepleri gerekçede izah edilmiş 
olup artışların kanuni zaruretlerden doğduğu ve noksan teklif edilen 
ödeneklerin ise kuruluşla ilgili döşeme, demirbaş gibi geçen yıl büt
çesi ile tammin edilen ihtiyaçlar için tekrar ödenek istenmemesinden 
veya 1963 yılı bütçe tatbikatmdaki sarfiyat seyrine göre fazlalığı an
laşılan bölüm ve maddelerdeki azaltırlardan doğduğu anlaşılacaktır. 
1963 yılı yatırımlar kısmındaki 130 000 T.L. lık ödeneğin bir kısmı 
ile iki hizmet otomobili alınmış olduğundan 1964 yılı bütçesinde aynca 
ödenek istenmemiştir. 

Saym komisyon âzalarının malûmu olduğu üzere Yüksek Mahkeme 
Başkanı için bir makam otomobilinin 237 sayılı Taşıt Kanununa ilişik 
1 sayılı cetvele ithali hakkındaki Kanun 1963 yılı içinde meriyete gir
miştir. Otomobilin satmalmması için lüzumlu aktarma tasarısı da ha
len Cumhuriyet Senatosundadır. 

Ancak Devlet Malzeme Ofisinin elinde bu işe elverişli binek otomo
bili olmadığı gibi Ofis lehine Hazinece döviz tahsisi yapılamadığından 

Ofis tarafından vasıta satmalmamadığ 
malî yılı içinde satmalınamıyacağını s 

Yüksek Mahkemenin çalıştığı bina 3 
binadır. 1963 bütçesini raporte eden 
Kurulunun işgal edeceği binaya öden 
alarak bir bina inşasını tavsiye etmişti 
prodüktif sahalarda olmasının zarureti 
muayyen bir nisbetinin âmme geliri ol 
gayrimenkul bakım ve tamir masraf 
olmamasının faydası düşünülerek 1964 
Yetkin'in mülâhazalarına iştirak edilme 

Yüksek Mahkemenin kuruluşu ve 
44 sayılı Kanunun 20 nci . maddesinde, 
ve 151 nci maddelerine muvazi olarak 
sek Mahkeme işe başladığı 1962 yılı d 
devresinde karara bağladığı iptal dâva 

Geçen yıldan 
Yılı devir 

1962 
1963 

Yıl içinde 
gelen 

141 
354 

To 

görüldüğü üzere 82 dosya 10 . 12 . 1 
82 dosyanın bir kısmı raportörlerde 
kısmı ise müzakere edilmektedir. 
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Yüksek Mahkemenin Yüce Divan sıfatiyle gördüğü dâvaların sayı

ları ise şöyledir : 

Geçen yıldan Yıl içinde Karara 
Yılı devir gelen Toplam bağlanan Devreden 

1962 — 143 143 4 139 
1963 139 2 141 125 16 

16 dâva 10 . 12 . 1963 e devretmiştir. 
Yüksek Mahkemenin tesis ettiği iptal kararlarının özeti ile Yüce 

Divan sıfatiyle halen bakmakta olduğu dâvaların mevzularının neler 
olduğu iki liste halinde raporumuza bağlanmıştır. 

Yüksek Mahkeme, 1963 yılı içinde, memleketimizde faaliyette bu
lunan siyasi partilerden her hangi birinin kapatılması talebini havi bir 

dâvayı rüyet etmemiş ve Siyasi P 
mediği için siyasi partilerin gelir ka 
netleme yapmamıştır. 

Kesinleşen mahkûmiyeti sebebiy 
i düşmesine karşı bir milletvekili ta 

durumunun Meclis kararı ile mey 
I rannın Millet Meclisinin ıttılaına 

hasebiyle Yüksek Mahkemenin gör 
miştir. 

Yüksek Mahkemenin 1964 yılı b 
olunur. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Bolak 
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Duruşmaları yapılmakta veya yapılacak olan Yüce Divan dosyaları 

Adeti 

5 İrtikâptan, sanık eski Tarım Babanı Ne dini Okınen'e ak dosyalar 
3 İrtikâptan sanık eski Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen'e ait dos 

yal a r 
] Krrvnıit y o! su zindandan sanık s anı e t Agaoğlıı ve arkadaşlarına 

ait dosya 
1 Zimmetine ta-banca ve hant getirmekten sanık eski. Millî Savım-

m'a. Bakanı Etkeni Menderes'e ait dosya 
1 Sahte evrak dhzenleıuekîeıı sanık eski Tarım Bakanı Nedim 

Ökmen ve Kize Milletvekili Osman Kavrakoğiııîıa ait dosya 
1 İrtikâptan sanık eski Gümrük ve Tekel Bakanı Hâcli Hüsman'a 

ait dosva 

dec 

1 Crörevini K.otüye kui'anmaktan 
Bayar ile eski Zriaaî. Bankası 
ait dosya; 

1 İrtikâptan sanık esişi Devlet B 
Medeni Berk ve arkadaşlarına a 

1 Sahtekârlıktan sanık eski Başb 
Korur'a ait dosya 

1 Mor evini kötüye kullanmaktan 
dullah Aker'e ait dosya 

16 Toplam 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun ve maddeleri 

Karar tarihi İptal edilen kanun ve maddeleri 

30 

26 

1968 

1963 

26 . 6 . 1963 

14 .11 
3 . 7 

18 . 3 

1962 
1963 

1963 

3499 sayılı Avukatlık Kanununun 114 ncü ura dd esinin 
2 ne i fıkrasının iptaline 
Askerî Muhakeme Usulü hakkındaki 1631 sayılı Kanu
nun 105 nei maddesinin 1 No. lu bendinin. (D) fıkrası 
ile 130/2 maddesinin ve 206/4 maddesinin iptaline 
Askerî Muhakeme Usulü hakkındaki 1631 sayılı Kanu
nun 165/1 maddesinin kısmen iptaline ve 2 No. lıı ben
din tümünün, iptaline ve 211 nei nıaddeniıı 204 ve 205 
nei maddelere ilişkin ibarelerin iptaline 
6435 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin iptaline 
1580 sayılı Belediye Kanununun 53 ncü maddesinin ip
taline 
4753 sayılı Çiftçiyi Toprak!andırma Kanıımı-nun 5618 
sayılı Kanunla değişik 21 nei maddesinin iptaline 

Karar tarihi İptal edilen 

1.1 .10 

15 .11 

1963 

1963 

26 . 

6 

7 

20 

o 

o o 

3 

5 

1963 

1963 

1963 

. 1963 

Cumhuriyet Halk Parti 
hakkındaki 6195 sayılı 
Çifteri mali arının korun 
nunun 10 nen maddesin 
tince itiraz üzerine ver 
c ilerin e başvurmayı önl 
Gayrimenkul kiraları h 
2 ve 3 ncü maddelerinin 
3008 sayılı İş Kanununu 
iıyaaı hükmünün iptaline 
6830 sayılı İstimlâk K 
bendinin: iptalime 
5442 savılı îî İdaresi Ka 
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Karar tarihi İptal edilen kanun ve maddeleri 

bendinin 3 fıkrası, 31/1 maddenin ve 42 nei maddesi
nin 6738 sayılı Kanunla derişik (E) bendimin iptaline 

30 . 5 . .1963 7454 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin son fıkrasının 
iptaline 

22 . 5 . 1963 788 sayılı Memurin- Kanununun 1393 sayılı Kanunla 
değişik (Z) fıkrasındaki ecnebilerle evli olmamak; me
mur iken ecnebilerle evlenenler müstafi addedilir, hük
münün iptaline ve 40 ncı mıaddenin iptaline 

20 . 9 . 1963 Memurin muhakem>atı hakkındaki 4 Şubat 1329 'günlü 
Kanunu muvakkatin 16 ncı maddesinin iptaline 

8 . 7 . 1963 2559 sayılı Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2/B 
bendinin iptali ne 

4 . 1 1 . 1963 Pazarlıksız satış mecburiyetine dair 3489 sayılı Kanu-
ıınn 9 nen maddesindeki para, ve kapatma cezaları aley
hine hiçbir mercie müracaat edilemiyeeeğinıe dair olan 
hükümlerin iptaline 

4 . 1 . 1963 Toplantılar ve Gösteri Yürüyüşleri -hakkımdaki 6761 sa
yılı Kamuınun .12 nei maddesinin (f) hendinin ve 14 ncü 
maddenin 6 sayılı bemıdinin sadece 12 nei maddenin (F) 
bendine ilişkin hükmün iptallerime 

30 . 1 . 1963 5434 'sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nunun 39 ucu mıaddesiniıı (b) f iknasımın son bendinin 
iptaline 

12 . 7 . 1963 Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları hakkın
daki 5590 sayılı Kanunun 74/3 fıkrasındaki, ihtar ve 

Karar* tarihi İptal edil 

tevbih cezalan aleyh 
engelliyen hükmün ip 

.12 . 7 . 1963 Ticaret ve Sanayi O 
ki 5590 sayılı Kanu 
nin 2 No. lu fıkrasın 
yılı Kanunla eklene 
taline 

19 . 7 . 1963 Türk Mühendis ve M 
6235 sayılı Kanunun 

20 . 9 . 1963 5590 sajTİı Kanunun 
ne başvurmayı önliy 

15 . 5 . 1963 45 sayılı Yüksek Hâ 
79, 97/1 nei maddele 

15 . 5 . 1963 45 sayılı Kanunun 93 
rına bakılmaksızın 
mün iptalime 

13 . 9 . 1963 Ziraat Odaları ve Z 
6964 sayılı Kamunun 
iptaline 

22 . 1 1 . 1963 6785 sayılı İmar Kan 
ve taşınmaz mailin g 
25 e kadar noksam 
ka,psıyan hükmünün 

2 . 10 . 1963 5518 sayılı İş Kamıumu 
sında yer alan ve ist 
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Ka.i!a.rito.-r:.; I.m: 

11 . .1 

44 

;,.ıs \̂.;n !;ii:rniâa n .;.••;-

•> Z-:K>'V >ayın iLâkiiMi'ii' Kanıımmun 3885 sayılı Kamuda 
değişik 05 nci maddesinin Tavsat ay İkinci Başkanlarmın ! 
AdkVr Bakanı v;< ayı: l:,;i:.annn 6c m-: a:..;dacsinin Va.r- j 10 
aatav Birinci Baskanınnı Bakaniar Knrnİunea intiha- i 
bt-.liîrr-eâ'ino ilişki,:; hükümlerin iptaline I 

2 .VI. B>0:; 37'^ -m-m M";; k rım,'. Ivımrvmum Ü731 s.vdı K,.-

1 , ^"m 

!•)*•) o 1 ' 

Ivacnn 
mımuı 
m tu ki;. 

5 o»> s 

•ğişik !)P( ;].ı-i mam 
İkrın :IILOİ ve rak 
;S2';ı şayık Kanun 
mvm mfcmıvi kıl 
'"d.; inkrvünici: k 

değişik 122 nci maddesini 
desinin 2 nci fıkrasındak 
öıdiyen İrijkii inlerinin ipt 
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12.000 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 Ödeneâi 

Bolüm Mml'l; < ) d ; . i ! e i - m <•,:>.] 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR 

12. ÜO Aylıklar 
ÜCRETLER 

12.210 flenel idare hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12. 
12. 
12. 
12. 
12. 

12. 

12. 

310 
320 
330 
340 
370 

610 

730 

Çocuk zammı 
-Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
İKRAMIYE VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 
14 ve 246 sayılı kanunlar gereğince veri
lecek ödenekler 

Madde IÎ: 
Lira 

1 247 771 

245 730 
141 100 

15 000 
1 000 
10 000 
.18 000 
97 100 

•«:'".-•.• i t o p l a : i n 

Lira 

2 103 402 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

Yurt iri }follukları 

12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 

451 800 
17 000 

4 
5 
2 
6 

000 
ooo 
000 
000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 724 951 

19 
Hükiinmtcü Lste-mm 

Madde- Bölüm top 
Lira Lira 

2 1 88 

1 265 

261 

990 

630 
134 300 

10 
1 
10 
15 
98 

ooo 
000 
000 
000 
300 

1 500 

508 200 
17 000 

4 000 
5 000 
2 000 
6 000 

525 
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Bölüm Madde ödeneğin cesidi 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kağıt ve defterler alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

— 46 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

254 401 120 002 

25 

20 
133 
65 

10 

000 

000 
800 
000 

1 
600 

0 

3 000 
4 000 

18 000 
3 000 

105 000 

10 000 
95 000 

0 

25 

20 

000 

000 
10 000 
55 

10 

000 
1 

1 

000 
1 

3 000 
4 000 

14 000 
3 000 

36 000 

10 000 
25 000 

1 000 

28 000 24 000 

8 000 16 000 

0 5 500 
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Bölüm Ma/M:' ödeneğin <•< -'.idi 

13.520 Hizmet t aşı ti m • işletme ve oıuırmn gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.010 Bina. kira, bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
Adalet hizmetleri ile ilgili giderler 

Kesim toplamı 

14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
TEMSİL, AĞIRLAMA YE TÖREN Gİ
DİŞLERİ 

1(1710 Temsil giderleri 
BAKIM VE KÜOÜK OYARI M GİDER
LERİ 

10.S20 Makina ve teelıizat bakım. ve onarımı 

12.000 'PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
rFOPLAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMİ 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDBRLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

OARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

_ 47 — 

1963 ödeneği 1 
Hüküm-et.ço istemm 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, to 
Lira Lira Lira Lira 

s 000 10 5-0 

329 550 329 550 

15 000 30 

15 000 30 000 

7 Ö00 15 000 
7 500 15 000 

2 000 4 

2 000 2 000 

0 2 500 

2 1SS 

525 

30 

4 

2 103 402 

724 951 

1.5 
•> 

000 

000 

2 845 353 2 748 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin, çeşidi Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 130 000 

00.000 Taşıt alımları 130 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lana Li 

0 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madılo Ödaııeğm çeşidi 

1963 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

36.000 BORÇ ÖDEMELERÎ 
36.300 Geçen yıllar borçları 





13 - Başbakanlfk 
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Rapor 

Y Y T Y Y KAR;VL\ K C . \ I I S V < . : ; I Y Y ^ Y Y Y ; İLV.---K.A.VY : ..A 

Başbakanhli 1Y04 bütçe tasarısının :ncelen:,.io3İ ;uras.md&: 1. Hizmetin mahiyeti ve ifa iarz-... 2. O-cgen yıl bü 
fi ile alâkalı konular üzeninde tetkikler yapılını^. görüş ve mütalâam aşağıda arz olunmuştur. 

Başbakanlık Teşkilâtı 

î 

1. Müsteşarlık, 2, özel Kalem Müdürlüğü, 3. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi, 4. Neşriyat ve Müdev 
Genel Müdürlüğü, 6. özlük ve Yası işleri Genel Müdürlüğü, 7. Personel Dairesi Başkanlığı, 8. Miülî Güve 
Hizmetleri Başkanlığı, 10. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliği, 11. Levazım ve Daire Müdürlüğü, 
küp etmekte ve bu teşekküllerin ve ayrıca: a) Türkiye Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, b) Türkiye Bili 
nun; 

Giderleri Başbakanlık bütçesinde yer almaktadır. 
Önemleri ve yeni birer teşekkül olmaları itibariyle çalışmaları üzerinde özellikle durulan Personel Dairesi, Tü 

Kurumlarının görev ve amaçları hakkında Sayın Komisyona kısa bilgi sunmak isterim. 

1. Devler Pcrsnv.çl Dairesi Başlcanifcjı: 

13 . 12 . 1983 tarih ve 160 sayıllı Kanunla kurulmuş olan Devlet Personel Dairesi, bu kanunun şümulüne dâhil 
leketin iktisadi, malî ve sosyal şartlarına ve hukukî esaslara uygun şekilde düzenlemek, bu düzeni değişen şartlar 
mek amacı ile kurulmuştur. Bu kanunun 1 nci maddesinde öngörülen bu hedeflere varmak için görevlendirilen 
bağdaşamıyacak bir şekilde, mahdut bir kadroya dayanmaktadır, Benseri diğer dairelerle meselâ Devlet Plânlam 
titüsü ve Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü gibi kurumların nail olduğu imkânlarla teçhiz edilm 
şıjlmaktadır, 

Birinci Koalisyon Hükümeti bu Daireye bir personel reformunun hazırlıklarına girişmesi emrini vermiş, aynı 
likte '-.-.merkezî Hükümet görevleri araktır;;:'' faaliyetine» de katılmasını istemiştir, 

Daire Türkiye'de yapılması vazgeçilmez bir zaruret halinde ollduğu herkesçe bilinen idari reformun en önemli s 
mimizin ıslahı» için her şeyden evvel mevcut aksaklıkların objektif bir tahlilini ve teşhisini ve personel envant 
bir ön rapor halinde Hükümete sunmuştur. Bu rapor daire tarafından yayınlanmış bulunmaktadır, 

Devlet Personel Dairesi, yerli ve yabancı uzmanların da çalışmalara katılması ile, personel reformunun ana k 
murları kanun tasarısını hazırlamıştır, İntikal ve yürürdük hükümleri hariç 237 maddeyi bulan ve Genel ve Kat 
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mımarı:;ı kulıuki, meJı ve so?yal statülerini y•.•apsıyan bu tasarı personel heyetinin de tetkikinden geçtikten s 
kanlığa sunulmuştur. 

Yeni reform kanunlarının Büyük Millet Meclisinde kabulümden sonra daireye verilecek görevlerin ağırlığı a 
tün bu geVevieri, bugünkü cok as kadrosu üe hakkıyle yerine getirmelinin mümkün olamıyacnğı anlaşılmaktad 
da bir artışın zarureti şimdiden belli olmaktadır. 

Daire, reform çalışmaları yanmda, idare *rü personel kanalarında Hakanlar ü'aruluziun istihare o:;;;a:'iıd/.r. L 
riyle v.üzük ve yönetmelik projeleri E akanlar Kuruluna sunulmadan evvel. Başbakanlıkça Devlet Personel Heye 
şari karar alınmaktadır. Bu çalışmaların birçok bakımdan faydalı olduğu anlaşılmaktadır. İktisadi Devlet Teş 
yevmiyeli teknik personeli de ilgilendiren bu murakabe, kurumlar üzerinde olumlu bir etki yapmış ve israfil 
nispî bir başarı sağlamıştır. Yalnız, İktisadi Devlet Teşebbüsleri personeli üzerindeki daire murakabesi tam d 
kurumlardaki nisbetsiz maaş yükselişlerim" önfleme bakımından, daireye daha müessir bir kontrol vazifesini;! v 
tür. 

17 . 7 . 1963 tarih ve 278 sayılı Kanunla kurulan bu teşekkül, Türkiye'de müspet ilimler alanında temel ve 
amaciyle ve tüzel kişiliği haiz olarak Başbakanlığa bağlı bulunmaktadır. 

Memleketin muhtaç olduğu bilimsel araştıreır.ya geniş milıryaeta imkân sağkyaeık olan teşekkülün kanunu 
leri arasında, gayesinin tahakkukuna yarıyacak enstitüler açmak, müspet bilimlerde temel uygulamalı araştı 
politikanın tesbltinde Hükümete yardımcı olmak,, 

Gayesinin tahakkukunu sağlıyacak öğrenimle ilgili genel prensipleri tesbit ederek ilgili kurullara ışık tutm 
Devlet daire ve müesseselerinin (Özel idareler dâhil) gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknik araştırma 

vermek, 
Gayesinin tahakkukunu sağlıyacak elemanlar yetiştirmek, 
Konusu dâhilinde uluslararası anlaşmalara eeas bilgileri vermek ve ilgüi kurumlarla çalışma birliğini sağla 

sağlıyacak yayınlar yapmaktır. 
Görülüyor ki, müspet bilim alanında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak suretiyle Türkiye'nin girdiği 

dolduracaktır. 
Bu hayırlı teşebbüsün Bilim Kurulunun bu hafta içinde teşekkül etmiş olduğunu memnuniyetle kaydeder 

Grupları ve gerekli enstitülerin de bir an evvel kurularak çalışmalarına banlamalarını temenniye şayan görür 
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n 
1963 MALI YILI BÜTÇE KANUNU 

Cari yıl bütçesinin 10 aylık tatbikatında ödeneğin her türlü israftan kaçınılmak suretiyle harcanmış olduğunu 
ödenek talebinde bulunmadığı gibi bilâkis cari giderlerin hizmet aksamasına yer verilmeden % 6,225 nisbetinde 
hede edilmiştir. 

n 
1964 BÜTÇE TEKLİFİ İLE ALÂKALI TETKİKLER 

Bütçe tasarısının, 
1. Cari harcamalar 
2. Yatırım harcamaları 
3. Sermaye teşkili ve transfer 
Harcamalarını kapsıyan 1963 yılı bütçesine nazaran muhtelif bölüm ve maddelerden, 
a) 2 351 284 lira indirim ve yine gerekli bâzı bölüm maddelerine, 
b) 5 644 218 eklemek suretiyle 

Aşağıdaki 1 sayılı tabloda görüleceği üzere 1964 bütçe teklifi, 1963 malî yılı bütçesine nazaran % 12,79 nisb 
28 469 702 olarak hazırlanmıştır. 

TABLO - 1. 

1963 1964 
Bütçesi Teklifi Net 

18 086 389 20 484 797 
6 620 000 7 052 000 
533 385 568 905 

25 239 774 28 469 702 

1. Cari harcamalar 
2. Yatırım harcamaları 
3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
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1964 bütçe teklifinde 1963 malî yılına göre artış ödeneğinin hizmet yönünden dağılış tutarı da 2 sayılı tabl 

TABLO - 2. 

I) A 1 R E S İ 

Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 
Türkiye ve Orta - I>jğıı Âmme İdaresi Enstitüsü 
Özlük ve Yazı İşleri Gn. Mrî. (Üst derece maaşlar-dan ı 
Özlük ve Yazı İşler G-enel Md. (Birer üst derece üeretten) 
Muhtelif dairelere 
Basımevi 

Liradır. 

Cari Yatırım 
harcamalar harcamal 

1 959 746 
500 000 
39 000 
28 619 
65 610 
169 433 

— 

2 762 408 

432 

432 

IV 

1. Artışın 1 993 556 lirası Millî Emniyet Hizmetlerine tahsis edilmiştir. 9 . 7 . 1963 tarihine kadar ihti 
bu teşekkül için 1963 yılında 267 sayılı Kanunla Başbakanlık bütçesinde yeniden açılan 455 nci bölüme 2 000 
muş olması aslında bir artış gibi düşünülemez. 

Açık giderler arasında yer alması mümkün olan masrafların, örtülü ödenekten çıkarılması bütçe samim 
müştür. Ancak, MAH Yüksek Mecliste bulunan Millî İstihbarat Teşkilâtı (MÎT) kanun tasarısı da kanunlaştığ 
ğından ileride ayrıca bir ek ödeneğe lüzum hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 

2. Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun kuruluşuna ait 278 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre K 
«Her yû Başbakanlık bütçesine konulacak olan ödenektir.» Bu maksatla 1964 bütçesine 500 000 liralık öden 

Kuruluş halinde olan Kurumun ayrılan bu ödenekle ihtiyacının ancak bir kısmının karşılanabileceği anlaşılm 
li konuların tahakkuku için ödenek miktarının yeter dereceye çıkarılması temenniye şayan görülmüştür. 

Bu Kurumun 1963 giderleri karşılığı olarak da 354 sayılı Kanunla 602 nci bölüme 400 000 lira olağan 
den artışın 100 000 lira kadar olması îâzımgelir. 1 ve 2 nci paragrafdaki ödenek durumu göz önünde t 
bütçesinin 1963 yılına nazaran artış oranı % 2,91 dir. 

3. Cari harcamalar tertibini kapsıyan ödeneklerin, hizmetlerin ifasına yeter nitelikte olduğu, ve tasarruf 
kaidelerine de uygun olarak tekflif edildiği müşahede olunmuştur. 
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V 
YAT re İM HARCAMA L ARI 

Atom Enerjisi Komisyonu : 
1. 6821 sayılı Kuruluş Kanununa göre üç aylık süreler için tâyin edilen komisyonun l î î ncü devre secimi 1 

bildirme menli olan 1963 Haziran dönemine isabet etmiştir. Bu sebeple kom.'.syon yatırımların mahiyet ve,vüsatinin 
ri kallnııştır, Bolayısiyle Sylül 1963 başında 7 SS'7 2 J 3 lirası 1964 vLb.r.a sâri olarak mnk?..veleye bağlanan topla 
cak 6 009 000 liralık kısmı Devlet Plânlama Teşkilâtınca sağlanabilmiştir. Böylece 1964 programında yer alma 
-sız kaldığı anlaşılmıştır. Bunun Bütçe Harın..! komisyonunca sağlanması temenniye şayandır. 

2. İhtiyaca yeter dnramda elmıyan I^8^r-".kaı:Iık Matbaa binasının yeniden inşası için Bayındırlık Bakanlığı b 
ma Tegîdlâtıncc". kabul edilen 1 000 000 lira, 

3. Arşiv Genel Müdürlüğü için gerekli teçhizat karşılığı olarak 52 000 lira, 
Olmak üzere 7 052 000 îira yatının bütceslnda yer aumış bulunmaktadır. 

VI 
TR A XSFEB HARCAMALARI 

Başbakanlığa bağlı Atom Enerjisi Komisyonunun kuruluşuna dair olan 6821 sayılı Kanunen vas'ettiği mecburi 
ların tıpta tatbilii ko::;:£un.2a TC £~'J.U, k:;~n^.* t^k",„ YJ UdcvhkLİ 72pnıal:'w clân kimliğin g^rhbtiknoEİ işin Has 

Atom Enerjisi Komisyonunun uluslararası kuram ve derneklere katıkna payı karşılığı olarak 349 730lira, 
Ve Başbakanlık ve Milli Suiniyet Hizmetleri Teşkilâtında çalışan memurların öğle yemeklerine yardım karşılı 

transfer tertibinde yer almıştır, 
VII 

MÜTALÂA 
Başbakanlık 1364 bütçe tasarısının hasırlanmasında : 
1. Per'oncl giderlerinin tesbitmde fiilî kadro durumu ve üst derece tatbikatının nazara alındığı, 
2. «D» cetvelindeki hizmetli kadroların hizmeti aksatmıyacak derecede düzenlenmiş olduğu, 
3. Geçici hizmetliler durumunun 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun bulunduğu, 
4. Getirilecek yabancı uzmanlara ait ücretlerin tesbitinde emsallerinin göz önünde tutulduğu, 
5. 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit gid 

»ygun olarak ayarlandığı, 
6. Genel yönetimle ilgili alımlar ve genel yönetimle ilgili giderlere ait ödenek ihtiyacı her türlü israftan kaçı 
7. Yatırım ödeneği Plânlama Teşkilâtı tarafından tasdik olunan plân, projesine ve keşfine müsteniden tesbit ed 
8. Transfer harcamalarına ait ödeneğin taalûk ettiği mevzuat dairesinde konulduğu, görülmüştür. 
Başbakanlık bütçe teklifi hakkındaki görüşümü yüksek komisyonun tasvibine arz ederim. 
Saygılarımla. 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

— 57 — 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 

12.000 

ÖDENEKLER 
Başbakan ve bakan ödenekleri 

90 000 

Kesim toplamı 90 000 

11.410 
11.420 
11.430 

12.110 
12.111 
12.112 
12.113 
12.114 

Başbakan ödeneği 
Başbakan yardımcıları ödeneği 
Devlet bakanları ödeneği 
PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Millî Güvenlik Kurulu aylıkları 
Atom Enerjisi Komisyonu aylıkları 
Devlet Personel Dairesi aylıkları 
Dış teşkilât aylıkları 
Ücretler Kesim toplamı 

18 000 
36 000 
36 000 

10 410 300 

3 213 325 

1 872 721 
385 560 
85 860 

631 800 
237 384 

5 526 650 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 982 530 
12.212 Millî Güvenlik Kurulu hizmetliler ücreti 110 160 
12.213 Atom Enerjisi Komisyonu hizmetliler üc

reti 325 620 
12.214 Devlet Personel Dairesi hizmetliler ücreti 254 340 
12.215 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı hiz

metliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 2 038 770) 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

90 000 

18 000 
36 000 
36 000 

11 0 

3 128 992 

1 897 290 
389 610 

85 800 
631 800 
124 432 

6 262 044 

1 031 130 
111 780 

336 960 
258 390 

300 510 
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16 — Başbakanlık 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
12.411 Devlet Personel Dairesi fazla çalışma 

ücreti 
12.412 Atom Enerjisi Komisyonu fazla çalışma 

ücreti 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 29 161) 

12.420 İmtihan komisyonları huzur ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.590 6821 ve 7256 sayılı kanunlar gereğince 

verilen tazminatlar 

İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 160 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere

ğince verilen ödenekler 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğuı 

— 59 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe iste 

Madde Bölüm toplamı Madde (Bölüm 
Lira Lira Lira L 

218 550 

10 000 

48 550 

160 000 

79 162 

1 

29 160 

1 
50 000 

89 600 85 500 

6 000 

73 200 

6 000 

67 200 
692 500 

1 500 
60 000 
4 000 

6 000 

73 200 

6 000 

67 200 
804 700 

11 500 
60 000 
8 000 
10 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm. Maârif- ödeneğin çeşidi 

12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğa 
12,848 Kurs geçici görev yolluğu 

•''Yurt içi yollukları toplamı : 139 500' 

11 - Yurt dışı yollukları 

YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOL
LUKLARI 

12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 
dışı sürçkli görev yolluğu 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
.12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.885 Sözleşmeli personel yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 665 200) 

Özel hizmet yollukları Kesim toplam 

12.911 Millî Güvenlik Kurulu geçici görev yol
luğu 

12.912 Devlet Personel Dairesi geçici görev yol
luğu 

12.913 Atom Enerjisi Komisyonu geçici görev 
yolluğu 

12.914 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı ge
çici görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

1933 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

r-nr, 

iü 000 

1.0 000 

12 000 

20 00ü 
20 OifO 
10 00') 

•î-3 000 10 000 
50 000 125 000 
i 00 000 304 000 
90 000 90 000 

175 000 136 200 

32 000 50 500 

8 000 

10 000 

12 500 

20 000 
656 515 685 



13 _ Başbakanlık (Jl 

Bölüm ".YLidde Üdtmosrkı eesddi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.1.10 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş ahudan ve gider

leri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve gider] eri ' •Vî 51.1 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgil giderler 
Kesim toplamı 45 000 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
.13.290 Diğer yönetim giderleri 

ulaştırma, giderleri 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 134 000 

1963 

Madd( 
Lira 

157 

25 

17 

(»0 
• > 

515 

000 

000 

ooo 
000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Kesim toplamı 

10 OOO 
15 000 
15 000 
5 000 

320 000 

120 000 
200 000 

13.511 Başbakan taşıt işletme ve onarma gider
leri 13 500 

13.512 Başbakan Yardımcıları taşıt işletme ve 
onarma giderleri 24 750 

19 
Hükümetçe istenen 

IVTadde Bölüm top 
Lira Lira 

160 
= : - z . - z ::---.;• 

25 

17 

60 
17 
•ıo 
• J t ) 

7 

840 
• • - - - - • : . 

000 

ooo 

O'/O 
OOO 
940 
90';.) 

10 
20 
45 
• 5 

329 

129 
200 

o,;o 
000 
000 
000 

0C0 

000 
000 

80 000 

115 800 

13 500 

24 750 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.513 Devlet Bakanları taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Diğer taşıtlar işletme ve onarma giderleri 
13.530 Yabancı misafirler taşıtları işletme ve 

onarma giderleri 
HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14,110 Reaktör binasının nükleer kaza dışındaki 
kazalara karşı sigorta giderleri 
Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GİDER
LERİ 

14.311 Büro giderleri 
14.312 Ulaştırma giderleri 
14.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.314 Bara bedeli 
14.319 Diğer alım ve giderleri 

(Millî Güvenlik Kurulu giderleri toplamı: 
171 685) 
MİLLÎ EMNİYET HİZMETLERİ BAŞ
KANLIĞI GİDERLERİ 

14.331 Büro giderleri 
14.332 Ulaştırma giderleri 
14.333 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.334 Kira bedeli 
14.339 Diğer alım ve giderleri 

(Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı gi
derleri toplamı : 1 294 345) 

— m — 
1963 ödeneği 1 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Lira Lira Lira Lira 

195 000 
125 050 

59 550 
11 000 
4 500 
50 000 

24 750 24 750 
58 000 37 800 

15 000 15 000 
459 050 1 839 

243 OüO 
1 466 030 

75 185 
10 000 
4 500 
80 000 
2 000 

650 345 
160 000 
300 000 
180 000 

4 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.580 Arşiv giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
OKULLAR GİDERLERİ 
Yüksek genel öğretim 

15.290 Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü cari 
giderlerine (Bu para adı geçen enstitüye 
ödenir.) 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

DEVLET PERSONEL DAİRESİ GİDER
LERİ 

15.421 Büro giderleri 
15.422 Ulaştırma giderleri 
15.424 Kira bedeli 
15.429 Diğer alını ve giderleri 

(Devlet Personel Dairesi giderleri top
lamı : 183 001) 
ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU GİDER
LERİ 

15.431 Büro giderleri 
15.432 Ulaştırma giderleri 
15.433 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

— 63 — 
19 63 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

139 000 

123 000 
16 000 

1 894 301 

Hüküm çitçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

130 000 

5 000 
100 000 

9 000 
16 000 

2 88 

1 300 000 

594 301 

90 000 

1 

1 339 000 

1 542 244 

160 000 
20 000 

1 
3 000 

İ54 500 462 136 
25 000 114 107 
41 500 100 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

15.434 Kira bedeli 
15.435 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.438 Sağlık araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri 
15.439 Diğer alım ve giderleri 

(Atom Enerjisi Komisyonu giderleri top
lamı : 859 243) 

15.490 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rumuna (Bu para adı geçen Kuruma öde
nir.) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
îş evleri ve iş yerleri giderleri 

Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.115 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

(Basımevi giderleri toplamı : 816 895) 
LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
Nükleer enerji giderleri 

16.214 Uranyum kira bedeli 
16.216 Malzeme alımı 

(Nükleer enerji lâboratuvarları giderleri 
toplamı : 333 045) 
GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 

16.610 ör tülü ödenek 

— 64 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

60 000 
23 300 

Hükümet 
Madde 
Lira 

140 000 
20 000 
13 000 
10 000 

fcçe isten 
Bölüm t 

Li 

785 925 

60 000 
12 000 
6 000 

644 235 
39 690 
24 000 

4 576 223 
500 000 

816 895 

60 000 
12 000 
6 000 

670 000 
41 895 
27 000 

4 25 

108 045 108 045 
597 253 225 000 

3 000 000 3 000 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

TKMSlL GİDERLERİ 
16.711 Devlet Bakanları temsil giderleri 
16.712 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı tem

sil giderleri 
(Temsil giderleri toplamı : 40 000) 
AĞIRLAMA GİDERLERİ 

16.721 Başbakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Atom Enerjisi Komisyonu ağırlama, gider

leri 
16.723 Devlet Personel Dairesi ağırlama gider

leri 
16.724 Millî Emniyet Hizmetleri Başkanlığı ağır

lama giderleri 
(Ağırlama giderleri toplamı : 50 000) 

65 — 

1963 ödeneği 
Hiikiimleltçe isteme 

Madde Bölüm toplaımı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lana Lin 

:i0 000 

20 000 

5 000 

55 000 90 000 

30 000 

10 000 

20 000 

5 000 

10 000 

15 000 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Basımevi makinaları ve teçhizat onarımı 

11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ BÖLÜMÜ 

TOPLAMI 
13.000 YÖNETÎM GÎDERLERÎ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
14.000 HİZMET GtDERLERÎ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
15.000 KURUM GÎDERLERÎ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 66 — 

1963 ödeneği 

Hadde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

30 000 

30 000 

90 000 

10 410 300 

656 515 

459 050 

1 894 301 

4 576 223 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

15 000 

5 000 
10 000 

9 

i l 09 

685 

1 839 

2 88 

4 254 
18 086 389 20 848 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1933 ödeneği 

Madde Bölüm toplaam 

21.000 

22.000 

28.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

21.811 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığın<t) 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

ARŞİV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
23.611 Makina - teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
BAŞBAKANLIK 

23.612 Taşıt alımları 
BASIMEVİ 

23.621 Makina - teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

23.811 Makina - teçhizat alımları ve büyük ona
ranları 

Lira 

4 475 000 

625 000 

70 000 

145 000 

410 000 

1 520 000 

Lira 

4 475 000 

2 145 000 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira 

311 584 

1 000 000 

415 

52 000 

52 000 

Li 

3 

6 6 



13 — Başbakanlık 

Bölüm Madde ödeneğim çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 68 — 

1963 ödeneği 
Hükümietçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

31 

4 475 000 . " 6 68 

2 145 000 5 

6 620 000 7 05 



13 — Başbakanlık 69 

(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Kamulaştırma ve satınalma giderleri 

34.110 

27 - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HA
ZİNE YARDIMLARI 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Te
davi Kliniği (Haseki Hastanesi) ne yar
dım 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Atom Enerjisi Komisyonu kurum ve der
neklere katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.610 4933 sayılı Kanun ve Nizamnamesi gere
ğince verilecek înönü Armağanı 

1963 ödeneği 

Madde 
Iüna 

Bölüm toplamı 
Lira 

150 000 

349 730 

499 730 

33 651 

Hükümietıça ist 
Madde Bölüm 

Liır-a L 

150 000 

349 730 
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1963 ödeneği 196 
Hükünuetçe istemem 

Madde Bölüm toplam: Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde Ödeneğim çeşidi l i r a Lira Lira Lira 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELER* BÖLÜMÜ TOPLA
MI 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, samdık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 33 650 69 172 

35.710 Başbakanlık Memur ve Müstahdemleri 
Biriktirme ve Yardım Sandığına (Memur 
ve müstahdemlerin öğle yemeğine yardım 
olmak üzere) 33 650 35 362 

35.720 Millî Emniyet Hizmetleri Yardımlaşma 
Sandığına (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeğine yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELER* 
36.300 Geeen yıllar borçları 

3 

1 

499 730 

33 651 

3 

33 i no 

1 

499 

69 1 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 533 385 568 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Raportörlüğü bana tevdi edilen Devlet Plânlama Teşkilâtına dair mütalâalarımı, bıı teşkilâtın neşrettiği 1984 P 
genel ve senelik hedeflerine ve imkânlarına dair çok geniş bilgi mevcudolmasmdan ve yine aynı teşkilât elemanla 
Karma Komisyonu üyelerine etraflı Brifing verilmesinden ötürü kısa kesmek ve görüşlerimi programın tanzimi ve 
bâzı noksanlarına inhisar etmek zorunda olduğumu arz ederim. 

GECEN YIL BÜTÇE TATBİKATI : 
1. Cari yi! bütçesinin çeşitli tertiplerinde mevcut ödeneğin kullanılmasında tasarrufa riayet, edilmiştir. 
2. Î963 yılı bütçs rakamı 8 688 584 liradır. 1 Aralık 1963 itibariyle yapılan harcama 3 321 6;.0 lira olup ka 

3 321 610 lira bakiye tahsisatın 1 110 000 lirası tasarruf maksadiyîe mevkuf tutulmuştur. 
3. 3 aded 1 750 liralık Daire Başkanlığı, 6 aded 1 750 liralık şube müdürü, 1 aded 1 750 liralık uzman. 1 500 

1 500 liralık 1 aded Başkanlık. Sekreteri, 1 100 liralık bir aded Arşiv ve Dokümantasyon Şefi kadrosu, İ aded 1 
münhaldır. «D.» cetveli kadrosunda : 4 aded 1 250 liralık mütercim daktilo, 1 aded 1 100 liralık daktilo sekreter, 
ve 1 aded 600 liralık şoför kadrosu münhaldir. 

Bu kadroların münhal olması teşkilâtta çalışacak vasıfta elemanların kıt ve verilen aylık ve ücretlerin çekici ol 
4. Ek ödenek alınmıştır. 

1964 BÜTÇE TEKLİFLERİYLE İLGİLİ TUTKİKL EK : 
1. Mühasebei Umumiye Kanunu1' hükümleri ve yıllık programlara göre hizmet karşılığı ödenek bütçede tam 
2. Mevcut ödenek fiilî kadroya yeterlidir. Üst derece tatbikatı ve açık maaşı yoktur. Teşkilâtta özel kanunların 

rosun istihdam mevcuttur. 
3. Yapılan teklif âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle yapılmıştır. 
4. (L) cetveline alınmış kadro yoktur. 
5. (D) cetveli kadrosunda 1963 yılında 6 aded 1 250 lira aylık ücretli mütercim daktilo kadrosu vardır. Bu k 

alabilecek eleman bulunamadığı için tâyin yapılamamış olup 6 kadro 5 e indirilmiştir. Başhademe, teksirci ve dağıt 
cılara yaptırılmış ve dolayısiyle hizmet lâyıkiyle ifa edilemediği ifade edilmiştir. Bu itibarla 500 lira aylık ücretl 
aylık ücretli 1 aded teksirci ve 1 aded dağıtıcı kadrosu ihdas edilmiştir. 

Ayrıca (E) cetvelinde istihdam edilen 450 lira ücretli 1 aded doktor ve 400 er lira aylık ücretli 2 aded arşi 
hiyet taşıması yönünden (D) cetveline alınmıştır. 

6. Geçici hizmetli olarak 2 aded 1 250 liralık mütercim kadrosu vardır. 
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7. Yabancı uzman hizmeti mevcudolup teşkilât içinde çeşitli statükoya tabidirler. Yabancı uzmanlar AÎD ve 
Yapılan anlaşmaya göre görev ifa etmektedirler. Ücretleri sözü geçen teşekküller tarafından ödenmektedir. 

MERKEZDE ÇALIŞAN YABANCI UZMANLAR : 
Başmüşavir Jan Tinbergen, İnsan Gücünde Mr. A. Mcvoy, İstatistik Araştırma Modeli Ganguly, Toplum K 
Antalya Plânlama Bölge Projesinde görevli ecnebi uzmanlar : Mr. Groenveld Proje Direktörü, Russell Shaw 

Allan Genel Ziraat Uzmanı, M. Dow Orman Uzmanı, M. Nielson Küçük Sanatlar Uzmanı, M. Guevten Küçük San 
Çukurova Plânlama Pilot Proje Müdürlüğünde istihdam edilen yabancı uzananlar : Mr. Peterson Zirai İktisatçı 

Kiosey Pazarlama Uzmanı, Mr. Schureliff însanGücü Uzmanı. 
8. 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ve başka her çeşit gid 

maddede gösterilmiş ve geçen yıl konulan 65 000 lira bu yıl aynen teklif edilmiş olup 1963 yılı harcama şekli sözü 
olarak tatbik edildiği müşahede edilmiştir. 

9. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinin sarfında tasarrufa riayet edildiği gibi 6400 sayılı Kanun hükümlerin 
mubayaası gereken bir kısım malzeme zamanında temin edilememiş olduğu için 1963 yılında bu tertibe konulan 
1964 yılında 35 000 lira noksan olarak teklif edildiği görülmüştür. 

10. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin sarf ve tahakkuk şekli mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 
11. Bütçeye bağiı (T) cetvelinde görüleceği üzere merkezde 2 ve taşrada 6 taşıt olmak üzer? ceman 8 aded 

kullanılan 2 taşıttan biri Müsteşarlık makam arabası ve diğeri Amerikan yardımından bedelsiz olarak temin edil 
Antalya bölgesinde 4 ve Çukurova'da 2 taşıt vardır. Konulan ödenek normal görülmüştür. 
12. Teşkilâtın çalışmaları bakımından kuvvetli bir kütüphaneye sahibolması ve kitap, dergi ve broşürlerin b 

leketlerden mubayaa edilmesi gerektiğinden bu tertibe konulan ödenğin ancak yeterli olabileceği ve sarf şekline u 
edilmiştir. 

13. 1964 yılı bütçesinin yatırım tertibine ödenek konmamıştır. 

'KADROYA AİT TEMENNİLER : 
1. Uzman ve uzman yardımcıları kadrolarının mahdut oluşu aşağıdan yukarı personel yetişmesine imkân ve 
Başka teşekküllerden ve özel teşebbüsten aldıkları yüksek ücret teklifleri karşısında yetişmiş olanların da bu 

kımından teşkilâtın durumunu güçleştirmektedir. 
Bu itibarla Teşkilât Kanununun yeniden gözden geçirilmesi uygun olur kanısındayım. 
2. Teşkilâtın halen işgal ettiği bina kifayetsiz olup daire başkanları dahi 3-4 kişi bir odada çalışmaktadırlar 

özelliği ve ehemmiyeti bakımından sakin çalışılmasının gerekli olacağı tabiîdir. 
Bu itibarla ihtiyaca cevap verecek ölçüde bir binaya taşınılmasında fayda vardır. 
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Derlet Plânlama Teşkilâtı hakkında genel temenni ve tavsiyelerimi* 

30 . 9 . 1960 tarih ve 91 sayılı Kanunla kurulan Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtı bilâhara çıkartılan 99 
imkânlarla takviye edilmiştir. Gerek kanunlar ve gerekse uygulama plân ve programlarında belli edilen gayeleri 
lât çok süratli bir kuruluş devresi geçirmiş, bir taraftan teşkilâtını tamamlarken diğer taraftan da kendisinden 
meye çalışmıştır. 15 yıl bir süre için düşünülen plânın ilk 5 senesi olan 1963 - 1967 yılları üzerinde tetkikler ikm 
programı gereken mercilerden geçtikten sonra uygulanmış, 1964 yılına aidolanı da 23 . 9 . 1963 tarihli Bakanlar K 
ve yürürlüğe girmiştir. 

Plânın tanzim ve uygulanmasına ait mütalâalarımı arz etmeden önce şurasına işaret etmek isterim M, yıllarc 
uzak kalmış bir memlekette bir Plânlama Teşkilâtı kurmak ve onu çok bol olmıyan istatistiklerle ve vesikalarl 
yatla donatmak, kısa zamanda çeşitli uzmanlar tedarik etmek, yerli unsurları yetiştirmek, yabancı uzmanlardan 
sektöriyle ve özel sektörle iş birliği yapmak, memleket iktisadiyatını çok kısa bir zamanda etüt etmek, mevcut n 
genel ve sektör raporları vücuda getirmek, daire ve müesseseler arasında koordinasyon sağlamak ve bu arada b 
mek cidden takdir edilecek bir iştir. 

Bu bakımdan Teşkilâtın eski ve yeni elemanlarını, görüşlerini ne olursa olsun, övmeyi bir vazife bilirim. 
Bu kadar kısa bir zaman zarfında büyük işler başarmış olan bu Teşkilâtın şüphesiz ihmalleri, noksanları olaca 

icabedecektİT. Raportör olarak yapıcı bir görüşle bu noktalara temas edeceğiz : 
1. Evvelâ Plânlama Teşkilâtı Kanununun (4) maddesiyle ihdas edilen Yüksek Plânlama Kurulunun terk 

rul Başbakan ve yardımcılariyle Plânlama Müsteşarı ve Daire Başkanlıklarından terekkübetımektedir. Gerek Ba 
kurulda oy sahibidirler. Diğer ilgili Bakanlar istişari olarak bu Kurula iştirak etmektedir. Adı geçen Kurulun 
teknik unsurları bir araya getirmek ve çalışmaları siyasi temayüllerden uzak tutmaktır. Ancak Bakanlarla me 
karar vermeleri idari meratip silsilesini bozmakta, Bakanların otoritesine halel getirmektedir. Hele ilgili Bak 
mamaları da cerameti asitaba mugayirdir. Bunu önlemek için Bakanlar çok kere münakaşalara karışmamakta, iti 
türmektedirler. 

Fiilivatta çok nahoş münakaşalara sebebiyet vermiş olan bu hassas durumu ıslah etmek için ilk yapılacak kan 
zımgeleceği kanaatindeyiz. 

2. Üzerinde durulması gereken ikinci cihet, Plânlama Teşkilâtı ile Bakanların tam bir anlaşmaya varmaları 
olarak tesbit etmedendir. Şüphesiz ki vekâletlerde kurulan plânlama üniteleriyle plânlama servisleri, programla 
hususunda daha sıkı bir iş birliğine vâsıl olacak, aralarında daha fazla bir samimiyet teessüs edecektir. Bu arad 
geçemiyeceğiz. Plân ve programlarda filân yatınmlann ve dolayısiyle projelerin yapılmasından, filân tedbirlerin 
Tatbikatta ise daire ve müesseselerde projeleri matlup şekilde yapan elemanların yeter derecede mevcudolmadığ 
edilmesi hususunda kâfi uzman mevcut bulunmadığı göze çarpmaktadır. Meselâ plânın birçok yerinde geçen 
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geliştirmek lâzımgeldiği, balıkçılığı süratle ele almak lâzımgeldiği ve turizme dair filân tedbirlerin tatbiki t 
caret ve Turizm Bakanlıklarında bu işlerden anîıyan eleman ya yoktur, yahut da bir-iM kişiye inhisar etm 
lıklara ayırabildiği tahsisat mahdut miktarlara inhisar ettiği müddetçe plânın belki en mühim sektörleri aksam 
altı aylık uygulama raporunda da tediye muvazenemizin mühim bir boşluğu dolduracak mahiyette olan tur 
% 24 civarındadır. 

3. Plânın uygulama safhasında Yüksek Murakabe Heyetinin yardımcı olması keyfiyeti : 
Plânın uygulama safhası istediğimiz efikasite derecesinde olmadığı muhakkaktır. Plânlama Teşkilâtını 

kontrolünü lâyıkıyle yaptığım iddia etmek güçtür. Buna bir çare olmak üzere biz bilhassa İktisadi Devlet 
da halen Yasama Organlarına bağlı olan Yüksek Murakabe Heyetinin yardımını düşünmekteyiz. Yüksek M 
nuna göre murakabesinde kendine mevdu olan teşekkül, müessese ve şirketlerin muamelât, hesaplariyle birlik 
rakabe etmekle mükelleftir. Bütün bu müesseseler cari gelir ve masraflarını ihtiva eden işletme bütçeleriy 
uzun vadeli programîariyle birlikte tesisat, tevdiat, tadilât ve inşaat işlerini de esasen murakabe etmekte 
tedirler. Plândan inhiraflardan derhal teşekkülü ve icabında vekâleti haberdar edebilir. Je^tiona müdaha 
küllerin Devlet pîânlariyle kabul ettikleri vazifeleri ne dereceye kadar yerine getirdiklerini ilgili vekâlet ile bir 
ber vermeleri pekâlâ mümkündür. 

Plânlama Teşkilâtı nedense Yüksek Murakabe Heyeti çalışmalarından gereği kadar istifade etmeyi bilmem 
arasında daha sıkı bir iş birliğinin sağlanmasını dileriz. 

4. Plânlama faaliyetinde Ortak Pazarın gözetilmesi meselesi : 
İtiraf etmek lâzımdır ki, plânın bilhassa sanayi sahasında ileri sürdüğü fikir ve bâzı sahalardaki yatırım t 

sipleriyle telifi güçtür. Bu itibarla gelecek hazırlıklarda Müşterek Pazarla olan müstakbel münasebetleri d 
'icabadeoe&ine kaaniiz. 

5. Plânlama ve özel sektör : 
Kalkınma plânımızda özel sektörün yapacağı islere de ışık tutulmuştur. Ancak özel sektörü tam mânasiyle te 

lerini izlemek kamu sektöründe olduğu gibi mümkün değildir, Nitekim 1963 senesine ait yatırımlar mevzuu 
lenilen sahalara doğru yönelememiştir. 

Bu hususta Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsaları Birliğinin neşrettiği bir etütte iş 
miyet itibariyle iştirak edilmesine rağmen, birçok hususta fikir birliğine, iktisat politikasının tedvini hususu 
edilmektedir. Çok iyi niyetle kaleme alınmış olan bu rapordan Plânlama Teşkilâtının mülhem olması ve etütte 
meseleler ve bu meyanda teminat politikası, faiz politikası, kredi politikası ve saire üzerinde hassasiyetle dur 

6. Ziraat ekonomisi : 
Plânın ve doîavısiyle programlarının üzerinde durulacak bir konu da zirai ekonomiye ve hassaten zirai 

ne fazla yer verilmiş olmamasıdır. Nitekim tatbikat, bütün gayretlere rağmen, programda tesbit edilmiş 
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ofisler veya kooperatifler vasıtasiyle nakden mubayaası şeklinde, başka bir ifadeyle Devletin direkt veya 
tecelli etmektedir. 

Böylesine bir mubayaa neticesinde zürraın dolayısiyle tüccann piyasa rizikosu ortadan kalkmakta fakat b 
veya teşekküller vasıtasiyle yapılan mubayaalarla Devlet müessselerinden ve Merkez Bankasından çok mikta 
Halbuki bu keyfiyet enflâsyona yol açan fazla emisyonlara müncer olmaktadır. 

Burada yalnız bir ucuna temas ettiğim bu ve buna benziyen zürrai - tüccari konular tedbirler kısmında 
tün ekonominin mihrakı olan fiyat mevzuu siyasi tesir ve baskılardan kurtarılmalıdır. 

Sonuç : 
Devlet Plânlama Teşkilâtının 1964 bütçe tasarısındaki hususlar muvafık görülmüştür. Temenni ve umumi 

hususların intacını takdirlerine arz ederim. 
Saygılarımla 
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Bölüm. Madde 

12.000 

Ödeme<n>n eeskli 

— 77 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Likta Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 
12.130 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

12.210 
12.230 
12.250 

12.261 
12.262 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 
Merkez teşkilâtı sözleşmeli personel ücreti 
Bölge plânlaması ve pilot projeler sözleş
meli personel ücreti 
(Sözleşmeli personel ücretleri toplamı : 
2 639 500) 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.410 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 
îşçi sigortası kurumları kesenek ve prim 
karşılıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

1 473 391 
3 060 700 

449 550 
60 750 
200 000 

910 000 

1 440 000 

132 791 

3 600 
600 

2 000 
1 600 

124 991 

10 000 

5 531 882 

19 
Hükümietge istemen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

1 473 390 
3 314 230 

472 230 
40 500 
162 000 

878 000 

1 761 500 

132 792 

3 600 
600 

2 000 
1 600 

124 991 

1 

10 000 

5 793 4 
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Bölüm Madde Ödeneğiıı çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 99 sayılı Kanun gereğince verilen öde

nekler 
Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurf içi yollukları. 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcılar] geçici 

görev yolluğu 
12.845 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 155 400) 

II - Yurt dışı yollukları 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 155 000) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12,910 Bölge plânlaması ve pilot projeler persc 
neli yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 78 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamıı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

5 000 3 0O0 

399 600 

6 000 

393 600 
320 400 

5 000 
50 000 

400 

50 000 

399 600 

6 000 

393 600 
310 400 

5 000 
70 000 

400 

50 000 
3C 000 

70 000 50 000 
65 000 65 000 
80 000 40 000 

130 000 150 000 

541 701 52 
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Böl/um Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Müsteşarlık makam arabası işletme ve 
onarma giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gi
derleri 

— 79 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplama 
I/ira Lira 

469 700 

25 000 
20 000 

135 000 
250 000 
30 000 

6 200 
3 500 

19 
Hükümletsçe istemem 

Madde Bölüm top 
Lira Lira. 

434 700 

25 000 
20 000 

100 000 
250 000 
30 000 

fi 200 
3 500 

20 500 20 500 

3 500 
2 000 

12 000 
3-000 

45 000 

15 000 
30 000 

6 500 

6 500 

3 500 
2 000 

12 000 
3 000 

55 000 

20 000 
30 000 

5 000 

11 500 

6 000 

5 500 
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Bölüm Madde ödemesin cesidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

BÖLGE PLÂNLAMALARI VE PİLOT 
BÖLGE PROJELERİ GİDERLERİ 

15.411 Büro giderleri 
15.412 Ulaştırma giderleri 
15.413 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.414 Kira Dedeli 
15.416 Malzeme alım ve giderleri 
15.419 Diğer alım ve giderler 

(Bölge plânlaması ve pilot bölge proje
leri toplamı : 451 550) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER-
LERI 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

— 80 — 

1963 ödeneği 
HüMimtetçe is'teme 

Kadide Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
l ika Lira Lira Lir 

250 000 30 

250 000 300 000 
343 000 45 

15 000 15 000 
20 000 25 000 
47 000 65 000 
43 000 43 000 
40 000 40 000 

178 000 263 550 

10 002 2 

15 000 

10 000 10 000 

3 000 3 000 
7 000 7 000 
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1963 ödeneği 1 
Hükümlestçe îstenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölökn 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde 

16.810 
16.820 

Ödeneğin çeşidi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

OARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

Lana 

2 

1 
1 

Lira 

5 531 882 

541 701 

250 000 

343 000 

10 002 

6 676 585 

Lira 

2 

1 
1 

Lira 

5 793 

521 

300 

451 

25 

7 091 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bolüm. Madde Ödeneğim çeşidi 

1963 ödeneği 

Maddt Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

00.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ 

00.000 Taşıt alımları 

90 000 

90 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

36.000 

34.000 

35.000 

36.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 
Uluslararası teşekküllere ödemeler 

Kesim toplamı 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
34.730 Birleşmiş Milletler özel fonu ile yapılan 

anlaşma uyarınca Antalya pilot projesine 
Türk Hükümetinin nakdî katılma payı 
Sosyal transferler 
DERNEK, BİRLİK. KüRUM, KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Yardımlaşma Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeğine yardım olmak 
üzere) 

BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen yıllar boreları 

MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde 
IiLna 

Bölüm toplamı 
Lira 

10 000 

2 000 

10 000 

2 000 

1 

10 000 
2 000 

12 001 

1 
Hükümesfcç'o istemen 

Madde 
Lira 

Bölüm to 
Lira 

85 771 

Ro 770 

10 000 

2 000 

85 

10 

2 

85 

10 
2 

97 





ÖJO 

(S 

05 

I 
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Rapor 

KAEMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Danıştayın 1984 yılı bütçe tasarısı taralımdan tetkik edilmiştir. Aşağıdaki hususları Yüksek Komisyonunun b 

1964 ifiîı bütçe tasarısı : 
Toplamı 6 651 213 lira olan 1964 Danıştay bütçe teklifinde istenilen tahsisat müessesenin zaruri personel ve 

maddelerinin tetkikinde bunların mütevazı rakamlar teşkil ettikleri görülmüştür. Halihazır durumlariyle artırıla 
raslanmamıştır. 

1963 bilice sinden alınan kitaplar : 
Danıştayın 1963 Bütçesindeki ödeneklerin nasıl sarf edilmiş olduğu hususunda bir fikir edinmek iisere bu m 

tetkik sırasında şöyle bir durumla karşılaşılmıştır Bütçeye konulan yayın, alım ve giderleri maddesindeki 60 000 
bu müessesede âza bulunan ve başka bir müesseseye naklettiği anlaşılan bir zata ait kitaptan 400 adedinin mubay 
nin 2 kütüphanesi ve mahdut sayıda personeli ve 9 dairesi bulunduğu düşünülerek aynı cinsten tanesi 50 liraya 
dığı araştırılmıştır. Dairelere satınalınan kitapların demirbaş olarak muhafazası ve ilgililerin isti Zadesine tahsis 
kitapların şahısların mülkiyetlerine intikal ettirildiği görülmüştür. Bundan başka, yakardaki esas dairesinde baş 
yaa yapılırken bu kitapların 2 adedi kütüphaneye konulmuş 187 adedi bütün personele dağıtılmıştı:. Bakiye 211 
Kitabın esasen Danıştay tarafından çıkaıılmakta olan dergiden yapılan özetlemelerden ibaret bulunması da cal 
olan esas ve istimal kaideleri dışında ve ihtiyaçtan çok fazla miktardaki bu 20 000 liralık mubayaanın özel bir ko 
nucuna varılmıştır. Danıştay gibi bir müessesenin önümüzdeki devrede esasen portresi küçük olan malî imkânlar 
değerlendirmesi tavsiyeye şayandır. 

Hizmet durumu : 
Devlet, kamu idareleri ve müesseseleri ve vatandaşlar arasındaki ihtilâfları halletmek, istişari vazifeler görm 

bu müessesenin sağladığı hizmetlerin yeterli olmaM-an oldukça uzak bulunduğu umumi bir kanaat halindedir. 
Halen Danıştayda 1957, bilhassa 1958 den kalma dâva dosyaları olduğu düşünülür ve işlerin va ati olarak İM 

tılırsa bu kanaatte gerçeğin payının büyük olduğu sonucuna varılmaktadır. Ancak, görevin önem ve kudsiyeti 
ta organizasyon ve finansman yetersizlerinin de başlıca âmillerden olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Danış 
lanmamıştır. Alt katında binayı sarsan bir matbaanın gürültüleri içinde ve çok sıkışık bir vasiyette çalışılmaktad 
açıkta kalmakta ve üst üste yığılmaktadır. Altııtfan kalkılmaz iş hacmına rağmen kadrosunda 8 açık vardır, B 
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nın emrettiği Danıştaya ait Kanun Mecliste müzakere halindedir. Bu tasan kanunlaştığı takdirde yeniden 3 da 
işlerin yoluna gireceğini düşünmek beyhudedir. Zira, organizasyonda bir yeni istikamete gidilmedikçe her sene 
ağır çalışma şartlan bertaraf edilemiyecektir. Bâzı bölgelerde idari mahkemeler teşkili suretiyle Danıştayı bir n 
getirmekte fayda vardır. Bâzı bölgelerde kurulacak idari mahkemelerin Adalet camiası içinde mütalâası halinde 
olmıyacağı anlaşılmaktadır.. Esasen toplamı milyarlara varan ihtilâfları halledecek iyi bir kuruluşun sağlıyacağ 
ları fazlası ile karşılıyabüecektir. Bölge mahkemeleri kurulması yolunda bir tasan üzerinde çalışıl lığı anlaşılma 
ile nasıl bir iş yükü altında bulunduğu hususunda bir fikir verebilmek için aşağıdaki rakamlar sunulmuştur. 

Senesi 
1950 

1950 
195] 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

Evvelki 
yılda 

devreden 

9 020 
8 649 
8 857 
8 812 
9 598 
15 580 
24 297 
30 921 
37 873 
37 680 
44 385 
49 112 

Senesi 
içinde 
gelen 

11 906 
11 077 
13 826 
11 422 
16 663 
21 439 
19 359 
19 489 
20 851 
31 503 
35 785 
34 813 

Karara 
çıkan 

12 277 
11 307 
13 871 
10 636 
10 681 
12 722 
12 735 
12 537 
21 044 
24 798 
31 058 
32 271 

Kalan 

8 649 
8 887 
8 812 
9 598 
15 580 
24 297 
30 921 
37 873 
37 680 
44 381 
49 112 
fi 654 

Dâva dairelerine ait bu rakamlar Danıştayın her sene karara çıkarabildiğinden daha çok yeni dâva ile karşıla 
50 000 i aşan birikmiş dâvalar hacmi artma seyrini 1963 yılında da muhafaza etmektedir. İdari dairelerde de iş 
iş çıkarılmış olup, 543 dosya devredilmiştir. Danıştayın ıslahı arz ettiğimiz üzre yeni bir organiza yonla mümkün 

Saygılanmla, 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lana Lira 

12.000 

12.110 

12.210 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.610 

PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR 
Aylıklar 

ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm vardımı 
Tedavi gideri 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

4 "126 546 

530 550 

360 211 

35 000 
3 500 
S 000 

20 000 
302 711 

1 

6 025 308 

ÖDENEKLER 
12.730 6716 ve 7197 sayılı kanunlar gereğince 

verilen ödenekler 

Yönetim yollukları 

I - Yurt içi yo't 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yollnğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 14 000) 

972 000 

Kesim toplamı 

ıkları 

ığu 

27 000 

2 000 
5 000 
5 000 

1 
Hüküm/etçe istemen 

Madde Bölüm to 
Liira Lira 

4 203 150 

579 960 

387 100 

35 000 
3 500 
8 000 

30 000 
310 600 

4 500 

6 175 

972 000 

29 000 

2 000 
7 000 
5 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.510 Başkan ve Başkanun Sözcüsü taşıt işlet
me ve onarım giderleri 

— 89 — 

1963 ödeneği 
'Hüıkümietçe istem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lima Lira Lira Lir 

40 
30 

000 
000 

40 000 
60 000 
50 000 
22 000 

10 
10 

000 
000 

27 000 
5 000 
55 000 

30 
25 

000 
000 

15 000 15 000 
368 000 41 

242 000 277 000 

45 000 
40 000 
50 000 
60 
50 
22 

000 
000 
000 

10 000 

13 
10 

000 
000 

30 C00 
5 000 
70 000 

35 
35 

000 
000 

52 000 58 000 

19 000 12 500 
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1963 ödeneği 

ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 

16.000 

12.000 

13.000 

16.000 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

Bölüm toplamı 
Lira 

21 500 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

22 

1 500 2 000 

20 000 20 000 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞÎTLt GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

6 025 308 

368 000 

21 500 

6 414 808 

6 175 

417 

22 

6 615 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFEE HARCAMALARİ 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

35.000 

36.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUL, KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Danıştay Memur ve Müstahdemleri Bi
riktirme ve Yardımlaşma Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeklerine 
yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen yıllar borçları 

SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1933 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

36 000 

36 000 

36 000 

3 

36 003 

Hükümetçe istene 
Madde (Bölüm t 

Lira Lir 

36 000 

3 

3 

36 
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Rapor 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964 Bütçe tasarısı ile ilgili izahat aşağıda arz edilmiştir. 
53 sayılı Yeni Görev ve Kuruluş Kanunu 13 . 6 . 1962 tarihinde Yüksek Meclisinizin ka ulüne mazhar 

sü, yeni statüsü içindeki ük butça tatbik yılında (1963 malî yılı) cidden önemli hizmetler ifa dfcmiştir. 
Nitekim enstitü, 1963 yılında, her yıl tekrar ettiği millî gelir seırtörieri, tarım, sanayi, inşaat, çaıışma, nakil 

anketlerine ilâveten memleket ölçüsünde 2 genel sayım ile 1 genel anketi başarı ile uygulamış bulunmaktadır 
Bunlar genel tarım ve köy mesken sayımı, Devlet personel sayımı ile 700 000 müesseseyi kavnyan sanayi 
Enstitü, ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve imar ve İskân Bakanlığı ile mlişt3reken hazırladığı Bartın 

deki tarım ve aile bütçeleri anketlerini bu yıl içinde tamamlamış ve Sağlık Bakanlığının büyük ihtiyaç du 
neline ait bilgileri genel tarım ve köy mesken sayımı ile birlikte toplamaya muvaffak olmuştur. 

Enstitü, yeni kanununun getirmiş olduğu im sânlarına paralel olarak, kendisini gerek eleman gerek malana 
yine bu devrede istatistiğin lüzumunu, mânâ v değerini ve bilhassa tarafsızlığını, memleketin en ücra köşeleri 
le malûmaltı daha sahih ve tam olarak elde etmek üzere propaganda tedbirlerine özel önem vermişîtir. Bu 
mesken sayımı vesilesiyle matbaasında hazırlanmış olduğu yüz binlerce afiş, özel sayım gaze esi, Atatürk'ün 
ta köylerimiz olmak üzere bütün yurda dağıtmış, aynca mezkûr sayımın örnekleme kademe inde örnek kö 
olarak bayraklı Atatürk büstleri varmiştir. Aynca, temel sanayi anketi için hazırlanan ve yur lumuza ait tem 
lerini ihtiva eden takvimli endikatörler 700 000 i mütecaviz iş yerine ve okullara dağıtılmıştır. Genel istatisti 
bütün köy okulları, ortaokul ve liseler için özel bilgileri kavnyan istatistik endikatörleri de hazırlanmış b 

Enstitü, 1964 yılında yapacağı genel sanayi ve iş yerleri sayımı dolayısiyle de propagan la tedbirlerine 
dadır. 

Enstitü, sayı ve nitelik bakımından kifayetli istatistikçileri yetiştirmek amaciyle gerek yurt içinde ve gere 
konusuna büyük önem vermektedir. Daire içinle yapmakta olduğu istatistik ve İsta 1 istik madnalan konula 
bilhassa 1963 yılında yukarda bah:edilen sayınlar ve anketler dolayısiyle geniş ve teksifi eğ tim programla 
her yıl Millî Eğitim Bakanlığı taralından lise mezunlan arasından müsabaka ile seçilecek 3 ilâ 5 elemanın 
istatistik eğitimi görmek üzere dış memleketler gönderilmesini, aynca kendi imkânlariyle he iki yılda bir 3 
mek amaciyle yine dış memleketlere yollanmasını takarrür ettirmiştir. 

Yurt içi eğitimi ile ilgili olarak enstitü, 1962 yılından itibaren üniversitelerimize burs ver nektedir. Hal 
tedir. Bu bursların daha da artınlması faydalı görülmektedir. 
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Bunun dışında enstitü, Amerjkan İktisadi Yardım Teşkilâtından 1963 yılında 5 Birleşmiş Milletler Teş 
tinden 3 burs temin etmiş ve böylece 1963 yılınla 10 elemanım istatistiğin çeşM konularında staja gönderm 
külerden ve ayrıca Avrupa İktisadi İş Birliği (OEOD) Teşkilâtından temin etmiş olduğu burslarla 11 e 
göndermek imkânını bulacaktır. 

Enstitü, 1963 yılında Birleşmiş Milletler G da ve Tarım Teşkilâtı ve CENTO ile müştereken ikisi mem 
leme metodunun uygulanması, beslenme istatistikleri ve müstehlik harcamaları konularında üç seminer v 
seminerlerden de bölgevi ve milletlerarası stancardiara varma yönünden geniş ölçüde faydalanmıştır. 

Enstitü, eğitim konusuna altfettiği büyük önenin tabu bir sonucu olarak yerleri istatistikçilerin daha az 
tiyle, daha devamlı ve disiplinli bir şekilde ye iştirümesi imkânlarım aramış ve neticede Amerikan İktisadi 
varılan anlaşmaya dayanılarak enstitü idinde devamlı bir istatistik Eğitim ve Yetiştirme Merkezi kurulm 

Câri maK yıl sonunda enstitü içinde faaliye e geçecek olan mezkûr eğitim merkezinde gö ev alacak y 
ile kitap ve diğer eğitim malzemesi ve 1 yıllıls akademik eğitimi başarı ile bitirenlere ihtisas ve doktoralar 
ler için verie:ek 2 şer yıllık burslar merkezin faaliyete geçmesini takiben 5 yıl müddetle a i ı geçen yar 
caktır. Bu suretle temin edilen malî yardımın portesi 10 milyon Türk Lirasına varmaKtactır. 

1 yıllık akademik eğitim ile birlikte çeşitli conularda yapılacak uzun ve kısa vadeli seminerler ve z 
ranslardan bütün kamu kurumları ve özel sek ör mensuplan faydalanabileceklerdir. Bu suretle eğitim mer 
Devlet daireleri, kamu kurumları ve özel mües eselerin büyük ihtiyaç duyduğu yeterli istatis ikçileri yetişt 

Enstitü, Amerikan İktisadi Yardım ve Birleşmiş Milletler teşkilâtları ile yapmış olduğu anlaşmalar sonu 
kısım malzeme yardımı sağlamaya muvaffak olmuştur. Filhakika evvelce, 1962 yılında çalışan 3 uzmana 
larda mütehassıs 3 yabancı uzman daha getirtilmiş, ayrıca Amerikan İktisadi Yardım Teşkilâtından tem 
grupu hizmete sokulmuştur. Enstitü, 1964 yılında Amerikan İktisadi Yardım Teşkilâtından 2 ve Birleş 
mak üzere 4 uzman daha getirtecek ve ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilâtından kitap ve malzeme yardım 

Enstitü, yeni kanununun imkânları çerçevesinde mevcut kalifiye elemanlarını 1963 yılında işe aldığı 49 
manla takviye etmiştir. Cari malî yıl sonuna kadar açmayı takarrür ettirdiği imtihanlarla kadroya yeni ih 
mış olacaktır-

Enstitü, yıllardan beri, özel bir matbaası olmaması sebebiyle, yayınlarını özel matbaalara bastırmakta ve b 
yonlarca liraya rağmen, bu yayınları arzu edileü şekil ve süre içinde ilgililerin istifadesine arz edememekte id 
tik yayınlarının esas itibariyle rakam ve serilerinden kurulu bulunması ve bunların dizgi, kontrol ve bask 
îstiyen bir iş olmasıdır. Nitekim 6 yıl müddetle istatistik yıllığım hazırladığı halde neşredememiş ve bu 
matbaalarla da hukuki ihtilâflara düşmüştür. 

Bu büyük ihtiyacın cevaplanabilmesini teminen Enstitü, 1963 yılında ana makina ve cihazları temin e 
olmuş ve eski yıllardan beri gecikmiş buluna ı neşriyatının 1963 yılında bir kısmını telâfi etnek imkânı 
nan iki büyük sayım bir anketin milyonları aşan soru kâğıtları, sayım memurları el kitapları, tamimler 
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hazırlanan özel gazeteler, afişler, resimler, takvim ve endikatörlerin zamanında tevzi edilebilmek üzere 
sımını temin edebilmiş ve böylece Enstitü 1963 yılında bu sahadan takriben 1 000 000 lira tasarruf yapma 
Enstitü, bir kısmiTiı telafi etmiş bulunduğu gecikmiş neşriyatını tamamiyle hazırlamak ve 1963 malî yüı so 
sunmak çabası içindedir. 

Matbaadan tam olarak istifade etmek üzere Enstitü, 1964 malî yılı içinde hurufat döküm, kâğıt kesme 
matbaa cihazlarını temin etmek arzusundadır. Bu suretle Enstitü matbaası, bir yandan bütün yayınlarını basm 
cağı gibi, diğer yandan da büyük paralar sarfı ile temin edilebilen ciltleme ihtiyaçlarını da istenilen sev 
nada gerek Enstitü ve gerekse ilgililer için büyük önemi olan ve büyük emeklerle tesisine çalışılan İstatistik 
niş şekilde yardımcı olacaktır. 

Enstitü, yeni binasının inşasının natamam olmasına rağmen, hizmetin daha iyi görülebilmesi, koordinasyon v 
sarruf amaciyle 1983 malî yılı başında, kira ile tuttuğu 7 ayrı binadan son iki binayi da tahliye ederek yeni 
bütün 1963 yjılında devam ettiği nazara alınırsa, Enstitünün çok güç şartlarla hizmet ifa etmek zorunda kaldı 
her türlü tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, binanın inşası bugün de tamamlanamamıştır. Enstitü, en geç 
nasının ve gerek ilâve olarak inşa edilecek Yetiştirme Merkezi binasının ikmâl edilebileceğini limidetmekte ve 
şartlarla ifa edilebileceğine inanmaktadır. 

Enstitü, kuruluş kanunundan faydalanarak ihtiyaç duyduğu bölge teşkilâtının kumluşr.na I- 63 yılında baş 
Adana'da açmış olduğu bürolardan Genel Tarım Sayımı ve sanayi ve iş yerleri temel anketlerinin icrası sıra 
1964 yyında altı büroyu da Diyarbakır, Erzurum, Antalya, Eskişehir, Sivas ve Bursa vilâyetlerinde faaliyete 
bulunmaktadır. Bu suretle toplamakta olduğu istatistiklerin daha sıhhatli ve noksansız olarak elde edilmesini 

1. — Tasarının 12 000 nci personel giderleri bölümü 1963 yılına nazaran 1 031 587 lira fazlasiyle teklif edilm 
nün 1963 yılında (L) cetvelinde bulunan 38 kadrodan 1964 yık için ihtiyaç duyduğu 28 kadroyu fülî kadroy 
hallî büroyu daha hizmete sokması ve yeni binasını tamamen kullanmaya başlaması dolayısiyle ortaya çıkan ye 
rosuna daimi ücretli hizmetliler ile elektronik istatistik makinaları için iki teknik eleman ve 1933 yılında kuru 
nan 17 kişilik işçi kadrosuna artan hizmetin asgari olarak gerektirdiği 23 matbaa işçisi ilâve etmesinden iler 

2. Tasarının yönetim giderleri 1964 yılı için 1963 yılına nazaran 230 450 lira fazlasiyle teklif edilmektedi 
tamamen kullanılması dolayısiyle binanın yakacak, aydınlatma, temizlik gibi giderlerinin geçen yıla nazaran 
çıkması ve yeni personel ilâvesiyle döşeme, demirbaş ihtiyaçlarının artması, ayrica 1964 yılında yeniden 6 m 
dolayısiyle kira ödeneğine yapılması gereken zaruri ilâveden ileri gelmektedir. 

3. Tasarının hizmei giderleri 1963 yılına nazaran 639 972 lira eksiğiyle teklif edilmektedir. Bu tasarruf 
cağı Genel Sanayi ve iş yerleri sayımında üretim kurumlan dışında kalan hizmet, nakliyat ve ticaret sektö 
yapılacak aile bütçeleri anketlerinde tam sayım ve anket yerine Örnekleme Metodu kullanma imkânını elde et 
olan meskûn yerlerdeki iş yerlerinin 1963 Genel Tarım Sayımında esasen kavranmış olmasından ileri gelmektedi 
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4. Tasarının çeşitli giderleri 1963 yılna nazaran 319 471 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Bu artışın sebebi, 
lında matbaası için ihtiyaç duyduğu 457 570 >ralık metal hurufat ve diğer malzeme ile matbaada çalışanlara tş Kan 
yecek bedeli verilmesi zaruretidir. 

Yukarda arz edildiği üzere, 1963 yılında kurulan matbaa şubesinde büyük ihtiyaç duyulan ve bu yıl yatırım böl 
makinalarla birlikte mezkur metal, hurufat, malzeme ve elemanın temini suretiyle Enstitünün baskı makinalarını 
rak çalıştırması, böylece geçmiş yıllardan birikmiş baskıya hazır neşriyatını yayınlaması, diğer taraftan, bundan 
ma tutan normal yayınlarını süratle ve zamanında ilgililerin istifadesine sunması mümkün olacaktır. 

5. Tasarının makina, teçhizat, taşıt alımları ve onarımları bölümü 1963 yılına nazaran 969 660 lira fazlasiyle 
bebi, bu yıl alınması teklif edilen başlıca büyük bir elektronik istatistik makinası ile yukarda esasen arz oluna 
mektedir. 

Enstitü, kalifiye eleman ve eleman yetiştirilmesi konusunda almış olduğu tedbirlere paralel olarak sayı ve nit 
makinalarını, bilhassa genel sayım ve anketler ve her geçen gün süratle artan hizmetler dolayısiyle takviye etmek 
zamanında cevaplıyacak modern makina ve cihazları hizmete sokmak zorundadır. Hususiyle, plânlı devrede icra e 
deki sayımların en süratli bir şekilde sonuçlandırılması, memleketin ekonomik ve sosyal kaljanması ile ilgili prog 
tedbirler için büyük önem taşımaktadır. 

Enstitü, bu yıl almayı teklif ettiği elektronik istatistik makinası ile arka arkaya icra etmekte olduğu genel 
kay'îetmeden alabilme imkânını Bağlıyacaktır. 

Enstitü Matbaası için alınması teklif edilen hurufat döküm makinalan ve teferruatı bir yandan evsafa uyg 
kısa zamanda bulunamıyan metal ve hurufatın temini için harcanan yüzbinlerce liradan tasarrufu sağlıyacak ve 
nın temiz ve muntazam bir şekilde daima yeni rakam ve harflerle basılması ve periyodik yayınlar için yapılması 
nin metal kalıpları yerine muhafazası çok daha kolay olan ve süratle yeniden dökümü yapılabilecek kâğıt ban 

Keza, alınması teklif edilen otomatik ke.?me ve iplik dikiş makinalan ile Enstitü, gerek normal yayınlarında v 
kalı çeşitli baskı işlerinde kullanacağı yüabinlerce top kâğıt, karton ve kaplıkların kesimi ve yılda 100 000 forma 
süratle ve muntazam bir şekilde hazırlanmasını sağlıyacaktır. 

6. Tasarının malî transferler bölümü geçen yıla nazaran 14 300 lira fazlasiyle teklif olunmaktadır. Artışın seb 
altına alınan «Uluslararası Tütün İstatistikleri» Kurumuna ödenecek aidattan ileri gelmektedir. 

7. Tasarının sosyal transferler bölümü 1964 yılı için 8 125 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. Bu artış, Enstitün 
lara verilecek öğle yemeği hissesini karşılayacaktır. 

Tetkik Duyurulduğunda da görüleceği üzere, Devlet İstatistik Enstitüsünün 1964 yılı bütçe teklifi tüm olarak 
fazlalık arz etmektedir. Bu artışın, 969 660 lirası yatırım ve 941 536 lirası da cari harcamalardan ileri gelmekted 
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Hakikatte, Enstitü gelişen bir bütçe ol:..ıasma rağmen 1984 teklifinde cari harcamalar m 1963 yılına nazara 
ğu hizmete kıyasla çok mütevazi sayılacak bir artışla huzurunnaa getirmiş bulunmaktadır. 2 S64 yatırım teklifin 
1963 yılındaki ihtiyaçlarının 1 080 000 lira.1 ık kısmını Amerikan İktisadi Yardım Teşkilâtından temin etmiş olm 
bu miktarı tasarruf etmiş bulunması dol?}isiyle zahiri bir artış olarak ifade olunabilir. 

Bu itibarla her kalemi büyük bir hasrı siyetle ve âcami tasarruf prensiplerine riayet edilmek suretiyle haz 
Enstitüsünün 1964 bütçe tasarısının kabul ürdi üstün saygılarımla arz ederim. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm 

12.000 

Madde 

12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla, yardımcıları 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 

toplamı 

ücreti 

toplamı 

Madde 
Lira 

3 902 581 

4 544 810 

4 107 420 
116 640 

60 750 

170 000 

626 998 

20 000 
2 500 
5 000 

23 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

11 461 539 

12.350 Yakacak zammı — 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 526 498 
12.380 îşçi sigortası kurumları kesenek ve prim 

karşılıkları 50 000 

1 
Hükümetçe istemem 

Madde Bölüm to 
Lira, Lira 

12 493 

4 293 810 

5 170 700 

4 642 110 
58 320 
60 750 
50 000 

359 520 

672 388 

20 000 
2 500 
5 000 

23 000 
1 

5 8 0 9 3 5 

4 0 9 5 2 :'•: ' 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Enstitü memur ve hizmetlileri fazla ça

lışma ücreti 
12.412 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek 

enstitü memur ve hizmetlileri fazla çalış
ma ücreti 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 200 000) 

12.420 Yüksek İstatistik Şûrası üyeleri huzur 
ücreti 

12.421 imtihan Komisyonu üyelerinin yolluk ve 
yevmiyeleri 
TAZMİNATLAR 

12.590 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 21 nci 
maddesi gereğince verilecek tazminatlar 

İkramiye ve mükâfatlar Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
12.620 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 14 ncü 

maddesi gereğince verilecek sayım ikra
miyesi 
ÖDENEKLER 

12.730 1962 tarihli ve 53 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesi gereğince verilecek ödenekler. 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

230 000 

50 000 

150 000 

15 000 

15 000 

200 000 

251 500 

1 500 

250 000 

421 800 

211 000 

50 000 

150 roo 

11 000 

200 000 

254 500 

4 500 

250 000 

421 800 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 53 002) 

11 - Yurt dışı yollukları 
12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı sürekli görev yolluğu 
YURT DTŞI fi EĞİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yollukları 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu' 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 231 076) 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.910 Sayım ve anketlerde görevlendirilecek ens
titü memur ve hizmetlileri yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 101 — 
1963 

Madde 
Lira 

298 000 

1 000 
45 000 

2 000 
5 000 

0 
0 

ödeneği 

Bölüm, toplamı 
Lira 

• • • • • • • -

. 

Madde 
Lira 

283 078 

"""'25 000 
20 000 
2 000 
5 000 

1 
1 

bçe iste 
Bölüm 

L 

30 000 50 üOO 
150 000 116 075 
45 000 45 000 

20 000 20 000 

985 850 985 850 

910 001 1 
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Makide 

13.110 
13.120 

13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

;anstiK Enstitüsü 

Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basdı kâğıt ve defterler alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

— 10 

1963 

Madde . 
Lana 

531 500 

100 000 

10 000 
189 000 

97 500 
90 000 
40 000 
5 000 

2 — 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.410 
13.420 

13.520 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 175 000 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

25 000 
25 000 

120 000 
0 

5 000 

140 000 

Posta • Telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

100 000 
40 000 

13 500 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
l i r a Lira 

631 501 

100 000 

1 
259 000 

97 500 
125 000 
45 000 

5 000 

272 950 

40 
55 

150 
22 
5 

COO 
000 
000 
950 
COO 

140 000 

100 000 
40 000 

21 000 
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Bölüm Mad.de Ödeneğim çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Mahallî bürolar kira bedeli 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.520 Burs giderleri 
ARAŞTIRMA VE İNCELEME GİDER 
LERİ 

14.541 İstatistik araştırma ve etüt giderleri 
14.542 Sayım ve anketler giderleri 

(Araştırma ve inceleme giderleri toplamı : 
3 919 750) 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
İSTATİSTİK EĞİTİM VE YETİŞTİR
ME MERKEZİ GİDERLERİ 

14.581 Büro giderleri 
) 14.582 Ulaştırma giderleri 

14.583 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.584 Kira bedeli 
14.586 Malzeme alını ve giderleri 
14.589 Diğer alım ve giderler 

(İstatistik eğitim ve yetiştirme merkezi gi
derleri toplamı : 7 503) 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 001 

4 651 150 

4 651 150 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

75 000 

4 

4 011 178 

50 000 50 000 

270 000 457 500 
4 327 150 3 462 250 

33 925 

1 000 1 000 
0 1 
0 İ 
0 1 

2 000 5 000 
1 000 1 500 

265 000 

http://Mad.de
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

tş evler ve iş yerleri giderleri 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.113 Taşıt ve makina işletme ve onarma gi

derleri 
16.115 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

(Basımevi giderleri toplamı : 497 470) 
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.390 İstatistik propaganda ve tanıtma giderleri 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

— 104 — 

1963 ödeneği 

Madde Bülüm toplanıl 
Lana Lira 

230 000 

0 
0 

230 000 
0 
0 

10 000 

10 000 

10 000 
0 

5 000 

2 000 
3 000 

19 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

497 470 

5 
1 

457 
28 

,_> 

000 
400 
570 
500 
000 

25 000 

10 001 

10 000 
1 

7 000 

2 000 
5 000 
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Bölıüm Madde ödeneğin çeşidi 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onanım 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR GENEL TOPLAMİ 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe îsten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Iöra Lira Lira L 

10 000 45 000 

0 
10 000 

11 461 539 

910 001 

4 651 150 

265 000 

17 287 690 

20 000 
25 000 

12 4 

1 1 

4 0 

5 

18 2 
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(A/2) YATİRİM HARCAMALARI 

Bölıünı Madde Ödeneğin çe§idi 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.611 Makina ve teçhizat alımları ve büyük 

onarımları 

1933 

Madde 

' 

420 000 

ödeneği 

Bolüm toplamı 
Lira 

420 000 

Hüıki 
Madde 

Lina 

1 389 

ira;e 

660 

19 
tge istemesi 
Bölüm top 

Lira 

1 389 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1963 ödeneği 
Hükümetçe iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lina Lira Lira L 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 3 200 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 3 200 17 500 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 80 755 

DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERÎ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Devlet İstatistik Enstitüsü Memur ve 
Müstahdemleri Biriktirme ve Yardımlaş
ma Sandığına (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeğine yardım) 80 755 88 880 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 3 

36.300 Geçen yıllar borçları 3 1 

MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 3 200 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 80 755 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 3 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 83 958 1 

34.000 

35.000 

36.000 
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İS — Diy?.n3t İ^ori Başkanlığı 13.0 . 

Rapor 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

Diyanet İsleri Başkanlığı 1964 bütçe tasarısı tarafımdan tetkik olundu: 
Âzami derecede tasarrufa riayet edilmek suretiyle hazırlandığı anlaşılan 1964 bütçesi, geçen yıla nazaran 

lira olarak teklif edilmiştir. Bu fark zahiren geçen yıla nazaran % 3,09 nisbetinde görülmekte ise de, bunun % 
rası, geçen yıl serbest bırakılan 300 aded İmam - Hatip kadrosu ödeneğinin bu yıl bütçesine konulmasından ve 5 
vakıflardan mazbut vakıflar arasına alman camilerin 63 personel kadrosunun (S) cetveline ilâvesinden ileri g 
Vakıflar bütçesinden Hazineye irat kaydedilecektir. Geri kalan kanuni ve gerçek ihtiyaçlara ait olan zamları 
re tasarrufu mümkün olan tertiplerden düşülerek karşılanmış ve ancak binde yedi oranındaki 42 000 lira 196 
miş bulunmaktadır. 

Bu inceleme sonucuna göre, hayrat hademesi kadro ihtiyacı ile bunların pek cüzi olan ücretleri üzerinde bir 
1. Aşağıdaki cetvelde görüleceği üzere, sayıları 10 313 olan hayrat hademesinden 9 913 ü, müktesebinin altın 

yıldan beri sam görmiyenler de vardır. 7244 sayılı Kanun, bu gibilere üç üst dereceye kadar ücret verilmesine c 
ra gibi bir ücrette bırakılması teadül esaslarına uymamaktadır. Bu itibarla 200 ve 250 lira ücret alanların 
lira ücret alanlara da birer derece zam yapılmasını zaruri görmekteyim. 

Halen bunlara ödenen ücret ve her bir derece sayısının yekûna nazaran oranı şöyledir : 

Aded Ücret % 

50 
350 
55C 

1 600 
7 763 

400 
350 
300 
250 
200 

0,48 
3,39 
5,33 
15,52 
75,28 

10 318 100,00 
Ortalama aylık ücret % 35 zammı ile birlikte 292,50 liradan ibarettir 
2. Şehir ve kasabalarda yeni inşa edilen camilerle imam ve yalnız imamı bullunan camiler için müezzin ve ka 

anlaşılmaktadır. Bunun sayısı 4 000 civarındadır. Bir bütçe yılında bunların birden karşılanması mümkün ola 
yıl bütçelerinde nazara alınması uygun olacaktır. Gerek bu ihtiyacın karşılanması ve gerek İmam - Hatip okull 
tahsil yapmak istemiyen veya buna imkân buîamıyanlarm istihdamlarını sağlamak üzere (L) cetvelinde mevku 
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ra aylıklı İmam - Hatip kadrosunun serbest bırakılmasını ve ayrıca 250 aded 300 lira ücretli imam, hatip, müezz 
veline eklenmesini zaruri görmekteyim. 

3. 1064 bütçesinin teklifinden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğünden alınan bir yakıda, Vakıflara ait Diyane 
rasının 10 000 liradan 90 000 liraya çıkaıahnası istenilmektedir. Farla olan 80 000 liranın da tertibine ilâvesi 

4. Camilerin temizliği ve aydınlatılması giderleri için tertibine eklenen 350 000 liralık zuınmı memnuniyetle 
günkü usullerle halının bir metrekaresinin ;T liraya temizletilebildiğine göre orta derecedeki bir caminin halıların 
için en as 5 000 iira ödeneğe ihtiyaç vardır. Konulan ödenekle bunun sağlanması mümkün değilse de, büyük şe 
edilecek temizleme ekipleri kurulduğu takdirde mevcut ödenekle daha fazla iş yapılma imkânları elde edilmiş olaca 

5. Hayrat hademesi ücretlerinin artırılması ve yeni kadro eklenmesi ve diğer zam tekliflerimizin gerektirdiği 
terilmiştir. 

Eklenmesi 
teklif edilen 

ödenek Holüm Ödeneğin reşidi ve izahı 

198 000 12.110 Genel idare aylıkları: 50 îmanı - Hatip ka İrosumm serbest bırakıl ması 
15 606 560 12.212 Hayrat hademesi ücreti : 14 641 560 lirası ücretlerinin artırılmasından ve 965 000 li 

eklenmesinden ileıi gelmiştir. 
1 026 971 12.870 Emekli keseneği- : 12 545 lirası 50 kadronun serbest bırakılması. 951 70.1 lirası ücretle 

da 250 kadro ilâvesinden ileri gelmiştir. 
80 000 18.610 Kira bedeli : Merkez binası için. 

16 906 581 İlâvesi teklif olunan ödenek tutarı. 

DİĞER DİLEK VE TEMENNİ LEH 

1. Doğrudan doğruya bütçe ile ilgili olmamakla beraber, Başkanlık teşkilâtının çoğunluğunu tenkil eden persone 
metleri hakkında kısaca Komisyona bilgi vermekte fayda mülâhaza ederim. 

a) Malumları olduğu üzere 1944 yılında çıkan 4644 sayılı Kanunla Umumi Muvazeneden ücret alanlara em 
dan daha önceki yıllarda geçen hizmetlerinden en çok 10 yılı borçlanmak suretiyle fülî hizmetlerine eklenmesi 
kısmı halen 27 yıllık emekliliğe tâbi hizmete sahip bulunmaktadır. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile m 
personele de emeklilik hakki; atnınmış ise de, bu kanunun 125 nci maddesine göre bunlardan 1 . 1 . 1 9 5 0 tarihin 
ları 40 dan fazla olanlara emeklilik hakkı tanınmamış, sadece biriktirme sandığı ile ilgilendir i Imişlerdir. O ta 
mülhak bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde bulunmakta idi. 1935 tarihM muaddel Hayrat Hademes 
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göremiyecek duruma düşenler daimi mezun sayılarak kendilerine almakta oldukları ücretin yarısı hayatta 
idi. Böyle bir müktesep hakları olduğu halde gerek bugün mer'i olan Hayrat Kademesi Tüzüğünün tanzimi 
vini sırasında bu cihetin nazara alınmadığı ve bu haklarına muadil bir hüküm sevk edilmediği görülmektedir 
fuziyeti prensibine aykırı düğmektedir. 

Bunlardan yaşları hayli ilerlemiş ve vazifekrini tam bir yeterlikle yapamıyacak duruma düşenleri emek 
ehil elemanlara devri tabiî gibi mütalâa edilebilir. Fakat, yannı asra yakın bir hizmet gördükten sonre anc 
miktarda olan sandıktaki tasarruf mevduatım Harcadıktan sonra düşecekleri elim akıbet idareyi hayli düşü 
masında zorluk çekilmektedir. 

Bu durumun ıslahı için Emekli Kanununa ek bir tasarının hasırlanmasını zaruri görmekteyim. 
b) Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilâtında mesMd görevlerde çalıştırılacakların meslekî yük-sek tahsil gör 

Ayrıca halen bu teşkilâtta g'6iQY almış İmam - Hatip Okulu ikinci devre mezunlarına yüksek tahsil yapmalar 
Kendisini ve ailesini geçindirmek için aylıktan başka maiî imkânları bulunmıyan bu personelin vazifesinden 
fiilen imkân yoktur. Bugünkü mevzuat kâfi gelmediği takdirde bunların İlahiyat Fakültesine vr.ya Yüksek İs 
için ders ayları süı esince maaşlı izinli sayilnıcuarım ve karşılığında mecburi hizmete tabi tut almalarını sağl 
ması uygun olacaktır. 

c) 3656 sayılı Teadül Kanunu gereğince İmam - Hatip Okulu ikinci devre mezunlarının 13 ncü dereceden 
Halen bu derece münhal aylıklı İmam - E.riip kadrosu bulunmadığından bir derece aşağı aylıkla tayin edilm 

Hazırlanmakta olan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısında bu ciheti 
tasarının kanunlaşması geciktiğinden yeteri kadar 350 lira aylıklı İmam - Hatip kadrosunun alınması için teş 
teyim. 

d) Çeçitli görüş, tenkid ve temenniler göz Önünde tutularak hazırlanmış ve son şeklini almış olduğunu m 
İşleri Başkanlığı; kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun tasarısını bir an önce T. B. M. Meclisine şevkini te 

Teklif ve temennilerimin kabul göreceği ümidi ile raporumu Yüksek Komisyonun takdir ve tensiplerine arz 
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(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğim çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
AYLIKLAR. 

12.110 Aylıklar 

Ücretler 

.12 448 152 

Kesim toplamı 39 770 820 

12.211 
12.212 

12,230 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Hayrat hademesi ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 39 508 140) 
Geçici hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

3 298 320 
•?,() 409 50O 

03 0Ü0 
3 757 838 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli kecsneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.440 Ders ücretleri 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

277 700 
15 OOO 
43 000 
22 000 
10 000 

3 390 138 

35 000 

1 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

56 198 051 

13 995 252 

39 562 440 

3 314 520 
36 193 620 

54 300 
3 752 838 

277 700 
15 000 
30 000 
30 000 
10 000 

3 390 138 

35 000 

57 540 
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Bölüm Madde Ödeneğin.cedidi 

Ö1)1<]XEKLEB 
12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yolluklar! 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 153 240) 

II - Yurt dışı yollukları 
12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 114 — 

1963 ödeneği 1 
Hükümetçe isten-eaı 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Iüjra Lira Liıra Lira 

180 240 

50 
100 
5 
25 

000 
000 
000 
240 

30 000 
30 000 
300 000 
250 000 
112 000 
10 100 
5 000 

6 000 6 000 

189 

50 
70 
8 
25 

240 

000 
000 
000 
240 

30 000 
30 000 
300 000 
250 000 
112 000 
10 100 
5 000 

36 000 
1 318 600 1 738 

737 100 737 100 



18 — Diyanet İşleri Başkanlığı 115 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplana 
L&ıra Lira 

14.000 

299 500 

3 500 
51 500 

235 000 
1 000 
S 500 

25 000 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Hizmeierle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.380 Malzeme alınılan ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

Ulaştırma giderleri 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Başkanlık taşıt işletme ve onarına giderleri 5 500 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 190 000 

HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 8 000 

[eri 

Kesim toplamı 

10 000 
15 000 
61 500 

40 000 
20 000 
1 500 

436 000 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

649 500 

>> 
301 
335 
1 
s 
25 

10 
15 
81 

500 
500 
000 
000 
500 

000 

000 
ooo 
500 

50 000 
30 
1 
000 
500 

5 500 

240 000 

46 

8 G00 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1983 ödeneği 
Hükümetçe istem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

18.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
TEMSİL, AHIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil delerleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

428 000 

1S4 000 
244 000 

2 000 

20.000 

22 000 

458 5İ 

1 g4 !/.<{jö 

274 ",00 

2 (»00 

20 000 

2 

56 198 05.1 

1 318 600 

436 000 

22 000 

57 974 651 

57 54 

I 73 

46 

2 

59 76 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüiil Madde •sitli 

1963 ödeneği 

Maddh Bölüm toplamı 
Lira. Lira 

Hnkünvetp.o ist 
Madde Bölüm 

Lira 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ AYLIKLARI YE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.320 Müsteirikkini ilmiyeye yapılan aylık yar
dımlar 

DERNEK. BİRLİK. KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK YE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Diyanet İsleri Başkanlığı Merkez Memur 
ye Müstahdemleri Yardımlaşma Sandığına 
(Merkez memur ve müsthademlerin öğle 
yemeğine yardım) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
30.110 Gecen yıllar borçları 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORO ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

İÜ 000 

10 297 

4 000 

20 297 

10 000 

4 000 

20 297 

4 000 

24 297 

10 297 

4 000 
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Rapor 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2864 malî yılı bütçe teklifinin bölüm ve maddelari incelenmiştir. 
Genel Müdürlüğün 1964 malî yılı bütço teklifinin 1963 yılı bütçesine nazaran 3 184 480 lira fazlası ile 81 734 56 

len bu fazlalık bölüm ve maddeleri itibariyle aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. 

12 000. BÖLÜMÜN : 

1. — 12.110 maddesindeki 250 000 liralık artışın, 
Genel İdare ve Tapu Teşkilâtında 1964 yılında üst dereceye yükseltilecek memurların maaş farkları ve 309 sayı 

Paşa ilçesi için ihdas edilen ek kadrolarla 263 sayılı Kanuna göre % 35 zamlanndan ileri geldiği anlaşılmıştır. 
2. — 12.111 maddesindeki 185 053 liralık artısın; 
Tapulama Kanununun uygulanmasında çalışanlardan 1964 yılında üst dereceye yükseltilecek memurların maaş f 

re % 35 zamlardan ileri geldiği anlaşılmıştır. 
3. — 12.112 maddesindeki 50 000 lira^k artışın; 
Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun uygulanmasında çalışanlardan 1964 yılında üst dereceye yükseltilecek m 

sayılı Kanuna göre % 35 zamlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
4. — 12.211 maddesindeki 128 790 liralık artışın; 
Genel idare hizmetleri için gerekli göriikn bir mücellitle bir marangoz ve hademesi omııyan 303 tapu dairesinde 

karşılamak üzere yeniden konulan 31 hademe kadrosu ile bir üst dereceye yükseltilen üç hizmetlinin ücret tutarı ile 
zamlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

5. — 12.212 maddesindeki 383 130 liralık artsın; 
Tapulama Kanununun uygulanması hizmetlerinde kullanılan ve 1963 yılında ücretleri altı ay olarak konulan 71 

saplanması ile 1964 yılında satınalınacak 80 motorlu arazi arabası için gerekli 80 şoför kadrosunun üç aylık ücr 
re % 35 zamlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

6. — 12.213 maddesindeki 113 400 liralık artışın; 
Kadastro ve Tapu Tahrirî Kanununun uygulanması hizmetlerinde kullanılan ve 1963 yılında ücretleri altı ay ol 

nun tam yıl olarak hesaplanması ile 1964 y.Imda satınalınacak 20 motorlu arazi arabası için gerekli 20 şoför kadr 
263 sayılı Kanuna göre % 35 zamlarından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

7. 12.214 maddesindeki 810 liralık artışın; 
Kadastro okulunda bulunan 250 lira üsretli bi •: kadronun 300 liraya yükseltilmesinden i'eri geldiği anlaşılmıştır 
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8. — 12.231 maddesindeki 19 710 liralık artışın; 
Arşiv iğlerinde çalıştırılmak üzere lüzumlu olan bir tasnif şefinin yıllık ücret tutarı ve 263 sayılı Kanuna göre 

şılmıştır. 
9. — 12.232 maddesindeki 32 784 liralık artışın; 
Tapulama - Kadastro kursuna, 1964 yılında ilâveten alınacak 20Ö öğrencinin eğitim için gerekli (2 3 iük ücr 

lerinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
10. — 12.270 maddesindeki 1 210 ÛS6 liralık a?.ışın; 
15 . 4 . 1953 gün ve 4/10,195 sayılı Bakanlar Kurulu kararma bağlı «Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizme 

sonel Talimatnamesi» ile ek ve değişiklikleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kad 
karşılığı 8 331 175 liradır. 

Bu ödeneğin iki şekilde karşılanması mümkündür. 
1. -— Tapu ve K a d e r e Uem/!. Müdürlüğü lirruusinden, 
2. — 203 sayılı Kanunla ilgili olarak -/\;cr kunu: kuruluşları büklerinden Tapu ve Kadastro Ganel Müdür 

lerle, 
Bu ödenek Bakanlıklararası harita u/erini l-Iorruinasyon ve Plânlama Kurulunca topşğrafik kadastral ha 

luşlarının 1961 programına- dâiıiî edilen islerlerine geire 4 741 4.50 lira olarak tesbit edilmiştir 
Oysaki; Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü büfesinden Tapu ve l^ananu:, Cleııel I.'l ..Hürlüğü üüteerrue u 

ödeneğin aktanlarnıyacağımn adı geçen Cknel Müdürlüğün 13 . 12 . 1963 gün ve (3709 - 5/19r«3) sayılı yazılarınd 
Toprak ve İskân Meri Genel Müdürlüğünce harita alını ve yapım giderleri karşılığı olarak teklif edilen 1 500 
Teşkilâtınca visc edilmediğinden ileri gelmektedir. 

Bütçenin bağlanmasından sonra doğan durumun göz ününde tutularak bu ödeneğe 1 385 000 liralık bir ilâve 
Bu mümkün olmadığı takdirde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde yevmiyeli olarak çalıştırılan bir kısım 

mesi gerekmektedir ki, bu da hizmeti büyük oranda aksatacak ve verimi düşürecek kesinliktedir. 
Bu maddedeîd 1 240 088 liralık artış gerçek bir artış olmayıp bu ödenekten yapılan ödemelerin geçen yıl diğ 

ayrıca Bakanlar Kurulunun 10 . 5 . 1963 gün ve 6/1735 sayılı kararları ile yevmiye baremine yapılan zam ve 
zenlenmesinden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

11. — 12.280 maddesindeki 511 750 lira noksanlığın; 
Bir kısım işçi ve jaloncu ücretlerinin 203 sayılı Kanunla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine aktar 

düşüncesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
12.— 12.310 maddesindeki 100 000 liralık artışın; 
Cari harcamalar seyri ve doğumun her yıl artışı göz önünde tutularak konduğu anlaşılmıştır. 
13. — 12.320 maddesindeki 50 000 liralık artışın; 
Doğumun her yıl artışı ve bu maddeye konulan ödeneğin harcama seyrinin göz önünde tutulmasından i 
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14. — 12.310 maddesindeki 30 000 liralık artışın; 
Evvelki yıl bütçesine konan ödeneğin hastalanan personelin tedavi giderlerini karşılamayı tından ileri geld 
15. — 12.350 maddesindeki 10 000 liralık artışın; 
Halen rakımı i 500 T.ıstred.en fazla olan yerbrde çalışan memurlarla 1954 yılı içinde tâyin edilecek rusmurl 

saplanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
16. —• 12.370 maddesindeki 72 227 lira art ışm; 
Maaş ve hizmetliler ücretleri için bütçeye kokuları ödeneklerin % 6,5 ğu olarak 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 

ve 39 ncıı maddeleri gereğince T. C. Emekli Sanlığına yapılması gereken ödemelerin karşılığı olan ödenekten 
17. — 1.2.380 maddesindeki 433 890 liralık artışın; 
4475, 5502, 6900 sayılı kanunlar gereğince. îş^i Sigortalarına ödenmesi gereken, iş verenin hissesine isabet 

ve maluliyet, iş kasaları sigortası, tehlikeli ve ağır işler primi karşılığı, olarak hesaplanmasından ileri geldiği a 
18. — 12.430 maddesindeki 900 liralık artışın; 
Genel Müdürlükte bulunan memur ve hizmetlilere teknik ve idari bilgiler vermek için yapılacak konferans 

duğu anlaşılmıştır. 
19. — 12.590 maddesindeki 78 632 liralık fazlalık; 
(19 . 2 . 1963 gün ve 203 sayılı Kanun gereğince uçuculara verilen açuş tazminatının artmış olmasından 

20. — 12.848 maddesindeki 5 720 liralık noksanın; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
21. — 12.882 maddesindeki 40 000 liralık artışın; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının amaçlarına ulaşılmasını teminen tapu, kadastro, harita sektöründeki tedb 

lere gönderilecek elemanların yollukları karşılığından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
22. — 12.910 maddesindeki 837 225 liralık noksanın; 
Gezici arazi kadastrosu mahkemelerinin kanunlaşmak üzere olan Tapulama Kanununun yeni g 

süresinin (100) gün olarak hesaplanmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. etirdiği hüküm 
23. — 12.929 maddesindeki 105 803 liralık noksanın; 
6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat gündeliklerinin hesaplanacak konduğu v 

mıştır. 

13.000. BÖLÜMÜN : 

24. — 13.110 maddesinde görülen 1 000 liralık noksanın; 
1964 yılında lüzumuna binaen yeniden açılan 13.190 maddesine (diğer alımlar ve giderler) intikal ettirilmes 
25. — 13.160 maddesinde görülen 977 lira noksanın; 
1963 yılı bütçesinde konulan ödenekle hizmetli giyeceklerinin bir kısmının sağlanmasından ileri geldiği anlaş 
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26. — 13.190 maddesindeki 1 000 liralık artışın; 
Diğer alım ve giderleri karşılamak amaciyle konduğu anlaşılmıştır. 
27. — 13-410 maddesindeki 65 000 liralık artışın; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
28. — 13 450 maddesindeki 35 000 liralık a r t ım; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
29. — 13.430 maddesindeki 10 000 liralık fazlalık; 
Merkezde matbu evrak ve fenni malzemenin Davlet Malzeme Ofisinden alınması ve taşra teşkilâtının ikmal 

malzemelerin nakliye ambarlarına taşınması ve taşradan gelecek evrak ve malzemenin de merkez binasma taşınması 
şılmıştır. 

30. — 13.510 maddesindeki 250 liralık artışın; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmalından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
31. — 13.520 maddesindeki 250 liralık artışın; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
32. — 13.610 maddesindeki 20 991 liralık artışın; 
Tapu idarelerinin kira ile oturduğu binalardan maili inhidam bâzı binaların tahliyesi mecburiyeti ve H 

sis edilen kısımların memur masalarının dahi konulmasına kâfi gelmemesinden ötürü hariçten bina kiralanma 
mıştır. 

14.000. BÖLÜMÜN : 

33. — 14.510 maddesindeki 510 720 liralık artışın; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının tapu, kadastro, harita sektöründeki tedbirlere uyularak tapulama, kad 

alınacak 200 öğrencinin kurs yevmiyelerini ve eğitimle ilgili giderlerinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
34. — 14.520 maddesinde görülen 50 000 liralık noksanın; 
Teknik okullarda harita ve kadastro mühendisi yetiştirilmek üzere 1964 ve sonraki yıllarda ilgili diğer d 

şüncesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

35. — 14.550 maddesinde görülen 80 000 liralık artışın; 
Beş Yıllık Plânın tapu ve kadastro, harita sektörünün amaçlarına ulaşılmasını teminen alınması gereken 

leketlere gönderilecek elemanların staj ve öğrenim masraflarını karşılamak üzere konduğu anlaşılmıştır. 
36. — 14.911 maddesindeki 90 000 liralık noksanın; 
1963 bütçesine konulmuş olan ödenekle, tapulama müdürlüklerinin bir kısım döşeme ve demirbaş ihtiya 

geldiği anlaşılmıştır. 
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Cari bulmamalar seyrüün gös önünde tmnümmmüm: ilam gelmiştir, 
38. — 14.913 maddesindeki 87 GOÛ liralık artığın; 
İS3i yıLrıda sacaiıalniEcak 80 yeni moturlıı tamun üç aykk isletme ve onarırı?, masrafım karmmrnak üzere k 
39. — 14.914 maddesinde!;! 120 504 liralık artış; 
Tapulama müdürlüklerinin kira ile o-mrrürkmn üinalarr'a::. mt'yasa cm/m? vermediğinden 10İÜ; yümcm t-ahliy 

bu yıl "gerisinde yeniden teşekkül edecek ok- müdürlük binaümmm kiralarını karşılamak ümm.;. bmmaye ko 
mıştır. 

40. — 14.91.5 maddesindeki 30 500 liralık ardısın; 
5602 sayılı Karıma göre mamur v.? Msmetlikm~: mmlm. giyim rm kusara masrafların: karşılamak üzere konduğ 
4 t — 14,913 m&ddssümm görülen 100 C00 1- m noksanın; 
Arasi kadastro müdürlüklerince yapılacak olan lşaT'f;t tesisleri ve bunun için satınalınacak malzeme ile ayrı 

meden bir kısmının 203 sayılı Kamın g'-rrrğ'nce Tapu YA Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine- aktarılacak öden 
den ileri gelmiştir. 

42. —- 14.918 madde?tiryaki 925 250 liralık noksanın; 
Gezici arazi kadastro mahkemelerinin kanunlaşmak ii^sre olan yeni Tapulama Kantmuna göre arazide açlmm 

indirilmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
43. -—14.921 maddesindeki 17 000 liralık noksanın; 
Şehir kadastro müdürlükleri için lüzumlu olan bir lasını döşeme ve demirbaşın 1963 yılı büteçsine konulan 

zuhur etmiştir. 
44. — 14.923 maddesindeki 72 500 liralık artışın; 
Şehir kadastrosu hizmetlerine tahsis edilen 10 motorlu taşıt aracının yıllık işletme ve onarımı ile 1964 yıl 

taşıt aracının üç aylık işletme ve onarma masraflarını karşılamak üzere konduğu anlaşılmıştır. 
45 — 14.924 maddesindeki 22 547 liralık artışın; 
Şehir Kadastro Müdürlükleri için tutulan binalardan bâzıları ihtiyaca cevap vermediğinden 1964 yılında 

lediyelerce verilmesi itiyat edilen bir kısım kiraların da belediyelerce ödenmiyerek Tapu ve Kadastro Genel M 
den ileri gelmiştir. 

46. — 14.925 maddesinde görülen 5 000 liralık noksanın; 
1964 yılında kadastro işlerinde çalışacak personelin sayısının göz önünde tutularak hesaplanmasından ileri 
47. — 14.926 maddesindeki 18 015 liralık noksanın; 
Cari harcamalar seyri göz önünde tutulmasından ileri gelmiştir. 



19 — Tapu ve Kadastro &enel Müdûrlrğ'ü _ 125 — 

48. — 11:920 maddesinde görülsn 234 000 liralık noksanın; 
Şekir kadastro işlerinde kira ile tutulacak tanıtlardan Mr kısmı yerine; Genel Müdürlükçe 1963 yılında s 

dinin tahmis edilmesi ve 1964 yılında yeniden satmalmacak 20 motorlu arazi arabasının yeniden tahsis edilece 
ileri geldiği görülmüştür. 

15.000. BOIJJMÎJN : 

4i). — 15.251 maddesindeki 14 000 liralık artışın; 
Carî harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
50. — 15.252 maddesinde görülen 600 lira za mmın; 
Cari harcamalar seyrinin göz önünde tutulmasından ileri geldiği görülmüştür. 
51. — 15.255 maddesindeki 9 495 lira zammır; 
Kadastro Lisesinde yatılı olarak okutulan öğrenci sayısının 150 den 155 e yükseltilmesi ve cari harcamalar 

dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 
52. — 15.256 maddesindeki 550 liralık noksanlığın; 
Bir kısım ders aracının 1963 yılında temin edilmiş olmasından ileri geldiği görülmüştür. 
53. — 15.257 maddesinde görülen 18 500 liralık fazlalığın; 
Kadastro Lisesinde yatılı olarak okutulan öğrenci sayısının 150 den 155 e çıkarılmasından ileri geldiği anlaş 
54. — 15.259 maddesinde görülen 10 000 liralık artışın; 
Topografya dersînin uygulaması ile ilgili giderleri karşılamak üzere konduğu anlaşılmıştır. 

16.000. BÖLÜMÜN : 

55. — 16.710 maddesinde görülen 1 liralık artışın; 
Maddenin, aynen muhafazası için konduğu anlaşılmıştır. 

23.000. BÖLÜMÜN : 

56. — 23.611 maddesindeki 2 000 000 liralık artısın; 
Beş Yıllık Kalkınma Hânının tapu, kadastro, harita sektörünün amaçlarına ulaşmasını temin en satınalmmas 

nin giderlerini karşılamak üzere konduğu anlaşılmıştır. 
57. — 23.612 maddesindeki 201 600 liralık noksanın; 
Tapulama ve kadastro hizmetlerinde kullanılmak üzere satınalınacak 100 motorlu arazi arabasının fiyatlar 

dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 
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T E M ti :\ S t L E B 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 193-1 yılı bütçe teklifi üzerinde yaptığını incelemenin sonucu yuk 
1. — Bu duruma göre: 10 nen maddede açıklandığı gibi 203 sayılı Kanun gereğince TopTak ve İskân İşleri G 

vs Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılması gereken 1 385 000 liralık ödeneğin aktan lamıyacağı gö 
teknik personel ücretleri maddesine zammedilmedi zaruri görülmektedir. 

2. — Bunun dışında Beş Yıllık (1963-1967) Salkınma Plânının tapu, kadastro, harita sektörünün plând 
sağlamak ve kamu kuruluşlarının yatırım proje!2±23 temel olacak topoğrafik kadastral haritaları;.: istenilen s 
tirebilmek için bu hizmetlerde ve arazi üzerinde çeşitli yokluklar içinde çalışan personelin çalışma güçlerini artı 
ması zaruri görülmektedir. 

Bu düşünceye uygun olarak konu ile ilgili hizmetlerde arazi üzerinde çalışan personele 6245 sayılı Kanun 
gereğince Bütçs Kanunu ile düzenlenen (H) ced veline göre verilen arazi ta^mıinatilaruun görevin gerektirdiği 
yıla nazaran artırılması gerektiği düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lima . Lira 

12.000 

12.211 
12.212 

21.3 
214 

12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 

231 
232 

250 
270 
,280 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar 

62 161 111 
Kesim toplamı 38 488 907 

12.110 fjcııcl idare aylıkları 
12.111 Tapulama personeli aylıklan 
12.112 Kadastro personeli aylıklar] 
12.113 Kadastro okulu ve kursu avlıklan 

Ücretler 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Cenel idare hizmetliler üereti 
Tapulama personeli hizmetliler üereti 
Kadastro personeli hizmetliler ücreti 
Kadastro okulu ve kursu hizmetliler üereti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 4 435 560) 

GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 
Genel idare geçici hizmetliler üereti 
Kadastro okulu ve kursu geçici hizmetli
ler üereti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 1 443 71.1 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları üereti 
Teknik personel ücretleri 
İsçi ücretleri 

>1 374 570 
12 207 947 
4 741 900 

164 430 

Kesim toplamı 10 094 499 

745 550 
«46 730 
332 100 

85 050 

1 140 210 

251 007 

1 
3 244 851 
1 649 000 

,1 
Hüküm/etçıG isteme 

Mudile .Bölüm, to 
Li'ra Lira 

63 920 
38 973 960 

21 (124 570 
12 393 000 
4 791 960 

104 430 

11 501 459 

1 874 340 
2 029 860 

445 500 
^ 860 

1 159 920 

283 791 

1 
4 484 937 
1 137 250 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum, yardımı 
12.330 Ölüşü yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zaman 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12,380 İşçi sigortası kurumları kesenek ve prim 

karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.590 203 sayılı Kanun gereğinee verilen uçuş 

tazminatı 

Yönetirn yollukları Kesim toplamı 

J - Yurt içi yollukları 

12.310 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 078 600) 

— 128 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira 

4 515 225 

1 024 200 
113 500 
64 000 
125 000 
40 000 

2 749 391 

399 134 
300 000 

300 000 
0 

Lira 
Madde 1 
Lira 

5 211 342 

1 124 20J3 
163 500 
64 000 
155 000 
50 000 

2 821 618 

833 024 
300 900 

300 000 
900 

stem 
Bölüm t 

Li 

15 000 93 632 

-< |41 r>2^ 

450 000 
110 000 
300 000 
183 600 
20 000 
20 720 

1 176 101 

450 000 
110 000 
300 000 
183 600 
20 000 
15 00O 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 

YURT DIŞI GTCOİCÎ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 97 501) 
Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245, 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre 
verilecek tazminat gündelikleri ve geçici 
görev yolluğu 

12.920 Kadastro işlevinde çalıştırılacaklara 6245 
sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre 
verilecek tazminat gündelikleri ve geçici 
görev yolluğu 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yaym alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımları ve giderleri 

129 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

37 500 37 500 
20 000 60 000 

1. 1 

7 605 659 6 662 631 

5 882 675 5 045 450 

1 722 084 

1 785 875 

125 000 
1 000 000 
300 000 
20 000 
310 000 
30 875 

0 

2 637 268 
1. 617 181 

1 784 898 

124 000 
1 000 000 
300 000 
20 000 
310 000 
29 898 
1 000 

2 76 
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Bölüm. Madde Ödeneğin ee§idi 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.61.0 Kira bedeli 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 
Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

— 130 — 

1963 ödeneni 
Hükümetle istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, t 
Lina Lira Lira Lir 

35 
no 
95 
5 
22 
199 

135 
64 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

000 
000 
0 

267 000 267 000 

35 000 
110 000 
05 000 
5 000 
22 000 
310 000 

200 000 
100 000 
10 000 

4 500 5 000 

2 250 2 500 

2 250 

380 893 

1 029 280 

629 280 
390 000 
10 000 

7 485 110 

2 500 

401 884 

1 570 000 

İ 140 000 
340 000 
90 000 

6 92 
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Bölüm Madde ödeneğin, çeşidi 

Çeşitli hizmet giderleri Kesim toplamı 

TAPULAMA GİDERLERİ 
14.911 Büro giderleri 
14.912 Ulaştırma giderleri 
14.913 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.914 Kira bedeli 
14.915 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
14.916 Malzeme alım ve giderleri 
14.919 Diğer alım ve giderler 

(Tapulama giderleri toplamı : 4 663 268) 

KADASTRO İŞLERİ GİDERLERİ 
14.921 Büro giderleri 
14.922 Ulaştırma giderleri 
14.923 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.924 Kira bedeli . 
14.925 Giyim - Kuşam alını ve giderleri 
14.926 Malzeme alım ve giderleri -
14.929 Diğer alım ve giderleri 

(Kadastro işleri giderleri toplamı: 695 448) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 
OKULLAR GİDERLERİ 
KADASTRO OKULU GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.255 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 

— 131 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
lürta Lira 

6 455 830 

540 000 
181 000 
775 750 
420 664 
365 000 
560 000 

2 679 000 

Hüıkiimıeteje istene 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

5 358 716 

450 000 
200 000 
862 750 
541 168 
395 600 
460 000 

1 753 750 

167 000 
20 000 

0 
45 401 
70 000 
88 015 
544 000 

150 000 
20 000 
72 500 
67 948 
65 000 
70 000 
250 000 

400 000 45 

26 000 
1 400 
70 300 
23 300 

40 000 
2 000 
79 795 
22 750 
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Bölüm Madde Ödeneğin. e >.•.»•. ki i 

15.257 Yiyecek alnı s ve giderleri 
25.250 Diğer alını ve giderler 

Kadastro Okulu giderleri toplam : 452 04") 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞTRLAMA YE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onanını 
16.820 Makim: ve teçhizat onarımı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMT 

— 132 — 

1963 ödeneği 

Madd e Bölüm topl a tın 
Lira Lira 

259 000 
20 000 

20 001 

20 001 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

277 500 
.50 lMil i 

2G 

20 001 

20 000 
l 

62 Kil 111 

2 687 268 

7 485 110 

400 000 

20 001 

72 703 490 

20 000 
1 

68 920 

2 768 

6 028 

452 

20 

74 089 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüı il 

23.000 

Madde 

23.611 

23.612 

Ödeneğin çeşidi 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM 
LARI VE ONARIMLARI 

Hizmetler Sektörü Kesim toplamı 

Makiııa. teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları (Maliye Bakanlığına) 
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Larta Lira 

5 701 600 

5 701 600 

2 500 000 
3 201 600 

5 701 600 

Hiiküm«ete!e 
Madde BÖ: 

Lima 

7 500 000 

4 500 000 
3 000 CO0 

7 

7 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1063 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 

35.000 

36.000 

27 - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.710 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Men
supları Sosyal Yardımlaşma Derneğine 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemeğine 
yardım olmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

19 
Hükümetçe istenen 

Madds Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

51 99^ 

93 000 

51 997 

93 000 

51 997 

93 000 

144 997 

51 997 

93 000 

51 

93 

51 

93 

144 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONL BAŞKANLIĞINA 

1964 malî yılı bütçe tasarısı doıayısiyle Adalet Bakanlığında yaptığım tetkikatm neticesi aşağıda hulâsatan a 

1. — Hİ&METİN MAHİYETİ YE İFA TARZ( : 

A) Adalet Bakanlığı teşkilâtı, merkez daireleri ile mahkemelerden, Cumhuriyet Savcılık ve icra dairelerin 
Mahkemelerin görevleri, mahkemeler teşkilât kanunları, usul kanunları. Temyiz Mahkemesi Teşkilât Kan 

ler Kurulu Kanunu ile tâyin edilmiştir. 
.Bakanlık merkez teşkilâtı hizmetlerinin vüsat ve şümulü de 22 Mayıs 1327 tarihli Adliye ve Mezahip Nez 

sayılı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu 6119 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu, 466 
45 sayılı Kanun ile tâyin vz tesbit olunmuştur. 

B) Nezaret samanından metruk Nizamnamenin bugünün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun bulunmadığı bund 
rin müzakeresi esnasında beyan edilmiş ve Bakanlığın süratle bir Teşkilât Kanununa ihtiyacı olduğu belirtilmişt 

Bakanlık yetkililerinden alman bilgiye göre : 
Hazırlan&n merkez teşkilât kanunu tasarısı 22 . 8 . 1963 tarihinde Başbakanlığa sunulmuş fakat Maliy 

rihli yazısiy!e (Devlet dairelerinin reorganizasyonuna ait çalışmalar ilerlediği cihetîe tasarının münferidolar 
yacağı...) mucip sebebiyle iade edilmiştir. 

2. — HİZMETİN İNKİŞAF SEYRİ • 
Sosyal ve ekonomik şartların tesiri altında har geçen yıl işleri artmakta olan umumi mahkemelerin 1&62 

pora eklidir (Ek : 1) 
Yargıtaym 1962 yılında rüyet ettiği ihtilâflarla 1963 yılının ilk 11 ayma ait rüyet ettiği ve devrettiği işl 

ve 3 numaralarla eklenmiştir. 
Ceza ve tevkif evleriyle çocuk ceza ve ıslâh evlerindeki hükümlü ve tutuklulara an cetvel raporun (4) n 

kurulu yeni ceza evleri ile çocuk ıslah ve iş yurtlarına ait hareket cetvelleri de (5) numaralı ek olarak tetkik 
Artan işsizlikle birlikte değişik ekonomik ve sosyal faktörlerin ve eğitim sistemimizin tesiri 'al t ında bul 

arz ettiği seyri tetkik etmenin Yüksek Komisyonun azalarını bu konular üzerinde eğilmeye sevk edeceğine in 
Yeni Anayasamızın kabulünden sonra halen msriyette olan bütün mevduatımızda Anayasaya uymıyan ka 

tadil veya ilgası istikametindeki çalışmalar Adalet Bakanlığını 1963 yıJında da meşgul etmiştir. 
1963 yılı zarfında Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesinin kuruluş ve vazifeleri hakkındaki kanuna gö 

olan teşekkül konun ve knruluşlara muvazi olarak Anayasaya aykırı veya antidemokratik bulunan hükümle 
bakanlıklara bildirdiği g M münhasıran Adalet Bakanlığını ilgilendiren ksnun tadil taşanları da Yüksel: Mecli 
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Halen Yüksek Meclise sevk edilmiş olup komisyonlarda müzakere edilmekte bulunan ve adaletin tevzi 
miyet düşenini sarsmadan kullanılabilmesini temin gayesiyle hasırlanan tasanlar şunlardır; 

I - Hâkimler ve savcılar kanunu tasarısı. 
II - İcra ve iflâs kanunu tasansı, 
III - Adlı Tıp Meclisi kanunu tasansı, 
IV - Kat mülkiyeti kammu tasansı, 
V - Patronaj kanunu tasansı, 
VI - Karun dışı yakalanan veya tutuklanan bası kimselere tazminat verilmesi hakkında kanun tasarısı. 
Yüksek Mecliste müzakere edilmekte bulunan bu tasanlar hakkında memleketimizde hukuk tatbikatçıları 

malar olmuş ve Yargıtay Birinci Başkanı Sayın Recai Seçkin, 1963 Adalet Yılının açış nutkunda bu mevz 
Sayın Recai Seçkin'e göre Adliye Mahkemeleri Kuruluş Kanunu yurtdaşlara yeni bir hukukî teminat sağl 

maz hale gelen yükünü hafifletmek üzere İstinaf Mahkemelerinin kurulmasını derpiş etmektedir. 
Tasarıda derpiş edilen 25 yerde İstinaf Mahkemesi kurulması fikri kifayetsiz bir hüküm olup teşkili düşü 

kuruluşuna ve hususiyetle hukuk daireleri için kâfi miktarda ve kifayetli üst mahkeme hâkimi teminine da 
bir amelî fayda beklenmemesi lâzım geldiği neticesini tevlidetmektedir. Sayın Recai Seçkin'e göre : 

Bu günkü kuruluşta bile böyle birçok eksiklikler ve aksaklıklar varken yanm tedbirle kurulmuş müess 
rimlilik beklenemezken, önceden hiçbir hazırlık yapmadan yeni kuruluşlara gidilmesi, Sosyal aksaklıklar do 
cak gibi görülmektedir. Sayın Recai Seçkin üst mahkemelerin kurulmasına prensip olarak muhalif olmama 
tedbirlerin ittihazını saniyen mahkemelerin kuruluşunu tavsiye etmektedir. 

Sayın Recai Seçkin bu konuşmasında tasarının yeniliklerinden birisi olan (Yargıtay) Hukuk ve Ceza Ge 
sayılarının şimdiki hükümlere göre indirilmiş olmasına temas etmekte ve Yargıtay Raportörlerinin kaldırılm 
mez hale sokacağı kanaatini beyan etmektedir. 

Sayın Recai Seçkin'in açılış nutuklarında temas ettiği mevzulardan birisi de hâlen Mecliste bulunan hâk 
dayandığı ilkeler olmuştur. 

Sayın Başkana göre : 
a) Hâkim aylıklarının diğer Devlet vazifelilerinin ayiıklariyle bir tutulması Anayasaya uygun sayılam 

lenmesi şarttır, 
b) Tasanda coğrafi teminatı 4 sene müddetb muhafasa eden hükümler Anayasaya aykırıdır, 
c) Tasannın, savcılann kaderlerinin bakanlığın iradesine bağlı tutan (hükümleri hatalıdır. Savcıların ö 

ruluna verilmesi şarttır, 
d) Tasarının, Cumhuriyet Başsavcısının Yargıtay Haysiyet Divanına verilmesinde Adalet Bakanına salâh 

landır. 
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Bıı kanaatlerin Yüksek Meclisin komisyonlarında ve Heyeti Umumiyeîerinde her cephesiyle tartışılacağı ve 
muhakkaktır. 

3. — YATIRIMLAR : 
1963 yılı programında yer alan yatırımlara ait malûmat ilişik (6) sayılı cetvelde açıklanmıştır, Bu cetve 

inşaatı görmek mümkün olacaktır. 
1959 senesinde başlıyan işlerde 72 sayılı Kanunla durdurulup bizsarur süresinde ikmal edilemiyenlerle mu 

r i tesbit etmek mümkün olmaktadır. Ancak Kasım 1963 tarihinde ihalesi yapılan 12 802 824 lira kaşif bedelli 
kısım ve Niğde ve Sakarya cezaevleri inşaatları için 1964 yılı programında tahsisat tefriki yapılmamıştır. Bu d 
yapıldığına ve müteahhit ile mukavele akdedildiğine göre bütçeye tahsisat konulmasında zaruret olunmaktadı 

1963 malî yılında yapılan Elâzığ Çocuk Ceza ve Islâh Evi açılmış olup 1964 malî yılında alınacak tahsisatla 
ve Hakkâri cezaevleri 1964 malî yılında hizmete girmiş olacaktır. 

4. GEÇEN YİL BÜTÇE TATBİKATI : 
1. 1963 yılı Adalet bütçesi yatırımları ile birlikte 262 090 250 lira iken yıl içinde 279 sayılı Kanunla alman 2 

sat ve İstanbul Gazi Osmanpaşa kazası adalet dairesi memur ve hizmetlilerinin aylık ve hizmetlerinin karşı 
ödenek ile 289 962 184 liraya yükselmiştir. 

Bu miktardan 3 milyon lirası Bakanlar Kurulu, kararına uyularak mevkuf tutulmuş geri kalan 286 962 184 
emrine bağlanmıştır. Bakiye 25 394 144 lira malî yıl sonuna kadar yapılan hizmetlerin karşılığı olarak kullanıl 

2. Halen 45 Cumhuriyet savcılığı ve 189 hâkim ve sorgu hâkimliği kadrosu münhaldir. Adalet Bakanına, hâk 
tırmaya salâhiyet tanıyan 175 sayılı Kanun 18 . 1 . 1963 tarihinde sona eren müddeti temdide dilmediği için s 
edilmektedir. Bakanlık Meclise sevk ettiği Hâkimler ve Savcılar kanun tasarısının mucip sebepleri kısmında y 
de bilhassa stajiyerliğe alınacakların sağlam bir alıîâk ve seciye sahibi olmaları lüzumuna temas edilmekte ve b 
kifayetsizliği belirtilmektedir. Halen 28 yerde icra memurluğundan münhal olduğu düşünülürse adalet tevzii ile 
lunduğu müşMlâtı vaz'an tesbit buyuracağınıza eminim. 

5. — 1964 YILI BÜTÇE TASARISI İLE ALÂKALI. DÜŞÜNCELER : 
I - Muhasebei Umumye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlarına göre bütçeye konulması gere 
I I - Bütçeye fiili kadronun ihtiyaçlarını karşılıyacak miktarlarda tahsisat konulmasına gayret edildiği tesb 
I I I - 175 sayılı Kanun müdetinin temdidedilmesi sebebiyle stajyer kadroların açılmaması yüzünden, burslu olup 

nanların Memurin Kanununun 1264 sayılı Kanunla muaddel 64 ncü maddesine binaen 51 hâkim namzedi 
tesbit edilmiştir. 

IV - (L) cetvelinden 25 adet 450 liralık hâkim namzedi kadrosunun serbeat bırakılmasının, 3 ncü maddedeki 
edilmiştir. 
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V - (D) cetveline 3 adet 600 liralık makinin, 3 adet 40O liralıjk kaloriferci, 3 adet 800 liralık elektrikçi, 3 
liralık hademe, 3 adet 400 liralık aşçı, 3 adet 350 liralık hastabakıcı kadrolarının Samsun, Giresun ve Am 
şılmıştır. 

VI - Geçici hizmetliler tertibinden, cezaevleri personel yetiştirme ve tekâmül kursu için 8 idet ücretli k 
bit edilmiştir. 

VII - Adalet Bakanlığında mukavele ile isti'ıdam edilen yabancı mütehassıs olmadığı tesbit edilmiştir, 

b. TEMENNİLER VE UMUMİ MÜTALÂALAR : 
1 - Temenniler : 
a) 1964 yılı bütçesinde, Adlî Tıp Müesseses: teşrihhane salonundaki ceset muhafazasına ait sabit dolap m 

imkânları kalmadığı için bu vazifeyi görecek bir; soğuk hava dolabı satınalmak üzere 30 bin liralık bir öden 
b) Daha evvel arz ettiğimiz üzere ihale edilip mukaveleye bağlandığı halde 1964 programına ithali icab 

yındırlık Bakanlığı bütçesine bu maksatla açılan bir bölüme konulması gereken ödeneğin; 
c) Gaziosman Paşa İlçesi kurulurken kanunla verilen ve fakat bütçe tasarısına zühulen dâhil edilmemiş b 

rosunun Yüksek Komisyonca Bütçeye ilâvesi ve vaz'ı hususunun karara raptı raportörümüzce temenni olunm 
2 - Umumi mütalâalar : 
Anayasa Mahkemesinin ve Yüksek Hâkimle,: Kurulunun teşekkülünden sonra kaza uzvu üzerinde icranı 

bulunmaktadır. Yeni Anayasa düzenimiz içinde kuvvetler ayrılığı prensibinin tabu bir neticesi olarak Ad 
zun ihtiyaçlarının karşılanmasında bir vasıta müessesesi ve infaz rejiminin ve hukukunun yürütücüsü olarak 

1964 bütçe tartışmalarında Yüksek Komisyonun ve Parlâmentonun azaları kaza uzvuna yapılan tazyikler 
üzerinde tenkidlerini söyliyebilecekler ve belkide bu günkü kaza sistemimizin işleyişindeki hataların doğum 
sanları üzerinde duracaklardır. 

Temenni ederiz ki, Yüksek Parlâmentonun irşat ve gayretleriyle hazırlanacak yeni kanunlarla Türk Mill 
ucuz adalet tevzii imkânına ve aynı anlayışa uyan bir infaz hukukunun rahatlığına kavuşabilsin. 

NETİCE : 
1964 malî yık Adalet Bakanlığı Bütçesini Yüksek Komisyonun kabullerine hürmetlerimle arz ederim. 
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Mahfcemole-r 

[1] NUMABALI CETVEL 

1962 iş cetvelleri tablosu 

O. Y. K. Yeni G, Bz. G. Toplanı Oıfeaıı v 

Ağır Ceza 
Toplu 'Basın 
Asliye Ceza 
Topuil Asliye Ceza 
Sulh Ceza 
Trafik 
Oezalar Toplamı 
Asliye Hukuk 
Toplu Asliye Ticaret 
Asliye Ticaret 
İcra Ceza 
İcra Hukuk 
Sulh Hukuk 
Sulh Ticaret 
İş Mahkemesi 
îş Dâvası 
Gezici Arazi Kaclostro 
Mahkemesi 
Gezici Toprak Man. 
Hukuklar Toplamı 
Ceza ve Hukuk toplamı 
C. Savcılığı 
Sor,gu Hâkimiliiği 

İlâm] ı 
İcra I hücresi İlamsız 

İflâs 
İcra Daiıvierd 

Topkuııı 

12 866 
125 

58 601 
949 

216 035 
1 541 

290 117 
197 924 
7 918 
1 666 
3 841 

17 429 
112 001 

541 
14 143 
4 856 

236 815 
356 

597 490 
887 607 
39 745 
10 417 
201 703 
414 427 

894 

617 024 

17 632 
492 

113 971 
2 671 

343 661 
14 529 

492 956 
304 113 
15 046 
2 C91 
15 343 
60 412 
187 984 
2 559 
12 3S4 
6 225 

100 658 
175 

707 200 
200 156 
625 638 
32 829 
174 517 
385 806 

416 

560 739 

1 151 
2 

3 074 
46 

12 723 
29 

17 025 
5 332 
202 
93 
317 
809 

2 727 
51 
858 
224 

2 581 
11 

13 205 
30 230 

31 649 
619 

175 646 
3) 666 

572 419 
16 099 
800 098 
507 669 
23 166 
3 760 
19 501 
78 650 
302 712 
3 151 
27 385 
11 305 

340 054 
542 

317 895 
117 993 
663 583 
43 276 
376 220 
800 233 
1 310 

1 17' r63 

18 514 
359 

103 874 
2 332 

318 416 
14 092 
457 577 
303 192 
14 887 
2 309 
14 671 
60 697 
190 275 

2 713 
13 542 
6 092 

97 228 
251 

705 857 
163 434 
621 363 
31 813 
163 742 
335 959 

404 

500 105 
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[3] NUMARALI CETVEL 

1962 Yargıtay Ceza ve Hukuk daireleriyle C. Başsavcılığının (Onbir) aylık iş 

Daireler 

Ceza Genel Kurulu 
Birinci Ceza 
İkinci Ceza 
Üçüncü Ceza 
Dördüncü Ceza 
Beşinci Ceza 
Altıncı Ceza 
Yedinci Ceza 

Cezalar Toplamı 
Hukuk Genel Kurulu 
Birinci Hukuk 
İkinci Hukuk 
Üçüncü Hukuk 
Dördüncü Hukuk 
Beşinci Hukuk 
Altıncı Hukuk 
Yedinci Hukuk 
Sekizinci Hukuk 
Dokuzuncu Hukuk 
Ticaret 
İcra, İflâs 

Hukuklar Toplamı 
Ceza ve Hukuk Toplamı 

C. Başsavcılığı 

Geçen yıldan 
kalan 

1 
5 

1 

8 

1 

18 
358 
407 
112 
806 
170 
11 
— 

882 
683 
581 
339 
399 

4 945 

1 

2 

İ3 

387 
062 
944 
396 
— 

842 
115 
693 

22 575 
12 757 

Yeni 
gelen 

596 
2 362 

10 300 
32 480 
5 606 
6 203 
6 198 

632 
64 377 

716 
9 339 
7 255 
9 787 

15 204 
6 385 
6 657 
9 864 
7 596 
1 790 
5 877 

13 392 
93 862 

158 239 
62 077 

Toplanı 

614 
2 720 

11 707 
37 592 

6 412 
7 373 
6 209 

632 
73 259 
1 399 

10 920 
7 594 

10 186 
20 149 

6 772 
7 719 

10 808 
7 992 
1 790 
8 719 

13 507 
107 555 
180 814 

74 834 

Çıkan 

571 
2 400 

11 585 
34 952 
6 342 
7 098 
6 105 

248 
69 301 

631 
10 165 

7 318 
10 038 
14 396 

6 611 
5 832 

10 099 
7 674 
1 589 
4 514 

12 666 
91 533 

160 834 
73 700 
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[4] N U M A R A L İ C E T V E L 

55 nci madde 54 ncü madde Yem Eski 
çocuklar çocuklar ceza, evleri ceza evleri Mevkii T 

1963 31 Ekin. 581 487 2 830 18 1.11 .17 970 

|5 j X i'Al AK A L İ C E T V E L 

İS'JH sc-ydı Kıtıma t/creğince İş esu,\ı üzerice Lunılmus döner sermaye ilt <; ahşan yeni ceza e 
evleri; fi e iş yurtlarının istifi a l mevzuunu tesiri! ((fen is lr>!!criy!( <ydixan hükümlü adedin 

ederidir 

Çalışan 
Sıra İs t iap hükümlü İştigal mevzulum teşki 
No. ('eza t'vinhı adı haddi adedi is kollar ı 

1 Ankara Yeni Ceza Evi 280 320 Matbaa, ve cilt, marangozlu 
kunduracı l ık 

2 Ankara C(K"U^ Islah Evi 200 252 Demircilik, marangozluk, ter 
duracıl ık 

3 Dalaman Tarım Yeni Ceza Evi 30H 300 Tarım, mandıra , kundura , 
terzi, demircilik, bağ ve bah 

4 Değirinisaz Yeni ('eza Evi 35!) 300 İşletme nezdmde hükümlü 
maktadır . 

5 İsparta Yeni Ceza. Evi 150 1.15 Malı ve bat taniye imali, kan 
(1 İm rai ı Yeni Ceza Evi 1 000 700 Tarım, hayvancılık, bağcılık 

cıhk, kundura , marangoz, t 
mircilik, kan t in 

7 Niğde İnşaat Yeni Ceza Evi 125 125 İnşaa t işleri. 
8 Sivas Yeni Ceza Evi 475 535 Hal ı ve imali ve kant in 
!> Edirne Tarım Yeni Ceza Evi 250 250 Tarım, bağ, bahçe, hayvan 

dura . marangoz, terzi, dem 
kantin. 
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Sıra 
No. Ceza evinin adı 

10 İzmir Çocuk Islah Evi 
11 Foça Tarım Yeni Ceza Evi 
12 Ankara Merkez Ceza Evi İs Yur

du 
13 Aydın Merkez Ceza Evi İş Yurdu 
14 Bursa Merkez Ceza Evi îş Yurdu 

.15 Eskişehir Merkez Ceza Evi İs 
Yurdu 

16 İzmir Bölgesi Merkez Ceza Evi İş 
Yurdu 

17 Kastamonu Merkez Ceza Evi İş 
Yurdu 

18 Konya Merkez Ceza Evi İş Yurdu 

19 Kütahya Merkez Ceza Evi İş Yur
du 

20 Muğla Merkez Ceza Evi İş Yurdu 
21 Bize Merkez Ceza Evi îş Yurdu 
22 Sinop Merkez Ceza Evi İş Yurdu 
23 Adana Merkez Ceza Evi İş Yurdu 
24 Üsküdar Merkez Ceza Evi İş Yur

du 
25 Giresun Merkez Ceza Evi İş Yur

du 

— 144 — 

İstiap 
haddi 

200 
300 

500 
300 
500 

300 

475 

249 

300 

150 
180 
164 

1 500 
500 

300 

110 

Çaiisan 
hükümlü 

adedi 

223 
200 

179 
30 

163 

50 

70 

90 

145 

195 
23 
10 
55 
40 

110 

30 

İştigal mevzuunu teşk 
iş kolları 

Kundura, marangoz, matb 
Tarım, balıkçılık. 

Marangoz, kundura, terzi, 
Çorapçılık, dokuma, kantin 
Çorap, dokuma, halı, mar 
dura, kantin 

Marangozluk, kantin. 

Marangoz, dokuma, terzi, 

Marangoz, urgancılık, d 
kantin. 
Kundura, halı, demirci, te 
gozluk, kantin. 

Kundura, terzi, kantin 
Marangoz, kundura, kanti 
Marangoz, hasır koltuk, ka 
Marangoz, fırıncı, kundur 
Marangoz, kundura, terzi, 

Marangoz, kundura, terzi, 

Marangoz, hasır koltuk, ka 

9 158 4 510 



Adalet Bakanlığı 

Sıra 
No. Ceza evinin adı 

26 Denizli Ceza Evi İş Yurdu 

27 Edirne Ceza Evi İş Yurdu 

28 Toptaşı Ceza Evi İş Yurdu 

29 İstanbul Ceza Evi İş Yurdu 
30 Burdur Ceza Evi İş Yurdu 
31 Afyon Ceza Evi İş Yurdu 
3)2 Kayser i Ceza Evi İş Yurdu 

38 Teki rdağ Ceza Evi İş Yurdu 
34 Niğde Ceza Evi İş Yurdu 
35 Çankırı Ceza Evi İş Yurdu 

oC) Kırşehir Ceza Evi İş Yurdu 
87 Balıkesir Ceza Evi İş Yurdu 
38 Çorum Ceza Evi İş YTurdu 
39 Eskişehir Çocuk İş Yurdu 
40 Yozgat Ceza Evi İş Yurdu 
41 Tokat Ceza Evi İş Yurdu 
42 Akşehir Ceza Evi İş Yurdu 
43 Bolu Ceza Evi İş Yurdu 
44 Antalya Ceza Evi İş Yurdu 
45 Mersin Ceza Evi İş Yurdu 
46 Kars Ceza Evi İş Yurdu 
47 Artvin Ceza Evi İs Yurdu 
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İstiap 
haddi 

300 

500 

500 

600 
150 
300 
600 

200 
200 
150 

300 
300 
300 
150 
350 
120 
164 
300 
260 
130 
400 
120 

Çalışan 
hükümlü 
adedi 

40 

65 

27 

40 
50 
2 

175 

30 
12 
50 

65 
13 
169 
25 
90 
4 
29 
55 
30 
15 
6 
32 

İştigal mevzuunu teşki 
iş kollan 

Kundura, çorap, dokuma, 
tin 
Kundura, sebze, dokuma, 
tin 
Kundura, marangoz, dem 
kantin 
Kantin, tabldot, çay ocağı 
Halıcılık, kantin 
Kantin, kantine bağlı çayo 
Halıcılık, kundura, maran 
tin 
Marangoz, kundura, terzi, 
Çorap, kundura, terzi, kan 
Halıcılık, marangoz, terzi, 
kantin 
Halıcılık, kantin 
Marangozluk, kantin 
Marangoz, halı, çorapçılık, 
Demir, marangoz, kantin 
Marangoz, halı, dokuma, k 
Kantin, kantine bağlı çayo 
Marangoz, trikotaj, kantin 
Marangoz, yorgancı, kund 
Marangozluk, şarapçılık, k 
Terzi, kundura, kantin. 
Kantin, kantine bağlı kah 
Çorap, dokuma, kundura, 
terzi, hasır koltuk, kantin 



Adalet Bakanlığı — 146 

Sıra İstiap 
No. Ceza evinin adı haddi 

48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

Trabzon Ceza Evi îş Yurdu 
Kozan Ceza Evi îş Yurdu 
Keskin Ceza Evi îş Yurdu 
Osmaniye Ceza Evi îş Yurdu 

Nazilli Ceza Evi İş Yurdu 
Zonguldak Ceza Evi îş Yurdu 
Salihli Ceza Evi îş Yurdu 
Uşak Ceza Evi îş Yurdu 
Ordu Ceza Evi îş Yurdu 
Kocaeli Ceza Evi îş Yurdu 

Kırklareli Ceza Evi îş Yurdu 
İğdır Ceza Evi îş Yurdu 
Bilecik Ceza Evi îş Yurdu 
Bartın Ceza Evi îş Yurdu 
Silifke Ceza Evi îş Yurdu 
Burhaniye Ceza Evi îş Yurdu 
Sivas Ceza Evi İş Yurdu 
Van Ceza Evi îş Yurdu 
Malatya. Ceza Evi îş Yurdu 
îsparta Ceza Evi îş Yurdu 
Sakarya Ceza Evi îş Yurdu 
İskilip Ceza Evi îş Yurdu 
Erzurum Ceza Evi îş Yurdu 

200 
120 
100 
164 

16 136 

120 
300 
164 
150 
150 
300 

200 
64 
70 

100 
65 

164 
300 

60 
300 
300 

80 
164 
250 

Çalışan 
bükümlü 

adedi 

57 
4 
3 

20 

5 618 

40 
46 
17 

6 
3 

26 

6 
2 
3 
4 
6 

14 
5 
4 
5 
2 
4 
2 

18 

İştigal mevzuunu teşk 
iş kolları 

Marangoz, demirci, terzi, 
Marangozluk, kantin. 
Kantin, kantine bağlı çay 
Marangoz, hasır koltuk, k 

Marangozluk, kantin 
Marangozluk, ciltçilik, ka 
Ziraat, kantin 
Kantin, kahveocağı 
Kantin, kahveocağı 
Kundura, marangoz, şarap 
cılık, kantin 
Kantin, kahveocağı 
Kantin, kahveocağı 
Kantin, kahveocağı 
Kantin, kahveocağı 
Kundura, marangozluk, k 
Marangozluk, kantin 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Terzi, kundura, kantin 



Adalet Bakanlığı 

Sıra 
No. Ceza evinin adı 

71 Dinar Ceza Evi îş Yurdu 
72 ödemiş Ceza Evi îş Yurdu 
73 Amasya Ceza Evi iş Yurdu 
74 Nevşehir Ceza Evi îş Yurdu 
75 Manisa Ceza Evi îş Yurdu 
76 Tarsus Ceza Evi îş Yurdu 
77 Çanakkale Ceza Evi îş Yurdu 

78 Bitlis Ceza Evi îş Yurdu 
79 Elâzığ Ceza Evi îş Yurdu 
80 Düzce Ceza Evi îş Yurdu 
81 Gaziantep Ceza Evi îş Yurdu 
82 Hatay Ceza Evi îş Yurdu 
83 Bergama Ceza Evi îş Yurdu 
84 Vezirköprü Ceza Evi îş Yurdu 
85 iskenderun Ceza Evi îş Yurdu 
86 Aksaray Ceza Evi iş Yurdu 
87 Erzincan Ceza Evi I§ Yurdu 

— 147 — 
Çalışan 

îstiap hükümlü iştigal mevzuunu teşk 
haddi adedi iş kolları 

90 
150 

64 
300 
300 
164 
125 

20 630 

64 
250 

64 
250 
250 
200 
75 
75 
84 

100 

3 
4 
2 
2 

43 
3 
2 

5 890 

14 
37 

3 
4 

10 
4 
2 
2 

59 
30 

Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 

Yekûn 

Kantin, çayocağı 
Halıcılık, marangozluk, ka 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Kantin, çayocağı 
Halıcılık, kantin 
Marangozluk, şarapçılık, 

22 022 6 055 Yekûn 
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Sİ — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödemeğkı çeşidi 

— 149 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lkıa Lira 

11.000 

12.000 
11.440 

12.110 
12.111 
12.112 

ÖDENEKLER 
Bakan ödeneği 
PERSONEL GÎDERLERÎ 
Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Ceza ve tevkif evleri aylıkları 
Adlî Tıp Kurulu aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12 000 

135 477 500 

130 021 326 
3 916 326 
1 539 848 

15 649 408 

12 000 

207 980 558 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetlileri ücreti 
12.212 Ceza ve tevkif evleri hizmetlileri ücreti 
12.213 Adlî Tıp Kurulu hizmetlileri ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 16 433 800) 
12.230 Ceza ve tevkif evleri geçici hizmetlileri 

ücreti 
12.290 298 sayılı Kanun gereğince verilen diğer 

ücretler 

5 239,808 
10 115 260 

254 340 

40 000 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

Kesim to 

Emekli keseneği karşılıkları 

plamı 13 951 150 

2 840 000 
460 000 
125 000 
300 000 
100 000 

10 126 150 

Hükümetçe isten 
Madde 'Bölüm 

Lira L 

12 000 
216 3 

136 136 750 

130 312 580 
4 279 500 
1 544 670 

22 572 500 

5 869 000 
10 300 000 

264 800 

38 700 

€ 100 000 

14 401 000 

3 000 000 
460 000 
125 000 
576 G00 
100 000 

10 141 öGö 



21 — Adalet Bakanlığı — 150 — 

1983 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 65 000 

12.410 Adlî kanun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlama ve düzenlemesinde çalışanların 
fazla çalışma ücreti 50 000 

12.420 6119 sayılı Kanunun 6 ve 9 ncu maddeleri 
gereğince mütehassıslara verilecek huzur 
ücreti 15 000 

12.430 Konferans ücreti 0 
Tazminatlar Kesim toplamı 14 092 000 

12.520 Kasa tazminatı 21 000 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle 
ilgili olarak ödenecek tazminat 471 000 

12.592 60 sayılı Kanun gereğince verilecek tazmi
nat 13 600 000 
özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar toplamı : (14 181 700) 
İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 3 000 
ÖDENEKLER 

12.720 Hâkim ödeneği 27 000 000 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 1 742 500 

I - Yurt içi yolluktan 

12.810 Sürekli görev yollukları 800 000 
12.832 Yönetim geçici görev yollukları 300 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

85 000 

50 000 

15 000 
20 000 

14 202 700 

21 000 

471 000 

13 710 700 

3 000 

27 026 400 
1 897 500 

800 000 
425 000 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bolüm. Madde ödeneğin çeşidi 

12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 1 820 000) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt d?şı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 77 500) 
18.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımları ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 

— 151 
1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Löıra Lira 

450 000 
€0 000 
55 000 

Hükümel 
Madde 
Lira 

450 000 
90 000 
55 000 

1 075 000 
2 600 000 
2 180 000 
140 000 

1 475 000 
92 020 

0 

205 000 
170 000 
345 000 
10 000 

tçe iste 
Bölüm 

L 

30 000 
25 000 
22 500 

17 807 520 

30 000 
25 000 
22 500 

21 

7 562 020 7 641 200 

1 075 COO 
2 600 000 
2 180 000 
140 000 

1 475 000 
92 (00 
79 200 

785 000 805 000 

205 000 
170 000 
365 000 
10 000 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin ee§idi 

13.290 Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLERLE ÎLGİLÎ ALIMLAE 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gide

rleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 
14.000 HİZMET GİDERLERİ 

ADALET HİZMETLERİ İLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.210 Kovuşturma giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

— 152 — 

1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lana Lira 

55 000 

261 000 
7 910 000 

55 000 

283 230 
11 160 500 

7 630 00O J0 820 500 
270 000 330 000 

10 000 10 000 

39 500 37 500 

8 000 

31 500 

1 250 000 

5 074 800 

318 850 

5 418 650 

10 000 

27 500 

1 750 000 

5 300 000 

100 000 

8 400 

5 000 5 C00 
298 900 80 000 

14 950 15 090 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

Çeşitli hizmet giderleri Kesim toplamı 

SEÇİM İŞLERİ GİDERLERİ 
14.941 Büro giderleri 
14.942 Ulaştırma giderleri 
14.943 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.944 Kira bedeli 
14.946 Malzeme alım ve giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Adalet kurumları giderleri Kesim toplamı 

ADLÎ TIP KURULU GİDERLERİ 
15.111 Büro giderleri 
15.112 Ulaştırma giderleri 
15.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.115 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.116 Malzeme alım ve giderleri 
15.1.17 Yiyecek alım ve giderleri 

(Adlî Tıp Kurulu giderleri toplamı: 255 625) 

CEZA VE TEVKİF EVLERİ GİDERLERİ 
15.121 Büro giderleri 
14.122 Ulaştırma ve yollama giderleri 
15.123 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.124 Kira bedeli 
15.125 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.126 Malzeme alım ve giderleri 
15.127 Yiyecek alım ve giderleri 

— 153 
1963 

Maıdde 
Lana 

25 000 

25 000 
0 
0 
0 
0 

28 025 700 

70 000 
60 000 

2 000 
4 500 

40 000 
50 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

28 025 700 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

3 000 000 

2 000 
200 
100 
200 
500 

23 633 

75 
75 
4 
6 

45 
50 

000 
000 
000 
000 
000 

625 

ooo 
000 
ooo 
625 
ooo 
000 

28 

4 760 000 2 000 000 
900 OOO 968 Î.00 
285 000 295 OOO 

0 500 000 
0 1 700 000 
0 900 000 

21 500 000 21 500 000 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.128 Doktor ücreti, ilâç ve sıhhi tedbir giderleri 
15.129 Diğer alım ve giderler 

(Ceza ve tevkif evleri giderleri toplamı : 
28 378 000) 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.730 Tören giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

BİNA ONARIMI 
16.811 Adalet binaları onarımı giderleri 
16.812 Ceza vo tevkif evleri bina onarımı giderleri 

(Bina onarımı toplamı : 2 150 000) 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

— 154 — 

1963 ödeneği 196 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

354 200 0 
O 515 000 

2 019 000 2 269 00 

100 000 100 000 

16 000 16 000 

16 000 13 000 
O 3 000 

1 903 000 2 153 000 

400 000 500 000 
1 500 000 1 650 000 

3 000 3 000 



21 — Adalet Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

207 980 558 

17 807 520 

5 418 650 

28 025 700 

<2 019 000 

261 263 428 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

1 

216 32 

21 67 

8 40 

28 63 

2 26 

277 3 



21 — Adalet Bakanlığı 156 

(A/2) TATIBIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Odieniöğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madide Bölüm toplamı 
lÂna Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lina Lira 

00.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Hizmetler ve turizm sektörleri 
Kesim toplamı 

00.000 Makina - Teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 

00.000 Taşıt alımları 
(Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacak) 

328 000 

328 000 

20 000 
308 000 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFE& HARCAMALARI 

Bölüm Madde, ödeneğin ee^kli 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüıa toplamı 
Lira 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira L 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 

31.410 Ceza ve tevkif evleri döner sermayesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Ceza ve tevkif evleri 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 
ULUSLARARASI TEŞEKKELLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDİK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve Ankara 
Adliyesi Hâkim ve Memurları Yardım
laşma Cemiyetine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Gecen yıllar borçları 

500 000 

35 822 

92 000 

179 000 

500 000 

35 822 

500 000 

5 

0 5 
500 000 

39 500 
92 000 

92 000 
179 000 2 

200 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
SERMAYE TEŞKİLLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOPLA
MI 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 158 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

500 000 

0 

35 822 

92 000 

179 000 

19 
Hükümetçe istem an 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

500 

500 

39 

92 

200 

806 822 1 331 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesine ait tetkikler yapılarak, bu husustaki mütalâalarımız aşağıda sıralanmışt 

BlllîNOİ KISIM 
Hizmetin mahiyeti vs ifa tarzı : 
1. Anayasanın 110 ucu maddesine göre; Genelkurmay Başkanı görev ve yetkilerinden dolayı doğrudan doğruy 

buki Bakanlığın fonksiyonlarını tanzim eden ve halen de yürürlükte bulunan kanuna göre, bu bağlantı Mill 
Millî Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanının vazife, yetki ve sorumluluklarını kesin olarak ayıracak 

ve sorumluluk bağlarını çizecek olan kanun Anayasanın geçici 7 nci maddesine göre iki yıl içinde çıkarılması 
sek Meclise dahi sunulmamıştır. 

Bugün Milli Savunma Bakanlığı hizmetleri, ca ri teammüller, yani Genelkurmay Başkanlığı ile koordiae e 
tanlıkları vasıtasiyle yürütülmektedir. 

Devlet bünyesinin en önemli müessesesi bulunan Milli Savunmanın bir an evvel, Anayasanın ışığı altında, 
lâzımdır. 

2. Halen uygulanmakta olan Teşkilât Kanununda, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvetler Komutanlıklarının d 
sorumlulukları belirtilmiş değildir. Bu teşkilâtta hangisinin karar (beyin) ve hangisinin bu kararları icra mak 
li çizgilerle ayrılmış değildir. Bunun neticesi olarak da, Genelkurmay; içinde diğer kuvvetlerden irtibat subay 
Kuvvetler Komutanlığı manzrası arz etmektedir. 

Halen uygulanan kadroların da, Amerikan yardımının silâh altında bulunan personelin sayisiyle mütenas 
büyütülmüş vaziyetini muhafaza etmekte olduğu kanaatine varılmıştır. 

Millî Savunma kadrolarının, kuvvetlerin ekonomisi ve hizmetlerin ifasında düpîikasyonlara meydan verm 
Teşkilât Kanunu ile birlikte yeniden gözden geçirilerek rasyonalize edilmesi zaruri addedilmektedir. 

Yeni Teşkilât Kanunu muvacehesinde kadroların düzenlenmesi sırasında rütbelere hakikaten yapmaları lâz 
sorumlulukların verilmesi vs bunların kovuşturulması zaruri görülmekte ve yetkilerin de biraz daha fasla ast k 
çalışma için faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. Bu suretle hareket edildiği takdirde bâzı kadroların ve bu k 
ruf edileceği ve tasarruf edilen bu personelin daha faydalı hizmetlerde kullanılabileceği mülâhaza edilmektedir. 

3. Millî Savunma Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülü yoktur. 
Ancak, kuvvetlerin teftiş vs murakabesi alımda; tamir, bakım, ve yenilendirme faaliyetlerin de bulunma 

vardır. Bu kademeler döner sermaye ile çalışmaktadırlar. 
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4. Millî Savunma politikası, Anayasanın 111 nci maddesine göre, Millî Güvenlik Kurulunda tesbit edilerek 
lanmaktadır. Bu politikadan Meclislere karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. 

İKİNCİ KISIM 
Hizmetlerin inkişafına ait istatistikî bilgiler : 
1. Millî Savunma hizmetleri; yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunulmasını hedef tutar. 
Silâh, araç ve gereçlerin, son teknik gelişmeler muvacehesinde kaydetmiş oldukları ilerlemeler dikkatte tutulu 

barış devresinde dikkatli bir eğitime tabi tutulmalarının zaruri olduğu aşikârdır. 
Silâhlı Kuvvetlerin hizmet ve faaliyetlerini bir cümle ile ifade etmek gerekirse, «barışta savaş için hazırlan 
Modern bir hale getirilmek ve muhafaza edilmek istenen Silâhlı Kuvvetlerimizin gelişen her yeni silâh, araç 

büyük malî külfetleri icabettirir. Devletimizin ve millî bekamızın yegâne teminatı bulunan bu müesseseye her türl 
göze alarak eğilmek ve ona yardım etmek kaçınılmaz bir zarurettir. 

Millî politikanın bir icra elemanı olarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, yapılan uluslararası anlaşmalara (NAT 
düşecek vazifeleri yapacak şekilde hazırlanması ve taahhüdettiği uluslararası vecibeleri (Kıbrıs ve Kore'de kuvv 
tirmesi bir bakıma malî külfeti artırmaktadır. Bununla beraber bu husustaki mütalâalarımızı temenniler kısmm 

NATO ittifak camiasına girdikten ve Dünya çapında çok kuvvetli müttefiklere sahibolduktan sonra, Millî S 
ve çok çeşitli adlar altında sağlanan yardımlar aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Millî Savunma 
Bütçesinden 

957 450 
1 033 880 
725 010 
784 878 
959 107 

1 203 380 
1 154 340 
1 222 660 
2 252 872 
2 555 864 
2 803 063 
2 910 813 

Amerikan 
Yardımından 

590 508 
527 543 
511 469 
466 338 
612 120 

1 377 577 
1 147 236 
794 987 

1 198 722 
1 286 216 

Karşılıklı 
Paralardan 

111 400 
11 920 
100 600 
91 520 
104 796 
170 000 
630 000 
500 000 
363 000 
449 647 
505 000 

NATO 
Enf den 

191 233 
184 632 
118 227 
101 920 
77 287 
154 496 
148 453 
53 903 
160 121 
13 356 
168 412 
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Bu tablonun tetkikinden şu neticeler çıkmaktadır : 
a) Millî Savunma masraflarının hemen, hemen yarısı çeşitli adlar altında verilen dış kaynaklardan temin 
b) Amerikan yardımı büyük ölçüde silâh, araç ve gereçlerle enfrastrüktür tesislere tahsis ed ldiğine ve bu 

sına millî bütçeden para sarf edilmediğine göre, millî bütçeden Millî Savunmaya verilen ödenekler tamamen per 
mekte ve verilen bu paralar da her sene artmaktadır. 

Bütün bu büyük harcamalara rağmen, yap lan tetkikler, savunma hizmetlerimizin NATO standartlarına 
NATO devletleri ordularının kendi malî ve ekonomik kaynak ve güçleriyle mütenasip ölçüde standard 

kendi durumumuzu dikkat ve hassasiyetle teemmül etmek mecburiyetinde olduğumuzu belirtmek isterim. 
2. Millî savunma hizmetlerinin bir plâna ballanması geleneksel olup senelerden beri uygulanmaktadır. B 

len neticeler gelecek seneler için kıymetlendiril inektedir. 
Halen NATO topluluğunun bir üyesi bulunan -Türk Silâhlı Kuvvetlerinin gelecek yıllara ait genel hizm 

dikkatte tutulmak suretiyle NATO ca ve özel projramlarda Genelkurmayca tesbit ve icra edilmektedir. 

3. 1964 malî yılı bütçe teklifinde yer alan savaş gereçlerinde mevcut 135 milyon liralık artış teklifinden 
Bakanlığına (aktarılmakla, bu miktar 119 milyon liraya inmiştir. 

119 milyon liralık artıştan Hükümetçe 40 milyon lirası kesilmiştir. Bunun Isonucu olarak, 
9 milyon liralık mühimmat imalâtı 

794 bin liralık 'narh gemileri overholü 
873 bin liralık deniz muhabere (tesisleri 

3 milyon liralık NİKE ve dalgıç eğitim merkezleri tesisleri 
26 milyon liralık kamyon ve j eep montesi finanse edilemiyecektir. Bundan başka Gölcük tezgâhlarında in 

için yatırım tertibine konulan 36,5 anilyon liralık ödenekten savaş gemilerinin yapım ve onarımına ait 14,5 
tür tesislerinin 21,5 milyon liralık kısmı yapılmayacaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar : 

1. Millî Savunma Bakanlığına 1964 mali yılı bütçesiyle tertibedilen yatırım harcamaları miktarı, 292 07 
neye nazaran 7 543 000 lira noksandır . 

Millî Savunma Bakanlığının 1961-1964 yıllarında Bakanlık bütçesinden yatırımlara ayırdığı meblâğların b 
1961 yatınmlıarı Bakanlık bütçesinân i% 9.76 sidir. 
1962 » » » % 11.99 » 
1963 » » » % 11.82 '•» 
1964 » » » tasaırısıııan % 10.04 » 
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Başlıca yatırım sahaları: 
a) Yapı, tesis ve büyük onarrmiar : 
Bu hizmetler için 74 107 998 lira tahsis edilmiş olup geçen seneye nazaran 5 404 002 lira noksandır. Bu 

Lira 

Yapım ve büyük onarımlar için 50 563 000 
Gemi yapımı ve onarımı için 16 565 998 
Hava meydanları ve yollan İle depoları ya
pım, bakım ve onarımı için 3 179 000 
Tersaneler tesisleri için 3 800 000 

sarf edilecektir. 
b) Teknik personel ücretleri 3 470 000 

c) Sağüık hizmetleri : 
Bu hizmetler İçin 22 818 000 lira tahsis edilmiş olup, geçen seneye nazaran 10 423 000 lira fazladır. 
Bu ödenekten 2 400 000 lira ile Eskişehir, Ağrı ve İsparta'daki hastanelere yapılacak yeni ilâveler, 8 023 

yerlerde yapılan sağlık tesislerinin inşaatlarının ikmaline sarfedilecektir. 
Bu arada 5 Ocak 1961 tarih ve 229 sayılı Kanunla üç senede 30 milyon lira sarfiyle inşaatı tamamlanması 

demisi binasının durumunu arz etmeden gecemi yeceğlz. Bu kanunun 3 ncü maddesindeki «lüzum görüldüğü 
en az yansı devlete ait müesseselerle bunların aynı nisbette iştirakleriyle kurulan teşekküllere Bakanlar Ku 
sayılı Kanun hükümleriyle mukayyet olmaksızın» açıklığına rağmen, inşaat ihaleye verilmiş ve % 33 kıran b 
Anlaşmıya göre müteahhide avans olarak peşinen 6 650 000 lira verülmiştir. Müteahhit, İhale günlerinde dahi 
adlî takibe mâruz bırakıldığından, Millî Savunmadan alman bu avansı Emlâk Kredi Bankası haczetmiştir. Mü 
zamana kadar aldığı bu avans karşılığı ancak 87 000 liralık toprak hafriyatı yapmıştır. 1963 sonu veya 196 
te e*irmesi gereken bu Akademinin durumu budur. 

Verilen bilgilere göre, eski mütaahhit ile olan ihale anlaşması feshedilmiş ve verilen 6 650 000 liralık ava 
mîş ve aynca ihale bedelinden % 22 kıran başka bir mütaahhide verilmiştir. Temenni ederiz ki, Bakanlık bura 
manda bina hizmete girsin ve Askerî Tıp Akademisi de kışladan muhavvel bir binadan kurtularak dün ve b 
binaya kavuşsun. 

d) Eğitim sahası : 
Bu hizmetler için, bütçeye 10 425 000 lira konulmuş olup, geçen seneye nazaran 4 081 000 lira noksandır. 

de devam eden inşaatın bir kısmının tamamlanmış olmasından ileri gelmektedir. 
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e) Konut sahası : 
Bu hizmetler için bütçeye 49 298 000 lira konulmuş olup, geçen seneye nazaran 702 000 lira noksandır. 
Bu paranın : 
12 224 455 lirası sair inşaat giderlerine 
1 175 000 lirası ikmal inşaatına 

35 763 545 lirası yeni inşaata 
135 000 lirası da diğer giderlere sarf edile çektir. 

Bu ödenekle İstanbul'da Kalender, Keşan ve İzmir Ordu Evlerinin inşaatının tamamlanma ve tevsileri ya 
dinlenme evi yaptırılacaktır. 

3. Bu tertibe konulan ödenekler, Devlet Plânlama Teşkilâtınca yatırım olarak kabul edilmiş bulunmaktad 
4. Her yıl NATO, ENF ve millî vecibelerimiz meyanında birçok NATO tesisleri hizmete girmektedir, Mi 

tesislerin yıllık bakam ve onarımına bütçenin 16810 tertibine 200 000 liralık bir ödeneğin konulması şayanı te 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
1. Cari yıl bütçesinde muhtelif bölümlere konulmuş olan ödenekler tasarruf zihniyetine göre sarf edilmiştir 

ruf genelgesi maalesef tatbik edilememiş, Millî Savunma Bütçesinden ancak % 5 bir tasarruf sağlanabilmişt 
Bütçesinin hemen tamamını personel ve cari giderlere sarf eden Bakanlık bütçesinden bu şartlar altında, fa 

olabileceği tahmin edilmemektedir. 
2. 2 803 063 513 liralık 1963 bütçesinden Kasım 1963 ayı sonunda sarf yekûnu 2 588 727 308 liradır . 
3. Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller yoktur. Sivil kadrolar fiilî kadrolarına, Devletin genel istihda 

yaca göre, personel alınmaktadır. 
4. 1963 yılında Bakanlığa ek ödenek verilmemiştir. Ancak karşılıklı paralar fonundan 12 56 4 826 liralık ö 

sis edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Yeni bütçe teklifleriyle alâkalı tetkikler : 
1. Millî Savunma Bakanlığı hizmetleri için lüzumlu ödenekler Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerin 

direktiflerine yıllık programlara, Amerikan yardımının şekil değiştirmesi esasına ye toptan eşya fiyatlann 
suretiyle ayrılmış bulunmaktadır. 

2. Millî Savunmanın her türlü inşaat işleri 186, 189 ve 229 Sayılı kanunlara, kuvvet hedeflerini bild 
yapılmaktadır. Ayrıca enfrastrüktür tesisleri d 3 Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı ve NATO plânlarına göre 



22 — Millî Savunma Bakanlığı — 165 — 

186 sayılı Kanunla yapılacak lomjanlarm, adı geçen kanunda açıkça ifade edildiği üzere, hemen hemen 
nizonlarında yapılması gerekir. 189 sayılı Kanunla yapılacak garnizon binaların da aynı esaslara göre y 
lan incelemeler, bilhassa Kara Kuvvetlerinde bugün halen konulan (yerlerin banş garnizonları addedildiğ 
göstermektedir. 

Hudut boylarına kadar, ileri strateji esaslarına göre, dağılmış bulunan garnizonların, değişen siyasi 
değişmeler karşısında yer değiştirdikleri veya değiştirmek mecburiyetinde (kalacakları aşikâr lir. Nitekim 
Oltu ve İğdır'da yapılması takarrür eden iojma ılarm, birliklerin yer değişmeleri üzerine inşalarından sa 
den anlaşılmaktadır. 

Öz-el şartlar istiyen barış garnizon yerleri, esaslı bir şekilde tesbit ve lojmanlarla garnizon binaları bu 
diği takdirde, değişen askerî ve siyasi durum ar karşısında yer değiştirmek zorunda kalacak olan birlikleri 
binalarını da terk etmeleri gerekecektir. Barış garnizonlarının yerlerinin tesbitinde ayrıca, buralarda yerleş 
ölçüden daha küçük birlikler (olmaması gerekmektedir. Gelecek nesillerin ordu mensupları ,da bu binala 
tutulduğu takdirde yararlanabileceklerdir. 

3. Millî Savunma Bakanlığı hizmetlerinde (kadrosuz istihdam yoktur. Fiilî kadrolar merkez ve taşrı diye 
Bakanlığın müşkül durumu, küçük birliklerin kadroları teşkil eden küçük rütbeli subayların ihtiyaçt 

şılık, 2 nci Cihan Harbi zaruretleriyle yetiştirilen ve bugün yüksek rütbelere ulaşan jsubayların üst (kad 
Fiilî kadrolar, yukarda belirtilen esaslara göre, yeniden gözden geçirildiği takdirde bu husus çok dah 

tır. 
Bu şişkinliğin önlenebilmesi için, ordu personel rejimini tanzim edecek bir kanunun süratle tedvini ik 
4. Silâhlı Kuvvetlerin bugünkü teşkilât ve personel miktariyîe Millî Savunma -bütçesinden hizmetleri 

ceği /tahmin edilmemektedir. 
5. Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında (L) cetveli yoktur. 
6- Millî Savunma hizmetlerinde istihdam edilen sivil memur miktarında jbir değişiklik olmamıştır. 
7. Geçici hizmet kadroları 3656 sayılı Kanrnun 9 ncu maddesi esaslarına uygun olarak tahsis edilmişt 

deki eski eserlerin tasnifi, arşivlenmesi ve ;askerî tarihin yazılmasında /stihdam edilen personel ile ihtis 
lerde çalıştırılan uzmanlar ve Amerikan Yardım Kurulu ile Yabancı Dil Okulunda ve Deniz Kuvvetleri k 
personelden ibarettir. 

8. Amerikan yardımı porgramı (gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muhtelif kademelerinde Amerikalı 
ra bütçeden bir ödeme yapılmamaktadır. Yalnız bunlara tercümanlık yapanlara yolluk ve zaruri masrafları öde 

9. Askerî personel, bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak ve yapmak üzere 2161 sayılı îzin Kanunu esasla 
li olarak gönderilmektedirler. 

Halen 178 subay staj ve öğrenimde bulunmakta ve 1964 yılında ıda 153 subayın gönderilmesi plânlaştırı 
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10. Askerî birlik ve karargâhlardaki "mefruşat ve demirbaşın asgari standartlardan dahi düşük oldukları 
rilen mefruşat ve demirbaş ödeneklerinde tasarrufa fazlasiyle riayet edilmekte ve bu dar'imkânlarla demirba 
edilmesi de senelere raci olmak üzere plânlanmış bulunmaktadır. 

11. Daire hizmetlerine aît ödenekler, âzami verim verecek şekilde ıtamanüanmış telâkki edilebilir. 
12. Millî Savunmada 237 sayılı Taşıtta Kanununa tabi (78) araç vardır. 1964 < yılında terfi edeceklerle kö 

konulmak' üzere 1964 yılında 24 aracın satınalınması plânlanmıştır. 
13. Yayın giderleri diğer senelerdeki tatbikat göz önünde tutularak uygun mütalâa edilmektedir. 

ALTINCI KISIM 
Temenniler: 

1. Doğu ve Batı bloklarının birbirlerine yaklaşmaları silâhsızlanma için bâzı ön anlaşmaların yapılması, dü 
sene evveline nazaran siyasi tansiyonu oldukça düşürmüştür. Bu husus, bu günlerde dahi lider mevkiinde b 
ta gelen sorumluları tarafından sık sık tekrar edilmektedir. Bunun neticesi olarak da Amerikan yardımının 
kise tabi tutulduğu ve gelecek senelerde bu tenkisin artacağı ve belki de tamamen kesileceği tahmin edilir. 

Silâhlı kuvvetlerimizin hemen hemen , yan bütçesi çeşitli adlar altında Amerikan yardımından sağlanmaktad 
tıldığı takdirde nitekim aynı akar yakıt yardımı kesilmiştir, belirli bir kalkınma hıziyle, plânlı olarak kalkınm 
lan gayet dar olan Devlet gelirlerinden bugün yardımlarla birlikte Millî Savunmaya sarf için tahsis edilen ö 
bir hal alacaktır. 

Böyle bir hali karşılamak üzere, silâhlı kuvvetlerimizin ateş güçlerinde belirli bir eksilme olmadan, azaltılm 

dır. Bu husus esasen Millî Savunma ve Dışişleri bakanlan tarafından NATO toplantısında ifa edilmiştir. 
NATO Andlaşmasiyle kuvvetli ve sadık müttefiklere sahibolmanın verdiği emniyet içinde, kuvvetlerimizin malî 

nasip bir hale getirilmesi hususunun planlanmasının zaruretine inanmaktayız. 
2. Türkiye'nin nüfusu ortalama olarak, % 3 bir artış kaydetmektedir. İstatistiM tahminler 1985 de nüfuzum 

göstermektedir. Bu artış neticesi olarak gelecek senelerde silâh altına alınacak kaynaklardaki personelin mevcu 
tara baliğ olacağı aşikârdır. 

97 sayılı Yedek Subay Öğretmen Kanununun çıkmasından evvel yedek subay namzetlerinin kaynaklarda bir 
gibi askerlik çağma gelmiş eratın kaynakta uzun müddet celp için beklenmesini önlemek üzere askerlik sürele 
tam muafiyeti, ihtisas istiyen kritik silâh hizmetlerine memur vasfında uzatmalı kadrolar ihdası gibi tedbirler 
masında fayda mülâhaza edilmektedir. 

3. Bugün artık, kuvvetli ordulara ancak malî ve iktisadi bakımdan kuvvetli (milletlerin sahibolduklan gerçe 
Malî ve iktisadi bakımdan kuvvetli olmanın yegâne şartıda sanayileşme ve sınai istihsalin artmasıdır. 
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Milletçe plânlı olarak, giriştiğimiz kalkınma hamle'sine eilâhlı kuvvetlerimizin de, eğitimlerine halel gelm 
kullanarak, teraslama, ağaçlandırma ve buna b nzer işler de, bir plâna dayanarak katılmak n iartık kaç 

Mütareke devri yaşayan ve hemen hemen her gün hudutlarında kanlı savaşlar ceryan eden İsrail'de dahi 
mak üzere kalkınma hamlelerine katılmaktadır. Bu gün Silâhlı Kuvvetlerimizde bâzı komutanların bölgelerin 
faaliyetlerin bir plâna müsteniden silâhlı kuvvetlerin tümü tarafından uygulanması şayani şükran olacaktır 

Bu arada, memleket kalkınması için, lüzumlu kritik uzman personelin istihdamlarında da toleransla har 
Aynca gayri meşgul ve genellikle barış garnizonu vasfını kaybeden yerlerdeki binalarının da gerek m 

ve fakat yine memleket hizmetinde kullanılmaları için diğer istekli bakanlıklara kiraya verilmesi veya taksi 
tin korunması bakımından da faydalı mütalâa edilmektedir. Ayrıca bu şekilde hareketle 189 sayılı kanund 
Silâhlı Kuvvetlerimiz modern garnizonlara sahip olurlar. 

4. Millî Savunma mensuplarına lojman olarak verilen binaların kira takdirlerinde de, bunlann bakım v 
kendilerini amorte etmeleri ve bu suretle elde edilecek kira gelirlerinin bakım ve onarımlarla birlikte yeni l 
ması faydalı mülâhaza edilmektedir. Bu sistemin bütün devlet teşkilatındaki lojmanlar için de uygulanması 

SONUÇ 
1. Millî Savunma Bütçesi genel bütçenin % 21.64 ünü ihtiva etmektedir. 

2. 1964 Bütçesi 1963 yılına nazaran 107 049 786 lira fazla olup, bu miktar geçen seneye nazaran % 3.84 b 
bütçelerinin tâyin ve tesbitinde Devlet Plânlama Teşkilâtınca % 3 artış ön görülmüştür. Millî Savunma Büt 
tış kaydetmesi diğer bakanlık bütçelerine nazaran büyük bir tasarruf ifade eder. 

3. 107 049 783 liralık geçen seneye nazaran fazlalığın % 95.59 cari, %4,41 i de trasferlere harcanmaktadır 
4. 2 910 813 300 liralık 1964 bütçesinin sarf yerleriyle 1963 bütçesinin mukayesesi şöyledir : 

Sarf yerleri 1963 bütçesi 1964 bütçesi F 

Cari harcamalar 2 462 326 511 2 572 196 300 109 
Yatırım harcamaları 299 619 002 292 076 000 — 7 
Sermaye teşkili ve iamsfer harcamaları 41 818 001 46 541 000 4 

Toplam 2 803 763 514 2 910 813 300 107 
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5. 1964 bütçesinin : 

168 

Sarf yerleri 

Personel giderleri 
Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 
(«iyim kuşam giderleri 
Yatırım giderleri 
Harb silâh, araç, gereçleriyle ulaştırma, 
sağlık, tedavi, eğitim araştırma, geliş
tirme, NATO ve CENTO giderleri, si-
lâhiı kuvvetlerin bütün ikmal ve idame 
ve idare masraflarına. 

Yüzdesi 

f:/c 19,22 

Tutarı 

c/o 48,57 
% 14,00 
# 8.56 
r-r 9, 65 

1 452 566 006 
407 551 000 
249 370 000 
292 076 000 

509 250 000 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesini yüksek tetkiklerine sunar ve tasvip buyurulmasını saygılarımla arz ederiz. 



i 
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(A/l) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

Hükümetçe ist 
Madde [Bölüm 

Lira L 

11.000 

12.000 

11.440 

12.111 
12.112 

12.211 
12.231 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 

ÖDENEKLER 
BAKAN ÖDENEĞİ 
Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Askerî personel aylıkları 
Sivil personel aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücretleri 
îşei ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

12 000 

1 

825 955 000 

801 
24 

947 000 
008 000 

198 778 002 

72 
-> 
1 

1 
119 

102 

820 000 
079 000 
452 002 

0 
630 000 
797 000 

581 500 

9 778 000 
1 054 000 

108 000 
10 009 000 

515 500 

12 000 

457 448 506 

12 000 

810 408 000 

786 381 000 
24 027 000 

204 015 001 

67 505 000 
2 664 000 
1 4.68 000 

1 
1 850 000 

130 928 000 

103 674 000 

8 402 000 
1 065 000 

108 000 
11 1193 000 

628 000 

1452 
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Bölüm Madde 

12.370 
12.380 

12.410 
12.420 
12.430 

12.442 
12.449 

12.530 
12.540 
12.590 

12.610 
12.620 

ödeneğin çeşidi 

Emekli keseneği kaışıhklan 
îşçi Sigortaları Kurumları kesenek ve pi
rim karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 
Konferans ücreti 
DERS ÜCRETLER! 
Ortaokul, lise, kolej ders ücreti 
Yüksek genel öğretim ders ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 551 000) 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Tayın bedeli ve iaşe bedeli 
Hizmet eri tazminatı 
262, 5802, 5686, 5950, 6725, 7345 144, 4335, 
4688, 233, 336, 5957, 223. 6996 sayılı ka
nunlar gereğhıce verilen diğer tazminatlar 

İkramiyeler ve mükâfatlar Kesim toplamı 

Yabancı dil ikramiyesi 
1493 ve 4511 sayılı kanunlar gereğince 
verilen ordu ikramiyesi 

— 170 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

76 089 000 

5 028 000 

463 001 

7 000 
0 

30 000 

48 001 
378 000 

257 971 000 

169 556 000 
57 388 000 

31 027 000 

317 000 

0 

317 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

77 250 000 

5 028 (.100 

598 001 

7 000 
1 

40 000 

189 000 
362 000 

270 271 000 

170 662 000 
55 545 'M)0 

44 064 000 

320 000 

3 <>00 

317 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.720 Hâkim ödeneği 
12.730 özel kanunlar gereğincce verilen diğer 

ödenekler 
12.740 Konut ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

7 - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
12.844 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.847 Araştırma ve inceleme geçici görev yol

luğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 27 516 001) 

II - Yurt dtşı yollukları 

YURT DIŞI SÜIİEKLİ GÖREV YOL
LUKLARI 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 

— 171 — 
1963 

Madde 
Lina 

2 416 000 

173 000 
2 243 000 

0 
0 

67 566 003 

10 724 000 
10 422 000 
1 319 000 
480 000 
27 000 

0 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe is 
Madde ıBölüm 
Lira 

2 466 002 

182 000 
2 284 000 

1 
1 

59 272 002 

9 955 000 
8 918 000 
1 219 000 
480 000 
32 000 

1 

363 000 22 000 

100 000 100 000 
9 025 000 6 790 000 

2 373 000 2 580 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.857 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yol
luğu 

12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 
dışı sürekli görev yolluğu 
YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolmğu 
12.884 Yabancı uzmanlar ve yardımcılar- yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı: 31756 001) 

Özel hizmet yollukları Kesim toplamı 

12.910 Manevra, tatbikat, kurmay gezileri yol
lukları 

13.000 YÖNETIM GÎDERLERÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 

Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımlar ve gider

leri 

\ 

— 172 — 

1963 ödeneği 196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

8 202 
45 
340 

5 136 

000 
000 
000 
000 

622 000 

0 
200 000 

17 025 000 

1 401 000 

7 855 
60 
340 

4 411 
483 

200 

000 
000 
000 
000 
000 

1 
000 

14 552 000 

1 542 000 

1 193 000 1 247 000 

70 003 28 000 

1 401 000 1 542 000 
958 466 001 10684732 

16 111 000 16 383 000 

6 683 000 6 955 000 

1 473 000 1 473 '300 
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Bölüm Madde ödeneğin çe§idi 

13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve gi
derleri 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.340 Hayvan alımları tazminleri ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 

— 173 — 

1963 

Madde 
lira 

4 897 000 
600 000 

2 305 000 
153 000 

18 239 000 

7 447 000 
2 693 000 
7 493 000 

73 000 
533 000 

869 669 000 

393 049 000 
,242 173 000 

219 179 000 
925 000 

10 393 000 
3 950 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

4 897 000 
600 000 

2 305 000 
153 000 

20 149 000 

8 194 000 
2 955 000 
8 389 000 

78 000 
533 000 

976 069 290 

407 551 000 
249 370 000 

298 060 290 
1 605 000 

15 533 G00 
3 950 000 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta, telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Kesim toplamı 

13.510 Bakan taşıt, işletme ve onarma giderleri 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider

leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Bina ve arazi kira bedeli 
14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından koruma ve sigorta giderleri 
Adalet hizmetleriyle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

14.210 Kovuşturma giderleri 
14.220 Soruşturma giderleri 
14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama giderleri 

i 

174 

1963 

Madde ] 
Lira 

52 396 000 

3 057 000 
6 371 000 

42 968 000 

214 000 

8 000 

206 000 

1 837 001 

1 980 000 

116 001 

29 000 
29 001 
29 000 
29 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

11 474 002 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

53 636 000 

3 673 :"KX> 
6 963 000 

43 000 000 

214 000 

8 000 

206 000 

2 022 000 

2 017 000 

171 000 

29 000 
79 000 
29 000 
34 000 

12 32 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Eğitim ve araştırma giderleri 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma, geliştirme ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitimi giderleri 
14.593 Er eğitim giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.596 Manevra ve tatbikat giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı: 5 708 000) 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

ORTAOKUL, LİSELER VE KOLEJLER 
GİDERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderleri 

(Ortaokul, lise ve kolei toplamı: 2 265 000) 
YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM 

15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alım giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderler 

(Yüksek genel öğretim toplamı : 6 47? 000) 

— 175 — 
1963 

Madde 
Lira 

9 378 001 

2 012 000 
246 001 
785 000 

1 370 000 

15 000 
2 150 000 
1 313 000 
382 000 

1 105 000 

6 357 000 

753 000 
1 106 000 
174 000 

1 462 000 
2 618 000 
244 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

e 

- • - -

7 301 001 
e 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm to 
Lira Lir 

10 138 000 

1 720 000 
219 000 

1 048 000 
1 383 000 

131 000 
1 322 000 
1 313 000 
506 000 

2 496 000 

6 472 000 

857 000 
1 227 000 
181 000 

1 478 000 
2 484 000 
245 000 

7 444 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Eğitim kurumları giderleri 

Kesim toplamı 

ANITLAR VE MÜZELER GİDERLERİ 
15.381 Büro giderleri 
15.386 Malzeme alım ve giderleri 
15.389 Diğer alım ve giderleri 

(Anıtlar ve müzeler giderleri toplamı : 
237 002) 
DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
M. S. B. DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

15.831 Büro giderleri 
15.836 Malzeme alım ve giderleri 
15.839 Diğer alım ve giderleri 

(Dış kuruluş giderleri toplamı : 735 000) 
16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

îş evleri ve iş yerleri giderleri 

Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.280 Askerî kimyahaneler giderleri 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

16.360 Ordu propaganda giderleri 

— 176 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

217 001 237 002 

0 1 
217 001 237 000 

0 1 

2*20 000 
277 000 
230 000 

440 000 

19 O00 
388 000 
33 000 

27 625 001 

239 000 
261 000 
235 000 

366 000 

10 000 
323 000 
33 000 

31 37 

50 000 50 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

Uluslararası ilişkiler giderleri 

Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri 
16.480 NATO ve CENTO giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 

TEMSİL GÎDERLERÎ 
16.711 Bakan temsil giderleri 
16.712 Diğer teşkiller temsil giderleri 

(Temsil giderleri toplamı : 124 000) 
AĞIRLAMA GÎDERLERÎ 

16.721 Bakanlık ağırlama giderleri 
16.722 Diğer teşkiller ağırlama giderleri 

(Ağırlama giderleri toplamı .- 125 000) 
TÖREN GÎDERLERÎ 

16.731 Bakanlık tören giderleri 
16.732 Diğer teşkiller tören giderleri 

(Tören giderleri toplamı : 124 000) 

Bakım ve küçük onarım giderleri 

Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

6 000 001 

l 
6 000 000 

337 000 

25 000 
87 000 

26 000 
87 000 

25 000 
87 000 

6 434 001 

1 
6 434 OOO 

373 000 

37 000 
87 000 

38 000 
87 000 

37 000 
87 000 

20 798 000 24 152 000 

20 249 000 23 344 000 
549 000 808 OOO 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira lapa Lir 

11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 12 000 1 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 

TOPLAMI 1457 448 506 1452 56 
13.000 YÖNETİM GtDERLERt BÖLÜMÜ TOP

LAMI 958 466 001 1 068 47 
14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 11 474 002 12 32 
15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 7 301 001 7 44 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 27 625 001 31 37 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 2 462 326 611 2 57219 
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Bölüm Mailde 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lana 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.620 203 sayılı Kanun gereğince harita alım ve 

yapımı işlerinin gerektirdiği giderler 
SAĞLIK SEKTÖKÜ 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ

DERLERİ 

Hizmetler ve turizm sektörleri 

22.611 
22.612 
22.613 
22.620 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her 
türlü giderler (Bu ödenekten lüzum görü
lecek miktarını hava meydanları ve akar 
yakıt tesisleri inşaatı işlerine sarf olun
mak üzere aynı isimde Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin sonunda açılacak özel 
tertibe aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir. ) 

250 001 

250 000 

1 

750 000 

Kesim toplamı 203 334 000 

79 512 000 
3 370 0O0 

0 

320 452 000 

1 000 001 

100 001 

100 000 

1 

100 000 

280 235 000 

177 577 990 

74 107 998 
3 470 000 

1 

100 000 000 

2 

260 1 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarını gideri eri 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

22.812 Teknik personel ücretleri 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.912 Teknik personel ücretleri 

23.000 MÂKÎNA, TEÇHÎZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 
Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

23.611 Makina teçhizat alımlarf ve büyük ona
rımlar 

00.000 Taşıt alımları (Maliye Bakanlığına akta
rılacak) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 

22.000 YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 180 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lora Lira 

50 000 000 

14 506 000 

14 180 OOO 
326 OOO 

12 395 000 

11 265 000 
1 130 000 

18 384 001 

18 384 001 

17 299 000 

.1. 085 001 

1 000 001 

280 236 000 

18 384 001 

299 619 002 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

49 298 000 

10 425 000 

10 099 000 
326 000 

22 818 000 

21 588 000 
1 230 ="i00 

31 757 

31 757 000 

29 247 000 

2 510 000 

200 

260 118 

31 767 

292 076 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
32.100 Kamulaştırma ve satınalmalar 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası teşekküllere yatırılacak üye 
aidatları, katılma payı ve iştirak hisseleri 

SOSYAL TRANSFERLER 
EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI
NA ÖDEMELER 

35.510 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Te
kaüt ve Muavenet Sandığına yapılacak 
ödemeler 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.610 Şehit aile ve yetimlerine yapılacak para 
yardımları 
DERNEK, BİRLİK, KURUL, KURULUŞ. 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜL
LERE YARDIMLAR 

35.720 Harb Malûlü Gaziler Cemiyeti ile EsM 
Muharipler Cemiyetine yapılacak yardım
lar 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

3 271 000 

400 000 

21 423 000 

3 513 000 

684 000 

15 650 001 15 922 
1'5 650 001 15 <fâ2 000 

25 348 

21 423 000 25 348 M) 

3 745 000 4 271 

74 000 74 000 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Gecen yıl borçları 
36.400 îlâma bağlı borçlar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI BÖLÜMÜ TOPLAMI 

— 182 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

900 000 
100 000 

1 000 000 

15 650 001 

21 423 000 

3 745 000 

1 000 000 

1 000 '̂ 00 
o 

1 

15 9 

25 3 

4 2 

1 0 

41 818 001 46 5 
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Rapor 

T. B. MİLLET MECLİSİ BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANLIĞIN 

İçişleri Bakanlığının 1964 yılı bütçesi taralımızdan incelendi. İçişleri teşkilâtınca birtakım önemli hizmet 
görülebilmesi için bütçede yer alan ödeneklerin bâzılarında değişiklikler yapılması zaruri görüknektedir. Deği 
ları öngörülen bölümler şunlardır: 

1. — 12 832 bölüm ve maddede yer alan (Yönetim geçici görev yolluğu) nun bir milyon liraya çıkarılması 
de belirtilen hizmetler için ayrılmış olan bu ödeneğin yeter olmadığı ilgililerce belirtildiği halde, geçen yılM öd 
anlaşılmaktadır. Başta kaymakam ve bucak müdürleri olmak üzere diğer idareci ve memurların bölgelerinde 
üzere bu ödeneğin artırılması gerekmektedir. 

2. — 12 833 bölüm ve maddede gösterilen (Müfettişler geçici görev yolluğu) 1963 yılma kıyasla 100 00 
12 873 maddede (Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu) na nakledildiği anlaşılmaktadır. Teftiş Heyeti kad 
etüt ve tetkik için dış memleketlere gönderilmesini sağlamak üzere yapılan bu değişiklik gerçekten çok yerind 
ye Müfettişliği, çoğunlukla idarecilerimizin Valiliğe geçmeden önceki hizmet devresini teşkil etmektedir. Bu g 
ay Avrupa'da veya Amerika'da etüt yapması, genel görgü ve meslekî bilgisini genişletmesi sayılamıyacak ka 
itibarla, 1964 yılında, dört beş mülkiye müfettişinin beşer altışar ay için yurt dışına gönderilmesini sağlamak ü 
lira ayrılarak bu maddenin (1 050 000) liraya indirilmesi; ve bu meblâğın da 12 873 numaralı maddeye nakle 
olarak kabul edilmesi uygun görülmektedir. 

3. — 14.510 bölüm ve maddede yazılı 56 500 lira kurs giderleri ödeneğinden, 40 000 lirasının 13.610 numa 
uygun bulunmaktadır. Gerçekte, memur kursları için en önemli ihtiyacın yer temini olduğu ve bunun için b 
lık ilgililerince önemle belirtilmiştir. Kurs giierlerinden bir kısmının bu ihtiyacın temini maksadiyle kulla 
16 500 liraya indirilmesi; ve 40 000 liranın 13.610 maddeye nakli ııygım bulunmaktadır. 

4. — 22.641 bölüm ve maddede (Yapı, tesis ve büyük onanm) giderleri olarak ve Bakanlık binası üzeri 
milyon lira ödenek konmuştur. Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmış olan etütte 1 300 000 liraya mal olacağı 
bir kısmının 1965 yılma intikâl edeceği mülâhazasiyle inşaat bedelinin tamamının 1964 yılı bütçesine ko 
zaruretlerden ileri gelmiyecek ise, meskûn bir binada inşaatın mümkün olduğu kadar kısa zamanda yapılıp t 
bina sıkıntısı içinde bulunan ve bu yüzden bir kısım servislerin iyi çalışamadığı anlaşılan İçişleri Bakanlığı 
yılı içinde yapılıp bitirilmesi için gerekli ödeneğin tamamının 1964 371lı bütçesine konmasını ve bu maddenin (1 
görmekteyiz. 
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5. — 1963 yılı bütçesinde (2 545 000) lira olarak yer alan makina, teçhizat ve taşıt alımları (23 numaralı) 
yoktur. Kaymakamlara birer jeep verilmek üzere 1953 yılından beri devamedegelen taşıt alımlarına 1964 yılında 
tedir. 

570 ilçemizde kaymakamlar emrine 
1953 yılında 34 aded, 
1954 » 35 » 
1957 » 33 » 
1959 » 26 » 
1960 » 64 » 
196J » 75 » 
1962 » 48 » 
1963 » 70 » olmak üzere. 

Ceman 38-> » 

Jeep arabası verilmiştir. Bunlardan 1953 ve 1954 yıllarında verilmiş olan 69 araba miadını doldurmuş ve hurda h 
rılmaktadır. Bu durumda, çalışır halde 316 araba kalmakta ve 254 ilçede vasıta bulunmamaktadır. 

Kaymakamlar kaza teşkilâtının sorumlu idarecileridir. Başta umumi asayaşin sağlanması olmak üzere sağlık, 
ler ve zirai mücadele çalışmaları kaymakamların nezaretinde ve rehberliğinde yürütülmektedir. Hizmetlerine je 
suretiyle, kaymakamlarımızın plânlı iktisadi ve sosyal kalkınma gayretlerini köylere kadar daha müessir şekild 
Bu maksatla, 1964 yılında da Jeep arabası alınması için 23 numaralı bölüme iki milyon lira -ödenek konulması 

6. — 34.710 numaralı maddede (Uluslararası kurumlara katılma payı) olarak 17 760 liralık ödeneğin, üy 
İdari İlimler Estitüsü ile Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonunun yıllık aidatı olduğu anlaşılmaktadır. An 
göre hesabedilen üyelik aidatının, Türkiye'nin nüfusunun artmış olması dolayısiyle biraz çoğaldığı anlaşılmak 
için 25 366 liraya çıktığını ifade etmektedirler. Bölümdeki 17 760 lira giderin daha 7 606 lira eklenmek suretiy 
mektedir. 

7. — Hudut ihtilâfları mevzuunda vali ve kaymakamlarımıza karşı taraf makamlarından kendi dillerinde 
mahallen temin edilen kimselere tercüme ettirildiği ve karşılığı ücretin bu seneye kadar Emniyet Genel Mü 
iken, Maliyece bu tertipten ödenemiyeceği bildirilmesi üzerine Bakanlık bütçesinden ödeme imkânı arandığı 
lerce bildirilmektedir. Her yıl devam edecek olan bu hizmetlerin karşılığının Bakanlık veya Emniyet Gen 
mesinin teminini lüzumlu bulmaktayız. 

Yukarda belirtilen değişikliklerin yapılması suretiyle İçişleri Bakanlığı 1964 yılı bütçesinin daha elverişli v 
sına varılmıştır. 
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Diğer taraftan, memleketimizde bugün mevcudolan ve uzun zamandır tatbik edilegelen idari taksimat ve te 
kilât kademelerinin gerek yetki ve gerek bu kademelere sağlanan imkânlar bakımından bir iş görememeleri 
oldukları müşahede edilmektedir. İdari teşkilâtımızda ıslahat yapılması bir zaruret halindedir. 

İdareciler kongresinin tesbit edeceği istikamette bir ıslahat yapılmasını; ve bu yolda İçişleri Bakanlığınca 
sını çok lüzumlu ve faydalı gördüğümü saygılarımla arz ederim. 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 
12.350 Yakacak zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.430 Konferans ücreti 
12.470 Nüfus kayıtları yemleme ücreti 

12 000 

12 000 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

rı 

Kesim toplamı 

98 924 220 

72 328 950 

10 126 700 

9 974 500 
152 200 

8 028 020 

1 773 620 
178 000 
115 000 
270 000 
75 000 

5 616 400 

294 500 

33 750 
5 750 

255 000 

19 
Hükümietçe isteneni 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

12 

12 000 

105 697 

73 465 540 

11 032 120 

10 879 920 
152 200 

8 201 620 

1 773 620 
178 000 
115 000 
360 000 

75 000 
5 700 000 

309 500 

48 750 
5 750 

255 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
1.2,710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.837 Vali, kaymakam ve nahiye müdürleri de

vir, teftiş yolluğu 
12.838 Nüfus müdürleri devir yolluğu 
12.839 Hudut ihtilâfı heyetleri yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 545 200) 

II - Yurt dışı yollukları 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.873 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.887 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı: 761 000) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

— 188 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

3 000 3 000 

2 840 000 
5 302 450 

950 000 
840 000 

1 '200 O00 

1 251 200 
30 000 
80 000 
40 000 
269 250 

7 380 000 
5 306 200 

950 000 
840 00O 

1 100 000 

1 251 200 
30 000 
80 000 
40 000 
254 000 

291 000 
0 

161 000 
105 000 
'55 000 
30 000 

8 889 600 

291 000 
100 000 
180 000 
105 000 
55 000 
30 000 

9 4 
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Bölüm Madde Ödeneğin •çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Takacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderici 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıtı işletme ve onarma gider
leri 

— 189 — 

1963 ödeneği 
Hükümietçıe iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

3 437 600 3 387 600 

580 000 
518 000 
110 000 
130 000 
950 000 
49 600 
100 000 

580 000 
518 000 

1 070 000 
120 000 
950 000 
49 600 
100 000 

515 000 515 000 

152 000 152 000 
135 500 135 500 
217 500 217 500 

9 000 9 000 
1 000 1 000 

1 960 000 2 796 000 

1 1275 000 1 826 000 
665 000 950 000 
20 000 20 000 

2 067 000 1 818 000 

18 000 18 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarm<ı gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.580 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan 

öğrencilerin her çeşit inceleme giderleri 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.430 Uluslararası idareci mübadelesi giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Dumlupmar Zafer Bayramı ve Çanakkale 

Zaferi törenleri giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

— 190 — 

1963 ödeneği 19 
Hükümtetoe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

62 
459 
35 

000 
250 
000 

95 000 

85 000 

25 000 
30 000 

2 049 000 1 800 000 

910 000 910 000 

580 250 574 

580 250 574 650 

56 500 
459 150 

35 000 

24 000 24 000 
427 000 320 

135 000 

85 000 

25 000 
30 000 

30 000 30 000 

247 000 100 000 
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Bolüm 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

çişler t Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP-
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

— 191 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

98 924 820 

8 889 600 

580 250 

427 000 

108 833 070 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

1 

105 697 

9 426 

574 

320 

116 031 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 
Hüdriimtetçıe isteme 

Maddö Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lana Lira Lira Lir 

0 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 0 1 00 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 
içişleri Bakanlığı kat ilâvesi 

0 Yapı, tesis ve büyük onaıım giderleri 
(Bayındırlık bütçesine) 0 1 000 000 

0 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 2 545 000 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

0 Taşıt alımları 2 545 000 O 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER* 

34.710 Uluslararası kurumlara katılma payı 

SOSYAL TRANSFERLER 
ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.610 Kaymakamlık ve meslek kurslarım başarı 
ile bitirenlerden derece alanlara verilecek 
mükâfatlar 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Bakanlık Memur ve Hizmetlileri Yardım 
Sandığına (öğle yemeklerinde yardımda 
kullanılmak üzere) 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplaanı 
Lira 

17 760 

17 760 

90 000 

1 000 

89 000 

1 
Hükümietçıe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

17 760 

1 000 

89 000 

17 

90 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 370 000 37 
36.300 Geçen yıllar borçları 370 000 370 000 
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Bölüm Madd*: ödeneğin çeşidi 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 194 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lapa Lira Lira Lir 

17 760 1 

90 000 î) 

370 000 37 

477 760 47 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE VE PLÂN H3MÎSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki tarafımıza tevdi buyrnlan Emniyet Genel Müdürlüğü 1964 bütçe kanunun tasarısı tetkik olundu 

Genci bilgiler : 
Emniyet teşkilâtı Kanununun 1 nci maddesi : memleketin umumi emniyet ve asayişi işlerinden İçişleri Baka 

çen Bakanlığın bu işleri kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Genel Müdürlüğü ile Umum Jandar 
bütün zabıta teşkilâtı vasıtasiyle ifa ve lüzumlu halinde îcra Vekilleri Heyeti karariyle ordu kuvvetlerinden ist 
zikretmektedir. 

Yine bu kanunun 9 ncu maddesi : Polisi idari, adlî ve siyasi kısımlara ayırmakta ve idari polisin : içtimai ve 
lef; 

Siyasi polisin : Devletin umumi emniyetine taallûk eden işlerle mükellef, 
Adlî polisin de : asgarî tam teşekkülü karakolların bulunduğu yerlerde adlî işlerle mükellef bulunduğunu 
îtiraf etmek lâzımdırM : Emniyet teşkilâtının kanunlarla kendilerine mevdu vazifeleri arzu edilen şekilde 

ve mal emniyetini eldeki mevcut imkânlarla teminat altına alabilmeleri mümkün değildir. 
Bu teşkilât mensuplarının imkânsızlıklar içinde gördükleri vazifeleri yç feragatli çalışmaları takdirle zikre 

inanmaktayız, 

1964 bütçe tasarısı : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1964 yılında ifa edilecek hizmetlerinin karşılığı olarak tesbit edilen miktar (A 

(A/3) cetvelinde 183 600 lira olmak üzere ceman 213 900 450 liradır. 
1963 yılı bütçesine nazaran (A/l) cetvelinde 11 441 037 lira artış ve 399 683 lira eksiliş, (A/2) cetvelinde 4 

ise 30 000 liralık artış mevcuttur. 
Bu artış ve eksilişlerin hangi tetiplerde olduğu, bütçe gerekçesinde gösterildiği için burada ayrıca üzerinde du 
Yalnız, Emniyet Genel Müdürlüğü mevdu kanuni vazifelerin medeni milletlere has ölçüler içinde ifa edilebil 

lerin yeter derecede olup olmadığı hususlarına aidolduğu bölümlerde ayrıca temas olunacaktır. 
Teşkilât kanunlarının ihtiyacı lâyıkiyle karşılıyabilmesi için; yapılan hazırlıklar kanun tasarıları haline he 

nacak personelin ehliyet ve nitelikleri ve bâzı ihtisas kadroları ihdası üzerinde hassasiyetle durulmakta ve imk 
de tahakkukuna çalışılmaktadır. 

Genel Müdürlüğün; hizmetlerin medeni ölçüler içerisinde ifası için yabancı memleketlere gönderdiği elemanla 
kotik maddeler mevzularında geniş çapta istifade ettiği umumiyetle müşahede olunmuştur. Teşkilât enterpol ç 
ve kendisine düşen vazifeleri ifaya gayret etmektedir. 
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Polisin halkla olan münasebetleri arzu edilen seviyeye çıkarılamamıştır. 
Mâni zabıta görevinin hakkiyle görülememesi ve polisin suçtan kaçar bir vaziyet alması hakikati üzerin 

mensuplarının; geleceğinden emin bir teminata kavuşturulması ve polis - halk münasebetlerinde geniş bir pr 
dir. 

Bu arada meslek eğitiminin daha verimli hale getirilmesine ve kapatılan İstanbul Polis Okulunun açılmas 
gibi çeşitli hâdiselere sahne olan bir şehirde polisin meslekî eğitimi ve öğrenimi yanında görgüsünü artırma 
tedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 222 820 nüfusun sakin bulunduğu mmtakada 13 422 personel ve 474 nakil va 
göre beher 602 nüfusa bir memur düşmektedir. 

Siyasi polisin vazife sahasının genişliği, kaçakçılık, narkotik maddeler trafik ve umumiyetle emniyet ve 
şekilde ifasındaki zorluğu; muhterem komisyon üyesi arkadaşlarımızın takdir buyuracağına inanıyoruz. 

Mâruz maddi ve mânevi imkânsızlıklar içinde görülen hizmetlerin diğer yıllara nisbetle iyi istikamette o 
için bâzı suç ve suçluların tesbit ve yakalanarak adlî mercilere verilişine ait bir cetvel takdim ediyoruz. 

Senesi 

1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 

SIK;- Nev'i 

Büyük baş hayvan hır 
» •» •» 

Cebren ırza geçme 
» » » 

Çocuk kaçırma 
» » 

Dolandırıcılık 
» 

Darp 
» 

Gasıp ve soygun 
» » 

Hırsızlık 
» 

Kasden yangın 
» > 

sizliği 
» 

Vaka 

1 

17 
15 

13 

Vdet 

84 
67 
28 
30 
31 

8 
041 
761 
788 
879 
203 
130 
474 

12 273 
71 
48 

Suçlu 
Adet 

109 
78 
50 
42 
31 

8 
1 312 
1 027 

34 503 
29 795 

384 
232 

16 244 
15 327 

117 
61 

Yakalanan 
Adet 

1 
1 

34 
29 

16 
15 

108 
77 
50 
41 
31 

8 
312 
027 
503 
795 
370 
227 
006 
216 
117 
60 

Fir 
Ade 

1 

23 
11 
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Senesi 

1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 
1962 
1963 

Suç. Nev'i 

Kız veya kadın kaçırma 
» » » » 

Silâhlı kız ve kadın kaçırma 
» » » » 

Meskene silâhlı tecevüz 
» » » 

Mesken masuniyetini ihlâl 
» » » 

öldürme 
» 

Yankesicilik 
» 

Vaka 
Adet 

1 680 
1 532 

4 
1 
7 
6 

2 529 
1 843 

248 
304 

1 173 
1 055 

Suçlu 
Adet 

2 124 
1. 917 

16 
4 
7 
7 

2 891 
2 791 

401 
427 

1 443 
1 343 

Yakalanan 
Adet 

2 
1 

2 
2 

1 
1 

124 
916 

16 
4 
7 
7 

891 
791 
400 
413 
443 
337 

Firar 
Adet 

1 

1 
14 

6 

Yatuınüar : 
Umumiyetle bir* hikmet bakanlığı sayılabilecek İçişleri Bakanlığının bir kolu olan Emniyet^ Genel Müdürlüğ 

polis lojmanlan, trafik, telsiz tesisleri, motolü taşıt olarak ele alınmaktadır. 
Önleyici zabıta vazifelerinin kifayetli yürütü mesi; adlî, siyasi hizmetlerde takip, tarassut ve delilleri ziyaa u 

ması, âfet halini alan trafik kazalarının önlenmes i ve Grev - Lokavt Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra hâs 
demokratik tedbirlerin zamanında alınabilmesini temin için zaruri görülen: 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

- Telsiz tesisleri : 
Adana - İzmir şehir içi radyo telefon tesislerinin yenilenmesi 
İmroz ve Bozcaadayı içine alan Çanakkale radyofonik tesisleri 
İstanbul ve Ankara'da radyofonik tesislerinin tevsii 
Zonguldak'a SSB tipi telsiz cihazlarından kurulu radyofonik tesis meydana getirilmesi 
İstanbul - Ankara arasında radyo kontrüHü bir trafik düzeni (Telsizle mücehhez trafik arabalariyle) 
İzmir ve İstanbul Polis radyolarını birer kilovatlık kısa dalga radyo verici üe takviyesi. 

Bu tesisler için 3 230 000 lira 
II — Polis okul ve lojmanları : 
Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup elemanların % 78 i şehirlerin kenar mahallelerinde oturmaktadırlar. A 

mini, İstanbul polis okulunun yeniden kurulması için 10 000 000 lira 
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III Motorlu nakil vasıtaları talepleri : 
1964 bütçesine: 200 Jeep, 75 otomobil, 100 motosiklet, 10 polis tipi otobüs, 30 yüksek tazyikli su fışk 

tahsisat teklif olunmuştur. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün bu üç teklifi Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Maliye Bakanlığınca bâzı s 

mıştır. 
Teklifler yerinde olmakla beraber malî imkânsızlıklar dolayısiyle bu yıl bütçesine hiç olmaz a bir mikta 

teyiz. Aksi takdirde hizmetin görülebilmesi ve arzu edilen seviyeye çıkarılması mümkün olamıy a çaktır. 
Elde mevcut vasıtaların yıllık onarım masrafları 1 000 000 liradır. Amerikan ihtiyaç fazlısından tem 

ise çok büyük masrafa malolmaktadır. 
Kanaatimiz odurki: Emniyet teşkilâtı motorize hale getirilmedikçe hizmetlerin lâyıMyle görülmesi müm 

Geçen yıl bütçe tatbikatı : 
I — Cari yıl bütçesinin muhtelif tertiplerinde mevcut tahsisatın kullanılmasında tasarrufa âzami riayet o 
II — Kadrolarda hizmeti aksatacak münhaller yoktur. 
III — Cari yıl bütçesinde ek ödenek alınmamış, sadece temsil ödenekleri dolayısiyle 218 000 liralık mün 

Yeni bütçe teklifleriyle alakalı tetkikler : 
I — Muhasebe! Umumiye Kanunu gereğince personel masrafları fiilî kadroya göre tam olarak konulmuşt 
II — Mevcut memurlardan 2 520 sine 1, 2 280 nine 2, 647 sine 3 üst derece maaşı verilmektedir. 
Muhtelif rütbe ve dereceden 4 memur vekâlet emrine alınmış 18 memur muhtelif suçlardan işten menedil 

tadır. Kadrosuz istihdam yoktur. 
3201 sayılı Teşkilât Kanununun 21 nci maddesi Bakanlığa yetki vermiş bulunmasına rağmen merkez ve 

adet bakımından bir ahenksizlik göze çarpmaktadır . 
III — Karakolların noksan elemanlarının ikmali ve Grev-Lokavt Kanununun teşkilâta teşmil eylediği hiz 

küçük dereceden 1 000 polis memurunun serbest bırakılması teklif olunmuşsada bütçeye ithali mümkün ol 
IV — (D) cetvelinde artış yoktur. Merkez kısmında 38 hizmetlinin 10 yıldır aynı olan ücretleri bir d 

liradır. 
V — Geçici hizmetler 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygundur. 
VI — 4489 sayılı Kanuna göre staj için 4 emniyet mensubu Amerika'ya gönderilmiştir. AID yardımı ile 

diş dönüş yolluklara ödenmiştir. 
VH — Mefruşat ve demirbaş tahsisatlarında ve sarf şekillerinde âzami tasarrufa riayet olunmuştur. 
Vni — Taşıt masrafları: 
Elde mevcut taşıtların kullanılması Mr hayli masraf istiyen vasıtalardır. Pek çoğu devamlı hizmet göre 

1 000 000 lira sarfedilerek hizmetin görülmesine çalışılmaktadır. 
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Temenniler : 
Emniyet Genel Müdürlüğünün elde mevcut eleman, vasıta ve tesislerle kanunlarımızın kendilerine mevdu v 

kün görülememektedir. 
Eleman noksanlığı Tim, orta ve lise mezunlarının mesleğe alınmak suretiyle yetiştirilmesi cihetine gidilmekted 
Vasıta noksanlarının bugünkü malî imkânsızlıklar muvacehesinde kısa zamanda giderilmesi de pek mümkün 
Hükümet programında: «Vatandaş huzuru için şart olan emniyet ve asayişin tam olarak yerleşmesini sağlam 

vasıtalarla donatılmış zabıta personeli yetiştirilin ssine önem verilecek, demokratik hürriyet düzenini ve yeni sos 
olarak Batıda başarılı örnekleri bulunan toplum zabıtası konusu ele alınmıştır.» 

Denilmekte olduğuna göre Emniyet Genel Müdürlüğünün 1964 yılı zaruri ihtiyaçlarının giderilmesi için gere 
cağı kanaatimizi takviye eylemektedir. 

Hizmetlerin, mevzuatın çizdiği hududlar dâhilinde görülüp görülmediğini sıkıca kontrol, murakabe ve teftiş e 
nevi muvakkat memuriyetle idare edilmekte bulman teftiş heyetinin yeniden düzenlenmesi. 

Emniyet mensuplarından polis ve komiser sınıflarında bulunanların yer değiştirme ve atanmaları hakkınd 
hassa «îdari sebeplerle» naklolunanlar hakkında titizlik gösterilerek politik mülâhazalara yer verilmesi, 

Uyuşturucu madde ve kaçakçılık konularına daha büyük önem verilmesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne b 
«malî polisin» bilgili ve tecrübeli elemanlarla faideli hale getirilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Zabıtanın tevhidi: Şehir içi, şehir dışı zabıtasının kısa zamanda teşkili, mahalle bekçilerinin muayyen bîr 
tedbirler alınması ve geleceMerinin teminat altına alınmasını sağhyacak mevzuatın tedvini ile bugünkü ücret s 
mektedir. 

Trafik teşkilâtının daha verimli çalışmasını temin edecek tedbirler alınmalı ehliyet işleri vatandaşların şik 
şekilde düzenlenmelidir. 

Emniyet mensuplarından Bakanlık emrine alınan veya işten el çektirilenler ile bilmuhakeme tevkif olunanların 
ri hususu üzerinde İsrarla durulmaktadır. 

Emniyet mensuplarının nakili ve tâyinlerinde âzami titizlik gösterilmeli ve bütçeye daha az yük olacak bir s 
Tam teşkilâtlı olmıyan karakollar kaldırılarak, küçük karakolların büyük karakollara çevrilişi suretiyle değe 

ze hale getirilmeleri çareleri aranmalı ve bulunmalıdır. 
Polisin halkla olan münasebetleri üzerinde İsrarla durulmalıdır. 

N e t i c e : 
Vasıta tedarik ve mubayaası için, hizmetin gerektirdiği zaruri masrafları karşılıyacak gerekli ödeneğin 1964 

yüksek komisyonunuzun itibar göstereceği ümidiyle bütçe tasarısını yüksek tasviplerine saygı ile arz ederiz. 

G 
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Madde 

12.110 
12.111 
12.112 

12.211 
12.212 
12.213 

12.230 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 
Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Okullar aylıkları 
Yataklı tedavi kurumları aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Okullar hizmetliler ücreti 
Yataklı tedavi kurulları hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 5 316 490) 
Geçici hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi giderleri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 

(AA) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

117 603 000 

113 403 000 
2 100 000 

100 000 

5 125 010 

4 '637 060 
392 040 

60 210 

35 700 

14 832 000 

3 300 000 
206 000 
45 000 

316 000 
«60 000 

10 905 000 

176 766 012 

• Hükümietcje iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

183 8 
122 857 120 

120 657 120 
2 100 000 

100 000 

5 162 190 

4 674 240 
392 040 
.60 210 

36 700 

15 274 737 

3 300 000 
206 000 
45 000 

416 000 
60 000 

11 247 737 
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Bolüm. Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 6564 sayılı Kanun gereğince verilecek 
fazla mesai ücreti 

12.430 Konferans ücreti 
TAZMİNATLAR 

12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

İkramiyeler ve mükâfatlar Kesim toplamı 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
32.63C 3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi ge

reğince verilecek para mükâfatı 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

l - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

'Yurt içi yolluklar) toplamı : 2 041 000) 

ğ II - Yurt dt§ı yollukları 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

r 12.882 Yurt çlışı staj ve öğrenim yolluğu 
12,883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı r 234 001) 

13400 | YÖNETİM GİDERLERİ 

— 202 — 

1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira. 

11 475 000 

11 450 000 
25 000 

26 000 000 
150 001 

1 

150 000 

0 
1 581 001 

1 000 000 
220 000 
92 000 
79 000 

11 575*000 

11 550 UÛ0 
25 000 

26 150 000 
690 001 

1 

150 000 

540 000 
2 175 001 

1 500 000 
270 000 
02 000 
79 000 

35 000 35 000 
125 001 125 001 
30 000 74 000 

21 478 801 25 633 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

\ Genel yönetimle ilgili alnnlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye, alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri . 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları alımları 

ve giderleri 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13.380 Malzeme alımları ve giderleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderleri 

— 203 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

1 950 800 1 959 800 

1 

330 000 
150 000 
798 000 
4 000 

r.50 ooo 
18 000 

800 

005 000 

180 000 
80 000 
700 000 
45 000 

11 337 001 

10 200 000 

310 OOO 
500 001 
177 000 
150 000 

410 000 
150 000 
735 000 
4 000 

650 000 
10 000 

800 

1 025 000 

180 000 
100 000 
700 000 
45 000 

14 245 000 

13 200 000 

310 000 
450 000 
1.60 000 
125 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GIDEELERÎ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.140 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun gerektirdiği her çeşit giderleri 

ADALET HİZMETLERİYLE ÎLİGİLİ 
GİDERLER 

14.240 Yollama giderleri 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.520 Burs giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

— 204 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 002 000 

592 000 
1 310 000 

100 OO0 

4 275 000 

12 000 

4 263 000 

904 000 

325 000 

225 000 

50 000 

50 000 

2 210 680 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

2 800 000 

750 000 
1 900 000 

150 000 

4 700 000 

112 000 

4 €88 000 

904 000 

285 

225 000 

50 000 

10 000 

2 014 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

POLİS ENSTİTÜSÜ, KOLEJİ VE OKUL
LAR GİDERLERİ 

15.251 Büro giderleri 
15.252 Ulaştırma giderleri 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.255 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
15.259 Diğer alım ve giderler 

Yataklı tedavi kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

VEREM HASTANELERİ GİDERLERİ 
15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 
15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.545 Giyim - Kuşam alımı ve giderleri 
15.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 
15.549 Diğer alım ve giderler 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

— 205 — 

1963 

Madde 
Lira, 

2 062 680 

50 000 
30 000 
50 000 

.%o ooo 
100 000 

1 135 000 
337 680 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

' 

Hükümıetçe isteme 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

1 866 000 

50 000 
30 000 
50 000 

360 000 
100 000 

1 035 000 
241 000 

148 000 148 000 

2 000 
3 000 

10 000 
2 000 

(20 000 
70 000 
41 000 

1 900 002 

2 000 
3 000 

10 000 
2 000 

20 000 
70 000 
41 000 

1 900 

2 1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.620 Gizli haber alma giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira. Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

100 000 

1 500 000 

176 766 012 

21 473 801 

325 000 

2 210 680 

1 900 002 

400 000 

1 500 000 

İs} ş> 

25 '63 

28 

2 O 

1 90 

202 675 495 213 7 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

0 MAKİNA VE TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 4 488 000 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 4 488 000 

0 Makina - teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 1 600 000 

0 Taşıt alımları (Maliye Bakanlığı bütçesi
ne) 2 888 000 

0 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 4 488 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Uluslararası kuranı re derneklere katılma 
payı 

SOSYAL TRANSFERLER 
ÖDÜL, İKRAMİYE. MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35.610 6535 sayılı Kanım gereğince verilecek taz
minat 

BORÇ ÖDEMELERÎ 
36.300 Geçen yıllar borçları 

MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERÎ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

36.000 

34.000 

35.000 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

77 000 

30 000 

46 600 

77 000 

30 000 

46 600 

153 600 

77 000 

60 000 

46 600 

7 

77 000 

30 O0O 

46 600 

1 
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Rapor 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Jandarma Genel Komutanlığının 1964 yılı bütşe tasarısı ve ekleri tarafımdan tetkik olundu : 
1. Jandarma Genel Komutanlığı 1964 malî yılı hizmetlerinin ifası için teklif olunan bütçe toplamı 293 392 503 
Bu miktarın 288 897 503 lirası cari harcamalar, 4 495 000 lirası sermaye teşkili ve transfer harcamalarıdır. 
1964 yılı için teklif olunan ödenek, 1963 yılına göre 8 616 500 lira cari harcamalar fazlası ile 195 997 lira cari 
8 400 000 lira yatırım harcamalarından ve 200 000 lira sermaye teşkili ve transfer harcamalarından olmak üze 

suretiyle geçen yıla nazaran 179 497 lira nokhaniyb teklif edilmiştir. 
2. Bütçenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere,artışlar kanuni, kadro, hizmet ve ihtiyacın gerektirdiği giderler 

giderilmiş ve 1964 yılı yatırım programında Jandarma Genel Komutanlık yatırımlarının tamamen kaldırılmış olm 
leri aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

a) 1963 yılına nazaran cari harcamalardaki 8 616 500 lira fazlalığın miktarları ve mucip sebepleri : 

Lira 

2 570 000 Kanuni artış fazlası : 
1963 yılında alman kadroların altı aylık noksan aylıkları tutarı karşılığıdır. 

1 817 000 1964 yılı kadro artış fazlası • 
Bu miktarın, 1 351 000 lirası 1964 yılında mezun olacak 60 subay, 230 astsubayın altı aylık aylığ 
giyim ve kuşam giderleri karşılığıdır. 
466 000 lirası 1963 yılında alman ve hizmete giren 117 motorlu kara taşıtlarının işletme ve onarım 

584 500 1963 yılı fiyat artışı fazlası : 
1963 yılından itibaren motorlu kara ve deniz taşıtları benzin ve motorin fiyatlariyle, posta - telgr 
şılığıdır. 

3 645 000 1964 yılı hizmet ve ihtiyaç artış fazlası : 
Bu miktarın, 275 000 lirası 1963 yılından itibaren jandarma mensubu emekli, dul ve yetimlerin de t 
kanuni hükme bağlanmış olmakla ödenek kifayetsizliğinden tedavi giderleri artırılmıştır. 
150 000 lirası, bölgelerarası yapılan nakil ve tâyinlerde tatbik edilen 1964 Plânının uygulanabilme 
layı sürekli görev yolluğu artırılmıştır. 
481 000 lirası, 1964 yılında Jandarma Teşkilâtına yapılması kararlaştırılan Amerikan askerî yardım 
hada kullanılmasını öğrenmek üzere Amerikan ordu birliklerinde kur? görecek 30 subayla, yardı 
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Lira 

nelinin bilgi ve görgülerini artırmak maksadiyle yurt dışı tetkik ve müşahade eğitimlerine gönd 
görev ve kurs yollukları karşılığıdır. 
353 000 lirası, Almanya'dan alman deniz taşıtlarının zaruri ihtiyacı olan yedek parçalarının dış 
1 000 000 lirası, sefer stokları malzeme alımları karşılığıdır. 
44 000 lirası, taşıma ödeneğinin kâfi gelmeyişi ve her yıl bir milyon liraya yakın borcun kalm 
122 000 lirası, 1963 yılında Foça'da açılan Komando Okulunun er eğitim malzeme alımları karşılı 
1 220 000 lirası, jandarma teşkilâtının işgalinde bulunan 3 855 aded Hazine malı binadan yıpran 
ları karşılığı artırılmıştır. 

8 616 500 Cari harcamalar fazlalık genel toplamı : 
Bu artışların ihtiyaç, zaruret ve kanuni icaplara uygun bulunduğu müşahade olunmuştur. 
b) 1963 yılma nazaran 8 795 997 lira noksanlığın miktarı ve mucip sebepleri : 

195 997 Cari harcamalar noksanlığı : 
Amerikan Teknik Yardım Programından kurslara iştirak dolayısiyle 1964 yılı bursun kaldırılm 
leri ve geçici görev ve yurt dışı yollukları maddelerindeki Ödenekler ihtiyaç bulunmadığından d 

8 400 000 Yatırım harcamaları noksanları : 
1963 yılında yapılmasına başlanan Güney hudutları kesimindeki hudut yolları ile Güney vilâye 
şehitlik ve âbide yapımı ve eskiyen deniz botlarına ve basımevine alınacak makina alımları ve n 
alımları karşılığı mevcut 1963 yılı ödeneklerinin Devlet Plânlama Dairesince 1964 yalı yatırım 
aynen düşülmüştür. 

200 000 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları noksanlığı : 
1964 ya'tırım programında yeni yapı ve tesis ödeneğinin kaldırılmış olması dolayısiyle arsa alımı 
şülmüştür. 

8 795 997 Düşülen noksanlık genel toplamı. 

3. Jandarma Genel Komutanlığının 1964 yılı Bütçe tasarısının tetkiki sonunda, elde ettiğimiz neticelerle, 
aşağıdaki maddelerde yüksek komisyona arzını uygun ve zaruri görmekteyiz. 

Jandarma Genel Komutanlığı yurdun emniyet ve asayişini korumak, sınır, kıyı ve karasularımızın emn 
ve kaçakçılığın men ve takibi suretiyle memleketin iç nizamını tesisle mükellef ve vazifeli bulur maktadır. 

Bu vazife gerek vüsat ve gerekse şümul bakımından memleketin bütününü içine alan bir karakter taşı 
hu vazife, hem kemmiyet, hem de keyfiyet bakımından mühim önem taşımaktadır. 
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Aynı samanda teşkilâtın, hizmetin gerektirdiği imkân ve vasıtalarla teçhizini, gayet açık bir hakikat olar 
Bu geniş, hakikaten ağır hizmetle vazifelendirilmiş bulunan jandarma, hizmeti lâyıkiyie yürütebilmesi 

yeteri kadar imkân ve vasıtalara tam vo kâfi olcuda sahip bulunmamaktadır. 
4. 1963 yılı bütçesinin müzakeresi sırasında, gerek Karma Bütçe Komisyonunda ve gerekse umumi hey 

tanlığını.*?. faaliyetleri hakkında vâki t-enkid ve t amenniler üzerinde. hassasiyetle durulduğu, bunların bütçe i 
ve tedbirlerle, temin edildiği mâmnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, eğitim mevzuu ön p'iaıulr.. tutulmuş, eğitim plânı vs metotlarında, günün ve hizmetin 
yapılmış, zabıta hizmetlerinin ifasında dedektif metotlardan geniş çapta istifadeye başlanılmıştır. Bu is 
lâboratuvar iht-ivaoıın ortaya koymaktadır. Bv. çalışmalara muvazi olarak : 

1962 yılında n.smleketin asayiş bakımından hususiyet gösteren bölgelerinde, emniyet ve asayişi ihlâl ede 
beslenmesi mümkün bulunan çete vasfını haiz t çeküllerle mücadele edecek personeli yetiştirmek maksadiyle 
Okulu teşkil •edilmiştir. 

Keza sabit jandarma- birliklerinde dağınık b i r durumda olan karakolların, muayyen merkezlerde toplanm 
na süratle şevkini temin edecek muhabere ve motorlu vasıtalarla teçhiz etmek suretiyle, 1962 yılından it 
SİSTEMDE elde edilen tecrübeler çok verimli sonuçlar vermiş olduğu da memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Muhabere ve motorlu taşıt ihtiyacının ikmali nisbetinde bu sistemin yol durumu eiverişîli diğer vilây 
geçilmesi temenniye şayandır. 

5. Asayiş olayları : 
Alınan idari ve askeri tedbirler meyanında, b.u yıl Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerinde girişilen müfreze v 

lâyette uygulanmakta olan toplu sistem, olaylarının jandarma hizmet gücünü zorlıyacak vüsatte olmasına ra 
zaran bir a salma müşahede edilmiş olduğu öğrenilmiştir-

Nitekim : 1963 yılı içinde (10 aylık devrede) 3 23S asayişe müessir 31 987 asayişe müessir olmamakla berab 
ren olay kaydedilmiş olduğu, 6798 asayişe müessir olay suçlusundan 8 038 adedi, 45 504 asayişe müessir olmıyan 
lanmış, 1 901 suçlu takipte kalmış olduğu öğrenilmiştir. 

6. Kaçakçılık olayları : 
Hudut ve kıyılarımızın korunması ile mükellef seyyar jandarma birliklerinin bu yolda çetin faaliyetleri 

takibi görevinde verdikleri önem neticesinde, milli servetimizin korunmasını % 90 nisbetinde sağlamış bulundu 
Tetkik edilen istatistiklere göre 1873 kilometre uzunluğundaki Güney ve Güney - Doğu hudutlarımızda 19 

da 24 883 507 liralık kaçak madde elde edilmiş olmasına rağmen, 1963 yılında alınan sıkı tedbirler netic 
yine bu olaylarda 17 035 859 liralık kaçak madde elde edilmiş bulunmaktadır. 

Sahillerimizde II aylık devrede deniz karakol faaliyetleri neticesinde 17 olay tesbit edilmiş, rayiç değeri 
ele geçirilmiştir. 
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1963 yılı hudut bölgelerimizde tatbik edilmekte bulunan 25 Km. lik Rejini Bölgesi vatandaş lehine olara 
5 Km. iik de Tedbirler Bölgesi olmak üzere 10 kilometreye indirilmiş ye ayrıca evvelce beyana tabi tutulan 
da 5 kaleme indirilmek suretiyle vatandaşa yüklenen külfetlerin kaldırılma olduğu memnuniyetle öğrenilmiş 

7. Jandarma karakollarının asli vazifesi aleyhine olarak 1S40 yılmdanberi muvakkat kaydiyle jandarmamı 
lerinin haricen muhafazası ve yılda 1 Göö 00G adede baliğ olan adii tebligat hikmeti için yapılmış olan 4 000 
Genel Komıuaıılığnırn hizızıot gücünü zorlamakla ve asli vazifesi olan asayiş vazifesinden uzaklaştırılmaklad 

Bu hizmetin Adalet Bakanlığına bir an evvel devri de temenniye şay^n görülmüştür. 

8. Muhabere hizmetleri : 
Yabancı memleketlerdeki jandarma tcrkiiâk^nnın her türlü modern muhabere cihazlariyie teçhiz edildikler 

mızın, elindeki imkânlar ise çek az ve iptidaide. Bütçe imkânları nisbetinde cüzi miktarda alman telsizlerle 
takviye edilmişsede, ihtiyacı tam olarak karşılara. ına-maktadn\ 

Muasır memleketler teşkilâtında olduğa gibi, vazife ve hizmetlerin icaplarına uygun telsiz cihazlariyie teç 
9. Jandarma Genel Komutanlığının, bugrünkü imkânları üzerinde yaptığımız tetkikte : Teşkilâtı, hizmeti y 

ya koyan ana meseleleri ve bu husustaki tekili ve temennilerimiz şunlardır : 

a) Personel durumu : 
Jandarma Teşkilâtı; halen barış teşkilât kackesuna göre % 40 subay, % 70 astsubay, % İ0 er kadro me 

ve astsubay mevcutlarının üımâii Harbokuiu vv. Jandarma Astsubay Okulunun mezuniyet kaynaklarına ve y 
Er kaynakları ise askerlik çağma gedmiş ve bugün miktarı ihtiyacı karşılıyacak dereceye yükselmiş celp 
184 sayılı Kanımla jandarmada askerlik hizmet müddetinin iki yıla indirilmiş olması ve kanunun yürürlüğe 

altında bulunan erlerin iki buçuk yıllık askerin? müddetinin tamamlanması sonunda terhisleri gerektiğinden, 
doğumlu, iki buçuk ve iki yıllık erlerin birden terhis edilmeleri zarureti karşısında, 1964 yılında kadro artış 
yapılmasının mümkün olamıyacağı cihetle, 19ı 5 yılı başında jandarma kadrolarında birden bire 21 000 er n 
hizmetin görülmesinde önemli boşlukla karşılaşılacaktır. 

Halen sabit ve seyyar birliklerin kifayetsiz mevcutlar halinde bulunması asayiş hizmetinin esasını teşkil e 
memek ve hudut koruma vazifesinin lâyıkiyle görülememesini intacetmektedir. 

- Aynı zamanda, çeşitli vilâyetlerden fiilî kadroyu artırma, karakol açma ve mevcut koruma birliklerini çoğa 
larının artırılmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu bakımdan, Jandarma Genel Komutanlığının personel kadrolarının bu kifayetsizliğini yeterli bir seviyey 
Başkanlığınca her yıl üç celp esasına göre 12 000 erden asgari 36 000 er tahsis edilecektir. Celp makamlar 
yapılmış ve 1964 yılı için 10 400 er tahsisi yapılmış bulunmaktadır. 



25 — Jandarma Genel Kumandanlığı — 214 — 

Bu mecburi artışı karşılamak üzere 10 400 erin 1964 yılı kadrosuna ilâvesini ve bu kadro artışının gerektird 

1964 yılı bütçesinin : 
Lira 

12.111 Askeri personel aylığı maddesine 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli maddesine 
13.310 Yiyecek, yem ve yakacak maddesine 
13.320 Giyim, kuşam maddesine 

olmak üzere ceman 

2 352 000 
4 752 000 
5 554 000 
3 480 000 

16 138 000 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

b) Motorlu taşıt durumu : 
Jandarmanın emniyet ve asayiş hizmetlerine ta'ısis edilmiş bulunan kuvvetlerinin vazife sahası yurdun bütü 

ifa mecburiyetinde bulunması, hareket kabiliyetinden mahrumiyet, kuvvetlerin karakollara kifayetsiz mevcutlar 
Bilhassa kaçakçılığın men ve takibi hudut koruma gibi önemli bir vazife deruhte etmiş olan jandarmanın, 

günkü hal ve şartlara göre uygun mütalâa etme nekteyiz. 
Jandarmaya verilen vazife ve hizmetleri itibariyle, çok faal ve seri hareketli, bir mesai sarf etmesi halamı 

dairelerinden farklı bir karakter taşıdığı da göz önünde tutulacak olursa, motorlu taşıt seviyesinin kâfi derece 
isterdik. Üzülerek ifade etmek isteriz ki, 1964 yılı için motorlu taşıt alımı karşılığı fazla ödenek talebedilmediğ 
kaldırılmış olduğu görülmüştür. 

Gerek emniyet, asayiş hizmetlerinde ve gerekse hudutda vazifeli birliklerin güç şartlar altında çalışan durum 
lere hareket kabiliyeti kazandırmak bakımından, teşkilâtın motorlu taşıt ihtiyacının en kısa bir zamanda tam 

Bugünkü haliyle, Barış teşkilât kadrosuna göre % 10 zayiat dâhil motorlu taşıt ihtiyacı 5 681 dir. 19 
sıta mevcuttur. İhtiyacın % 18 ile vazife gö :ülmektedir. 

Bu miktarın 313 adedi 1954 yılından evvel ve Mülga Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından ve Millî S 
mış olarak alınmış, ekonomik ömürlerini doldurmuş vasıtalardır. 

Mevcutlar düşüldükte geriye 4 673 motorlu taşıta ihtiyaç bulunmaktadır. Her yıl ortalama 468 taşıt alınd 
ikmal edilebilecektir. Hiç olmazsa yıllık ihtiyacın 1/4 miktarının sağlanabilmesi için 1964 yılında 120 aded t 

23.622 taşıt alımları maddesine 5 000 000 liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
c) İskân durumu : 
Teşiklâtın vazifesi itibariyle dağınık bir halde bulunması, iskân durumunu mühim bir proplem olarak ortaya 

her türlü medeni kolaylık ve imkânlardan mahrum bulunan hudut bölgelerinde ve dağ başlarındaki vazife yerleri 
göstermektedir. 
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Bir fikir verebilmek üzere teşkilât bugün ünite olarak 3 855 aded Hazine malı, 1 011 aded kiralık binada v 
tedir. îfade olunduğuna göre Doğu ve Güney - Doğu Bölgesinde damdan bozma ve üzeri kamış ve toprak örtül 
70 ni teşkil etmektedir. Bilhassa hudut üzerindeki karakolların, karşı Devlet nezdinde Devletimizi temsil etm 
duğu da göz önünde tutulmalıdır. 

Her türlü mahrumiyete göğüs gererek vazife gören, jandarma personelinin lâyıla veçhile iskânlarını ve 
iskân durumunun ehemmiyetle ele alınmasını genen yılda temenni ve yüksek görüşlerinize arz edilmesine ra 
talebedilmediği gibi 1963 yılı yatırım ödenek!srinin. de kaldırılmış olduğu görülmüştür. 

Mevcutların ıslahı, eskilerinin yerine, yenilerinin yapılması için hasırlanmış ve yıllara bölünmüş plân dâhilin 
1964 yılında da ele alınarak devamını zaruri görmekteyiz. Bu itibarla hazırlanmış plâna göre : 

1964 yılında yapılmasına mutlaka zaruret bulunan yapı ve tesis aşağıda sıralanmıştır. 
— Askerî Personel Kanununa göre jandarma astsubayı yetiştirilmek üzere 1964 yılında açılarak tedrisata ba 
— Halen Ayazağa'da bulunan Jandarma Eğilim Alayının yerine 1964 yılında Harb Akademileri tesisleri ya 

zonuna intikalinde yapılacak birlik binası. 
— Bilecik'te kurulan Jandarma Taburu için yeni garnizon binası. 
— Urfa'da bulunan seyyar, ve sabit jandarma birliklerinin işgalindeki bina ve arazi şehir imar plânına göre 

ğundan bu birlikler için bina ve garnizon inşası. 
— Ankara Jandarma Muhafız Kıtasının halen işgalinde bulunan yerler şehir imar plânına göre yol, yeşil sah 

1964 yılı içinde terk edilmek zarureti karşısında bu birlik için bina ve garnizon inşası için 1964 yılı bütçesinin 
22 610 Jandarma Komutanlık binaları yapımı maddesine 4 300 000 ilâvesiyle yeni bir madde açılmasını arz 

d) Sahil muhafaza botlarının yenilenmesi : 
Sahillerimizin emniyet ve muhafazası, kaçakçılığın men ve takibi için kullanılmakta olan 38 deniz taşıtından 

Gümrük Muhafaza Komutanlığından devir alınmış ve 30 yılını doldurmuş botlardır. Bunların her yıl iki adedin 
si için konulan 500 000 liralık makina alımı ödeneğinin de kaldırılmış olduğu görülmüştür. Sahillerimize intikâl 
yeni ve modern, süratli deniz botlarının teminine kadar, eski botların makinalarının yenilenmesini ve hizmete d 
görmekteyiz. Bu itibarla, 1964 yılı bütçesinin : 

23.611 Makina ve teçhizat alımları maddesine 500 000 liranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

10. (D) cetveli kadroları : 
(D) Cetveli kadrolarında 1964 yılı için bir artış görülmemiştir. Cetvelin tetkikinde, hademe ve genel olarak 

diğer devlet dairelerinde benzeri hizmetleri ifa edenlere nazaran daha düşük olduğu müsahade edilmiştir. Bu ü 
şayanı temenni görülmüştür. 
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NETİCE : 
Yaptığımız tetkikler sonunda : 1064 yılı bütçesiyle Jandarma Genel Komutanlığına sağlanan imkânlarla ancak, 

mfe ve vasıtalarının onarımları mümkün olacak, fakat hizmetin gerektirdiği esas imkân ve vasıtaların tam ve kâf 
txr. Jandarma Genel Komutanlığının mükellef olduğu çeşitli vazifelerin gerektirdiği personel, malzeme ve vasıtal 
duğumuz malî yılın taşıdığı zaruretler yüzünden mümldin olmıyacağını takdir etmekteyiz. Bununla beraber hizm 
Komutanlığın geniş ölçüde personel, vasıta ile takviyesi ve lüzumlu ödeneklerinin 1964 yılı bütçesine konulması, 
mından lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. 

1844 sayılı Kanun ve diğer kanunlara ve hizmet icaplariyle, mevcut imkânlara gx>re tasarrufkâr bir görüşlo 
anlaşılan, Jandarma Genel Komutanlığının 1964 malî yılı bütçe tasarısının yukarda belirtilen temenni ve teklifle 
ve suretiyle tasvip ve kabulünü saygılarımla arz ederim. 

t 
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Bölüm Madde 

12.000 
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(A/l) CABÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Madde 
Lina 

Bölüm toplamı 
Lira 

167 495 500 

12.111 
12.112 

12.210 
12.230 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Aylıklar 

Askerî personel aylıkları 
Sivil personel aylıkları 

Ücretler 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

Emekli keseneği karşılıkları 
işçi sigortası kurumları 
karşılıkları 

kesenek ve prim 

85 001 000 

81 787 000 
3 214 000 

9 768 499 

5 097 000 
53 499 

4 618 000 

11 178 000 

2 080 000 
203 000 
42 000 

880 000 
90 000 

7 452 000 

431 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

172 0 

88 442 000 

85 228 000 
3 214 000 

9 768 499 

5 097 000 
53 499 

4 618 000 

11 538 000 

2 080 000 
203 000 
42 000 

1 155 000 
90 000 

7 537 000 

431 000 
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Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 
Hükümjetçe istemen 

Madde Bölüm top 
Lira Lirıa 

Tazminatlar Kesim toplamı 56 026 600 

12.530 
12.540 
12.590 

12.620 

Tayin bedeli ve iaşe bedeli 
Hizmet eri tazminatı 
4335, 6535, 262, 233 ve 336 sayılı kanun
lar gereğince verilecek tazminatlar 
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 
1861, 4511 ve 7268 sayılı kanunlar gere
ğince verilecek ikramiyeler 

Ödenekler Kesim toplamı 

51 895 000 
4 046 000 

85 600 

159 000 
170 400 

12.710 Temsil ödeneği 
12.720 Hâkim ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

4 200 
166 200 

5 192 001 

I - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yolluğu 
12.832 Yönetim geçici yollukları 
12.833 Müfettişler geçici görev yollukları 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.842 Staj ve öğrenim geçici görev yollağu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 977 001) 

II - Yurt dışı yollukları 

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

1 850 000 
i. 600 000 

150 000 
.50 000 

1 000 
1 177 000 

56 313 600 

52 182 000 
4 046 000 

85 600 

159 000 

170 400 

4 200 
166 200 

5 632 003 

2 000 000 
1 600 000 

150 000 
50 000 

1 
1 177 000 

154 000 454 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.888 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı geçici görev yollukları topla
mı : 655 002) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gidt-rleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
İ3.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlanma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

— 219 — 

1963 

Madde 
Lira 

20 0O0 
190 000 

1 
0 

1 955 000 

'565 000 
400 000 
905 000 

16 000 
19 000 
50 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

108 124 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

20 000 
1 
1 

181 000 

1 955 000 

565 000 
400 00O 
905 000 
16 000 
19 000 
50 000 

110 6 

944 000 944 000 

269 000 
120 000 
450 000 

5 0O0 
100 000 

269 
120 

000 
000 

450 000 
5 000 

100 000 
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Bolüm Madde ödjeneği*n çeşidi 

13.310 Yiyecek, yem ve yakacak alımları re gi
derleri 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
13.330 Savaş gereçleri ve savaş stokları ;J unları 

ve giderleri 
13.340 Hayvan alımları, tazminleri ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.360 Çalıştırıcı kuvvet alımları ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

14.000 

13.410 Posta ve telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.510 Genel Komutanlık otomobili işletme ve 
onarma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HÎZMET GİDERLERİ 

- 2 2 0 — 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 
Hükümetçe isteaıein 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 97 535 000 

43 488 000 
33 792 000 

İS 935 000 
431 000 

700 000 
189 000 

6 693 000 

497 000 
240 000 

5 956 000 

7 500 

990 000 

99 643 000 

43 488 000 
33 900 000 

30 935 000 
431 000 

700 000 
189 000 

7 140 000 

800 000 
340 000 

n ooo ooo 

S 000 

990 000 

945 000 1 062 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükürnetçe istem 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

15.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 

Adalet hizmetleriyle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.210 Kovuşturma giderleri 
14.220 Soruşturma giderleri 
14.230 Yargılama giderleri 
14.240 Yollama giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.591 Moral eğitimi giderleri 
14.593 Er eğitimi giderleri 
14.594 Kanıp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 430 000) 
KURUM GİDERLERİ 

329 (100 

30 000 

2 500 
2 500 
20 000 
r> ooo 

586 000 

273 000 
5 000 

20 000 
178 000 
80 000 
30 000 

329 000 

30 000 

2 500 
2 500 

20 000 

r> ooo 

703 001 
273 000 

20 000 
300 000 

80 000 
30 000 

151 000 15 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

JANDARMA ASTSUBAY OKULU Gİ
DERLERİ 

15.221 Büro giderleri 
15.226 Malzeme alım ve giderleri 
15.229 Diğer alım ve giderleri 

(Jandarma Astsubay Okulu giderleri top
lamı : 71 000) 
JANDARMA SUBAY OKULU GİDER
LERİ 

15.291 Büro giderleri 
15.296 Malzeme alım ve giderleri 
15.299 Diğer alım ve giderleri 

(Jandarma Subay Okulu giderleri topla
mı : 80 000) 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER : 

îş evleri ve iş yerleri giderleri 
Keşim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.111 Büro giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderleri 

Lâboratuvar giderleri Kesim toplamı 

ASKERİ KÎMYAHANELER GİDERLERİ 
16.281 Büro giderleri 
16.286 Malzeme alım ve giderleri 
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1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
L i r a Lira Lira Lira 

151 000 151 000 

41 000 41 000 
21 000 21 000 

9 000 9 000 

36 000 
39 000 
5 000 

21 000 

1 
20 000 

999 
20 000 

1 
18 000 

3 761 000 

36 000 
39 000 
o 000 

21 000 

1 
20 000 

999 
20 000 

1 
18 000 

4 981 
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Bolüm 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Madde 

16.239 

16.620 

16.720 
16.730 

16.810 
16.820 

ödeneğin çeşidi 

Diğer alım ve giderleri 
GÎZLÎ HİZMET GİDERLERİ 
Gizli haber alma giderleri 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı 

Ağırlama giderleri 
Tören giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETIM GIDERLERI BÖLÜMÜ TOP-
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇESÎTLÎ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 
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1963 

Madde 
Lira 

1 999 

300 000 

60 000 

30 000 
30 000 

3 360 000 

3 035 000 
325 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

167 495 500 

108 124 500 

045 000 

151 000 

3 761 000 

280 477 000 

Hükümetçe istem 
Madde Bölüm 

Lira 

1 999 

300 000 

60 000 

30 000 
'30 000 

4 580 000 

4 255 000 
325 000 

Li 

172 0 

110 »6 

1 0 

1 

4 9 

288 8 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gî 
DERLERÎ 
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hudut yolları 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ 
Şehitlik ve âbide 

0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

HİZMETLER VE TURİZM SEKTÖRLERİ 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları (Maliye bütçesine) 

1963 

Madde 
Lira 

2 500 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

2 700 000 

200 000 

700 000 
5 000 000 

5 700 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

• | » | Ü > f t.J *•> -JS ,-S, , v " " ' 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 İstimlâk ve satmalmalar 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

4 500 000 

4 500 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

4 300 

4 300 000 

II - Transferler 

35 000 SOSYAL TRANSFERLER 

Ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar 
Kesim toplamı 

35.610 6535 sayılı Kanuna göre vreileeek tazmi
nat 

35.620 Kabir yaptırma giderleri 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 O ecen yıllar borçlan 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP 
LAMI 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

100 000 10 

100 000 

75 000 
25 000 

95 000 

95 000 

4 500 000 

100 000 

95 000 

4 695 000 

100 000 

75 000 
25 000 

95 000 

9 

4 300 

100 

95 

4 495 
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Rapor 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığının 1964 malî yılına ait bütçesi tarafımızdan incelendi. Bu münasebetle, bakanlığın gerek 
ri konularla ilgili faaliyetleri üzerinde Vükkatle duruldu. 

Yapılan incelemelerin neticesi iki bölüm altında toplanmıştır : 
I — Dış politika ve faaliyetler 
II — İdari kanunlarla ilgili meseleler. 

DIŞ POLİTİKA YE FAALİYETLER 

Türkiye'nin dış politikasının esasları: 

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana milli ve partiler üstü hüviyetini muhafaza eden d 
rış ve iş birliği prensipleri dairesinde geliştirmeye devam etmektedir. 

Hassasiyetle bağlı olduğumuz istiklâl ve hükümranlığımıza isaygı gösteren bütün milletler e dostane mün 
nın değişmez esaslarından biridir. Hürriyet, barış, adalet ve hak eşitliğine dayanan bir dünya; nizamının ye 
en sağlam teminatı sayan Cumhuriyet idaresi, dış politika çalışmalarında daima bu düşünceden mülhem olm 
alanında milletlerarası iş 'birliği, ortak güvenlik, taahhütlere sadakat ve ihtilâfların barışçı ye Varla halli p 
dır. 

Hür milletlerin istiklâl ve güvenliğini tehlikeye koymadıkça, milletlerarası gerginliğin azaltılmasına mat 
mesi, dış politikamızın yukarıda kısaca temas ettiğim esasları icabındandır. Türkiye, bu sabsple, nükleer de 
dair geçen Ağustos ayında imzalanan Anlaşmayı memnunlukla karşılamış ve meşkûr anlaşmaya ilk iltihak 
Milletlerarası barışa hizmet edeceğine inandığı "V;?er tü tün teşebbüsleri de aynı yapıcı zihniyetle destekliy 

Ancak, devamlı /bir barış nisanımın gerçekletmesi, aynı görüşün bütün dünya milletleri tarafından samimi 
itibarla memleketimiz, bir taraftan bu yolda mjispet ve yapıcı faaliyetler sarf ederken, diğer yandan millî gü 
durmak gayesiyle, müttefikleriyle birlikte N/(*0 ve CENTO gibi bölge savunma tertiplerinde yer almaktad 

Türk Dış politikasının esaslarından bahsederken, Dışişlsri Bakanlığının bu konu ile ilgili olark c'nemli gördüğü 
isterim. 

Dış politikamızı tatbik mesuliyeti gibi ağır bir görevi uhdesinde bulunduran Dışişleri Bakanlığı, bunda 
kurmuş olduğu teşkilât vasıtasiyle politikanızın umumi istikamet ve hedeflerini daimi bir incelemeye tabi 
hazırlamakta, dünya olaylarını yakından ve günü, gönüne takibetmek suretiyle ,milletlerarası meseleleri en son 
tedir. 
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Memleketimizin içinde bulunduğu plânlı kalkınma devresinde, Dışişleri Bakanlığının bu yoldaki çalışmaların 
teriz. 

NATO VE CENTO 

Yukarıda belittiğimiz gibi, memleketimiz, devamlı bir barış nizamının kurulması için bir taraftan dün 
yandan ortak güvenliğin sağlanması için barışçı memleketlerle bölge savunma ittifakları akdine ör>em vermekte 
yılında, Batı medeniyetinin müşterek ideallerini korumak maksadiyle Batı memleketlerinin (meydana getir 
Bu ittifakın, tecavüz emelleri besliyenler karşısında aşılmaz bir engel (teşkil ettiği, 'kurulduğu 'tarihten 
mış olması ile sabittir. Memleketimizin bu bakımdan NATO içinde oynamakta olduğu rolün ör.emi hepiniz 

Müttefiklerimiz iktisaden güçlü olmanın askerî gücümüz için esas teşkil ettiğini göz önünde bulundurarak, 
sadi iş birliği yoliyle değerli yardımlarda bulunmaktadırlar. Netice itibariyle NATO'nun müşterek menfaat 
matlup seviyede 'devamını temenni ederiz. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak meydana getirilen bir diğer bölge teşkilâtının, CE 
Britanya, îran ve Pakista'm ıda üye bulunduğu teşkilât politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda fa 
nını sağlamaktadır. CENTO, bundan başka, kendi 'bölgesinde barışın korunmasına milletlerarası iş birliği 
Doğu kanadında, onun benzeri bir müşterek güvenlik müessesesi halinde gelişmektedir. 

KIBRIS 

Bakanlığın Kıbrıs ile ilgili faaliyetlerine gelince : 
Bilindiği gibi, Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye, Yunanistan ,ve Birleşik (Kırallık arasında imzalanan Londra 

tiği esaslar dairesinde kurulmuştur. Ada'daki r:jim /Türk ve Rum cemaatlerinin karşılıklı hak ve menfaa 
sistem şeklinde teşekkül etmiş ve Kıbrıs Anayasası üç Devletin garantisi altına konulmuştu. 

Ancak Anlaşmaların jmzasından ;pek kısa bir zaman sonra, başta Makarios olmak üzere Kıbrıslı Rum idar 
ibaret telâkki ederek Enosis hayallerini dolambaçlı yollardan gerçekleştirmek amaciyle sistemli hazırlıklar 
kampanyasına girişmişlerdir 

Hükümetimizin mütaaddit ve ısrarlı ikazlarına rağmen bu kampanyaya gittikçe artan bir şekilde devam ed 
ile teminat altına alman haklarını yok etmeye mîtuf bu kampanya (nihayet /'Makarios'un, Anayasanın işleme 
lifine müncer olmuştur. Bu teklif bildiğiniz gibi, Türk Cemaat liderleri ile birlikte aynı zamanda Hük 
nuz olduğu üzere bu teklif Hükümetimiz tarafından reddedilmiştir. 

Bu tahrik ve baskı havası içinde 21 Aralık gecesi Rum polislerinin sebebolduğu vahim, ve kanlı bir h 
Cemaat arasında teferruatı hepinizce malûm bulunan menfur olaylar ve silâhlı Rum çetelerinin Ada'da asayiş 
de açık yardımı ile giriştikleri kanlı tecavüzler vukubulmuştur. 
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tik hâdiseler patlak verir vermez, Kıbrıslı Türk liderler vasıtasiyle Cemaatimize sükûnet ve itidal tavsiye 
temasa geçerek,, her ^ki Cemaati sükûnete davet eden bir müşterek tebliğ yayınlanmasını sağlamıştır. 

Kıbrıslı rumların bu teşebbüse rağmen tecavüzlerini devam ^ettirmeleri üzerine, 23 Aralık günü Londra, W 
ile temasa geçilerek çarpışmalara son verilmesi talebedilmiştir. Bu teşebbüslerden bir netice alınamaması ve m 
ki rumların rum polislerden temin ettikleri ağır silâhlarla tecavüzlerine devam etmeleri karsısında, Hükümet 
vesinde üçlü müdahaleyi kademe kademe tahakkuk ettirmeye çalışmış, buna muvaffak olamayınca bu And 
ferit müdahale yetkisini kullanmaya karar vermiş ve 25 Aralık £ünü Hava Kuvvetlerimize mensup beş 
ihtar uçuşu yapmışlardır. Bunun üzerine, aynı gün, garanti eden üç Devlet arasında müştereken müdaha 
mıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti öteden beri millî dış politikasının tatbikatında milletlerarası andla^malara ve taahhüt 
Taahhütlerine karşı gösterdiği riayet ve sadakati diğer âkıdlardan da aynı şekilde beklemesi en tabiî hakkıdır 

Taraf olduğu milletlerarası bir Andlaşmanın pervasızca ihlâli karşısında Hükümetimiz, Garanti Andlaşmasm 
üzere sarahaten derpiş ettiği münferit müdahale hakkını kullanmıştır. 

Bunu fırsat bilen Makarios, Kıbrıs Anayasasının açık hükmünü bir kere daha çiğniyerek Dr- Küçük'ün 
istilâ tehdidi altında bulunduğu gerekçesi ile Birleşmiş Milletlere müracaat etmiştir. Acele olarak toplantıya 
Kıbrıs temsilcisinin iddialarına cevap veren Türkiye Temsilcisi, olayların iç yüzü hakkında . gerekli açıklama 
bu cephesi de Dışişleri Bakanlığı tarafından dikkatle takibedilmekte ve gereken hazırlıklar yapılmış bulunmak 

Kıbrıs'ta durumun gittikçe vâhimleşmesi karşısında bir İngiliz Generalinin kumandasında, garanti eden dev 
bir kuvvet, sükûnun iadesi için lüzumlu tedbirlere tevessül etmiştir. Diğer taraftan İngiliz Müstemlekel 
maat liderleri, Hükümet erkânı ve ilgili memleketler temsilcileri ile temaslar yapmıştır. Huzur ve sükûnun f 
tığımız devamlı ve ısrarlı teşebbüsler netice sindedir ki, Türklerin can ve mal emniyetleri, Kırış'taM halihaz 
nisbetinde temin olunmuştur. Emniyet yeterli şekilde sağlanamadığı yolunda vâki şikâyetimis üzerine, Ada'ya 
kuvveti' gönderilmiştir. 

Ada'daki soydaşlarımızın bugün içinde bulundukları vahim şartların mümkün mertebe tahfifi maksadiyle 
doktor, erzak gibi bilcümle yardımlar Dışişleri Bakanlığının koordinasyonu altında ve ilgili makamlar ne 
lerle yürütülmektedir. 

Kıbrıs olaylarının üzerinde durulmaya değer diğer bir veçhesine gelince : Bildiğiniz gibi menfur tecavüzler 
mıyan dünya halk efkârına Rumların sinsi faaliyetleri ve ellerindeki çeşitli imkânlar sayesinde tamamen yan 
şılmıştır. 

Dünya halk efkârının Kıbrıs olaylarının hakiki veçhesi hakkında gereği 'gibi aydınlatılmasının, dâvamızın 
büyük önemi göz önünde bulunduran Dışişleri Bakanlığı, elindeki bütün imkânları seferber edrek, bir yandan 
de akredite oldukları hükümetleri, diğer taraftan milletlerarası basını tenvir etmek üzere süratle kesif bir 
neticesindedir ki, yüksek, heyetinizce de müşahade buyurulmuş olacağı veçhile, Kıbrıs'ta cereyan eden kan 
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ve cereyan tarzını bütün çıplaklığı ile dünya halk efkârının gözleri önüne seren yayınlar gittikçe artmak 
dan, başta Makarios olmak üzere Kıbrıslı Rumların mesul oldukları dünyada gittikçe daha iyi anlaşılan bi 

Kıbrıs meselesinin heyeti umumiyesi ile gözden geçirilmesi için İngiltere Hükümeti ahiren Londra'da 
teklif etmiştir. Konferans önümüzdeki hafta içerisinde toplanacaktır. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile 
temsilcileri bu konferansa katılacaklardır. Ayrıca İngiltere Hükümetinin tâyin edeceği bir başkan idares 
silcilerinden müteşekkü bir çalışma grupu kurulacaktır. Mezkûr grup çalışmaları hakkında Beşli Konfe 

Bu vesile ile son derece ehemmiyetli telâkki ettiğim bir hususa işaret etmek isterim. Kıbrıs'ta son günlerin 
politikasında bugüne kadar takibettiği dürüst ve samimi davranışın dostlarımızdaki mukabele şekli ve mâ 
neklerin tezahürüne imkân vermiştir. Bütün Dünyanın gözü önünde, en hunhar ihtirasların hedefi haline g 
zavallı ve çaresiz kadın ve çocuklar ilkel bir taassubun saldırışı ile can verirken, dost bildiğimiz ve kend 
içinde kader birliği yaptığımız devletlerin meseleyi nasıl bir küçümseme duygusu ile karşıladıklarını hay 
ve esaslı surette planlandığı anlaşılan Kıbrıs Türklerinin katliâm hareketi, bu devletlerce umuru âdiyeden 
bu hâdiselerin tekevvününde âdeta tek başına bırakılmak istenmiştir. 

Ayrıca dost bildiğimiz devletlerin ajans ve radyolarının, olayları dünya kamu oyuna ters ve sakîm 
ni de dikkatinize arz etmek isterim. Kıbrıs'ta Rumların giriştiği vahşiyane tecavüzlere, âdeta Türklerin isy 
kabele havası verdirilmek istendiği ve hattâ olayların daha kanlı ve vahim bir hal almasına Kıbrıs Rumların 
duğu, tarzında bir kanaatin teessüsü uğruna gayret sarf edildiği ibretle görülmektedir. 

Romantik dostlukların yarattığı bu hazin örnek karşısında Türk dış politikasının, tekrar ve ciddî sur 
emrettiği bir istihaleye tabi tutulmasına zaruret vardır. 

Müdafaasız masum yavrucuklar, çaresiz kadınlar ve günahsız insanlar modern silâhlarla teçhiz edilm 
kalıp ölürlerken, bize, Sayın Başbakanın Parlâmento Umumi Heyetinde de ifade ettiği gibi, müzakere sure 
diren dostluklara, sağlam esaslara müstenit daha haysiyetli ve şahsiyet sahibi, daha vakur ve daha gerçe 
cevap bulmaya mecburuz. 

Bu mevzua ait mütalâalarımıza son verirken hariciye teşkilâtımızın son buhran esnasında sabahlara kad 
yaptığını takdir hattâ minnetle ifade etmek hak inaslık olacaktır. Ancak yine bu vesileden bilistifade, Dev 
bize ne ölçüde zarar verdiğine işaret etmek zorundayız. 

Kıbrıs'taki tecavüzlerin Spontane olarak birgün veya gece içinde tekevvün edip âni olarak patladığını z 
elbette son derece hazırlıklı ve teferruatı evvelden plânlanmış bir stratejinin uygulanmasından başka bir şe 
sonraki seyrine vâki Hükümet müdahalesinin enerjik, netice alıcı ve meselenin üstüne yürümesini bilen 
Ancak meselelere vukubuldukları anda agâh olup hal çaresi bulmak yerine, onları vukuundan evvel keşfed 
yanın tabiatına uyan bir tutum şeklinin Hükümet etmek iddiasının vazgeçilmez şartı olduğuna işaret etmek iste 

Son Kıbrıs olayları daha plânlama safhasında sağlam bir istihbarat ile tesbit edilebilse ve tedbiri de evve 
masum insan kanı akmıyacak ve hem de Türkiye ve Kıbrıs Türkleri böylesine hazin bir ıstırabın paniğine kap 

Temenni ve ümidederiz ki, bize çok pahalıya mal olan son Kıbrıs buhranı, istikbal için, herkese uyarıcı b 
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE FAALİYETLERİMİZ VE BAĞIMSIZLIĞINI KAZANAN ÜLKELERE 

İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, bilindiği gibi, milletlerarası barış ve g 
karşılaştığı çeşitli iktisadi ve sosyal meselererin bütün milletlerin iş birliği ve müşterek gayretleriyle halledilme 

Birleşmiş Milletler şartında ifadesini bulan idealler, bu Teşkilâtın kurucuları arasında bulunan Türkiye'ni 
ideallerdir. Bu sebeple memleketimiz, başından beri Birleşmiş Milletlerin ve bu Teşkilâta bağlı ihtisas teşekküll 
bir şekilde katılmış, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey gibi en önemli organlarda mütaaddit defa v 
Maddeler Komisyonunda, UNESCO ve Unicef îcra Konseylerinde üye olduğumuz gibi, çalışmalarını yeni bi 
memleketimiz Başkanvekiliğine seçilmiştir. 

Bununla beraber, Birleşmiş Milletlerin, henüz mütesanit bir teşkilât olmaktan uzak bulunduğu, değişik menfa 
gruplar arasında devamlı çatışmalar vukubul luğu bilinen bir keyfiyettir. Bütün milletlerarası meselelerin D 
münakaşa edildiği Birleşmiş Milletlerde, zaman zaman itidal ölçülerini aşan bir hava içinde, şartın prensiplerini 
yanlar arasında, iış politikamızın ana hedeflerinden inhiraf etmeksizin, bir muvazene kurma nm arz ettiği mü 
ta rağmen, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin muteber bir üyesi olmakta devam etmesi, memleketimizin bu s 
işarettir. 

Bu vesileyle, milletlerarası alanda memleketimizi yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeye, bağımsızlıkla 
letler camiasına katılan ;yeni ülkelerin tiurumu ve bu ülkelere karşı takibettiğimiz siyasete temas etmek yerin 

Bilindiği gibi, bilhassa 1960 yılından itibaren bağımsızlık cereyanı gittikçe kuvvetlenmiştir. Bugün Birl 
un üzerindedir. Bundan 40 yıl önce uzun bir kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştıran Türkiye'nin bu hayırlı 
lamamasına imkân yoktur. Türkiye'nin, sömürgeciliğe kısa zamanda son verilmesine dair XV nci Genel Kuruld 
imzalıyan memleketler arasında bulunması, bu düşüncesinde ne kadar samimî olduğunu ortaya koymaktadır. 
mesine dâhil olduğumuz halde, Cezayir milletinin meşru haklarını elde etmek için yularca devam eden mücad 
ve dışında desteklemiş olmamız bunun diğer bir delilidir. 

Bununla beraber, Türkiye'nin Batı memleketleriyle aynı savunma teşkilâtı içinde yer almış olması dolayısiy 
meseleleri konusundaki tutumumuzun bâzı aşırı görüşlü devletler tarafından zaman paman yersiz tenkidlere 
Ancak, bu münasebetleri belirtmekte fayda vardır M, Birleşmiş Milletler prensiplerine saygı gösterilmesini her 
miz, sömürgecilik konusu igibi mudil ve pek çok unsurun hesaba katılmasını ^gerektiren bir dâvada itidalle ha 
iyi sağlıyacağma inanmaktadır. Bu görüşü sömürgeciliğin tasfiyesini samimiyetle arzu eden birçok Devlet 

Bağımsızlığına kavuşan ülkelerin hemen hepsi, bilindiği gibi, ,Afrika Kıtasında bulunmaktadır. Bunlar ne 
larımız nisbetinde en geniş ölçüde sağlamak üzere çalışmalara devam edilmektedir. Cezayir'de ve Dakar'da b 
ğer taraftan, bâzı büyükelçilerimizin komşu devletler nezdinde akredite edilmelerine başlanmıştır. Bu cüm 
Gine, Mali ve Togo, Lagos büyülselç^erimiz Gabon ve Kamerun, ve Adisababa Büyükelçimiz Tanganyika ve M 
akredite edilmişlerdir. Ayrıca Akra Büyükelçimiz için Dahomey Hükümeti, Lagos Büyükelçimiz için Merkez 



26 — Dışişleri Bakanlığı 233 

ile prensip mutabakatına varılmıştır. Diğer taraftan, Libya Büyükelçimizi Çad Hükümeti nezdinde akredit 
Afrika'daki bağımsız devletlerin sayısı 1964 yılında daha da artacağından önümüzdeki yıl içinde hiç d 

yerinde olur kanaatindeyiz. 
Afrika memleketleriyle kurduğumuz dostluk münasebetlerine muvazi olarak, Dışişleri Bakanlığının b 

üzerine eğildiğini görmek memnunluk vericidir. Malî yardım sahasında bugün için imkânlarımız mahdudo 
meselesine önem verilmektedir. 

İyi niyet îheyetlerimizin tavsiyeleri dairesinde, Afrikalı uzman ve teknisyen namzetlerinin memleketimizde 
olmadığı ve bu hususta kendilerine ne gibi kolaylıklar sağlanabileceği konusunda Sanayi Bakanlığı ve Devle 
nın mütalâaları sorulmuştur. 

Plânlama Teşkilâtından alman cevapta 1964 yılı içinde üç Afrikalı uzmanın teşkilâtta staj görebileceği b 
Ayrıca Afrika ülkeleriyle aramızdaki ticaretin geliştirilmesi ve Afrika Kıtasında ticaret ataşelikleri açılm 
1963 yılı Mart ayında bir Uganda İyi Niyet Heyeti memleketimizi ziyaret etmiştir. Yapılan görüşme ve t 

sebetler kurulmasını büyük memnuniyetle arzu3ttiğimiz, kendilerine pamuk ve yünlü dokumalar, alkollü i 
-edebileceğimiz bildirilmiş ve heyet âzalarınca bu teklifin çok müspet karşılandığı, bunu hükümetlerine su 

ticaret heyetini bekledikleri ifade olunmuştur. 
Kongo Devlet Bakanı, yurdumuza bir süre önce yaptığı ziyaret sırasında, bilhassa Kongo'ya doktorları 

teklifte bulunmuştur. Kendisine bu teklifin müspet mütalâa edileceği bildirilmiştir. Bu konudaki teknik hu 
go'dan bir heyetin memleketimizi ziyaret etmesi beklenmektedir4 

1961 Kasımında Sudanlı 4 mühendis ve 15 teknisyen memleketimize gelerek, muhtelif şeker fabrikalarınd 
lerdir. 

ORTAK PAZAR 

İkinci Dünya Savaşını takibeden devrede meydana gelen milletlerarası durum Batı - Avrupa milletleri ara 
retini ortaya koymuş, zamanımızın iktisadi ve sosyal faktörlerinin de tesiriyle Avrupa entegrasyonu fikri k 
tir. Türkiye, bu entegrasyon hareketine, başlangıcından itibaren iltihak arzusunda olduğunu bildirmiştir. 

Usun müzakereler neticesinde, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortaklığım tescil eden Anlaşm 
lanmış bulunmaktadır. Ortak Pazar memleketleriyle kurduğumuz yeni bağlar Türkiye'nin tarihinde bir meıltal 
rek iktisadi bakımlardan pek büyük bir önem tanımaktadır. Mezkûr Anlaşmanın 2 nci maddesinde de ifade ed 
gayesi Türk ekonomisinin hızla kalkınmasını sajîamak ve taraflar arasındaki ticari ve iktisadi münasebetler 
dirmektir. Bu gayeye ulaşmak için, Türkiye'nin hususiyetleri göz önünde tutularak 5 yıllık hazırlık ve 12 yı 
Bu merhaleler aşıldıktan sonra Türkiye gümrük birliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle Avrupa E oııomik Top 
lecektir. 
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Bununla beraber, ortaklığın ilk müspet neticeleri anlaşmanın ilgili memleketler tarafından tasdikinden heme 
Filhakika, Türk ekonomisini intikal şartlarına ve bununla ilgili vecibeleri kabule hazırlamak maksadiyle öngör 
Pazarla münasebetlerimiz bakımından aktif bir devre olarak mütalâa etmek gerekir. Bu süre zarfında camia, t 
fındık gibi başlıca 4 büyük ihraç maddemize tefrike! tarife kontenjanları tanımaktadır. Bu maddelerin bilmüza 
piş edilmiştir. Keza, camia Türkiye'ye, ekonomisini geliştmnek ve intikal devresi vecibelerine hazırlanmak m 
malî yardım yapmayı da kabul etmiştir. 

Bir mukayese yapmak lâzımgeiirse, Yunanistan anlaşma^ıyle Türk Anlaşması hazırlık devresi istisnası dışınd 
şüncelere dayanmaktadır. Hazırlık devresi için Türkiye lehine sağlanmış olan müsait şartların hususiliğini kab 

VATANDA S i Ali! M" İZ IN HİM A V IvS İ 

Dışişleri Bakanlığının faaliyetleri arasında, yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızla ilgili meseleler de b 
yıllarda, gittikçe artan bir vatandaş kütlesinin dış ülkelere seyahat ettikleri malûmdur. Bunlar, iş veya turizm 
Hacca giden vatandaşlar olmak üzere 3 sınıfa ayrılabilir. 

a) Dış temsilciliklerimizin vatandaşlarımızla gerekli şekilde ilgilenmedikleri yolunda zaman zaman tenkidl 
dikkatle incelenecek olursa görülür ki, bunlar daha ziyade Bakanlığın dış teşkilâtının görevleri, yetkileri ve im 
bilgi sahibi clmıyau kimselerden gelmektedir. Ekseri temsilciliklerimizin kadroları, Bakanlığın gündelik faaliy 
bilecek bir seviyede olmalarına rağmen, vatandaşlarımızın çeşitli müracaatlarını âzami hüsnüniyetle karşılamaya 
murlarını?1. büyük ekseriyetinin, kanunla mükellef oldukları mecburiyetler dışında, müşkülâta mâruz kalan va 
ri alâkaya dair pek çok misallar zikredilebilir. 3u :.;oktayı bilhassa belirtmeyi bir hakkaniyet vazifesi saymaktayı 

b) Dışişleri Bakanlığı, bundan başka, yabancı ülkelerde çalışan ve sayıları on binleri bulan isçilerimizle 
daşlarımızın yerli ^çilerle aynı şartlar altında çalkamalarının sağlanması, sosyal haklarının korunması, dış lüks 
dan sevk edilmelerinin önlenmesi, işçi ar.da:-rna!arı âkti giei hu-jusiar Çalışma Bakanlığı ile birlikte ele alınmış 
kısmında tekrar temas edilecektir. 

c) Hac seferleriyle ilgili olarak yapılan şikâyetler, daha ziyade Hac sırasında ölen vatandaşlarımızın ölüm 
da gelmemesi ve rerskeier dolayısiyle çıkan ihtilâflara taallûk esnektedir, Banların halli, mahalli nizamlara 
ciliklerimizin bu husustaki imkanları mahduttur. Yardıma müstahak görülmiyen veya tahsisat kifayetsizliğinden 
yısiyle vâki şikâyetlere gelince, bunlardan temsilciliklerimizi nıe^uî tutmak haksızlık olur. 

Hac seferleri genel olarak iyi teşkilâtlanmış olduğundan, vatandaşlanmızm bu balamdan kayda değer m 
Dışişleri Bakanlığının bu konuda aldığı tedbirlerin tatminkâr olduğu söylenebilir. 
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TÜRK VARLIĞINI KORUMA VE MEMLEKETİMİZİ TANITMA FAAÎLÎYET 

Dışişleri Bakanlığının, dış ülkelerde j yaşıyan soydaşlarımızla da memnuniyeti mucibolacak şekilde yakınd 
Kıbrıs Türklerinin, iktisadi ve kültürel alanlarla matluba muvafık olarak gelişmelerini sağlamak üzere 

haddi nisbetincle, yardımlarda bulunulmaktadır. Bu yardımların tesirli olması ve mahalline sarf edilmesi için D 
rakabe icra etmektedir. 

Yabancı memleketlerde Türk kültürüne hizmet etmiş olan eski öğretmenlere 168 sayılı Kanun gereğince 
rıs, Batı - Trakya ve Rodos'ta 137 öğretmen bu yardımlardan faydalanmaktadırlar. 

Batı - Trakya'da ve örriki Ada'da yaşıyan soydaşlarımızın durumu üzerinde de hassasiyetle durulmakta 
ki anlaşmalar çerçevesinde bu soydaşlannıızın ihtiyaç ve dileklerinin, mevcut imkânlar dairesinde is'afma 
olarak, Batı - Trakyalı soydaşlarımızın Türkiye'de ilk öğretmen okullarında parasız yatılı olarak yetiştirilme 
kadar öğretmen bugün Batı - Trakya'da fiilen vazief almış durumdadır. Keza, aydın din adamları ve açılmas 
tim kadroları da yetiştirilmektedir. 

Irak'daki soydaşlarımızın durumu da Dışişleri Bakanlığının takibettiği bir konudur. Bu memlekete Tü 
gönderilmekte, burslu öğrenci sayısının artırılması imkânları araştırılmaktadır. 

Türk kültürünün yabancı memleketlerde tanıtılması faaliyetleri memnuniyet verici bir gekilde gelişmekte 
Türkiye'nin çağdaş sanatını ve fikir âlemini Batı ve Orta - Doğu memleketlerinde tanıtmak maksadiyle 

ferans ve sergi faaliyetlerinden başarılı neticeler alınmaktadır. Bakanlık, bu memleketlerin Türk kültür ve s 
lamak için bu faaliyetlere bir önem atfetmektedir. Bu faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda daha da artan 
etmekteyiz. 

13 SAYILI KANUN 

Dış temaslarımız yönünden 13 sayılı Kanunun ortaya çıkardığı güçlükler ve karışıklıklar elyevm devam 
bu probleme bir hal çaresi bulmak üzere hazırladığı çok makûl ve muvazeneli bir tasarıyı diğer bakanlıkl 
Başbakanlığa sunmuş bulunmaktadır. Gerçekten, halli ehemmiyet ve müstaceliyet [taşıyan bu meselenin, b 
Meclise sevk edilmesi suretiyle, bir hal şeklin 3 ulaştırılması gerekmektedir. 

Beynelmilel siyasi hâdiselerle bunların son inkişaflarına ve memleketimizin öteden beri istinadeylediği prens 
hattı harekete temas ettikten sonra, Dışişleri Bakanlığımızın bütçesine ve idari problemlerine geçiyorum. 

Bu sahada en mühim ve üzerinde devamlı hassasiyet gösterdiğimiz konuları şüphesiz prensip meseleleri ve 
kılacak temennilerle tebrik vasıtaları teşkil etmektedir. Bu kısmı sona bırakarak, evvalâ bütçe ile onun bâz 
larına temas etmek istiyorum : 
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1 - UMUMİ HATLARİYLE BÜTÇE : 
Görüleceği veçhile Dışişleri Bakanlığı Bütçesi de, yeni tekniğe göre cari, transfer ve yatının kısımlarından 

masına mukabil maddeler artmıştır. (1) Bu suretle kanuni aktarma yerine idari aktarmalara daha geniş yer 
basitleştirilmiş ve bütçeye, klâsik kalıplardan çıkarılarak, makul bir seyyaliyet getirilmiştir. Ancak bu yeni tekn 
edilmek itibariyle 1984 malî yılı daha ziyade bir tecrübe devresi olacak, gelecek senelerin bütçeleri yeni tecrübe 
tekemmül ettirilecektir. 

Bu vadide, başta Maliye Bakanımız olmak üzere, yetkili diğer dairelerimizi, sarfettikleri yorucu ve devamlı 
isterim. 

Bütçe tekniğine, Kalkınma Plân ve zihniyeti dâhilinde Genel Muhasebe ve İhale kanunlarını ve diğer bâzı m 
birçok yenilikler getirilir, başka bir ifade ile esasa müteallik konularda geniş adımlar atılırken, tahakkuk, sarf 
muamelelerde de, aynı prensip ve düşüncelerle müterafik sadelik temin eyliyecek çalışmalar yapılmasını ve ye 
Müşavere Heyeti» nden temenni ediyoruz. 

Yetkili dairelerin bu vadide de anlayışla nıtûemayiz işbirliğinde bulunup bize müspet eserler getireceklerind 
Tetkik ve tasvibinize arz edilen Dış işleri Bakanlığı Bütçesi, 88 393 160 lirası cari masraflar, 35 542 533 lira 

rını olmak üzere ceman 122 735 693 liraya baliğ olmaktadır. Geçen senenin 138 338 191 liraLk bütçesiyle muk 
kabul edilen % 3 nisbetindeki artışlara rağmen şimdiki bütçenin 15 632 498 lira azaldığı görülür. Bunun sebebi D 
olarak kabartan başlıca âmillerden birinin ortadan kaldırılmış olmasıdır ki, o da şudur : 

Malûm olduğu üzere 1958 para reformundan soma, dış maaşlara tatbik edilen emsaller yen: dolar rayicine 
mur l a r a döviz olarak aldıkları aylıklar sabit kalmakla beraber, bunların Türk Lirası karşılıkları devalüasyon ni 
maaşların merkez değil, fakat dış tutarına müterakkilik sistemi dâhilinde tatbik olunduğu cihetle, mühim yekû 
lamak üzere bütçeye tahsisat konuyordu. Geçen malî yılda bu miktar 24 küsur milyon lira civarında idi. 

4991 sayılı Kanunun birinci maddesinin (b).' bendinin ikinci fıkrasını tadil eyliyen 212 sayılı Kanunla «D 
alan emsal tutarlarının vergi ve ";:ono tevkifatı haricinde bırakılması ve maaşların yalnız merkez tut arlar rai 
neticesinde, vergi ve bonolar için bütçeye konan ödenek bu defa tenzil olunmuş ve böylece I .işler; Ba; an 
kın simasiyle karşımıza çıkmıştır. 

Yabancı konukları ağırlama, kongre - konferans, muvakkat vazife yollukları ve bunlara tatbik edilen dış 
masraflarla, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde görünüp hakikatte diğer Devlet dairelerine taallûk eyl'ycr: veya o 
lâğlar da Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yer almasaydı, bugün 122 milyon lira olan bütçenin 110 milyonun a 
gösteriyor ki Dışişleri Bakanlığı bütçesi daima mütevazi simasını muhafaza etmiştir. 

Merkez teşkilâtı ve memurlarından başka, 56 elçilik, 5 delegelik, 79 muvazzaf konsolesluki ve konsolosluk 
ğumuz ki, ceman 183 .misyonumuz bulunduğu düşünülürse, bu bütçenin ne kadar mütevazi dağil, fakat aynı 
ğinden tebarüz eder. 

(1) 37 holüme mukabil 13 bölüm 
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Diğer taraftan 25 077 387 liraya baliğ olan katılma payları, yani ahdî vecibelerden mütevellit meblâğlar d 
leri Bakanlığının, çok yüksek olan döviz rayici üzerinden yapılan umumi masraflarının hakika te ne kadar az o 

Çalışma sahalarının çok geniş olmasına rağmen bunu mütevazi bir kadro ile başarmağa gayret eden Dışiş 
prensibine bütçesinde de yer verdiğini görmek memnuniyetimizi mucip olmakla beraber, bu teşkilâtın artan ih 
lara mazhar kılınmasını da temenni ediyoruz. 

II — YATIRIMLAR * 

Bütçenin müzakeresi dolayısiyle temas etmek istediğim diğer mühim bir noktayı da yatırımlar teşkil etmekted 
malî cephesine geçmeden umumiyetle Devlet daireleri ve hususiyle Dışişleri Bakanlığı bakımından yatırım m 
nayı belirtmek ihtiyacını duyuyorum. 

Kanaatımca yatırım, maddi ve malî imkânlarla, uhdelerine âmme hizmeti tevdi olunan memurların haiz olm 
zari ve amelî müklesebatm, kısaca cemiyetin bekasına esas teşkil eden mânevi kıymetlerin bir sentezi olmalıd 

Bu zaviyeden bakılınca, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin yatırımlar bölümündeki ödeneği, mânevi unsurlardan 
olarak kabul etmek lâzımdır. Bu mevzua prensip ve temenniler kısmında daha etraflıca temas edildiğinden şim 
sini ele alıyorum. 

Bütçenin yatırımlar bölümünde 800 000 lira gibi cüzi bir meblâğ görünmektedir. Hakikatte Dışişleri bütçes 
700 000 lirası cari, 7 800 000 lirası transfer bölümlerinde olmak üzere ceman 9 300 000 liralık yatırım ödeneğ 

Bu meblâğın tamamının yatırımlar bölümünde yer alması şüphesiz bütçe tekniği ve İhtiyaçların bir kül hal 
ha iyi olurdu. Fakat Dışişleri Bakanlığının, Beş Yıllık Kalkınma Plânına ithal edilmemiş olması ve binnetice b 
tırım bölümü açılmasına imkân görülememesi gibi teknik bir mahzurun' son dakikada ortaya çıkması, yetkili da 
mağa sevk etmiş ve böylece dış yatırımlara, 1964 malî yılı için, transfer bölümünde yer verilmi -.tir. 

Maliye ve Dışişleri Bakanlıklariyle Devlet Plânlama Teşkilâtının böyle bir teknik müşkülün giderilmesinde g 
nuniyetle kaydetmekle beraber, önümüzdeki malî yıldan itibaren bu Devlet dairesinin de ,diğerleri gibi, Beş Y 
narak iç ve dış yatırımların, kendi bölümlerine konacak ödeneklerle tahakkuk ettirilmesini temenni ederiz. 

Dış teşkilât için, her sene kira ve idare masrafları namiyle transfer edilen dövizlerde tasarruf kadar, muht 
laryaların mesailerinde koordinasyon ve disiplini temin bakımından da plânlı bir yatırım faaliyetinin ne kad 
tekrar işaret etmek istiyoruz. Esasen Hükümetimizce bu konuda prensip kararı alınarak bilûmum Devlet dai 
Bakanlığına gereken talimat daha bundan üç yıl önce verilmiş bulunduğuna göre, bu prensip kararının hüsnü t 
lerin alınacağından eminiz. 

Yatırım plânlarının zamanında ve en verimli bir şekilde tatbikine mâni, şekle mütaallik birtakım kanun hük 
evvel tâdil ve ıslâhı cihetine gidilmelidir. Bu cümleden olmak üzere Genel Muhasebe ve ihale Kanunlarının y 
muvazi olarak, bilûmum Devlet dairelerine «Geleoek malî yıllara sâri taahhütlere girişme» yetkisini verecek ola 
vel çıkanlmasına çalışılmalı ve teknik bâzı zaruretlerle yakın bir âtide buna imkân görülemediği takdirde, ilk 
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Dışişleri Bakanlığı bakımından tamamlanmalıdır. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer resmî müesses 
pet eserler vermelerini bekliyoruz. 

Bu mevzularla yakın alâkası olan ve hattâ onlarla bir kül teşkil etmesi gereken kambiyo ahkâm ve mevzu 
dığımız su devrede, bu camlanın liberal zihniyet ve prensipleriyle, güttüğü gayelere uygun bir istikamette ted 
birliğinde bulunduğumuz Garp Devletleri manzumesi tam bir konvertibiliteye ve liberasyona doğru giderken b 
ket noktasını takyld ve tahditlerin değil, bilâkis liberal düşünce ve tedbirlerin teşkil etmesi gerektiğini bir 
olarak ifade ediyoruz, Takyldatm tabiî neticesi müeyyide, yani bâzı meşru hürriyet vs tabiî hakların tahdi 

Zihniyet ve beynelmilel işbirliği bakımından ileri gitmeğe hususi bir dikkat gösterirken, mevzuat ve tatbik 
kabul etmemiz mümkün değildir, Bu itibarla, yatırım plânları ve bunların tatbikatıyla alâkalı konularda nıüs 
amelî t sihir ve, tasarıları her saman destekliye cek ve malî veçhesinden daha çok mesleki veçh&si mühim olan 
sine ele taallûk eden Dışişleri Bakanlığının yatırını faaliyetlerinde, yukarıda temas ettiğim hususiyetleri de gö 
aksatan hükümler varsa Dışişleri Bakanlığı, onları giderecek tedbirleri bir an evvel Hükümete ve icabında M 

Böylece yatarımlar konusundaki mülâhazaları mı bitirirken, yabancı memleketlerde Misyonlarımız için arsa v 
ması ve bunların onarımı mevzuunda alâkalı Devletlerin bize, bu memleketlerin Türkiye'deki mümessillikleri 
laylıkların aynını göstermeleri lüzumuna da işaret etmek istiyorum. 

Muvazenei Umumiye Kanununun âmir bir hüküm halinde vaz'ı ve derpiş eylediği mütekabiliyet esası ve 
kendilerine meccanen arsa tahsis eylediğimiz ve inşaat konusunda âzami kolaylıklar gösterdiğimiz bâzı Devletl 
tını yerine getirmek şöyle dursun, tuttuğumuz binaların kira bedenlerinin tesbit ve tediyesinde olduğ^u kadar 
küller çıkarttılar malûm bir vakıadır. 

Tek taraflı taviz ve dostluk sistemine çoktan son vermiş olan Hükümetimizin bu mevzuu önemle ele alarak 
rine getirmiyen ve üstelik bize zorluklar çıkaran Devletlere yapılan tahsislerin fiilî ve hukukî durumunu tetki 
icabında Meclise bu maksatla kanun tasarısı sevketmesi şayanı temennidir, 

nı - CARÎ ?.! I S R A F L A R : 

Yukarıda işaret olunduğu veçhile, Dışişleri Bakanlığının carı masrafları pek nıütevazidir. Böyle olmakla be 
len tahsisatı âzami dikkat ve vazife duygusu ile kullanarak temsilî ve meslekî görevlerini, maddi imkânlar zav 
ni ümidetmek istiyoruz. Dar kadrosuna rağmen vazifenin ifasında, taşıdığı ağır yük kadar iddialı olan dış 
riyle imkânlarını göz önünde tutarak, malî vasıtaların kullanılmalında da o kadar rnütevasi ve anlayışlı olmas 
şartlar dâhilinde, fazla bir talep olmasa gerektir. 

Temenni edelim id memleketimizin umumi iktisadi ve mal1 şartları, bütçeye değil, fakat en gen:s ihtiyaçl 
kün kılacak bir seviyeye yakın bir âtide varsın. Bu gayenin tahakkukuna kadar, tasarrufa hassasiyeti malî b 
olarak da telâkkiye devam edeceğiz. 

Ancak bu hassasiyet, tasarrufta itidal ve realite dışına çıkarılması mânasına da alınmamalıdır, îstitrade 
tasarruf mülâhazasiyle, beklenmedik zaman ve şartlardan bütçenin bir kısmının blokajı hususunda alınan k 
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ve mânavi mahzurlardır. 1962 de olduğu gibi bu malî yılda da Devlet daireleri bütçelerinin muayyen nisbetlsr d 
kararlar alınmış ve belki bundan - hizmet ve yatırımların sektedar olunması pahasına - bâzı zayıf neticeler de 
zin iktisadi ve malî kalkınma ve istikrar siyaseti dâhilinde alındığında şüphe olmıyan bu gibi kararların, kana 
değildir. 

Bundan yatırım plânları ve bâzı âmme hizmetleri zarardide olduğu gibi, teamül haline gelmeğe başlıyan bu 
lerinin, gelecek y ıllar bütçelerini hasırlarken bir de blokaj payını hesaplayıp ödeneklerini ona göre suni bir 
Böyle bir vaziyet Devlet bütçesinin bağlanmasını müşkülleştireceği gibi, daireleri muvazaalı çareler aramağa da 

Bu itibarla, geıir ve giderleri mümkün mertebe denk hakiki bütçeler hazırlanarak blokaj gibi suni tedbirle 
sinde memleketimizin büyük menfaati olduğuna kaaniiz ve bu kanaatledir ki Sayın Maliye Bakanımızın burada naza 

IV - İHTİYAÇLAR : 

a) Bina : 
Geçen sene Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, bu Bakanlığın işgal etmekte olduğu binanın ihtiyaçlar 

sip bir bina bulunması veya yaptırılması lüzumu tebarüz ettirilmiş ve Hükümetimizin bu konuda müzahareti ist 
fında bodrum katında, mahdut sayıda bâzı depolar boşaltılarak Dışişleri Bakanlığı emrine verilmişse de bunun 
olduğu izahtan varestedir. Bu itibarla Dışişleri Bakanlığına, ihtiyaç ve hususiyetlerine uygun bir binanın te 
tesisleri içiıic; alacak hususi bir yer tahsisi hususundaki temennimizi teyid lüzumunu duyuyoruz. 

b) Kadro : 
Yine evvelce müteaddit vesilelerle temas olunduğu veçhile, Dışişleri Bakanlığının 392 meslek ve 186 idare 

gittikçe artan beynelmilel teşekkül ve münasebetler muvacehesinde, ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır. Ne ka 
dâhilinde çalışırlarsa çalışılsın, kadronun gerek kemmiyet, gerekse keyfiyet bakımından asgari birtakım rart 
şüphe yoktur. Bu itibarla kadro meselesinin, memurların malî statülerinin ıslahı mevzuu ile birlikte ele alınmas 
bir türlü tekemmül ettirilip de Meclise sevk olunamıyan Teşkilât kanununa son şeklinin verilmesine daha fa 
ediyoruz. 

c) Malî statünün ıslahı : 
4991 sayılı Kanunun birinci maddesini tadil eylyen 212 sayılı Kanunun 1963 malî yılından itibaren tatbikiyle 

gören memurların malî statülerine cüzi bir saâh getirilmemişse de, tatminkâr olmaktan uzak bulunan bu 
bir başlangıç olarak telâkki etmek mümkündür. Bu itibarla, telsiz operatörlerinin farklı maaş veya ücret durum 
ması sadedinde - ilgili dairelere yeniden hatırlatmak ıstıranndayız. 

Bu cümleden olmak üzere, kıdemsiz memurların emsallerinin, ihtiyaç ve mahallî hayat şartlarına cevap v 
üzerinden tesbitine mukabil, en ileri derecelerde bulunup emirlerine ikâmetgâh tahsis olunan ve birçok 
memurların maaş emsallerinin kademeli bir tarzda ayarlanması ve bu maksatla, Dışişleri ve Maliye bakanlıkla 
lerin yapılarak, önümüzdeki malî yılda Bakanlar Kuruluna ona göre emsal teklifinde bulunulması şayanı t 
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Umumi personel rejimine mesnet teşkil etmek üzere Hükümetçe alınan prensip kararları göz önünde tutul 
ıslahına matuf bir müteharrik mikyas usulünün ihdasiyle teşkilât kanunlarında böyle bir sisteme yer verilmes 
lerce tatbik edilmekte olan rejimin örnek alınması, devamlı surette karşımıza çıkan bu nevi problemlerin ha 

Bu mevzua son vermeden evvel, siyasi hâdiselerin ve bilhassa Kıbrıs meselesinin arz ettiği inkişaflar muva 
viyesi zaruretini bir daha teeyyüdettiğine ibaret etmek isterim. 

İlk tedbir olarak merkez hizmetliler kadrosunun takviyesi ve bu maksatla Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 12 
ücreti» tertibine, (E) cetveline 1 750 şer liralık 3 adet mütercim daktilo kadrosu ilâvesini ve aynı zamanda 
mümkün kılmak üzere 175 560 lira eklenmesini ve böylece bahis konusu tertipteki «402 480» liralık ödeneği 
lif ediyorum. 

d) Etüt vf Araştırma Bürosu : 
Yukarıda verilen izahattan anlaşılmaktadır ki, Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçları, bütçe üzerinde fazla inika 

llyet arz etmektedir. 
Ancak bu ihtiyaçların, sadece zuhur eden hâdiselere göre değil, fakat, geniş ölçüde ilmî bir şekilde tetkik ed 

tedbirlerin de jlıi2 bu ölçülere göre verimli olması gereklidir. Bu hususu gerçekleştirmek iinire, Bakanlığın 
bir geküde teşkilatlanması yoranda çalışmalar yaptığım ve bir «Etüt ve Araştırma Biircsr.» kurulmamasının 
1934 yılında faaliyete geçerek Bakanlık hizmetleriyle doğrudan doğruya veya dolayısiyle ilgili konuların derle 
mesini temine çalışacaktır. 

Büro'nnn ele alacağı mevzular meyanmda, temsil görevinin en iyi hangi şartlarla yerme getirilebileceği k 
fesi, yalnız misyon şeflerine teveccüh etmeyip, kâtibinden müsteşarına kadar her memura ter ettiü; etmektedir. 

Bunların meslekî ve içtimai vazifelerindeki ahenk ve mükemmeliyet temsil bakımından ne kî;dar müsbet t 
lik ve noksanlar da, memleketimizin menfaat ve itibarı bakımından o kadar menfi tesirler tevTıieder. Zira, b 
şahıslar değil, Türk temsilciliği ve neticede devlet tehkidlere muhatap olur. 

Temsil vazifesine bu zaviyeden bakılınca, misyonlara tanman bir çok hakların şeflere inhisar ettirilmeyip 
sarih esaslara göre tevzii zarureti ortaya çıkar. Bâzı misyon şeflerinin, temsil bakımından memu lara müzahir 
mütevazi bâzı haklara dahi hürmet etmek isteme neleri teessürle işitilmektedir. Bu itibarla Etüt Bürosu ve B 
evvel ciddiyetle ele alarak, temsil hak ve vecibelerini ahenkli ve sarih esaslara bağlamak ve bu esasların tat 
lenlere lâyık oldukları muameleyi uygulamaktan çekinmemelidir. 

V - ŞÎMDİ MEVZUU TADİL VE İSLAHI DEREKEN BÂZI HÜKÜMLERE İNTİKAL ETTİRİYORUM : 

a) 5 Ocak 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek, 30 Mayıs 1963 tarihli ve 240 sayılı Kanun : 
Bu kanunla, otomobillerin bakım ve işletme masrafları noktasından Devlet daireleri arasında tatbik edilen fa 

larında karşılaşılan maddî müşküllerin ortadan kaldırılması memnuniyeti muciptir. 
Ancak, kanunun eski taşıtların satışına veya yenileriyle değiştirilmesine müteallik üçüncü maddesi, tatbik 

muhtaçtır. 
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Filhakika bu maddenin tetkikinden de anlaşılacağı vaçhile, dış temsilciliklere tahsis edilen taşıtlardan esk 
nzasma miisteniden - önceden tesbit edilecek memleketlerde - i iyait farkı ödenmek suretiyle yenileriyle değiştirilm 
rak yenilerinin alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar verilebilmektedir. Ancak bu yenilemenin yapılabilme 
bine ödenek konması ve (S) cetvel] formülünün de bu konuda gereken meşruhatı ihtiva eylemci şart koşulmu 

Büyle bir değiştirme fomülünün kabulü memnuniyetle karşılanmakla beraber, prensibi?; tatbik mevkiine kon 
onun amelî kıymetini çok azaltmakta ve hatta •tam.amiyle ortadan kaldırmaktadır. Şeyle ki , müsait şartlarla s 
sıl olan bir taşıtın, alâkalı misyonla Dişileri ve Maliye Bakanlıkları arasında cereyan edecek muhaberat ve 
hüküm v.. relü.m..:nde de takLkatır. bulun ırp l:; ıkınmadığının tetkiki gibi muameîebr uolayıkyle, hiç satılam 
vetle varittir. rTikükirı şimdiye kauarki tatbikat kr. mahzurları teyide decek kf ikâmettedir ve r.mn samaıdı 
lü tasfiye ediimiyerak har gün değerinden biraz daha kaybetmek Dedir. 

2İ0 m ^ k Kanumu:. müzakeresi sıram; da ku mahsura Dışişleri Bakanlığınca temas ve serd olunan mülâha 
h&z± komisyon âraıı tarafından işLİrak edilmiş ko de, k i t re formu; ve tekniğinin hilâfına harekete ınüsai 
desinin ihtiyaçlara cevap verecek araçlı fkr farzda kaleme alınmasına imkan hâsıl elamanın tır, 

Teknik formaliteler uğruna Hazine- narııfaafl ninin, küçük öfçück d-;- cîsa feda edildiğinin müşa'mas bir mis 
vel son veıiimesh'Lİ ve i.:abmda Lîeclka yer.i bk: kanun getirilmesini ve büyle bir teklif sırannda Protokol 
otomobil tahsisi imkani.ua da y<,.-:- verilıneıkk taraınn: ediyoruz. 

b) 4901 sayılı Kanunun birinci maddesini tadil ayliyen 21 Şubat 1063 tarihli ve 212 sayılı Kanunla ya 
revle bulunan memurların ûr: mandamın gayrlsâfi tutarına değil, fakat yalnız merkez maaşlarına gelir ve 
mesi ?:ası kabul olunmuş ve böylece muamelelerle sadelik temin edildiği gibi, Dışişleri Bakanlığı bütçesini 
başlıca sı da ortadan kaldırılmıştır. 

Büyle olmakla beraber, yabancı memleketlerde meslek ve idare memurlariyle aynı şartlar dahilinde vazife 
aylıklarına - bu elemanların memur değil fakat hizmetli statüsünde bulundukları beyaniyle - gel r vergisi ve 
edilmektedir. Bu hal, memurlar arasında farklı muamelelere yol açtığı gibi, telsiz operatörleri için bütçeye 
tevkifatını karşılamak üsere, bir milyon lira civarında artırılmasını da intaeetmekte ve bu da Dışişleri Bak 
maktadır. 

Muamelelerde yeknesaklığı ve aynı teşikilât mamurlarına farksız, âdil bir rejim tatbikini mümkün kılmak 
verilmesi ve gerekiyorsa, cari hükümlerde tad 1k yapılması lâzımdır. 

VI — tŞÇt HAREKETLERİ MUVACEHESİNDE DIŞ TEŞKİLÂTA DÜŞÜN YEN l VECİBELER: 

Dışişleri Bakanlığının bâzı aslî ihtiyaçîariyle ırlahı gereken hususlara temas ederken, son ;:sneler zarfında 
üsere Avrupa'ya kütle halinde gitmeye başlıdan işçilerimizin durumlarına ve bu bakımdan hariciyemizle diğ 
belere de bu raporumuzda yer vermemeye imkân yoktur. Sira incilerimizin yabancı memleketlere gitmeleri k 
ları, ihtiyaçları, memlekette bıraktıkları aileleı'ne yardım etmeleri ve işlerinin hitamında yıırda clönsrek 
leri gibi problemler memleket ölçüsünde büyük ve şimdiden plânlaştırüması g-ereken problemlerdir. 

http://imkani.ua
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Halen Almanya'da 35 000 i, Belçika'da ise 6 000 i mütecaviz işçinıiz vardır ve bu rakamlar süratle kabarm 
bilmemeleri ve mahallî sosyal hükümlere dair umumi mefhumlara dahi sahip bulunmamaları şok defa hakla 
vermektedir. 

İşçilerin memleket ve aileleriyle olan maddi ve kültürel bağlarını muhafaza etmeleri ve menfi siyasi cerey 
durulacak ayrı bir dâvadır. Bu itibarla ^bahis konusu memleketlerde, vatandaşların hukukunu vikaye ile mük 
mânada konsolosluklar olmaktan çıkarılarak, hareketli ve vatandaştan ürknıeyip onun mâkul ve umhik talep 
seseler haline getirilmesini istiyoruz. Nerede vatandaş ve işçi menfaati ve dâvası varsa, konsolos orada ispa 
dir. Bu bakmdn.D, tâyinlerde her hangi bir şahsa yer bulma mülâhazası değil, yukarda arz ettiğim hizmetler 
ve bu gibi vazifelere genç, enerjik ve fikri .takip sahibi elemanlar tâyin olunmalıdır. 

İşçi kesafeti arz eden memleketlerdeki konsolosluk misyonları ayrıca devamlı bir 3nuraka.be sistemine tab 
işçi meselelerinde mesuliyet payı büyük olan Çalışma Bakanlığı ile diğer müesseselerin müşterek bir plâ 

retine de burada işaret etmek lâzımdır. 

VII - PRENSİPLER VE TEMENNİLER : 

Yatırım mefhumunun, bilhassa Hariciye Teş kilâtı bakımından, maddi imkânlarla moral şartların yapıcı 
işaret etmiştim. Moral şartların teminatını ise, devamlı ve umumen makbul bir müessese haline getirilmesi 
tedir. Bu konudaki sözlerime, Sayın Dışişleri Bakanımızın geçen sene komisyonnumuzda ve Heyeti TJmumiye 
fıkralar almakla başlıyorum. Bakanımız aynen şöyle ifade buyurmuşlardı : 

«Memleketimizin malî sahadaki fedakârlıklarının müspet hizmetler şeklinde tatbik sahasında ifadesini bu 
lûmum müşavirlik ve ataşelikleriyle, rasyonel bir tarzda tanzimine ve gerek ilmî ve meslekî müktesebat gib 
memleket ve vatandaş duygu ve sevgisi gibi sübjektif alanlarda mümkün mertebe kuvvetli elemanlarla teçh 

«Bakanlığımın üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan birini de şüphesiz, idarenin ve onun icra uzu 
maları gereken mânevi otoriteyi tesis ve ona fiilen riayeti temin teşkil etmektedir. Gayeler, ancak mü 
hürmet edilecek prensipler ve evvelemirde memleket ve vazife duygusu ile meşbu bir elemanlar kadrosu dâh 
Bakanlığım bu sahada da metotlu çalışmalarda bulunmakta ve mânevi reformun idari reforma esas teşkil 
dir.» 

«Haslet ve mânevi kıymetleri her türlü idari reformlarda esas alan bugünkü Hariciyemiz, Teşkilâtını, yaba 
sil yetkisini âmme ve Hazine menfaatlerine daima riayet eden şaibesiz temiz memleket evlâtlarından müteşek 
mindedir.» 

Sayın Dışişleri Bakanımızın, kendi teşkilâtı için devamlı bir direktif mahiyetinde beyan eyledikleri bu e 
yetle durduğumuz ve tatbikini istediğimiz prensiplerdir. Bu esas ve prensipleri tasvip ve hattâ takdir etmemek 
M, Hariciyemiz, bize bu prensiplerin tatbik sahalarını icabında misalleriyle gösterebilecek bir seviyeye g 

http://3nuraka.be
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Sayın Bakanımızın ifade buyurdukları bu prensipleri, müsaadenizle bir noktada tamamlamak istiyorum : 
Teşkilâtta ve elemanlarında aranan moral şartlar kadar, merkezde ve hariçte vazife tevcihinde bir de adalet p 
Memleket menfaatlerinin lâyikı veçhile korunmasını temin bakımından da adalet prensibinin tatbikine 

leketin menfaatlerini, ancak onu tanıyan, inkişaflarını takibeden ve realiteleri onunla birlikte zaman zam 
Bu itibarla, birçok memurlar meslek hayatlarını merkezde feragatla doldurur ve formasyonlarını memleket 
yen bâzı memurların şu veya bu mülâhaza ile veya mensubiyet ve metbuiyetîeri dolayısiyle devamlı surette 
ettiğim adalet prensibi bakımından olduğu kadar, memleket menfaatleri bakımından da kabili bir tasarruf 

Meclisimiz ve komisyonumuz haklı olarak. Hariciye memurlarının memleketi tanımaları lüzum una muhtelif 
nımızdan gereken tedbirleri almalarını rica eylemiş idi. 

Uzun yıllar, devamlı surette dışarda kalan memurların memleket realitelerini tanıyıp onun menfaatlerini g 
ne inanmak güçtür. Prensipler kadar, realitelerin normal icaplarına da bağlı olduklarından emin bulunduğum 
bu realitelere göre âdil, müessir ve seri tedbirler almalarını rica ediyoruz. 

Bu tedbirler alınmadıkça, Dışişleri Teşkilâtımızı efkârı umumiye muvacehesinde itibardan düşüren sahneler 
Bu gibi mahzurları bertaraf eyliyerek, vazifede adalet prensibine de yer vermek için, merkez ve dış t 

lomatik misyon şefleri arasında kanuni bir münavebe sistemi kurulmalı ve 7 seneden fazla dışarıda bulun 
sene faal vazifelerde istihdam edilmelidirler. Bu maksatla, Teşkilât Kanununa ihtiyari değil, fakat âmir hü 

Yukarda temas ettiğim prensipler ve adaletle müterafik icraat ancak Hariciye ve memleket lehine netic 
miz, bu prensiplerin daha biz hayatta iken geniş ölçüde tatbikini görmek bahtiyarlığını duyabiîmemizdir. 

Yüksek komisyonlarca tasvip buyurulması halinde, yukarda mâruz mülâhaza ve prensiplerin Dışişleri Ba 
programı teşkil edeceğinde şüphe yoktur. 

Tasdikinize arz ettiğimiz Hariciye Bütçesini işte bu ümit ve temennilerle selâmlıyor ve memlekete hayırlı olm 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm 

11.000 

12.000 

Madde 

11.440 

12.110 
12.111 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 
Bakan ödeneği 
PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Dıs kuruluş aylıkları 

Madde 
Lira 

12 000 

60 291 701 

2 891 701 
57 400 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

12 000 

80 606 147 

Ücretler Kesim toplamı 12 551 590 

12.211 
12.212 

12.230 
12.260 
12.280 

12.311 
12,312 

12.321 
12.322 

HİZMETLİLER ÜCRETLERİ 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Dış kuruluş hizmetliler ücreti 
(Hizmetliler ücreti toplamı : 13 681 330) 
Geçici hizmetliler ücreti 
Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

1 974 840 
10 200 000 

323 190 
13 560 
40 000 

1 279 856 

ÇOCUK ZAMLARI 
Çocuk zammı 
Dış kuruluş çocuk zammı 
(Çocuk zamları toplamı : 45 000) 
DOĞUM YARDIMLARI 
Doğum yardımı 
Dış kuruluş doğum yardımı 
(Doğum yardımları toplamı : 6 000"s 

22 500 
21 000 

3 000 
3 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

12 000 

36 105 789 

3 577 740 
32 528 049 

14 137 370 

2 181 330 
11 500 000 

402 480 
13 560 
40 000 

1 417 000 

22 500 
22 500 

12 

58 157 

3 «00 
3 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.331 
12.332 

• 12.341 
12.342 

12.370 
12.390 

12.610 

12.710 
12.740 

ÖLÜM YARDIMLARI 
ölüm yardımı 
Dış kuruluş ölüm yardımı 
(ölüm yardımları toplamı : 10 000) 
TEDAVİ GİDERLERİ 
Tedavi giderleri 
Dış kuruluş tedavi giderleri 
(Tedavi giderleri toplamı : 80 000) 
Emekli keseneği karşılıkları 
Dış kuruluş mahallî hizmetlileri diğer sos
yal yardımları 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Ödenekler Kesim toplamı 

Temsil ödeneği 
Konut ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 16 600) 

— 245 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 
5 000 

20 000 
60 000 

790 856 

3o0 000 

5 000 

18 000 

6 000 
12 000 

6 460 000 

1 000 
10 000 

0 
5 000 

Madde 
Lira 

5 000 
5 000 

20 000 
60 000 

826 C00 

450 000 

5 000 

30 000 

6 000 
24 000 

6 462 600 

1 000 
10 000 

600 
5 000 

tçe iste 
Bölüm 

L 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

71 - Yurt dışı yollukları 

YUBT DIŞI SÜREKLÎ GÖREV YOL
LUKLARI 

12.851 Yönetim yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.857 Yurt dışı kuruluşlar sürekli görev yolluğu 

YURT DIŞI OEÇÎCÎ GÖREV YOLLUK
LARI 

12.871 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı 
seyahat giderleri 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yolluklar toplamı : 6 446 000) 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defterler alımları ve gi

derleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri 

• 13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

— 246 — 

İ983 ödeneği 1 
Hüküm;etç'0 istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lina Lira Lira Lira 

45 000 

:>0 000 
112 000 
100 001 
50 000 
50 000 
6 000 

1 250 000 1 250 000 
I 499 000 1 499 O00 

50 000 50 000 
1 990 000 1 990 000 

10 000 12 000 
1 645 000 1 645 000 

t 163 001 1 144 

413 001 390 700 

46 m 

50 000 
88 400 
100 000 
m ooo 
50 
6 
000 
000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderkri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KÎRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 

— 247 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Hadde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

28 500 
8 500 
80 000 
2 500 
5 000 

584 500 

490 000 
90 000 
2 500 
2 000 

124 500 126 900 

28 500 
8 500 
82 
2 
5 

584 

400 
500 
ooo 
500 

490 000 
90 000 
2 500 
2 000 

41 000 42 000 

14 500 

26 500 

0 

25 000 

12 000 

30 000 

1 

25 000 25 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

15.000 KUBUM GİDERLERİ 

Dış kuruluşlar giderleri Kesim toplamı 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DIŞ KURU
LUŞLAR GİDERLERİ 

15.811 Büro giderleri 
15.812 Ulaştırma giderleri 
15.813 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.814 Kira bedeli 
15.815 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.817 Ziyafet giderleri 
15.819 Diğer alım ve giderler 

(Dış kuruluşlar giderleri toplum : 
11 758 000) 
FAHRÎ KONSOLOSLUKLAR GİDER
LERİ 

15.821 özel kanunları gereğince ödenecek fahrî 
konsolosluklar aidatı ve giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ LİDERLER 

İş evleri ve iş yerleri giderleri 
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLERİ 
16.116 Malzeme alımları 
16.119 Diğer alım ve giderler 

(Basımevi giderleri toplamı : 14 500) 

248 

1963 

Madde 
Ldra 

11 605 000 

3 520 000 
1 325 000 
535 000 

4 360 000 
300 000 

1 300 000 
40 000 

ödeneği 

Bölüm top] 
Lira 

11 605 

bım 

000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

11 989 500 

3 333 rOö 
.1 325 000 
450 A00 

5 060 000 
250 000 

1 300 000 
40 ÎCG 

11 989 

225 000 231 500 
14 670 582 15 064 

24 000 24 500 

9 500 10 000 
4 500 4 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

MÎKROFÎLİM MERKEZÎ GİDERLERİ 
16.136 Malzeme alım ve giderleri 
16.139 Diğer alım ve giderler 

(Mikrofilim merkezi giderleri toplamı : 
10 000) 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantılar giderleri 
16.420 Uluslararası yurt dışı toplantılar giderleri 
16.440 Uluslararası mahkeme, kurum ve komis

yonlar giderleri 
16.450 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını 

koruma ve tanıtma giderleri 
16.460 Daimî sekreterlikler giderleri 
16.470 Himaye giderleri 
16.490 Birleşmiş Milletler teknik programı gi

derleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

YABANCI KONUKLAR KÖŞKÜ GİDER
LERİ 

16.740 Yabancı konuklar köşkü genel giderleri 
16.745 Giyim - Kuşam alımları ve giderleri 

— 249 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madda Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

10 000 
400 000 
37 000 

10 
400 

37 

000 
<_0C 
ooc 

5 000 5 i;00 
5 000 5 000 

13 425 582 13 719 200 

70 000 70 ı'00 

50 000 50 '.;00 

192 225 236 İ40 

11 763 055 12 859 <>72 
2 2 

600 000 1 

750 000 502 b85 

621 000 621 000 

140 000 
4 000 

140 00O 
4 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.747 Yiyecek alım ve giderleri 
(Yabancı konuklar köşkü giderleri top
lamı : 174 000) 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Dış kuruluş bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

11.000 ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 

TOPLAMI 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
14.000 HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
15.000 KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP

LAMI 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP

LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 
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1963 ödeneği 1 
Hüıkünueıtçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

30 000 30 000 

600 000 700 000 

600 000 
0 

12 000 

80 606 147 

1 163 001 

680 000 
20 000 

12 

58 157 

1 144 

25 000 25 

1.1 605 000 11 989 

14 670 582 15 064 

108 081 730 86 393 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 251 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplama 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23.000 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESÎS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 
HİZMETLER SEKTÖRÜ 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım gideıleri 
MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

MAKİNA VE TEÇHİZAT VE HABER
LEŞME TESİSLERİ ALIM VE GİDER
LERİ 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları ve giderleri 

23.620 Haberleşme tesisleri 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPİ, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

100 000 

100 000 
o 
o 

270 001 

1 
270 000 

100 000 

270 001 

100 000 

o 

Hüküm/etçe istem 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

150 000 

72 000 
75 COO 
3 "00 

15 

24 

240 000 

41 

410 000 

140 COO 
270 000 

24 
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Bölüm Maddi:- Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 252 -

1953 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplanın Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

270 001 410 

370 001 800 
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(A 3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm âfadde ödeneğin çeşidi 

İ2.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 

Kamulaştırma ve satmalmalar 
Kesim toplamı 

32.100 Bina ve arsa satmalımları 
32.800 Dış memleketlerde yaptırılacak bintlar ve 

büyük onarımlar 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve ona
rımları Kesim toplamı 

32.910 Makina ve teçhizat alımları ve onarımları 
32.920 Taşıt satınalma ve değiştirmeleri 

II - Transferler 

MALÎ TRANSFERLER 
İKEAZLAR VE AVANSLAR 

34.510 Yardım ve ödünç verme 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 
Kesim toplamı 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
34.720 Birleşmiş Milletler Teknik Yardım İda

resi Türkiye Daimî Temsilciliğinin ma
hallî giderleri 

34.730 CENTO çok taraflı teknik iş birLği fo
nuna iştirak payı 

1963 

Madde 
Lina 

2 700 000 

100 000 

2 600 000 

1 436 000 

1 075 000 
361 000 

200 000 

24 140 460 

2:5 730 706 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

4 136 000 

24 340 460 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

6 728 000 

1 000 000 

5 728 000 

1 072 000 

700 000 
372 000 

300 000 

25 527 329 

25 077 327 

7 80 

25 82 

220 000 

150 75^ 

300 000 

150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğim çeşidi 

34,740 CENTO çok taraflı teknik komisyonuna 
iştirak payı 

34,750 Avrupa Ekonomik Toplaluğu Ortaklık 
Anlaşması Sekreteryası giderlerine iştirak 
payı 

34.760 İttifak anlaşmalarının gerektirdiği her 
türlü giderler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
ÖDÜL, ÎKRAMÎYE. MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 

35,610 168 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 
DERNEK.. BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Memur ve müstahdemler yardımlaşma 
sandığına yardım 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 
36.300 Geçen yıllar borçları 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 254 — 

1963 Ödeneği 1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

0 . 1 

30 000 0 
950 O00 1 515 

900000 1 465 204 

50 000 

490 000 
490 000 

4 136 000 

24 340 460 

950 000 

490 000 

50 000 

400 000 
400 

7 S00 

25 827 

1 515 

400 

29 916 460 35 542 
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Rapor 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki heyetimize havale buyurulan Maliye Bakanlığı bütçesi tarafımızdan incelenmiş ve görüşlerimiz Başk 
şr.maya uy grin olarak aşağıda arz edilmiştir. 

BİRİNCİ KTSIM 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı 

1. -— Klâsik mânada Maliye Bakanlığının görevinin, bir taraftan Devlet faliyetleri için lüzumlu gelirle 
rin gerektirdiği ödemelerin icrası şeklinde tarifi mümkündür. 

Ancak çok kısa ve hulâsa olan bu tarif bakanlığın bugünkü bütün faaliyetlerini ihtiva etmemekte ve ni 
temini ve masrafların ödenmesi yanında B&vlet mallarının idare ve hesaplarına ait kayıtların tutulması, 
görevlerin ifası, malî idare ile ilgili ihtilâflarda kaza mercileri nezdinde Hazinenin temsili, Devlete ait kıym 
letlerarası teşekkül ve malî müesseselerle olan temasların yapılması ve düzenlenmesi gibi görevler ayrı, a 

2. — Geçen seneki raporumuzda mevcut teşkilât kadrolarının Maliye Bakanlığına mevdu görevleri if 
bu hususta bakanlıkta çalışmalara başlanmış ve yakında hazırlanacak kanun tasarısının yüksek Meclise 
dirilmiştir. 

Filhakika 1963 yılı karisinde bakanlıkça teşkilât kanununa ek bir kanun tasarısı hazırlanarak yüksek 
nın Büyük Millet Meclisinde müzakerelerir ;r. ikmal edilmek üzere olduğu bilinmektedir. 

Meşkûr tasan ile bakanlık teşkilâtından 1 888 kadro çıkarılarak bunun yerine 3 823 aded kadro ilâve edil 
sonra 1964 yılı içerisinde tedricen tatbikine ballanacak olan bu tasarının 1964 bütçesine 4 - 5 milyon lira 
edilmektedir. 

Bu tasarı dışında umumi personel reformundan evvel teşkilât için her hangi bir tasarı sevk edilmesi b 
3. Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekkülü karakterini haiz müessese olarak Devlet Malzeme Ofisi, Tür 

Amortisman ve Kredi Sandığı ile Millî Piyango İdaresinin faaliyetlerine ait malûmat sırasiyle aşağıda arz edil 

DEVLET MALZEME OFİSİ 

Bir kısım Garp memleketlerinde olduğu gibi (Amerika, İngiltere, İsviçre, Belçika ilâ...) Devlet ihtiyaçların 
rikine bir başlangıç olmak üzere kâğıt, kırtasiye malzemesi ve büro makinalan konusunda, tatbikine geçilmi 
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Devlet- bütçesine sağladığı önemli tasarruflar, Derlat Hâğıt vs Basın Genel Müdürlüğünün bünyesinin değiştirilere 
haline ifrağ edilmesi zaruretini doğurmuş ve bu maksatla, C40C rayılı Kanunla 1054 yılında Maliye Bakanlığına b 
la bulunmak, bu kanunla 3460 saydı Kanuna göre idare ve murakabe edilmek üzere 100 milyon lira sermayeli Devle 

Ofisin vazifesi, umumi muvazeneye dâhil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idarelerin, belediyelerin, sermayesi 
banka, ofis, 'kurum ve sandıkların ve sermayesinin en as yarısından fazlası yukarda yazılı idare ve rnlk^ıe^elere ai 
yaçlarını sağlamaktır : 

A) 1. Kâğıt ve mamulâtı; 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi; 
3. Büro makinalan ve malzemesi (?/Tiihar:re vasıta ve tesisatı hariç); 
4. Büro mefruşatı; 
•). Aydınlatma ve teslim malzemesi (Sabit tesisler hariç); 
8. Temizlik malzemesi; 
7. Münhasıran daire hizmetlerinde k u l l a r ı n mo.orlu nakil vasıtaları (B'.ükletier dâhil); 

B) Matbuaların (formların) tabı ve diğer tabı işleri; 
C) Yukardaki fıkralarda zikredilenlerin dışında kalan veya bu fıkralarda istisna edilen madde vs hizmetlerden 

"Vekilleri Heyetince karar verilen madde ve hizmetler; 
D) Temin ettiği malzememin lev?:. ve -nakil ikiyle mümkün ve faydalı olan ahvalde bunların bakını ve tamirleri; 
E) (A), (S) , ve (C) fıkralarında gösterilen madde ve hizmetlerin standardizasyonu, 
Yukarda yazılı idare ve müesseseler, Ofisin sa ayacağı malzeme ve hizmetleri başka yerden alamaz ve yaptıram 
Bu vazifeleri görmekle tavzif edilmiş bulunan Genel Müdürlük; 
A) Ticari işletme (Satış mağazaları ve depolar) ; 
B) Sınai işletme (Matbaa ve kırtasiye atelyeleri) 

olmak üzere iki İnsim halinde taazzuv etmiş bulunmadadır. 

.1 .' Ti--.ni i i.şhivv : 

Ofis, resmi sektörün ihtiyacı bulunan malzemeyi temin, depolama ve satış işlemlerini görmek üzere; iki şube, iki 
zasiyle faaliyette bulunmaktadır. 

Şubeler. îstanbul ve Ankara'da, ana depolar, İstanbul ve İzmit'tedir. 
Bevo ve satış mağazalarının bulundukları şehirler aşağıda gösterilmiştir : 
1. Ankara 
2. İstanbul 
3. Kayseri 
4. Afyon 

http://Ti--.ni
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5. İzmir 
6. içel 
7. Diyarbakır 
8. Samsun 
9. Trabzon 

10. Erzurum. 

Hi Sının ı.şl'lhu : 

Resmi sektör ihtiyacı bulunan fcir kısım kır t asi;/ .?• malzemesinin imali ve tabı ihtiyaçlarının temini için sınai 
a) îzmit Kırtasiye atelyeleri, 
b) İstanbul Matbaası (Nüve halinde), 

mevcut bulunmaktadır. 
Ofisin faaliyetlerine gelince; bunu yukarda, iz k olur. an teşkilâta paralel olarak iki kırımda mütalâa etmek 

/ - TtCAlîl FAALİYET : 

Ofisin ticari faaliyeti iki kısım halinde yürütülmektedir. 

ıi i Alna, ^(Uırn re da-ğtinıi islen : 

Ofis alım işlerini Kuruluş Kanununun 12 nci m ddesine istinaden iç ve dış piyasalardan ve tercihan yerinden 
yürütmektedir. Memleketimizde, Ofisin işgal mevzuuna giren malzemelerle ilgili sanayi henüz tam gelişmemiş 
% 50 si dış piyasalardan olup dövizi icabettirmektedir. 

Bununla beraber ofis kanunen tedarik mecbuüyelimle bulunduğ*u malzemelerden aydınlatma ve teshin 
henüz mubayaa etmemektedir. Zira bütür -:u isler memleket ölçüsünde teşkilâtlanmaya, tesisler kurmaya, 
seviyeye ulaşmasına ve kalifiye personel tedari ine bağlı, bulunmaktadır. 

Son 7 yıl zarfındaki fiili mubayaa tutarları aşağıda gösterilmiştir : 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
İ 962 
196:] 

16 199 565 
:ü; 662 765 
96 394 242 
l:-i 295 889 
29 409 178 
62 518 60li 
79 884 499 î) avlık) 
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Ofis temin ettiği malzemeyi memleketin her yerinde, malzemenin tedarik zaman ve şartları cinslerine gö 
men kuruluş Kanununun 13 ncü maddesindeki esaslara göre tesbit edilen karma maliyetle ve tek fiyatla sata 
sarf mahalline kadar götürür. Fevkalâde ahval müstesna fiyatlar bir bütçe devresi için sabittir. 1963 senesi o 
yatları arasında en az vasati % 25 ofis lehine fark mevcuttur. Buna göre müşteri dairelere halihazırda sağlad 
•e kaliteli malzeme ile görülmesi hariç yalnız fiyat olarak senevi takriben 15 milyon lira civarındadır. 

Son yedi yıl zarfındaki fiilî satış tutarları aşağıda gösterilmiştir. 

1957 
i 958 
1959 
1960 
1961 
1962 
i 963 

22 672 518 
26 581 714 
68 559 914 
77 086 051 
65 907 369 
68 562 610 
72 343 163 (9 aylık) 

(Mubayaa ve satış programlarının tatbik ııisbetleri malzemenin iç veya dış piyasalardan tedarik imkanları 
kısmı yukarıda da adı gecen îzmit atelyelerinde imi,! edilmektedir. 

b) Depolama işleri : 

Ofisin elinde yakanda belirtildiği üzere İstanbul ve İzmit'te birer ana depo ile 10 ilde depo ve satış mağaz 
Bu depo ve satış mağazalarından Kayseri ve Afyon'dakiler bölgelerinin ihtiyaçları için ana depo vazifesi y 
Depo ve satış mağazalarında 78 kalem Ofisin kendi atelyelerinde imal edilenler olmak üzere takriben 600 çe 

re satılmaktadır. 
Depolarda muhafaza edilmekte bulunan malzame stoklarının yıllar itibariyle dökümü aşağıdadır : 

Yıllar 

1957 
1958 
19-59 
1960 . 
1961 
1962 

Miktar (T.L.) 

10 683 912 
25 225 162,42 
87 893 310,20 
70 300 888,91 
48 985 078.81 
60 516 903,13 

/ / - SIN At FAALÎYETLERt : 
Yukarda da temas edildiği üzere; Ofisin sınai faaliyetleri kırtasiye imalât atelyeleri ile tabı işlerine taallûk e 
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1. imalât atelyeleri : 

İzmit'te temerküz etmiş olan bu atelyeler resmi sektörün yazı kâğıdı, zarf, dosya, klasör, dosya kutusu, bl 
kartonu, tebeşir, dolma kalem mürekkebi, istanpa mürekkebi, zamk ve topluiğne gibi çeşitli kırtasiye malzem 

Bu atelyelerin bugünkü durumu kısaca aşağıdadır : 
a) Bulunduğu yer: îzmit Ana Deposu, 
b) Çalıştırdığı işçi adedi: 180, 
c) İmalât gücü: Yılda 18 - 20 milyon liralık kırtasiye malzemesi imali, 
d) imalât çeşit miktarı: 78 kalem, 
e) Piyasa rayicine göre sağladığı maliyet taıarrufu : % 30 - 45, 
f) MaMna mevcudu : Çeşitli ölçü imal gücünü haiz 40 aded. 
g) Kapasitesi : 

Mamulün cinsi 

Ç. Yazı kâğıdı 
» Zarf 
» Bloknot 
» Defter 
» îmza kartlara 
» Sumen 
» Kitap cildi 
» Dosya kutusu 
» Dosya ve gömleği 
» Klasör 
» Topluiğntf 
> Mürekkep 

Zamk 
Ç. Tebeşir 

ölçüsü 

Top 
Aded 

» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 

Kg. 
Litre 
Kg. 

144 lük kutu 

Buigüııikü 
kapasitesi 

829 920 
72 800 000 

216 000 
390 000 
10 000 

7 000 
3 000 
1 000 

5 585 000 
400 000 
40 000 
35 000 
14 500 
70 000 

5 Yıllık Plâna 
göre ulaşacağı 

(kapasite 

1 102 400 
116 160 000 

436 000 
655 000 
15 000 
10 000 

7 000 
2 500 

7 800 000 
500 000 
70 000 
50 000 
25 000 

250 000 
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Bu atelyelerde imal edilen başlıca malzemenin son 4 yıllık durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Malzeme cinsi 
1960 

T.L. triton 
1961 1962 

T.L. tutan T.L. tutarı 

Kâğıt, karton jjıtıkîavv.a mamulierd 
Kırtasiye malzemesi 
Muhtelif 

Toplam 

5 857 67S 
220 831 
2 755 

6 446 030 
329 084 
11 608 

7 760 202 
249 667 
35 305 

6 081 264 B 786 722 8 045 174 
2. İstanbul Matbaası 
Bu tesis 1960 yılı Aralık ayında; 6400 sayılı Ofis Kuruluş Kanununa istinaden ve bu kanun gereğince bir 

resmî sektör matbaalarının tevhidi sırasında cereyan etmekte olan baskı hizmetini aksatmamak, noksan kapasit 
personel ve tecrübeyi sağlamak amaciyle bir nüve olarak teşkil edilerek faaliyete geçirilmiştir. 

Matbaanın bugünkü durumu özet olarak aşağıdadır : 
a) Bulunduğu yer: İstanbul Elmadağ'da kiralık bir bina, 
b) Çalıştırdığı işçi adedi: 133, 
c) İmalât gücü: 8 - 8,5 milyon liralık baskı işi, 
d) İmalât çeşidi: Çeşitli ölçülerde formüller, defter ve koçan baskıları, 
e) Piyasa rayicine göre sağladığı maliyet tasarrufu: % 45 - 50, 
f) Makina mevcudu: 2,5 milyon liralık bir yatırımı haiz 21 makina ve teferruatı, 
g) Kapasitesi : 70X100 baskı sathı esasına göre yılda 27 500 000 baskı devri 
Mezkûr matbaada; kuruluşundan bu yana yapılan tabı işlerinin para ile ifade edilen tutarı aşağıda gösteri 

Yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 (Program) 
Yatırımlar : 

Tutan TL. 

213 079 
1 933 937 
3 268 320 
8 529 473 

Ofis kanuni vazifelerini tam olarak yapabilmek ve rasyonel ve rantabl bir çalışmayı temin gayesiyle yatırım 
Yatırım yönünden Genel Müdürlük ve ünitelerin durumu aşağıda gösterilmiştir-
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A) 1. GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI : 
Genel Müdürlüğün halen işgal ettiği Rüzgârlı Sokaktaki binası yetersiz olup; Ankara Şube siyle birlikte 

taşınacaktır. i 
A) 2. ÎSTAxNTBUL ANA DEPOSU : 
Birisi kiralık olmak üzere; birbirinden ayrı semtlerde üç ayrı yerdeki binaları işgal etmektedir. Bunlar 

muhafaza şartları, depolama alanı, kontrol V3 idare imkânları yönünden tamamen elverişsiz durumda 
cak şekilde ıslah edilmeleri de mümkün görülmemetkedir. Bu yetersizlik sebebiyle, elverişsiz şartlarla dahi y 
olmamaktadır. 

İhtiyaç olarak hesaplanan takriben 30 bin metre kare depolama kapasitesine mukabil bugün anack 10 bin 
A) 3. İSTANBUL ŞUBESİ DEPO VE SATİŞ .MAĞAZASI : 
Kiralık bir binayı işgal etmektedir. Görevi itibariyle, bulunması gereken semtten uzaklığı v? kendisine b 

rantabl ve emniyetle çalışmayı önlemektedir. 
A) 4. İZMİT ANA DEPOSU : 
Esas itibariyle yakın gelecekteki ihtiyaca yetsr 4 500 m2 depolama sahasında bina mevcuttur. Kendisine 

"kırtasiye atelyesi tarafından geçişi olarak işgal edilmekte olan kısım boşaltıldıktan sonra bugünkü sıkışık d 
A) 5. ANKARA ŞUBESİ DEPOSU VE SATIŞ MAĞAZASI : 
Yakın gelecekteki ihtiyacı karşılamaya yeter 7 000 m2 depolama sahasını ihtiva eden bina inşa edilmi 

da ek depolama binası inşa edilecektir. 
A) 6. AFYON DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
İhtiyaca yeter kapasitede 3 700 m2 depolama sahasını havi binası mevcuttur. 
A) 7. KAYSERİ DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
İhtiyaca yeter kapasitede 3 700 m2 depolama sahasını haiz binası mevcuttur. 
A) 8. İZMİR DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
Yakan gelecekteki ihtiyaca vyeter kapasitede, 2 200 ma depolama sahasını haiz bina mevcuttur. 
A) 9. İOEL DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI .-
800 m- mesahasmdaki bir arsa üzerinde yarı ahşap bir bina mevcudolmakla beraber; 900 m2 depolama sahası 

site gerekse muhafaza şartları yönünden ihtiyaca yeterli değildir. 
A) 10. SAMSUN DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
Gerek stoklama sahası, gerekse muhafaza şartlarının elvrişsizliği sebebiyle görevin tam olarak ifası müm 

nünden 3 000 m2 kapasite ihtiyacına mukabil, halen 600 m2 kapasite mevcuttur. 
A) 11. TRABZON DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
Durum tamamen Samsun'da olduğu gibidir. 
Bu binalardaki elverişsiz 750 m2 ye mukabil; takriben 1 500 m2 lik depolama kapasitesine ihtiyaç vardır. 
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A) 12. DİYARBAKIR DEPO VE SATIŞ MAĞAZASI : 
Daram Samsun ve Trabzon'da olduğu gibidir. 
Mevcut 650 nr depolama kapasitesine mukabil; ihtiyacı 2 600 m2 den ibarettir. 
A) 13. ERZURUM SATIŞ MAĞAZASI : 
Zaruri ihtiyaçları dahi karşılamaya yeterli olmıyan bir dükkân mevcuttur. Bina yetersizliği sebebiyle satış 

dece Trabzon'da gönderilen bir kısım malzemeleri^ transit olarak ihtiyaç sahiplerine iletilmesi sağlanmaktadır 
A) 14. İSTANBUL MATBAA TESİSLERİ : 
Halen (70X100) cm. birimine göre 27 500 00D devir kapasitesi ile çalışan matbaa, şimdilik kiralanmı 

taş'daki binasında faaliyette bulunmaktadır. Resmî sektörden devralınacak matbaa makina ve teçhizatı ile (70X 
devir kapasiteye ulaşacak olan işletme için bina inşaatına başlanmış bulunmaktadır. 

A) .ir». İZMİR KIRTASİYE ATELYELERİ 
Kırtasiye atelyeleri halen İzmit Ana Deposu binası içinde faaliyette buulnnıaktadır. İşletme ihtiyacına yete 

ikmalinde ana depo kendi görevini yapmak üzers boşaltılacaktır. 

II) YATIRIM İHTİYACI : 

Kuruluş Kanununda yazılı görevlerin yerine getirilmesi esasından hareket edilerek, Ofisin yatırım ihtiyacı 
pılmıştır. Bu çalışmalar sonunda lüzumlu görülen yatırımların mahiyeti, takribi kapasiteleri tâyin olunmuştu 

Ofisin görevleri yönünden resmî sektörün hal! hasır ihtiyaçları ve bunların gelişmesi göz önünde bulun 
ve 5 Yıllık Kalkınma Plânında yer alması gereken yatırımlar üzerindeki çalışmalar derinleştirilerek hazır 
olunmuştur. 

Plânın hazırlanmasında Ofisin finansman imkânı, finansman ihtiyacının öz kaynaklardan karşılanacağı v 
bara alınmıştır. 

İlk 5 yılda gerçekleşmesi öngörülen yatırımlar ; 
İstanbul matbaa tesisleri, 
İzmit kırtasiye atelyeleri, 
İstanbul ana deposu, 
İstanbul şubesi depo ve satış mağazası, 
Ankara depo ve satış mağazası , 
Samsun depo ve satış mağazası, 
îcel deno ve satış mağazası, 
Diyarbakır deno ve «atış marazası, 
T^br-ınn dQ^o ve satış mağazası, 

ünitelerinden ibaret olup finansman ihtiyacı, $ 864 600 t<?Kabüî. eden kısmı dış ödeme olmak üzere 85 515 000 l 
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Beş Yıllık Plânın 1963 yılı dilimi İstanbul matbaa tesisleri, Ankara tesisleri, İstanbul ana deposu, İstanbul ş 
tasiye ' atelyeleriyle müteferrik idame yatırımlarını ihtiva etmektedir. 

Yatırım tutan 900 000 liraSdış ödemeye tekabül etmek üzere 11 900 000 liradan ibarettir. 
Ankara tesisleri ile İzmit kırtasiye atelyelerinde gerçekleşme programa uygun olarak tahakkuk etmiştir. 
İstanbul ana deposu ile İstanbul şubesi ve satış mağazasına ait imar durumu formaliteleri imar müdürlüğünce 

plânları hazırlanamamıştır. 
İnşa halinde bulunan matbaa tesisleri inşaatı Ofisin elinde olmıyan sebepler doîayısiyle iş programına uygun 
Diğer taraftan; 5 Yıllık Plânın 1964 yıİL diliminde aşağıdaki yatırımlar öngörülmüştür. 
Matbaa tesislerinin; mevcut kapasite ile işletmeye açılmasına ve resmî sektörden devralınması öngörülen matba 

kısmının ikmali, 
İzmit kırtasiye atelyesine ait inşaatın tamamlanması ve bir kısım makina ve teçhizatın satın alınması, 
İstanbul şubesi depo ve satış mağazasının birinci kısım inşaatı, 
İstanbul ana deposunun birinci kısım inşaatı, 
Samsun satış^ mağazasının birinci kısım inşaatı, 
Bunların tutarı 930 000 lira dış ödeneğe tekabül etmek üzere, 18 milyon liradır. Programın finansman i 

edilecektir. 
Standardizasyon işleri : 
Geçen yıl içinde ele alınan konulardan birisi de; Ofisin işgal mevzuuna giren madde ve hizmetlerin standardiza 
1. — 1963 Ağustosunda temin edibbilen iki yüksek makina mühendisi ve bir teknik ressamla kurulabilmiş 

faaliyete geçmesi ile 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince Devlet Malzeme Ofisinin temin etmekle mü 
spesifikasyon ve standardizasyonlannın tanzimine başlanmıştır. 

AID yardımı çerçevesi dâhilinde Ofisin malzeme spesifikasyon ve standardizasyon işleri için bir Amerikalı uzm 
sağlanmış bulunmaktadır. 

2. — Şimdiye kadar standardı yapılan malzemeler : 
a) Yazı makinası klavyeleri, 
b) Motorlu nakil vasıtaları (bisiklet dâhil) 
3. — Standardizasyon komitesince tescil edilmek üzere standartları hazırlanan madeni büro mefruşatı : 
a) Dolaplar, 
b) Ete j erler, 
c) İskemleler, 
d) Kasalar, 
e) Kitaplıklar, 
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f) Koltuklar, 
g) Masalar, 
h) Portmantolar, 
i) Sandalyeler, 
j) Sehpalar. 
4. — Spesifikasyonları hazırlanmış malaemele 
a) Karbon kâğıdı, 
b) Yazı makinası şeridi, 
c) Hesap makinası şeridi, 
d) Lâstik silgiler. 

gibi 48 kaleni malzemenin spesifikasyonu hazırlanmıştır. 
Ofisin temini ile mükellef olduğa diğer malzemenin spesifikasyonlanmn yapılmasına devam olunmaktadır. 
5- — Standartlar mevzuunda düşünülen inkişaflar : 
a) Gerek standart, gerek spesifikasyonlar ihtiyaçlara göre daimi olarak tadil edilmek suretiyle mükemm 
b) Kâfi kadro temin edilince, evrakı matbuanın standardizasyonuna başlanacaktır. 
Evrakı matbuanın standardizasyonu yapıldığı takdirde; tahmini hesaplara göre Hazineye yılda 20 - 25 mily 

caktır. 
c) Gerek spesifikasyonlann tahkikinde, gerek satmalmalarda lüzumlu olan test ve tahlillerin yapılmasını 

ne çalışılacaktır. 
Ofisin malî durumu : 
1953 yılı bilançosu henüz ihzar edilmemiş bulunduğundan 1962 yılı bilançosuna göre Ofisin mali durumu şö 

Varlıklar : 
1. — Sabit kıymetler 17 541 510 
2. — İştirakler (Arçelik) 1 125 000 
Z. Orta ve kısa vadeli parayı çevrilebilir değerler : 
a) Alacaklar 26 SİS 834 
b) Tahvilât 5 95:̂  517 
c) Stoklar 60 51.6 îm 
4. Usu vadeli paraya çevrilebilir paralar : 

Alacaklar ve tasarruf bonosu 1 133 977 
5. Hasır değerler 

Kasa ve banka 16 33C 280 130 023 080 
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Kaıjnakf/T.r : 

1. Öz kaynaklar 89 396 544 
2. Yabancı kaynaklar : 

a) Uzun vadeli borçlar 
(Kambiyo istikraz fonu) 11 653 315 
(Müşterilere, bayilere, gümrüklere olan 
borçlar) 28 973 171 130 023 030 

Sermaye : 

Ofisin nominal sermayesi 100 000 000 ve 31 . 12 . 1962 tarihi itibariyle ödenmiş sermayesi de 32 279 535 lirad 
1962 yılı bilançoları umumi heyetin tasvibinden geçmemiş olduğundan kâr tevzii yapılamamıştır. Bu bilançoların u 
siyle ceman 41 494 860 lira ödenmiş sermayeye ilâ /e edilecek ve ödenmiş sermaye 73 774 395 liraya yükselecektir. 

YukardaM tablonun tetkiki ile de anlaşılacağı üzere Ofisin 1962 yılında kullandığı 130 023 030 liralık umumi 
kaynaklar, 40 626 480 lirasını da, yabancı kaynaklar teşkil etmektedir. Öz kaynaklar ödenmiş sermaye, ihtiyat ve k 
dan terekkübetmektedir. 

Personel durumu : 

Yukarda izah olunan hizmetler, 359 aded memur ve müstahdem ile 600 işçi taralından ifa edilmektedir. 

T. (1. EMEKLİ SANDIĞI 

Bilindiği üzere : 
1950 yılı Ocak ayında yürürlüğe giren 5434 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan T. C. Emekli Sandığı; Devlet ve 

Devlet Teşekkülleri, kanunla kurulmuş banka ve müesseseler ile bunların galip iştirakiyle kurulmuş daire ve mü 
Kanununa tâbi olmıyan kadrolu müstahdemlerin, bir nevi sigorta esasına müstenit emeklilik işleriyle iştigâl etmek 

1950 yılı sonunda 9302 emekli, dul ve yetime tediyede bulunan sandık, 1963 sonunda 83 239 emekli, dul ve yet 
tir. 

Sandığın; iştirakçi ve tevdiatçılarından aldığı primlerle Kurum karşılıklarından ve sair gelirlerinden yaptığı 
çosuna nazaran 2 638 371 464 lira !>ir sermaye terakümü husule gelmiş bulunmaktadır. 

1964 yılında da Sandığın masraflariyie gelirleri arasındaki fark, lehe olarak 280 milyon lira olarak tahmin edilm 
Ancak, bu arada derhal şuraya işaret etmek gerekir ki, yapılan aktüaryel hesaplara göre yukarda verilen ve sa 

ra rağmen ilerideki yıllar için Sandığın malî bünyesi endişe verici bir durum arz etmektedir. 



28 — Maliye Bakanlığı — 268 — 

Yapılan hesaplara göre bugün Sandığın ilerdeki yıllara matuf açığı 6 milyar T. L. sı civarındadır. 
Bu açığın sebepleri üzerinde durulduğu takdirde, kısaca birkaç noktada toplamak mümkündür. 
1. Sandığın kuruluşu sırasında bir nev'i sigorta esasına dayanan aylık karşılıkları gelirler, başka bir ifade i 

ücretlerinden kesilen primlerle kurumlarınca ödenen karşılıkların nisbetleri ve sair kanuni gelirleri iyi hesabedilm 
2. Muhtelif tarihlerde çıkan ye Emekli Sandığı Kanımunda tadilât yapılmasını derpiş eden kanunlar Sandığ 

karşılık temin edilmeksizin genişletmiştir. 
3. Keza; yine muhtelif kanunlar, bilhassa, memur aylıklarına yapılan zamlar sırasında emekli aylıklarının d 

piş etmiş ve bu suretle bir ve ikinci maddelerde bahsettiğimiz sebeplerle meydana geien açık büsbütün yükselmişt 
Bu itibarla, Sandığın malî bünyesinin takviyesi mevzuu hakikaten üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden 

maktadır. 
1950 yılında % 5 kesenek ve % 5 Kurum karşılığı olarak kabul edilen primler, 1959 yılında % 7 ye çıkarılmış 

% 7 olması derpiş edilmiş iken, 4 yıldır % 6 nisbe.inin % 7 ye iblâğ edilmesi tehir olunmuştur. 
Verilen izahattan Hükümetçe de durumun yaMnen takibedildiği ve personel rejimi ile gayet sıkı bağ 

dolayısiyle sandığın malî bünyesi üzerinde, personel kanunu çıkar çıkmaz gerekli tertip ve tedbirlerin sürat 
Ha! sn; maaşlı, ücretli ve yevmiyeli teknik eleman olmak üzere 1 085 memur ve müstahdem çalışan sandı 
1. — Emeklilik muameleleri, 
2. — Plasmanlar, 
1. — Emeklilik muameleleri: Halen sandığın 750 CCO dosyası bulunan bir arşivi mevcuttur. Bunun 430 0 

iştirakçi ve tevdiatçılara, bakiyesi de mülga sandıktan intikâl eden dosyalarla 5434 sayılı Kanunun yürürl 
liye sevk edilenlere aittir. 

Sandığın; 1964 yılında emekli, dul, yetim mâlâl aylığı ve sair namlarla yapacağı tediyeler yekûnu 474 mil 
Bir yıl içinde yapılan tahsis muameleleri ortalama olarak bir evvelki yılın % 10 nisbetinde bir arlış arz e 

tahsis muamelesi adedinin 9 000 civarında olaccğı tahmin olunmaktadır. Nitekim bu rakam 1963 yılında 8 
2. — Plasmanlar: 5434 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre sandık; sermayesini, Devlet tahvillerine, 

% 40 mı aşmamak üzere gayrimerJoıllero yatırma!: ve ayın kanunun 23 ncü maddesine göre ayrılan fon 
para vermek suretiyle nemalandırmaktadır. 

Sandığın, bu huıns"?. asıl iştigal mevzuunu gayrimenkul yatırımları teşkil etmektedir. 
1962 yılı blânçosuna nazaran sandığın elindeki gayrinıonkulleri.n kıymeti (iktisap kıymetleri üzerinden) 
5 Yıllık Plân dâhilinde 1963 yılında sarfedilen takribi 71 milyon liranın da ilâvesiyle bu rakamın. 5Ö7 mily 

tadır. 
Plân çerçevesi içinde yapılan 71 milyon liralr yat:!:..;!, yılbaşında tahmin edilen miktarın % 10G üne te 
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1964 yatarım programı ise; 82 milyon lira olarak tahmin edilerek bütçeye konulduğu görülmüştür. Bu meb 
mahiyetleri, şimdiye kadar yapılan ve bundan böyle yapılacak sarfiyat ile aynı yılda başlanacak projelerin mah 
gösterilmiştir. 

T. ö. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün inşaat yatırımları 

1963 sonu 
Projenin 

Dış 

4 000 
17 400 
24 800 
11 000 
10 400 
12 200 

80 800 

miktarı 
Toplam 

.16,0 
60,0 
65,0 
55,0 
34.0 
40,0 

7,4 
3,2 
4,3 

21,7 
12,3 

318 900 

Gerçekleşme 
DJŞ 

4 090 
22 514 
13 147 
8 506 

11 790 
7 024 

67 071 

durumu 
Toplam 

19 
54 
35 
33 
30 
24 

9 

1 

203 

23 
88 
70 
57 
37 
74 
65 
50 
35 

02 

5431 sayılı Kanunun yürürlüğe girişi sırasında 3 milyon olan fon, yılar zarfında çıkan muhtelif kanunlar 
100 milyona iblâğ edilmiştir. İştirakçi ve tevdiat ılardan 5 yıllık ftilî hizmeti bulunanilarm % 6,5 faizle iki ma 
terini sağlıyan bu fon 1963 yılı tatbikatı neticesinde tamamen plase edilmiş ve bugün için kifayetsiz duruma 

Amortisman ve Kredi Sandığı 

Amortisman ve Kredi Sandığı yerini Meclislerden çıkmak üzere olan yeni kanun gereğince Devlst Yatırı 
kımdan kurulacak olan kurum hakkında kısa bilgi verildikten sonra Amortisman ve Kredi Sanlığının malî d 
lanması uygnın mütalâa edilmiştir. 

Ceride bankanın kanuna uygun olarak sağlam bir malî müessese şeklinde kurulup işletilmesine çalışılması 

Projenin adı ve yeri 

Eskişehir Oto - Gar (Eskişehir) 
İzmir Oteli (İzmir) 
Tarabya Oteli (İstanbul) 
Ankara Oteli (Ankara) 
Hilton Oteli ilâvesi (İstanbul; 
Kızılay Işhanı (Ankara) 
Ulus İşham (Ankara) 
Harbiye İşham (İstanbul) 
Çelik Palas (Bursa) 
Stad Oteli (Ankara) 
\isbetiye Apart. (İstanbul; 

Başlama 

15 
16 
16 
15 
22 

28 
I 

5 
7 
9 
5 
8 
9 
6 
~ 

1959 
1957 
1957 
1959 
1959 
1959 
1962 
1962 
1963 
1964 
1964 

Bitiş 

1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1966 
1966 

file:///isbetiye
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7 - - Dı-vUt Yain-ım Bankası hakl:ıwhı uçikUımnlnr: 

A) Bankanın kuruluş şekli: 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ile İktisadi Devlet Te 

denetimi yeni esaslara bağlanmıştır. Bu tasarıda işletme konusunda teşekküllere daha geniş bir <mllik tanınma 
Plânının bu alanda tam olarak uygulanmasını sağlamak amaciyle kayıtlamalar konulmaktadır. Bu suretle yat 
düşünülmektedir . 

Devlet Yatırım Bankası, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak amaciyle 
kaynaklardan sağladığı fonları yatırım bankacılığı tekniğine uygun olarak İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatır 
kullanacaktır. Kredilerde bankacılık İlkeleri hâkim olacaktır. Bunun için bankaca finanse edilecek projelerin ran 
leri, bu şarta haiz bulunup bulunmadıklarını tâyin ve kredi şartlarını tesbit etmek için incelemeye tab 
tahsis olundukları alanlarda kullanılmasını sağlıyacak ve işin bitimine kadar projedeki gelişmeleri takibedecek 

Bu suretle, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının disiplin altına alınmasında rol almış olacaktır. 
B) Bankanın kuruluş ve hukukî bünyesi: 
Banka, sermayesinin tamamı Devlete aidolan bir İktisadi Devlet Teşekkülü olacaktır. İlgili bulunduğu Bak 

kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. 
Görevi İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kredileri sağlamak gerektiğinde bunları gar 

diğer görevleri yapmaktır. 
Banka diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri gibi yönetim kurulu kararları dâhilinde bir Genel Müdür tarafında 
O) Bankanın kaynakları: 
Bankanın sermayesi bir milyar Uradır. Bu sermaye Amortisman ve Kredi Sandığının öz sermayesiyle, İç fin 

dildiği tarihteki aktifle gereken pasifi arasındaki farklarla, bütçeden ödenecek paralar ve tekevvün edecek kâr 
Banka, nominal sermayesinin % 50 sine ulaşıncaya kadar her yılki kârının % 15 ini normal ihtiyat akçesi 

dikten sonra her yılki kârın % 10 unu olağanüstü ihtiyat akçesi oüarak ayıracaktır. Ayrıca bankacılık tekniğin 
ve provizyonları da ayıracaktır. 

Banka, sermayesiyle sınırlı olmaksızın tahvil çıkarmak suretiyle borçlanabilecek, Hazineden ve İç ve Dış M 
cektir. 301 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle Amortisman ve Kredi Sandığına bırakılmış bulunan mevduat munz 
kılacaktır. (31 . 5 . 1961 tarihinde mevcut mevduata aidolan karşılıklar olup hâlen sandık nezdinde bulunan m 
rıca, İktisadi Devlet Teşekkülleri Bankaya tevdiatta bulunabilecektir. 

D) Finansman işleri: 
Banka İktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırı ınları için gerekli paralardan kendi imkânları ile karşıüanamıyan 

tir. Bu kredi ihtiyacından Bankaca karşılanami/an kısım Maliye Bakanlığınca sağlanacak Banka emrine verilec 
Bankadan kredi istenebilmesi için projenin ekonomik ve teknik yönlerden uygun olduğunun yetkili mercile 
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tır. Ayrıca, projenin Bankaca tesbit edilen faiz ve en uzun vâdeye göre hesaplanacak taksitlerini Ödeyecek 
memleketin geri kalmış bölgelerinin zorunluklan, gerektiğinde Bakanlar Kurulunca belirtilen nitelikte olmayan 
den faydalandırılabileceklerdir. 

Projeler Bankaca incelenecektir. Proje konusunda Banka Me kredi alacak teşekkül arasında çıkacak ihtil 
rülmüştür. 

Banka esas itibariyle fiilî harcamalar karşılığında ödeme yapacaktır. îşin emanet suretiyle yapılması hal 
yapılması halinde avans verebilecektir. Avansların 3 ay içinde kapatıHtması şarttır. 

Banka projelerin gelişmesini, iş bitinceye kadar devamlı olarak takibedecektir. 

2. — Amortisman ve Kredi Sandığı: 

A) G-eneî Açıklama : 
Maliye Bakanlığına bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül olan Amortisman ve Kredi Sandığı, 6115 sa 

borçlarının idaresinde vazife görmekte ve yine sözü geçen kanunda tevsif edilen âmme müesseselerinin yatırım 
finansman fonu da, Maliye Bakanlığının talimatı dâhilinde sandıkça idare edilmektedir. 

B) Sandığın kaynaklan : 
Sandığın ödenmiş sermayesi 250 milyon lira, 31.12.1963 itibariyle ihtiyaltan 55 887 546,35, karşılıkları is 
Tabancı kaynaklarının başında munzam karşılıklarından 301 sayılı Kanunla sandığa bırakılan kısım gelmek 

dıkta bulunan miktar 1 247 001 472,28 liradır. 
Diğer mühim bir yabancı kaynak olan tahvillere gelince şimdiye kadar ihracedilmiş tahvillerin müfredatı 

aşağıda gösterilmiştir : 

Resülmal bakiyesi 
31.12 .1963 

Lira K. 

42 680 000 
14 225 000 
20 072 000 
41 650 000 
33 320 000 

îhracedilen 
Tahvilin cinsi miktar 

% 5 P. 1955 Ter. I 60 000 000 
» » » ;> » II (x) 20 000 000 
» 3 » » » II (x) 30 000 000 
» 5 * 1057 istikrazı 50 000 000 
* » » 1958 40 000 000 

Not: Bu iki tahvilin hâsılı 6764 sayılı Kamınla Maliye Bakanlığına devredilmiştir. 
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Tahvilin cinsi 

% 5 F. 1959 Ter. I 
» » » s> » II 
» 3 » » » 
» 5 » 1 9 6 0 istikrazı 
1/2 F. Hususi tertip 
% 6 F. 1963 isîtdlknazı 

îhracedilen 
raıikd'aır 

50 000 000 
25 000 000 
25 000 000 

100 000 000 
250 000 000 
225 000 000 

Resülmal bakiyesi 
31 .12 .1963 

Lira K. 

43 490 000 
21 750 000 
21 108 000 
90 470 000 

152 974 606,70 
225 000 000 

/06 739 606,70 

îç finansman fonunda 31.12.1963 tarihinde mevcut imkânların kaynaklar itibariyle durumu şöyledir 

Kaynak T. L. 

A.I.D. 
O.B.C.D. 
Alman 
Kaımbivo K. F. 

1 047 396 198,14 
989 471 079,70 
465 852 178,12 
73 480 516,92 

2 576 199 972,97 

C) Kaynakların kullanılışı: 
Sandıkça 6115 sayılı Kanuna göre açılan kredi bakiyeleri 2 213 479 948,30 lira, tahsil edilemiyen taksit b 

(Ek No. : 1) İç finansman fonundan açılan krediler bakiyesi 2 292 973 037,08 lira, tahsil edilemiyen taksitler 165 1 

1 . 1 . 1963 - 31 . 12 . 1963 döneminde sandık kaynaklarından 517 437 760,44 lira, iç finansman fonundan 242 
Bunların müesseseler itibariyle dağılışı ekli 3 numaralı tabloda gösterilmiştir. 

Kaynakların diğer bir kullanış yeri olan tahvil ve hisse senetleri portfüyündeki kıymetlerin mukayyet değeri 27 
dır. (Ek No. : 4) 
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Tanzim alış ve satışları, kanuni ve diğer satıhlar aşağıda gösterilmiştir. 

Tahvil alış ve 
satışı (X) 

1. — Devlet T. 
2. — Sandık T. 
Serbest 

1 . 3 . 1963 
mevcudu 

43 127 728,45 
60 932 343,70 

170 000 000 — 

Yıl içinde 
alış 

2 889 159,13 
4 028 035,54 

164 784 165,84 

Yıl içinde 
satış ve itfa 

2 940 720,80 
49 008 162,51 

320 370 249.82 

31 . 12 . 1963 
bakiye 

43 076 166,72 
15 952 216,7:. 

8 000 000,- -

31 . 12 . 1963 tarihi itibariyle % 1,3,5,6 (6.25}, (6.5), 7 faiz nisbetlerinde : 
Öz kaynaklardan açılan kredi bakiyeleri ve vâdesinde tahsil edilmiyen taksitle: 

Borçlu kurumu unvanı 

6115 ve 6764 sayı 
Kanuna göre açılan 

kredilerin bakiyeleri 

6115 sayılı Kanuna göre 
açılan kredilerin 

vâdelerinde tahsil 
edilemiyen taksitleri 

Maliye Bakanlığı 
Makina Kimya Endüsrisi K. 
Etifoank 
İller Bankası 
T. C. DD İşletmesi 
Et ve Balık Kurumu 
Sümerbank 
Denizcilik Bankası 
Şeker Fabrikaları 
T. Çimento Sanayii 
PTT İşletmasi 
T. Emlâk Kredi Bankası 
T. Kömür İşletmeleri 
Azot Sanayii 
T. Seliloz ve Kâğıt Fabrikaları 
T. Demir ve Çelik İş. 

177 483 684,78 A 
139 063 341,48 
199 043 677,65 
192 592 719,81 
357 425 535,67 

10 216 935,98 
190 844 024,38 
166 228 312,22 
284 990 319,28 
97 407 500,37 
69 201 974,45 

827 879,43 
161 210 038,78 
39 903 378,52 
11 835 695,30 
68 342 781,18 

5 486 152,53 

14 587 750,30 

10 877 437,61 

17 957 698,62 

(X) Yıl teindeki hareketlere, kanuni karşılık olarak bankalara 22 481 961,20 liralık ve şirketlere 10 909 968, 



28 —• Maliye Bakanlığı — 274 — 

Bordu kıııarmun unvanı 

Petrol Ofisi 
T. Hava Yolları 
Toprak Mahsulleri 
Ankara Çimento Sanayii 
Atatürk; Orman Çiftliği 

6115 ve G764 sayı 
Kanuna göre açıla i 

kredilerin bakiyeler 

1 040 485,37 
41 921 762.65 

3 000 000 
900 000 

6115 sayılı Kanuna göre 
açılan kredilerin 

vâdelerinde tahsil 
edilemiven taksitleri 

Toplanı 48 909 039.06 

îç finansman fonu 31.12 .1963 vaziyeti 

Müesseseler 

Makkıa ve Kimya End. Ku. 
Etibank 
İller Bankası 
T C 1) Denizyolla rı 
Sümerbank 
Denizcilik Bankası 
T. Şeker Fabrikaları 
T. Çimento Sanayii 
PTT İşletmesi 
T. Kömür İşletmeleri 
Azot Sanayii 
T. Selüloz Kâğıt 
T. Demir Çelik 
T. Havavolları 

Kredi bakıyeleıri 
Lira 

202 
261 

' 35 
336 
95 

156 
194 
41 
16 

215 
245 
81 

302 
4 

175 
701 
248 
720 
863 
321 
137 
335 
283 
005 

K. 

004,80 
131,64 
229,10 
174,14 
707,28 
965,02 
554,12 
652,30 
121,90 
866,70 

258 520,03 
930 482,47 
609 
218 

352,32 
560,01 

Tailısil olum mı yan 
taksitler 
Lira K. 

149 657 447,79 

1 432 835,33 
1 766 283,47 
3 166 107,06 
7 601 485,60 

1 500 000 
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Müesseseler 

T. Petrolleri 
T. C. Emekli Sandığı 

K î "edi balkıy e 1 eri 
Lira K. 

46 000 000 
58 163 715,25 

2 292 973 037,08 

Tahsil oltuiiiınya.ıı 
taksitler 
Lira K. 

165 124 159,25 

1 .1 .1963 ten 31.12 .1963 tarihine kadar kaynaklar ve müesseseler itibariyle açıla 

İC FİNANSMAN FONU 

Müessesi* ;H!I A İ D Alınan Tahsilat 

Maliye link. ( O E C D ) 
Etibamk 
İller Bankası 
TC D Demiryolları 
Siinıerba'nk 
.D eniz" e ili k .1 >a 11 ka ,s ı 
T. TC. İşletmeleri 
Azot. Sanayii 
T. Selüloz ve Kâğıt F. 
T. Petrolleri 
T. Demir ve Çelik İs. 
T. Çimento Sanayii 
A likama. Çimento 
Makiıra. ve Kimya Emi. 
T. Şeker Fabrikaları 
T. Havayolları 
PTT İşletımesi 
Ankara Onman Çiftliği 

(1) 
(1) 
(i) 

K. 

15 
21 
45 
20 
26 
21 

(> 

000 
360 
000 

000 
000 
000 

000 000 
499 
000 
181 

658,68 
000 
233,07 

7 000 
6 000 
7 000 

OECD 

000 
000 
000 

40 000 

27 000 

000 

000 

15 
21 
85 
20 
53 
21 

6 
7 
6 
7 

Toplam 155 040 891,75 20 000 000 67 000 000 242 
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NORMAL KAYNAKLAR 

Müessese adı Kredi Kısa vadeli Toplam Gene 

Maliye Bak. (0. E. C. D.) 
Etibank 
İller Bankası 
T. C. D. Demiryolları 
Sümerbank 
Denizcilik Bankası 
T. K. İşletmeleri 
Azot Sanayii 
T. Selüloz ve Kâğ. F. 
T. Petrolleri 
T. Demir ve Çelik İş. 
T. Çimento Sanayii 
Ankara Çimento 
Makina ve Kimya End. K. 
T. Şeker Fabrikaları 
T. Havayolları 
PTT İşletmesi 
Ankara Orman Çiftliği 

(1) 
(i) 
(1) 

— 
35 000 000 

— 
135 000 000 
58 000 000 
60 000 000 
19 000 000 

— 
10 000 000 

— 
27 000 000 
14 000 000 
3 000 000 

27 000 000 
45 000 000 
4 000 000 

59 000 000 
— 

4 537 760,44 

16 000 000 

900 000 

4 
35 

135 

537 760,44 
000 000 

— • 

000 000 
58 000 000 
60 
19 

10 

43 
14 
3 

27 
45 
4 

59 

000 000 
000 000 

— 
000 000 

—-
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
900 000 

4 5 
50 
21 

220 
78 

113 4 
40 

6 
17 
6 0 

50 
14 

3 
27 
45 
4 

59 

Toplam 496 000 000 21437 760,44 517 437 760,44 759 4 

(1) Refund dolayısiyle açılan kredüer dâhil 
(2) 23 milyon O. E. C. D. 4 milyon A. î. D. 
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112 
113 

114 

115 
116 

117 

118 

119 

Cinsi 

— Hazine Plasman Bonosu 
— Devlet Su İşleri 

% 5 F. 1954 ist. Te. I. 
% 5 F. 1954 ist. Te. II. 

— % 6 F. Hazine tahvilleri; 
154 sayılı Kanun 
250 sayılı Kanun borç senedi 

— Türk borcu tahvilleri 
— Şirket tahvilleri 

Anadolu Demiryolu Te. I. II. 
Anadolu Demiryolu Te. III. 
Haydarpaşa obligasyonları 
ist. Rıhtım Dok. ve Antrepo Şt. tahvili 

— Hisse senetleri 
Anadolu D. Yolu % 60 tediyeli 
Anadolu D. Yolu % 60 (Kuponsuz) 
Anadolu D. Yolu % 100 tediyeli 
Bağdat D. Yolu 
T. Bağcılar Bankası 

— Tasarruf Bonoları 
% F. Tasarruf Bonosu 

— Dış K'onsoli'dasyon için Maliye Bakanlığına 
teslim ettiği Bonolar 

Yekûn 

31 . 12 . 1963 

45 000 000 

3 320 000 
6 950 000 

119 296 998,19 
18 000 000 
21 396 060 

30 474 312 
9 061 878 

1 208,81 
388 

9 401 256 
24,51 

68 086,88 
15 000 

30 

240 

15 431 942,80 

278 417 425,19 

MÎLLÎ PİYANGO İDARESİ 

3670 sayılı Kanunla Hazineye gelir temini maksadiyle kurulmuş olan Millî Piyango İdaresi, Türkiye'de karşılı 
tibetme inhisarına sahiptir. 

İdare 12 si aylık 6 sı fevkalâde olmak üzere yılda 18 çekiliş yapmaktadır. 
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Piyangoların tertip ve icrası yurt ölçüsünde bilet satışı ve ikramiyelerin ödenmesine ait iş ve hesap hareketl 
başlıca vazifesini teşkil etmektedir. 

İdarede halen, İstanbul ve İzmir büroları dâhil 80 aded memur ve hizmetli çalışmaktadır. Münhal kadro sayısı ( 
1963 yılında 83 550 000 lira gelir sağlamış olup bu miktardan ikramiye kazanan bilet karşılığı ile bayilere öd 

masrafları düşüldükten sonra bilanço neticesinde bu yıl için safi kârın 36 milyon lirayı bulacağı ümidedilmekte 
Umumi idare masrafları gelire nazaran nisbet olarak 1 % 2,3; miktar itibariyle de 1 930 000 lirayı bulmaktadır 
İdarenin 1953 yılında 13 285 645 liradan ibaret olan safi kârı 10 sene içerisinde 3 jnisline yakm bir artış'la 

tır. 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI 

Darphane Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulmuş ve Cumhuriyet Türkiye'sine İmparatorluk devrinden in 
Bugün, Damga Matbaasiyle beraber aynı idare altında bulunan ve Darphane ve Damga Matbaası ismi altında 

sese döner sermayeli bir kuruluş olup Maliye Bakanlığı içerisinde müstakil bir müdürlük olarak İdare edilmekt 
Döner semayesi 15 000 000 liradır. 
Darphane ve Damga Matbaası başta müdür ve müdür yardımcısı olmak üzere, 67 kişilik bir memur ve ücre 
Darphane ve Damga Matbaasında çalışan işçi adedi 270 kişiden ibarettir. Bunlar 3808 sayılı İş Kanunu hü 

çalışma şartları bir dahilî talimatname ile tesbit edilmiş durumdadır. 
Hailen 1275 senesinde yapılmış olan eski bir bina içerisinde faaliyet gösteren söz konusu mü ssesenin, gerek 

gerekse bina yönünden yenilenmesi bir zaruret olarak ortaya çıkmış ve 5 Yıllık Kalkınma Plânında Darphanen 
mından yenilenmesi için gerekli yatırımlara yer verilmiştir. 

Bu cümleden olarak makina mubayaası için 1963 Bütçe Kanunu ile alman 4 388 000 liralık tahsisattan sipa 
liralık izabe ve tav tesisatı ve para darp presleri sipariş edilmiş, akreditifleri açtırılmış ve mütaahhit firmalarca 
makmaların 1 Şubat 1964 tarihinde teslimi yapı cak ve 1 Haziran 1964 de de para darp presleri ve.kenar tezg 
be ve tav tesisatı işletmeye açılacaktır. Bunun " c;mda 1 044 000 liralık muhtelif makina ve cihazlar ise 1 Kas 
1 Şubat 1964 de teslim edilecek ve 1 Aralık 1964 de İşlemeye başilıyacaktır. Ayrıca, yeni darphane binasının in 
maktadır. 

İKİNCİ KISIM 
Hizmetin inkişaf seyri : 

Maliye Bakanlığına ait maaşlı kadrolar yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir: 
1963 senesine ait kadrolarda görülen artış hesap uzmanları ve teftiş kumulu için alınan kadrolarla Tanıtma v 

üzerine bu Bakanlığın muhasebe kadrolarından ve bir de İstanbul'da kurulan Gaziosmanpaşa ilçesinin Maliye m 
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mekte olup Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen müzakere edilmekte olan Teşkilât Kanununa ek kanun t 
vele dâhil değildir. 

Merkez Memurları 

Senesi 

1945 
1950 
1955 
1962 
196:1 

1945 
1950 
1955 
1962 
1963 

Kanuna kadro 

Tây\ 

2 010 
1 740 
1 640 
1 977 
2 268 

ini merkeze 

1 33-6 
1 499 
1 905 
2 422 
2 422 

L öeıtveli 

ait 

425 
145 
98 
34 

il menıut 

16 
48 
14 
13 
13 

Malî kadro 

'lan 

1 585 
1 595 
1 542 
1 943 
2 235 

1 320 
1 451 
1 891 
2 40S 
2 409 

Tâyini mahalline ait il memurları 
1945 5 216 34 5 182 
1950 6 835 79 6 756 
1955 7 418 — 7 418 
1962 8 593 — 8 593 
1963 8 605 — 8 605 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yatırımlar: 

1963 malî yılında yatırımlar mevzuunda yeni inşaat ve esaslı onarım İçin ayrılmış olan ödenekle evvelce 
devam edümiş ve 1963 yılında başlanan 3 İl ve 22 İlçe Hükümet Konağı inşaatı ile, onbir Hükümet Konağ 
leri işine başlanmıştır. 
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Bu işler Bayındırlık Bakanlığınca sâri taahhüt esasına ve 3611 sayılı Kanuna göre ifa edilmekte olup, 1963 
jeler icra olunmuştur. 

Ayrıca Maliye Bakanlığınca 1963 yılında küçük onarımlar için. 3 500 000 lira ödenek alınmış ve bununla H 
ları, Maliye binaları ve Maliye Bakanlığı ile bütçesinde bu işler için ödeneği bulunmıyan Bakanlıkların merk 
Ünite olarak bunlar 410 binadır. 

Bu suretle 5 Yıllık Kalkınma Plânında gösterilen hedeflere muvazi olarak ele alınan Hükümet konakla 
tinadettirilmiş, aynca mevcut binalann iktisadi değerlerini muhafaza etmek için ihtiyaca göre tevzi, kal 
suretiyle rantabl bir şekilde istifade imkânlan keza bir program dâhilinde ele alınmıştır. 

İlçe Hükümet konakları iki ve il konaklan ise genişliklerine göre 3 - 4 yılda tamamlanmakta olduğundan 196 
konulmuş olan 25 milyon liralık ödenek, 1963 yılında inşasına başlanan ilçe Hükümet konaklarının bitirilme 
inşaatının devamına hasredilmiş ve plân hedeflerine göre 1964 yılında program haricinde yeni bir inşaata gi 
tadır. 

DÖRDÜNCÜ KtSIM 
Cari yıl bütçe tatbikatı: 

1. — Cari yıl bütçesinin muhtelif tertiplerinde mevcut ödenekler âzami tasarrufa riayet olunarak sarf olun 
2. — Bakanlık bütçesine mevzu ödenekten 31 Aralık 1963 sonu itibariyle 893 391 984 lirası yatnımlar olm 

canmıştır. 
3. — Mevcut kadrolarda hizmeti aksatacak /üsatte münhaller bulunmamaktadır. 
4. — 1963 Malî yılı bütçesi için bugüne kadar dökümü ilişik listede yazılı cem'an 144 835 938 liralık ek 

1963 yılında alınan ek ve olağanüstü ödenekler 

Ödeneğin çeşidi Lira Bölüm 

201 
202 
302 
304 
307 
453 
601 

Madde 

12 
12 
10—20 
— 
41 
20 
18 

Vilâyetler maaşı 
» Hizmetliler 

Demirbaş, öteberi 
P T T 
Yabancı memleketler yolluğu 
Kongre, konferans yolluk ve gi. 
Petrol dairesine 

604 İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapıla-

20 
1 

1 600 
1 800 

550 
700 
165 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

cak ödemeler 79 000 
711 12 istanbul Üniversitesine yar. 487 
715 İktisadi Devlet Teşekküllerine sermaye yardımı 40 500 
727 10 Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına ikraz 15 000 
505 Karşılıksız borçlar 5 011 

144 835 
Eklenen Ek ödeneklerin gerekçesi 

3 500 000 «Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu» kurulması hakkındaki 227 sayılı Kanunun 10 ncu madd 
kısımlardan teşekkül edeceği sayılmış, bu meyanda (b) fıkrasında (her yıl genel bütçeye konulac 
lunmaktadır. 

227 sayılı Kanun 30 . 4 1963 Sarihinde kabul edilmiş olduğundan tabiatiyle 1963 yılı bütçes 
le ilgili olarak, bir ödenek konulmamıştı. 

Kanunun bu hükmünün yerine getirilebilmesi ve 1963 malî yılında öngörülen kurum yatırım 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 715 nci (Sermayesine mahsuben iktisadi teşekkül ve benzeri müe 
lümüne 279 sayılı Kanunla 3,5 milyon lira eklenmiştir. 

22 458 İstanbul iline bağlı olarak kurulmuş bulunan Gazi Osmanpaşa ilçesinin memur ve hizmetl 
rin karşılanabilmesi için 332 sayılı Kanunla 201 nci (maaşlar) bölümünün' 12 nci (Vilâyetler m 
ve 202 nci (Ücretler) bölümünün 12 nci (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesine de 1 800 li 
ek ödenek verilmiştir. 

487 480 Mülkiyeti millî emlâke ait bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği okul 
yapımı ve düzenlenmesi sebebiyle yıktırılması gerekmiş ve 487 480 liraya kamulaştırılmasın 
karar verilmiştir. 

Ayrıca Tıp Fakültesi Çapa Klinikleri kısmında bulunan Diş Hekimliği Okulu için, ihtiyaca uyg 
pılmasına karar verilmiş plân hazırlanmış ve ihalesi yapılarak inşaata başlanmıştır. 

Ancak, mevcut arsa Diş Hekimliği binası için kâfi gelmediğinden civarda bulunan bir kısım t 
lüzum hâsıl olmuştur. 

Kamulaştırılacak olan bu taşınmaz mallar karşılıklarının ödenebilmesi için, İstanbul Belediyes 
nın İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçesine intikal ettirilmesi amaciyle bu miktarın Maliye Baka 
(Katma bütçelere yardım) bölümünün 12 nci (Yatırımlar için İstanbul Üniversitesine) maddesin 
edilmiştir. 
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Eklenen Ek ödeneklerin gerekçesi 

1 000 000 67 il ve ilçedeki Maliye dairelerinin yıllardan beri almamıyar. çelik dolap, kasa, yazı cetvel hesap 
nm temini maksadiyle 302 nci (Vilâyetler büro giderleri) bölümünün 3C ncu (Demirbaş m 
1 000 000 lira eklenmiştir. 

600 000 Yeni vergiler muvacehesinde vergi mükelleflerine gazetelerde yapılmakta olan tebligatın ilân m 
fazla artmış bulunduğundan ve bütçeye konulmuş bulunan ödenek kifayet etmediğinden 302 nci (v 
nün 40 nci (Öteberi giderleri) maddesine SOO 000 liranın eklenmesi C-̂ 4 sayılı Kanunla kabul edilmişt 

1 800 000 PTT ücretlerine yapılmış bulunan zamlar sebebiyle 304 ncü (po^ta, telgraf ve telefon ücret ve g 
nci maddelerine ceman 1 800 000 liranın eklenmesi 354 sayılı Kanu.ua kabul edilmiştir., 

1 250 000 Maliye Bakanlığı Teşkilâtı Kanunu, ile verilen görevlerin ifasını • e Hazineyi ilgilendiren mevzul 
cı memleketlere gönderilecek memurların ve Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile para fonun 
lantılarına ve müşterek pazar, G-ATT ve hususiyle konsorsiyum müzakerelerine iştirak edecek olan 
temsilcilerinin yolluk vs gündeliklerini karşılamak üzere 307 nci (YolTuklar) bölümünün 41 nei (Ecn 
ne 550 000 ve 453 r?cii (Milletlerarası münasebetlerin gerektiı diği g'ierler) bölümünün 20 nci (Ko 

iştirak edecekleri:' yolluk ve giderlsri) maddesine de 354 sayılı Kanunla 700 090 lira olmak üzere 
116 000 000 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle zarara uğrryan İktisadi Devlet Tevekkülleri ve be 

dımlar meyanmda DDY, THY, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Makina Kimya Endüstrisi Kurumu gibi te 
çekleşmesinde büyük rolleri olduğundan Devlet eliyle yapılması zorunlu görülen bağlıca verimli ya 
verildiği bu teşekküllerin 1963 371İ1 finansman programının sağlanması arnaciyle 804 ncü (Hükümetçe 
le zarara uğrıyan İktisadi Devlet Teşekkülleri ve bonseri müesseselere yapılacak yardımlar) bölüm 
yesine mahsuben İktisadi Devlet Tevekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak ödemler) bölümüne d 
man 116 000 000 liranın eklenmesi :5i- sayılı Kanunla kabul edilmişti^ 

15 000 000 Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketine Hükümetçe 178 000 000 liralık kredi 
maktadır. 1963 yılı bütçesine bu maksatla konulan 135 000 000 lira mezkûr .şirketin ihtiyaçlarına k 
yılı Kanun gereğince Ereğli Demir 73 Çelik Fabrikalarına) bölümünün 10 ncu (1963 yılı ihtiyaçların 
sine 15 000 000 liranın eklenmesi 3G4 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

5 011 000 Bütçenin finansmanı için çıkarılan Hazine bonoları, Merkez Bankası avansı ve 2 000 000 sterlingli 
ması imkânsız Hazine muameleleri giderleri olarak 1962 yılında muhtelif bankalara 418/10 ncu (F 
sinden ödenek üstü fiilen tediye e Vikoiş olan ve muvakkat bir hesaba alınan 5 011 003 liranın mah 
lığı bütçesinde yeniden açılan 505 'izi (Karşılıksız borçlar) bölümüne oîa^.niisîü ödsnek konulma 
miştir. 

http://Kanu.ua
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Eklen-en Ek ödeneklerin gerekçesi 

165 000 Petrol Dairesi Başkanlığının 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 5 nci (ge 
bölümündeki geür tahmininin tahakkuk etmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan bu miktar adı ge 
gerilmesini teminen Maliye Bakanlığı Bütçesinin 601 nci (katma bütçeli idarelere yapılacak 
lan*. 18 nci( Petrol Dairesi Başkanlığına yardım) maddesine olağanüstü ödenek olarak konulmas 

DEVLET BORÇLARI 

17 000 000 Yatırımlar finasman fonu teşkili ve tasarruf bonolarının ihracı hakkındaki 223 sayılı Kanu 
cına yetki verilen ve malî servisi T. C. Merkez Bankasınca itfa edilmiş tasarruf bonolarının f 
şılamak üzere Devlet borçları bütçesinin 806 nci (4057, 4275, 4625, 4938, 5072, 5185, 5382, 5864, 
223 sayılı kanunlara İstinaden yapılan istikrazlar) bölümünün 91 nci (Tasarruf bonolarının fai 
eklenmesi 354 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

BESINCI KISUI 

Yeni bilice teklifleri ile ilgili malûmat 

1. — 1964 malî yılı bütçe teklifinde yer almış bulunan ödenekler, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu 
karşılıkları olarak konulmuştur. 

2. — Ödenek fiilî kadorya kifayet etmektedir. Esasen maaş ve ücretlere ait ödenekler mevcut fiilî kadrol 
çeye tam olarak konulmaktadır. 

Maliye Okulu mezunları staj için il merkezlerine gönderilmekte ve münhal kadro bulunmadığı takdirde 
sine istinaden kadrosuz olarak istihdam olunmaktadırlar. Bunların sayıları da son derece mahduttur. 

3. — Bakanlık bütçesinin hazırlanmasında esasen çok tasarruflu hareket edilmiştir. Bu itibarla hizmeti 
ğikür. 

4. — 1963 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetvelden libere edilecek kadro olmayıp aksine bu yıl doldu 
telif derecelerden 175 aded hesap uzmanı kadrosu daha (L) cetveline alınmak suretiyle bloke i edilmiştir. 

5. — Bakanlık bütçesine bağlı hizmetlilere ait; (D) cetvelinde aded ve ücret bakımından değişiklikler y 
rın Bakanlık muamelâtındaki artış ve gelişmelerle birlikte vergi ve diğer malî kanunlarda yapılmakta olan 
rarlaştırılan vergi daireleriyle diğer idarebrin hizmetli ihtiyacını karşılamak maksadiyle yapıldığı anlaşılm 
kanlık yemek servisinde yevmiye ile çalıştırılmakta bulunan 17 personel için toplu sözleşme yapılması hakk 
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lence Yerleri Sendikası) tarafından vâki talep Bakanlıkça uygun görülmemiş ve mezkûr personelin (D) cetve 
çalıştırılmasının daha verimli olacağı düşünülmüştür. Bu itibarla kâffesi 7,5 lira yevmiye il3 çalıştırılan s 
ücretli hizmetli kadrolarına alınması ve ücret karşılıkları bulunan 50 000 liranın 1964 bütçesinin 35.759 ncu 
«Genel idare hizmetlileri ücretleri maddesine konulması ve (D) işaretli cetvelin merkez hizmetlileri kısmına 
ne hizmetlisi kadronun eklenmesi suretiyle halledilmesi uygun görülmüştür.» 

6. — (E) cetveline dâhil hizmetliler kadrolarında da yukarda arz olunan sebepler dolayı siyle bâzı değ 
bu hizmetlerin 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun bulunduğu bu kadroların,yapılan işlerin karakter 
müşahede edilmiştir. 

7. — Bakanlıkta ücreti bütçsden ödenmek suretiyle ecnebi mütehassıs istihdam edilmemektedir. 
8. — 4489 sayılı Kanuna göre staj ve tetkik için yabancı memleketlere gönderilen memurların yolluk ve sta 

nulmuş bulunan ödeneğin kanunun maksadına uygun olarak titizlikle sarf olunduğu ve geçen yıl alman öd 
görülmüştür. 

9. — Mefrasat ve demirbaş sarfiyatında israfa kaçılmadığı ve zaruret olmadıkça bir artırma yapılmadığı gör 
derlerde bir miktar artış görülmekte ise de, bunun kurulacak olan muvazzaf itiraz komisyonları ile yeni 
cek olan Hesap Uzmanları Kurulunun ve Bankanlığın diğer teşkilâtının ihtiyaçlarını karşılamak amaciyb yap 

10. — Hizmetlere ait ödenekler, yangından korunma, taşıma, vergi, resim ve harçlar, değer biçme gider 
mülklerin idaresi, ihtiyat ödeneği, değerli kâğıtlar, menkul ve gayrimenkul mallar genel giderleri; kurs, burs, ara 
hasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesinin tatbikatının gerektirdiği giderler ka-şılığı olup tamamen ihtiy 

11. — Bakanlık merkez teşkilâtı ve Ankara, İstanbul'da olmak üzere 14 taşıt olup kullanış şekilleri aşağıd 

Adet Cinsi Markası 

1 
1 
1 
1 
3 
2 

Binak 
Station Wagon 

» » 
Kaptıkaçtı 
Station Wagon (X) 

» » (XX) 

Mercedes 
Buick 

» 
Wokswagen 
Chevrolet 
Ford 

Kullanılış şekli 

Makan otomobili 
Müsteşarlık hizmetinde 
Bakanlık hizmetinde 

İktisadi îş birliği hizmetinde 

(X) Amerikan ihtiyaç fazlasından kullanılmış olarak hibe edilmişlerdir. 
(XX) Amerikan ihtiyaç fazlasından hullamlmış olarak hibe edilmiş olup, halen her türlü giderleri Amerikalıl 
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Adet Cinsi Markası Kullanılış şekli 

1 Kamyon Chevrolet Darphane ve Damga Matbaası nakliya 
1 » G. M. S. » » » 
1 Pick-up Mercury Ankara Deftardarlığı hizmetlerinde 
1 Paneli Ford istanbul » » 
1 Kaptıkaçtı Wokswagen » » » 

12. — Yaym giderleri bölümündeki ödenekler tasarruflu harcandığından Bakanlık ihtiyacına yetmekte ol 
bırakılmıştır. 

Bakanlığın diğer hizmetleri : 

Bu bütçede Bakanlığın asli vazifelerinin dışında yer alan ve çeşitleri bütçenin sermaye teşkili ve transfer h 
di ve malî transferlerle sermaye teşkili ve çeşitli ödemeler, sosyal ve kültürel yardımlar gibi kırımlar mevcut 

Bu ödeneklerin, 1 C97 775 224 lir&sı borç ödemeleri olmak üzere toplamı 4 768 449 124 lirayı bulmaktadır. 

o. -— İktisadi Devlet Teşekküllerine transfer edilen fonlar ve özel bütçelere yapılan yardımlar : 

Bakanlık bütçesinin transferler kısmında yer alan bu ödenekler yekûnu 947 küsur milyon lirayı bulmakta 
Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle zararlı ve işletme açıklariyle yatırımları için İktisadi Devlet Te 
yapılacak ödemeler; 26 milyon lirası sermayesine mahsuben Ziraat Bankasının sermayesine; 180 milyon liras 
anlaşma gereğince Ereğli Demir ve Çelik fabrikalarına yapılacak ikraz karşılığı ve mütebaki 31 milyon li 
arası teşekküllere yapılacak ödemelere ait bulunmaktadır. 

Katma bütçeli idarelere transfer edilen fonlar : 

Malûmları olduğu üzere katma bütçeli idarelerin özel kaynaklarından elde ettikleri gelirin giderlerine y 
liye Bakanlığı Bütçesine konulan ödeneklerle ve Hazine yardımı olarak karşılanmaktadır. 1964 yılı için bu 
yardımı yapılacaktır. Bu ödenek Maliye Bakanlığı Bütçesinin transferler kısmında yer almaktadır. 

Vergilerden özel bütçelere, ayrılan hisseler : 

6802 ve 197 sayılı kanunlar gereğince Motorlu Kara Taşıtları Vergisiyle, akar yakıtlardan alınacak İs 
belediyeler hissesiyle müşterek trafik fonu olarak, kanuni nisbetler dâhilinde 109 200 000 lira tefrik olun 
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Sosyal ve kültürel yardemkt-r : 

Kızılay, Darüşşafaka, Sağır, Dilsiz ve Körler, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi umumi menfaatlere yararlı cem 
Dil Kurumu ve Coğrafya Kurumu gibi ilmî teşekküllere, cemaat ve belediye hastanelerine ve yüksek öğren 
yapılan sosyal ve kültürel mahiyetteki yardımlar da 17 065 000 liraya baliğ olmaktadır. Bu meblâğın 10 m 
kredi yurtlar kurumuna aittir. Bu kurumun yatırımları için ayrıca yatırım bütçesine 10 milyon lira yardım ya 

Çeşitli ödemeler : 

Çeşitli ödemeler adı altında topladığımız 85 küsur milyon liranın 46 705 000 lirası 3242, 5254 ve 6182 s 
luk isleri için T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemelere ve 1 590 000 lirası ise Kıbrıs'a yapıdan 500 bin Ste 
ödenecek faiz ve sair giderler ve 27 950 000 lirası da Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer belediyelere, 9 milyon 
gereğince T. C. Ziraat Bankasına yapılacak öde nelere taallûk etmektedir. 

Bakanlık bütçesinin yatırım kısmının geçen yıla nazaran noksanlığı 1963 bütçesinin yatırım kısmında bulu 
için yapılan Hazine yardımı sermaye teşkili ve saire gibi ödeneklerin mahiyetleri itibariyle transfere taallûk 
yeni tertip plâınna uyularak o kısımda gösterilmiş bulunmasından ileri geldiği görülmüştür. 

ALTINCI* KTSUl 

Unken!'d:ra jjupdav reform hareketleri v<- han r'a nem kemini teısanlan : 

1. Bütçe reformu, 
Bütçelerin Kalkınma Plânı ve bu plânın tatbikat programlariyle uygunluğunu sağlamak, daha müessir 

çeler üzerinde yapılacak etüt ve araştırmaları kolaylaştırmak bakımından 1963 yılında bütçenin şekil ve ya 
lar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde 1964 bütçeleri eskilerinden farklı bir şekilde tertip ve tanzim edilm 

Bütçelerin yapısı üzerinde yapılmış olan bu değişiklikleri, bütçe tasarısının umumi gerekçesinde belirtildiğ 
göre 3 grup altında toplamak mümkündür. 

a) Ödeneklerin plânın esas aldığı tariflere göre tasnifi, zamanına nazaran ileri bir adım olarak ilk defa 1 
ödeneklerin cari ve yatırım harcamaları şeklindeki ikili tasnif metodu bırakılmış ve bunun yerine cari harc 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları olmak üzere üçlü bir tasnife gidilmiştir. 

Bu yeni tasnifle bir taraftan yatırım harcamaları bakımından plânla tam bir ahenk tesis edilmiş, diğer t 
harcama niteliğinde olmıyan gayrimenkul satmalmması, kamulaştırma, yatırım borçları, transfer edilen fonla 
ayrı bir grupta toplanmıştır. 

Bundan sonra bütçe harcamaları bakımından eski seneler bütçeleriyle yapılacak mukayeselerin, bir hatay 
yeni esasa göre tasnifinden sonra yapılması gerekecektir. Nitekim gerekçenin 152 nci sayfasında da bu şekilde 
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b) Tetkik ve kontrolü kolaylaştırmaya matuf yenilik, 
Aralarında mahiyet ve hizmet irtibatı bulunan maddeler bir bölüm içerisinde toplanmak suretiyle bölümlerin 

mukabil aynı bölüm içerisindeki maddelerin adedi yükseltilmiştir. Bu suretle evvelki bütçelerde (genel giderler 
içerisinde harcamalara imkân veren toplu ödenekler kaldırılmış ve harcamaların nerelere yapılacağını vuzuhl 

c) Program ve iş bütçesi anlayışına gidiş; 
İkinci Dünya Savaşından sonra garp memleketlerinin bütçe terakkisinde yeni bir fikir belirmiş ve birçok m 

çilmiş bulunmaktadır. Bu fikir ve tatbikata göre, bütçelerin Devletin bir senelik faaliyeti için lüzumlu hizmet ve 
bir vesika olmaktan ziyade tahakkuk ettirilmesi öngörülen programa dâhil işlerin nispî ehemmiyet vo dereceleriyle b 
vesika olmaları icabetmektedir. 

1964 bütçesiyle memleketimizde bu yolda ilk adım atılmış bulunmaktadır Nitekim bu bütçede belli başlı bâz 
leri, yani bunların maliyeti kolayca görülebilmektedir. 

2. — Hazırlanan kanun tasarıları; 
Maliye Bakanlığınca 1963 yılı içerisinde, Bütçe Kanunu ile ilgili tasarılarla hükmü bir defaya mahsus bâzı 

gibi tasarılar hariç çeşitli konular üzerinde çal «malar yapılmış ve bu çalışmalar neticesinde hazırlanan aşağıda 
M. Meclisine sevkedilmiştir. Bu tasarıların bir kısmı komisyonların tetkikinden geçerek halen Umumi Heyete ta 

Tasarının adı: 

— Genel Muhasebe kanunu tasarısı, 
— Menkul kıymetler ve Kambiyo borsaları kanunu tasarısı, 
— Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun temdidi hakkında kanım tasarısı, 
— Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı, 
— Belediyeler ve belediyelere bağlı işletmelerin bir kısım borçlarının terkin ve tahkimi hakkında kanun tasar 
— Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek kanun tasarısı, , 
— Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısı, 
— Devlet İhale kanunu tasarısı, 
— Gelecek yıllara sâri geçici yüklenmelere dair kanun tasarısı, 
— Damga Vergisi kanunu tasarısı, 
— Harçlar kanunu tasarısı, 
— 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 
— Hariçte çalışan işçilere mesken fonu tahsisi hakkında kanun tasarısı, 
Bu tasarılardan bâzıları (Genel Muhasebe Kanunu, Menkul kıymetler ve Kambiyo borsaları Kanunu, Dev 

mevcut sistemi tamamen değiştirip bunun yerine zamanın icaplarına uygun yeni esaslar koyan reform mahiyetin 
Serbest malî müşavirlik kanunu tasarısı ise memleketimizde ilk defa olarak yeni bir serbest meslek sınıfı 
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Yukarda gösterilen kanun taşanları dışında, aşağıda yazılı tasanlar üzerindeki çalışmalarda ikmal edilm 
Yüksek Meclise sevk edilecekleri öğrenilmiştir. 

1964 senesinde sevk edilecek gelirlerle ilgili kanunlar : 

Vergi reformunun ikinci safhasını teşkil eden çalışmalar sonunda 1964 yılında Hükümete aşağıdaki tasanla 
1. Gelir Vergisi kanunu tadil tasarısı. 
2. Vergi Usul kanunu tadil tasansı 
3. Gider vergileri kanunu tadil tasarısı. 
4. Motorlu Kara Taşıtlan Vergisi kanunu tadil tasarısı. 
5. Binalardan alınan Savunma Vergisi ile ilgili tadil tasansı. 
6. Emlâk Vergisi kanunu tasansı 
7. Malî kaza ile ilgili kanun tasansı 
8. Malî tevzin kanun tasarısı. 
9. Belediye gelirleri kanun tasansı. 

10. Bina Vergisi Kanununda tadilâta ait kanun tasansı. 
11. Arazi ve arsa vergilerinde değişiklikler yapan kanun tasarısı. 

Hazine ile ilgili kanun tasarıları: 

12. Kambiyo denetleme kanunu tasansı. 
13. Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kurumu hakkında kanun tasansı. 
Yakında Yüksek Meclise sevk edilecekleri anlaşılan bu tasanlar hakkında ilgililer tarafından verilen izahlar 

miştir. 

Gelir Vergisi Kanunu : 

Bu kanun tadiline ait tasan ile, zirai kazançlarda muafiyet ölçüleri daraltılmakta ve ezcümle satış tutarı öl 
işletme ölçüleri de buna göre yeniden düzenlenmektedir. 

Diğer taraftan halen mevcut 5 000 liralık istisna haddi 2 500 liraya indirilmektedir. Zirai kazançlan üzerin 
geçici bir devreye mahsus olmak üzere asgari bir vergi ihdas edilmektedir. 

Ticari kazançlan götürü usulde vergiye tabi mükellefler için halen mevcut ölçüler 1/4 nisbeUnde daraltılm 
Ortalama kâr haddi ve gider esasiyle ilgili hükümler tatbikatta matlup neticeyi sağlıyacak şekilde tadil e 
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2. Vergi Usul Kanunu : 

Bu kanunun tadiline dair tasan ile, bir vergi güvenliği tedbiri olarak Gelir ve Kurumlar vergileri mükel 
vergi dairelerince ilân edilmesi esası kabul olunmuştur. Ancak ilân keyfiyeti sadece vergi miktarına münhası 
matrahlar ve diğer ticari sırlanna ait hususlar eskiden olduğu gibi mahfuz tutulacaktır. 

Ortalama kâr hadlerinin memleket ölçüsünde ahenkli bir durumda olması ve hatalannın giderilmesi maksa 
tesbitlerin merkezde kurulacak bir komisyonda revizyona tabi tutulması esası kabul edilmiştir. 

3. Gider Vergileri Kanunu : 

Bu kanunun tadiline dair tasan ile, halı iplikleri muafiyeti kabul edilmek ve tamir ve montaj muafiyetinin 
sanayi kollarının vergi yönünden himayesi sağlanmıştır. 

Ayrıca tuvalet maddeleri vergi konusuna alınmış ve kanunun aksıyan bâzı hükümlerinde değişiklikler yapı 

i. Binalardan alınan Savunma Vergisi : 

Yeni tasan ile kira getiren meskenlerden ve iş yerlerinden alınmakta olan savunma vergileri bir miktar a 
Emlâk Vergisi tasarısının kanunlaşması ve tatbikine başlaması ile yürürlükten kalkacaktır. 

5. Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanunu : 

Bu kanunun tadiline ait tasan ile, Devlet yollarından istifade eden taşıtların bu yollann giderlerine katılm 
ve otobüslerin vergileri bir miktar artınlacaktır. 

6. Malî kaza : 

Halen mevcut gayri muvazzaf itiraz komisyonlarının görevlerini lâyıkıyle yerine getirmek imkânından ma 
de tutularak, bunların bağımsız ve teminatlı birer yargı organı haline getirilmesi sağlanacaktır. 

7. Belediye gelirleri kanun tasarısı: 

Bu tasan ile belediyelerin verimsiz ve çok çeıitli vergilerinin tasfiyesi yoluna gidilmekte ve bu vergilerin 
ruma getirilmesi sağlanmaktadır. Bu suretle belediyeler elâstiki ve ihtiyaçlarına cevap veren kaynaklara sahib 

8. Malî tevzin kanun tasarısı: 

Bu tasan ile, mahallî idarelerin görecekleri adî ve olağanüstü işlerin özel kanunlarla düzenlenmesi ve bu i 
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plâna bağlanması temin olunacaktır. Özel kanunlarla kendilerine tahsis olunan varidattan başka Devlet gelirleri 
halli idarelere muayyen bir nisbette pay verilecektir. 

Bu tasan ile arsalar için halen mevcut olan iratlı ve iratsız tefriki kaldırılmakla ve çeşitli nisbetlere tabi 
giye tabi tutulmaktadır. 

Emlâk vergisi tasarısı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununda da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunların e 
leri sırasında değerlemenin norm esasına göre yapılması hususudur. Tasarı ile derpiş olunan hükümlere göre, h 
misyonları) tarafından tip binalara göre tahmin olunan kira normları o ilde faaliyette bulunacak bütün tahrir 
dirlerinde esas alınacaktır. 

Bu suretle tahrir işlerinde sürat ve yeknesaklık sağlanacaktır. 

10. Bina Vergisi Kanunu : 

Emlâk vergisi tasarısı ile mevcut bina vergisi muafiyetlerinde bâzı düzeltmeler yapılmıştır. Ancak bu k 
len tatbikata konulacağından, muafiyetle ilgili bu hükümlerin kısa zamanda kanunlaşarak uygulanmasının temin 
da gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

11. Arazi Vergisi Kanunu : 

1942 yılına kadar tahrir görmüş olan arazi ve arsaların vergi matrahları 1961 yılında bâzı emsaller uygulanm 
vergisi kanun tasarısı ile yapılacak tadillerde arazi ve arsaların en uygun şekilde vergilendirilmesi sağlanacaktı 
ler, arazi tahrirlerinin tamamlanmasından sonra uygulanacağından, bu arada geçecek zaman içinde mahallî id 
karşılamak gayesiyle 1942 senesinden sonra tahrir veya tadilât görmüş olup da vergi matrahları artınlmamış 
yılları arasında takdir edilmiş kıymetlerine, bu devrede inşaat malzemesinin toptan satış fiyatlarının gösterdi 
muayyen emsaller uygulamak suretiyle vergi matrahlarının tesbiti esası kabul edilmiştir. 

12. — Kambiyo Denetleme kanunu tasarısı : 

Bu tasarı 7587 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunun yerine kaim olmak üzere hazır 

İS. — Proje ve Mühendislik Hizmetleri Kurumu kanunu tasansı : 

Kamu sektörüne dâhil daire ve müesseselerin kendi imkânları ile yapamadıkları proje ve mühendislik hizmetle 
hükümlerine tabi bağımsız bir Kurum kurulmasını derpiş etmektedir, 
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DEVLET BORÇLARI : 
1964 yılı bütçe gerekçesi ile, Devlet Bütçesi borçları hakkında verilen etraflı izahat ve bu konuda gerekçey 

fayetli bulunmuştur. 
Filhakika, memleketimizin dış tediye mükelleflerini gösteren tabloların ilâve edilmesi ve bunlar hakkında kı 

miş olması, bu senenin en mühim hususiyetini teşkil etmekle beraber, Türkiye Büyük Miillet Meclisi, Bütçe Ko 
aydınlatmak yönünden resmen atılmış olan olumlu bir hareket olarak mütalâa edilebileceğini bilhassa tebarüz ett 

Bu yıl bütçe gerekçesinde kaydedilen diğer bir yenilik de Hazinenin dış yardımların karşılığını teşkil eden T 
İktisadi Devlet Teşebbüslerine ikraz etmiş bulunduğu meblâğların verilen izahat meyanında yer alması olmuştur 
yanındaki iktisabetmiş olduğu alacaklı durum da belirtilmiştir. 

Gerek bu yenilikler, gerek borçların tasnifi, artış ve eksiliş sebepleri üzerinde verilen teferruatlı izahat, ânı 
sunda plânlı ve samimî çaJlışma devresine girilmiş olduğu fikrini vermektedir. 

Bu cümleden olarak, yapılan tasnif ve verilen geniş izahat meyanında ilk olarak Devlet Bütçesinden ödenmes 
lar İç Borçlar, Dış Borçlar ve Hazine Kefaletleri olarak biribirinden ayırdedilmiş olmakla beraber, kendi kategori 
deli borçlar olarak bölümlere ayrılmış ve aynı zamanda da bu borçlar doğuş ve karakterleri bakımından da ilmî 

Bunlara ilâveten, tediye muvazenemizde önemli tesiri olan konsolidasyona tabi borçlar, kredili ithalât borçla 
hususi sektör borçları gibi memleketimizin dış tediye mükellefiyetlerini ifade eden taahhütlerinin Devlet Bütçe 
le mürettebatı gösterilmiştir. 

Gerek Devlet Bütçesinden ödenecek borçlar, gerek memleket mükellefiyetine dâhil diğer borçları kendi grupl 
hakkında da hüküm vermek icabederse; 

/. - - Devirt Bütn si Borçları : 

Gerekçede, genel ve katma bütçeli dairelerin bütçeleri yeni Anayasanın ışığı altında bir araya getirilmiş ve 
tutulmuştur. 

Bu borçların 30 Eylül 1963 tarihi itibariyle resul mal bakiyeleri ve geçen yılla mukayeseli durumları gerek 
gösterilmiştir. 

Bu tabloda yer alan borçlardan : 

a) İç Borçlar . 

Hemen hemen en büyük kısmı uzun vadeli olan 9 070 972 010 liralık iç borçlarda geçen yıla nazaran 305 
bu artış Yüksek Meclisin 154 sayılı Kanuna ek olarak kabul ettiği 250 sayılı Tahkim Kanununun tatbikatı 223 
nan tasarruf bonoları, 1962 yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi mucibince yapılan ödemelerden, ileri geldiği 

Bu bölüm hakkında, bilhassa üzerinde durulması gereken ve 1961 yılında iç porçlardaki büyük artışa sebebiy 
rürlüğe konulan 154 sayılı kanunla yapılan tahkim işlemidir. 
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Memleket ekonomisinde önemli görevler almış bulunan âmme sektörüne dâhil daire, teşekkül ve kurumlar 195 
satları dışında ve takatlerinin fevkinde plânsız ve programsız büyük yatırımlara yöneltilmişler. Bunun neticesi ola 
stabilizasyon programı içinde düzeltilmesi yoluna girilmiş ve bu maksatla yapılan işlem sonunda, 

1 381 405 700,93 liralık kısmı Hazinenin T. 0. Merkez Bankasına olan kısa vadeli avans ve diğer borçlan. 
5 722 762 469,92 lirası kanunun şümulüne giren daire, teşekkül ve kurumlann T. C. Merkez Bankasına ve 

olan borçlan ki, ceman 
7 104 168 170,85 liralık meblâğın iç borçlar bölümüne ilâvesi suretiyle iç borçlar miktannın bugünkü seviye 

Devletin fiilen yaptığı yeni bir iç istikraz değil memleket ekonomisinde mühim yeri olan İktisadi Devlet Teşebbüs 
cunda husule gelen ve evvelki yıllar Devlet Borçlan tablolannda gösterilmiyen borçlann aleniyete vurulması ve bu 
tahkimidir. Bu ise, bir borcun hukukan nakli keyfiyetinden başka bir şey değildir. 

Aynı cümleden olarak, mezkûr kanunun şümulü dışında kalan birtakım borçlar da 250 sayılı Kanunla aynı işlem 
liralık borca ilk safhada işlemi ikmal edilen bir kısım borç daha ilâve olunmuştur. Bu miktar yapılacak hesaplaş 
cektir. 

Bu suretle tahkim konusunu teşkil eden borçlann müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 
154 ve 250 sayılı kanunlar gereğince Hazinece deruhde edilen borç miktarlan 

5 316 822 027 T. C. Merkez Bankası 
1 021 532 910 Amortisman ve Kredi Sandığı 

674 235 791 Emekli Sandığı 
137 912 110 işçi Sigortalan Kurumu 

7 150 502 838 

Bunlara, mahiyetleri bakımından değişik olan 139 294 235 liraflık 65 sayılı Kanunla 1962 Bütçe Kanunu gereği 
diği takdirde ^960 yılından bu yana Hazinece tekabbül edilen eski borçlanmaların yekûnu 7 289 797 073 liraya ba 

Üç borçlann müfredatlı dökümü gerekçenin 90 - 91 sayfalan arasındaki Tabdo: 11 de gösterilmiştir. 
Yukanda verilen izahat ve bu tabloların tetkikinde iç borçlanma mevzuunda büyük bir imsak ile hareket edilme 

ve tanzimine devam edilmekte olduğu görülmektedir. 

b) Dış Borçlar : 

1963 gerekçesinde 90 - 91 sayfalan arasındaki Tablo : IV ün tetkikinde de görüleceği veçhile 5 314 612 166 lir 
5 466 764 087 liraya yükselmiştir. Bu yükseliş tatbikine giriştiğimiz plânın dış finansmanına yardım etmek istiy 
raz şeklindeki yardımlan ile EMA içinde 1960 yılında alınan 50 milyon dolarlık kredinin tecdidi ve Surplus. k 
den ileri gelmiştir. 
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T. L. olarak 

452 milyon EMA 
241 milyon Surplus karşılıkları 

4 milyon Avrupa Konseyi İskân Fonu 
26 milyon DLF kredisi 
4 milyon İD A kredisinden olmak üzere ceman 

727 milyon liralık bir artış olmuş ve buna mukabil 576 milyon liralık ödeme yapılmıştır. 
İç borçlarda olduğu gibi dış borçların da büyük kısmı uzun vadelidir* Bu bölüm içinde yapılagelmekte 

olduğu müşahede olunmuştur. 

Bu kategoriye girip anlaşmasına göre yıllık mürettebatı 200 milyon lira civarında olan Dış Konsolidasyo 
tarafından yapılmayan borçlanmaların bir inikası olarak kabul ve mütalâa etmek icabeder. 

Dış borçlar hakkında gerekçenin 90-91 sahifeleri arasında Tablo: IV bulunmaktadır. 

Dış borçlar hakkında verilen izahatı bitirmeden önce biraz da Konsorsiyom içinde alınmasına çalışılan hibe 
de olacaktır. 

Memleketimizin plânlı devreye girişi ile dış borçlanmaların da, iktisadi bünyemiz ve kalkınma gayretleri 
altında tahakkuk ettirilmesi yolunda çalışılmış ve bu cümleden olarak İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâ 
pet karşılanılarak birinci Beş Yıllık Plânımızın gerçekleşmesini teminen âza devletler arasında bir Konsorsi 

1963 programının tatbiki için aşağıda dökümü yazılı 252 milyon 650 bin dolarlık yardımın yapılacağı ilgi 
olunmakla beraber bu yardımların büyük bir kısmı fiilen alınmış ve 1964 programı için yapılacak yardım kon 
ilerliyerek müspet yola girmiştir. 

Konsorsiyom içinde alınan ve alınmasına çalışılan krediler, vâdeleri ve faiz nisbetleıi bakımından birer y 
tadır. 
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Finansman kaynağı $. (000 ilâvesiyle; 

Konsorsiyuma iştirak 
eden devletler ve ta
ahhüt ettikleri kredi 
ve yardımlar: 
A. B. D. 
Belçika 
Fransa 
Almanya 
İngiltere 
Avusturva 

76 000 
1 600 
25 000 
40 000 
10 800 

900 

Finansman kaynağı 

ttalya 
Holânda 
tsveç 
Kanada 
Lüksesmburg 

II — İD A 
III — IMF : 
IV EMA: 

$. (000 

10 000 
1 750 
•? ooo 
."> 000 
100 

Toplanı 

.// Hazine kefaletleri : 

30 . 9 . 1963 tarihi itibariyle Hazinenin iç ve dış kefaletleri 1 483 711 843 liraya baliğ olmuştur. Buna ait 
hife 102). 

Bu tabloda yer alan kefaletlerden; 
a) Hazinenin iç kefaletleri: 
1963 gerekçesinde 723 290 097 lira olan kefaletler 1964 gerekçesinde 1 033 381 076 liraya yükselmiştir. 
Burada görülen 310 090 979 liradan ibaret artış, 1963 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan su 

Kredi Bankasının sosyal faaliyetlerinin artırılma :mı teminen 1963 yılında ihracolunan 100 milyon liralık iç istikr 
4 . 8 . 1958 tarihinde yürürlüğe g*îren istikrar programı İktisadi Devlet Teşekkül ve Teşebbüslerinin Merkez 

na son vermiş olmakla beraber Toprak Mahsulle?! ofisinin bu karardan istisna edilmiş olduğu hepimizce malûm 
Ezcümle, Ofisin kısa süre içinde alım ve satı ı muamelelerinin tamamlanması ve yıl sonuna varmadan borçl 

kaydiyle ihtiyar edilen bu finansman şekli haricinde birtakım kaynakların harekete geçirilmesi hususunda ga 
müşahede olunmuştur. 

Hazinenin iç kefaletleri gerekçede Tablo: V olarak gösterilmiştir. 
b) Hazinenin dış kefaletleri: 
1963 yılı gerekçesine nazaran bu bölümde 43 144 709 liralık bir eksiliş olmuştur. Buna ait gerekçede Tab 

cuttur. * 
Devlet bütçesi borçları dışında kalan ve tamamen tediye mükellefiyetlerine dâhil olan borç münasebetlerimi 

talâa edildiği takdirde; 
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1. 11 Mayıs 1959 tarihli Paris Anlaşması ile, Türkiye'de mukim hakiki ve hükmi şahısların ticari borçlar 
1963 yılı sonuna kadar olan vecibeler tamamen yerine getirilmiş ve bu meyanda dış borçlar bölümünde izah 
den de yıllık mürettebatlarının faiz ve kur farkları karşılanmıştır. 

Konsolide edilen dış borçların durumu aşağıda gösterilmiştir : 

Memleketler 

Almanya 
Avusturya 
Amerika Birleşik Devletleri 
Belçika 
Fransa 
Holânda 
îng iıl tere 
İsveç 
isviçre 
îta'l'ya 
Portekiz 
Danimarka 
Lüksemburg 
Norveç 

Toplam 
Faiz 

O-enel toplamı 

1959 - 1962 
•devresinde 
ödenen $ 

20 838 056 
1 529 500 
6 955 744 
:l 418 500 
i) 753 516 
3 237 750 

20 854 252 
1 441 131 

846 216 
5 920 750 

413 147 
135 651 
433 584 

40 477 

75 818 274 
25 143 025 

100 961 299 

1962 yih 
sonundaM 
bakiye $ 

78 
6 

41 

557 627,42 
594 679,22 
847 531,57 

8 220 112,28 
52 

9 
75 

3 
2 

19 

298 
34 

333 

767 322,35 
490 883,45 
709 299,70 
667 804,47 
394 066 
708 432.44 

957 758,90 
123 711 

081 469,90 

2. Kredili ithalât borçları . 
Devlet borçları ile alâkası olmıyan, sadece msmleketin dış borç gibi tediye mükellefiyeti bakımından müta 

dâhil borçlar, borçluları tarafından usulü dairesinle ödenegelmekte olduğu anlaşılmıştır. 
3. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banker borçları: 
Eu borçlar gerekçede işaret olunduğu veçhile, altın terhini ve Türk lirası mukabilinde hariçten temin edile 

raporlarından ibarettir 
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Devlet borçlan sahasında yapılan çalışmalara gelince : 

Yukarda arz ve izah olunan hususlar dışında kalıp, Devlet bütçesi borçlan ile alâkalı olarak, belediyelerin v 
işletmelerin geniş ölçüdeki malî imkânsızlıklanndan doğan hizmet yetersizliklerinin endişe verici bir hal iktisab 
ve belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin bir kısım borçlarının terkin ve tahkimi» konusu ele alınmış ve bu 
tasan Yüksek Meclise intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasannın kanunlaşması halinde, genel ve katma bütçeli idarelerin belediyelerden olan alacaklan terkin 
Teşebbüslerinin takriben 750 milyon lira civarın daki alacakları da Hazinece tekabbül olunacaktır. 

Aynca, 154 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 nci maddeleri şümulüne giren borçların tecili hakkındaki 347 sayılı 
nin, 1962 yılı Eylül ayında vâdesi gelmiş olup da henüz ödenmemiş taksitlerini de kapsar şekilde tadili hakkın 
1963 yıllarında ihracettiği 348 milyon liralık Hazine bonosunun 1965 yılından itibaren 10 yıl içerisinde ödenmesi 
Yüksek Meclise takdim olunmuştur. 

1964 malî yılı bütçesinin kabulünü Yüksek Komisyonun tasviplerine saygılanmızla arz ederiz. 

Şefik înan Arif Ertunga Kâzım Yurdakul . 
Çanakkale tzmir Sakarya 
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Bölüm Madde 

11.000 

12.000 

ödeneğin çeşidi 

— 297 — 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

11.440 

12.110 
12.111 
12.112 

12.113 

ÖDENEKLER 
Bakan ödeneği 
PERSONEL 6ÎDERLERÎ 
Aylıklar Kesim toplamı 

Genel idare aylıkları 
Maliye Okulu memurları aylıkları 
Darphane ve Damga Matbaası Müdürlü
ğü aylıkları 
Yurt dışı kuruluşlar aylıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

12 000 

114 757 000 

107 678 270 
299 700 
506 250 

6 272 780 

22 790 380 

12 000 

168 822 800 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 Maliye Okulu hizmetliler ücreti 
12.213 Darphane ve Damga Matbaası hizmetliler 

ücreti 
12.214 Yurt dışı kuruluşlar hizmetlileri ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 21 054 3.18) 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Maliye Okulu geçici hizmetliler ücreti 

(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 1 227 200) 
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 

12.261 4353 sayılı Kanunun 36 ncı mad..£si ge
reğince çalıştırılacak avukatlar ücreti 

12.280 İşçi ücretleri 

800 400 
184 680 
396 090 

747 850 

859 160 
288 200 

764 000 
750 000 

1 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

12 
12 000 

174 102 
115 508 850 

111 000 000 
(299 700 
506 250 

3 702 900 

23 936 518 

19 658 024 
184 680 
415 530 

801 084 

939 000 
288 200 

800 000 
850>000 
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Madde 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

Ödeneğin çeşidi 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı / 
Emekli keseneği karşılıkları 
îşçi sigortası kurumları kesenek ve prim 
karşılıkları 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

1963 ödeneği 

Madde Bolüm toplamı 
l ira Lira 

12 828 000 

3 000 000 
375 000 
90 000 

688 000 
90 000 

8 450 000 

135 000 

896 620 

1 
Hükümıetçe isteaıen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

13 190 000 

3 100 000 
400 000 
100 000 
»00 000 

90 000 
8 450 000 

150 000 

887 820 

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ 
12.411 Makina servisi fazla çalışma ücreti 
12.412 Yugoslavya'da devletleştirilen Türk mal

ları karşılığı verilecek tazminatın dağıtıl-
nıasiyle görevli komisyon ve memurları 
fazla çalışma ücreti 

12.413 Malî kanunların yayınlanması, malî mev
zuatın incelenmesi ve derlenmesinde çalı
şacakların fazla çalışma ücreti 
(Fazla çalışma ücretleri toplamı : 410 000) 

HUZUR ÜCRETLERİ 
12.421 Malî Müşavere Komisyonu huzur ücreti 
12.422 Diğer komisyonlar huzur ücretleri 

(Huzur ücretleri toplamı : 460 000) 
12.480 Millî Piyango İdaresi Denetçisi ücreti 

25 000 

148 800 

260 000 

60 000 
385 000 

17 820 

50 000 

100-000 

260 000 

75 000 
385 000 

17 820 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

Ödenekler Kesim toplamı 

12.710 Temsil ödeneği 
12.730 6995 sayılı Kanun gereğince verilecek 

ödenek 
Yönetim yollukları Kesim tcplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Maliye müfettişleri geçici görev yolluğu 
12.834 Hesap uzmanları geçici görev yolluğu 
12.835 Bankalar yeminli murakıpleri geçici gö

rev yolluğu 
12.836 Kontrolörler geçici görev yolluğu 
12.837 Defterdarlar, malmüdürleri, varidnt mü

dürleri, millî emlâk müdürleri, kontrol me
murları devir ve teftiş yolluğu 

12.838 5797 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
teftişler yolluğu 

12.839 Vergi kanunlarının uygulanması için 
köylere gönderileceklerin devir VP teftiş 
yolluğu 

12.841 Tedavi yolluğu 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

299 — 

1963 

Madde 
Lira 

3 200 000 

5 000 
822 000 

4 200 

817 800 

Ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

13 523 800 

650 UO0 
940 000 

1 000 000 
3 136 000 

290 000 
585 00O 

1 400 000 

50 000 

300 000 
100 000 

1 150 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

3 550 000 

5 000 
822 000 

4 200 

817 800 
16 202 802 

650 (XX) 
1 000 000 
1 100 000 
3 568 000 

290 000 
600 000 

1 600 000 

50 000 

. 1 300 000 
100 000 

1 150 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.847 Araştırma, inceleme geçici görev yolluğu 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 
12.849 Diğer geçici görev yollukları 

(Yurt içi yollukları toplamı : 11 402 801) 

- 3 0 0 — 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

254 800 
40 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

254 800 
40 000 

12.851 

12.872 
12.873 

12.874 

12.875 

12.876 
12.882 
12.883 
12.887 

II - Yurt dı§ı yollukları 

YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREV YOL
LUKLARI 
Yurt dışı sürekli görev yolluğu 

YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUK
LARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Maliye müfettişleri yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
Hesap uzmanları yurt dışı geçici görev 
yolluğu 
Bankalar yeminli murakıpleri yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
Kontrolörler yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı :4 500 001) 

GOO OOO 

330 000 

576 000 

I 000 000 

100 000 
0 

365 000 
657 000 

300 000 

600 000 

700 000 

500 000 

100 000 
100 000 
400 000 
800 000 

1 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 12 252 500 14 501 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
15.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
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1963 ödeneği 
Hükuiöıefcç% isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

6 292 000 

790 000 
3 000 000 
895 000 
185 000 

1 150 000 
160 00O 
112 000 

1 383 000 

381 000 
118 000 
470 000 
14 000 
400 000 

3 680 000 

2 835 000 
820 000 
25 000 

47 500 

6 835 000 

790 000 
3 000 000 
1 '500 00O 
185 000 

1 150 000 
160 000 
50 000 

1 465 000 

350 000 
100 000 
500 000 
15 000 
500 000 

4 875 000 

4 000 000 
850 000 
25 000 

76 000 

7 500 10 000 

40 000 66 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme kardan ve giderleri 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim tcplamı 

14.410 Bey'iye aidatı 
14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve 

ikramiyeler 
14.430 Para tasıma giderleri 

VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 
14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 

bina ve arazi vergileri 
14.442 Diğer vergi resim ve harçları 
14.443 Devletçe satılan gayrimenkuller dolayı -

siyle alınacak tasarruf bonoları kargılığı 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı: 2 845 000 

14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı 
maddesi gereğince muhtar ve ihtiyat ku
rulu üyelerine verilecek üeret 

14.460 Değer biçme giderleri 
14.470 Düşünülmiyen giderler 
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1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

850 000 1 250 000 

20 245 001 20 205 

4 400 000 4 400 000 

400 000 400 000 
4 000 000 4 000 000 

15 095 001 15 055 001 

3 000 000 3 000 000 

2 000 000 2 000 000 
800 000 800 000 

2 000 000 2 000 000 
745 000 745 000 

100 000 100 000 

3 000 000 2 000 000 
490 000 490 000 
100 000 100 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.480 İhtiyat ödeneği 

DÎĞER MALÎ HİZMETLERLE ÎLGİLÎ 
GİDERLER 

14.491 Değerli kâğıtlar giderleri 
14.492 Menkul ve gayrimenkul malların genel 

giderleri 
14.493 Bin/ı ve arazi tahriri ile ilgili giderler 
14.494 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanunlar gere

ğince tahakkuk ettirilmiş ve ettirilecek 
ödemeler karşılığı 
(Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler top
lamı : 3 420 001) 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

1.4.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GÎDERLERÎ 

Maliye Okulu giderleri 
15.251 Büro giderleri 
.15.252 Ulaştırma giderleri 
15.255 Giyim, kuşam alım ve giderleri 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 
15.257 Yiyecek alım ve giderleri 
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1963 ödeneği 19 
Hükümettçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
k u * Lira Lira Lira 

400 000 400 000 

1 000 000 2 000 000 

1 320 000 1 320 000 
1 1 

140 000 100 000 

750 000 750 000 

300 000 
400 000 
10 000 
40 000 

100 000 
54 600 
159 490 
48 100 
361 830 

1 305 200 

* 

300 000 
400 000 
10 000 
40 000 

100 000 
55 000 
160 000 
48 000 
360 000 

1 305 2 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.259 Diğer alım ve giderler 

(Maliye Okulu giderleri toplamı: 760 200) 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 

Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 
15.841 Büro giderleri 
15.843 Ulaştırma giderleri 
15.844 Kira bedeli ve sigorta 
15.846 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.847 Ağırlama alım ve giderleri 

(Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 
toplanv. : 545 000) 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

İŞ EVLERİ VE İŞ YERLERİ GİDER
LERİ 

Darphane ve Damga Matbaası giderleri 
16.111 Büro giderleri 
16.113 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
16.115 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
16.116 Malzeme alım ve giderleri 
16.117 Yiyecek alım ve giderleri 
16.119 Diğer alım ve giderler 

(Darphane ve Damga Matbaası giderleri 
toplamı : 963 500) 
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1963 ödeneği 1 
HükümıetçB istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lina Lira Lira Lira 

5 000 5 000 
5 000 5 000 

M '500 11 500 
458 500 600 000 
1.46 500 160 000 
123 500 182 000 

36 180 37 200 

260 000 260 0Ü0 
150 000 150 000 

50 000 50 000 
10 000 10 000 
75 000 75 000 

4 632 500 5 456 



Maliye Bakanlığı 

)k'i..i- Ödeneğin çeşidi 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları gider
leri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

TEMSİL GİDERLERİ 

16.710 Bakanlık temsil giderleri 

AĞIRLAMA GİDERLERİ 

16.720 Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
ağırlama giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina olarımı 
16.820 Malc.na, ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 

16.841 Damga Matbaası ve Darphane 
16.842 Muhasebe makinalannm 1er türlü bakım 

giderleri 
(Bakım ve idame giderleri toplamı .-117 500) 

— 305 — 

1953 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

25 000 

3 717 500 

3 500 000 
10 000 

37 500 

170 000 

25 000 

4 127 500 

4 000 000 
10 000 

17 500 

100 000 

!U0 000 300 000 

65 000 65 000 

40 000 40 000 

http://Malc.na
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Bölüm 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(taliye Bakanlığı 

Madde ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

— 306 — • 

1963 ödeneği 

Madde 
l i ra 

Bölüm toplamı 

— -
Lira 

12 000 

168 822 ŞÖ0 

12 252 500 

20 245 00.1 

1 305 20O 

4 632 50<» 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

CARİ HARCAMALAR TOPLAM T 207 270 001 

.İ2 (M 

J74 102 1)9 

.14 M)l (î( 

20 205 00 

1 305 2-0 

5 456 00 

215 582 19 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

£>oAiim Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

îl.621 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
Suğla Gölü harita alım ve kadastrosu is
leri giderleri (Tapu Kadastro Genel Mü
dürlüğü bütçesine Maliye Bakanlığınca 
aktarılır.) 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
22.310 Küçük sanayi siteleri kurulmasında ma

hallî idarelere yardım 
EĞİTİM SEKTÖRÜ 

22.811 Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumuna 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI 

Hizmetler sektörü 

23.611 Darphane için satmalnıaeak makina ve 
aletler 
TAŞIT ALIMLARI 
TARIM SEKTÖRÜ 

23.112 Tarım Bakanlığı 

1963 ödeneği 

Madde 
Lirıa 

Bölüm toplamı 
Lira 

10 000 000 

Kesim toplamı 4 558 000 

4 388 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira L 

10 000 000 

2 000 000 

2 000 000 

4n0 000 

10 000 000 20 0 

10 000 000 

2 0 
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k'ülüiu İM>/:lk- O demeğin jeşidi 

O Maliye Bakanlığı 
2;].012 Tapu. ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
2,0^22 Millî Savunma. Bakanlığı 

KONUT SEKTÖRÜ 
2 '̂.T72 İm av ve iskân Bakanlığı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
20.K>2 Millî Eğitim Bakanlığı 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
20.912 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

21.000 

22.000 

23.000 

308 — 

1963 ödeneği. 1 
Hükümetçe. istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

000 

450 

20 000 10 00ü 000 

4 5âS 000 2 000 

14 558 000 22 450 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1963 ödeneği 
Hükümetçe' isten 

"vfadd... Bölüm topiaun , Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

/ - Sermaye teşkili 
• \ 1.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 

SERMAYE TEŞKİLLERİ 117 000 000 2CJ 00 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin îernıaye-
lerine ir ahsuben ödemeler Kesira toplamı -T GCO üGO 190 000 000 

•11.110 Sermayesine mahsuben İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve benzeri müesseselere ya
pılacak ödemeler 70 OUO ;,!.;<; i ,2 OÜO M..:: 

31.120 Sermayesine mahsuben Ziraat Bankasına -:> 000 000 25 000 000 
31.130 İhtiyat sermaye olarak Ziraat Bankasına 1 000 000 1 000 000 

0 Sermayesine mahsuben Halk Bankasın 1 1 000 ooo 
KAMU TEŞEKKÜLLERİNE SERMAYE 
ÖDEMELERİ 

31.210 351 sayılı Kanunun 28 nei maddesi gere
ğince Yüksek öğrenim Kredi ve Yı/itlar 
'Kurumuna 20 000 000 1.0 000 «»00 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 9 875 000 7 35 

32.100 Kam ulaştırma v<> satmalına i;,-d. li 0 S7.> 000 7 350 0^0 

/ / - Transferle 
•33.000 İKTİSADİ TRANSFERLER 195 000 000 523 00 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İktisadi Devlet Teşekküllerine iktisadi 
transferler Kesim toplamı 

3.3.110 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dola-
yısiyle zarara uğrıyan İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve benzeri müesseselere yapıla
cak yardımlar 

33.120 İç finansman fonu vasıtasiyle bütçeden 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri 
müesseselere işletme açıkları ve yatırım
lar için yapılacak yardımlar 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Katma bütçeli idarelere Hazine yardım
ları Kesim toplamı 

34.110 Vakıflar GenelMüdürlüğüne 
•34.111 Ankara Üniversitesine 
34.112 istanbul Üniversitesine 
34.113 İstanbul Teknik Üniversitesine 
34.114 Ege Üriversitesine 
34.115 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
34.116 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 

5 nci fıkrası gereğince Karayolları Genel 
Müdürlüğüne 

34.117 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Karayolları Genel Müdürlüğüne 

34.118 Devlet Su işleri Genel Müdürlüğüne 

— 310 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplasın Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

195 000 000 528 000 000 

195 000 000 201 000 000 

327 000 000 
2 240 776 508 2 543 189 

1838 770745 

22 490 400 
73 623 214 
70 390 120 
38 158 170 
29 676 595 
2 788 743 

633 648 000 

250 000 000 
662 029 880 

2 207 348 078 

24 665 150 
94 824 644 
74 713 298 
50 906 921 
33 173 473 
2 180 677 

626 863 056 

250 000 000 
1 0O0 905 425 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.119 6831 sarılı Kanunun 35 nci maddesi ge
reğince Orman Genel Müdürlüğüne 

34.120 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genol 
Müdürlüğüne 

34.121 Petrol Dairesi Başkanlığına 
34.122 6987 sayılı Kamın gereğince Petrol Dairesi 

Başkanlığına 

Özel idarelere yardımlar ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.310 6802 sayılı Kanunun 66 neı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.320 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

Belediyelere yapılacak yardımlar ve öde
meler Kesim toplamı 

34.410 6802 sayılı Kanunun 66 neı maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.420 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
reğince yapılacak ödemeler 

34.430 Ankara Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 

34.440 İstanbul Belediyesine (İstimlâk borçları 
için) 

34.450 Diğer belediyelere 
34.460 İzmir Belediyesine (İstimlâk borçları için) 

— 310/1 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

55 228 000 47 506 415 
259 018 

737 622 1 350 000 

66 235 000 66 235 000 

64 460 000 64 460 000 

1 775 000 1 775 000 

88 490 000 58 490 000 

23 440 000 23 440 000 

7 100 000 7 100 000 

10 000 000 5 000 000 

25 000 000 20 000 000 
1 950 000 1 950 000 
1 000 000 1 000 000 
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1963 öde 

Madde Böl; 
Bölüm Madde Ödenenin cesidi Lira 

34.470 İller Bankasının 1963 yıl: iş ve plasman 
programına giren kredi alma gücünü yi
tirmiş belediyelerin Hazine yardımiyle, 
yapılabilecek işlerinin 1963 ydındaki sar
fiyatını karşılamak üzere îller Bankasına 20 000 000 

İkrazlar ve avanslar Kesim toplamı 150 000 000 

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKA
LARINA 

34.531 313 sayılı Kanım gereğince Ereğli Demir 
ve Çelik Fabrikalarına ikraz 135 000 000 

34.532 İşçi meskenlerinin inşaatı için ikraz .1.5 000 000 

Fonlar?, katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 15 525 000 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma fonuna 1 000 000 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonuna 100 000 

34.650 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ge
reğince müşterek trafik fonuna 12 425 000 

34.660 6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ge
reğince turizm kredi fonuna 2 000 000 

'gi 

:. tophi.r.: 
Li ra 

TL. kuru» t f 
Madik- 1/ 

Lira 

19 
;u i^le:ıeu 
Julüm '"Lip 

Lira 

180 000 000 

155 000 000 
25 000 000 

23 525 000 

1 000 000 

100 00C 

12 425 OOf 

10 000 000 



iVIafe Ikak;: . . ' v — 313; 

1933 ; 

Madde I 
Y i : . , '.i-]-: '• ''-l'--' >'•'. '• .' • ( ; ; ^ r < ı LİPU 

Ulusîaıarası teşekküllere Ö^reler 
Kes.:m toplamı Sİ 755 765 

34.7K) ..tfLIkîtierarası. knara , ,şi k. i v- a . - a k 
lara katılma payı 7 7'ii> "•••(; 

34.7.! 1 Millekararası ,a>aa fonu ve ÎV:;tr vv Kai-
kaırna Bankasın.: ikh-a:: kks;-ak/ akırak 
varak.ıuş Onkanau avarısnı inâ!'; viM'n,••;r. 1 ;iı »'> ;7 ':• 

34.7!2 74kktieraras< toîkınraa BiHifri :1i-A; iş
tirak olarak verîk-n avara^arı ira-ıha-•• !•:, \ <.• 
iştirak ayin '-' !^~< 703 

:11.7la Para •tamından yaralan kaaikraanı kur 
fark) 7-! 4 i >*.; u , a 

34.714 İktisadi İş Birliği Kalkınma Teşkilâtı 
(ÎT)A) yeni binasının inşaat masra-flarma 
katılma pay 

85.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 103 755 667 

35.210 % 1 1er 
35.220 89 ncu madde gereğince ödenecek eraHk 

ikramiyeleri 
35.230 Yönetim giderlerinden Hazine payı 
35.240 65 nci madde gereğince yapılacak ödeme 

ler 
35.250 42, 56, 64, 69, 81 ve 90 nci maddeler ge 

reğince yapılacak ödemeler 

30 000 

30 000 
9 937 

18 

5 000 

000 

000 
667 

000 

000 

3 

llakümetaa k' 

7 591 525 

4 S00 000 

1 311 

358 194 687 
480 000 

384 148 

131 407 897 

30 000 000 

50 000 000 
11 887 897 

20 000 

6 000 000 
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Madde ödeneğin çeşidi 

35.260 Geçici 15, 16, 21, 22, 24, 27, 28, 60 ve 61 
nei maddeler gereğince yapılacak ödemeler 

35.270 42 sayılı Kanım gereğince yapılacak öde
meler 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödeme
ler Kesim toplamı 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylık ve ödenekleri 
35.320 Vatani hizmet aylıkları 
35.330 4992 sayılı Kanunla verilecek çocuk zammı 
35.340 Yürürlükten kalkmış olan 551 sayılı Ka

nun gereğince malûllere verilecek arazi be
deli 

0 Yürürlükten kaldırılmış olan 1683 ve 4992 
sayılı kanunlara göre ödenecek emekli ik
ramiyesi 

ÖDÜL ÎKKAMİYE MÜKÂFAT Vb) YAK 
ÜIMLAE 

35.610 4 . 8 . 1958 tarihinden önce meri kanun 
ve kararnameler hükümleri dairesinde 
yabancı memleketlere tahsil ve staj için 
gitmiş olanların geri kalan normal tahsil 
ve staj devreleriyle ilgili mûtat döviz is
tihkaklarına ait kur farkları vardımı 

— 310/4 — 

1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

300 000 

28 000 000 

243 039 020 

240 850 000 
2 150 000 

420 

500 000 

33 000 000 

243 175 360 

240 850 000 
2 300 000 

360 

32 000 25 000 

6 600 

3 000 000 2 500 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.710 
35.711 
35.712 
35.713 

35.714 
35.715 

35.716 
35.717 

35.718 
35.719 

35.720 

0 

35.722 
35.723 
35.724 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

HASTANELER VE SAĞLIK KURUM-
LAEINA 
Musevi Hastanesine yardım 
Balıklı Rum Hastanesine yardım 
Yedikule Ermeni Hastanesine yardım 
Manisa'da Moris Şinasi Hastanesine yar
dım 
İstanbul Esnaf Hastanesine yardım 
Belediye hastaneleri umumi giderlerine 
yardım 
Darülacezeye yardım 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru
muna (İnşaat ve teçhizat için) 
Ankara Çocuk Sağlığı Derneğine yardım 
Çocuk Sağlığı Derneği Hemşire Tatbikat 
Okulu kliniği inşaatına yardım 
İstanbul Zeynep Kâmil Anne ve Çocuk 
Sağlığını Koruma Derneğine 
Ankara Verem Savaş Derneğine yardım 
(Hastanelere yardım toplamı : 4 225 0001 
DÎĞER YARDIMLAR 
Kızılay Kurumuna yardım 
Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım 
Darüşşafakaya yardım 

— 310/5 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

8 400 000 7 065 000 

100 000 
120 000 
100 000 

80 000 
150 000 

400 000 
25 000 

1 000 000 
1 000 000 

1 000 000 

100 000 
10 000 

500 000 
375 000 
200 000 

100 000 
120 000 
100 000 

80 000 
1-50 000 

400 000 
25 000 

500 000 
500 000 

500 000 

100 000 

500 000 
1200 000 
200 000 



3933 
Madde 
Lira 

50 
10 

200 
50 
10 
20 

00u 
000 

000 
ooo 
000 
000 

10 000 

35.725 Yurtlar için Türk Eğitini Derneğine yar
dım. 

35.726 Şehitlikler İmar Derneğine yardım 
35.727 Kazı işleri için Türk Tarih Kurumuna 

yardım 
35.728 Türk Hukuk Kurumuna yardım 
35.729 Türk Coğrafya Kurumuna yardım 
35.730 Bâzı milletlerarası derneklere yardım 
35.731 Milletlerarası Kızılhaç Komitesine yardım 
35.732 Türk Göçmen ve Mülteciler Federasyonu

na yardım 50 000 
35.733 Meylâna Celâleddini Rumi'nin Türbesi et

rafının tarh ve tanzimi için Konya Beledi
yesine 

35.734 Türk Ocağına yardım 
35.735 Halkevleri Derneğine yardım 
35.736 Kırkpmar güreşleri için Edirne Belediye

sine yardım 
35.737 Türk Harb Malûlü Gaziler Cemiyetine 

yardım 
35.738 Adana'da Kuvayi Milliye Mücahit ve Ga

ziler Cemiyetine yardım 
35.739 Yardım Sevenler Derneğine yardım 
35.740 Türk El Sanatlarını Tanıtma Derneği 
35.741 Eski Muharipler Birliği Genel Merkezine 
35.742 Kıbrıs Türk Kültür Derneği Merkez Ko

mitesine yardım 
35.743 Göz Bankası Derneğine yardım 
35.744 Çocuk Dostları Derneğine yardım 

50 000 
50 000 
50 00ı > 

25 000 

20 000 

15 000 
200 000 
15 000 
30 000 

10 000 
200 000 
10 000 

Hiiküîoet^ isteneî 
1 

Madde Böi'im top 
Lirn Lira 

50 000 
10 000 

200 00' 
20 000 
10 000 
20 000 
10 000 

20 000 

50 000 
50 000 

25 000 

20 000 

10 000 
300 000 
10 000 
30 000 

5 000 
200 000 

5 000 
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1933 öde 

Madd- Bol 
Bölüm 3f,i'I.h; Ödeneğin çeşidi Lira 

35. 
35. 

35. 
35. 

35. 
35. 
35. 
35. 

745 
746 

747 
748 

749 
750 
751. 
752 

10 
00 

40 
.00 
40 
50 

000 
000 

000 
000 
000 
000 

Türk Dil Kurumuna yardım 75 000 
Zekâca Geri Kalmış Çocukları Koruma 
Derneğine 
Ankara Çocuk Bakım Derneğine yardım 
Türkiye Millî Gençlik Teşekküllerine yar
dım 
Türkiye Millî Talebe Federasyonuna 
Millî Türk Talebe Birliğine 
Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezine 
istanbul ve Ankara Sivil Genel Emekli 
derneklerine yardım i 5 000 

35.753 Hacıbektaş'ı Turistik Bakımdan Güzelleş
tirme Derneğine 

35.754 Türk Kooperatifçilik Kurumuna yardım 
35.755 Türk Halk Oyunları ve Halk Türküleri 

Federasyonuna 
35.756 İhtiyarlık Huzur Köşkleri Derneğine 
35.757 Konya Cemiyeti Hayriye Derneğine 
35.758 Polis Emeklileri Derneğine 
35.759 Maliye Memur ve Müstahdemleri Tutum 

ve Muavenet Sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 300 000 

35.760 Sağır, Dilsiz ve Kör Derneklerine yardım 60 000 
35.761 Türk Devrim Diyanet Sitesi Yaptırma 

Derneğine (Diyanet işleri Başkanlığı bi
nası inşaatı için) l 000 000 

.15 000 
10 000 

25 
5 
10 
20 

000 
000 
000 
000 

mı 

1 
Hükümetrö istene 

Ma.UU' Bölün; îı' 
Lira Lira 

75 000 

5 
300 

140 
190 
140 
50 

000 
000 

oou 
000 
000 
000 

?0 000 

50 
5 

25 
5 

000 
000 

000 
000 

10 000 
10 000 

350 000 
00 000 

1 000 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.762 Dış memleketlerdeki Türk öğrenci der
neklerine 

O Yurt inşaası için Mülkiyeliler Birliğine 
yardım 
'Diğer yardımlar toplamı : 4 815 000' 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

tç Devlet borçları Kesim toplamı 

36.110 Konsolide iç borçları faizi 
36.121 Konsolide iç borçları itfası 
36.122 Erken ödemeye tâbi tasarruf bonoları kar

şılığı 
36.130 Konsolide iç borçları genel giderleri 

Dış Devlet borçları Kesim toplamı 

36.210 Konsolide dış borçlan faizi 
36.220 Konsolide dış borçları itfası 
36.230 Konsolide dış borçlar genel giderleri 

(Dış devlet borçları toplamı : 568 702 172 ı 
36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

GERİYERİLECEK PARALAR 
36.601 Geriverilecek paralar 
36.602 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı Kanun 

gereğince geriverilecek paralar 
(Geriverilecek paralar toplamı : 8 000 000) 

36.800 Faiz. acyo ve para farkları 

-—• HJ^-U O 

1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

172 829 827 
116 476 190 

1 
4 226 994 

570 428 232 

134 855 042 
435 573 188 

2 

610 000 
4 000 000 

8 000 000 

10 000 

100 000 

939 162 463 1 097 775 2 

293 533 012 428 070 858 

263 001 613 
160 335 186 

1 
4 734 056 

568 702 172 

212 963 785 
355 228 385 

510 002 

610 000 
5 000 000 

4 000 000 
4 000 000 

20 000 000 26 262 500 



28 — Maliye Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DÎĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
36.901 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanunlar gere

ğince tohumluk işleri için T. C. Ziraat Ban
kasına yapılacak ödemeler 

36.902 Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlinlik yardım 
için T. îş Bankasına ödenecek faiz ve 
kredilerle ilgili gider karşılıkları 

36.903 1513, 2248, 2701, 2808, 2354 ve 3523 sayılı 
kanunlar gereğince nakden ödenecek borç
larla kaldırılmış Hatay Devletinden dev
redilen borçlar 

36.904 6684 sayılı Kanun gereğince vapılacak 
ödemeler 

36.905 6746 ve 7010 sayılı kanunlar gereğince 
T. C. Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
(Diğer borç ödemeleri toplamı: 61 129 696) 

» 

— 310/9 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isteme 

Madde Bölüm; toplamı Madde Bölüm to 
Lira l ira Lira Lir 

40 000 000 46 705 537 

1 458 129 1 590 159 

1 000 2 000 

1 132 090 3 832 000 

9 000 000 



•TLOOO KURUMLARA. KATILMA PAYLARI 
YE SERMAYD TEŞKILLERI BOLÜMÜ 
TOPLAMI 

J2.000 KAML'LAŞILRMA 'Y'r. SATIN ALMA
LAR BÖLÜMÜ TOPLAMİ 

TO.»00 İKTİSADİ TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

34.000 MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ T< >P-
LAMI 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

06.000 BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

SERMAYE TEŞKİLİ YE TRANSFER 
HAROAM AL ARI TOPLAMI 

1963 ödeneği 

Madde Bd!ü:n toplamı 
Lira Li: a 

İİUdlLL 
Madde 

U O •'• ;- . ' < O ü 

d 2J:i'T';'.> o -

358 Ti44 t)87 

939 LA 4bo 

:î^4 İ4h 

I 097 775 

3 880 008 658 •i 768 489 
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Rapor 
BÜTÇE KASMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığımızca tetkikinize verilen Millî Eğitim Bakanlığı 1964 malî yılı bütçesi bakanlığın ilgili daire 
incelenmiştir. 

Bakanlığın 1964 yılı için tesbit edilen 2 132 082 922 liradan 1 536 778 197 lirası cari harcamalar 559 60 
35 702 725 lirası da sermaye teşkili transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 

1963 yılma nazaran cari harcama 109 882 685 lira yatırım harcamaları ise 145 056 214 lira fazlalık arz e 
Millî Eğitim Bakanlığı cari giderleri genel bütçe cari giderlerinin (% 23,17) sini yatırım giderleri genel b 

m sermaye ve transfer harcamaları da genel bütçedeki bu kısmın (% 07) sini teşkil etmektedir. 
Böylelikle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi genel bütçenin (% 15,84) nü teşkil etmektedir. 
Hali hazır kanunu kadrolara göre 230 586 Devlet memurunun 135 697 adedi (% 58) zini Millî Eğitim Bak 
Aşağıdaki 1 sayılı cetvelin tetkikinden anlaşılacağı veçhile cari harcama için ayrılan 1 536 778 197 liran 

harcamalarına ayrılmış, geriye kalan 235 801 065 liralık ödeneğin eğitim hizmetlerini gereği kadar ifa ettireb 
Hükümet programında öncelik tanınan ve ilk plânda ele alınacağı anlaşılan Millî Eğitim hizmetleri için (% 
Aşağıda mukayeseli 1 numaralı cetvel bütçe rakamlarını ana bölümleri itibariyle genel olarak göstermiştir. 

1963 

No. 1 

1964 yılları bütçeleri mukayese cetveli 

Hikmetin ma'hiyeti 

Bakan ödeneği 
Personel Giderleri 
Yönetim » 
Hizttvefc » 
Kuram » 
ÇeşMi » 

1963 
Bütçe rakamı 

Iiraı 

12 000 
1 221 249 276 

6 427 250 
16 714 018 
169 338 137 
13 154 831 

1964 
Bütçe teklifi. 

Lira 

12 000 
1 300 977 132 

6 669 550 
35 583 518 
180 960 045 
12 575 952 

FaızLası 
Lira 

N 

92 554 866 
252 300 

18 929 500 
17 898 407 
1 580 000 

Toplam 1 426 895 512 1 536 778 197 131 215 069 
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Hizmetiıı mahiyeti 

7. —• Yatırım harcamialan 
8. —t Sermaye "teşkili ve 

transfer harcamaları 

0«ael toplam 

Bütçe rakamı 
l i r a 

414 545 786 

44 011 935 

1 885 453 233 

Büttçe teklif! 
Lira 

559 602 000 

35 702 725 

2 132 082 922 

Fazlası 
Lira 

190 027 000 

1 000 

321 843 063 

N 

4 

No. 2 

1962 - 1964 yıllan itibariyle ödenek durumunu gösterir cetvel 

Unıuani bütçe 
Yekûnu Eğitime ayrıları % Fazlası 

Yıllar Lira Lira Ndsbetii Lira 

1962 10 001 082 212 1 447 858 000 14,4 147 669 000 
1963 12 082 498 300 1 973 953 382 16,3 526 095 382 
1964 13 453 442 280 2 132 082 992 15,84 246 629 689 

Yakardaki 2 numaralı tabloda gösterildiği üzere genel bütçeye nazaran her yıl bir artış kaydedildiği halde 
5öre düşüş kaydedildiği müşahede edilmiştir. Bu durumu üzüntü ile karşılan*. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 314 

MiUi Eğiti,n Bakanlığı öğretmen, uzman, asistan, memur kadrolarının dağıtım ve adbd tablosu aşağıda 

No. 3 

Millî Eğicim Bakanlığı öğretmen, nsman. asistan V* r^mıır kadrolarının da 

Öğret-., uzman, 
asistan v.s. Memur 

Kullanıldığı yer Aded Aded-

YLkvk İS:AH IMrsiAiAri 72 12 
Ov', w Oğ. ı '>.. Teknik öar. Ok.. İmam - Hatip Ok.. 
kkoğ. O;;,, ('<: Avi köy Kr.vs. 
kkok--' ölAAn-ernor 
Millî Cğitkn müdür veya yardımcısı 
ilköğretim müfettişleri 
Teknik okulla i' 
iktisadi ve Tk-aıi İlimler akademileri 
Devlet konser vatu varları 
Oüzel Sanatlar akademileri 
Yayın Müdürlüğüne kağlı kurumlar 29 
Sanatoryum ve prevantoryum 
Sağır. Dilsiz ve Körler okulları 15 
Doktor kadroları 88 
Memur kadroları . 2 513 
Kız, Erkek Tekndik - Ticaret Yüksek öğretmen 
okulları 251 
Eski Eserler ve Müzeler 168 
Kütüpaneler Genel Müdürlüğü 9 
"Rasathane 22 
Atatürk Üniversitesi -°>71 
Karadeniz Üniversitesi 243 
Merkez teşkilâtı ve sivil savunana uzmıanilan 610 

24 096 
90 170 

137 
715 
378 
267 
124 
135 

74 
50 
124 

Umumi yekûn 118 070 3 103 
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# İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1063 malî yılı bütçesi ile ilköğretime, özlük haklar hariç 33 34.2 077 lira cari giderlere, 250 000 000 lira d 
üzere 283 642 077 lira ödenek ayrıldığı* görülmüştür. 

Bu ödeneklerle 1963 yılı içinde ilköğretim hisın eti erinde sağlar aa gelişmeler ve 1934 mali yılı bütcesiyla teklif o 
gramlaştırman hizmetler aşağıda açıklanmıştır: 

1982 - 1963 öğretim yılında öğretmen sayısı 75 567 iken 5 860 i'ariasiyle 81'136; öğrenci sayısı 3 407 855 iken 
mayısı 26 643 iken 1 184 faclasiyle 27 827 ye çıkarılmak sureciyle öğretmen sayısında % 7,2; öğrenci miktarın 
% 4,3 oranında bir artış kaydedildiği görülmüştür. 

Mevcut geçici rakamlara göre 1962 - 1933 öğretim yilmda 7 - 12 yaş arasında 4 36'" 000 çocuktan 3 407 855 
kavuşturulmuştur. 1963 -1964 öğretim yılında ise yine geçici rakamlara göre 7 -12 yaş arasındaki 4 44G GOö çocuktan 
r.udmaktadır. Buna nazaran ilkokulla relaki öğrenci sayısında geçen yda güre 210 000 artış sağlanmak suretiyle 
öğrenci kapasitesi 40 000 fazdasiyle gerçekleştirilmiştir. 

1931 - <S62 öğretim yılında eğitmonli okullardan fi 241, öğceVacnlı okullardan £33 612 olmak üzere 334 853 
öğretim yılında ise eğitmenk okullardan 5 553, öğretmendi okullardan 360 287 ki tordam olarak 365 845 öğrenc 
mezun sayısında 31 012 fazlalık görülmektedir. 

Son üç yıl üzerine okul, öğretmen ve öğrenci sayıiariyk ilgili çkelge aşağıdadır: 

No : 1 

Yıllar üzerine okuıl öğretmen ve Öğrenci sayılarını gösterir cetvel 

Okul öğretmen t 

Yıllar Şeh. ' Köy. Toplam Şeh. Köy Toplam Şeh. 

1961 - 1962 2 341 23 355 25 696 26 003 43 767 69 770 1 133 472 
1962 - 1963 2 522 24 121 26 643 29 860 45 707 75 567 1 219 786 
1963 - 1964 2 706 25 121 27 827 32 179 49 257 81 436 1 305 786 

Yukarıda açıklanan gelişmelere rağmen halen 7 - 12 yaşlan arasındaki 4 448 000 çocuktan 3 647 855 inin ok 
henüz okuldan yoksun bulunduğu anlaşılmaktadır. 
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Okulsuz köylerin (muhtarlık) nüfus gruplarına göre miktarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir : 

No: 2 

1963 - 1964 öğretim yılı 

Okulu oümıyan köylerin nüfus gruplarına göre sayısını gösterir çizelge 

1501 1001 - 1500 801 - 1000 601 - 800 401 - 600 251 - 400 151 - 250 1 - 150 Okulsuz 
nüfuslu nüfuslu nüfuslu nüfuslu nüfuslu nüfuslu nüfuslu nüfuslu köy sayısı 

köy sayısı köy sayısı köy sayısı köy sayısı köy sayısı köy sayısı köy sayısı köy sayısı toplamı 

2 34 71 261 1 262 3 286 3 719 2 357 10 999 

Not: Bu çizelge ülerden alınan bilgiye istinaden düzenlenmiştir. 

Henüz okula kavuşturulamıyan çocukların büyük çoğunluğu köylerdedir. Okulsuz köylerden şimdilik nüfusları 1 
8 635, mevcut okul binalarından geçici ve harabolanlarm yerine de 4 367 olmak üzere köylerde 13002, şehirle 
dırmak ve sınıf mevcutlarını normale indirmek için 1940 M, toptan 14 942 okul binasına daha ihtiyaç vardır. 
ve dağınık iskân bölgelerinde bulunan vatandaş çocuklarının ilköğretime kavuşturulmaları için yeteri kadar bödg 
edilmesi zorunluluğu görülmektedir. 

Mevcut okul, ihtiyaç duyulan okul, okul çağındaki çocuk ile bunlardan okuyan ve okul dışında kalan çocuklar 
ğıdadır : 

No: 3 

1963 -1964 öğretim yılı okul, okul ihtiyacı, okuma çağındaki çocuk sayısı ile öğrenimden 
çocuk sayısını gösterir çizelge 

Okuma çağındaki çoeuklarm 
Mevcut okul sayısı Okul ihtiyacı sayısı ( 7 - 1 2 yaş) öğrenci s 

Yık Şehir Köy Top. Şehir Köy Top. Şehir Köy Top. Şehir Köy 

1963-1964 2 706 25 121 27 827 1940 13 002 14 9421376 477 3 071553 4448 000 1305 786 2 342 069 

Kot: 1. — 1963 - 1964 öğretim yuma ait rakamlar dairede mevcut bilgiye ve illerden alınan geçici sayılara göre dü 
2, — Okuma çağındaki çocuk sayısı (7 - 12) yaş, İstatistik Enstitüsünce hazırlanan tablodan alınmıştır. 
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1963 malî yıllında okul yapımı ve donatımı için bütçe ile alınan 260 000 000 liralık ödenekten 34 000 000 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılmış, 10 000 000 lirası beslenme eğitimi işlerine sarf edilmiş ve 216 000 0 
natım ve diğer ihtiyaçlarına karşılık ayrılmış ve bu ödenekler program gereğince sarf edildiği görülmüştür. 

Okul yapım ve donatımı ile ilgili olarak 1964 malî yılında yapılacak işlere gelince: 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve İigıtim Kanununun 76 ncı maddesinin (a) fıkrası her yıl Devle 

üzere ilköğretim hizmetleri için Devlet bütçesine ödenek konulmasını ve bu suretle ilköğretimin 10 yıl içerisin 
maktadır. 5 yıllık Kalkınma Plânının 1964 yılı programında da ilköğretim hizmetleri için 320 000 000 lira g 
buriyete ve gerçek ihtiyaca dayanmaktadır. Kaldı ki 222 sayılı Kanunun tahmil eylediği hizmetler sadece ok 
kanunun 78 nci maddesinin (b) fıkrasında tesbit edildiği üzere okulların küçük onarımlariyle genel giderleri 
olarak okul kitapları ve ders levazımı verilmesi, öğrencilerin yiyecek, giyecek, noksanlarının telâfisi, esasl 
hizmetleri de Devletin başlıca görevlerinden saymaktadır. Bu hizmetlerin Devlet görevleri içine alınması ba 
önemli hükümlerden birisidir. 

Bu plânın gerçekleştirilmesi bakımından 1964 yılı bütçe teklifinin 22811 nci maddesindeki 229 761 000 liral 
siyle 320 000 000 liraya çıkarılması ilköğretimin geliştirilmesi yönünden bir zaruret ve kanuni bir mecburiy 

Yetiştirme yurtları 

;Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birlikler') ne yardım 

Korunmaya muhtaç çocuklardan 7-18 yaşlanndakilerin yetiştirilmeleri için gerek 5387 sayılı Kanun hükümler 
gerek bu kanunun yürülükten kaldıran 6972 sayılı Kanun bükümlerine göre çocukları koruma birlikleri tara 
yurtlarının yıllara göre sayılan ve Bakanlıkça yapılan yardım miktarını gösterir çizelge aşağıdadır : 
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No. 4 

Yetiştirme yurtlarının yıllara göre sayıları ve Bakanlıkça yapılan yadım miktarlarını gö 

Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinden 

yapılan yardım 
Yıllar 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Yurt sayısı 

4 
10 
17 
21 
26 
32 
35 
39 
44 
49 
53 
59 
63 
69 
69 + 5 = 74 

Lira 

500 000 
1 090 000 
1 000 000 
1 250 000 
1 450 000 
1 450 000 
1 950 000 
2 250 000 
4 373 000 
5 908 323 
6 528 537 
5 780 000 
7 475 500 
9 107 700 
8 000 000 

Halen 51 ilimizde 6 sı kızlar, 55 i erkekler içinve 2 si muhtelit olmak üzere 63 müessese faaliyettedir. Bu mües 
olmak üzere şimdiye kadar 2 777 genç geçimini sağlıyabilecek bir meslek ve iş sahibi olarak hayata atılmışlardır, 

Faaliyette bulunan Yetiştirme yurtlarında halen 864 kız ve 6 717 erkek çocuk yetiştirilmekte olup, 316 öğretm 
görevi yapmaktadır. 

Korunmaları mahkemelerce karara bağlanmış 4 002 çocuk (ortalama iki buçuk senedir) sıra beklemektedir. 
betle, korunmaya alınmak üzere haklarında karar alınan çocuk sayısı aleyhe ve büyük oranda artmaktadır. Nite 
hizmete girdiği halde sıra bekliyenlerin oranında bir azalma görülmediği müşahede edilmiştir. 

Sfot : 1963 yılında gösterilen 69yetiştirme yurdundan r> sının binanı ve tesis eşyası mrreudohıp ödenek yetersizl 
yete getirilememiştir. 
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1964 malî yılında Çorum, Erzurum, Kastamonu, îcel, Sinop ve Uşak illerimizde olmak üzere 6 yetiştirm 
illerin birliklerine yapılacak yardımlar) hizmete sokulacak, bu sayede müesseselerin sayısı 51 ilimizde 69 
de 600 çocuğun daha himayeye alınması mümkün olacaktır. 

1964 malî yılı çalışma programına göre Adıyaman, Amasya, Artvin, Kırklareli ve Ordu illerinin birer y 
nacak, bu suretle 500 çocuğun daha himayesi mümkün olabilecektir. \ 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine 1963 yılında konulan 9 107 700 lira ödenekle yapılan yardım, mevcut 
nı karşılayamamış (hattâ bâzılarının kapanma tehlikesi belirmiş) bulunmaktadır. Bu itibarla 6972 sayılı K 
ne müsteniden özel idare ve belediyeler bütçebrinden 1963 malî yılında ayrılan 10 758 000 liradan az olmam 
daki) 9 ncu maddesinin açık hükmünün yerine getirilmesinde kesin zaruret görülmektedir. Bunun için 1964 
bölümüne konulan 8 000 000 liranın 2 758 000 lira ilâvesiyle 10 758 000 liraya çıkarılması ve böylece kan 
şarttır. 

6972 sayılı Kanun gereğince, özel idare ve bebdiyelerce bütçelerine konulması gereken tahsisattan bâzı b 
senesi içerisinde ödenmiyen paraların 3 041 959 lira olduğu görülmüştür. 

Senesi içinde ödenmesi lâzımgelen bu paraların birliklerce ödenmesi hususunda gerekli teşebbüse geçilmes 

ÖZEL EĞİTİM 
I — Halen faaliyette bulunan Sağırlar ve Körler okullariyle bu kurumlara son üç yıl itibariyle verilen öde 

tir:. 
Yıllar Verilen ödenek miktarı Körler okulu, sayısı Sağlık okulu 

1962 1 724 500 2 4 
1963 1 982 000 2 5 
1964 1 982 000 2 5 

1962 yılında ihalesi yapılan Ankara, Gaziantep ve Adana illerindeki Körler ve Sağırlar okulları inşaatın 

II — Halen faaliyette bulunan rehberlik ve araştırma merkezlerinin son üç yıl üzerine sayılan ile veri 
Yıllar Verilen ödenek miktarı Rehberlik ve Araştırma Merkezi sayısı 

1962 200 000 4 
1963 250 000 7 
1964 250 000 7 

Halen faaliyette bulunan 7 Rehberlik ve Arar tırma Merkezi ile yeniden açılacak bir merkezin araç ve gere 
faaliyetlerini aksatmamak maksadiyle 1964 yılı bütçesinin 14 597 nci bölümündeki ödeneğin 150 000 lira ilâves 
zumlu görülmektedir. 
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m — Döner sermaye (Körler ve sağırlar okulları için) verilen ödenek miktarı son üç yılda, aşağıda gösterilmiş 

Yıllar Verilen ödenek miktarı 

1962 25 000 
1963 25 000 
1964 25 000 

BESLENME EĞİTİMİ 

(İlâve gıda yardımı karşılığı olarak Merkes Bankasındaki CARE'nin fon hesabına 

İlköğretim hizmetierinin önemlilerinden biri de (Beslenme eğitimi) konusudur. Bu eğitime 1956 - 1957 öğretim yı 
CEF'in yardımiyle başlanmış, 1961 - 1962 öğretim yılından itibaren beslenme eğitimi için gerekli ek besin maddeleri 
başlanmıştır. Bu teşkilâtın yardımları halen devam etmektedir. 

CAEE Teşkilâtının Türkiye'de yeteri kadar idareci ve diğer personelinin ve organizasyonunun bulunmaması 
göre Türkiye'deki büro ve yönetim giderleri Hükümetçe karşılanmaktadır. Bu sebeple 1963 malî ydında bütçeye 
da, bu miktar yetmediği için 700 000 liralık bir aktarmaya gidildiği anlaşılmıştır. 

Bu bakımdan adı geçen teşkilâtın TüriMye'deki büro ve yönetim giderleri için 1964 malî yılı bütçe teklifinin 
500 000 liranın yine yetmiyeceği dikkate alınarak ve malî yıl içinde bir aktarmaya mahal bırakmamak ve hizm 
rın şimdiden 700 000 lira artırılması suretiyle 1 200 000 liraya çıkarılması zaruri görülmektedir. 

Beslenme ve eğitim faaliyetleri : 
1963 malî yılında ayrılan 10 milyon liranın yerine sarfedildiği görülmüştür. 
Bu hizmetler için 1964 yılı bütçe teklifinin 14.598 nci maddesinde sembolik olarak bir lira gösterilmektedir. 

741/10 bölümünden 10 000 000 lira sarfedilmistir. Beslenme eğitimi hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi i 
lümüne konulan bir lira ödeneğin 10 000 000 liraya çıkarılması ve bunun sarfedilmesinde de aşağıdaki (R) 
görülmektedir. 

(R) formülü : (Öğrencilere verilecek her reşit ek besin maddelerinin satınalınması, yükleme, boşaltma, taşım 
şoför ücreti ve yolluğu, motorlu araçların satınalınması ve her türlü malzeme, bakım ve onarım giderleri, otom 
depo yapımı, onarımı ve kiralama giderleri, seminer ve kurs giderleri, kitap, broşür, dergi, film, afiş, bant, teyp 
derler, baskı ve tercüme giderleri, beslenme eğirimi uygulamaları için mutfak yapım ve tesis giderleri, kap - ka 
me ve damıtma giderleri, ilân ücretleri ve beslenme eğitimi ile ilgili diğer çeşitli giderler.) 

Beslenme giderleri bölümündeki ödenek artırılmadığı takdirde bu hizmetler aksıyacağı gibi, özellikle ÇARE Teşk 
ton tutarındaki çeşitli besin maddelerini liman şeLirlerinden diğer illere taşınması ve muhafazası için gerekli depol 
ran işleri mümkün olamıyacaktır. 
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Beslenme programına alman öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir. 

Beslenme programına alman 
Yıllar 

1956 - 1957 
1957 - 1958 
1958 - 1959 
1959 - 1960 
1960 - 1961 
1961 - 1962 
1962 - 196.". 
1963 - 1964 

öğrenci sayısı 

100 000 
150 000 
250 000 
468 000 

1 100 000 
1 250 000 
2 300 000 
2 494 500 

ilkokul yaptıran müteşebbis derneklere yardım : 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre ilkokulların yapım ve don 

gerekçesiyle 1962 ve 1963 malî yıllarına ait bütçelerle «İlkokul yaptıran müteşebbis derneklere;; yardım öden 
Halbuki son yıllarda vatandaşlar arasında ilkokul yapma isteği geçmiş yıllara nazaran daha da artmış ve bu 

kasaba ve hattâ köylerinde 500 den fazla müteşebbis dernek kurularak faaliyete geçtiği anlaşılmaktadır. İlk 
nan bu dernekleri desteklemek ve demekler yoiu ile halktan toplanan para ve aynî yardımları değerlendirme 
okul binası yaptırabilmek ilköğretim hizmetlerineyavaş, yavaş halkın katılmasını sağlamak bakımından da fay 

Bu itibarla Millî Eğitim Bakanlığınca 1964 yılı bütçesiyle 2 500 000 lira teklif edildiği halde Devlet Plânın 
ödeneğin «İlkokul yaptıran müteşebbis demeklere yardım» adiyle bütçede yeniden açılacak bir bölüme konulm 
mektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığı 

• İlin adı 

G-ümüşan.' 
Hakkâri 
Hatay 
İçel 
İsparta. 
İsstan'-bul 

— 

Ayrılan ödenek 

•1 748 000 
1 312 000 
3 616 000 
1 956 000 
1 240 000 

13 424 000 

323 — 

İlin adı 

Urfa 
Uşak 
Van 

Yozgat 
Zonguldak 

Ayrılan 

3 000 
1 056 
3 194 
3 184 
4 362 

İllere dağıtılan bu ödenekten ayrı olarak yine ilkokul yapım ve donatımı için aşağıd 
işlere karşılarında gösterilen miktarda ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıran ödene Ayrıl 

Beslenme Eğitimine 
21 bölge ilkokulunun inşaat 
ve telislerinin tamalanması 
için Bayındırlık Bakanlığına 
devredilen 34 000 000 
2 Körler Okulu için 3 000 000 
Rehberlik ve Araştırma Mer
kezi, 1 Ana Okulu yapımı için 1 500 000 

Gaziantep Sağırlar Okulu için 1 750 000 

10 000 000 (i. — Kirazlı, Van İskele Yatüı Böl
ge Okulu için 

7. — Ankara İşçi Sigortalarından 
satmalınan bina taksiti 

8. — Ders araçları temini için 
Toplam 5 
İllere dağıtılan 20 
Genel toplam 2 
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No. 5 

1963 yılı programiyle ele alınan okulların inşaatının gerçekleşme durumu 

Ş E H î R 

Yeni 

Okul 

Programa «alınanı 226 
Öğretime 'açılan 179 
İnşaatı dtevam eden 47 

Programa alman 1 558 
öğretilme'açılan 1 512 
İnşaatı devam eden 46 

i <xkui 

Derslâlk 

1 523 
1 050 

473 

2 700 
2 613 

87 

İkmal 

Okul 

62 
57 

5 

230 
224 

6 

Derslik 

411 
379 

32 

444 
423 
21 

Kat ve derslik 
ilâvesi 

Okul Deı 

54 
49 
5 

K Ö Y 

176 
162 
14 

•stlük 

243 
221 
22 

293 
267 
26 

Top] 

Okul 

288 
206 
52 

1 788 
1 736 

52 

Lam 

Derslik 

2 177 
1 660 

527 

3 437 
3 303 

134 

Onarım 

521 
521 

742 
740 

2 

Öğretime açılan okul ve derslik sayıları 

Şehir Köy Toplanı 

Okui 
Derslik 

236 
1 650 

1 736 
3 303 

1 972 
953 

e 
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150 den 
yukarı 

Yapılacak okullu nüfuslu 
Ayrılan derslik köy okulsuz 

İlin adı ödenek sayısı sayısı köy sayısı 

Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ' 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 

2 000 000 
1 400 000 
2 650 000 
4 500 000 
2 800 000 
1 650 000 
5 700 000 
2 600 000 
2 900 000 
4 978 000 
1 025 000 
5 000 000 
4 900 000 
2 100 000 

50 
40 
76 
113 
70 
47 
163 
65 
83 
124 

•)f) 

143 
122 
52 

146 
174 
257 
«380 
217 
410 
518 
176 
306 
719 
276 
351 
410 
216 

188 
12 
23 
130 
53 
24 
269 
264 
114 
399 

o 
O 285 

176 
114 

Not: Bu dağıtım, 250 den fazla nüfuslu köylerin okuma çağındaki 
bir dersliğin vasati 'maliyeti 35 - 40 bin lira olarak hesaplanmıştır. 

İlin adı 

Yapıl 
Ayrılan dersl 
ödenek sayı 

Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Tc 

2 700 000 
1 176 000 
3 100 000 
3 550 000 
4 500 000 

•plaın 225 761 000 

1 
1 

Adana 

Gaziantep 

1 500 000 Sağ 
inş 

500 000 Kö 
inş 

2 000 000 Do 
ıein 

Toplanı 
Bayındırlık Ba
kanlığına devir 

4 000 000 

26 450 000 Do 
kıs 

Oenel toplam 256 211000 

';ocv.k kapasitesine göre Devle? Fiânlnm 
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ORTA ÖĞRETİM GENEL' MÜDÜRLÜĞÜ 

1. — Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 'okul, ve bu okullarda okuyan öğrenci sayılarında son yıllard 
Ortaöğretime bağlı olanak: öğretim yapanı okul ve bu okullarda okuyan öğrenci sayılan ile branşlara gör 

ihtiyacı aşağıdaki taploTard.a belirtilmiştir. 
Öğrenci 

Okulun 'adı Okul sayısı sayısı 

Ortaokul 596 349 741 
Ltee 136 93 739 
Akşjam Jlisesi 7 1 633 
Yabancı dille öğretim 
yapan 'okul 8 3 476 

747 448 589 

Öğretmen dumuru 

Mevcut öğretmen Mevcut 
Dersler öğretmen ihtiyacı Dersler öğretmen 

Edeibiy&t 
Felsefe 
Tarih 
Samat Tarihi 
Ooğralfya 
Türkçe 
Tarih - Coğrafya -
taşlık 
Edelbiyat G-rupıı 
Matematik TT 
Biyoloji 
Fizik 
Kimya 

• Yurt-

Matematik , Ticaret 

311 
136 
316 

3 
482 
482 

332 
1 490 

163 
243 

94 
111 
397 

147 
70 
25 
26 
17 

510 
250 

79 
161 
136 

'Tabiat Bilgisi Fizik -
Kimya 
Fen Grupu 
Fransızca 
Almianea 
İngilizce 
Lâtince 
Beden Eğitimi 
Resim - İş 
Müzik 
Ev - İş 
Din Billgisi 

29 
1 68 

44 
18 
46 

36 
47 
23 
41 

9 13 
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1962 - 1963 Öğretim yılma nazaran 1963 - 1964 öğretim yılı genel öğrenci sayısında 13 989 artış kaydedilmiş 
yılı yeni kayıt seviyesinde plânın ek okrak tanımış bulunduğu 14 000 yeni öğrenci artışı ve her yıl yeniden 
çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan, mezun olan öğrenoî sayıları toplamından fazla olması dolayısiyle meydana gel 
1965 öğretim yılında genel orta öğretimdeki öğrenci sayısının bugünkü sayıya göre en az 40 000 civarında artı 

Xot : Yukarrloki tabloda (jözükrn öğretmen ihJiiftif balo* nurcut sulu soı/ıhırıno ;/örı~ in s a />ltnı aıt.ş ula./, Ilı s Y 
,,,-jifl: alla f'la :>.'•/ öt/ rta* '-ilif*:- '*'•*' öc/>'( -ta" a . I><*!* >'ih. Isı ).'. iiıjrt )><'ia* bir öaı-t <'••*>•< >< <li':st'••< l{ sılph'ı ht *a nhihfhrp tak 
<>(/n tau m'm ihtiauı halaınnakfarlır. 

Okul, öğrenci ve öğretmen sayısı ile yakından ilgili bulunan cari harcamaların 1963 yılı bütçesi ile alman,, 
yılı bütçe tasarısına konulan ve bundan Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne ayrılacak ödenek miktarları aşağıya 

1963 bütçesi .ıh- 19 
i.*.]̂ ne-s'in ••HKİdi a. Onan bütçes 

Orta denveii okullar ek ders ücreti 34 00T» 000 :? 
Ya!>an-<M uzmanlar vt' yardmıeıl'an seçici ^S'örev yolluğu —• 
Yabancı u/anaular ve yardıım'fları yurt. dışı süreikM g'öwv yolluğu 360 000 
Parasız yattılı öğrencilerin pansiyon srideHeri 3 000 000 
Ortaokul lise ve kolej gülerleri 7 '500 000 
Kira btxleJi 400 000 
Oku i kütüpauesi giderleri 250 000 
''Biaa: onarımı (küçük onanan : 5 §94 680 
.Vıakiıuı ve teçhizat omm-rm 950 (MM) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı parasız yatılı öğrenci sayısının artırılmasını öngörmektedir. 
Plânın, öngördüğü ve dairece planlandığı üzere parasız yatılı öğrenci miktarının 1 500 den 2 500 e çıkarılabil 

muş bulunan ödenek miktarının da 4 000 000 liradan 5 000 000 liraya çıkarılması, plânın gerçekleşebilmesi yönü 

1963 - 1964 Öğretim yılından itibaren parasız yatılı öğrencilerin seçme sınavları test usulü ile yapılmış olup 
seçmelere katılanları çevrelerinden gelen eksikliklerin seçmelere etkisini mümkün olduğu kadar azaltmak ma 
ayrı bir değerlenlirmeye tabi tutnlmdş ve ayrıca ortaokul birinci sınıfa ayrılan kontenjanın % 50 si münhasır 
mış olduğu müşahede edilmiştir. 
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Halen 8 105 şube halinde öğretim yapan okullarda bu sayıda dershane bulunmaması sebebiyle 137 ortaokul 
Yukarda açıklaııdığı üzere 1964 yılı sonunda meydana gelecek 40 000 öğrencilik artışı karşılayabilmek ve 

edebilmek için 2 000 dersiıaııenin 1964 yılında inşa edilmesi gerekmektedir. 
1964 yılı bütçesi ile Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne aşağıda belirtilen miktarlarda yatırım ödeneği ayrılm 

19ö4 'bütr :rsi ile 
(>\ le-neği »i ı-oşi-tli 1 a.hsisı edilen mikt<ı r 

Yapı. tesis ve büyük on-anın. «kleri t» 000 (M)0 
Orr.tokul, lise w kolej binalart inşanı nideri ~>7 l ö O 000 
l-Vn lisesi inşaatı -»idui -ı 000 000 
Makin-;}, leeh-izaa alımları ve höyük omu-uular \'2 OOO 0<M> 
ÜMNÎ yımıdan I9(i4 y ninni intikal eden işler 
iein tî-nyınvhriı-k !>ak?ınnğı 1)iVt<*c-si-u-t* ktutaÎI 27 (KM.) 000 

1(17 150 (MM) 

Halen ders aletle."] 'hıılunınıyan okul sayısı aşağıdaki tabloda ti'ivsterihniştiv. 

Okullar Fizik takımı Kimya takımı Biyoloji Takımı İş ate 

i >riaokui 
Lİ.S-e 

Akşam liseli 
YahaiH-ı dille nğv •etini yanan okul 

361 
14 

1 

• > 

5İW 
<)4 

7 
s 

5<)tf 
136 

/ 

s 

2"K5 705 749 

Diğer okulların, ayrılan ödeneklerle tamamlandığı anlaşılmıştır. Ders araçları bulunmıyan okulların da ihti 
lanmasını temenni ederiz. 



u •) 
850 
500 

000 
000 
666 

30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 330 

1963 yılı bütçesi ile verilen yeni yapı ödeneğinin durumu aşağıda belirtilmiştir. 

Biitee ile alman ödenek : 
AO) <len aktarma : 
Adıyaman Lisesi malzeme satışı 

37 350 666 
14 . 12 .1963 tarihinle, kadar sarf edilen 37 430 417 
Açık 79 751 

1963 yılı diğer yatırım ödeneklerinin tasarrufu da riayet edilmek üzere yerinde sarf edildiği tetkikinizden a 
Lise, ortaokul binası yaptıran derneklere yardım için 1963 bütçesi ile 5 000 000 liralık ödenek verilmişti. 196 

5 000 000 liralık ödenek istenmiş olmasına rağmen tasarruf maksadıyla 2 500 000 liraya indirildiği görülmektedir. 
1983 yılı programında bu bölümdeki paranın, binaların ikmalinde meslekî ve teknik bir okulun açılmasına muvafak 
leceği, meslekî ve teknik bir okulun açılmasına muvafakat etmiyen derneklere ise plân hedeflerini aksatmıy 
öngörülmektedir. 

Bu bakımdan, derneklere yardım ödeneğinin 5 000 000 liraya çıkarılmasında fayda görmekteyiz. 
Mahallen yaptırılan lise ve ortaokul binaları için müteşebbis demeklere yıllara göre yapılan yardım miktarla 

derneğe dağıtıldığı ve hizmete giren bina sayıları aşağıya çıkarılmıştır. 

Yılı 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
3954 
1955 
1956 
1957 

Y'a pılan 
yardım miktarı 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

200 000 
150 000 
300 000 
500 000 
500 000 
500 000 
900 000 
900 000 
400 000 

Kaç. demeğe 
verildiği 

49 
49 
69 

i 66 
152 
177 
151. 
184 
209 

Hizmete 
gireli bina 

sayısı 

5 
4 
7 
5 

11 
12 
15 
18 
28 
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Yıb 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1968 

15 

Yapılan 
yardım miktarı 

2 400 000 
3 300 000 
5 000 000 
5 500 000 
5 000 000 
5 200 000 

38 650 000 

Kaç derneğe 
verildiği 

224 
250 
301 
249 
197 
188 

Hizmete 
giren bina 

sayısı 

17 
29 
28 
14 
27 
•)•> 

242 

1949 - 1963 yıllan arasında Bakanlığın yaptığı 38 650 000 liralık yardıma mukabil dernekler mahallen tem 
26 500 000 lira miktarında sarfiyat yapmışlardır. 

Buna, bağışlanan arsalann, sağlanan inşaat malzemesinin (taş, kum, kireç, tuğla, demir, kereste, çivi ve b 
olunduğu takdirde bu miktarın Bakanlığın yaptığı yardımın fevkine çıktığı görülmüştür. 

Halkın kültür dâvasına karşı gösterdiği candan alâka beslenilmek, katlandığı fedakârlıklann devamı sağ 
taki telkinlerine ve taşıdığı hükümlere uyulmak üzere bütçe tasarısına konulan 2,5 milyon liralık yardım öde 
ğım lüzumlu görmekteyiz. 

YÜKSEK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Atatürk Üniversitesi : 
17 Kasım 1958 tarihinde Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleriyle öğretime başlıyan Atatürk Üniversitesind 

Tıp Fakültesi kurulmuştur. Halen bu Fakültenin kuruluş hazırlıklarına devam edilmektedir. Fakülte, 1965-
lacaktır. 

Atatürk Üniversitesinden 1962-1963 öğretim yılında mezun olan öğrenci sayısı şöyledir. 

Kız Erkek Toplam 

Ziraat Fakültesi 8 49 57 
Fen-Edebiyat Fakültesi 9 3 12 

Toplam 17 52 69 
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1963-1964 ders yılında Atatürk Üniversitesi öğretim üye ve yardımcıları mevcudu 154, öğrenci mevcudu 861 
uyrukludur. Bu yıl kabul edilen öğrenci sayısı 393 tür. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi : 
2 Aralık 1963 tarihinde 10 dersaneli bir ilkokul binasında Temel Bilimler Fakültesi ve 100 öğrenci ile öğreti 

versitesinin önümüzdeki yıllarda açılacak fakülteleri sırasiyle şunlardır : 
1. İnşaat ve Mimarlık Fakültesi, 
2. Makina ve Elektrik Fakültesi, 
3. Orman Fakültesi. 

Mühendislik Fakülteleriyle Orman Fakültesinin müşterek dersleri okutulacak olan Temel Bilimler Fakültesinde 
lamıştır : 

a) Matematik Enstitüsü, 
b) Fizik Enstitüsü, 
c) Kimya Enstitüsü, 
d) Jeoloji Enstitüsü, 
e) Yabancı Diller Okulu. 
Temel Bilimler Fakültesinde dekanlık görevini ifa eden 1 profesör, 2 doçent, 2 öğretim görevlisi çalışmaktadır 

kültesi on yıl için Temel Bilimler Fakültesinin patronajını kabul etmiştir. 
1964 yılında rektörlük kurulacaktır. 
Trabzon şehrine 3 Km. mesafede bulunan Üniversite arazisinde inşaat 2 Aralık 1963 te başlamıştır. 
Üniversitelere müracaat eden öğrenci sayısı her yıl artmakta olduğundan Atatürk Üniversitesi ile Karade 

ders malzeme ve vasıtaları, lâboratuvar ve atelye teçhizatı ihtiyaçlarının biran evvel tamamlanarak geniş ölçüde 
nı zaruri görmekteyiz. Bu itibarla, bu iki üniversitemiz için 1964 yılı bütçesine konan cari ve yatırım harcamalar 
maktayız. 

ŞöyleM : 1963 yılı bütçesinde Atatürk Üniversitesine kuruluş giderleri olarak 6 000 000, Karadeniz Teknik Ü 
man 7 523 000 liralık ödenek konulmuştur. 1964 yılında hizmet genişlediği için artış olması gerekirken, 963 0 
Halbuki Karadeniz Teknik Üniversitesinin Temel Bilimler Fakültesini teşkil eden Fizik, Kimya, Matematik ve J 
ları teçhiz edilmek zorundadır. Kitap ihtiyacı büyüktür. 

Binaenaleyh, bu iki üniversitenin yukarda arz edilen işleri için 1964 yük bütçesinin 15.000 bölümünün 15.299 
1 180 000 liraya 870 000 lira ilâvesiyle bu madde ödeneğinin 2 050 000 lira olarak; 23.000 bölümünün 23.861 
1 500 000 üra ödeneğe 1 380 000 lira ilâvesiyle bu madde ödeneğinin 2 880 000 lira olarak kabul edilmesi zar 
Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi için ayda 9 000 lira ücret ile 4 profesör ödeneği karşılığı olarak 432 

rekmektedir. 
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Orta-Doğnı Teknik Üniversitesi : 
1963 yılında yeni binalarına taşman Orta-Doğu Teknik Üniversitesinin öğretim üye ve yardımcıları sayıs 

1. Fen ve Edebiyat Fakültesi 107 
2. İdarî İlimler Fakültesi 47 
::. Mm arlık Fakültesi 26 
4. Mühendislik Pakültead 118 
."). İngilizce Hazırlık Okulu 44 

Toplam 34-2 

Öğrenci sayısı da fakülteler üzerine şöyledir 

1. Fen ve Edebiyat Fakültesi 
2. Uları İlimler Fakültesi 
0. Mii.nmrhk Fakültesi 
!. Mühein'ûslik F:ikiilte-si 
,"t. Ha;<»Htk Okulu 

Toplam: 

Türk 

39R 
401 
'210 
864 

Yi ( ] » H İ H M 

4H 
:18 
ıs-. 

•6? 

— 

.1 89:1 167 

Orta-Doğu Teknik Üniversitesinin 1963 yılında programa alman işlerin bitirildiği memnuniyetle müşahed 
Orta-Doğu Teknik Üniversitesine 1964 yılı bütçesinde, cari harcamalar için geçen yıla nazaran 1 491 553 

nek verilmiştir. Hizmetin genişlemesi artışı muhik göstermektedir, 
Bütçenin yatırımlar kısmının 22.000 bölümünün 22891 nci maddesine geçen yıla nazaran 3 828 100 Ura ek 

nulmuştur. Halbuki Üniversitenin 10 101 168,88 lira finansman açığı vardır. Bu miktarın bütçenin aynı mad 
mış bulunuyoruz . 

Kandilli Rasathanesi : 
İstanbul-Kandilli Rasathanesi için 1964 yılı bütçesinin 15.000 bölümünün muhtelif maddelerine 1963 yılı 

lık ödenek konmuştur. 
Modern İlmin gelişmelerini takibedebilmek için Kandilli Rasathanesinin yeni âletlerle teçhizi icabetmekte 

aletlerle bu İlim kurumunun teçhizi zaruri g'örülmektedir. Bunların tedariki için 15476 ncı maddeye 945 000 
mekteyiz. 
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Şu noktayı da belirtmek isteriz : 
Kandilli Rasathanesi İcadiye Tepesinde kâindir. Müessesenin bir motorlu vasıtaya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı 

dedeki ödeneğin 50 000 lira ilâvesi ile 68 000 İlbaya çıkarılmasını zaruri görmekteyiz. 
Yabancı memleketlerdeki öğrenci ve stajyerler : 
Yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler iki gruptur : 
1. Resmî öğrenciler, 
2. Özel öğrenciler. 
Resmî öğrenciler de iki gruptur : 
1. Genel ve katma bütçe ile idare olunan daireler hesabına okuyan öğrenciler. 
2. Kurumlar ve müesseseler hesabına öğrenim yapan öğrenciler. 
Özel öğrenciler de iki gruptur : 
1 — Dövizli özel öğrenciler 
2 — Dövizsiz özel öğrenciler 
Halen yabancı memleketlerde 715 resmî, 611 dövizli, 1 928 dövizsiz olmak üzere 4 254 öğrenci öğrenim yapmak 
4489 sayılı Kanuna göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere yabancı memleketlere gönderilen mem 

Bunlardan 132 tanesi aylıklı, dövizli ve ödenek farklı, 97 si de burslu olup, bu burslardan Teknik Yardım Fo 
Amerika'ya gönderilen 50 öğretmenin yolluklu olduğu görülmektedir. 

Memleketler 

Almanya 
Amerika 
İngiltere 
Fransa 
Halânda 
isviçre 
ItaJİya 
Avusturya 
'Bel cılka 
Tunus 

Resmî Öğrenci 

287 
157 
133 
81 
3 

46 
8 

Dövizli öğrenci 

815 
161 
137 
99 

3 
141 
21 

226 
2 

Dövizsiz öğrenci 

769 
461 
170 
88 

8 
133 
38 
82 
15 

Toplam 

1 871 
779 
440 
268 

11 
320 

67 
308 

17 

4489 sa 
Kanuna 

stajda 'bulu 

64 
67 
34 
54 

3 
1 
1 
1 
1 
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4489 
'Kanım 

Memleketler Resmî öğrenci Dövizli öğrenci Dövizsiz öğrenci Toplanı stajda, ibu 

Yunanistan 
Japonya 
Kanada 
tsvec 
Finlandiya 
Danimarka 
Irak 
İsrail 
Lübnan 
l Fi n dıştan 

1 
0 0 

1. 
1 

136 
1 
5 
8 
2 

•> 
6 

136 
1 
6 

11 
0 •i 

1 
2 
6 

715 J 611 1 928 4 234 2 

Bsş Yıllık Kalkınma Plânına göre 1963 - 1934 ders yılında doktora öğrenimi için yabancı memleketlere g 
müracaat eden adaylarla imtihanı neticelenmiş dallarda kazananları gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

Ayrılan Müracaat eden, Kazanan adaylar Aç 
I) a 1 1 a r kontenjan aday sayısı Asıl Yedelk ko 

MdhendisHik 
Vm 
İdari ve Müteşeh 
Sağlık 
Sosva'l Bilimler 
Tarrm 

. H. Dal. 

200 
100 
92 
60 
25 
23 

50 
63 

144 
15 
13 
17 

0 

8 
6 
7 3 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerle stajyerlerin çalışmalarını murakabe ve öğrenim ve staj lan ile ilgili h 
bölgede öğrenci müfettişliği vardır. 
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Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere ve İsviçre Bölgesi Öğrenci Müfettişliği, 
Müfettişlerin müddetlerini doldurmuş olduklarından 1964 yılında yurda alınmaları ve yerlerine yenilerinin g 

nun için 1964 yılı bütçesinin 12.857 nci maddesine konulmuş olan 112 000 lira ödenek yetmiyecektir. Bu ödene 
liraya çıkarılması gerekli görülmektedir. 

Yardımlar 
Üniversite ve yüksek okul öğrencilerine iki türlü yardım yapılmaktadır. Bunlardan, biri nakdî yardım olup 

ve yüksek okullar idarelerine, muhtaç öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmak üzere «ilâç, tedavi ve para yardım 
nun için bütçeye konan ödenek 127 500 liradır. 

Diğeri ; Fakülte ve yüksek okul öğrencilerine ayda (250) olarak verilen burslardır. Bu maksatla bütçey 
Ve bu ödenek (320) öğrenciye burs verilmektedir. 

Ayrıca öğrenci teşekkülleri ile derneklere nakdi yardım yapılmaktadır. Bu maksatla 1963 yılı bütçesine ko 
ile (33) derneğe 65 000 lira yardım edildiği görülmüştür. 

ÖĞEKTM K X < )K {' 1 i L AT? Tüh S K L MÜDÜR LV-Ci Ü 

Mesleki ve teknik okullar dışında kalan ve aşağıda adları yazılı bulunan öğretmen yetiştirme kurumları Ö 
lüğüne bağlıdır : 

1. Öğ-retmen okulları, 
2. Eğitim enstitüleri, 
3. Yüksek öğretmen okulları. 

Halen 71 iiköğretmen okulu, 10 eğitim enstitüsü ve 2 yüksek öğretmen okulu vardır. 
Bunlardan : 
19 ıı ilkokula dayalı 6 sınıflı erkek yatılı. 
6 sı ilkokula dayalı 6 sınıflı kız yatılı, 
19 u ortaokula dayalı 3 sınıflı erkek yatılı, 
18 i ortaokula daylı 3 sınıflı kız yatılı, 
2 si ortaokula dayalı 3 sınıflı erkek gündüzlü, 
7 si ortaokula dayalı 3 sınıflı kız gündüzlü îlk öğretmen okullarıdır. 

• « * . 
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Bu okulların son üç yıla ait okul, öğretmen, öğrenci, mezun sayılariyle genel masraflar içinyıl üzerine veri 
tablolar aşağıya çıkarılmıştır. 

İLKÖĞRETMEN OKULLAR! 

Yıllar 

1961-1962 
1962—1963 
1963—1964 

< >kui 
sayısı 

61 
70 
71 

Öğretmen 
sayısı 

966 
1 082 
1 218 

Öğrenci dayısı 
Yatılı Gündüzlü Toplam 

Mezun 
sayısı 

20 697 
23 000 
24 700 

(> 263 
9 310 

.11 675 

26 960 5 198 
32 310 5 344 
36 775 5 874 (T) 44 457 

Öde 
L 

35 599 
39 599 

K&İTlM ENSTİTÜLER İ 

Öğrenci sayısı 

Yıllar 

1961—1962 
1962—1963 
i 063—1964 

Okuıî 
sayısı 

7 
9 

10 

Öğretmen 
sayısı 

304 
342 
390 

Yatılı 
Kız 

906 
1 100 
1 393 

Gündüzlü 
Erkek 

1 572 
1 941 
2 498 

Mezun 
sanısı 

Öde 
L 

2 478 930 5 12 
3 051 1 294 7 03 
3 891 1 550 (1) 12 03 

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI 

Yıllar 

! 961—1962 
1962—1963 
1963—1964 

Okul 
sayısı 

2 
2 
•o 

Öğretmen 
sayısı 

'44 (2) 
35 (2) 
32 (2) 

öğrenci 
Yatılı 

Kız 

201 
248 
276 

sayısı 
Gündüzlü 

RrkeTf 

377 
531 
623 

Toplanı 

578 
779 
899 

Mezun 
sayısı 

22 
111 
164 (IV 

ö d e 
L 

1 71 
2 14 
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1964 yılı icra plânına göre : 
Hköğretmen okullarına: 4 100 yatılı 2 100 gündüzlü 
Eğitim enstitülerine: 700 yatılı 
Yüksek Öğretmen okullarına: 1 000 yatılı öğranci alınacaktır. Böylece 1964 - 1965 eğitim yılında: 
îlköğretmen okullarının yatılı öğrenci kadro u 24 700 den 28 800 e, 
Eğitim enstitülerinin yatılı öğrenci kadrosu 3 700 den 4 400 e, 
Yüksek Öğretmen okulları yatılı öğrenci kad osu 900 den 1 900 e yükseltilmiş olacaktır. 
öyıllık plân dâhilinde, mevcut öğretmen yetijtiren müesseselerin yapılacak ilâve binalarla genişletilmesi ve o 

nına göre tesbit edilen yerlerde yeni okularm çalışması ele alınmıştır. 

1963 yılında yapılan beilibaslı işler : 

I — 1963 - 1964 öğretim yılında Trabzon'da bir eğitim enstitüsü üe Malatya'da ortaokula dayalı, gündüzlü 
tır. 

2. İnşaat: (Bayındırlık Bakanlığından abnan bilgiye göre) 

a) 1963 yılı bütçesiyle öğretmen yetiştiren müesseseler inşaatı karşılığı Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesine aktarılan 43 

b) Bayındırlık Bakanlığınca (B.) uetveli dâhilinde personel masrafı olarak sarf edi
len 4 

Kalan : 39 
c) % 7 tasarruf 4 

Kalan : 35 

d) M. S. Bakanlığına (Sinop Astsubay Okulu karşılığı) aktarma buna dâhil değil
dir. 

Kalan : 34 
e) BayındırÜk Bakanlığınca Karayollarına aktarılan 

Kalan : 34 
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f) Geçmiş yıllarda başlıyan 1863 te devam eden 16 yerdeki inşaat karşılığı 19 
g) Bu yıl yeniden başlanan 27 muhtelif bina inşaatı için 20 
h) 1963 yılı sonuna kadar sarf edilmiyeceği düşünülerek tenkis edilen ödenek 6 
i) 1963 sonuna kadar tahakkuku gereken inşaat 32 
3. Teknik yardım projeleriyle ilgili inşaat 
a) Ankara Yüksek Öğretmen Okulu inşaatı 8 
b) Ankara - Samsun Deneme Öğretmen okulu uygulama okulu ve staj lojman inşa

atı için bütçeden alınan 1 

Taahhüde bağlanan 1 
c) Ankara Yabancı Diller Okulu, bütçeden alınan 3 
Proje masrafı 
Taahhüde bağlanan 2 

4. Bayındırlık Bakanlığınca öğTetmen yetiştiren müesseseler inşaatı 1963 yılından itibaren ele alımış bulunmakt 
jelere göre yapılmaktadır. Detay ve taıttakat projelerinin hazırlanması zaman almış bulunmaktadır. Bu yüzden 
olmuş ve bâzılarında da taahhüt süresinde bitirilememesine sebep olmuştur. 32 987 837 liralık işin tahakkuk ede 
lında proje mevzuu halledilmiş olduğundan programın aksaması önlenmiş olacaktır. 

5. — Yapılan bu yatırımlarla 1962 - 1963 yılına nazaran 
Yüksek öğretmen okullarına : 1̂20 yatılı 
Eğitim enstitülerine : 700 yatılı 
tik öğretmen okullarına: 1 700 yatılı fazla öğrenci alınmıştır. 
İnşaat işleri memnuniyet verici görülmüştür; ancak okulların inşaatı için ayrılan 50 000 lira gibi bir paranın 

müzü mucibolmuştur. 

Not : 
(1) 1963-1964 öğretim yılı başındaki son sınıf öğrenci sayısıdır. 
(2) Bu öğretmen sayısı Ankara Yüksek öğretmen Okulu sayısıdır. 
(3) 1964 yılı cari masraflara ait olup teklif yekûnudur. 
Eğitim Enstitülerindeki rakam Yüksek öğretmen Okullarım da ihtiva etmektedir. Yatırım masraflans 
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1964 yılında )japd.a<:al> haslını isli r : 
Devlet Plânlama Kurulunca 15 . 10 . 1963 gün ve 11531 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1964 İcra P 

ile 27 yerdeki inşaata devam edilecek, 10 yerde yeniden inşaata başlanacaktır. Bunun için 77 400 000 lira sar 

1964 yıkudn <n ry/klistirilm< si fotinini t dilen işltr : 

1. — Büyük Millet jMeclisine intikal ettirilen donatım bedeli, döner sermaye kanun tasarılarının gerçek 
2. — Öğretmen yetiştiren müesseseler inşaatı bir yılda ikmal -edilemiyecek bacımdadır, tster istemez yıl 

Kanunu olmadığından ihaleleri her yıl yeniden yapılmakta, bu ise gecikmelere sebebolmaktadır. Bunun 
kanlıklarınca B. M- M. sunulan 7020 sayılı Kanunun tadiline dair kanun tasarısının bir an evvel gerçekleştir 

3. ı— Yüksek öğretmen okullarında ve eğitim enstitülerindeki yatılı öğrencilerin giyecek istihkaklarının 
lık karşılğınm 200 liraya çıkarılması, 

4. — Keza bu okul öğrencilerinin günlük yiyecek tabelâ karşılıklarının da 3 liradan 3.50 liraya yükseltilm 
5. — Jlköğretmen okulları müfredat programları gereğince son sınıf öğrencileri 2 ay müddetle 8 - 10 öğr 

staj ve uygulama yapmaktadırlar. Bu müddet içinde kendilerine ya aynî ya nakit olarak g'inlük tabelâ 
ise bir öğrencinin tam olarak beslenmesine kâfi gelmemektedir. Bu maksadı teminen 1964 yılı teklif bütçe 
lira Maliye Bakanlığınca çıkarılmıştır. Bu ödeneğin aynen verilmesi, 

6. — {Eğitim enstitüleri Şûra kararı gereğince 3 yıla çıkarılması üzerinde durulması. 
Temenni edilmektedir. 

İ4ÜZKL SANATLAR UENKL MÜDÜRLÜĞÜ 

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 1963 yılı bütçesiyle verilen ödeneklerden yalnız Ankara Devlet Kon 
milyno lira. îmar müdürlüğünün ruhsat müsaadesi vermemesinden ötürü yerine sarf edilemediği ancak 
üç ilde galeri inşaatı için sarf edildiği tetkikinizden anlaşılmıştır. 

îlerde bölge tiyatrolarının açılması düşünüldüğüne göre şimdiden gerekli personelin yetiştirilmesi gerektiği 

MKSLEKÎ YK TK/KNTK ÖttRETtM 
A) Fonkskfon-fJ durum : 

Sanayi, ticaret ve ev ekonomisi gibi çeşitli ekonomik faaliyet sahalarında yeni teknoloijleri süratle t 
girmiş bulunan yurdumuzda bugün için kaliteli teknik personel azlığı en fazla görülen hususlardan biridir 

Esasen yeni yeni kalkınmakta olan bir ülke, iktisadi ve sosyal gelişmesini hızlandırmak amaciyle s 
yorsa, modernleşmenin şartlarından biri olarak kabul edilen kalifiye elemanları hem aded ve hem de kalit 
uygun bir eğitim sistemi tesis etmek mecburiyetindedir. 
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Kaliteli teknik personel yetiştirme konusunda en önemli tesiri sağlıyan teknik eğitim, vasıflı insan gücünün 
yatî bir rol oynamaktadır. 

Memnuniyetle müşahede .olunmaktadır ki, eğitim sistemimizde meslekî ve teknik öğretime lâyık olduğu me 
temayüllere ve bu temayüllerin fiilî davranışlarına tesadüf edilmektedir. 

Devlet Plnâlama Teşkilâtının yapmış olduğu etütlere göre, plânda ifadesini bulan smai, sosyal ve diğer e 
rin sağlanabilmesi için 1965 yılında 102 300, 1970 yılında 171 000, 1975 yılında ise 324 000 kalifiye teknik persone 

Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de 1975 yılma kadar 238 000 teknik personel» yetiştirilmesi gerekmekte 
kademelerden ve bu kademelerdeki ihtisas dallarına göre tesbit edilmiş olması gerekmektedir. 

Yurdumuzda kaliteli teknik eleman yetiştirilmesinin yegâne kaynağını meslekî ve teknik öğretim okulla 
okullarımız, ekonomimizin muhtaç bulunduğu kalifiye teknik personel ihtiyacını karşılıyacak şekilde organize 
belirmektedir. Teknolojik sahada yapılacak çalış.malara duyulan ihtiyaç, az gelişmiş ulkeler.de> kalkınmış ül 
lunduğundan meslekî ve teknik okullarımızın kendilerinden beklenen fonksiyonu ifa edebilmelerinin her şeyd 
eiğtimden geçmiş, yeter sayıda teknik öğretmene, lüzumlu araçlarla donatılmış ateîye, lâhoratuvar ve der 
sılıyacak öğrenci mevcuduna dayanmaktadır, 

öğrencilerin öğretmenlere nisbetle çok yüksek oranda bulundukları, okullarda eksik sayıda teknik öğre 
lar ve yeni eğitim teknolojileri bulmanın imkânsızlığı Yüksek Heyetinizce malûmdur. Belirtilen teknik ins 
rai:, düzeltme çabası içinde olduğumuz ekonomimizin iç ve dış ticaret, bankacılık ve benzeri iş hasaları ih 
cünün, büyük bir titizlikle hazırlanması işinin de meslekî ve teknik öğretime verilen bir sorumluluk olduğuna 
çekmek isteriz. 

Ekonomik ve endüstriyel gelişmenin matematik bir oran ve kesinlikle artan sosyal cephesinin unutulm 
muzun bu fonksiyonunu gerekli hıziyle yöneltmek kız ve kadın vatandaşlarımız için sağlanmış ye sağlanm 
kurumlarımıza behernahal vermek zodunda olduğumuz ehemmiyetle doğru orantılı olacaktır. Üzülerek ifa 
mizin bu ana fonksiyonu 5 Yıllık Plânımızda hemen tamamen ihmal edilmiştir- Plânın kız teknik öğreti 
bu boşluğunu dolduracak yegâne fırsatı bütçe imkânlarını değerlendiren bizlerin vermesi gerektiğini, bu çal 
yeti olarak kabul etmeliyiz. 

Teknik öğretim, yetişkinlerin teknolojik hayata intibakları için gereken en tesirli araçları ehliyetle kul 
Teknik öğretim kurulu tesisleriyle ve bu tesislerin halk eğitimi için sahip bulunduğu vasıtalı öğretim po 
çekleri bakımından halk eğitimimizi muvaffak kılacak en başta gelen bir organdır. Zira memleket sathına y 
luşlarından en az 1 600 ü ayrı birer halk eğitimi kliniği olarak hizmet görecek kapasiteye ulaşmış olduğu 
miştir. Diğer taraftan mektupla meslekî öğretim sisteminin de artan bir hızla vatandaşın evine ithal 
başarılmış bir iş olarak memnuniyetle görüyoruz. Ekonomik bir fonksiyonla bağdaştırılamıyarak yapılan ha 
çeklerimiz yönünden yarım olduğunu kabul e^mek yerindedir. Bu itibarla halk eğitimi çalışmalarının teknik 
çekleştirilmesini, zaman kaybetmeden önemle tavsiye ederiz. Bu arada halk eğitim meslek kursları yeni teçh 
onarımını sağlıyacak ödeneğin artırılmasını da zaruri görmekteyiz. 

http://ulkeler.de
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Buna mukabil meslekî ve teknik öğretim sistemi bugün yeni kalkınan ülkelere has bâzı güçlüklerle karşı kar 
Teknisyen kalifiye personeli kendisine çekmek için ücret artışları ve sair avantajlar sağlamak hususunda öz 

de bulunduğu zamanımızda özel teşebbüsler ile kamu iktisadi teşekküllerinin cazip iş teklifleri karsısında me 
yük bir kısmı öğretmenlik meslekini terketmektedir. 

Yüksek Teknik Öğretmen okullarında öğretmen olarak yetiştirilen elemanlardan ancak % 70 inin eğitim h 
gerçeği karşısında, meslekî ve teknik öğretim kadrolarının cazip tatminkâr teşvik usulleriyle, ehliyet ve iht 
nılmaz bir zaruret halini almıştır. 

Mesleki ve Teknik Öğretmen müesseselerimizde kazandırılmak istenen meslekî bilgi ve mahareti temrin ve her 
öğretmek kabildir. Bu da, çeşitli araç ve gereçleri muhtevi atelye ve lâboratuvarlara sahibolnıayı gerekli kılmak 

B) Meslekî ve Teknik Öğretim Merkez örgütü : 
Şu ana kadar belli başlı fonksiyonel durumunu açıkladığımız mesleki ve teknik öğretim, mevcut kanuni sta 

daha mükemmelleşmek yolunda olan müstakil bir müsteşarlık örgütüyle memleketimizde gerçekleştirilmiştir 
Komşumuz İran'da son 8 yıl içinde teknik öğretimde ve Teknik öğretim Müsteşarlığı örgütünde alınan tedb 

nan çalışmalar çok süratli bir inkişaf kaydetmiş ve memleketimiz teknik öğretim hacım ve seviyesine yaklaş 
retime atfedilen ehemmiyet ve yapılan yatırım en as bugünkü seviyesiyle devam ettiği takdirde bizi örnek tu 
yakın bir tarihte, gerisinde bırakacağı muhakkaktır. 1936 yılında teknik öğretim sistemimizi inceliyen Mısır 
ret etmek isteriz. 

Kısaca temas ettiğimiz bu gerçeklerle çok sor ve girift olan meslekî ve teknik öğretimi, hepimizin mümkün o 
memiz lâzımgeldiğini, bir kere daha teyidetnıiş oluyoruz. 

Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı bugün dört genel müdürlük ve beş daire müdürlüğüyle Bakanlık içi 
C) Meslekî ve teknik öğretim gerçeklen ve verilen ödenek : 
Mevcut Teknik Öğretim okullarımızın bina ve teçhizat bakımından ihtiyaca cevap verebilecek Lale getirilme 

beklenen hizmeti ifa edebilmeleri kâfi miktarda ödenek verilmesiyle mümkün olabilecektir. 
Maaş ve ücretler dahil, huzurlarınızda bulunan 1384 yılı teklif bütçesinde meslekî ve teknik öğretime ayrılan 

{% 14) ü kadardır. 
Buna mukabil 1962 - 1963 öğretim yılma nazaran öğrenci miktarı 19 215 artışla 158 013 e yükselmiş bulunm 

tan artarken diğer taraftan bu okullara ayrılan ödeneklerin öğrenci artışı oranında artınimaması verimin dü 
detle hissettiğimiz kalifiye eleman ihtiyacının daha uzunca bir müddet sağlanmaması sonucunu doğuracaktır. 

Orta öğretime devam eden öğrenci miktarının talıdidedilmesi sonucu meslekî ve teknik öğretim müesse 
karsısında yeni okul binaları satmalmması ve yeni bina yapımı için istimlâk giderlerinde artmalar olduğu tesbit 

1963 malî yılı bütçesinin 705/20 nci bölümünde yer alan meslekî ve teknik öğretim okulları istimlâk v 
5 790 000 liralık ödenek aynlmışsa da, bütçe yık içerisinde bu ödenek ihtiyaca cevap vermediği için 742 nci 
milyon, 18 nci maddesinden de 2 milyon olmak üzere ceman 3,5 milyon liralık ödenek 705 nci bölümün 20 
bu bölüm ve maddedeki ödenek tutarı 9 290 000 liraya iblâğ olunmuş ve bütçe yılı içerisinde bu ödeneğin 9 2 
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196.3 yılı tatbikatı gez önünde bulundurularak 1964 yılı içinde kanıuiaştırılacak yerlerin kamulmkrma gide 
duğu halde bu miktar bütçe tasarısında. 4 000 000 liraya indirildiği görülmüştür. 

1984 yümda kamulaştırma ve satmaimaya mütaaJlik hizmetin istendiği şekilde tahakîmk ettirilebilmesi iç 
satınalnıa giderleri bölümüne daha hiç olmazsa 2 000 000 liralık ödeneğin ilâvesini zaruri görmekteyiz. 

Keza, 1964 malî yılı içinde teknik öğretim alanlıda istenilen hizmetin, plânın ruh ve maksedr.ıa ııygan ol 
malar kısmına lüzumlu ödeneğin tahsisini zaruri bulmaktayız. 

1963 yık tatbikatı göz önünde bulundurularak bütçenin 15 000 bölümünde 47 528 825 iirakk bir teklif yapı 
9 722 408 lira tenzil edilmiştir. Halen bu bölümde kabul edilen ödenek ile cari masraflarını karalamaya imk 
ve Ticari İlimler Akademileri, 1 500 000 i Yüksek Teknik ve Teknik Öğretmen okulları, 500 000 i Yetişkinler 
mak üzere 5 000 000 bir ilâvenin yapılmasını uygan mütalâa etmekteyiz. 

Gittikçe hız alan kalkınma bütün toplum kadarında hisli bir yenileşmeyi gerektirmektedir. £u durumd 
selerimizin ekonominin muhtaç bulunduğu kalifiye teknik personel ihtiyacını sağiıyacak şekilde •teşkilâtlanm 

Memleketimizin topyekûn kalkınması, her sahada istihsalin artırılması ve yeter sayıda meslekî v : teknik e 
duğundan meslekî ve teknik öğretime ayrılacak okm öd.m ek memleketimiz için en faydalı ve er- erimli bir y 
eğitimden geçmiş öğretmenler nezaretinde eocnkkvrmz -m yetkkir. vatandaşlarımızı gerçekleştirmeye mk^tığ 
bilgi vs maharetlerle teçhiz ederek gönderebilmesi mümükün olacaktır. 

D) Teknik öğretim tem:;! örgütleri, ürkme ve öd.:nek durumları 

1. E;•};<}; Tt-li-nlk Ö:!>rt tini '.;.•><•! . m ^ ^ / b - m : 
Teknik insan gücünü hazırlama yönür.de:: Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü his/mü potamiyekrü 

vasıta olduğunu ve millî eğkiın sistemimizde üzerine örmmle eğil ..nesi gereken bu cihazın bütüniyk mükemme 
ğunu bilhassa belirtmek yerinde olacaktır. 

Nitekim 5 yıllık Plân yönünden gerçeklestiril rm.i gereken teknik insan gücünün nitelik ve malikleriyle 
bütün ağırkğiyîe Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne verildiği kesinlikle görülmektedir. 

Eğitimin her dalı için yapılan yat ır ın şüphesiz en \ erimli olanıdır, Mmlekî ve Teknik ûğrmkr. :üamm\ yapı 
ödiyen yatırım olacaktır. Bu yatırım sahasında her zamankinden daha çok başarılı ve azimli okmk mecburi 

Ortaöğretimden teknik öğretime öğrenci kayiınlmasında plânın öngördüğü hedefe ulaşması için teknik 
masını sağiıyacak olan ödeneğin 14 milyon lira noksanı ile verilmiş olduğu görülmüştür. Bundan ölürü tekn 
ve teçhiz etmek mümkün olmayacaktır. Bu da plânın öngördüğü, öğrenci kapasitesine ulaşamıyacaktır. 

2. Kıı Ttl:nik Öğretini (Um! Müri:ir!üğü : 
Ekonomik kalkınmanın sosyal kalkınma ile çok yakından ilgili olduğu artık her memlekette kabul edilen 
Kadın, erkek bütün vatandaşlann gerekli şekilde eğitimleri ve aile topluluklarının beden ve ruh sağlığı 

yaratarak ailelerin ve dolayısiyle bütün cemiyetin sağlam temellere oturtulması, sosyal kalkınmanın esasını te 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 344 — 

Milli Eğitim Bakanlığı içinde bu konuda çalışmakta olan ve ailenin temeli olan kadınların eğitimlerinden d 
nan yegâne daire Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüdür. 

Memleketin geleceği ve yetişecek nesillerin daha mükemmel yetişmesi için gerekli bütün çalışmaları kendisinde 
gerek örgün eğitim, gerekse toplum kalkınması konusunda kendisinden bekleneni daima en iyi şekilde başarm 
müesseselerine gerekli önemin verilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Bugün memlekette 117 Kız enstitüsü 30 000 kız ve kadın vatandaşımıza kendi sahalarında müstahsil olm 
haytına da tesir etmelerinin yollarını öğretmektedir. 

Hayata hazırlanan kız ve kadınlarımızın eski iş ve nakışlarımızı modernize ederek ve mahalli eşyaları değerl 
dan bilhassa turizm sahasında büyük faydalar sağlanması mümkündür. Bunun dışında 109 u enstitülere bağlı 94 
203 Akşam Kız Sanat Okulu ve 805 aded Köy Kadınları Gezici Kursu vasıtasiyle, pek çok ilçe, bucak ve köylerimiz 
ekonomisi fikri girmiş ve girmektedir. 

Bugün, akşam okulu açılmış bir ilçe ve kurs görmüş bir köyde sosyal hayatın gözle görülür şekilde inkişaf ka 
kattir. Hal böyle olunca Kız Teknik Öğretime bağlı her çeşit okulların inkişafı ve adedlerinin artırılması için 
alınması zarureti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Bilhassa Orta - Anadolu, Doğu vc Güney - Doğu bölgelerinde yoğunlaştırılması çok faydalı görülen bu eğitim 
olanların dahi pek çoğu fevkalâde müşkül şartlar içinde çalışmakta ve gelişme imkânlarından mahrum bult 
lüzumlu görülenler ise muhitte bu iş için elverişli bir binanın bulunmaması dolayısiyle açılamadığı müşahede edilm 
için en güzel misal olarak verilebilir. 

Bütün bu izahların ışığında Kız Teknik Öğretime ayrılmış olan 7 450 000 liranın ne derece kifayetsiz olduğu aç 
Teknik Öğretimin 1963 yılında inşasına başlandığı okullarının tamamlanmasına dahi kâfi gsimiyecsği gerçeğiyle ka 

Kaldı ki, 1964 yılında yapılması öngörülen 17 il ve ilçemizdeki Kız Enstitüsü ve Akşam K;-3 Sanat Okulu in 
sına bilhassa ihtiyaç olduğu da inceleme çalışmalarımızla meydana çıkmış bulunmaktadır 

Bu durumda ise arsası temin edilmiş olup, okul inşa atma başlanmak üzere sıraya alınmış bulunan okulların hi 
caktır. 

1963 yılında başlanan binalarla İ964 yılında başlanması istenen binaların listesi aşağıdadır. 
Ayrıca bir AID projesi olarak 13 000 000 liraya yapılması kararlaştırılan Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okul 

4 000 000 liralık ödenek ayrılmışsa da, Ankara rehir imar plânında okullar sahası olarak tesbit edilen yerin plân 
nuni fonnalitelerinin usun bir zaman alması dolayısiyle bu inşaata başlanılmamış olduğu ve 19'M malî yılı bütçe 
mamış bulunduğu görülmektedir. AID kanalı il?; verilecek ödenekten yapılmak üzer:- projeleştirilmiş olan bu işin 
yardımların da kesilmemesi için 1964 bütçesine ;ıiy;y.ri 1 500 000 liralık bir ödenek konulmasını faydalı mütalâa et 

Bu bakımdan 1934 akçeli yılında adı geçen okulun inşaasma başlanmak üzere asgari 2 000 000 liralık ödenepn 
teyiz. 
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Tamire muhtaç Kız Teknik Öğretim okulları için en az 1 500 000 liralık tamir ödeneğinin bütçenin ilgili faslı 
Kız Teknik Öğretimin inkişafını ve yurt sathına yeteri gibi yayılmasının temini maksadiyle adı geçen öğreti 

ile kurulacak dernekler teşvik edilmeli ve bu fasla konulan ödenek miktarı artırılmalıdır. 

o. Ticaret Öğretim (Tenet Müdürlüğü : 
Kız ve Erkek Teknik Öğretim bölümlerinde belirtildiği gibi plânlı kalkınma devresine girim ş ve çabaların 

sağlıyacak şekilde ayarlamış bulunan memleketimizde tâyin edilen bu hedeflere varmanın, birinci şartı ; ekono 
viyesinin sağlanması ve dolayısiyle çeşitli sektörlere ekonomi ve ticaret alanlarında kalifiye elemanların yetişt 
dalında muayyen bir gelişmenin mümkün olabilmesi de; gerek bu ilerlemeyi temin ve takip edebilecek, gerekse 
maliye, turizm ve sair bilgi ve maharetlerle donatılmış elemanlara bağlı bulunmaktadır. Hattâ bu çeşit faaliye 
yöneticilerin eline verilmediği takdirde teknolojik gelişmeler ve gayretler de, başarılı sonuçlar verme Bakımında 

Bu maksatlarla eğitim ve öğretim faaliyetlerini programlaştıran Ticaret Öğretim Genel Müdürlüğü hedefler 
malî desteğe de kavuşması gerekmektedir. Halbuki 1984 yılı bütçesine konulan ödenekler; millî gelir artışını 
alanda kalkınma hamlelerinin başarılı olmasını sağlıyacak kalifiye ekonomi ve ticaıet elemanlarını yetiştirmek 
dereceli ticaret öğretim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir. 

Nitekim; 1964 bütçesi ile verilen ödenek 1963 yılında başlanılan inşaatın dahi bitirilmesine yetıniyecek m 
AID yardımlarından Meslekî ve Teknik Öğretini okullarının yapılması için ayrılan ödeneklerin verilme 'mak 

si ve bâzı teknik sebeplerle zamanında yetiştiriiemij en projeler için sarf edilemiyen ödeneklerin yine v-ym maksat 
ni zaruri görmekteyiz. 

BIT gün yüksek tahsilde bulunan gençlerin % 20 sini bünyesinde toplayan İktisadi ve Ticari İlimler Akadem 
nekleri kâfi görmemekteyiz. Büyük güçlükler içinde eğitim ve öğretimlerine devam etmekte o'Jan akademilere g 
hasırlanması lâzımdır. Aksi halde bu hizmetlerden beklenen randıman alınaırııyacaktır. 

Diğer taraftan mevcut binaların daha eh-erişü kale getirilmesi ve Kalkınma Plânınca istenilen öğrenci ka 
500 000 liralık bir tamir ödeneğine ihtiyaç görülmektedir. Bu arada; istenilen seviyed? ve üstünlükte eğitim ve 
rolü bulunan teçhizat için ayrılan 1 000 000 liralık ödeneğin de, değişen programlar rjedefle-r ve modern öğretim 
ceği de açıktır. 

Mütaakıp yıllarda; ilmi muhtariyetleri olan İktisadî ve Ticari İlimler akadsnıilerinin, tıpkı üniversite 
lunmalarını, öğretim üyelerinin yabancı memleketlerde yetiştirilmelerini ve onların ilmî konferanslara kat 
müesseseleri kendi ilmî hüviyetlerinin ve faaliyetlerinin icabettirdiği malî imkânlara sahip kılmak için ak 
ayrı bir fasılda gösterilmesini de gerekli ve faydalı görmekteyiz. 

i. — Eğitim araçları ve Teknik /.s- Birliği Genel müdürlüğü : 
Çok taraflı dinamik bir oluş şeklinde tanımlıyabileceğimiz bir eğitim, insanı toplumun istediği nitelik 

çeşitli araç ve gereçlere muhtaçtır. Eğitime götüren bir yol olan öğretimle verilmek îstenen bilgi, mah 
maz. Eğitim denilen dinamik oluşun ayrılmaz bir parçası olan öğretmenin başarısı da eğitim araçlar 
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veya niteliği ile doğrudan doğruya ilgilidir. Bu görüşe dayanarak örgün ve yaygın eğitimden sorumlu ola 
içinde her çeşit eğitim ve öğretim araçlariyle ilgili olarak inceleme, araştırma, plânlama, yapım ve dağıtım işler 
dana getirildiği memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Çağdaş dünyada kader birliği yapmış milletlerin kalkınması ve refahı ancak bu milletler arasında yakın v 
dür. Kalkınma ve refahın en önemli unsuru insan gücü ve bu gücün gereğince yetişmesini sağlıyan eğitim 
iş birliği her gün biraz daha eğitim ve öğretim ihtiyaçları yatırımlarını karşılamaya doğru kaymaktadır. Eğitim 
kımından büyük ölçüde yararlı olan teknik iş birliği yolundan sağlanan yardımları koordine bir şekilde değe 
Bakanlık gerekli bu örgütü kurmuştur. 

Bu iki örgütün tek bir genel müdürlük halinde birleştirilmesiyle millî eğitimimize verimli ve e "kin hizmetle 
Böylece eğitim araçları ve teknik iş birliği alanında Bakanlık ve dolayısiyle memleket eğitimine yapılacak 
linçli olması sağlanmıştır. 

Bu genel müdürlüğün ana fonksiyonları şunlardır ; 
a) Her dereceli eğitim ve öğretim kurumlarında, halk eğitimi ile ilgili yerlerde öğrencilerin ve halkın g 

öğretimine yardım etmek; 
b) Eğitim ve öğretim için lüzumlu her türlü araçlarla iligili olarak etüt, araştırma, plânlama, yapım ve 
c) Teknik iş birliği çerçevesi içinde dış teknik yardımlar sağlamak ve bu yardımlarla desteklenen eğitim 

müesseseleşmesi için gerekli tedbirleri almak-
Bugün, Ankara Akşam Erkek Sanat Okulunun birer bölümü halinde faaliyette bulunan yukarda adı g 

letilmiş olan memleketin her türlü eğitim, öğretim aracı ihtiyacını yeterli bir şekilde karşılıyabilmesi, her 
birer hüviyet kazanarak kâfi miktarda döner sermaye ve personelle donatılmasına bağlıdır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve hedeflerinde öncelikle ele alınması öngörülen Filim - Eadyo - Grafik Merkezi i 
merkezi için hazırlanan kanun tasarılarının en kısa samanda Parlâmentodan geçirilmesini öngörmekteyiz. Bu kan 
lardır ders aracı bekliyen okullarımızdaki eğitimi? hem nicelik, hem de nitelik bakımından yönünü iyeye doğ 
milletlerarası anlaşmalar bakımından da yerine getirilmesi zaruret arz eden bir durum haline gelmiş bulunmaîrtadı 

Eğitim Araçları ve Teknik İş Birliği Gen «si Müdürlüğü taşra teşkilâtı marifetiyle 1963 yıb. içinde 35 5 
gösterilere T 001 223 vatandaş katılarak faydalanmıştır. 

.". yic-lxtu})'-c- öğr<:Jim ;,n-rhcH ; 
20 7ici yüzyılın başında Eatı memleketlerine!o büyük ölçüde kullanılmaya başlanan bu sistemin 1961 yılı 

başlanmıştır. 
Okullara devam edemiyen veya okul çağını geçiren vatandaşlara bir meslek öğretmek amaciyle faaliye 

Merkezinin, gelişmekte olduğu müşahede edilmiştir. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 347 — 

Mektupla öğretim sisteminin, bilhassa sosyal ve ekonomik kalkınma yolunda bulunan ve nüfusunun % 
miyen küçük merkezlerde oturan memleketimiz için büyük faydalar sağlıyacağına inanıyoruz. 

Lüzumuna inandıığımız bu yeni sistemin geniş ölçüde faaliyette bulunabilmesi için kanun tasarısının 

NETİCE VE TALEPLEE 

Milletçe istenilen yaşama seviyesine kavuşabilmenin en tesirli vasıtası olduğuna Yüksek Heyetinizle bi 
öğretime bu önemiyle mütenasibolarak raporumuzda geniş yer ayırmış bulunuyoruz. 

Ayrıca şuna da inanıyoruz ki, meslekî ve teknik öğretimin kendisinden beklenen ve memleketimiz için h 
lâyikıyle ifa edebilmesi her şeyden önce lüzumlu ödeneğin bu teşkilât emrine ayrılması zaruretini gerekt 

İste bu zaruretlerle 1964 bütçe tasarısında teklif olunan ödeneklerin hizmetin ihtiyaçlarını lâyikıyle kar 
bitirilebilmesi için yeter miktardan uzak bulunduğu görülmüş olmakla muhtelif bölüm ve maddelerine aş 
etmek mecburiyetinde kalınmıştır. 

1. — 15 200 000 lirası kız teknik öğretim okulları, 9 750 000 lirası İktisadi Ticari İlimler akademisi ve 
Merkezi ve Filim - Radyo Grafik Merkezi inşaatlarının tamamlanabilmesi aLmaciyle 2 600 000 liralık Ödene 
ruri bulunan 6 500 000 liraya iblâğı maksadiyle 3 900 000 lirası Ders Aletleri Yapım Merkezi ile Fili 
üzere ceman 28 850 000 liranın bütçenin yatırım harcamaları kısmındaki yapı, tesis ve büyük onarım g 
maddesine, 

2. — Mahallî yardımları lâyikıyle değerlendirebilmek ve dernekler marifetiyle 1962 -1963yıllarında giriş 
bilmesini sağlamak için. bütçenin sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmındaki teknik öğretimle ilgil 
neklere yardım olmak üzere 1 500 000 liranın bütçe tasarısının 35.784 bölüm ve maddesine, 

3. — Cari masraflar için ayrılan ödenek meslekî ve teknik öğretim okullarının giderlerini karşılıya 
ortaokul ve lise seviyesindeki teknik okullara, 2 000 000 lirası İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine, 1 5 
nik Öğretmen okullarına, 500 000 lirası Yetişkinler Eğitim Merkezi giderlerini karşılamak üzere ceman 5 0 
lüm ve maddesinde yer alan cari harcamalar kısmına, 

4_. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceden okullara ders, alet ve vasıtalarını temin ve ayrıca, 
da karşılıyım ve hu balamdan Hazine için de mühim bir varidat kaynağı bulunan okullar döner sermayesin 
yabilmesi ve geliştirebilmesi için 3 916 103 15 liralık sermayesinin 5 000 000 liraya iblâğı maksadiyle bütç 
sine 1 250 000 liranın, 

İlâvelerini zaruri görmekte ve hizmetin lâyikıyle ifası maksadiyle asgari miktarda teklif ettiğimiz ödene 
yetinizden temenni etmekteyiz. 
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KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜRLÜMÜ 

1964 yılında inşaatı bitecek kütüphane binaları ile binaları, halk teşekkülleri, Özel idareler veya belediyelerce 
Kütüphanesini mevcut 159 Halk Kütüphanesine ilâveten hizmete koymak üzere bu Genel Müdürlükçe bir program 

1964 yılında sadece yeniden açılacak kütüphanelerle mevcut kütüphaneler sayısının % 16,3 gibi bir artış olac 
harcamalarında da buna uygun bir artış yapılmasma zaruret gürülınektedir. Buna göre, Kütüphaneler Genel 
giderlerinde 15.376 maddesine 100 000 ve 15.379 maddesine 50 000 lira olmak üzere, 150 000 liralık bir ilâve yap 

Kütüphanelere ait yatırımlar 
1963 yatırım planında kütüphanelere ayrılan 1 000 000 liralık inşaat ödeneğinin yerine sarf edildiği inceleme 
1964 yılı kütüphaneler yapı ve büyük onarımları için ayrılan 22 000 lira yeterli görülmüştür. 
T em erini I ( r : 
1. —— Öğrenci hacmi fazla olan İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Eskişehir, Erzurum v. b. illerde öğrencilerin 

sıcak ols.-u.nifi salonlarına olan ihtiyaç malûmdur. 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bu yönden vaki taleplere, gerek memur kadrosunun mahdut oluşu, gerek 

yaptırma, imkânlarından mahrum bulunuşu sebebiyle cevap verememektedir. 
12.4XO bölüm maddeye konacak 100 000 liralık bir ödenekle kütüphanelerin geceleri 20 000 saat öğrencilere 
2. Motorlu gezici kütüphaneler için teklif olunan 160 000 liranın harcanabilmesi için (.R) cetvelinde ifad 

«kitap otobüsü» deyiminin konması gerekmektadir. 

KSKİ ESERLER VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1963 yılı bütçesi ile Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne verilen tahsisatla programa dâhil işlerin y 
rabeleri. tertip, tanzim ve restorasyonu ile Alanya Müzesi teknik sebeplerden dolayı sonuçlanflırılamadığı görü 
ramın 3E»L,1ksamadan tatbikini temenni ederiz. 

1963L yılı çalışmı programı ile turian bakımından öngörülen gayelere yer verildiği memnun-yetle müşahade 
EskJL t ser ve mise çalışmalarının daha faydalı olmasını temin bakımından hazırlıkları son safhada bulunan 

«müzel^^r döner senıaye kanun tasarısı» Meclise geldiğinde bir an evvel çıkarılmasını ehemmiyetle tavsiye ederi 
Son_ zanıalarda asma da intikal eden eski eser kaçakçılığının önlenmesi ve eserlerin müzelerimize intikali 

ödeneğ :3 ja verilmesi ayanı tavsiyedir. 
Mü^sseleri ve ört yerlerini ziyaret edenlerden alman ziyaret ücretlerinin, yabancı memleketlerde tatbik edilen 

farılma^ası hususunc yapılan teklifin tatbikatı bütçeye yeni imkânlar sağlıyacaktrr. 
BilfcMB.assa yabanar tarafından görülmesi ön plânda tutulan Millî Saraylarımızın ziyarete açılmasını sağlıyacak 

lerine zfzîııtikal etmibulunan tasarının bir an evvel çıkarılmasını beklemekteyiz. Böylece Hazineye yeni gelirle 

http://ols.-u.nifi
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Plâna göre turizm pilot bölge sahası dâhilinde 1965 yılında yeni müze inşaatı yapılmasını temin bakımın 
istenilen 6 000 000 liranın verilmesi icabetmektedir. 

1964 yılı bütçesinin yatmm programının hazırlanmasından sonra Çanakkale Şehitler Âbidemi çevresinde t 
mütevellit âbide temellerinde çatlaklar husule gelmiştir. Bunun izalesini teminen sâri mukaveleye bağlanara 
satın. 1964 yılma aidolan 4 213 592 liralık kısmının 1964 yılı bütçesine konulması zaruri görülmektedir. 

AİİLM KÜTÜPHANE 

1964 yılı bütçe teklifinin (Millî Kütüphane giderleri) bölümüne, aynen geçen malî yılın ödeneği olan 60 
tur. Halbuki 1963 yılı Eylül ayında inşaasına başlanan Millî Kütüphanenin altı katlı İkinci ek binası 1963 yıl 
metre uzunluğunda çelik rafları ihtiva eden modern üç büyük deposu, 80 kişilik yeni bir süreli yayınlar 
eserler ve sanat eserleri müzesi ve teşhir salonu, genişletilmiş bir cilt atelyesi, yeni bir servis ihtiva eden b 
istifadeye açılabilmesi için Kütüphanemiz büro giderleri olarak önceden gösterilen 240 000 liralık ödeneğin 
çıkarılmasına, malzeme alım ve giderleri olarak yine önceden gösterilen 210 000 liralık ödeneğin 290 bin lira 
sına ve bunlar için de 400 000 liralık munzam ödeneğe mutlak ihtiyaç vardır. 

Yeni binanın ilâvesiyle Millî Kütüphanenin yalnız ısıtma, aydınlatma, su ve temizlik masrafları iki misli 
tap, mecmua satınalma gücünü iki misline çıkarmanın zamanı gelmiştir. Bu sebeplerle Millî Kütüphane gide 
ilâvesiyle 1 000 000 liraya çıkarılması zaruridir. Aksi takdirde tesisleri işletmeye açmak mümkün olamıyacağı 

VAY IM MÜDÜRLÜĞÜ 

Yayım Müdürlüğü, 5429 sayılı Kanunla serbest basıma bırakılmış bulunan okul ders kitaplarının kabulü 
takip ve yürütmekte, sözü edilen kitapların ihtiyaç miktarında zamanında basılmasını ve okulların Öğretime 
rinde ihtiyaca cevap verecek şekilde bulundurulmasını sağlamaktadn*. Öğretmen Okullarının 32, İmam-Hatip 
Öğretimin 124, ilkokulların 17, Ortaokul ve Liselerin 15 kitabı ki ceman 190 kitaptan ihtiyaç hissedilenler, 
mektedir. 

Yayım Müdürlüğü bu hizmeti Millî Eğitim Basımevi ve Devlet Kitapları mütedavil sermayesi ile gerçe 
Bu arada ilkokul alfabe ve okuma kitaplarının teknik imkânlar sağlandığı takdirde 4 renkli olarak basılm 

ve deneme, alfabede yapılmıştır. Çocuklarımıza iyi kitap verilmesi birçok yönlerden lüsunıhı ve zaruridir. B 
dirle karşılar ve Bakanlığın bu alanda muvaffak olmasını temenni ederiz. Bakanlıkça basılan ders kitapları 
dan her yıl ortalama basılanların foraıa tutarı 25 000 000 dur. 

Okul ders kitapları dışında Bakanlığın yayını programına göre öğretmen meslek kitapları, Türk kültür 
riler (klâsikler), bilim eserleri, konservatuvar serisi, telif tiyatro serisi, ansiklopediler, Dergiler, programlar, 
şitli eserler yer almaktadır. 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 350 — 

Büyük Atatürk'ün aramızdan ebediyen ayrılışının 25 nci yılı münasebetiyle Bakanlıkça Atatürk serisinde 
ların bütün Eğitim teşkilâtına dağıtıldığı ve birkısmmm satışa arz edildiği görülmüştür. Bu seriye devam edece 

Millî Eğitim Bakanlığının yetişkinler eğitimi ile ilk ve ortaokullarımızın mutlak ihtiyacı bulunan basılı ders 
dığı görülmüştür. 

Yayım Müdürlüğüne bağlı olarak AID Amerikan İktisadi İşbirliği ile yapılan bir anlaşma üzerine kurulmuş o 
zırlama Merkezinin bu önemli konuyu tahakkuk ettirmeye başlamış olduğunu görmüş bulunuyo ruz. 

Silâhlı KuvvetlerimizdeM Okuma-Yazma ve Genel Kültür Eğitimi hizmetleri ile Sivil Yetişkinler Eğitimi i 
hazırlanmakta ve Millî Eğitim Basımevinde basılmaktadır. 

Ayrıca bu merkez tarafından köy ilkokullarına gönderilmek üzere 12 fen, 12 çocuk kitabı île üç levhanın h 
dığı da öğrenilmiştir. Köy okullarımıza daha başka kitap ve basılı ders araçları gönderilmesi üzerine de yeni 

Yayımlanması plâna alınmış olan bütün bu eserler Millî Eğitim Basımevinde basılmaktadır. Silâhlı Kuvvet 
ma kitabı bakılmıştır. Bu kitapların forma tutarı 5.812.000 dir. Silâhlı Kuvvetler için hazırlanan yardımcı okum 
ma tutan 132.000 dir. 

Sivil Yetişkinler Eğitimi için de aynı miktarda kitabın 1946 yılında basılması icabetmektedir. Hazırlanmakt 
kamların dışındadır. Bunun dışında her yıl artmakta olan öğrenci sayısı dikkate alınacak olursa Bakanlıkça 
kı sayısının da % 10-15 bir artış kaydedeceği kendiliğinden meydana çıkacaktır. 

Millî Eğitim Basımevinin zaman geçirilmeden yeni makinelerle hemen takviyesine mutlak ihtiyaç vardır. 
Yayın Müdüılüğünün bu hizmetleri dışında bütün orta dereceli okullarımızı, #enel kitaplıklarınusı, ilce merk 

idare kitaplarını yeni yayınlar gönderilmek suretiyle devamlı suretle z3ngînloştirdi§; tescil edilmiştir. 
Ayrıca köy ve şehir ilkokulların?. 1963 yılı içerisinde 369 935,56 liralık çeşitli kitap ve basılı ders aracının yol 

rünün yayılması maksadiyle de yabancı memleketlere 43 431,24 lira tutarında okul kitapları ile çeşitli ilmî eser 

HALK KOİTİMİ 

%6Ö - 35 oranında okur - yazar olmıyan halkımızın cahaletteıı kurtarılması, onlara hayatları için en lüzumlu bilg 
dan okuma - yasma ve temel eğitim seferberliğini kapsayan halk eğitimine verilecek yönün yeniden ilmi bir meto 
nı konuda hizmet gören muhtelif müessese ve bakanlıklarda ciddi bir koordinasyonun temin edilmesinin şart okl 

27.217 halk dershanesi açıldığı; bu dershanelerden 579 731 vatandaş faydalandığı; halk eğitimi merkezlerinin 
merkezi ve köylerde açılan okuma odaları sayısının 2 010 dan 5 740 a yükseldiği; memleketimizde iik defa bir «Y 
nun uygulanmaya başlanıldığı; yardımcı halk yayınlarından 36 tanesinin basımına başlandığı, 32 halk yayını ha 
duğu, bağışlanan ve okullardan toplanan 2 133 704 kitap, broşür, dergi ve gazetenin köylere ulaştırıldığı; merkez ve 
elemanların yetiştirilmesi maksadiyle açılan 87 halk eğitimi seminerlerinde 3 067 elemanın yetiştirildiği görülmü 
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Halk eğitimi çalışmalarının 1964 yılında da geliştirilmesi maksadiyle : 
1. liazırîanar, çalınma plâınna göre 15 030 halk dershanesi açmak. 112 halli eğitimi merkezinin çalışmalarını 

rı ile teçhiz etmek, diğer taraftan okuma odalanmn sayısını artırmak ve mevcutları kitap yönünlen takviye et 
teidifmde bulunulmuş, daha sonra Başbakanlığnı emü-leri gereğince geçan yıla nazaran % 7 artırmak suretiyle 
3 745 C00 lira teklif olunmuştur. Bütçe teklifinde is3 hiçbir artırma yapılamıyarak 3 500 000 liralık ödeneğin kon 
ruri sebepler dikkate alınmak suretiyle 245 000 lira, fazlasiyle 14.592 nci fasıl ve maddeye 3 745 0G0 liraya yü 
nın ilgilendiği konular bakımından mesleki teknikle yakınlığı münasebetiyle Mesleki Teknik öğretim Müsteşarlı 
za etmekteyiz. 

I) 18 KÜLTÜR MÜNASEBETLERİ 

Dış kültür münasebetlerimizin, 5 yıllık plânın hedefleri göz önünde tutulmak suretiyle memleketimiz yönünden 
görülmüştür. 

Kültür anlaşmamız bulunan memleketlerin sayısı 18 e varmıştır. NATO, CENTO, BIE gibi uluslararası teşkil 
rak devam etmektedir. UNESCO ile müşterek çalışmalar daha verimli bir safhaya girmiş,: bu meyanda Atatürk'ü 
dünyada kutlanmış, Atatürk ile ilgili eserler bütün üye memleketlere dağıtılmıştır. 

LEVAZIM: MÜDÜRLÜĞÜ 

Bakanlığın yatırım bütçesinin tetkikinde yeni yapılmakta olan Bakanlık binası inşası için her yıl bütçeye ko 
nın bu bütçeye konulmadığı gibi Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikatta bu bütçeye de ko 
Devlet Plânlamasının hazırlamış olduğu 1964 yılı programına alınmadığından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Kanun mevzuu olan ve halen geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanun tasarısının da Cumhuriyet S 
tikâl etmiş olduğu ve 1962 yılından beri inşaatı başlanan ve halen devam eden bu binanın zamanında ikmal edileb 
dırlık Bakanlığının ilgili tertibine konulması gerekmektedir. 

BEDEN EĞİTÎMÎ YE İZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Her kademedeki okullarda gün geçtikçe artış kaydeden öğrenci sayısı nazara alınacak oursak kampta dinlen 
len 100 000 liranın 50 000 lira ilâvesiyle 150 000 spor ve izcilik giderlerine 50 000 lira ilâvesiyle 100 000 liraya 

Memleket dışında yapılan kültürel mahiyetteki birçok toplantıya katılınmıştır. Milletlerarası kültürel iş b 
sında gelecek yıllarda daha çok toplantıya katıîınmasmm icabedeceği müşahede edilmiştir. 

Yabancı hükümetler tarafından Hükümetimiz emrine tahsis edilen bursların memleketimizin ihtiyacı göz ö 
dağıtıldığı görülmüştür. Hükümetimizin yabancı öğrencilere tahsis ettiği burslarda memleketimiz kültürünün 
Bu bursların her yıl biraz daha artmlmasiyle ilgili malî imkânların temini çok yerinde olacaktır. 
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AID yardımı ile yürütülen projeler gelişme halindedir. Bu arada 65 öğretmenimiz dönüşte bu projelerde 
gönderilmiştir. 

Avrupa Konseyi ile olan kültürel münasebetlerimizde büyük bir gelişme kaydedildiği müşahede edilmiştir. 
miş ve bütün masrafları Konseyce karşılanacak bir burs projesi tahtında 100 öğretmenimizin çeşitli Avrupa 
yetiştirileceği öğrenilmiştir. 

Bütçenin 16.000/16.430 (Uluslararası profesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi) bölümüne (her türlü 
eklenmesi ve 1963 bütçesi (R) formülünün aynen muhafazasını hizmetlerin tam olarak ifa edilebilmesi için lüzu 

16.000/16.410 bölümünden kaldırılmış bulunan 60 000 liranın 1964 bütçesinde de bulundurulması suretiyle 
tibine imkân verilmesi faydalıdır. 

SAĞLIK. İŞLERİ UENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Vaîidebağı Prevantoryum - Sana 
yılında cari giderler için 1 358 360 lira verilmesi derpiş edilmiş ise de : 

Yatırımlar harcamaları için 1963 malî yılında (sağlık sektöründen) verilen 633 366 liranın 130 000 lirası 
Sİ 168 lirası ile otomatik ütü tesisatı, 347 198 lirası ile kalorifer kazanın petrol ile işler hale getirilmesi işi 
kuruma ait pavyonlar arası yol yapımı ve bahçenin ihata duvarına başlanmış ödeneklerin program gereğince 

Kurumda bir dahilî santral, bir de haricî telefon vardır. Dahilî telefon santrali 1340 senesinde Bakanlık 
lanıldıktan ve otomatik telefon tesisatı Bakanlığa yapıldıktan sonra kuruma gönderilmiştir. Haricî telefon PT 
iptidai ve 37 yıldan beri kullanılmakta olan bu dahilî santralin değiştirilmesi halinde ayrıca kiralı telefona da 
maada dahilî tesisat da işe yaramaz bir hale gelmiştir. Bu hususta Bayındırlık Müdürlüğüne yaptırılmış ol 
tiyaç vardır. 

Durumu yukarda belirtilen bu müessesenin en zaruri ihtiyacının karşılanabilmesi için 1964 malî yılı 13.4 
duğu takdirde yapılan keşiflere göre bir santral konulmak suretiyle pavyonlarla idare binası, doktorlar oda 
lanabileceği gibi şehirde de normal irtibat temin edileceği anlaşılmıştır. 

ÖZLÜK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAAŞ KADROLARİ 

Başbakanlık Makamının 27.9.1963 tarih ve 27-4352 sayılı emirlerine uyularak Özlük İşleri Genel Müdürlüğü 
göz önüne alınmak suretiyle hazırlanmıştır. 

Öğretmen okullarının son sınıflarında bulunan öğrenci mevcutları dikkate alınarak ve bunlann Haziran ve 
ları ^iz önünde bulundurularak tasarruf maksadiyle aşağıda gösterilen kadrolar (L) cetvelinden Haziran v 
2. kademede çıkarılmaktadır. Bu kadroların dağıtımı aşağıda gösterilmiştir. 

(L) cetvelinden çıkarılması istenen kadroların yıllık tutarı % 35 zammı ile birlikte 74 110 950 liradır. K 
tarihlerinde (L) cetvelinden serbest bırakılacaklardır. Bu kadroların 6 ve 8 aylık tutarlan 43 324 875 li 
22 804 500 liralık bir tasarnf sağlanmış olduğunu müşahede etmekteyiz. 
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(L)Celvelinden çıkarılacak kadrolar 

K 
Aded T 

6 510 

2 990 
70 
26 
•29 

9 
20 

6 

1 4 

İlkokul' öğretmei: 'kadrosu 
Orta öğretim Gene! Müdürlüğüme toağh okullarla, meslekî ve teknik okul 
lar. imam - ılıatip okulları ve gezici kurs öğretmenleri kadroları 
Kız, erkek teknik ve ticaret öğretmen okulları öğretmen kadroları 
Yüks'ek öğretmen okulları öğretmen ve memur »kadroları 
Eğitini •enstitüleri öğretmen ve memur kadroları 
Yüksek İslâm enstitüleri öğretmen kadroları 
Atatürk Üniversitesi okutman kadroları 

Toplanı 9 654 

1964 yılı içinde kullanılmıyacak olan muhtelif derecelerden 469 aded kadro (L) cetveline alınmıştır. Bu 
öğrenci Yurtlan ve Kredi Genel Müdürlüğüne devredilen öğrenci yurtları ve aşevleri ile açılması geciken te 

(D) Cetveli ücret kadroları 

1964 yılı içinde açılacak okullarla, daha önceki yıllar içinde açılmış fakat kadro imkânsızlıkları yüzünden 
rosu ile faaliyet gösteren okul ve kurumların ihtiyaçları çok daha fazla olmasına rağmen, Maliye Bakanığınca 
ile 899 kadro teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kadrolar küçük dereceden ücretli kadroları olup okulların bir kısım hademe ve memur ihtiyacını ancak 
Eski yıllarda açılmış, çeşitli bütçe yıllarında alınan kadrolarla tavMye görmüş bâzı orta dereceli okullar 

açılanlara nisbeten fazlalık göstermekte ise de hakikatte bu adedlerin ancak ihtiyacı karşıladığı, buna mukab 
az olduğu tesbit edilmiştir. 

Ayrıca okulların memur ihtiyacı diğer Devlet sektöründe ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde yığılmış m 
temennidir. 

Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtında 112, taşra teşkilâtınla Yetiştirme Yurtları, Halk Eğitim îşleri, Besl 
lükleri yazı işlerinde 468 ilkokul öğretmeni çalışmaktadır. Bunların da bir kısmı alman tedbirlerle zamanla ö 

Orta dereceli okul öğretmenlerinden Bakanlık merkez teşkilâtında 319, taşra teşkilâtında ise 94 öğretmen 
E cetveli ücret kadroları ile yabanq uzman kadrolarında bir artış olmamıştır. 
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Ek görev kadroları 
1964 bütçe teklifi ile istenen ilâve ek görev kadroları 2 294 adeddir. 2 000 adedi 50 liralık İlkokul Müdür 

ronun dağıtımı bütçe teklifinin 64 ncü sayfasında detayları ile gösterilmiştir. Açılması geciken Zonguldak Tekn 
kadrosu da (L) cetveline alınmıştır. 

1 240 orta dereceli okulda 2 340 müdür yardımcısı çalışmaktadır. Adı geçen okullarda boş geçen derslerin 
yardımcısı işinin bir kısım memurlara gördürülmesi bunların miktarının azaltılmasını sağlıyacağı göz önüne alın 
yapmak üzere okullara 69 memur kadrosu tahsis edilmiştir. 

Tedavi giderleri ve tedavi yolluğu 

1982 sayılı tedavi Yönetmeliğine göre yalnız hastaneler tarafından verilen reçetelerin bedelleri ödenmekte ik 
netmeliğe göre müessese ve okul doktorları tarafından verilen reçetelerin bedelleri de ödenmeğe başlanmıştır. Ayrı 
bedellerinin ödenmesi de kabul edilmiş olduğundan, geçen yıla nazaran 940 000 lira fazla ödenek konması zarur 
Bakanlığınca da benimsenmiş bulunmaktadır. 

242 sayılı Kanun bir kısım öğretmenlerin kadrosuzluk yüzünden terfi edememe durumunu ortadan kaldırılmışt 

TEFTİŞ HEYETİ 

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu halen 24 kadrolu 40 da 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre görevl 
rettir. 

1932 - 1933 ders yılından bu yana okul, öğretmen ve öğrenci sayısı 8 - 9 misli artmış, ayrıca tahkik mevzula 
maktadır. Müfettiş sayısı ise 5439 sayılı Kanundan faydalanılarak ancak 2,5 misli artırılabilmiştir. 

Bu bakımdan esas vazifesi eğitim ve öğretimde rehberlik olmak lâzımgeîen teftiş müessesesi, köy ilkokullarına k 
mevzuları doıayısiyle esas fonksiyonu müfettiş aslığı ve iş hacmi sebebiyle yapmakta güçlük çekmektedir. 

Teftiş Kurulu kadrosunun artırılması ve müfettişlerin tahkik ve teftiş müfettişleri olmak üzere ayrılmaları işl 
masını sağlıyacaktır. 

DİN EĞİTİMİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Yapılan tetkikimizde cari harcamaların yerinde sarf edildiği görülmüştür. 
1963 yılında İstanbul Yüksek îslâm Enstitüsünün yapımı için Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 750 nci böl 

1 500 000 liranın üzülerek ifade edelim ki sarf edilmediği anlaşılmıştır. Halâ Fındıklı ilkokulunun çatı katında ba 
tarılması camiaya verilen değeri gösterir. Hal böyle iken yine bu enstitü için 22.000/22.831 yapı bölümüne geçen 
1 000 000 liranın konulmasını yerinde bulmamaktayız. Bu bölüme konulan 1 000 000 liranın 2 000 000 liraya ç 
ümidetmekteyiz. 
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15.000/15.226 bölümüne İmam - Hatip okullarının malzeme alım ve giderleri için konulan miktar bu yıl alınacak 
olursa yetersizdir. 

Beher öğrenciye 75 lira kırtasiye, kitap vesair masrafları için bu miktarın 27 000 lira ilâvesiyle 135 000 liraya 
naatine varılmıştır. 

1964 ve 1965 öğretim yılında Yüksek İslâm Enstitülerine 100 yatılı 100 gündüzlü öğrecinin alınması derpiş edilmi 
me giderleri maddesine ödenek konulmadığı anlaşılmıştır. 

Yeniden alınacak öğrencilerin demirbaş eşyalarının temini için 200 000 liranın ilâvesinin zaruretine inanmaktay 
İmam - Hatip okulları derneklerine yardım faslı olan 35.000/ 35.783 bölümüne 1964 yılı bütçesi için 1 liranın 

nin de dikkat nazarından kaçmamış olsa gerektir. Halbuki derneklerce başlanıpta bitirilmiyen mevcut okullara y 
okullar harabolacaktır. Bu ziyana mâni olmak için başlanmış olan inşaatların bitirilmesi gayesiyle İmam - Hat 
dım için gecen yıl olduğu gibi bu yıl da 843 742 lira olarak konulmasının yerinde olacağına kaani bulunmaktayız 

Bu arada İmam - Hatip okulları için aldırılan karar üzerinde dikkatle durulmasının da yerinde olacağına inan 
ların çıkmaza döndürüleceğini müşahede etmekteyiz. 

YÜKSÜK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 
351 sayılı Kanun gereğince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öğrenim Gençliğine öğrenim 

ve idare etmektedir. 
Kurumun bu işleri yapması için, 351 sayılı Kanunun 28 nci maddesi başlıca gelir olarak, .Devlet bütçesine on 

aşağı olmamak üzere konacak ödenekleri», göstermiştir. 
Bu madde gereğince, 1962 yılında genel bütçeden 20 milyon, 1963 yılında da 30 milyon lira tahsis edilmiştir. 1 

için konulan 20 milyon liralık ödeneğin, 351 sayılı Kanunun tâyin ettiği amaçların gene aynı kanunun tâyin ettiğ 
bulundurularak gerçekleştirilmesi için, kredi ve 3rurt yönünden girişilen bağlantılara ve programlara nazaran, ta 
etmek yerindedir. 

NETİCE : 

Devlet Plânının muvaffak olmasında dolayısiyle, kalkınmamızda eleman faktörünün önemi, münakaşa edilemi 
Maddî imkânsızlıklar yüzünden tahsillerini yapamıyan gençlerimize, bu imkânı geniş ölçüde hazirlıyan Yüks 

rumuna : 
a) Bugüne kadar kredi açılmış ve ödenmekte bulunan 5 000 öğrenciye ilâveten, ^964 yılında bir miktar daha 
Kredi için : 20 000 000 T. L. 
b) 64 000 000 T. L. lık projesi yapılmış inşaatın 1964 yılında ikmal edilecek kısmı için: 23 000 000 T. L. 
ki cem'an 43 000 000 T. L. ya ihtfyaç vardır. 
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Bu itibarla, 1964 bütçe yardımınm, 351 sayılı Kanunim 28 nci maddesinde yazılı olduğu şekilde, en az 40 000 0 
t", ° r* î v 

'v\:siı:sx iı >Ki{i}.uz 
Milli Eğitim Bakanlığnım bütçeli dolayısıyla raportör olarak yapmış olduğumuz incelememiz sonucunda ed 

daki tekliflerimizi yapmayı faydalı görmektayiz : 

1. 5439 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince teşkilât- kanunları çıkmadan yeni umum müdürlükler veya u 
mümkün mertebe merkez teşkilâtında yayılma ve dağılmalara y>r verilmemesi. 

2, Milli Eğitim Bakanlığının bir prensipler bakanlığı "haline getirilmesi, Bakanlığın anlayış ve zihniyetlerin 
larak akınlara meydan verilmemesi; bunun için: 

a) Talim Terbiye Dairesinin müstakil h ı k getirilmesi fikri üzerinde durulması, 
b) Aynı Hükümet kanadına mensup bakanların tutuş, davranış ve zihniyetleri aracında birbirini tamamiyle na 
S. Keyfî tasarruflarla Umum Müdür ve muavinlerinin yerlerinin değiştirilmemesi. 
4. Millî Eğitim müdürlerinin, valilerin baskıcından kısmen olsun uzak bulundurulması ve tâyinlerinde çok d 

fî nakillerin durdurulması, seçim ve tâyin işlerinin teftiş kuruluna başlanılmasının üzerinde durulması. 
5. Mahrumiyet bölgelerinde bulunan köy enstitülerinden müdevver öğretmen okullarının ikinci devrelerinin 

ve tererübeli öğretmenler elinde yetişmelerinin teinini bakımından şehir öğretmen okullarına aktarılmasının düşü 
6. Teftiş Kurulunun yeniden düzenlenmesi işinin ele alınması, bu meyanda mutlaka eğitim ve öğretimle ilgi 

den mütevellit işlere bakan müfettişlerin birbirinden ayrılması, bunun ilköğretim müfettişleri üzerinde de tatbik 
lerin kendi, vilâyetlerine verilmesinden kaçınılması. 

7. Halk eğitiminin söz edebiyatı olmaktan çıkarılması; memnuniyet verici olan gerçekten bir halk eğitimi 
faydaları göz önüne alınarak bu teşkilâtın teknik öğretime bağlanması. 

8. İlkokul tahsilini bitirip de sanata yönelmiş olan gençlerin 18 yaşma kadar, kendi sahalarında muayyen gün 
9. Muzır film ve neşriyattan gençliği koruyucu tedbirlerin ivedilikle, mutlaka ele alınması. 
10. Batı ülkelerine tahsile gönderilen öğrencilerin yeniden ele alınıp mütalâa edilmesi ve kontrolünün esasl 
11. Herbirinin kuruluşu 10 milyon liraya malolan ve 500 öğrencinin okuması derpiş edilen bölge okullarının 

yeniden ele alınması. 
12. Bugüne kadar tam randımanlı çalışma imkânlarından mahrum olan öğretici filimlerin teşkilâtının d 

sokulması, 
13. Sanat enstitülerinden mezun gençlerin hayatta sahalarında iş hayatına yönelebilmeleri için maddi yönd 

okulların sanat liseleri haline getirilmesi, 
14. İmam - Hatip okulları adının İmam Hatip lisesine çevrilmesi ve bu gençlerin hayatta tam manâsiyle 

lanması, 
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15. Köylerde yeni yapılmakta bakımsızlıktan 3 - 5 yıl içerisinde harap olmaya yüz tutan okulların bak 
16. Tevhit, tesanüt istiyen öğretmenlik meslekinin bugün olduğu gibi, iç çekişme ve ayırmalarına son ver 

rulların üzerinde hassasiyetle durulması, Siyasi kaderlerini bu ayrımlarda bulunanların üzerinde titizlikle du 
17. Köylerde kurulan kitaplıklara yollanılan kitapların üzererinde titizlik gösterilmesi, 
18. Orta öğretimdeki bir öğretmen her hangi bir yere tâyin edilirken yerine öğretmen verilmeden tâyin 

de bulundurulması hususlarını. 
19. Ders ücretlerinin 10 liraya çıkarılacağı bir zamanda, orta öğretimde açık kalacak olan derslerin daha fa 

da ilkokul öğretmenlerine kurslar açılmak suretiyle, kurslarda başarı sağlıyanlara ders verilmesi birçok ihti 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bunun üzerinde bakanlıkça durulması, 

20. Köylerde çalışan ve yine muhtelif kademelerde olupta mahrumiyet bölgelerinde çalışan, okulsuzluk y 
öğretmenlerin çocuklarının okuyabilmesi için gerekli yerlerde yurtların yapılmasının düşünülmesi, 

21. Bugünkü neslin eski bilgilerimizin eserlerini tanıması, onlar hakkında bilgi edinmesi Türk millî kültü 
kaçınılmaz bir gerçek olsa gerekir. Bu bakımdan eski Türk bilginlerinin kıymetli eserlerinin bugünkü dilimi 
na alınmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

22. Halk Eğitimi Teşkilâtının gönüllü teşkkülleriyle iş birliği halinde çalışması esasına uyularak halkev 
göz önüne alınmış ve bu derneklere yapılacak yardımın bakanlık bütçesine konması uygun görülmüştür. Açılan 
ması kararlaştırılarak bu derneklere Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılan yardım kaldırılmıştır. Ancak b 
yalnız 1 000 lira konmuş ve yanlışlık iki bakanhk yetkililerinin ifadelerinden anlaşılmış olduğundan bunun 
uygun olacaktır. 

23. Hükümet programında meslekin cazip hale getirileceği ve mesul bakanlar tarafından zaman zaman bu 
meçlerin bir an evvel gerçekleştirilmesi hususunde gerekli tasarıların Meclise sevk edilmesi, 

24. Kırtasiyeciliği gerektiren ve zaman israfını icabettiren hususlardan kaçınılması, 
25. İlkokulların yapımı için ayrılan tahsisatlar vilâyetlere dağıtımı yapılırken her ilde okulsuz köy sayıla 

göre tağıtımın yapılması ve bütün vilâyetlerde okullu köy sayılarının aynı seviyeye getirilmesi, 
Her hangi bir müessese ve teşekkülde vazifelendirilen kimselerin yetkilerine müdahale edilmemesi ve yet 

mesi. 
liaporım 2. '•}. ,">, (i, 7, 14, 17. ve 24 ııcü m 
kısmen veya tamamen muhalif bulun 

22 nei maddeye muhalifim Gerekli açıklamayı sözlü olarak yapaca 
Kayseri Senatörü Sinop Milletvekili 
JJüsftü Dikeçligü Mahmut Alicanoğlu 
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Bakanlığın eğitim daireleri itibariyle yakarda açıklandığı üzere teklif bütçesi üzerindeki değişiklik ve tem 
itibariyle arz ediyoruz. 

BÜLÜIIİ "Mci-cidt ödenenin ı-esi&i 
İstenilen ilâve 

Lira D 

.12.000 

13.000 
14.000 

15.000 

* 

12.-110 
12.857 

13.420 
14:560 

14.592 
14.594 
14.595 
14.597 
14.598 
15.226 
15.241 
15.251-15.259 

15.271-15.279 

15.281-15.289 

15.299 
15.341-15.349 
15.351 
15.356 
15.376 
15.379 
15.476 

CARİ HARCAMALAR 

Fazı a çalışına, ücreti 
Yurt dışı kuruluşları sürekli görev yol
luğu 
Telefon giderle t-i 
Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gi
derleri 
Halk eğitimi giderleri 
Kamp ve dinlenme giderleri 
Spor ve izcilik giderleri 
özel eğitim giderleri 
Beslenme giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
Büro giderleri 
Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî 
ve teknik okullar giderleri 
iktisadi ve ticari ilimler akademileri1 gi
derleri 
Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Yetişkinler Eğitim Merkezi giderleri 
Büro giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 
Malzeme alım ve giderleri 

100 000 Kü'tüpaneler G 

13« 000 Yüksek Öğ. G 
150 000 Sağlık İşleri G 

1 000 000 Orta öğretim 
245 000 Halk Eğitimi 
50 000 Beden Eğitimi 
50 000 Beden Eğitimi 

150 000 İlk öğretim G 
10 000 000 ilk Öğretim G 

27 000 Din Eğitimi D 
200 000 Din Eğitimi D 

2 800 000 Meslekî ve Te 

200 000 Meslekî ve Te 

1 500 000 Meslekî ve Te 
870 000 Yüksek Öğret 
500 000 Meslekî ve Te 
110 000 Millî Kütüpan 
290 000 Millî Kütüpan 
100 000 Kü'tüpaneler G 

50 000 Kütüpaneler G 
945 000 "Kandilli Rasat 
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lüra 

.'.000 

1.000 

.000 

1.000 
-.000 

ı.OOO 

Madde 

22.611 
22.811 
22.831 
22.841 
22.891 
23.861 
23.862 

31.420 

32.110 
34.610 

35.760 

35.781 

35.782 

35.783 

35.784 

ödeneğin çeşidi 
İlenilen, ilâve 

Lira D 

YATIRIM HARCAM A LA Rl 

Yapı tesis ve büyük onanın giderleri 
Yapı tesis ve büyük onanm giderleri 
Yapı tesis ve büyük onaran giderleri 
Yapi' tesis ve büyük onan .m giderleri 
Yapı tesis ve büyük onanırı giderleri 
Makina. teçhizat a) unlan ve büyük oca. 
Taşıt alımları 

4 213 592 Eski Eserler v 
90 239 000 îi'k öğretim G 

1 000 00O Din Eğitimi D 
28 850 000 Meslekî ve Te 
10 101 169 Orta - Doğu T 

1 380 000 Yükıseik öğ . G 
60 000 Kandilli Rasa 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAMSFER HARCAMALARI 

3423 .sayılı Kamunla idare edilen meslekî 
ve teknik öğretini oku İ lan döner serma
yesine 
Kamııl aştırın la. ve satınalma. 
îlâve gıda yardımı olarak Merkez Ban
kasındaki CARE'n'in fon hesabı 
Korunmaya muhita'c çocuklar hakkındaki 
6972 sayılı Kanım gereğinee birliklere 
yapılacak yardımlar 
Lise ve ortaokul 'binası yaptıran müte
şebbis derneklere 
İl ve ilçelerde ilkokul bina«ı yaptıran 
müteşebbis dem eklere 
İmaım - Hatip okulu yaptıran müteşeb
bis demeklere 
Teknik öğretimle ilgili .okullar yaptrrarı 
ımüteşebbis derneklere 
Baiktanlık binası inşaatı gideri 

1 250 000 Meslekî ve Te 
6 000 000 Es'ki Eserler v 

7(X) 000 î lk öğretim G 

2 758 000 •!!& öğretim G 

2 500 000 Orta Öğretim 

2 500 000 îlk öğretim G 

<s43 741 Din Eğitimi D 

I 500 000 Meslekî ve Te 
5 000 000 Levazım Müd 
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Bu duruma göre cari harcamalarına 19 475 000 lira, yatırım harcamalarına 135 843 761 lira, sermaye teşkil 
23 051 741 lira M ceman 178 370 502 liranın ilâvesine zaruret görüldüğünden diğer Bakanlık bütçelerinden 
ile Bakanlık bütçesinin yukarda arz edilen bölüm ve maddelerine ilâve edilmesini teklif ederiz. 

Raportör Raportör Raport 
Tunceli Senatörü Kayseri Semaıttörü Sinop Mille 

Mehmet Ali Demir Hüsnü Dikqçligü Mahmut Ali 
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( A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1L000 ÖDENEKLER 

11.440 Bakan ödeneği 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Aylıklar Kesim toplamı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12 000 

12 000 

1 221 249 276 

962 635 110 

12.110 Aylıklar 
12.111 İlkokul öğretmenleri aylıkları 
12.112 Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okul

ları aylıkları 
12.113 îlköğretmen okulları aylıkları 
12.114 Yüksek öğretmen okulları, eğitim enstitü

leri ve Yüksek îslâm Enstitüsü aylıkları 
12.115 Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve 

meslekî okullar aylıkları 
12.116 Güzel Sanatlar Okul, yüksek okul ve aka

demileri aylıkları 
12.117 iktisadi ve ticari ilimler akademileri ay

lıkları 
12.118 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul

ları aylıkları 
12.119 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi aylıkları 
12.120 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üye

leri aylıkları 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

12 000 

1300 97 

1035447785 

20 738 243 
705 706 810 

162 670 975 
16 876 000 

5 046 57G 

84 781 585 

4 319 700 

6 955 860 

10 147 545 

9 20£ 840 

3 985 000 
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Msdd; j deri e «in f' es idi 

12.121 Millî Kütüphane Müdürlüğü aylıkları 
12.122 Kitaplıklar Genel Müdürlüğü aylıkları 
12.123 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ay

lıkları 
12.124 Sağır. Dilsiz ve Körler Okulu aylıkları 
12.125 Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü aylıkları 
12.126 Prevantoryum - Sanatoryum ve okul dok

torları aylıkları 
12.127 Dıs kuruluşlar avlıkları 

Ücretler Kesim toplamı 

HİZMETLİLER ÜCRETİ 
12.211 Genel idare hizmetliler ücreti 
12.212 İlkokullar hizmetliler ücreti 
12.213 Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okul

ları hizmetliler ücreti 
12.214 Ilköğretmen okulları hizmetliler ücreti 
12.215 Yüksek öğretmen okulları, eğitim enstitü

leri ve Yüksek îslâm Enstitüsü hizmetli
ler ücreti 

12.216 Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve 
meslekî okullar hizmetliler ücreti 

12.217 Güzel Sanatlar Okul, yüksek okul ve aka
demileri hizmetliler ücreti 

12.218 İktisadi ve Ticari îlimler Akademileri 
hizmetliler ücreti 

12.219 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okul
ları hizmetliler ücreti 

1933 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

65 392 221 

47 '291 360 

Hükümetçe isteme 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

613 
160 

1 523 
219 
182 

2 220 
95 

50" 
650 

700 
330 
250 

220 
OOO 

63 417 821 

2 157 
099 

0 
755 
455 

12 206 495 
4 863 

1 598 

19 443 

745 

575 

515 

345 

955 

256 115 

1 086 035 
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1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplanıl 
Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi l i r a Lira 

12.220 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi hizmetliler ücreti 

12.221 Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası hiz
metliler ücreti 

12.222 Millî Kütüphane Müdürlüğü hizmetliler 
ücreti 

12.223 Kitaplıklar Genel Müdürlüğü hizmetlileı 
ücreti 

12.224 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü hiz
metliler ücreti 

12.225 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu hizmetliler 
ücreti 

12.226 Kandilli Rasathanesi Müdürlüğü hizmet
liler ücreti 

12.227 Prevantoryum - Sanatoryum ve okul dok
torları hizmetliler ücreti 

12.228 Dış kuruluşlar hizmetliler ücreti 
12.229 Topkapı Sarayı Müzesi hizmetliler ücreti 

(Hizmetliler ücreti toplamı : 51 693 960) 

EĞİTMENLER ÜCRETİ 
GEÇİCİ HİZMETLİLER ÜCRETİ 

12.231 Genel idare geçici hizmetliler ücreti 
12.232 Orta öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 

okullar imam - hatip kursları geçici hiz
metliler ücreti 

12.233 Umumi kütüphaneler geçici hizmetliler üc
reti 

12.234 İslâm Ansiklopedisi Bürosu geçici hizmet
liler ücreti 

8 262 000 

1 

296 750 

131 7150 

7 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

1 149 215 

353 615 

137 555 

1 415 975 

2 436 215 

619 595 

244 415 

653 135 
138 000 

1 188 995 

0 

1 

296 750 

131 750 

7 500 
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Bölüm Madde 

12.235 

12.336 

12.237 

12.238 

12.239 

12.240 

12.241 

12.250 
12.270 

12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 

Ödeneğin çeşidi 

öğretmen Okullerı Genel Müdürlüğüne 
bağlı okulların geçici hizmetliler ücreti 
Rehberlik araştırma merkezleri ile körler 
ve sağırlar okullarının geçici hizmetliler 
ücreti 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü geçici 
hizmetliler ücreti 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü
ğünün geçici hizmetliler ücreti 
Prevantoryum - Sanatoryum geçici hiz
metliler ücreti 
Meslekî ve teknik öğretim geçici hizmetli
ler ücreti 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi geçici hizmetliler ücreti 
(Geçici hizmetliler ücreti toplamı: 2 215 062) 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Teknik personel ve mütehassıs eleman üc
reti 
işçi ücretleri 

Sosyal yardımlar 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 

— 364 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

243 500 

126 200 

108 000 

198 950 

18 960 

1 083 450 

0 

7 623 200 

Kesim toplamı 84 597 545 

12 300 000 
2 315 000 

260 000 
1. 560 000 
1 250 000 

8> »12 545 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

243 500 

126 200 

108 000 

198 950 

18 960 

1 083 450 

0 

8 763 200 

345 600 
400 000 

90 101 525 

13 500 000 
2 500 000 
300 000 

2 300 000 
1 250 000 
70 251 525 
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Bolüm (Madde ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.420 Huzur ücreti 

DERS ÜCRETLERİ 
12.441 Orta dereceli okullar ders ücreti 
12.442 Askerlik ders ücreti 
12.443 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin 

ders egzersiz ve şeflik ücretleri 
12.444 OECD îş Birliği ile yürütülen Fen ve Mü

hendislik fakülteleri ve Teknik Okul asis
tanları deneme projesi gereğince verilecek 
ek ücret giderleri 

12.445 Yetiştirici ve tamamlayıcı kurs ve sınıf
larda çalıştırılacaklara verilecek ders üc
reti 

12.446 Güzel sanatlar okulları ders ücreti 
(Ders ücretleri toplamı : 55 601 000) 

12.450 İnceleme ücreti 
00.000 Derleme ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

EK GÖREV TAZMİNATLARI 
12.511 4644 ve 222 sayılı kanunlar gereğince ve

rilen ek görev tazminatı 
12.512 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi ek görev tazminatı 
(Ek görev tazminatları toplamı : 
34 340 400V 

— 265 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

55 015 000 

200 000 
5 000 

34 000 OOO 
250 000 

20 100 000 

55 661 000 

200 000 
5 000 

34 000 000 
342 500 

20 100 000 

400 000 400 000 " 

0 

40 OOO 
20 000 

34 111 080 

33 587 880 

0 

500 000 
53 500 

40 000 
20 000 

35 363 600 

34 186 68C """ * 

153 72f *-
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1963 ödeneği 

İffaddc Rolüm toplaam 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VE
RİLEN DİĞER TAZMİNATLAR 

12.591 iktisadi ve ticari ilimler akademileri üye
leri tazminatı 523 200 

12.592 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek
nik Üniversitesi öğretim üyeleri ve yar
dımcıları tazminatı ö 
(özel kanunları gereğince verilen diğer 
tazminatlar toplamı :1 023 200) 
İKRAMIYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dü ikramiyesi 50 000 

12.710 

12.810 
12.832 
12.833 
12.841 
12.843 
12.844 

12.846 
12.847 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

Sürekli görev yollukları 
Yönetim geçici görev yolluğu 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Tedavi yolluğu 
Kongre ve konferans geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek-

8 400 

19 439 920 

4 000 000 
I 000 000 
5 628 920 

0 
0 

540 000 
290 000 

nik Üniversitesi araştırma ve inceleme ge
çici görev yolluğu 

1 
Hükümtetçe isteme 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

52S 200 

500 O0fJ 

50 000 

8 400 

20 927 001 

5 000 000 
1 000 000 
6 000 000 

200 000 
1 

540 000 
250 000 

30 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.848 Kurs geçici görev yolluğu 
12.849 Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri geçici gö

rev yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 15 045 001) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YURT DIŞI SÜREKLI GÖREV YOL 
LUKLARI 

12.857 Yurt dışı kuruluşları sürekli görev yollu
ğu 

12.864 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt 
dışı sürekli görev yolluğu 
YURT DIŞI GECÎCÎ GÖREV YOLLUK 
LARI 

12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.873 Öğrenci müfettişleri yurt dışı geçici görev 

yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.888 Teknik öğretim alanında yurt dışında ya

pılacak seminer ve kurs yolluğu 
12.889 Teknik öğretim alanında OECD Teşkilâtı 

ile ilgili yurt dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 5 882 000) 

13.000 YÖNETİM GÎDERLERÎ 

— 367 — 

İ963 ödeneği 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Maddo Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

60 000 
4 372 000 
300 000 

60 000 

200 000 

i\ 000 000 2 OOO 000 

25 001) 2.!. 000 

112 000 115 000 

1 OOO 000 475 000 

250 000 300 006 

60 000 
34 000 

300 OOO 

200 000 

6 427 250 6 669 
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Boluna Madde ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 

YAYIN ALIMLARI VE GİDERLERİ 
13.141 Yayım giderleri 
13.142 Bakanlık Kütüphanesi giderleri 
13.143 OECD ile müştereken tercüme etti.ilecek 

fen ve teknik kitapların baskı giderleri 
(Yayın alımları ve giderleri toplamı : 
2 765 000) 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.120 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

12.410 Posta - Telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
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1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

3 725 000 

140 000 

450 000 
130 0O0 

2 650 000 
15 000 

3 833 700 

145 000 

465 000 
138 700 

2 660 000 
15 000 

1O0 000 100 000 

180 000 250 000 
60 000 60 000 

10 000 

22 000 231 150 

10 000 
12 000 
100 000 
100 000 

1 090 000 

15 000 
20 000 
106 150 
90 000 

1134 500 

730 000 
360 000 

750 000 
384 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık taşıt işletme ve onarma gider
leri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

Kira giderleri Kesim toplamı 

13.610 Bakanlık binası kira bedeli 
13.620 Galeri, resim ve heykel deposu ile basma-

yazı ve Derleme Müdürlüğü kira bedeli 
13.630 Millî Eğitim Müdürlükleri kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
BURS GİDERLERİ 

14.521 Yüksek okullar burs giderleri 
14.522 Yüksek teknik ve teknik öğretim okulları 

burs giderleri 
14.523 Ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî 

ve teknik okullar burs giderleri 
14.524 iktisadi ve ticari ilimler akademileri burs 

giderleri 
14.525 Karadeniz Teknik Üniversitesi burs gider

leri 
(Burs giderleri toplamı : 3 571 050) 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Li 

29 250 30 000 

9 750 10 000 

19 500 
1 361 O00 

990 000 

39 000 
332 000 

20 000 
1 440 200 

1 000 000 

97 800 
342 400 

16 714 018 35 583 

16 714 018 

35 700 

991 050 

35 583 518 

3 885 200 

991 050 

1 410 000 

720 000 

300 000 

150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.530 Dış ülkelerde okutulan, öğrenciler giderleri 
14.540 Atatürk Üniversitesi ve Karadeniz Tek

nik Üniversitesi araştırma ve inceleme «li
derleri 

14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.559 Fevkalâde sanat istidatlı çocukların öğre

tim ve eğitim giderleri 
14.560 Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon gider

leri 
DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 

14.592 Halk eğitimi giderleri 
14.594 Kamp ve dinlenme giderleri 
14.595 Spor ve izcilik giderleri 
14.597 özel eğitim giderleri 
14.598 Beslenme giderleri 

(Diğer eğitim giderleri toplamı : 6 900 001) 
15.000 KURUM GÎDERLERÎ 

Okullar giderleri Kesim toplamı 

YATILI İLKOKULLAR GİDERLERİ 
15.211 Büro giderleri 
15.212 Ulaştırma giderleri 
15.215 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.216 Malzeme alım ve giderleri 
15.217 Yiyecek alım ve giderleri 
15.218 Uygulama bahçeleri giderleri 
15.219 Diğer alım ve giderleri 

(Yatılı ilkokullar giderleri toplamı : 
10 467 200) 
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1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

7 4O0 802 18 900 802 

000 000 940 000 

386 465 386 46o 

3 000 000 

3 '500 000 
100 000 
50 000 
250 000 

1 

4 000 000 

3 500 000 
100 000 
60 000 
250 000 

1 

169 338 137 180 960 

135 085 253 

6 380 450 

100 000 

146 615 230 

100 000 
50 000 

2 100 000 
1 500 000 
5 767 200 
200 000 
750 000 



Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde 

15.221 
15.222 
15.223 
15.224 
15.225 
15.226 
15.227 
15.228 
15.229 

15.231 
15.232 
15.233 
15.234 
15.235 
15.236 
15.237 
15.238 

15.239 
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1963 ödeneği 

ödeneğin çeşidi 
Madde 

Lira 
Bölüm toplamı 

Lira 

ORTAOKUL, LÎSE, KOLEJ VE İMAM -
HATİP OKULLARI GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Okul kütüphanesi giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Ortaokul, lise, kolej ve imam - hatip okul
ları giderleri toplamı : 11 150 175) 
İLKÖĞRETMEN OKULLARI GİDER
LERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyeeek alım ve giderleri 
îlköğretmen okulları mezunlarının dona
tım giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Îlköğretmen okulları giderleri toplamı : 
44 457 450) 

8 909 550 

411 700 

350 000 

39 599 500 

135 500 

37(i 000 

ITfıkünıetçö istene 
Madde Bolüm to 

Lira Lir 

6 160 975 
719 000 
20 000 
657 100 
647 500 
108 000 

1 398 600 
439 000 

1 000 000 

3 

11 
2 
25 

417 600 
100 000 
110 000 
200 000 
752 500 
035 100 
704 250 

388 000 
750 000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı — 372 — 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde 

15.241 
15.242 
15.243 
15.244 
15.245 
15.246 
15.247 
15.248 
15.249 

15.251 
15.252 
15.253 
15.254 
15.255 
15.256 
15.257 
15.258 
15.259 

Ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK ÖĞEETMEN OKULLARI ÎLE 
E3ÎTÎM ENSTİTÜLERİ VE YÜKSEK 
İSLÂM ENSTİTÜLERİ GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Kitaplık giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Yüksek öğretmen okulları ile eğitim ens
titüleri ve yüksek islâm enstitüleri gider
leri toplamı : 12 683 300) 

ORTAOKUL VE LlSE SEVİYESİNDE
Kİ TEKNÎK VE MESLEKÎ OKULLAR 
GİDERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Givim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alını ve giderleri 
Temrinlik malzeme alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik vo 
meslekî okullar giderleri toplamı 29 019 - . ^ 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

9 898 500 

26 500 

27 782 687 

55 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lir 

1 190 000 
191 162 
75 000 

950 000 
1 658 500 
2 500 000 
5 202 650 
7 252 523 

10 000 000 

1 307 000 
45 000 
40 000 

600 000 
2 709 500 

940 000 
6 001 800 

20 000 
1 020 000 
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1063 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

GÜZEL SANATLAR OKUL, YÜKSEK 
OKUL VE AKADEMİLERİ GİDERLERİ 2 647 950 

15.261 Büro giderleri 
15.262 Ulaştırma giderleri 
15.264 Kira bedeli 420 466 
15.265 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.266 Malzeme alım ve giderleri 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 
15.268 Kütüphane giderleri 
15.269 Diğer alım ve giderleri 

(Güzel sanatlar, okul, yüksek okul ve 
akademileri giderleri toplamı : 2 744 650) 

İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKA
DEMİLERİ GİDERLERİ 1 420 000 

15.271 "Büro giderleri 
15.272 Ulaştırma giderleri 
15.273 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.274 Kira bedeli 
15.276 Malzeme alım ve gider.eri 
15.277 Yiyecek alım ve giderleri 
15.279 Diğer alım ve giderleri 

(İktisadi ve Ticari ilimler akademileri gi
derleri toplamı : 1 185 150) 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

540 716 
54 000 

280 000 
169 575 
446 000 
362 100 
150 000 
742 259 

71 690 
21 400 

6 000 
275 000 
133 750 
229 515 
447 79" 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

YÜKSEK TEKNİK VE TEKNİK ÖĞ
RETMEN OKULLAEI GİDERLERİ 

15.281 Büro giderleri 
15.282 Ulaştırma giderleri 
15.283 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.284 Kira bedeli 
15.285 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.286 Malzeme alım ve giderleri 
15.287 Yiyecek alım ve giderleri 
15.288 Temrinlik malzeme alım ve giderler. 
15.289 Diğer alım ve giderleri 

(Yüksek teknik ve teknik Öğretmen okul
ları giderleri toplamı : 7 048 017) 
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARA
DENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

15.291 Büro giderleri 
15.292 Ulaştırma giderleri 
15.293 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.295 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.298 Orta - Doğu Teknik Üniversitesi cari gi

derleri 
(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necektir.) 

15.299 Diğer alım ve giderler 
(Yüksek genel öğretim giderleri toplamı : 
27 859 453) 

374 — 

1963 ödeneği 

Hadde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hüküm/etçe isteme 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

911 250 

1 
1 

2 

47 347 
16 050 
4 

428 
280 
000 

845 300 
350 
920 
308 
128 

000 
115 
160 
765 

O 

22 

210 000 
100 000 
470 000 
100 000 

799 453 

7 5213 300 

29 000 470 000 

21 307 900 22 799 453 

1 180 000 
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launfim. Hadde 

Eğitim kurumları giderleri Kesim toplamı 

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFOMt OR
KESTRASI GİDERLERİ 

15.811 Büro giderleri 
15.312 Ulaştırma giderleri 
15.313 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.315 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.316 Malzeme alım ve giderleri 
.15.318 Kitaplık giderleri 
15.319 Diğer alım ve giderleri 

(Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gi
derleri .toplamı : 887 850) 

15.330 Devlet Tiyatroyu giderleri 
(Devlet Tiyatrosuna ödenecektir.) 

YETİŞKİNLER EftİTfM MERKEZÎ Gİ
DERLERİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Giyim - Kuşam ahin. ve giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
•Yiyecek alım ve giderleri 
Temrinlik malzemesi alım ve giderleri 
Diğer- alım ve giderleri 
(Yetişkinler eğitim merkezi giderleri top
lamı : 553 41.5) 

Ödeneğin çeşidi 

15.341 
15.342 
15.343 
15.345 
1.5.346 
15.347 
15.348 
15.349 

— 375 

1963 ödeneği 
Hükümet^ isten 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Ldam Lira Lira Lir 

30 626 124 28 799 055 

950 700 

İS 955 790 

)00 000 

18 

245 
15 
100 
25 
95 
50 
357 

955 

000 
000 
000 
600 
000 
000 
250 

790 

7 000 
2 000 

10 000 
192 600 

5 300 
269 640 
23 540 
43 335 
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1983 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

DİĞER EĞİTİM KURUMLARI GİDEB-
LERÎ 
(Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu giderleri) 1 982 000 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarına giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Sağır. Dilsiz ve Körler Okulu giderleri 
toplamı :. 1 982 000) 

Araştırma kurumları giderleri 
Kesim toplamı 1 933 000 

TEST VE ARAŞTIRMA BÜROSU Gİ
DERLERİ 400 000 

15.451 Büro giderleri 
15.452 Ulaştırma giderleri 
15.453 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.455 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.456 Malzeme alım ve giderleri 
15.458 Plân, bütçe, araştırma, proje ve yayın gi

derleri 
15.459 Diğer alım ve giderleri 

(Test ve araştırma bürosu giderleri top
lamı : 1 347 000) 

Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

15.891. 
15.392 
15.393 
15.394 
15.395 
15.396 
15.397 
15.399 

1 
Hüküm&tçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

350 000 
25 000 
20 000 
2 000 

270 000 

35 00ü 
15 000 
50 000 
52 000 
250 000 
250 000 
095 000 
235 000 

3 950 000 

500 000 
180 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

BASILI KÂĞITLAR EĞİTİM HAZIR
LAMA MERKEZÎ GİDERLERİ 

15.463. Büro giderleri 
15.462 Ulaştırma giderleri 
15.466 Malzeme alını ve giderleri 
15.468 Baskı, kâğıt ve bu işle ilgili giderleri 
15.469 Diğer alını ve giderleri 

(Basılı kâğıtlar eğitim, hazırlama merkef 
giderleri toplamı : 2 130 000) 

KANDİLLİ RASATHANESİ GİDERLERİ 
15.471 Büro giderleri 
15.472 Ulaştırma giderleri 
15.473 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.475 Giyim - Kuşam alım ve giderleri 
15.476 Malzeme alım ve giderleri 
15.479 Diğer alım ve giderleri 

(Kandilli Rasathanesi giderleri toplamı : 
473 000) 

Yataklı tedavi kurumları giderleri 
Kesim toplamı 

PREVATORYUM - SANATORYUM Gİ
DERLERİ 

15.541 Büro giderleri 
15.542 Ulaştırma giderleri 
15.543 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
15.545 Givim - Kuşam alım ve sriderleri 

— 378 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe ist 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

1 060 000 

000 

1 358 360 

1 355 360 

3 000 

20 O00 
5 000 
5 000 

000 000 
1O0 000 

36 000 
0 000 

10 000 
S 000 

345 000 
65 000 

1 358 360 

10 
5 
•> 
11 

000 
000 
000 
000 
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Böitmı Madde Ödeneğin çeşidi 

35.546 Malzeme alım ve giderleri 
15.547 Yiyecek alım ve giderleri 
15.549 Diğer alını ve giderleri 

(Prevantoryum - Sanatoryum giderleri 
toplamı : 1 358 360) 

Dış kuruluşlar giderleri Kesim toplamı 

YABANCI ÜLKELERDEKI ÖĞRENCI 
MÜFETTIŞLIKLERI HÎDERLERI 

15.851 Büro giderleri 
15.852 Ulaştırma giderleri 
15.854 Kira bedeli 
15.859 Diğer alını ve giderleri 

(Yabancı ülkelerdeki öğrenci müfettişlik
leri giderleri toplamı : 237 400) 

16.000 ÇBŞlTLt GİDERLER 

Propaganda ve tanıtma giderleri 
Kesim toplamı 

16.370 t(* fuar ve sergiler giderleri 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Atatürk'ü anma srid^rl^ri 

— 379 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümet 
Madde 

Lira 

126 940 
727 650 
474 770 

1964 
içe. isteaıeaı 
Bölüm topla 

Lira 

235 400 237 400 

54 400 
41 600 
93 000 
46 400 

565 000 

40 000 
25 000 

500 000 

13 154 801 

54 400 
41 600 
95 000 
46 400 

65 000 

40 000 
25 000 

0 

12 675 952 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makimi ve teçhizat onarımı 

ÖDENEKLER BOLUMU TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
KURUM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

- 380 — 

1963 ödeneği 

Lira 
Madde 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 289 151 

60 000 

1 229 151 

20 000 

11 280 680 

11 280 680 

12 000 

1221249 276 

6 427 250 

1.6 714 018 

169 338 137 

13 154 831 

Hükümetçe iste 
M ad d o Bölüm 
Lira L 

1 229 152 

1 229 151 

40 000 

11 241 800 

9 681 800 
1 560 000 

i 300 

6 6 

35 5 

180 9 

12 5 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 1 426 895 512 1536 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Meslekî ve* teknik nkuîbirı etüt v«> proje 

gidon 

YAPİ TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gî-
DERLERÎ 

HİZMETLER VE TURİZM REKTÖRÜ 
Eski e.se.rler ve müzeler 

22. fi 11 Yap i, tesis ve büyük onarını «i d eri eri 

Eğitim sektörü Kesim taplamı 

İLK VL BÖLGE YAT M d OKULLARI 
22.8i î Yapı, tesis ve büyük onanın giderleri 

ORTAOKUL, LİSE VE KOLEJLER 
22.821 Yapı, tesis ve büyük onarım gidenleri 
22.824 Fen lisesi inşaat gideri 

(Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necek) 
Ortaokul, lise ve kolej binaları inşaat gi
derleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 22.831 
maddesine aktarılacaktır.) 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 000 

1 000 000 

375 330 670 

4 830 000 

370 500 670 

260 000 000 

6 605 320 
r> ooo ooo 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 000 

1 000 000 

507 342 

t5 300 000 

501 042 000 

229 761 00i) 

6 000 000 
5 000 000 

57 150 000 



30 — Millî Eğitim Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HER DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARI ÎLE İSLÂM ENSTİTÜSÜ 

"22.831 Yapı, tesis ve büyük onarım giderle ii 
öğretmen okulları ve Yüksek İslara Ens
titüsü inşaat gideri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.851 
maddesine aktarılacaktır ) 

HER DERECELİ MESLEKİ VE TEK
NİK OKULLAR 
Yapı. tesis ve büyük onanın giderleu 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜR
LÜĞÜNE BAĞLI MÜESSESELER 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Atatürk Üniversitesi inşaat giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin 22.821 
maddesine aktarılacak) 

KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
HALK EĞİTİMİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(Bayındırlık Bakanlığı bütçesine) 
ORTA - DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
''Orta - Doğu Teknik Üniversitesine öde
necek) 

22.841 
22.842 
22.843 

22.851 

22.871 

00.000 

22.891 
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1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm toplaım Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

12 H00 000 6 700 000 

77 400 000 

59 603 250 86 662 000 
150 000 
300 000 

3 000 000 250 000 
7 885 000 

2 220 000 

"'•"•' 1 700 000 

23 692 100 19 864 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

ORTAOKUL, LİSE, KOLEJ VE İMAM -
HATİP OKULLARI 

23.821 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
HER DERECELİ ÖĞRETMEN OKUL
LARI 

23.831 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

00.000 Taşıt alımları 
(Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacak.) 
HER DERECELİ MESLEKÎ VE TEK
NİK ÖĞRETİM OKULLARI 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.843 Teknik personel geçici görev yolluğu 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE KARA
DENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

23.861 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
KÜTÜPHANELER GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ * 

00.000 Taşıt alımları 
(Maliye Bakanlığı bütçesine aktarılacak) 

— 383 — 

1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

38 215 116 51 260 0 

38 215 116 51 260 000 

12 350 000 14 000 000 

5 850 000 15 100 000 
1 000 000 1 000 000 

14 806 750 17 680 000 
20 000 

1 500 000 

475 000 160 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

BASIMEVİ 
23.831 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
Test ve Araştırma Bürosu 
Millî Kütüphane 
Prevantoryum - Sanatoryum 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOPLAMI 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

— 384 — 

1963 ödeneği 
Hükümıetço istem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

2 000 000 
700 000 
400 000 
633 366 

1 000 000 

375 330 670 

38 215 116 

414 545 786 

1 800 000 

1 00 

507 34 

51 26 

559 60 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

19 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Döner sermayelere ödemeler 
Kesim toplamı 1 225 000 

31.410 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu sermayesine 100 000 
31.420 3423 sayılı Kanunla idare edilen meslekî 

ve teknik öğretim okuHarı döner serma
yesine 

31.430 Prevantoryum - Sanatoryum döner serma
yesine 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

BÎNA VE ARSA SATINALIMLARI 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma giderleri 

/ / - Transferler 

34 .000 M A L Î T R A N S F E R L E R 

BAĞIMSIZ BÜTÇELI İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.210 Meslek eğitim merkezine yardım olmak 
üzere Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 1 059 000 

1 225 000 775 0 

775 000 

25 000 

1 059 000 

925 000 

200 000 

22 892 866 

22 892 866 

2 754 000 

750 000 

19 500 000 

19 500 00 

2 738 59 
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KAIİMA. B 

l apo r 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık Bakanlığı 1964 malî yılı bütçe tasarısı, hu Bakanlığın umumi çalışmaları île 1938 yılı bü*çe tatb 
si programda yer almış bulunan faaliyetleri tetkik edilrn-siir. 

Geçen seneki raporlarda • da açıklandığı gibi; 3611 sayılı Kanunun hükümlerine göre vazife görmekte olan 
doğrudan doğruya inşa faaliyetinde bulunan Demivyollar ve Limanlar inşaat Reisliği, Yapı ve înıar 'Meri Rei 
ve bunlara bağlı kararnamelerle sonradan Bayındırlık Bakanlığına tevcih edilen vazifeleri yapi-iak iisars kurul 
kıt Tesisleri İnşaat Seisliği hizmetleri bulunmaktadır. 5539 sayılı Kanımla kurulan Karayolları Genel Müdürl 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bakanlığa b?.ğh katma bütçeli idarelerdir. 

Bu raporda Bayındırlık Bakanlığının çeşitli inşa konulariyle ilgili genel görüşlerle birlikte demiryolu, lima 
ve akaryakıt tesisleri konuları ele alınmış olup, Karayolları ve DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetleri, bu idaren 
ayrı raporda yer almış bulunmaktadır. 

Hizmetin mahiyeti ve ifa tarzı- : 
Bilûmum ulaştırma tesisleri, çeşitli devlet hizmetlerinin görülmesinde, temel unsur olan Devlet binaları ve 

ji üretimi iein lüzumlu tesisleri yapmak ve idam.s ettirmek gibi genel görüşle ifade edilebilecek olan Bayındırlı 
plânlı kalkınması için girişilen çalışmaların esasını ieşklî etmektedir. 

Bu çalınmalar, çeşitli etütlerin ifasından sonra hizmetin planlanmasından bağlıyarak program ve proje hazırlan 
gun bir şekilde ve zamanda tatbikinin tahakkuk ettirilmesi suretiyle, tesislerin memleket hizmetine arzı ile te 
yimle, büyük ölçüde teknik personelin yer almış olduğu çeşitli meslek gruplarının gayret ve emeğiyle birleşen 
rinin ve bilhassa büyük bir işçi kütlesinin çalışmalarının ve iş birliğinin muhassalâsı bu Bakanlık faaliyetlerini 

Bayındırlık Bakanlığı çalışmalarının yurt kalkınmasındaki genişliğini göstermek bakımından bu Bakanlığın 
bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ile DSİ G?nel Müdürlüğü bütçelerinin toplamına bir göz atmak faydalı ola 

Bayındırlık Bakanlığı 
-A. ara Yollan Genel Md. 
DSÎ Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) Cari 
harcamaları 

20 039 455 
200 393 489 
48 545 5S/ 

(A. 2} Yatırım 
harcamaları 

344 141 070 
539 237 000 
927 108 000 

(A/3) Transfer 
harcamaları 

35 210 500 
153 232 587 
112 201 838 

39 
89 
08 

Genel Toplam 268 978 511 1 810 486 070 300 644 925 2 38 

Bu yekuna diğer bakanlık bütçelerine konulmuş olup bilâhara aktarılacak olan ve bilhassa yapılarla ilgili ö 
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Bu umumi mütalâalardan sonra Bayındırlık Bakanlığına bağlı dairelerin bugünkü faaliyetlerine bir göz 
Demiryolları ve Limanları İnşaat Reisliği: 
Demiryolîar ve Limanlar înşaat Reisliği Bayındırlık Bakanlığı teşkilât ve vazifelerine ait 3611 sayılı Ka 

daki hizmetleri ifa etmektedir. 
1. Devletçe yaptırılmakta olan veya yaptırılması mutasavver bulunan demiryollarının istikşaf, etüd ve ap 
2. Tahsisatları umumi veya mülhak bütçelerden temin edilmek suretiyle rıhtım, dalgakıran, iskele, şenal 

tevsi ve temditlerini yapmak. 
3. ÎMnci maddede yazılı işlerden hususi idareler, belediyeler ve hususi müesseselerce yaptırılacak olanla 

leşme ve şartlaşma projelerini tetkik ve tasdik etmek. 
Demiryolîar ve Limanlar înşaat Reisliği teşkilâtı, Reisliğe bağlı birer reis muavininin idaresi altında olma 

rak İM ana bölüm halinde kurulmuştur. 
Yakardaki üç maddede hulasaten zikredilmiş olan isler merkezde reis muavinliklerine bağlı daire başkan 

inşaatları ve liman inşaatları bölge müdürlükleri ile makina gurup amirlikleri tarafından tedvir olunmaktad 

Yapı ve İmar İşleri Reisliği : 

Bu reislik 3611 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince hizmet görmektedir. Başlıca görevleri: 
1. Devlet yapı işlerinin teknik ve mimarî babamdan tanzimi. 
2. Umumi muvazeneye daire ve müesseselere ait bulunan bina ve tesisat proje ve keşiflerinin doğrudan do 
3. 6150 sayılı Kanunla memleketin imarı ile ilgili önemli yapı işlerini müsabaka veya. teklif almak suretiyle 
4. Özel idarelerin yaptıracakları biîürııım. binalarla hesisailarmır;. proje ve kesiflerinin doğrudan doğruya 

rılması, inşaatlarının idare, murakabe ve kabulle :hım icrası. 
5. Mülhak bütçeli idarelerle belediyeler tarafmdan yapılacak kesif bedeli 250 000 lirayı geçen binaların ve 

kik ve tasdikiyle bunların alâkada dairelerce teşf.dl edilecek kabul heyetlerinde bulundurulması. 
6. Evvelce mahalli idarelerce yaptırılmakta, olr.p. 222 sayılı Kanımla yapımı Bayındırlık Bakanlığına verilmiş 

ren, köy, kasaba, şehir ckulîariyle öğretmen yetiştiren okulların inşaatı. 

Kurul uyu : 

Bir reis ve iki. reis muaviniyim 'bunlara bağlı daire başkanlıklarından, vt- 18 fen heyeti müdürlüğünden ibare 
müdürleri ve önemli gurup inşaatlariyle hususi ösıonıi haiz inşaatlarda yapı işleri bölge müdürlükleri vardır., Ya 
da, yapı konusunda teknik bir otorite haline gelmiş ve wz.ım vadeli plâna, uygun çalışma için nüve teşkil etmişti 
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Hava jhij>h:mhır) re Al:ar Yakıt Teşish:ri İnşaat RtÂslıfn : 

Evvelce hava meydanları inşaat bürosu ismi altında kurulan bu teşekkül, 5367 -ayılı Kanun gereğince millî ha 
1949 senesinde faaliyete geçmiş, tilâhara 6095 sayılı Kanun ve buna istinaden çıkarılan 4/1310, 4/10819 ve 6/11 
NATO'ya ait bilûmum hava meydanları ve akar yakıt tesisleri inşaat hizmetinin Bayındırlık Bakanlığına verilmesi 
halinde vazife görmeye fcpşlamıştır. Halen bu dairenin kuruluşu Bayındırlık Bakanlığının Teşkilât Kanunumda yo 

Yukarda rakamla ifade edilen Bayındırlık Bakanlığı bütçesi ve bu Bakanlığın çeşitli inşaat faaliyetlerinin gü 
leri bakırcıdan bu Bakanlığa tahmil edilen hizmetlerin büyük önemde olmas muvacehesinde 31 . 5 . 1939 tarihinde 
Teşkilât ve vazifelerine dair 3611 sayılı Kanunun İra günkü ihtiyacı karşılamamakta, olduğu bir gerçektir. 

Bakanlık, hizmetin inkişaf şeyime paralel olarak mevcut kanunların verdiği yetkilerden faydalanmak suretiyl 
imkânını elde etmekle beraber, plânlı devrenin gerektirdiği şekilde Teşki at Kanunu üzerinde de çalışmalar yap 
yı bir çekle bağlamıştır, 

Ancak bir yandan Devlet Personel Kanununun yürürlüğe konulmasının, diğer taraftan 1962 ve 1963 senelerin 
hatabolan merkezi Hükümet teşkilâtı araştırma projesinin neticesinin - geçen sene olduğu gibi - beklendiği an 

Bu çalışmalar, Bayındırlık Bakanlığının faaliyet sahasının tesbitinde, diğer Bakanlık ve idarelerle münasebetle 
için teklif edilecek yeni kuruluş kanunu çalışmalarında rehber olacaktır. Halen teknik personel kadrosunun, % 
sayılı Kararnameyle yürürlüğe konulan ve bilâhara bunun 3, 5, 7 nei maddelerinin tadil edilen 6/1735 sayılı Ka 
istihdam eden Bayındırlık Bakanlığı için Personel Kanunu büyük bir önem taşımaktadır. Bu yönetmeliğin tatbi 
olduğu görevleri ifada zorluk çekmektedir. Zira yevmiye sistemi içinde çalışan teknik personeli sürekli olarak vazifey 
kün olamamaktadır. Mevcut yönetmelik, her ne kadar teknik personelin yevmiye sistemini tanzim etmekte ise de, bu 
lerde, Devlet hizmetinin icaplarında, hali hazır veya gelecek zamanlar için müktekabil mükellefiyetler bakımında 
mektedir. 

Yönetmeliğin yukarda sözü geçen mahzurlarını gidermek gayesiyle kanun hükmünde ve derecesinde tadili b 
mümkün bulunmamakla beraber şayet Başbakanlığa sunulan Devlet Personel Kanununda teknik personelle ilgili h 
rettir. 

Bu meyanda ileri sürülecek bir konu da, kalkınma plânı ile ilgili olarak 1963 yılı uygulama program ve tedb 
dâhil yatırımcı dairelerde çalıştırılan teknik personelin iş hacmma göre dağılışlarının nisbetsiz olduğu, bu husu 
daha çok fayda temin olunabileceğidir. 

Bu maksatla Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ilgililerince de çalışmalar yapılmıştır. Alınaca 
30 u mütecaviz inşaat yapan kamu sektörüne dâhil kuruluş bulunduğu ve birçok teknik elemanların müdür veya y 
vazifelerde çalıştırıldığı, iş yerlerinde teknik personel sıkıntısı çekildiği, bununla beraber bâzı yatırımcı dairelerd 
yon liradan az iş isabet ettiği halde, Bayındırlık Bakanlığının bâzı dairelerinde bu miktarın birkaç misli iş, bir 
edilmektedir-
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Bu dağınık hizmetlerin 4 ilâ 5 dairede birleştirilmesiyle işlerde bir ahenk, masraftan tasarruf, teknik perso 
nacaktır. Bu hususun Bayındırlık Bakanlığınca bir kanun tasarısı halinde teklifi uygun mütalâa edilmektedir. 

Bu cümleden olarak Türk'ye Petrolleri A. O. ılığın tesisini tasarladığı Batman - iskenderun boru hattının ş 
yarlık tesisle bir ihtisas dairesi haline gelmiş olan Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri Eeisliğince inşasında 
man ve para bakımından daha ekonomik olacağı mütalâa edilebilir. 

HİZMETİN İNKİŞAF SEYRİ 
Demiryollar inşaatında : 

1. Demiryolları inşaatı için 1924 yılından 1963 yılı sonuna kadar toplam olarak 1 087 000 000 lira sarf e 
metre demiryolu inşa edilmiştir. 

Ancak bu sarfiyata dâhil bulunan Muş - Tatvan arasındaki 100 kilometrelik kısmın pozu yapılmış ise de, h 
retle hudutlarımız dahilindeki normal hat uzunluğu 9 401 kilometreye varmış bulunmaktadır. 

Sınai ve zirai istihsaldeki gelişme, nüfus artışı yanında hayat seviyesinin günden güne yükselmesi neticesi i 
manlar vasıtasiyle yapılan veya büyük merkezlere müteveccih kütle nakliyatını artırmakta ve dolayısiyle yeni 
hâsıl olmaktadır. Esasen Devlet kalkınma programı da uzak taşımaların demiryolu ve denizyolu ile yapılmas 
nizyolu taşımalarını besleyici ve tamamlayıcı kısa mesafe taşıt örgüsü olmasını, taşımanın ana ilkesi olarak v 

İleriki kalkınma programlarında yer alabilecek 2 500 kilometrelik yeni demiryol hatları için ilk etütler ya 
ği hizmetler ve yüksek ulaştırma kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde bu etütler tekemmül ettirilerek proj 

Limanlar inşaatında : 

Halen Trabzon, Samsun, İnebolu, Bartın, Haydarpaşa, İzmir (Alsancak), Mersin, İskenderun limanları ile K 
inşaat ve gerekse ikmal ve ilâve inşaat faaliyetleri devam etmektedir. 

Bu limanlardan inşası tamamlanan kısımlar peyderpey işletme teşekküllerine teslim edilmekte ve hizmete aç 
Liman inşaatlarının esaslı şekilde ele alındığı 1940 yılından 1963 yılı sonuna kadar takriben 928 000 000 

Giresun, Samsun, İnebolu, Bartın, Ereğli, Kefken, Salıpazarı, Haydarpaşa, Alsancak, Mersin, İskenderun lim 
direk 9921 metre yanaşma rıhtımı, 83 550 m" antrepe sahası ile işletme binaları portal ve sayyar vinçler 

Bunlardan) başka, yük asansörleri, forklift ve treyler, yüzer vinç ve işletme tesisleri satmalına .!al- ilgili id 
sahası dahilindeki demiryolları ile bunların umumi şebeke ile irtibatları} da yapılmıştır 

Ayrıca sahillerimiz boyunca 47 aded iskele yapılarak hizmete açılmıştır. 
Nüfus artışına mütenazır olarak istihsal ve istihlâkteki gelişmeler, uzun mesafelere kütle nalımyatının d 

Devlet plânmdald karar, ve yine Devlet planındaki turizm ve balıkçılığa verilen ehemmiyet bir taraftan mevc 
görecek şekilde teçhiz ve teşkilâtlanmasına, diğer taraftan da, yolcu gemileriyle balıkçıların hava şartlarına 
na yanyacak yeni barm akların inşasına ihtiyaç göstermektedir. A 
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Bu ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, iîeriki yıllar kalkınma programında, yer alabilecekleri 34 aded. îun 
lanmış ^bulunmaktadır. 

Yapı ve imar işlerinde : 

Yapı ve îmar İşleri Dairesi 1939 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı bir reislik olarak çalışmaya başlam 
Bu teşkilâta birkaç sene evveline kadarf tevdi edibn yapı işleri tatarı 50 030 000 liranın altında iken 196 

676 000 000 liraya yükselmiştir. 
Halen yapı işlerinin merkez ve taşra teşkilâtında 183 yüksek mühendis ve yükek mimar ile 138 mühendis ve 

niker çalışmaktadır. 
Gelecek yıllarda artacağı tahmin edilen işlere paralel olarak tedbirler alınması zaruri bulunmaktadır.. Bunu 

çeşitli' kuruluşlara dağılmış bulunan bina inşaat îıizmetlerinin yukarda d i arz edildiği gibi 4 - 5 dairede to 
lane.ırıîması gerekli bulunmuştur. Bu çalışmalara paralel olarak teşkilâtın, merkeziyetçilikten uzak. hizmeti iş y 
tülmesi de lüzumludur-

Hava alanları ve Akar yakıt tesisislerindf : 

Hr,va alanları ve akar yakıt tesisleri inşaatı işleriyle görevli olan bu reislik, millî büteçeden inşa edilen meyda 
Ülaştırm?, Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları îıletmesi Genel Müdürlüğüne, NATO'dan sağlanan ödenekle inşa 
sisleri de inşaatı mütaakıp Millî Savunma Bakanlığına devir ve teslim -edilmektedir. 

Bu dairenin taşra teşkilâtında halen 20 kontrol şefliği çalışmaktadır. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı uyarınca, her yıl için millî bütçeden 22 280 000 lira ve NATO enfrastrüktür ta 

200 - 300 milyon lira sarf edilmektedir. ÎTATO enfrastrüktür tahsisatının sarf yetkisi için bir sı::ir bulunmamak 
sâri taahhüt sarf salâhiyeti 29 # 1 . 1960 tarih ve 7415 sayılı Kanunla senevi 40 milyon lirayı aşmamak şartiyîe 
maktadır. 

YATIRDILAR 

Bayındırlık Bakanlığının muhtelif reisliklerin ce yapılmakta olan yatırımları aşağıda hûlâsateu arz olunmuştu 

Demiryolları inşaatı : 

1. — Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer alan demiryol inşaatları şunlardır. 
a) Gebze - Arif iye demiryolunun çift hatta if .'ağı, 
b) Elâzığ - Van - Iran hudut hattı, Muş - Tatvan kısmının ikmali, Van - Kontur kısmının inhası ve Tatvan -

lerinin yapılması, 
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e) Cebeci - Kay aş demiryolunun çift hat haline getirilmesi, 
Bu üç hattın inşası için Beş Yıllık Kalkınmı Plânında, borçlar ve kamulaştırma masrafları haricoîmak üz 

336 030 000 liradır. 
Yukarda (a) ve (c) fıkralarında zikredilen çift hatlar inşası için evvelki yıllarda alınmış olan sâri taa 

ması dolayısiyle, tevsii için istihsali gerekli kanın tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. 
2. —• Jialen üzerinde inşa faaliyeti bulunan d jnıiry ollarının durumu şöyledir : 
Elâzığ - Van - İran hududu hattı. 
Bu hattın 241 kilometre uzunluğundaki Elâzığ - Muş kısmı evvelki yıllarda ikmal edilmiş ve işletmeye a 
100 kilomtre uzunluğundaki Muş (Tatvan kısın inşaatının alt yapısı tamamen ikmal edilmiş vs AİD kredi 

zemesi ile poz işi de tamamlanarak hat Tatvan'a varınış olup henüz işletmeye açılmamıştır,, 1961 yılı içinde 
nacak ve hat işletmeye açılmış olacaktır. 

Erzurum - Horasan - Sarıkamış hudut hattı-
Nonnai hatta ifrağ olunan Sarıkamış - hud,.ut kısmı ile tamamı 2S0 kilometreyi bulan bu h,;at tamamen 

Devlet Demiryolları İşletme İdaresine devredil,mis bulunmaktadır. 
Yalnız Kars'ta bir lokomotif deposu ile Top dağı istasyonunda bir makina sundurması inşaatı, ve sai 

çalışılmaktadır. 
Çift hatlar ve fabrika iltisak hatları. ' 
Pendik - Arif iye hattının Pendik - Gsbze ara:ı çift hattı tamamen ikmal edilerek işletmeye açılmış bu 
Gebze - Arif iye kısmının 1963 yılında ilk (5,5) kilometrelik kısmının inşasına başlanmış olup, çift hatl 

kanım Yüksek Meclisten çıkınca 1984 yılı içinde- nıütaakıp kısımların ihalesi yapılarak inşasına başlanaca 
İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânının ikinci tatbikat senesi olan 1964 yılında demiryolları inşaatına tefrik 

liradır. Bu miktar tahsisatın 1 850 000 lirası etüt masraflarına, 43 200 000 lirası inşaat giderlerine ve 
satmaılmı ve onarımı işlerine ayrılmış bulunmaktadır. 

İnşaat giderlerine tahsis edilmiş bulunan 43 290 000 lira, ile 1964 yılı içinde 1963 ve daha evvelki senel 
bulunan demiryol inşaatlarının ikmali sağlanacaktır. 1964 yılı içinde ayrıca yeni bir işe başlanmıyacaktır. 

Limanlar inşaatı : 

1. — Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında kamulaştırma ve borçlar haricolmak üzere liman yatırımlar 
edilmiş olup, 1964 yılı bütçesine 106 000 000 liralık bir ödenek konulmuştur. 

Bu ödenek ile evvelki yıllarda inşalarına başlanmış olup hizmetin İnkişaf seyri bölümünde isimleri yazı 
Ayrıca 1963 yılı içinde ihaleleri yapılarak inşaat safhasına geçilmiş bulunan Bandırma, Antalya ve Hopa 
devam olunacaktır. 

2. — Halen üzerinde inşa faaliyeti bulunan limanlarda durum şöyledir : 
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a) Trabzon limanı : 
Mendirekler, rıhtımlar, tarama, ambarlar, yolcu binası ve açık sahalar ikmal edilmiş ve hizmete açılmış olup, C 

şik Krallık Hükümeti tarafından hibe olarak veriler, portal vinçlerin montajı ikmâl edilmiştir. Motor iskelesinin i 
inşaasına devam olunmaktadır, 

Samsun limonı : 

Mendirekler, rıhtımlar, tarama, ambarlar ve açık sahalar ikmal edilmiş ve hizmete açılmış olup, yollar ve demir 
binası, idare binası, sosyal hizmet binası, liman ihata çiti inşaatı ve sahanın elektriklenmesi işi devam etmektedir 

Vinçler gelmiş ve montaj işi bitmiştir. Ereğli Demir - Çelik Fabrikası için cevher yükleyecek ve kömür tahliye 
işi taahhüde bağlanmış olup 1964 yılı içinde ikmal edilecektir. 

c) Bartın limanı : 

Mendirek inşaatı ve derivasyon kanalı hafriyatına devam edilmektedir. 1964 yılı içinde lirnan baseni ve deren 
caktır. 

d) inebolu Umarı i : 

Mendirek ve rıhtım inşaası bitmiş ve hizmete açılmıştır. 1964 yılı içinde limanın dolmasına mâni olacak şedde i 

(•) Kefken barınağ-t . 

Mendirek inşaatına devam olunmakta ve barınak şimdiden hizmet ifasına başlanmış bulunmaktadır. 

f) Haydarpaşa limanı : 

Haydarpaşa limanında mendirekler, rıhtımlar, tarama ve üç aded ambarla açık sahalar ikmal edilmiş ve hizme 
ma ve servis limanı kısımlariyle iki aded ambar inşaası ve demiryolu, ray ferşiyatı ve yolların asfaltlanması işi d 
sis ve dinlenme yerleri inşaatına devam olunacaktır. 

g) Alsoneak limanı : 

Alsancak limanında yük gemilerinin yanaşmasına mahsus kısım ve iki aded ambarın inşaatı bitmiş ve hizme 
halinde olup, yolcu gemilerinin yanaşacağı nhtım kısmı ile yolcu binası, bir aded ambar ve bir aded sosyal tesis bin 
tedir. 
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h) Mersin limanı : 

Mendirekler, rıhtımlar, tarama, üç aded ambarın ve yolcu binası inşaaları bitmiştir. Yol ve demiryol, liman saha 
su tesisleri inşa faaliyeti devam etmektedir. Vinçlerin ihalesi yapılmış olup seyyar vinçler hizmete girmiştir, Por 
miş olacak ve liman kollektör inşaatına devam edilecektir. 

i) İskender un linv.tm : 

Yanaşma yerleri ve açık sahalar, maden cevheri ve hububat yükleme, kömür boşaltma tesisleri tamamlanmış 
çük liman yanında ve dış finansmanı Birleşik Krallık Hükümeti yardımından faydalanmak suretiyle inşa olunacak 
ambar binası, tarama ve dolgu işleriyle yolların ve açık sahaların inşa işleri de ihale edilmiş olup inşaata devam 

Bundan başka, Beş Yıllık Kalkınma Plânında bulunan Antalya, Hopa, Bandırma limanlarının 1983 yılı içind 
da inşaaları devam edecektir. 

3. İne?,asına başlanmış olup da her hangi bir soben doiayısiyle tamamlanmamış inşaat yoktur. Demiryol ve li 
mücbir sebepler haricinde bir aksaklık "vücuda gelmemiştir. 

4. İnşaaları tamamlanmış olup da hizmete açıl.-ia-.nış demiryolu ve liman yoktur. 
5. Demiryol ve liman inşaatlarında yatırımlar yıllık programlara istinadetmektedir. Yatırımlar memleketin iç 

olarak tahakkuk ettirilmektedir. 
6. li)64 yılı yatırım ödenekleri esasen birinci Beş Yıllık Salkınma Pâlnında tesbit edilmiş olup inşaat program 
7. Üzerinde inşaat, faaliyeti bulunan demiryollarından Elâzığ - Van hattının Muş - Tatvan kısın poz isi ikm 

sair noksanları da bitirilerek bu hat hizmete açılmış olacaktır. Yalnız Gebze - Arifiye çift hat inşaatı 1905 sene 
8. Bu tertibe konan tahsisat tamamen yatırım mahiyetindedir. 
9. Demiryollarında şebekenin tamamlanmasına çalışılmakta, limanlarda her türlü hava şartları altında bilûmu 

temin ve kıyı ile münasebetlerini tesis ederek yük alıp vermelerini emniyet, sürat ve suhuletle yapabilecekleri şeki 
tadır. 

Bina inşaatları : 

1. — Yatırımlar : Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin yatırım programı kalkınma plânına ve yıllık programlara 
Bakanlık bütçeleriyle kabul edilen yatırım ödeneğinin Bayındırlık Bakanlığı bütçesine aktarılması suretiyle ele a 
yapımı Bayındırlık Bakanlığına tevdi edilen önemli bina işleri bulunmaktadır. 

1963 yılı programında 676 milyon liralık bina yapım işi mevcudolup, bunun 386 milyon liralık kısmı ile umum 
Millî Eğitim, Maliye, İçişleri, Gümrük ve Tekel bakanlıkları ve üniversitelere ait 763 aded bina işi ele alınmı 
yıllarda ihale edilerek 1963 yılma sirayet eden inşaatlardır. 

Programın 290 milyon liralık kısmı da 67 vilâyette yapımına başlatılan 1 832 köy ve şehir okuluna aittir. 
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1983 yılında bina inşaatlarına ait ihaleler geçen yıllara nazaran daha erken yapılmış vaziyettedir. 

Umumi muvazeneye dâhil idlere ait ihalelerin aylar itibariyle durumu 

İhale oluTiaîi Yapılan ihalenin 
iş adedi toplam -b'edeiıi 

Aylar hıva, 

Mart 
Nisam. 
M'ayıs 
Havraca 
«. t'iiJuiııUızi 

Ağustols 
Eyıjül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Malî yıl. 'başından itibaren ema-
Tieten veya pazarhlk -şirret i yi e 
yapitıniar ı ufak işler 

26 
58 
55 

117 
«fi 
81 
34 
21 
16 
11 

68 

'62 
71 
37 
72 
44 
41 
41 
11 
19 
11 

3 

316 592 
732 9!3ü 
«76 649 
679 545 
589 79] 
768 652 
'352 537 
216 884 
73-6 504 
563 164 

~m .164 

573 41.8 833 21 £ 

Umumi muvazeneye dâhil bu işlerden ayrı olarak 67 vilâyette 1 883 yılında ihale veya emanet suretiyle de y 
şehir ilkokulu inşaatı vardır. 

Bu okullar : 
652 adedi 1 derslikli okul 
771 » 2 » » 
180 » 3 » » 
142 » 5 » •» 
13 » 6 » » 
2 » 7 » » 
2 » 8 » » 
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53 » 5 derslikli okul 
9 » 12 » > 
8 » 15 > » 

1 832 aded okul inşaatı ile ayrıca 147 okula sınıf ilâvesi 
696 okulda ikmali inşaat 
680 öğretmen lojmanı 
230 okulda onarım işinde çalışılmıştır. 

2. — 1963 yatırımlarına dair yapı işleri için Devlet Plânlama Teşkilâtına verilen durum raporlarından Ey 
fizikî harcaması : 

Tarım sektöründe % 26 
Konut sektöründe % 24 
Sağlık sektöründe % 25 
Eğitim sektöründe % 33 
Genel idare sektöründe % 32 

ortalama nisbetini bulmuştur. Sene sonuna kadar fizikî yatırımın tamamen tahakkuk edeceği yapı durum rap 
3. — 1963 yılının Ağustos ayına kadar iş yerlerinde kısmen çimento ve demir temininde sıkıntı duyulmuş v 

yapılan ihaleli işlerde hissedilir bir gecikme olmuştur. 
Bu kabîl gecikmelerden ayrı olarak arsa temininden ve ruhsat almamayışmdan mütevellit bâzı münferit gec 
Bu meyanda, Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi, Aydmlıkevler Lisesi, Zonguldak, Ereğli Orta Okulu 

meleleri, ilgili bakanlıklarca zamanında tekemmül ettirilemediğinden inşaatlarda bir miktar gecikme olmuştur. 
Van, Trabzon, Denizli, tarım okulları projeleri verilen programa göre yaptırılmışken Yüksek Plânlama Kuru 
şiklik yapılmıştır. 

Esasen bu sene bir kısım yaptırılacak olan tesisler Ekim ayında yürürlüğe giren 331 sayılı yetki Kanunundan 
geçici yüklenme esasına göre işin tamamı ihale edilmiş bulunmaktadır. 

4. 1963 yılı programına dâhil yapı işleri iki grup da mütalâa edilebilir : 
a) Birinci gruptaki işler malî yıl içinde ihale edilerek bu malî yıl içinde ikmâli icabedenlerdir. Umumiyetle 

sektörüne ait 20 aded meteroloji istasyonu % 95 nisbetinde, 123 aded veteriner dairesi, teknik ziraat merkez 
humlama istasyonu, başmühendislik binaları, tarım okulları tevsii gibi işler de % 75 nisbetinde ikmâl edilmiştir 

Eğitim sektörüne ait olup il bütçelerine verile a yardımlarla yaptırılan ilkokullar % 70 nisbetinde, 60 muhte 
larına ait yatakhane, derslik bloku ve yemekhane gibi tamamlayıcı inşaatlar da % 65 nisbetinde ikmâl edilmişt 

Konut sektörüne ait jandarma subay ve astsubay lojmanlarına ait 25 grup ihaleden 22 si % 95 nisbetinde bi 
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Sağlık sektörüne ait 1963 yılında bitirilmesi icabeden Ağrı, Kars, Van, Bitlis, Hakkâri, Ankara illerindeki 6 
% 65 nisbetinde ikmal edilmiştir. Sağlık sektörüne ait hastane ve sağlık okul ve kolejleri umumiyetle 1.904 yılm 
miştir. 

Gknei idare sektörüne dâhil jandarma karakol inşaatlarına ait 38 ihaledeki ikmâl nisbeti de % CC dır. 
b) İkinci gruptaki yapı işleri, senesi içinde ikmâli gerekmeyip gelecek yıllara geçici yüklenmelerle ihale ed 

lardır, Geçen yıllarda bu esasa göre ihale edilmiş buludan tarım sektörüne ait Malatya, Erzincan Teknik Tarım 
anbar inşaatı. Diyarbakır süne mücadele istasyonu, Sakarya inekhanesi inşaatları ikmâl edilmiş:;;*, Eğitim sek 
Mardin, Diyarbakır, Elâzığ, Bingöl, Erzurum ve Ankara yatılı bölge okulları ikmâl edilmiştir. 

Ağrı Naci gökçe Lisesi, Bursa Osmangazi Ortaokulu, Gaziantep Lisesi, îzmir Bornava Koleji, Kütahya Lises 
ikmâl edilmiştir. 

Yozgat, Denizli, Hatay, Kırşehir, Maras, Mardin, Trabzon öğretmen okulları inşaatları ikmal edilmiştir. S 
bu yıla sirayet eden Ankara 425 yataklı yüksek ihtisas hastanesi, Tıp Fakültesi çocuk kliniği, Çorlu verem h 
yaman, Nevşehir devlet hastanesi Gülşehir sağlık merkezi inşaatları ikmâl edilmiştir. 1963 yılında ihale edi 
okulları rehabilitasyon merkezi, serom çiftliği inşaatları da 1964 yılma sirayet edecektir. 

5. Yapı ve îmar İşleri Reisliği 1963 yılı yatırımları Kalkınma Plânı ve yıllık programa uygun olarak tatbik 
sektörünün ilkokullar bölümünden yaptırılmakta olan yatılı bölge okulları inşaatları için 40 milyon liralık ödenek 
Bakanlığı bütçesinden 36 milyon lira aktarılmış olması sebebiyle hak edişlerde ödeme müşkülâtı olmuş, bütçe 
rılması icabetmiştir. 

6. 1964 yılı teklif bütçesindeki yapı ve imar işlerine ait ödenekler, 1963 yılından muhtelif sektörler adın 
şilen yüklenmelerin 1964 yılı ödemelerine aittir. 1984 yılı programına dâhil işlerin isimleri bütçe gerekçesinde y 
ca zikredilmemiştir. 

7. Tamamlanmadığı veya tamamlansa dahi hizmete açılamıyacak işler için kabul edilen program ve teklif olun 
8. Yapı işleri için bütçede teklif olunan ödenekler Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırımlara u 
9. Bina inşaatlarına ait bir kısım yatırımlar diğer yatırımcı bakanlık ve dairelere aidolup, inşaatlar ikmâl 

tedir. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri : 

1. — 1963 malî yıl bütçesinden yapılan yatırımlar aşağıdadır. 
a) Ankara - Esenboğa enerji nakli işi bitirilmiştir. 
b) Adana terminal binası inşaatına başlanmıştır. 
c) Vor tesisleri ikmâl inşaatının bir kısmı bitirilmiş, geri kalanına devam edilmektedir. 
d) Afyon pist kaplama inşaatına devam edilmiştir. 
e) Vor cihazları ile S. S. B. ve teletipe cihazları satınalınmıştır. 
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f) V. H. P. cihazları satmalmması intacedilmektedir. 
g) İzmir meydanı tevsii inşaatından Ulaştırma Bakanlığınca sarfınazar edilmiştir. 
2. — Yukarıda sıralanan yatırımlardan bir kısmının bitirilmemiş olması sebepleri aşağıdadır : 
a) Vor tesisleri ikmâl inşaatında yeni işler ilâve edilmiştir. 
b) Afyon pist kaplama inşaatı,, anormal hava şartları ve iş artışı sebepleri ile süre uzatımı verilmiştir. 
c) fciüir meydanı tevsii inşaatından Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından sarfın 
3. — Tamamlanmış olan tesislerden hizmete aalnnyan yoktur. 
4. — Yatırımlar yıllık programlara istinadettiril-niş ve memleketimizin iktisadi ve mali imkânlarına göre ta 
5. — 1984 mali yılı bütçesine konan ödeneklar 
Â) Devam eden işlerden 
a) Adana meydanı terminal binası inşaatı bitirilmiş; 
b) Vor tesisleri inşaatları bitirilmiş; 
c) Esenboğa meydanı garaj inşaatı bitirilmiş; 
d) Afyon meydanı pist kaplanması inşaatı bitirilmiş olacaktır. 
B) Yeni işlerden : 
a) Trabzon terminal binası; 
b) Samsun meydanı heyelandan korunma işi; 
c) Çiğli meydanı terminal tesisleri; 
d) Yeşilköy meydanında; bekleme apronu, iç yolları ve derin su kuyusu açılması; 
e) Sivas vor tesisi; 
f) Trabzon vor ve VHF tesisleri; 
g) Antalya, Afyon ve Yalova VHF tesisleri; 
h) Adana meydanı verici - alıcı tesisleri ve yolları; 
i) Esenboğa - Ankara kablo ferşi işlerine başlanılmış ve büyük bir kısmı bitirilmiş olacaktır. 
6. — 1964 malî yılı içinde tamamlanamıyarak ileriki senelere sirayet edecek yatırımlar : 
Çiğli meydanı terminal tesisleri 1965 malî yılı sonunda tamamlanacaktır. 
7. — Bu tertibe konan bütün tahsisat yatırım mahiyetini haizdir. 
8. — Bu reisliğin asli görevi, işletici müesseselerin ihtiyaçlarına cevap verecek şeldlde gerekli inşaat ve tes 

tedir. Bu bakımdan yatırımlardan temin olunan istifade ve bundan sonarsı için beklenebilecek neticelere ait 
mamıştır. 
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CİECEN YIL BÜTÇE TATBİKATI 
Demiryol ve limanlar inşaah : 

1. — Cari yıl bütçesine mevzu tahsisatın kullanılmasında tasarruf zihniy&îiyle hareket edilmiştir. 
2. — Cari yıl bütçesine mevzu tahsisatın 24 . 12 , 1963 tarihi itibariyle kullanılmış durumları aşağıda gö 
3. — Teknik kadrolardaki münhaller zaman zaman az da olsa hizmeti aksatacak mahiyet iktisabetmiştir, 
4. — Ek ödenek alınmamış olup ihtiyaç da görülmemiştir, 

% 7 tasarruf 24.12.1963 T. 
Bütçe ile ve aktarmadan itibariyle 

verilen sonraki durum sarf 

Demiryollar : 
51 963 677 40 953 677 36 008 993 

Limanlar i 
127 877 000 121 447 000 108 075 171 

Sarfiyat 
% 

88 

89 

4 

1 

Yapı ve imar işleri : 
1. Cari yıl bütçesindeki yatırım ödeneklerinden mümkün olan tasarmtfun temini amaciyle lüks inşaattan 
2. Tahsisatın kullanılış durumuna göre Aralık ayı başında yatırımlara ait ödeneğin ortalama %70 inin 
3. Yapı işlerindeki teknik personel kadrosunun % 95 ini yevmiyeli personel teşkil etmektedir Teknik 

memektedir. 
4. Yapı işleri 1963 yılı programı için ek ödenek alınmamıştır. 

Hava meydanları ve akaryakıt tesisleri inşaatı : 

1. 1963 yılı bütçesiyle verilen tahsisatın kullanılmasında âzami titizlik ve tasarruf zihniyetiyle hareket ol 
2. 1963 malî yılı bütçesiyle tahsis olunan 23 456 500 Türk Lirasından 2 650 000 Türk Lirası İzmir - C 

zar edilmesi dolayısiyle mevkuf tutulmuş, bakiyesinin yatırım programına göre harcanmasına devam olunmak 
3, — Ek ödenek ihtiyacı hâsıl olmamıştır. 
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Personel işleri : 

1. — Personel atanması bakımından tesarraf, suiniyeti ile hareket olunmuş ve boş kadrolara zaruretler dış 
2. — Cari. harcamalarda, Hükümetin kararma uyularak Kasını 1.983. ayı. içinde % 7 oranm-da ödenek ia 

suretle ancak mevcut personelin, istihdamına devam olunmuştur; 
3.. — Bakanlığın kuruluş ve teşkilât kanununa bağlı, kadro cetvellerinde fazla miktarda müiîjhal kadro görü 

pemoneiin. büyük bîr k3.sm1.nm yevmiye statüsü içinde çalışmakta bulunduğundan ileri gelmektedir. 
Ancak, 3658 sayılı Kamına, bağlı cetvellerin. Bayındırlık Bakanlığına ait kısmında değişiklik yapılması mak 

ronun portesini aşmıyan kadroların tebdili derpiş edilmiş ve bu teklif 29 , 11 . 1962 tarihinde T. B. M. M, B 
biran evvel kanunlaşması şayanı temennidir. 

4. — 1963 malî yılı içinde ek ödenek alınmamıştır. 

YENİ S-0'r(,;K TRKLİK'LKmY.LE ALÂKALI TKTKİKLl-ili 

Demiryolları ve Umanlar -in^aaU: 

1. — Gerek demiryolu ve gerekse liman inşaatları için 1964 yılı bütçesiyle talebolunan ödenekler muayyen b 
yer almış bulunmaktadır. 

2.. — İnşaat tahsisatlarının bir plân ve projeye dayanması lüzumu tam olarak yerine getirilmiş bulunmakt 
Kalkınma plânı ile de tsmin edilmiştir. 

Yapı ve imar işleri : 

1, — Yapımı Öseî kanunlarla Bayındırlık Bakanlığına verilen üniversite inşaatları ve önemli Devlet binal 
yılına da sirayet eden taahhütlere girişilmiştir. Bu taahhütlerden önemli bir kısmı için 1964 yılı programınd 
ise de Devlet Plânlama Teşkilâtınca yeni işler gibi telâkki edilerek kabul edilmediğinden Mubasebeî Umum 
aykırı olarak ödenek konulamamıştır. Bu meyanda; 

a) Adalet Bakanlığına, ait 11 adet ceza ve tevkif evleri için girişilen yüklemlerin t u t an 21. 631 000 lira i 
ödenek kabul edilmiştir. 

b) İçişleri Bakanlığına ait millî emniyet ve emniyet sarayı binası için girişilen 3 300 000 lira karşılığmda 
mıştır. 

c) îitanbıü Opera, binası için girişilen 25 milyon liralık taahhüt karşılığı ödenek konulmamıştır. 
d) 1062 yılında ihale edilen ve 1964 yılında ikmal edilecek olan 9 grup yatılı bölge okulları 1 )S4 yılı ödenek 

yaptırılacak ilkokullarda çalıştırılacak teknik per:-jnel masrafları karşılığı için daha 3 milyon lirara ihtiyaçolduğ 
e) Ankara'da yapınu devam eden Millî Eğitîjı Bakanlığı binası inşaatı için 1964 yılında yapılacak ödemeler 

yer almamıştır. 

http://k3.sm1.nm
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f) Hükümet sığınakları için 1964 yılı için teklif olunan 10 milyon lira kabul edilmemiştir. 
g) Ankara'da yapımı tamamlanmak üzere bulunan İstatistik Enstitüsü için 1 350 000 lira, Tapu Kadastro 

800 000 lira kabul edilmemiştir. 
h) Türkiye Büyük Millet Meclisi ikmali, tefrişi ve bahçe işleri için 1964 yılı programında yer alan 6,5 milyo 

üzere 1 200 000 liraya indirilmiştir. 
i) İl Bayındırlık müdürlüklerinin 38 inde yapı işleri hizmetlerinde çalıştırılacak vasıta bulunmamaktadır. B 

birer vasıta verilmek için teklif olunan 1 600 000 lira kabul edilmemiştir. 
j) Erzurum Atatürk Üniversitesi yapımına ait 6373 sayılı KanımdaM yetkiye göre girişilen taahhütler için 1 

5 985 000 liralık ödenek konulmuştur. 
k) Keza Ege Üniversitesi inşaatları için de gerekli 12 milyon lira karşılığı 8 milyon liralık ödenek konulmuşt 
Yukarda özet olarak arz edilen duruma göre girişilen taahhütlerde mütaahbitlerin hakedişlerinin ödenenıiyece 

lerek belki tazminat da ödeneceği Bayındırlık Bakanlığınca Devlet Plânlama Teşkilâtına bildirilerek mezkûr işl 
Bu hususu Yüksek Komisyonun dikkatine önemle arz etmek doğru görülmüştür. 

Buna karşılık Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1934 yılı ihalelerinden elde edilecek eksiltme tenzilâtları ve tasarr 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

İstatistik Enstitüsü ikmaline 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ikmaline 
Ege "üniversitesi inşaatlarına 
Ankara Üniversitesi Jinekoloji Kliniği 
Millî Eğitim Bakanlığı yeni binası 
İstanbul Operası inşaatına 
Gümrük binaları inşaatına 
Ceza ve tevkif evleri 
Emniyet Sarayı ikmali için 
Bayındırlık Bakanlığı onarımı için 

1 350 000 
800 000 

5 000 000 
1 290 000 
5 000 000 

10 000 000 
1 500 000 
3 000 000 
2 000 000 

300 000 

Yekûn 30 150 000 

'"'Liranın ilgili sektörlere aktarılmasını bildirmiştir. 
Bu hal çaresi tatminkar olmasa gerektir. 1964 inşaat mevsiminde ihalelerin yapılması suretiyle tasarrufların be 

iRelşlerinin tekemmülü bir hayli zaman kaybına sebebolacak, taahhüde bağlanmış olan işlerde mütaahhit alacak 
ğer taraftan ihale tenzilâtlarından elde edilecek tasarruflann, büyük bir kısmı da işlerin % 20 artışlarına karşı 
laün4an 3Q milyon liranın tasarruf edileceği de şüphelidir. 

ÎBu vesileyle İstanbul'da inşa edilmekte bulunan opera binasına temas etmekte fayda vardır. Bugüne kadar 
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pılan bu binanın son bir gayretle ve ayrılacak tahsisatla ikmali hem yatırılan paranın âtıl kalmasını önliyecek 
seviyede hizmete imkân verecektir. 

2. Yapı işleri bütçe teklifindeki inşaat tahsilatları umumiyetle taahhüde bağlanan inşaatlara veya ön proj 
3. Hizmeti aksatmıyacak ödenek tasarrufu görülmemiştir. 

HAVA MEYDANLARI VE AKAR YAKIT TESİSATI İNŞAATI 

1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara göre her hizmet karşılığı tahsi 
2. İnşaat tahsisatının bir plân ve projeye dadanması prensibinin yerine getirilmesine çalışılmaktadır. 
3. Hizmeti aksatmıyacak tasarruf imkânlarına âzami derecede riayet edilmektedir. 

PERSONEL İŞLERİ 

1. 1964 yılı bütçe teklifi Maliye Bakanlığının yeniden düzenlediği formüle göre hazırlanmış olup, teklifin, he 
edilmek suretiyle talepde bulunma özelliğine riayet edilmiştir. 

2. Ödenek fiilî kadroya kifayet etmektedir. 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini değiştiren 242 sayılı K 
recesi üstünde maaş alan personel mevcut olup gerekli maaş farklarını karşılıyacak ödenek mevcuttur. 

Açık maaşı alan yoktur. 
Kadrosuz istihdam bulunmamaktadır. 
Merkez ve taşra memur ve hizmetli kadrolarının gerek kuruluş gerekse maaş ve aded itibariyle Bakanlığın yü 

değildir. Mevcut ahenksizlik uzun yıllardan beri yürürllükte olan 15 . 4 . 1958 tarih ve 4/10195 sayılı Teknik P 
çalışılmaktadır. 

3. Cari bütçe teklifinde esasen geçen yıl bütçesine nazaran Maliye Bakanlığının koymuş bulunduğu artış oran 
madığı cihetle teklif olunan miktarlar üzerinde tasarruf yapma imkânı bulunmamaktadır. 

4. Halen 326 aded kadro bundan evvelki yıllarda olduğu gibi (L) cetvelinde muhafaza edilmiştir. Bu kad 
miktar yoktur. 

5. Mevcut (D) cetveli kadrolarında aded ve ücret artışı teklif olunmamıştır. 
6. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre alınmış olan kadrolar, münhasıran geçici yatırım hizmetler 

olup, bütçe yılında mevcut geçici hizmetle mutabakat halinde bulunduğu anlaşılmıştır. 
Sözü edilen kadroların verimliliğinden şüphe bulunmadığı ve 1964 yılı için genel kadro durumuna göre, muha 

tır. 
7. Bakanlıkça yaptırılan işlerde mümkün old.ığu kadar Türk mütehassıs kullanılmaktadır. Bu düşünceye u 

înşaat Reisliğinde 3 yabancı uzman çalıştırılmakta olup, ihtisasları dolayısiyle hizmetlerinin devamına Bakanlık 
ve gündelikli personele yapılan zamlara paralel olarak bunların da aylık ücretlerine cüzi miktarda zam tanınmı 
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8. Bütçenin 12.882 nci bölümüne konulmuş bulunan ödenek, 4489 sayılı Kanunun maksadına uygun bir şek 
kanuna göre verilmiş bulunan 4 kontenjan Bakanlık ve Bakanlığa bağlı genel müdürlükler ihtiyacını karşılayama 
hallen tetkik ve takibi yönünden yeter sayıda kontenjan verilmesi şayanı temennidir. 

MEFKUŞAT VE DEMİEBAŞ GİDERLERİ 

Bu konuya giren ödenekle merkezde yeni kurulan bütçe, plân, program ünitesi, yapı işleri bölge müdürlüğü 
edilen diğer servislerin mübrem bulunan mefruşat ve demirbaş ihtiyaçlarının sağlanmasına çalışılmıştır. 

İllerde, ekseri bayındırlık müdürlükleri uzun bir süre evvel sağlıyabildikleri demirbaş ve mefruşatla idare etm 
Bilhassa son iki yıl zarfında yatırımlar dolayısiyle işler artmış, yeni tâyin olunan teknik personele lüzumlu 

kinası gibi vasıtaların peyderpey teminine çalışılmıştır. 1964 bütçesine konulan ödenekle de bu kabîl zaruri ihtiya 
tir. 

YAYİN GİDERLERİ 

1963 yılında konulan ödenekten günlük gazetelerle, teknik dergi ve eserler satınalınmakta, teknik tercümeler 
kalan ve yayın ile ilgili işlerden tasarruf mülâhazası ile sarfınazar olunmaktadır. 

1964 yılına konulan 40 000 liralık ödeneMe mevcut durumun idamesine çalışılmakla beraber bilhassa teknik 
taşra teşkilâtının yayın ile ilgili ihtiyaçlarının temini göz önünde tutulacaktır. 

TAŞIT GİDERLERİ 

1964 yılı bütçesinin tertip plânına göre 13.510 - 13.520 bölümlerinde derpiş olunan ceman 13 500 liralık öde 
kamlarına ait binek vasıtalarının isletme ve onarma giderlerine karşılık olup, bu miktar tahsisat ile yıl sonun 
anlaşılmaktadır. 

Daire hizmetlerine tahsis olunan ödeneklerle; âzami verim derecesinin sağüanması, ancak geçmiş senelerde old 
niyetini hâkim kılan esaslara istinat ve riayet olunmak suretiyle temin edilmektedir. 

TEMENNİLER VE UMUMİ MÜTALÂALAR 

1. — 275 sayılı «Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu» nun yürürlüğe girmesi dolayısiyle kamu görevl 
kolu veya iş yerleri ile alâkalı işçi teşekkülleri ile yapacakları toplu sözleşmelerde, kamu görevlisi diğer dair 
verilmekte olan ve fakat mevzuatın müsait bulunmaması sebebiyle Bayındırlık Bakanlığı işçilerine verilmiyen 
gerekli olduğundan, ödenebilmesi gayesiyle Bütçe Kanunu «R» cetvelinin; yatırımlar kısmının izahatına; 

(275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa müstenit Toplu îş Sözleşmeleri uyarınca taahhü 
lanmasını mümkün kılan bir ibare) eklenmelidir. 
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Böyle bir hükmün konulması toplu iş sözleşmelerinin esası olan (serbest iradelerin mutabakatı) prensibinin g 
2. — Geçen sene işaret edildiği gibi, Ankara Üniversitesi Morfoloji Enstitüsü yapımına dair 4879 sayılı Kan 

yetkinin 20 milyon lira daha artırılması suretiyle enstitünün bir an önce ikmali düşünülmüş; Bayındırlık Bakan 
lanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuşsa da henüz tasan kabul edilmemiştir. 

Aynı mealde Ankara Tıp Fakültesi klinikleri ve Siyasal Bilgiler Fakültesi 7026 sayılı Yetki Kanununun tad 
Millet Meclisine sunulmuştur. 

Bu iki tasannın bir an evvel Meclisten geçirilmesi lâzımdır. 
3. — Yapı İşleri Reisliğince başanlması icabeden Devlet yapılannın da ve muvaffakiyetle ikmali için 3611 

kâfi görülmemiş ve Teşkilât Kanununun değiştirilerek bu daire merkez ve taşra teşkilâtının daha verimli hale 
konuda Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde bir çalışma olmuşsa da yukarıda arz olunduğu üzere 3611 sayılı Ka 
Hükümete gönderilmemiştir. 

4. — Bâzı sektör yatınm ödenekleri ile gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişildiği halde öğretmen okul 
ve Tekel Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi büyük yatınm yapılan sektör ödenekleriyle gelecek yıllara 

Geçici yüklem yetkisine dair 7020 sayılı Kanun tadilâtiyle diğer yatınmcı dairelere de aynı haklann tanınm 
bir tasan da Başbakanlığa sunulmuşsa da tasan henüz kanunlaşmamıştır. 

5. — 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanununun yerini alacak olan Umumi ihale kanunu ve Genel muhaseb 
kabulü temenni olunur. 

Bütçe Komisyonuna, yeteri kadar bilgi vereb;lmek endişesiyle uzunca tutulmuş olan bu raporun tetkikinde 
ayrıca çok kısa bir özet takdimi uygun görülmüştür. 1964 yılı bütçesinin, yurt imar ve kalkınması gibi bayındı 
mesi dileği ile Bütçe Komisyonunun tetkikine arzedilmiştir. 
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Bölüm Madde 

11.000 

11.440 

12.000 

12.110 

12.210 
12.230 
12.250 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.410 

ık Bakanlığı 

ödeneğin çeşidi 

ÖDENEKLER 

Bakan ödeneği 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
îşçi sigortaları prim ve kesenek karşı
lıkları 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 
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(A / l ) CARÎ HARCAMALAR 

1963 

Madde 
Lira 

12 000 

6 688 002 

9 070 000 

7 910 000 
9'75 000 
180 000 

5 000 

1 170 046 

90 000 
10 200 

e ıoo 
50 000 

4 500 
916 996 

92 250 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

12 000 

17 637 249 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

12 000 

6 979 000 

9 096 000 

7 910 000 
971 000 
210 000 

5 000 

1 182 750 

90 000 
10 000 
6 000 

'60 000 
4 500 

920 000 

12 

18 051 

92 250 

1 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Tazminatlar Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 3487 sayılı Kanım gereğince bakıma alın

mış hatlarda çalışan işçilere ödenecek kaza 
tazminatı) 
İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 

12.610 Yabancı dil ikramiyesi 
ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 

Yönetim yollukları Kesim toplamı 

1 - Yurt içi yollukları 
12.810 Sürekli görev yollukları 
12.832 Yönetim geçici görev yolluğu 
12.833 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.843 Kongre ve konferanslar için görev yolluğu 
12.844 Yabancı uzman ve yardımcıları geçici gö

rev yolluğu 
12.846 Yolluk karşılığı verilea tazminat 
12.848 Kurs geçici görev yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 574 001) 
V» 

II - Yurt dtp yollukları 
12.872 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.882 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.883 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 186 000) 
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1963 ödeneği 
Hükümetçe iste 

Aîadde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

25 000 25 000 

15 000 

1 

4 200 
680 000 

150 000 
60 000 
200 000 

5 000 
100 000 

90 000 
45 000 
30 000 

10 000 10 000 

15 000 

1 

4 200 
760 001 

150 000 
60 000 
200 000 
10 000 

l 

5 000 
100 000 
44 000 

90 000 
45 000 
51 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.910 Burslu öğrencilerin staj yollukları 

13.000 YÖNETİM GİDERLEEÎ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve gülerleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter ahınları ve giderleri 
13.130 Döşeme, demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderlor 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 
13.420 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

— 410 — 

1963 ödeneği 196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

75 
80 
220 
40 
165 
33 
30 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

37 000 
25 000 
95 000 
3 000 
25 000 

290 000 

120 000 
170 000 

5 000 
1 369 500 1 517 50 

75 000 
80 000 
240 
40 
180 
33 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

643 000 688 000 

185 000 218 000 

50 000 
25 000 
115 000 
3 000 
25 000 

*360 000 

140 000 
220 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Bakanlık otomobili işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

Eğitim ve araştırma giderleri 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Araştırma lâboratuvar giderleri 

Uluslararası ilişkiler giderleri 
Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt için toplantıları gider
leri 

16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 
öğrenci mübadelesi giderleri 

— 411 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

13 500 

9 000 

4 500 

238 000 

90 001 

90 001 

90 000 
1 

510 001 

50 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira L 

13 500 

9 000 

4 500 

238 000 

93 001 

3 000 
90 000 

1 

3 

50 000 

55 000 

20 000 

35 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı — 412 — 

1963 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

11.000 
12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI 

16.821 Demiryollar makina ve teçhizat onarımı 
16.822 Limanlar makina ve teçhizat onarımı 
16.823 Yapı ve imar işleri makina ve teçhizat 

onarımı 
16.824 Hava meydanları makina ve teçhizat ona

rımı 
(Makina ve teçhizat onarımları toplamı : 
235 000) 

ÖDENEKLER BÖLÜMÜ TOPLAMI 
PERSONEL GİDERLERİ BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
YÖNETİM GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
HİZMET GİDERLERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
ÇEŞİTLİ GİDERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

25 000 

435 001 

25 000 

235 001 

100 000 
100 000 

100 000 

135 000 

12 000 

17 637 249 

1 369 500 

90 001 

510 001 

19 618 751 

50 000 
50 000 

100 000 

35 000 

12 0 

18 051 9 

1 517 5 

93 0 

365 0 

20 039 4 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 413 — 

Bölüm Madde 

21.000 

21.111 
21.112 
21.113 

21.511 
21.512 
21.513 

(A/2) 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tarım hizmetleri etüt ve proje giderleri 
toplamı : 986 500) 

ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

DEMlRYOLLAR 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YATIRIM HARCAMALARI 
1963 

Madde 
Lira 

2 540 000 

2 520 000 

20 000 

1 750 000 

200 000 

60 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

17 270 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

852 000 

682 000 
150 000 
20 000 

4 600 000 

250 000 
1 500 000 

100 000 

9 673 

(Demiryollar etüt ve proje gideri topla
mı : 1 850 000) 

LİMANLAR 
21.521 Etüt ve proje giderleri 
21.522 Teknik personel ücretleri 
21.523 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Limanlar etüt ve proje giderleri topla
mı : 2 450 000) 
HAVA MEYDANLARI 

21.531 Etüt ve proje giderleri 

200 000 

100 000 

1 200 000 

1 100 000 
1 250 000 

100 000 

300 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 

HİZMET BİNALARI 
21.611 Etüt ve proje giderleri 
21.612 Teknik personel ücretleri 
21.613 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Hizmet binaları etüt ve proje giderleri 
toplamı : 3) 

Konut sektörü Kesim toplamı 

21.711 Etüt ve proje giderleri 
21.712 Teknik personel ücretleri 
21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Etüt ve proje giderleri toplamı : 3) 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI 
21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Etüt ve proje teknik personel geçici görev 

yollukları 
(Etüt ve proje giderleri toplamı .- 3) 

— 414 — 

1963 ödeneği 19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

4 900 000 

4 400 000 1 
500 000 1 

2 175 000 

1 

1 
1 
1 

2 150 000 1 
1 

25 000 1 



-31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Sağlık sektörü Kesim toplamı 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 

21.911 Etüt ve proje giderleri 
21.912 Teknik personel ücretleri 
21.913 Etüt ve proje teknik personel geçici görev 

yollukları 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı gi
derleri toplamı : 5 571 000) 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Tarım sektörü Kesim toplamı 

TARIM BAKANLIĞI 
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.112 Teknik personel ücretleri 
22.113 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Tarım Bakanlığı giderleri toplamı : 
51 863 500) 
DEVLET METEOROLOJİ ÎŞLERÎ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ 

22.121 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.122 Teknik personel ücretleri 
.22.123 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Devlet Meteroloji G. M. giderleri topla
mı : 2 700 003) 

— 415 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe is 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

5 905 000 4 221 000 

5 880 000 3 421 000 
750 000 

25 000 50 000 

494 492 179 494 

47 425 000 23 404 003 

44 275 000 18 789 000 
4 565 000 

50 000 50 000 

3 100 000 1 
1 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 416 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1963 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 165 537 177 

22. 
•>9 

22. 
22, 
99 

511 
512 
513 

521 
522 
523 

22. 
22. 
99 

531 
532 
533 

22.611 
22.612 

DEMIRYOLLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 46 998 677 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 
(Demiryollar yatırım giderleri toplamı : 
43 200 000) 
LİMANLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 99 467 000 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 150 000 
(Limanlar ve iskeleler yatırım giderleri 
toplamı : 96 750 000) 
HAVA MEYDANLARI VE AKAR YA
KIT TESİSLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 8 721 500 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 100 000 
(Hava meydanları yatırım giderleri top
lamı : 11 575 000) 

Hizmetler sektörü Kesim toplamı 58 072 051 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücreti 
(Türkiye Büyük Millet Meclisi yatırım 
giderleri toplamı : 2) 

5 000 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

151 525 000 

40 600 000 
2 500 000 
100 000 

91 600 000 
5 000 000 
150 000 

9 675 000 
1 800 000 
100 000 

29 200 030 

1 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22.613 Başbakanlık yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 
DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

22.614 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.615 Teknik personel ücretleri 

(istatistik Enstitüsü yatırım giderleri 
toplamı : 2) 
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ 

22.616 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.617 Teknik personel ücretleri 

(Tapu, kadastro yatırım giderleri topla
mı : 2) 
DİYANET İŞLERİ REİSLİĞİ 

22.618 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.619 Teknik personel ücretleri 

(Diyanet işleri Reisliği yatırım giderleri 
toplamı : 2) 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
22.621 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.622 Teknik personel ücretleri 

(Bayındırlık Bakanlığı yatırım giderleri 
toplamı : 2) 
ADALET BAKANLIĞI 

22.631 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.632 Teknik personel ücretleri 
22.633 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Adalet Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 4 200 000) 

— 417 — 

1963 ödenegj 1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 300 000 1 

2 077 046 1 
1 

100 000 1 
1 

1 1 

1 

17 339 000 3 850 000 
300 000 

50 000 f)0 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
22.641 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.642 Teknik personel ücretleri 
22.643 Teknik personel geçici görev yollukları 

(içişleri Bakanlığı yatırım giderleri top
lamı : 1 000 003) 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
22.644 M. E. R. inşaatı yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 
22.645 Teknik personel ücretleri 

(Emniyet Genel Müdürlüğüne ait yatı
rım giderleri toplamı : 2) 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
22.646 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.647 Teknik personel ücretleri 
22.648 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Jandarma Genel Komutanlığı yatırım 
giderleri toplamı : 3) 

MALİYE BAKANLIĞI 
22.651 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

(7020 sayılı Kanun) 
22.652 Teknik personel ücretleri 
22.653 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Maliye Bakanlığı yatırım giderleri topla
mı : 25 000 000) 

— 418 — 

1933 ödeneği 
Hüküm/etçe iste 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

253 000 1 
1 
1 

000 000 1 
1 

4 300 000 1 
1 
1 

22 450 000 21 500 000 
"? : 3 450 000 

50 000 50 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI (SOSYAL HİZMETLER) 

22.656 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.657 Teknik personel ücretleri 
22.658 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı top
lamı : 2 086 000) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
22.661 Yatırımlar yapı, tesis ve büyük onarım gi

derleri 
22.662 Teknik personel ücretleri 
22.663 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Gümrük ve Tekel Bakanlığı yatırım gi
derleri toplamı : 3) 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
22.671 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.672 Teknik personel ücretleri 
22.673 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ulaştırma Bakanlığı yatırım giderleri 
toplamı : 3) 

TURÎZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
22.681 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.682 Teknik personel ücretleri 
22.683 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ait ya
tırım giderleri toplamı : 3) 

— 419 — 

1963 ödeneği 1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bolüm to 
Lira Lira Lira Lir 

1 298 000 1 
1 
1 

70 001 1 
1 
1 

785 001 İ 
1 
1 



31 —. Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğim çeşidi 

22.691 Sığmaklar inşaatı yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri 

22.692 Sığmaklar inşaatı yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri teknik personel ücretleri 
(Sığmaklar inşaatı yatırım giderleri top
lamı : 2) 

Konut sektörü Kesim toplamı 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
22.711 Jandarma subay ve astsubay lojmanları 

yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.712 Teknik personel ücretleri 
22.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Jandarma subay ve astsubay lojmanları 
yatırım giderleri toplamı : 6 000 000) 

EGE ÜNİVERSİTESİ LOJMANLARI 
22.721 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.722 Teknik personel ücretleri 
22.723 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi lojmanları yatırım top
lamı : 2 000 000) 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
LOJMANLARI 

22.731 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.732 Teknik personel ücretleri 
22.733 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Karadeniz Teknik Üniversitesi lojman in
şaatı yatırım toplamı : 6 000 000) 

— 420 — 

1963 

Madde 
Lira 

1 

7 010 000 

5 000 000 

10 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

1 

1 

14 000 009 

5 450 000 
500 000 
50 000 

2 000 000 1 895 000 
100 000 

5 000 

5 775 000 
200 000 
25 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

22.741 
22.742 
22.748 

22.751 
22.752 
22.758 

22.761 
22.762 
22.768 

22.811 
22.812 

TAEIM BAKANLIĞI LOJMANLARI 
Vapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Tarım Bakanlığı lojmanları inşaatı yatı
rım toplamı : 1 870 003) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Millî Eğitim Bakanlığı lojmanlar inşaatı 

yatırım toplamı : 3) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BA
KANLIĞI 
Yapı. tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı loj
man inşaatı yatırını toplamı : 6 000 003) 

- 420/1 -

1963 ödeneği 

Madde 
l i r a 

Bölüm toplamı 
Lira 

Eğitim sektörü Kesim toplamı 141 730 153 

ANKARA MORFOLOJİ ENSTİTÜSÜ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
(Ankara Morfoloji Enstitüsü yatırım gi
derleri toplamı : 5 500 000) 

2 000 000 

19 
Hükümatçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

90 392 018 

5 410 000 
90 000 



Bayındırlık Bakanlığı 

Madde Ödeneğin çeşidi , 

ANKARA TIP FAKÜLTESİ KLİNİK
LERİ 

22.813 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.814 Teknik personel ücretleri 

(Ankara Tıp Fakültesi klinikleri yatırım 
giderleri toplamı : 1 950 000) 
ANKARA SİYASAL BİLGİLER FA
KÜLTESİ 

22.815 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.816 Teknik personel ücretleri 

(Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi yatı
rım giderleri toplamı : 1 500 000) 

YÜKSEK İSLÂM ENSTİTÜSÜ 
22.817 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.818 Teknik personel ücretleri 

(Yüksek İslâm Enstitüsü yatırım gider
leri toplamı : 2) 
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

22.821 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.822 Teknik personel ücretleri 
22.823 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Erzurum Atatürk Üniversitesi inşaatı 
yatırım giderleri toplamı : 14 870 000) 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
22.824 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.825 Teknik personel ücretleri 
22.826 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Ege Üniversitesi inşaatı yatırım giderle
ri toplamı* : 8 000 000) 

420/2 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 000 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

1 750 OOO 
200 000 

4 000 000 1 410 000 
90 000 

1 500 000 1 
1 

22 000 000 5 470 000 
500 000 

15 000 15 000 

8 500 000 7 640 000 
350 000 

10 000 10 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

22. 
22. 

827 
828 
829 

.831 
,832 
,833 

,841 
842 
843 

22.851 

852 
853 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(Karadeniz Teknik Üniversitesi inşaatı 
yatırım giderleri toplamı : 7 000 000) 

LİSE, ORTAOKUL VE KOLEJLER 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknikpersonel geçici görev yollukları 
(Liseler, ortaokullar ve kolejler yatırım 
giderleri toplamı : 84 150 000) 

İLKOKULLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
(İlkokullar yatırm giderleri toplamı : 
26 450 000) 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MÜESSESE
LERİ 
Öğretmen yetiştirme müesseseleri inşaatı 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları. 
(Öğretmen yetiştirme müesseseleri yatı
rım giderleri toplamı : 77 400 003) 

— 420/3 — 

1963 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

5 500 001 

10 000 

54 850 000 

85 000 

50 000 

43 500 150 

196 
Hüıkümietçıe istemem 

Madde Bölüm topl 
Lira Lina 

6 790 000 
200 000 
10 000 

2!2 805 000 
4 110 000 

85 000 

22 400 000 
4 000 000 

50 000 

1 
1 
1 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğim çeşidi 

İSTANBUL OPERASI 
22.861 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.862 Teknik personel ücretleri 
22.863 Teknik personel geçici görev yollukları 

(istanbul Operası inşaatı yatırım giderleri 
toplamı : 3) 
MÜZELER İNŞAATI 

22.871 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.872 Teknik personel ücretleri 
22.873 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Müzeler inşaatı yatırım giderleri topla
mı : 3) 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNASI 
VE KÜTÜPHANE 

22.874 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.875 Millî Eğitim Bakanlığı binası ve kütüp

hane inşaatı teknik personel ücretleri 
22.876 Millî Eğitim Bakanlığı binası ve kütüp

hane inşaatı teknik personel geçici görev 
yollukları 
(Millî Eğitim Bakanlığı binası ve Kü
tüphane yatımı giderleri toplamı : 
2 220 003) 

TARIM OKULLARI 
22.881. Yapı, tesis büyük onarım giderleri 
22.882 Teknik personel ücretleri 
22.883 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Tarım okulları inşaatı yatırım giderleri 
toplamı : 12 474 000) 

- 420/4 — 

1963 ödeneği 
Hükümetçe istem 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
L&na Lira Lira L 

10 000 000 1 
1 
1 

350 000 1 
1 
1 ' 

6 310 000 1 

.6 797 000 
200 000 

10 000 10 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

— 420/5 — 

1963 ödeneği 

Madde 
l ira 

Bölüm toplamı 
l i ra 

19 
Hüikümıeıtçe istemem 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

23.000 

22.884 Meteroloji meslek okulu ikmal inşaatı 
SAĞLIK OKULLARI 

22.885 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.886 Teknik personel ücretleri 
22.887 Teknik personel geçici görev yollukları 

(Sağlık okulları inşaatı yatırım giderleri 
toplamı : 21 112 003) 

22.891 t.C.A. Teknik Yardımından faydalanmak 
suretiyle kurulacak tesislerin yapı, tesis ve 
büyük onarım giderleri 

22.911 
22.912 
22.913 

22.921 

Sağlık sektörü 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN
LIĞI 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik ̂ personel geçici görev yollukları 
(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ya
tırım giderleri toplamı : 91 337 001) 
Avrupa İktisadi işbirliği yardımından 
faydalanmak suretiyle kurulacak tesislerin 
yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

40 000 

Kesim toplamı 74 717 798 

74 667 797 

150 000 

17 122 001 

15 472 000 
1 600 000 

50 000 

3 500 000 8 825 0 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

23.511 Demiryollar makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları 

0 Demiryollar taşıt alımları (Maliyeye) 
23.513 Demiryollar teknik personel ücretleri 

(Demiryollar makina ve teçhizat alımları 
ve büyük onarımlar toplamı : 700 000) 

23.521 Limanlar makina, teçhizat ve büyük ona
rımları 

0 Limanlar taşıt alımları (Maliyeye) 
23.523 Limanlar teknik personel ücretleri 

(Limanlar makina, teçhizat alımları ve 
onarımlar toplamı : 6 300 000) 

23.531 Hava Meydanları makina, teçhizat alım
ları ve onarımları 

0 Hava Meydanları teknik personel ücretleri 
23.533 Hava meydanları teknik personel ücretleri 

(Hava meydanları taşıt alımları ve ona
rımlar toplamı : 975 000) 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.611 Yapı ve imar işleri taşıt alımları (Maliyeye) 

(Taşıt alımları toplamı : 

— 420/6 — 
1963 

Madde 
Lira 

2 000 000 

1 000 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümıet 
Madde 1 

Lira 

8 825 000 

600 000 
250 000 
100 000 

3 500 000 
500 000 

2 800 000 

275 000 
500 000 100 000 

700 000 

1 500 000 



O l JD 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

ayıncurıiK jsaKanııgı 

Madde ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ BÖLÜ
MÜ TOPLAMI 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GIDERLERI BÖLÜMÜ TOPLAMI 
MAKlNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 

YATIRIMLAR TOPLAMI 

— azı 
1963 

Madde 
Lira 

---

J/Y — 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

17 270 000 

494 492 179 

3 500 000 

515 262 179 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

9 673 

325 643 

8 825 

344 141 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 420/8 

(A/3) SERMAYE TEŞKlLl VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

35.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Demiryollar kamulaştırma ve satmalma 
giderleri 

32.200 Limanlar kamulaştırma ve satmalma gi
derleri 

32.300 Yapı ve İmar işleri kamulaştırma ve sa
tmalma giderleri 

32.400 Hava meydanları ve akar yakıt tesisleri 
kamulaştırma ve satmalma giderleri 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Kurum ve derneklere katılma payı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve 
benzeri teşekküllere yardımlar 

Kesim toplamı 

35.710 Bayındırlık Bakanlığı Mensupları İstihlâk 
Kooperatifine (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 

1963 

Madde 
Lira 

3 500 000 

5 160 000 

4 020 000 

3 000 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

15 680 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

l i r a l 

14 0 

10 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

500 000 

500 

140 000 

60 000 

500 

'500 
140 000 1 

100 000 

60 000 



31 — Bayındırlık Bakanlığı 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

35.720 T. M. M. Odaları Birliği inşaat mühendis
leri odasına yardım 

35.730 T. M. M. Odaları Birliği elektrik mühen
disleri odasına yardım 
BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.700 Limanlar mütaahhit bono borçları 
36.900 Kur farkları 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR BÖLÜMÜ .TOPLAMI 
MALÎ TRANSFERLER BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SOSYAL TRANSFERLER BÖLÜMÜ 
TOPLAMI 
BORÇ ÖDEMELERİ BÖLÜMÜ TOP
LAMI 
SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 420/9 
1963 

Madde 
Lira 

40 000 

40 000 

110 000 
4 100 000 
18 000 000 

— 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

22 210 000 

15 680 000 

500 

140 0O0 

22 210 000 

38 030 500 

1964 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

40 000 

21 110 000 

110 000 
6 000 000 
15 000 000 

14 000 000 

50 

100 00 

21 110 000 

35 210 500 
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